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متهيد

كانت جريمة الغزو واالحتالل العراقي للكويت مأساة عىل كافة املقاييس. 
عمَّ  وحطاما  وثكىل،  ومرىض  وأرسى  شهداء  وراءها  السبعُة  الشهوُر  َفت  خلَّ
املؤسسات واملنشآت التي ُبنَِيت خالل سنني طويلة. امتألت الكويُت باألسلحة 
الثقيلة واخلفيفة وانترشت بني الناس، وُزِرَعت صحراؤها ألغاما فتاكة، وُأشِعَلت 
الظالُم  لُيخيَِّم  الشمَس  فَحَجَب دخاُنا  الوحيد  الكويت  النريان يف مصدر رزق 
النفط أيضا إىل مياه الكويت فنفقت األسامك  عىل الكويت شهورًا أخرى. ُضخَّ 
وتدهورت البيئة الفطرية. ال يمكن فهم أو تصور أو تربير مقدار احلقد والكراهية 
ماسة  بحاجة  الكويت  كانت  الكويت وشعبها.   العراقي جتاه  النظام  التي محلها 
إىل معاجلة بيئتها املدّمرة، وإعادة إعامر البالد، وإرجاع املرافق واخلدمات العامة 
إىل سابق عهدها كي جيد الكويتيون األمان والعالج والتعليم، وليمكنهم التنقل 

واستنشاق اهلواء النظيف. 

ُبِذَلت جهوٌد وطنية جليلة وبتكلفة مالية هائلة فاستطاع الكويتيون املشتعلون 
محاسة ورغبة يف إعادة بناء وطنهم، وبقيادة حكومتهم، إصالح ما يمكن إصالحه 
لتامرس  الكويت  مؤسسات  فعادت  قياسية.  فرتة  يف  وذلك  املادية،  املشاكل  من 

عملها بشكل طبيعي خالل أقل من سنتني. 

كادت الكويت لتلقى مصريا مماثال ملصريها يف الثاين من أغسطس 1990م، 
حيث قام طاغية العراق يف أكتوبر 1994م بحشد قواته جمددا عىل حدود الكويت 
بنِّية احتالهلا مرة أخرى. وقد تعلمت الكويُت الدرَس فاختذت إجراءات كفلت 
بانتزاع  القوي  الكويتي  املوقف  وتكلل  الغزو.  تكرار  منع   – اهلل  مشيئة  بعد   –

اعرتاف العراق بحدود الكويت واستقالهلا وسيادهتا يف نوفمرب 1994م.

هذه  من  جزء  عىل  الضوء  تسليط  إىل  واألخري  السادس  اجلزء  هذا  يطمح 
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يف  إيضاحها  حاولنا  التي  الصورة  لنستكمل  الكويت  تاريخ  من  املهمة  املرحلة 
األجزاء السابقة. 

سيغطي مواضيع عدة مثل فرحة املواطنني بتحرير الكويت، وعودة الرشعية 
خطة  وتنفيذ  البيئية،  الكوارث  ومعاجلة  العريف،  احلكم  وفرتة  للبالد،  السياسية 
الطوارئ إلدارة البالد وإصالح العاجل من األمور. وننتهي عند احلشود العراقية 
بالوثائق احلكومية  بالكويت. وسنستعني  الرتاجع ثم االعرتاف  التي أفضت إىل 
اإلبراز  تستحق  التي  احلثيثة  اجلهود  تلك  لتوثيق  املتاحة  واملصادر  والشهادات 

واالهتامم من أجل االستفادة من دروس التاريخ. 
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الف�صل الأول

فرحة املواطنني بالتحرير وعودة ال�صرعية ال�صيا�صية للكويت 

والرتتيبات الأمنية

التحرير  يوم  يف  العامة  الشوارع  إىل  الفرحني  املواطنني  حشود  خرجت 
1990/2/26م تستقبل طالئع قوات التحرير الكويتية وقوات دول التحالف 
رافعة أعالم الكويت وصور األمري وويل عهده. وأخذ الناس يباركون وهينئون 
بعضهم بعضا عىل اندحار العدو وزوال الكابوس اجلاثم عىل صدورهم، فبدأوا 

يتنسمون احلرية رغم رداءة اهلواء املفعم بالدخان األسود. 
العراقيون  القناصة  اعتىل  حيث  شهداء،  سقوط  من  اليوم  هذا  خيُل  ومل 
احلاقدون أسطح املنازل وأخذوا يصوبون عىل رؤوس الكويتيني يف الشوارع. كان 
يف الكويت الكثري من بقايا اجلنود واجلواسيس واملتعاونني مع االحتالل العراقي، 
مما يعني استمرار خطورة األوضاع األمنية ورضورة احلذر واالنتباه ووضع خطط 

وإجراءات تكفل احلد من املشكالت األمنية.
املواطنني  التي سادت  العارمة  الفرحة  الصامدين عن مشاهد  َ عدٌد من  عربَّ
يف بداية التحرير وكتبوا عن مشاعرهم اخلاصة يف مذكراهتم ويف املقابالت التي 

أجريت معهم. فيقول أحدهم، وهو األستاذ حممد عبداهلادي مجال: 
الناس  بدأ  قواته[  وانسحاب  العراق  ]استسالم  أخبار  سامع  إثر  "عىل 
كان  فيام  االنسحاب،  خرب  عن  والسؤال  جريانم  ومالقاة  البيوت  من  باخلروج 
اجلميع يؤكد سامع النبأ من كل اإلذاعات تقريبا. وفيام أخذ املواطنون باالنتشار 
يف الشوارع القريبة من بيوهتم واالقرتاب شيئا فشيئا من األماكن التي كان الغزاة 

يتخذونا مراكز هلم إذا هبم ال جيدون أثرا للجنود. 

وكانت الساعة مل تتعد السادسة صباحا، فبدأ بعض املواطنني بدخول تلك 
األثاث  بعض  سوى  أثر  من  هبا  وليس  خالية  هي  فإذا  املدارس  وكذلك  املنازل 
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املبعثر وبقايا ما تركه اجلنود من مالبس قديمة وغريها. وفيام بدأ اخلرب ينترش من 
بيت إىل بيت ومن شارع إىل شارع ومن حي إىل حي عن عدم وجود أي أثر جليش 
الغزاة، صار الناس يتجمعون يف جمموعات كبرية وهم يتناقلون اخلرب وحياولون 

استيعاب املفاجأة وهم ال يصدقون ما حصل. 

نبأ  وإعالن  بالشوارع  واملرور  سياراهتم  بركوب  الشباب  بعض  بدأ  وقد 
االنسحاب وهروب جيش الغزاة. كام قام مواطنون آخرون بإعالن النبأ بواسطة 
امليكروفونات من عىل أسطح منازهلم. فيام بدأ األطفال بالتوجه إىل أماكن إخفاء 
وهم  الشوارع  إىل  واخلروج  العهد  وويل  األمري  سمو  وصور  الكويت  أعالم 

حيملونا والفرحة تغمر قلوهبم. 

الشوارع،  يمألون  الناس  كان  حتى  صباحا  الثامنة  الساعة  قاربت  إن  وما 
والتجمعات تزداد واالبتسامة - التي مل يعرفها الكويتيون خالل السبعة أشهر - 
ال تكاد تفارق حميا كل مواطن، وقد عادت إليه الفرحة بعد ليل كالح وطويل. كام 
بدأت السيارات جتوب الشوارع وقد زينت باألعالم والصور، فيام صعد الناس 
التخلص منها أو  التي مل هين عليهم  املنازل وأخذوا يرفعون األعالم  إىل أسطح 
عليها  يعاقب  جريمة  هبا  االحتفاظ  يعتربون  كانوا  الغزاة  أن  من  بالرغم  إتالفها 

باإلعدام. 

كل  من  الصباح  ذلك  يف  أخرجت  التي  لألعالم  الكبرية  األعداد  وكانت 
احلبيب  الرمز  ذلك  بيوهتم  يف  خيفون  املواطنون  كان  فقد  للجميع.  مفاجأة  بيت 
الذي مل يكونوا ليتخلوا عنه مهام كان الثمن، ليذكرهم طوال فرتة املحنة بحريتهم 
واستقالهلم وعزهتم وكرامتهم رغم أنف الغزاة الطامعني. كام أن احتفاظهم بذلك 
العلم - الذي سيظل بمشيئة اهلل وبفضل سواعد أبناء الكويت املخلصني خّفاقا 
إىل األبد - كان يؤكد إيامنم الراسخ بحتمية النرص واخلالص من قبضة الطغاة 

مهام طال الزمن.

فرحة املواطنني بالتحرير وعودة الرشعية السياسية للكويت والرتتيبات األمنية الفصل األول
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وما إن قاربت الساعة الثانية عرش ظهرا حتى كانت شوارع الكويت بجميع 
للسيارات  الضخمة  املسريات  تارخيها من خالل  مناطقها تشهد أكرب تظاهرة يف 
التي أخرجها املواطنون من خمابئها، بعد إعادة تركيب عجالهتا وبطارياهتا وأخذوا 
جيوبون هبا الشوارع وهم هيتفون بحياة الكويت وهزيمة املعتدين . كام بدأت يف 
نفس ذلك اليوم الزيارات لألقارب الذين مل يروا أو يسمعوا عن بعضهم البعض 
البعض وهم  املواطنون هينئون بعضهم  فيام أخذ  تزيد عن األسبوعني،  منذ فرتة 
يعيشون أحىل حلظات العمر بعد أن عاد احلق إىل أهله واندحر الظامل وخاب أمله 

ودفع الثمن باهظا جزاء جرائمه. 

وكان الشعور السائد بني املواطنني يف تلك اللحظات هو مزيج من النشوة 
العامل  التي عّرجت هبم نحو عامل جديد خيتلف عن  الغامرة  والفرحة  واالنفراج 
القيد  كرس  وتم  الكابوس  أزيل  أن  بعد  ساعات،  قبل  فيه  يعيشون  كانوا  الذي 
احلرية  أريج  الصعداء ويشتم  يتنفس  بأنه عاد حرا طليقا  يشعر  املواطن  وأصبح 
وصفها  عن  اللسان  يعجز  حلظات  بالفعل  وكانت  االنتصار.  عذوبة  ويتذوق 
وتأثرياهتا  الروحية  عطاءاهتا  تفسري  يستطيع  ال  عظمتها  أمام  حائرا  القلم  ويقف 
املعنوية عىل املواطن الذي نيس - بعد معايشته إياها – اآلالم واملآيس التي مر هبا 

خالل سبعة أشهر من القهر واالستبداد. 

ولقد كانت تلك اللحظات الفريدة التي عاشها املرابطون - بام كان يصاحبها 
من زهو ونشوة وشعور بالعزة والفخار - أكرب جائزة ناهلا أولئك املرابطون، الذين 
التي مل يشعر بحالوهتا أحد غريهم، وهم يرون بأعينهم  اللحظات  عاشوا تلك 

انيار الباطل وانتصار احلق وعلوه شاخما رغم أنف املعتدين.

ولقد كان يوم التحرير يوما عظيام ال ينسى وال يمكن أن متحى من الذاكرة 
كل حلظة من حلظاته املجيدة. إال أن فرحة الكثري من املواطنني مل تكتمل بعد أن 
املهزوم  الغزاة  جيش  بقيام  لذوهيم،  زيارهتم  وعند  اليوم،  ذلك  نفس  يف  علموا 

فرحة املواطنني بالتحرير وعودة الرشعية السياسية للكويت والرتتيبات األمنية الفصل األول
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اهلزيمة.  بقرب  شعر  عندما  أقارهبم  أو  إخوانم  أو  أبنائهم  من  الشباب  بخطف 
التي راحت تزور  الكويتية،  العائالت  الكثري من  وقد سيطر احلزن واملرارة عىل 
أقارهبا لتشاركهم الفرحة يف االنتصار، وإذا هبا ترى الكثري من أبنائها األعزاء وقد 
خطفتهم أيدي الغدر واخليانة. وكان وقع ذلك شديدا عىل اجلميع بعد أن كانوا 
انقطاع االتصاالت،  بعد  تقارب األسبوعني  ملدة  البعض  قد عزلوا عن بعضهم 
يعني  أن  اهلل  إىل  يتوجه  اجلميع  وكان  املحزنة.  األخبار  بتلك  ذلك  بعد  ليفاجأوا 

أبناءهم عىل أولئك الظاملني ويفك أرسهم وينجيهم من رشور البغاة.

وعرضها،  الكويت  طول  يف  طريقها  تأخذ  الفرح  مسريات  بدأت  وفيام 
توجهت أعداد كبرية من شباب املقاومة وغريهم من املتطوعني إىل خمافر الرشطة 
يف خمتلف املناطق لالستقرار فيها هبدف حفظ األمن والنظام حلني وصول جيوش 
التحرير كام بدأ الناس بمشاهدة فلول اجليش املهزوم وبعض أفراده الذين سيطر 
عليهم الذعر، حيث تم إلقاء القبض عليهم وجتريدهم من أسلحتهم وتسليمهم 
للمخافر، فيام بلغت أعدادهم املئات مع ناية ذلك اليوم. وكانوا حياولون االعتذار 
عام بدر منهم من أعامل وجرائم ُملقني اللوم عىل حكومتهم، زاعمني أنم كانوا 
جمربين عىل كل ما قاموا به من أعامل. وكانت أعداد كبرية من أفراد اجليش املهزوم 
أن  كام  بجلدهم.  عنهم  املسؤولون  هرب  أن  بعد  واملنازل  اخلنادق  يف  ُنِسَيت  قد 

أعدادا أخرى منهم كانوا نياما واستيقظوا يف الصباح فلم يروا أحدا من رفاقهم.

استمرت املسريات التي قام هبا املواطنون يوم التحرير بعد ذلك يوميا وملدة 
اآلباء  ومعهم  باألطفال  املليئة  السيارات  مئات  كانت  وقد  أسبوعني.  عن  تزيد 
واألمهات جتوب الشوارع رافعة األعالم والشعارات الوطنية، تغمرهم الفرحة 
باالنتصار وكأنم يريدون التنفيس عن الكبت الذي استمر جاثام عىل صدورهم 
ملدة سبعة أشهر. وكانت تظاهرات الفرح تلك تبدأ صباح كل يوم مارة بالشوارع 
الرئيسية والطرق الرسيعة متوجهة إىل األمحدي جنوبا وإىل اجلهراء شامال. كام أن 

فرحة املواطنني بالتحرير وعودة الرشعية السياسية للكويت والرتتيبات األمنية الفصل األول
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آالف السيارات كانت تبدأ مسريات املساء يف شارع اخلليج العريب من املسيلة جنوبا 
إىل ناية ذلك الطريق قرب فندق السالم)1( ، وسط أهازيج النساء واألطفال. 

وكانت سيارات جنود دول التحالف متر عرب تلك املسريات وسط هتافات 
املواطنني هلا وهي تلوح بأيدهيا بعالمات النرص. كام كان الناس يوقفون كل سيارة 
شكر  عن  هلم  والتعبري  أفرادها  مع  للحديث  التحالف  لدول  تابعة  مصفحة  أو 

الصامدين لتلك اجليوش التي أنقذهتم من قبضة املحتلني.
الذين  اجلنود  مع  التذكارية  الصور  يلتقطون  والعائالت  األطفال  وكان 
أصبحوا ال يمرون بشارع إال ويالقون الرتحيب ويؤدي هلم اجلميع التحية عن 
طريق استعامل أبواق السيارات أو عالمات النرص. كام كان املواطنون يتوجهون 
يوميا إىل ساحة العلم)2( حيث كانت أعداد كبرية من اجلنود تتجمع هناك وتلتقي 
باملواطنني لتسمع منهم القصص واألحاديث عام دار هلم أثناء فرتة االحتالل. كام 
قامت أعداد كبرية من املواطنني بالتجمهر أمام سفارات دول التحالف وخاصة 
السفارة الربيطانية واألمريكية، والتي أرسلت ممثليها الدبلوماسيني يف أوائل أيام 
التحرير. وكانت طائرات اهليلوكوبرت هتبط يف الساحات املقابلة لتلك السفارات 
وسط هتافات األطفال الذين كانوا حيملون كامرياهتم لتصوير أحداث تلك األيام 

املجيدة. 

ورغبة من املواطنني يف التعرف عن كثب عىل ما قام به جيش العدوان من 
أعامل ختريبية ودمار، استمروا يف زيارة املناطق واألماكن املختلفة ليشاهدوا ما قام 

به العدو من أعامل إجرامية طالت كل شرب من أرض الكويت".)3(
)1(  كان فندق السالم أو ماريوت يف منطقة الشويخ وهو عبارة عن سفينة بيضاء ضخمة، وكانت من أبرز 
الشويخ  شاطئ  يف  وموقعها  األسود.  القلب  ذوو  حيرقها  أن  وقبل  الغزو  قبل  السياحية  الكويت  معامل 

بالقرب من مبنى مؤسسة البرتول الكويتية.
)2(   تقع ساحة العلم حاليا يف مركز الشيخ جابر األمحد الثقايف عىل شارع اخلليج العريب.

)3(   حممد عبداهلادي مجال، الكويت وأيام االحتالل، ط. 1، د.م.، د.ن.، 1992، ص. 396-398. ويمكن 
أيضا قراءة ما كتبه الصامدون مثل نادية صقر ويوسف حممد الغانم وسليامن الفهد وعبداملحسن اخلرايف 

وغريهم ممن كتب مذكراته. وقد بسطنا احلديث عنها يف مقدمة اجلزء األول من هذا الكتاب.
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مسرية شعبية يف شارع اخلليج العريب.
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بدأ الوزراء واملسؤولون بالرجوع إىل الكويت يف 1 مارس 1991م، فكان 
منهم وزير الدفاع سمو الشيخ نواف األمحد الصباح ووزير الداخلية الشيخ سامل 
صباح السامل الصباح ووزير الرتبية الدكتور عبداهلل يوسف الغنيم ووزير النفط 

الدكتور رشيد سامل العمريي.)4(

ويف 3 مارس 1991م عاد سمو الشيخ سعد العبداهلل الصباح إىل الكويت 
حترر  بحقيقة  أشعرهم  الكويتيني  لدى  عارمة  فرحة  عودته  فأشاعت  املحررة 
الكويت. فبعد نزول الشيخ سعد من الطائرة صىل ركعتي شكر عىل نعمة التحرير 
والوصول.)5( وكان بمعيته الشيخ سامل العيل الصباح والشيخ جابر العيل الصباح 

والشيخ نارص املحمد الصباح، وغريهم. 
العدوان  بسبب  للسكن  صاحلا  فيه  يقيم  كان  الذي  الشعب  قرص  يكن  مل 
العراقي، ولذلك اختري ديوان أرسة الشايع الكريمة بمنطقة الشامية ليكون مقرا 
لعمل احلكومة الكويتية أو جملس الوزراء حيث ُتعقد اجتامعاته.)6( وأصبح منزل 
السيد حممد عبدالرمحن البحر مقرًا إلقامة سمو الشيخ سعد، وبعض املنازل مقرا 
إلقامة لبعض السادة الوزراء. وكانت تلك الرتتيبات بتنسيق من املقاومة الشعبية 
الكويتية، التي جهزت أيضا مولدات كهربائية لتلك املنازل.)7( ثم انتقلت احلكومة 

غازي اخللف، انتصار اإلرادة الكويتية، ط. 1، الكويت، مكتبة احلكمة، 1991، ص. 237.  )4(
https://www.youtube.com/ الوطن:  أرض  إىل  سعد  الشيخ  سمو  لوصول  فيديو  شاهد   )5(

watch?v=6VWyDs10GVo )تاريخ الدخول 2020/2/13م(.
عبدالعزيز حممد الشايع، أصداء الذاكرة، ط. 1، الكويت، ذات السالسل، 2012، ص. 181. وقد كتب   )6(
السيد عبدالعزيز حممد الشايع يف مذكراته ما ييل: "نتيجة لتدمري املباين احلكومية، وكذلك فنادق الكويت 
أثناء االحتالل كان عىل املسؤولني يف احلكومة تدبري مقر ملجلس الوزراء بعد رجوع الشيخ سعد وأعضاء 
احلكومة إىل الكويت. وبعد دراسة ما يصلح لذلك تم اختيار ديوان الشايع ليكون مقرا ملجلس الوزراء. 
الشايع واملوجودون من عائالت وأبناء  السيد صالح  الشايع مل يغلق طيلة االحتالل وكان  وألن ديوان 
الشايع يتواجدون يف الديوان يوميا من الساعة 7 صباحا حتى الواحدة ظهرا فقد استمر الديوان كالعادة، 
الرسمي  املقر  الشايع ليكون  املقر خيتارون ديوان  وحافظ عىل صالحيته مما جعل املسؤولني عن اختيار 
ملجلس الوزراء. وقد استقبل الشيخ سعد يف الديوان ما يزيد عىل 30 أو 40 ضيفا كبريا من مجيع أنحاء 
العامل للتهنئة بالتحرير، ومنهم رؤساء وزارات وأمراء وشخصيات عاملية. وقد استمر عمل جملس الوزراء 

ألكثر من شهر إىل أن تم إصالح أحد مباين قرص بيان وانتقل املجلس إىل هناك".
الفريق خالد عبداهلل بودي، تقرير قدمه إىل مركز البحوث والدراسات الكويتية، 2020/3/8.  )7(
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إىل قرص بيان بعد االنتهاء من ترميمه وجتهيزه وتأمينه يف بداية أبريل.
ويف تاريخ 14 مارس 1991م وصل سمو األمري الشيخ جابر األمحد الصباح 
الرشعية  وصول  عملية  ويتوج  بالتحرير  شعبه  فرحة  ليتمم  الوطن؛  أرض  إىل 
سلم  من  نزل  إن  وما  شعبه.  وانتصار  انتصاره  عىل  ويؤكد  الكويتية،  السياسية 
الطائرة التي حتمل اسم "بوبيان" ووطئت قدمه أرض الكويت حتى سجد األمرُي 
هلل شاكرا يف مشهد ال ينساه الكويتيون. وكان بمعية سمو األمري وزير اخلارجية 
الشيوخ واملسؤولني. وقد كان يف  الصباح وعدد من  الشيخ صباح األمحد  سمو 

مقدمة املستقبلني يف املطار سمو الشيخ سعد العبداهلل الصباح.  
احتشدت مجوع غفرية من املواطنني فغصت هبم الشوارع املؤدية إىل املطار، 
مرحبني ومهللني ورافعني الصور واألعالم وملوحني بالسالم عىل موكب سمو 
اختار  األمريية،  القصور  من  وغريه  دسامن،  قرص  جاهزية  عدم  وبسبب  األمري. 
سمو األمري اإلقامة مؤقتا يف ديوان أرسة البابطني بمنطقة النزهة. وهناك استقبل 

سموه املهنئني بالتحرير، ثم ارجتل كلمة قال فيها:

وخاصة  واحد،  رجل  وقفة  وقفوا  الذين  الكويتيني  وأهّنئ[  "]أبارك 
الكويتيني الذين بقوا ومتسكوا بأرضهم ومل يرتكوها رغم العذاب ورغم اإلهانة 
ورغم الفتك الذي عوملوا به من قبل املحتل الغاشم. ونحمد اهلل كثريا عىل إعادة 
الذي  التحرير  هذا  وسنحفظ  للكويتيني.  الكويت  فرجعت  أصحاهبا،  إىل  بلدنا 
يف  واإلخوة  اخلليج  ودول  السعودية  العربية  اململكة  وخاصة  لنا،  أشقاء  به  قام 
مرص وسوريا والدول اإلسالمية األخرى والدول الصديقة عىل رأسها الواليات 
املتحدة األمريكية، عىل ما قامت به من جهد، وبذلت من إمكانيات يف سبيل إعادة 
رجعت  عندما  الكويتيني  وجوه  يف  السعادة  جتدون  احلمد  وهلل  نصابه.  إىل  احلق 

الرشعية إىل بلدها ".)8( 

https://www.youtube.com/ :شاهد فيديو لوصول سمو األمري الشيخ جابر إىل أرض الوطن  )8(
watch?v=kGah4Xr9tIc )تاريخ الدخول 2020/2/13م(.
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الو�صع الأمني والأحكام العرفية 

يف ذات يوم التحرير صدر مرسوم أمريي بإعالن األحكام الُعرفية يف الكويت 
الكويت  دولة  أمري  الصباح  األمحد  جابر  الشيخ  السمو  صاحُب   َ وعنيَّ املحررة، 
ويلَّ عهده ورئيس جملس الوزراء سمو الشيخ سعد العبداهلل الصباح حاكاًم ُعرفيا 

للبالد حلني عودة سمو األمري إىل الكويت.)9( وفيام ييل نص املرسوم:
الُعرفية "مرسوم رقم )91/14( بإعالن األحكام 

أتمَّ اهلُل سبحانه نعمته عىل الكويت وشعبها، فتحررت أرضها بحمد اهلل من 
الغزو العراقي الغاشم، ورحل عنها املعتدون بعد أن عاثوا فسادا يف ربوعها فخّربوا 
َل اهلُل بالنرص والفتح جهاَد  ودّمروا وأحرقوا وقتلوا وأهلكوا احلرث والنسل. وكلَّ
شعب الكويت الذي ضّحى وصابر ورابط، وجهوَد دول شقيقة وصديقة وقفت 

داخل األمم املتحدة وخارجها إىل جوار الكويت وحقها املغتصب. 
وبعد أن جاءت حلظات جهاد أكرب تتوجه فيها اجلهود كلها إىل بناء ما هتدم 
وإصالح ما خرب، وتأمني احلياة عىل أرض الكويت من بقايا العدوان وخملفاته، 

ومحاية األنفس واألعراض واألموال من كل ما هيددها أو جيدد اخلطر عليها.
هلا  تتوفر  أن  إىل  واملعنية  املسؤولة  األجهزة  حتتاج  كله،  ذلك  يتحقق  وحتى 
السلطات القانونية التي تسمح هلا بمواجهة كل خطر، ومعاجلة كل خلل، ورأب 
كل صدع، وإنجاز كل عمل يف رسعة وكفاءة وحزم، حتى تعود احلياة عىل أرض 
الكويت ألبنائها واملقيمني عليها إىل ما كان دائام موضع الفخر واالعتزاز لنا، حياة 

أمن وأمان وسالمة واستقرار.
وجه  أتم  عىل  واجبها  أداء  من  املسؤولة  ولألجهزة  للمؤسسات  ومتكينا 

وأكمله يف هذه الظروف الصعبة املعقدة.
وبعد االطالع عىل الدستور،  -

كتب نارص مخيس املطريي كتابا بعنوان "الكويت حتت األحكام العرفية" )1993( فيه خالصة الوضع   )9(
األمني يف الكويت بعيد التحرير. واملصدر األول هلذه الفرتة هو جريدة الكويت اليوم التي نرشت املراسيم 

األمريية واألوامر العرفية.
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يوليو   3 املوافق  هـ   1406 شوال   27 يف  الصادر  األمريي  األمر  وعىل   -
1986م،

أغسطس   3 املوافق  هـ   1411 حمرم   12 يف  الصادر  األمريي  األمر  وعىل   -
املنظمة  األحكام  وبعض  الكويت  حلكومة  املؤقت  املقر  شأن  يف  1990م 

ألعامهلا،
رسمنا باآليت:

يوم  من  اعتبارا  الكويت  دولة  أنحاء  مجيع  يف  العرفية  األحكام  ُتعلن  أوىل:  مادة 
املوافق 26 من فرباير 1991م  الثالثاء 12 من شعبان سنة 1411هـ 

ملدة ثالثة أشهر.
ُيعنّيُ سعد العبداهلل السامل الصباح حاكام ُعرفيا عاما، وخُيّول اختاذ ما  مادة ثانية: 
تتطلبه الظروف من التدابري املنصوص عليها  يف املادة الثالثة من القانون 

رقم 22 لسنة 1967م املشار إليه.
مادة ثالثة: يتوىل احلاكم العريف العام التنسيق بني قيادة القوات املسلحة الكويتية 
يف  الكويت  دولة  مع  املتعاونة  الدول  يف  العسكرية  القوات  قادة  وبني 

حترير أرض الوطن.
هذا  تنفيذ   – خيصه  فيام  كٌل   – والوزراء  الوزراء  جملس  رئيس  عىل  رابعة:  مادة 

املرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره، وينرش يف اجلريدة الرسمية.
              أمري الكويت

جابر األمحد الصباح       
رئيس جملس الوزراء 

سعد العبداهلل السامل الصباح
            صدر يف: 12 من شعبان سنة 1411هـ

           املوافق: 26 من فرباير سنة 1991م".)10( 
)10(   جريدة الكويت اليوم، العدد الثالث، السنة السابعة والثالثون، 1991/6/2م، ص. 19.
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القضية  يعالج  1991/2/27م  التايل،  اليوم  يف  أمريي  مرسوم  صدر  ثم 
األمنية يف الكويت، وفيام ييل نصه:

"مرسوم بالقانون رقم )91/4( بإنشاء اللجنة األمنية العليا  

بعد االطالع عىل الدستور،  -
وعىل األمري األمريي الصادر بتاريخ 27 من شوال 1406هـ املوافق 3 من   -

يوليو 1986م،
أغسطس   3 املوافق  1411هـ  حمرم   12 يف  الصادر  األمريي  األمر  وعىل   -

1990م،
وبناء عىل عرض رئيس جملس الوزراء،  -

وبعد موافقة جملس الوزراء،  -
أصدرنا املرسوم بقانون اآليت نصه:  -

مادة أوىل: تنشأ جلنة باسم "اللجنة األمنية العليا" تتوىل رسم السياسات اخلاصة 
باملحافظة عىل أمن وسالمة الدولة يف الداخل واخلارج.

مادة ثانية: تشكل اللجنة برئاسة رئيس جملس الوزراء وعضوية عدد من الوزراء 
ومن غريهم، ويصدر مرسوم بتشكيل اللجنة.

مادة ثالثة: ختتص اللجنة بام ييل:

وسالمتها  الدولة  أمن  بضامن  الكفيلة  العامة  السياسات  وضع   -1
واملحافظة عىل استقرارها.

إصدار التوجيهات الالزمة للوزارات واجلهات احلكومية األخرى   -2
يف الشؤون التي متس أمن البالد وسالمتها.

دراسة التقارير واالقرتاحات التي تقدم من اجلهات املعنية يف األمور   -3
التي ختتص هبا.
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اقرتاح القوانني واملراسيم املتعلقة بأمن البالد وسالمتها.  -4

مادة رابعة: يكون للجنة أمانًة عامًة تنظم أعامهلا بقرار من رئيس اللجنة، ويرأس 
األمانة العامة أمني عام يعينه رئيس اللجنة.

مادة خامسة: تضع اللجنة الئحة تبني نظام العمل هبا ويصدر هبا قرار من رئيس 
اللجنة.

مادة سادسة: تكون اجتامعات اللجنة رسية، وال جيوز نرش أخبار أو معلومات أو 
تقارير عن اجتامعاهتا إال بموافقة كتابية من رئيسها.

هذا  – تنفيذ  خيصه  فيام  – كل  والوزراء  الوزراء  جملس  رئيس  عىل  سابعة:  مادة 
القانون، ويعمل به من تاريخ نرشه.

             أمري الكويت

جابر األمحد الصباح       
رئيس جملس الوزراء 

سعد العبداهلل السامل الصباح
صدر يف: 13 شعبان 1411هجرية

املوافق 27 فرباير 1991 ميالدية".)11(

استمر أهل الكويت بتدبري شؤونم بجهودهم التطوعية الرائعة وفقا للطرق 
الدفعات  قدوم  ومع  العراقي.  االحتالل  فرتة  أثناء  يف  طوروها  التي  والوسائل 
بدأت  والوزراء  املسؤولون  تبعهم  ثم  املسلحة  القوات  من  املواطنني  من  األوىل 
أشياء  من  وغريها  واألغذية  األدوية  شحنات  دخول  مع  قليال  بالتحسن  احلياة 
رضورية، باإلضافة إىل املعدات واملكائن واخلرباء الذين رشعوا بإصالح حمطات 

الكهرباء واملاء وغريها. 

)11(   جريدة الكويت اليوم، العدد الثالث، السنة السابعة والثالثون، ص. 15.
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أصدر سمو األمري الشيخ جابر وسمو ويل عهده الشيخ سعد احلاكم العريف 
العام جمموعة من األوامر الُعرفية إلعادة ترتيب األوضاع األمنية يف الكويت، مثل 
منع التجول ليال، وتشكيل قيادة مركزية أمنية لضبط النظام يف الكويت والقيام 
بعملية التنسيق بني القوات األمنية من جيش ورشطة وحرس، وغريها من أوامر. 

وفيام ييل نصوصها أو فحوى نصوصها كام نرشت يف جريدة الكويت اليوم:

يف 4 مارس 1991م صدر مرسوم أمريي بإلغاء األمر األمريي بشأن املقر 
املؤقت حلكومة الكويت وبعض األحكام املنظمة ألعامهلا الصادر يف 3 أغسطس 
حكومة  انتقال  اقتضت  التي  الطارئة  الظروف  "انتهاء  بسبب  وذلك  1990م، 

الكويت إىل مقرها املؤقت".)12( 

ويف اليوم الذي يليه، أي 5 مارس 1991م، صدر األمر التايل:

الُعريف العام رقم )91/1( "أمر احلاكم 

بعد االطالع عىل القانون رقم 22 لسنة 1967 يف شأن األحكام العرفية.  -

وعىل املرسوم رقم 14 لسنة 1991 بإعالن األحكام العرفية.  -

أمرنا باآليت:

مادة أوىل: حيرض التجول يف مجيع أنحاء دولة الكويت ابتداء من الساعة العارشة 
مساء وحتى الساعة الرابعة صباحا.

مادة ثانية: ُيستثنى من حكم املادة السابقة من حيمل ترصحيا كتابيا صادرا من وزير 
الداخلية.

مادة ثالثة: ُيعاقب باحلبس مدًة ال تزيد عىل ثالثة أشهر وبالغرامة التي ال جتاوز 
املادتني  أحكام  خيالف  من  كل  العقوبتني  هاتني  بإحدى  أو  دينار  مائة 

السابقتني.
)12(   جريدة الكويت اليوم، العدد الثالث، السنة السابعة والثالثون، 1991/6/2م، ص. 5. 
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مادة رابعة: ُيعمل هبذا األمر من تاريخ صدوره، وذلك إىل إشعار آخر وينرش يف 
اجلريدة الرسمية.

احلاكم العريف العام

سعد العبداهلل السامل الصباح

صدر يف 19 شعبان 1411هـ

املوافق 5 مارس 1991م".

العام  العريف  احلاكم  من  بأمر  أيام  بعرشة  بعدها  التجول  حرض  ألغي  وقد 
بتاريخ 16 مارس 1991م.  ويف 5 مارس 1991م صدر أمر خيص إنشاء قيادة 

مركزية للشؤون األمنية: 

الُعريف العام رقم )91/2( "أمر احلاكم 

األحكام  شأن  يف  1967م  لسنة   22 رقم  القانون  عىل  االطالع  بعد   -
العرفية،

وعىل املرسوم رقم 14 لسنة 1991 يف شأن إعالن األحكام العرفية،  -

أمرنا باآليت:

مادة أوىل: ُتنشأ قيادة مركزية للشؤون األمنية برئاستنا وعضوية كل من:
اللواء جابر خالد الصباح.  -1

اللواء خالد عبداهلل بودي.  -2

سلامن صباح السامل احلمود الصباح.  -3

العميد عيل حممد حسن املؤمن.  -4

العقيد أمحد عبدالعزيز الرفاعي.  -5

العقيد أمحد حممد الوهيب.  -6
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العقيد حممود غضبان رزوقي.  -7

العقيد نارص أمحد العثامن.  -8

العقيد فهد عثامن املزعل السعيد.  -9

والرشطة  اجليش  من  كل  أنشطة  بني  التنسيق  املركزية  القيادة  تتوىل  ثانية:  مادة 
املواطنني،  وأمن  الوطن  بسالمة  املتعلقة  الشؤون  الوطني يف  واحلرس 

ومتابعة تنفيذ القرارات األمنية الصادرة من احلاكم العريف العام.

مادة ثالثة: يعمل هبذا األمر من تاريخ صدوره، وينرش يف اجلريدة الرسمية.
احلاكم العريف العام

سعد العبداهلل السامل الصباح

صدر يف 19 شعبان 1411هـ

املوافق 5 مارس 1991م".

وأعقب هذا األمَر أمٌر آخر بتاريخ 18 مارس 1991م "حيرض طباعة أو نرش 
أو توزيع أو نسخ أي مطبوع أو مصنف سواء كان ذلك جملة أو جريدة أو نرشة 
أو منشور أو صورة أو ملصق أو أرشطة مرئية أو مسموعة إال بعد احلصول عىل 

موافقة خطية من وزير اإلعالم".

وتاله أمر بتاريخ 19 مارس 1991م فحواه: "يؤذن لرجال اجليش والرشطة 
واحلرس الوطني بتفتيش األشخاص واألماكن يف أي ساعة من ساعات النهار 

أو الليل".

انترشت القوات الكويتية من اجليش والرشطة واحلرس الوطني، باإلضافة 
إىل القوات السعودية واخلليجية واملرصية والسورية املشاركة بالتحرير، يف شوارع 
مناطق الكويت من أجل حفظ األمن، فأقامت نقاط تفتيش لفرتة من الزمن إىل 
أن انسحبت القوات الشقيقة وتولت قوات الرشطة الكويتية كامل مهمة احلفاظ 

عىل األمن الداخيل.
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حما�صبة املتهمني بالتعاون مع القوات العراقية الغازية

قام رجال املقاومة، وكثري منهم من أفراد وضباط القوات العسكرية واألمنية، 
بالقبض عىل العديد من املتعاونني مع قوات االحتاللـ متهيدا لتقديمهم للعدالة.

مؤقتة  عرفية  حمكمة  العريف  احلاكم  َل  شكَّ فقد  القضائي،  الصعيد  وعىل 
أمن  التي متس  العاجلة  القضايا  للحكم يف  أربعة  إىل  زادت  ثم  دوائر  من ثالث 
الدولة، وذلك إلحكام السيطرة عىل البالد ومنع بقايا القوات العراقية واملندسني 
والطابور اخلامس من إحداث الرضر بالكويت أو اإلفالت من العقوبة. وكانت 

الدوائر العرفية كالتايل:)13( 

الدائرة األوىل: 

املستشار: حممد جاسم بن ناجي القناعي، رئيسا. 

القايض: يونس الياسني، عضو اليمني. 

القايض: إبراهيم العبيد، عضو الشامل. 

العقيد احلقوقي: حممد حمسن العفايس، قايض عسكري. 

املقدم: عبد املحسن الدارمي، قايض عسكري. 

الدائرة الثانية:

املستشار: خالد املزيني، رئيسا. 
القايض: إسحق ملك، عضو اليمني. 

القايض: عبد العزيز بن غيث، عضو الشامل. 
املقدم: حسني مال اهلل 

املقدم: نبيل اجلسام

)13(   نارص مخيس املطريي، الكويت ... حتت األحكام العرفية، ط. 1، د.م.، د.ن، 1993، ص. 52.
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الدائرة الثالثة: 

املستشار: جواد عبد اهلل العبد اهلل، رئيسا.

القايض: عيل الدريع. 

العقيد احلقوقي: حممد حمسن العفايس. 

املقدم: عبد املحسن الدارمي.

الدائرة الرابعة: 

املستشار: حممد عبد اهلل أبو صليب، رئيسا. 

القايض : عيل املطريات، عضو اليمني. 

القايض: أنور العنزي، عضو الشامل.

املقدم: عبد الوهاب الرومي.

املقدم: فالح العنزي. 

حماكامت  بإجراء  العدل  قرص  يف  عملها  مارست  التي  املحكمة  هذه  قامت 
باملتهمني  وتتعلق  1991/5/19م،  بتاريخ  املحاكامت  تلك  أوىل  وكانت  عدة. 
من  الكويت  احتالل  إبان  الغاشم  العراقي  الغزو  قوات  مع  والتخابر  بالتعاون 
األردنية  اجلنسيات  من  فردا   12 وكانوا  1991/2/26م،  إىل  1990/8/2م 
تبعا  الكويتية  باجلنسية  متجنسة  عراقية  بينهم  من  وكانت  واملرصية،  والعراقية 
النداء  صحيفة  يف  العاملني  لتشمل  املحاكامت  واستمرت  الكويتي.  لزوجها 
املؤقتة،  الكويتية  احلكومة  وأعضاء  العراقيني،  الفنانـني  وبعض  العراقيـة، 

وغريهم.)14( 

)14(   انظر كتاب نارص مخيس املطريي، الكويت ... حتت األحكام العرفية، ط. 1، د.م.، د.ن، 1993، ص. 
.136-55
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ترحيل الفل�صطينيني من الكويت

بعضهم  ومشاركة  العراقي  للغزو  املؤيد  الفلسطينيني  غالبية  موقف  بسبب 
راحوا  الذين  الكويتيني  من  الكثري  باعتقال  وتسببهم  الكويت،  احتالل  بعملية 
ضحية اخليانة واجلحود، قررت الدولة بعد حترير الوطن ترحيل من تبقى منهم إىل 
خارج الكويت بعد إعطائهم مستحقاهتم املالية، وذلك يف مارس 1991م. ويقدر 
عددهم بحوايل 200 ألف من أصل 400 ألف جال نصفهم يف أثناء االحتالل إىل 

األردن. 

كان غالبية املرحلني حيملون اجلنسية األردنية. وبقي منهم يف الكويت حوايل 
30 ألفا ألسباب بعضها يرتبط بشهادة كويتيني هلم بالعمل مع املقاومة الكويتية، 
املرصية  الوثيقة  كحاميل  سفر،  جلوازات  امتالكهم  بعدم  يرتبط  اآلخر  وبعضها 
من أهل غزة.)15( ويمكن الرجوع إىل األجزاء السابقة هلذا الكتاب لفهم املوقف 

الفلسطيني يف الداخل واخلارج.

ل الـ 400 ألف فلسطيني تقريبا، وهو نصف عدد الكويتيني، ضغطا  لقد شكَّ
كبريا عىل الكويت واخلدمات والدعومات املقدمة من الدولة باملجان، وما كان 
الطبيعي  اإليثار  حدود  فاقت  التي  املجاملة  لوال  احلجم  هبذا  عددهم  سيصبح 
الناجتة عن اإليامن املبالغ فيه بالقومية العربية، إضافة إىل الكرم العريب املعروف. 
ويعلم مجيع من عاش يف فرتة الثامنينيات مدى نفوذ الفلسطينيني يف بعض املناطق 
الكويتية يف كثري من  الكويتية مثل حويل والنقرة، بحيث كانت تتحدى الرشطة 
األحيان، باإلضافة إىل سيطرهتم عىل وزارات الدولة والبنوك والصحافة والتعليم 

)15(   شفيق الغربا، النكبة ونشوء الشتات الفلسطيني يف الكويت، ط. 1، بريوت، املركز العريب لألبحاث 
ودراسة السياسات،  2018، ص. 290-294. انُتِقَد هذا الكتاب كثريا بسبب تفننه يف التربير للموقف 
من  شفهية  روايات  عىل  بالغالب  اعتامده  إىل  باإلضافة  الكويتية،  القضية  مع  تعاطفه  وقلة  الفلسطيني 
تسجيالته ومناقشاته اخلاصة التي قام هبا قبل أكثر من 25 سنة من تسجيله إياها. وقد رد عليه عدد من 
الشتات  ونشوء  " النكبة  كتاب  يف  مثالب  بعنوان:  مقالته  يف  الغيص  راشد  فيصل  السفري  منهم  الكتاب 
والدراسات  البحوث  مركز  عن   ،2019 أبريل    ،66 العدد  الكويت،  رسالة  الكويت"،  يف  الفلسطيني 

الكويتية، ص. 45-38.
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وغريها.)16( 

هتاجم  إعالمية  محلة  الضد  دول  صحف  شنت  الرتحيل  عملية  أثناء  ويف 
وقد  حماكمة.  دون  وقتلهم  الفلسطينيني  عىل  الكويتيني  اعتداء  وتدعي  الكويت 
ردت الكويت عىل مزاعم تلك اجلهات. وكانت املحاكامت منشورة يف الصحافة 

الكويتية.

جريدة الرأي، األردن، 3 مارس 1991م.

نيل حق  فيه عن رضورة  يتحدثون  الذي  الوقت  الكويتية يف  اجلنسية  ُيمنحوا  بأن  فلسطينيون  )16(   طالب 
العودة لفلسطني املحتلة.
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جمع ال�صالح من املواطنني واملقيمني

خطورة  الداخلية  وزارة  أدركت  أن  فبعد  األمن،  حفظ  جلهود  استكامال 
الشيخ  الداخلية  الكويت أصدر وزير  املواطنني واملقيمني يف  انتشار السالح بني 
سامل الصباح أمرًا بتاريخ 14 مايو 1991م محل رقم 91/18 بشأن تسليم مجيع 
األسلحة والذخائر واملفرقعات. كانت فحوى مواده كالتايل: "عىل مجيع حائزي 
األسلحة النارية وذخائرها واملفرقعات بجميع أنواعها تسليمها إىل خمافر الرشطة 
خالل شهر من تاريخ صدور هذا القرار. وستطبق يف شأن املخالفني العقوبات 

املقررة قانونا".)17( 

وعند انتهاء فرتة األحكام العرفية بعد ثالثة شهور أي يف 1991/5/27م، 
صدر مرسوم أمريي بتمديد املدة شهرا واحدا.

)17(   جريدة الكويت اليوم، العدد الثالث، السنة السابعة والثالثون، 2 يونيو 1991م، ص. 25.
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حكومة الكويت بعد التحرير

البناء وجتهيز  العائدة من الطائف أعامل إعادة  بارشت حكومة الكويت   
مرافق وخدمات الدولة بعد التحرير مبارشة، إىل تاريخ 20 أبريل 1991م وفقا 
خلطط وضعت يف الطائف قبل التحرير.)18( وكان عىل رأس املهام ما يتعلق بتوفري 
إعادة  عىل  املختصة  الوزارات  عملت  حيث  والتعليم،  والصحة  والغذاء  الطاقة 
الكهرباء واملاء، وإعادة تشغيل املستشفيات، ومعاجلة الكوارث البيئية وبخاصة 
ملساعدة  عاملية  رشكات  مع  والتعاقد  احلرائق  وإطفاء  األلغام  نزع  فرق  تشكيل 
خطة  وإجياد  والكليات،  املدارس  وجتهيز  ترميم  إىل  باإلضافة  الوطنية،  الفرق 
تعليمية حتل مشكلة ضياع سنة دراسية كاملة )وكانت دمج سنتني يف سنة دراسية 
املعدلة. هذا عالوة عىل إصالح  الدراسية  املناهج  واحدة(، وتقوم بطباعة كتب 
بناء ما هتدم منها. ولذلك، فقد وضعت هذه احلكومة  الطرق واجلسور وإعادة 
وبارشت  الطوارئ  خطة  تلت  التي  البناء  إعادة  خطة  وأساس  الطوارئ  خطة 
التاريخ املشار إليه وحُتِسُن استكامَل  بتنفيذها قبل أن تستلم احلكومة اجلديدة يف 

تنفيذ اخلطة احلكومية. وهو ما سنتحدث عنه الحقا يف الفصلني الثاين والثالث.

كانت أوىل جلسات احلكومة بعد التحرير يف ديوان الشايع بالشامية بتاريخ 
كلمة  سعد  الشيخ  سمو  ألقى  وفيها  وزيرا.   16 وبحضور  1991م  مارس   4
يشكر فيها اهلل سبحانه، وحيث إخوانه الوزراء عىل العمل الدؤوب ويطلب عدم 
االلتفات للشائعات، ويدعو هلم بالتوفيق. وأحيط املجلُس علام بأمر منع التجول 
للشؤون  مركزية  قيادة  إنشاء  وعن  للكويت،  الربيطاين  الدفاع  وزير  زيارة  وعن 

األمنية.)19(

الرابع من هذا الكتاب لقراءة أعامل حكومة الكويت يف الطائف، وحتضريها خلطة إعادة  )18(   انظر اجلزء 
البناء. وانظر الفصل الثاين والثالث من هذا اجلزء.

)19(   حمرض اجتامع جملس الوزراء املنعقد يف الكويت بديوان الشايع بالشامية يوم االثنني املوافق 1991/3/4م 
الساعة 7:30 مساء )91/1(. حمفوظ لدى مركز البحوث والدراسات الكويتية.
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اجتامع  حمرض  عىل  املجلس  ُأطلع  )1991/3/5م(  التايل  اليوم  جلسة  ويف 
سمو الشيخ سعد مع ممثيل جلان العمل الشعبي بالداخل وما تم االتفاق عليه من 
الدكتور  النفط  أطلَع وزيُر  وفيها  تنفيذها.  بمتابعة  الوزراء  تكليف  أمور، وتقرر 
وخطة  عليها  املرتتبة  واآلثار  النفط  آبار  حرائق  بحالة  املجلَس  العمريي  رشيد 
النفط  وزراء  من  وزارية  جلنة  تشكيل  وتقرر  الكارثة.  هذه  مواجهة  يف  الوزارة 
واملالية والتخطيط واإلسكان ملتابعة اخلطوات القائمة يف أماكن مكافحة الكارثة 
للبالد،  االقتصادية  العملية  حتريك  املجلس  ناقش  ذلك،  إىل  باإلضافة  النفطية. 
واإلعالن عن دعوة أصحاب املحالت لفتحها، ودعوة الشباب للعمل يف حمال 

اخلدمات املدنية عامة، ودعوة املواطنني لالستمرار يف مزاولة أعامهلم.)20(

الوزراء  رئيس  بزيارة  علام  املجلس  أحيط  1991/3/6م  يوم  جلسة  ويف 
الربيطاين جون ميجور للبالد وما تناوله احلوار معه من تفاصيل حول قرار جملس 
األمن بإيقاف إطالق النار، ومشاركة الرشكات الربيطانية يف تنفيذ خطط إعادة 
البناء. وأحيط املجلس علام بالتقاء سمو الشيخ سعد بممثيل اجلمعيات التعاونية 
للتوصل إىل خري السبل لتوفري وتوزيع املواد الغذائية للمواطنني. وحتدث وزير 
املواصالت حبيب جوهر حيات أيضا عن خطة وزارته إلعادة االتصاالت ضمن 
أيضا  املجلُس  وناقش  باملثل.  الرقبة  محود  الكهرباء  وزير  وقام  الطوارئ.  خطة 

موضوع احلملة اإلعالمية اخلارجية املتعلقة بالفلسطينيني يف الكويت.)21( 

األمحد  نواف  الشيخ  قدم  اجلمعة  يوم  صباح  1991/3/8م  جلسة  ويف 
الصباح وزير الدفاع تقريرا حول احلالة األمنية داخل الكويت وأحوال املواطنني 
طريق  عن  ماليا  املواطنني  دعم  سبل  املجلس  ناقش  وكذلك  األحداث.  وتطور 

)20(   حمرض اجتامع جملس الوزراء املنعقد يف الكويت بديوان الشايع بالشامية يوم الثالثاء املوافق 1991/3/5م 
.)91/2(

املوافق  األربعاء  يوم  بالشامية  الشايع  بديوان  الكويت  يف  املنعقد  الوزراء  جملس  اجتامع  حمرض   )21(
1991/3/6م، 7 مساء )91/3(.
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رصف منح. وتابع املجلس احلديث عن مستجدات تنفيذ خطط الطوارئ اخلاصة 
بكل وزارة.)22(

د.ك.   500 قدرها  مقطوعة  منحة  رصف  تقرر  1991/3/9م  جلسة  ويف 
لكل مواطن بغض النظر عن السن أو اجلنس، وتكليف وزير املالية وضع القواعد 
الالزمة لذلك.)23( ويف جلسة 1991/3/14 تقرر التوسع يف إجراء االتصاالت 
الرشكات  طاقة  وزيادة  احلرائق  إطفاء  يف  واملتخصصة  الدولية  املؤسسات  مع 

املتعاقد معها.)24(

ويف جلسة 1991/3/24م متت املوافقة عىل ميزانية وزارة الرتبية وعىل طلبها 
بإعادة النظر يف املناهج بام يتفق وما تعرضت له من عدوان غاشم.)25( وكذلك 
الدكتور  الرتبية  ووزير  اليعقوب  جاسم  بدر  اإلعالم  وزير  برئاسة  جلنة  شكلت 
عبداهلل يوسف الغنيم ووزير التخطيط سليامن عبدالرزاق املطوع لتوثيق املرحلة 
الزمنية التي شهدهتا الكويت من بدء الغزو العراقي الغاشم وحتى التحرير وما 
جرى من أعامل إجرامية ضد الشعب الكويت، واالتصال بالكفاءات واجلهات 

العربية والعاملية املتخصصة لالستعانة هبا يف توثيق هذه املرحلة.)26(
القوات  قيادة  بإشادة  علاًم  املجلس  أحيط  1991/3/31م  جلسة  ويف 
فرتة  خالل  الكويت  يف  املرابطون  به  قام  بام  الكويت  حررت  التي  املشرتكة 

)22(   حمرض اجتامع جملس الوزراء املنعقد يف الكويت بديوان الشايع بالشامية يوم اجلمعة املوافق 1991/3/8م، 
9 صباحا )91/5(.

)23(  حمرض اجتامع جملس الوزراء املنعقد يف الكويت بديوان الشايع بالشامية يوم السبت املوافق 1991/3/9م، 
.)91/8(

املوافق  اخلميس  يوم  بالشامية  الشايع  بديوان  الكويت  يف  املنعقد  الوزراء  جملس  اجتامع  حمرض     )24(
1991/3/14م، )91/15(.

املوافق  األحد  يوم  بالشامية  الشايع  بديوان  الكويت  يف  املنعقد  الوزراء  جملس  اجتامع  حمرض     )25(
1991/3/24م، )91/19(.

1991/4/7م،  املوافق  األحد  يوم  بيان  بقرص  الكويت  يف  املنعقد  الوزراء  جملس  اجتامع  حمرض     )26(
.)91/22(
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عملياهتا  إنجاز  يف  أسهمت  التي  باملعلومات  تزويدهم  وبخاصة  االحتالل، 
العسكرية بالصورة املطلوبة.)27(

واستمرت اجللسات تناقش وتستعرض وتضع إجراءات وسياسات إلدارة 
البالد يف هذه الظروف الصعبة. وغلب موضوع بحث تطورات إعادة البناء وخطة 
الطوارئ وإطفاء حرائق النفط ونزع األلغام عىل املواضيع األخرى التي شملت 
واملنظامت  السياسية  والوفود  الرؤساء  زيارة  ومتابعة  الكويتيني،  األرسى  قضية 
اإلنسانية للبالد، ومد فرتات تقديم املواد التموينية من الصنف األول للمواطنني 
جمانا، وإصالح املطار واملواين، وغريها من أمور رضورية. وكذلك بحث املجلس 
وقرر إرسال وفود رسمية وشعبية لزيارة الدول املساندة للكويت وتقديم الشكر 

عىل موقفها النبيل. 

ت�صكيل احلكومة اجلديدة

َم سمو ويل العهد الشيخ  ألسباب عدة مرتبطة بظروف املرحلة اجلديدة، قدَّ
 20 بتاريخ  الوزراء  واستقالة  الوزراء  رئاسة  من  استقالته  األمري  سمو  إىل  سعد 
مارس 1991م، وَقبَِلها األمري مع تكليف سمو الشيخ سعد بتويل ترصيف العاجل 
من األمور واألعامل. وقد صدر مرسوم تكليف سمو الشيخ سعد برئاسة الوزراء 
وزرائها  أسامء  سُتعتمد  والتي  احلكومة،  لتشكيل  والتحضري  مارس   23 بتاريخ 

بتاريخ 20 أبريل 1991م. وهم كالتايل:)28(

املوافق  األحد  يوم  بالشامية  الشايع  بديوان  الكويت  يف  املنعقد  الوزراء  جملس  اجتامع  حمرض     )27(
1991/3/31م، 10 صباحا )91/20(. وانظر اجلزء الثالث من هذا الكتاب يف القسم اخلاص بالنشاط 

االستخباري للمقاومة الكويتية.
)28(   جريدة الكويت اليوم، العدد الثالث، السنة السابعة والثالثون، 2 يونيو 1991م، ص. 4.
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سمو الشيخ سعد العبداهلل السامل الصباح، رئيسًا ملجلس الوزراء.  -
الشيخ سامل صباح السامل الصباح، نائبًا لرئيس جملس الوزراء ووزيرا   -

للخارجية.
الشيخ عيل صباح السامل الصباح، وزيرا للدفاع.  -

الشيخ أمحد احلمود اجلابر الصباح، وزيرا للداخلية.  -
الشيخ نواف األمحد الصباح، وزيرًا للشؤون االجتامعية والعمل.  -

ضاري عبداهلل العثامن، وزيرا للدولة لشؤون جملس الوزراء.  -
نارص عبداهلل الروضان، وزيرا للاملية.  -

إبراهيم ماجد الشاهني، وزيرا للدولة للشؤون البلدية.  -
أمحد عيل اجلسار، وزيرا للتخطيط.  -

أمحد حممد صالح العدساين، وزيرا للكهرباء واملاء.  -
بدر جاسم اليعقوب، وزيرا لإلعالم.  -

حبيب جوهر حيات، وزيرا للمواصالت.  -

الدكتور محود عبداهلل الرقبة، وزيرا للنفط.  -
الدكتور سليامن سعدون البدر، وزيرا للرتبية.  -

عبداهلل حسن اجلاراهلل، وزيرا للتجارة والصناعة.  -
عبداهلل يوسف القطامي، وزيرا لألشغال العامة.  -

الدكتور عبدالوهاب سليامن الفوزان، وزيرا للصحة العامة.  -
الدكتور عيل عبداهلل الشمالن، وزيرا للتعليم العايل.  -

غازي عبيد السامر، وزيرا للعدل والشؤون القانونية.  -
حممد صقر املعورشجي، وزيرا لألوقاف والشؤون اإلسالمية.  -

حممد عبداملحسن العصفور، وزيرا للدولة لشؤون اإلسكان.  -
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الأمة  جمل�س  انتخابات  لغاية  موؤقتا  الوطني  املجل�س  عمل  ا�صتئناف 

1992م

النيابية  اجلهة  هو  1990م  أبريل  يف  أنشئ  الذي  الوطني  املجلس  كان   
والترشيعية والرقابية يف الكويت قبل الغزو العراقي. ورغم قبول الدولة وتعهدها 
الالزمة  الرتتيبات  ُتعمل  ريثام  استمر  الوطني  املجلس  فإن  األمة  جملس  بإعادة 
بتاريخ  الصادر  األمريي  األمر  ييل  وفيام  1992م.  أكتوبر  يف  األمة  جملس  لعودة 

1991/6/2م والذي رشح فيه األسباب واملربرات:

"بسم اهلل الرمحن الرحيم  

احلمد هلل الذي أتم بالنرص نعمته علينا، وأحاطنا يف أيام حمنتنا بفيض عونه 
الطيبة وأهلها  املعتدين إىل نحورهم، وحرر أرضنا  ورعايته، فرفع عنا ورد كيد 
الصابرين من احتالل وحيش أثيم ال مثيل له يف تاريخ األمم والشعوب. إن وطننا 
حتديات  عن  خطورة  تقل  ال  كربى  حتديات  حتمل  مصريية  مرحلة  جيتاز  العزيز 

مرحلة الكفاح والتحرير. 

وملا كان قد صدر يف السابع والعرشين من شهر رمضان سنة 1410هـ املوافق 
الثاين والعرشين من أبريل سنة 1990م أمر أمريي بإنشاء املجلس الوطني ليكون 
جملسا نيابيا يعاون احلكومة ويراقبها ويؤكد مبدأ الشورى واملشاركة الشعبية يف 
أمور احلكم والترشيع خالل فرتة التوقف املؤقت للحياة النيابية العادية، إال أن 
مسرية هذا املجلس توقفت بسبب تعرض الوطن العزيز لعدوان واحتالل عراقي 
غاشم عانى خالله الشعب الكويتي الكريم أقسى ممارسات البطش والتعذيب، 
العامة  واملنشآت  املرافق  يف  وتدمريا  ختريبا  تعبث  والطغيان  احلقد  يد  وانطلقت 
واخلاصة، بيد أنا مع ذلك مل تستطع النيل من صالبة ومتاسك الوحدة الوطنية 
 – علينا  اهلل  مّن  أن  إىل  وفعال  قوال  العدوان  رافضة  كاجلبال  راسخة  ظلت  التي 
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– بالنرص املؤزر وتم حترير الكويت ودحر املعتدين بمعاونة األشقاء  جلَّ وعال 
واألصدقاء.

العزم  املايض  املبارك  رمضان  شهر  من  األواخر  العرش  يف  أعلّنا  قد  كنا  وملا 
عىل إجراء انتخابات عامة الختيار جملس أمة جديد وفق نصوص دستور 1962 
خالل العام املقبل، فقد قررنا أن تتم هذه االنتخابات – بعون اهلل – خالل شهر 
أكتوبر سنة 1992م، وهو موعد يتفق مع أوضاعنا بعد الغزو العراقي الغاشم، 

وحتى تتهيأ الظروف املناسبة إلجراء هذه االنتخابات.

وملا كانت املرحلة التي يمر هبا وطننا العزيز مرحلة بالغة األمهية والدقة تقرر 
فيها سياسات وبرامج إلعادة البناء يف خمتلف جوانب احلياة، وملا كان العبء الواقع 
احلكومة  سياسات  تظل  أن  عىل  وحرصا  ثقيال،  عبئا  ذلك  بسبب  احلكومة  عىل 
وقراراهتا معربة عن رغبات املواطنني، وتأكيدا عىل أمهية املشاركة الشعبية يف دفع 
عملية بناء الكويت، وانتظارا النتخاب أعضاء جملس األمة اجلديد باالنتخابات 
العامة التي ستجرى يف املوعد املشار إليه؛ فقد ُرئَي أن يستأنف املجلس الوطني 
جملس  أعضاء  النتخاب  الناخبني  بدعوة  املرسوم  صدور  تاريخ  حتى  جلساته 
ما  تقترص عىل  بحيث  الوطني  املجلس  اختصاصات  تعديل يف  اجلديد مع  األمة 
ورد يف البنود 2، 3، 4، 5، 6 من املادة األوىل من األمر األمريي الصادر بإنشائه، 
وذلك دون االختصاص الوارد يف البند األول من املادة املذكورة واملتعلقة بدراسة 
السلبيات التي حالت يف فرتة سابقة دون استمرار التعاون املنشود بني السلطتني 

الترشيعية والتنفيذية.

واهلَل سبحانه وتعاىل نسأُل أن يمنحنا مجيعا العزيمة والقوة حتى نؤدي حق 
الوطن علينا وأن نعمل معًا يف وحدة متامسكة لتكريس الوحدة الوطنية التي هي 
النية  نخلص  أننا  وجل عىل  الباري عز  مشهدين  املستقبل،  لبناء كويت  سالحنا 
ونتقيه سبحانه فيام نقول ونفعل، ونرتفع عند الشدائد فوق كل الصغائر والقضايا 
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اجلانبية، وننذر أنفسنا وجهودنا خلدمة وطننا العزيز الذي هو اآلن يف أمسِّ احلاجة 
إىل جهود كافة أبنائه يعملون متعاونني متكاتفني إلعادة بنائه ودرء األخطار عنه. 
)ربنا ال تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رمحة إنك أنت الوهاب(. 

صدق اهلل العظيم.

وبناًء عىل ما تقدم،
وبعد االطالع عىل الدستور،

وعىل األمر األمريي الصادر يف 27 من شوال 1406هـ املوافق 3 من يوليو 
1986م. 

وعىل األمر األمريي الصادر يف 27 رمضان سنة 1410هـ املوافق 22 من 
أبريل سنة 1990م بإنشاء املجلس الوطني،

أمرنا باآليت:

عام  أكتوبر  شهر  يف  جديد  أمة  جملس  الختيار  عامة  انتخابات  جُترى  أوىل:  مادة 
1992م.

مادة ثانية: ينتهي العمل باألمر األمريي الصادر يف 27 من شوال 1406هـ املوافق 
3 من يوليو 1986م اعتبارا من تاريخ انعقاد جملس األمة بناء عىل املادة 

السابقة.

مادة ثالثة: ينتهي العمل باألمر األمريي الصادر يف 27 رمضان 1410هـ املوافق 
22 من أبريل 1990م بإنشاء املجلس الوطني اعتبارا من تاريخ صدور 

املرسوم بدعوة الناخبني النتخاب أعضاء جملس األمة اجلديد.

السابقة  املادة  يف  إليه  املشار  التاريخ  حتى  الوطني  املجلس  يامرس  رابعة:  مادة 
املادة األوىل من  البنود 2، 3، 4، 5، 6 من  الواردة يف  االختصاصات 

األمر األمريي الصادر بإنشائه.
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مادة خامسة: عىل رئيس جملس الوزراء والوزراء كل فيام خيصه تنفيذ هذا األمر، 
ويعمل به من تاريخ صدوره وينرش يف اجلريدة الرسمية.

أمري الكويت

جابر األمحد الصباح

صدر بقرص بيان يف: 19 ذو القعدة 1411هـ

املوافق: 2 يونيو 1991م".

وأتبع هذا األمَر أمٌر أمريي ثان بتعيني أعضاء باملجلس الوطني من الوزراء 
اجلدد الذين دخلوا يف احلكومة اجلديدة. وحتدد – وفق أمر أمريي ثالث – مكان 
انعقاد جلسات املجلس الوطني، يف مبنى بلدية الكويت بشارع اهلاليل. وتعني – 
بأمر أمريي رابع – تاريخ انعقاد أوىل جلسات املجلس الوطني يف دوره العادي 
يوليو  من   9 املوافق  1411هـ  احلجة  ذي  من   27 الثالثاء  يوم  صباح  يف  الثاين 

1991م.)29( 

�صر ال�صهداء 
ُ
رعاية الدولة لأ

َفت الدولُة بتكريم الشهداء الذين ضحوا بحياهتم يف سبيل اهلل دفاعا عن  رَشُ
يل لرعاية شؤون أهايل الضحايا هو دمج ما يتعلق بأرس  وطنهم. وكان التنظيم األوَّ

الشهداء واألرسى واملفقودين، ثم أنشئت لكل فئة كيان إداري مستقل. 

لت حكومة الكويت اللجنة الوطنية لشؤون األرسى واملفقودين عقب  شكَّ
التحرير يف 5 يونيو 1991م. وكانت يف بداية األمر، قبل تويل الشيخ سامل صباح 
السامل مسؤوليتها، ضمن مسؤوليات وزير العدل والشؤون القانونية الذي كان 

رئيسها. 

)29(   جريدة الكويت اليوم، العدد الرابع، السنة السابعة والثالثون، 9 يونيو 1991، ص. 3-1.
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وجاء ضمن القرار الوزاري الصادر بتاريخ 8 يونيو 1991م: "ُينشأ بديوان 
الشهداء  أرس  معامالت  ملتابعة  مكتٌب  القانونية  والشؤون  العدل  وزارة  عام 
مبارشة  يتبع  هلا،  التابعة  واألجهزة  الوزارة  إدارات  داخل  واملفقودين  واألرسى 
معامالت  املكتب  و"يقبل  املوظفني"،  من  كاف  عدد  به  ويلحق  الوزارة  وكيل 
زوجات وأبناء الشهداء واملفقودين وأقارهبم حتى الدرجة الرابعة، وطاملا كانت 
بأرسع وقت  معامالهتم  وإنجاز  ومتابعة  قائمة"،  زالت  ما  الفقد  أو   ِ اأَلرسرْ حالة 

ممكن.)30( 
وأصدر صاحب السمو أمري الكويت مرسوما محل رقم 91/38 بتاريخ 16 
يونيو 1991م جاء فيه: "ُينشأ مكتب لتكريم الشهداء وأرسهم، ُيلحق بالديوان 
الديوان  ميزانية  يف  املكتب  هلذا  الالزمة  املالية  االعتامدات  وختصص  األمريي، 
الشهداء وأرسهم تكريام ماديا ومعنويا بمختلف  "يكون تكريم  األمريي"، وأن 
الصور بام يكشف عن تقدير الدولة هلم، وملجلس األمناء اقرتاح ما يراه حمققا هلذا 
الغرض، ومن ذلك ما ييل: 1( تقديم منح مالية ألرس الشهداء. 2( تقرير معاشات 
استثنائية أو مساعدات خاصة ألرس الشهداء. 3( منح اجلنسية الكويتية لوالدي 
الشهيد وزوجته وأوالده البلغ والقرص. 4( تقديم الرعاية السكنية املناسبة ألرس 
احلكومية  اخلدمات  وكذلك  اخلارج  أو  الداخل  يف  العالج  توفري   )5 الشهداء. 
 )7 الشهداء.  ألسامء  واملدنية  العسكرية  واألنواط  األوسمة  منح   )6 األخرى. 
واملؤسسات  التعليم  ودور  والطرق  الشوارع  بعض  عىل  الشهداء  أسامء  إطالق 
يقرتح أي صور أخرى من صور  أن  األمناء  احلكومية األخرى. وجيوز ملجلس 
َل جملس األمناء يف تاريخ 5 أغسطس 1991م.)32(   التكريم املناسبة".)31( وقد ُشكِّ
ويف تاريخ 16 يونيو 1991م صدر قرار وزاري برصف الراتب الشهري اخلاص 

باألسري لعائلته. وقدمت الدولة مزايا عدة لعائالت األرسى واملفقودين.)33(
)30(   جريدة الكويت اليوم، العدد اخلامس، السنة السابعة والثالثون، 16 يونيو 1991، ص. 5.

)31( جريدة الكويت اليوم، العدد السابع، السنة السابعة والثالثون، 1991/6/19، ص. 3.
)32(   جريدة الكويت اليوم، العدد الثاين عرش، السنة السابعة والثالثون، 11 أغسطس 1991، ص. 12.

)33(   جريدة الكويت اليوم، العدد السادس، السنة السابعة والثالثون، 30 يونيو 1991، ص. 3.
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رعاية الدولة ل�صوؤون الأ�صرى واأهاليهم وعودة الدفعة الأوىل منهم

كانت طريقة تعامل الدولة مع قضية األرسى لدى العراق تأخذ مسارين: 
عن  والكشف  األرسى  بتسليم  للمطالبة  األمن  جملس  إىل  يتجه  دويل  األول 
واملرهتنني  األرسى  أهايل  شؤون  برعاية  خيتص  حميل  والثاين  وأماكنهم،  أسامئهم 

واملفقودين.

فعىل الصعيد الدويل سمحت الكويت للجنة الدولية للصليب األمحر وغريها 
من املنظامت اإلنسانية األخرى بعد اندحار املعتدين وتطهري البالد منهم بدخول 
الظلم والعدوان. وكان مقدم  أنشطتها اإلنسانية يف بالد مزقها  الكويت ملامرسة 
املنظامت يف الثامن والعرشين من فرباير 1991م. كام تشكلت جلنة خاصة حتت 
رعاية اللجنة الدولية للصليب األمحر وفقًا لقرار جملس األمن رقم 686 الصادر 
يف الثاين من مارس 1991م، وذلك لوضع الرتتيبات الالزمة واختاذ كل القرارات 
املعنية بالعودة الرسيعة لألرسى إىل الكويت، ُعرفت هذه اللجنة يف بادئ األمر 
جهات،  ثالث  ضمت  حيث  الثالثية،  اللجنة  إىل  اسمها  وتغري  الرياض،  بلجنة 
هي: دول التحالف، والعراق، واللجنة الدولية للصليب األمحر، وحتت رئاستها. 
وقد أعقب أول اجتامع هلا يف الرياض تسليُم عدٍد من األرسى من اجلانبني العراقي 

والكويتي، وتسليمهم اللجنة الدولية للصليب األمحر.)34(

اختلفت تقديرات جممل أعداد األرسى، وهي تزيد عن 6000 أسري كويتي. 
ولكن عددهم من واقع بالغات أرسهم قد جتاوز هذا العدد، فوضعت خطة عمل 
الستعادة من تبقى من األرسى، وتقّص حقيقة أرسهم، أو احتجازهم، أو قتلهم، 

خاصة من املفقودين املدنيني.

إنسانية  تارخيية  دراسة  متى..؟:  إىل  األبرياء  ظلم  اجلميعي،  إبراهيم  وعبداملنعم  الزبن  فيصل  دالل    )34(
الكويت،   ،1 ط.   ،)2002-1990( العراقية  السجون  يف  الكويتيني  واملفقودين  لألرسى  واجتامعية 

د.ن.، 2006.
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كانت الدفعة األوىل من الواصلني إىل الوطن هي دفعة األرسى العسكريني، 
حيث ُنقلوا من عدة سجون عراقية وبالتعاون مع مجعية الصليب األمحر الدولية 
إىل مدينة عرعر السعودية ثم انتقلوا منها إىل الكويت بتاريخ 24 مارس 1991م 

ليلَتمَّ شملهم مع أهلهم، وسط فرحة عارمة.)35(

اندلعت يف جنوب العراق منذ بداية مارس إىل بداية أبريل 1991م انتفاضة 
العصيان  حد  إىل  وصلت  الشعبانية،  باالنتفاضة  يت  ُسمِّ العراقي  النظام  ضد 
املسلح. وقد وجد بعض املعتقلني الكويتيني هناك فرصة للعودة إىل بالدهم، حيث 

ساعدهم الثوار العراقيون باخلروج عندما اقتحموا عددا من سجون النظام.

وعملت الكويت، تأسيسا عىل هذه اخلطة، ملفات للمفقودين وضعتها أمام 
اللجنة الثالثية التي عملت العراق عىل عرقلة أعامهلا والتغيب عن اجتامعاهتا.

قدمت الكويت خالل شهر يوليو 1994م ستامئة ملف فردي موّثق بسجالت 
بسبعة  السعودية  العربية  اململكة  تقدمت  كام  العيان،  وشهود  الرسمية  االعتقال 
العراق أي إجابة عن هذه األعداد، ويف ديسمرب  عرش ملفًا آخر، ولكن مل تقدم 
من نفس العام عقدت اللجنة الفرعية املنبثقة من اللجنة الثالثية عدة اجتامعات 
جتاوزت الثالثني اجتامعًا عند احلدود العراقية الكويتية، باإلضافة إىل 21 اجتامعًا 
بالفشل، وبقي 605 كويتي  باءت  العراق، ولكنها مجيعًا  فيها مجهورية  شاركت 
أرسى يف ظالم املجهول، وقد قدر عدد من تم الوقوف عىل حالتهم خالل هذه 
اجلهود املضنية وعىل امتداد مخس سنوات 14 شخصًا فقط، باإلضافة إىل 112 
أي  العراق  يقّدم  ومل  كاملة،  وغري  مبتورة  عنهم  العراق  ردود  جاءت  شخصًا 
معلومات إضافية عن 126 ملفًا رغم مطالبات الكويت ومنظمة الصليب األمحر 
أرساها،  عن  بالكشف  تطالب  الكويتية  السلطات  ظلت  لقد  الثالثية.  واللجنة 

)35(   صابر السويدان وظافر العجمي، تاريخ اجليش الكويتي 1949-1999م، ط. 1، د.م.، د.ن.، 1999، 
ص. 477.
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الدليل عىل  العراق  يقدم  أو  منهم،  األحياء  بزيارة  اإلنسانية  للمنظامت  والسامح 
الكويت  وأعادت  عنهم.  العراق  سجون  يف  والتفتيش  دفنهم،  وأماكن  وفاهتم، 
عرض موضوعهم عىل جملس األمن يف جلسات املطالبة بتطبيق العراق لقرارات 

جملس األمن التي طاملا تنصل منها. 

وبقي 605 أرسى مل ُيفرج عنهم أو ُيستدل عىل مصريهم ملدة طويلة إىل أن 
اكتشاف مقابر  بدأ  العراق من نظامه عام 2003، عندها  سقط صدام وحررت 
وخضعت  الكويت  إىل  الرفات  ونقلت  كويتيني.  أرسى  رفات  تضم  مجاعية 

للتحليل والتأكد من كونا لكويتيني بعد فحص احلمض النووي مع أهاليهم. 

وسوريني  وإيرانيني  ومرصيني  سعوديني  بني  األرسى  جنسيات  توزعت 
ولبنانيني وعامين واحد وبحريني واحد وهندي واحد، كل هؤالء باإلضافة إىل 
بينهم 103 أرسى عسكريني، و28 من  الذين كان  الكويتيني  إخوانم األرسى 
احلرس الوطني، و85 من جهاز الرشطة وضباطه، كام تم أرس سبع سيدات من 
مهن خمتلفة، وكان سن معظم هؤالء األسريات ما بني 18 سنة إىل 30، ومل ينج 
ذوو األعامر األصغر )األقل من 18 سنة( من األرس، فتم حرص 42 طفاًل أسريًا، 

وكذلك الشيوخ )األكثر من 50 سنة( وتم حرصهم يف ستة عرش أسريًا.

يف  بالكويت  واملفقودين  األرسى  لشؤون  الوطنية  اللجنة  أصدرت  ولقد 
الكويت  أرسى  عن  إنسانية  »مأساة  عنوان  حتت  مفصلة  نرشة  2002م  مارس 
وأعامرهم،  واملأسورين،  املفقودين  عن  مذهلة  تفاصيل  تضمنت  العراق«،  يف 
والشهود  االحتالل،  شهور  خالل  اعتقاالهتم  وكيفية  وفئاهتم،  وجنسياهتم، 
املأسورين واملفقودين والقتىل إىل  البالد  بأبناء  أودت  التي  والوقائع واملالبسات 

هذا املصري املشؤوم. 

والبيانات  واملطالب  والدوافع  السياسية  اجلوانب  اللجنة  تقرير  يف  وجاء 
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مصري  عن  مفصاًل  إحصائيًا  بيانًا  وأوردت  املأساة،  هذه  حتكم  التي  والقرارات 
العراق.  أو يف  الكويت  اعتقاهلم، سواء يف  األرسى وفئاهتم وجنسياهتم وأماكن 
ويف معرض ذكرها لتقييم عملية البحث عنهم أوردت االجتامعات الرسمية زمانا 
ومكانا لدراسة أحواهلم بقرارات دولية وقّيمت ملفاهتم، وحرصت الردود املبتورة 
من العراق عنهم حتى اللجنة الثالثية السابق ذكرها. وقد تناولت اللجنة قضية 
األرسى من منظور إنساين، فذكرت بشكل عام اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان 
)1966م(،  والسياسية  املدنية  للحقوق  الدولية  واالتفاقيات  1948م،  عام 
واالتفاقية الدولية ضد اعتقال الرهائن )1979م(، واإلعالن اإلسالمي العاملي 
حلقوق اإلنسان )1981م(، واملؤمترات والقرارات الصادرة عن املنظامت الدولية 
واإلقليمية واإلسالمية هبذا الشأن، وقد قدمت دراسة تطبيقية وافية عن أرسى 
من  بدءًا  مصريهم  عن  القانونية  واملبادئ  واألسس  خاص،  بشكل  الكويت 
يف  الثالثية  للجنة  السادس  االجتامع  وحتى  1949م  عام  الثالثة  جنيف  معاهدة 

أكتوبر 1991م.

ولقد ترك موضوع األرسى آثارًا اجتامعية سيئة انعكست عىل ذوي األرسى 
مت الدولة وباركت جهود إنشاء  من أبناء وزوجات وأمهات وآباء وجريان، ودعَّ

صندوق رعاية أرس األرسى واملفقودين.

نقل  بكيفية  تفيد  عسكرية  ميدانية  عراقية  وثائق  عىل  احلصول  أمكن  ولقد 
العراق، وأمكن حرص  إىل  والتعامل معهم، وكيفية مجعهم وترحيلهم  األرسى، 
التقريبي لألرسى الذين متت رؤيتهم آخر مرة، فكانت 515 أسريًا حتى  العدد 
بداية الرضبات اجلوية، و44 منذ بداية الرضبات اجلوية حتى بداية احلرب الربية، 
مبارشة،  احلرب  أعقاب  يف  أسريًا  و35  الربية،  احلرب  خالل  أسريًا  عرش  وأحد 
وتوزع كل هؤالء وقد بلغوا 605 أرسى عىل أقاليم متباعدة يف العراق منها بغداد، 

والقادسية، والبرصة، ونينوى، وصالح الدين، وميسان، والنجف، واألنبار. 
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وتم  لالحتالل،  األوىل  الشهور  خالل  الكويت  يف  مجيعًا  هؤالء  ُأرس  وقد 
رؤية مئات األرسى اآلخرين ممن مل يستدل عليهم آلخر مرة يف العديد من مراكز 
االعتقال يف الكويت قبل نقلهم إىل أماكن جمهولة. وقد ذكر العائدون من األرس 
السجون التي ُأحلقوا هبا يف العراق، فكانت سجن أبوغريب، ومعسكر الرشيد، 
وسجن أمن البرصة، وسجن أمن العامرة يف إقليم ميسان بشامل البرصة، وسجن 
وسجن  والبرصة،  بغداد  بني  املسافة  منتصف  يف  النجف  بمحافظة  بوصخري 
الديوانية بإقليم القادسية بالقرب من سجن بوصخري، ومعتقل معسكر الرمادي 
اعتقال  ومركز  مرت،  كيلو  مئة  بمسافة  بغداد  غرب  عن  وتبعد  األنبار،  بمحافظة 
وإبعاد الفضيلية ومعسكر الرشطة العسكرية، وكالمها يف بغداد، ومعتقل معسكر 

احلرس اجلمهوري يف تكريت، وسجن املوصل بإقليم نينوى بشامل العراق.

حتى  وعقلها،  الكويت  فكر  عىل  جاثام  يظل  األرسى  موضوع  تفاصيل  إن 
يف  األمثلة  أروع  الكويت  قدمت  وقد  واحد.  أسري  أو  مفقود  عن  ذلك  كان  لو 
وشوهدت  العامل،  دول  امتداد  عىل  وسياسيًا  إعالميًا  القضية  هذه  مع  التعامل 
عبارة )أفرجوا عن أرسانا( يف كل أنحاء العامل؛ عىل أغلفة املطبوعات واإلعالنات 
ودور السينام واملسارح وعلب املواد الغذائية والسفارات الكويتية وتذاكر السفر 
والطائرات الكويتية ومالبس الرياضيني الكويتيني، وغريها مما ال يمكن حرصه، 
مما يعكس نشاط ومهة اللجنة الوطنية لشؤون األرسى واملفقودين. ولقد تعاطف 
العامل بمنظامته الدولية واألهلية واإلقليمية واإلسالمية مع قضية أرسى الكويت. 
وأتاحت اللجنة عىل شبكة اإلنرتنت كافة املواقع التي تتضامن مع الكويت من 
منظامت وجهات، حتى يمكن القول بأنه مل حيدث يف التاريخ كله مثل هذه احلملة 
التي تؤكد ارتباط الدولة بمواطنيها ورعايتها هلم حتى الرمق األخري بال كلل أو 

ملل، فالكويت صاحبة حق أصيل يف عودة هؤالء إىل أحضان الوطن.

ويف 20 أبريل 2019م أعلنت وزارة اخلارجية أنه بناًء عىل املرسوم رقم 329 
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واملفقودين،  األرسى  لشؤون  الوطنية  اللجنة  عمل  إناء  تم  فقد   ،2018 لسنة 
اللجنة ومتابعة ملف قضية األرسى  اختصاصات هذه  اخلارجية  وتولت وزارة 
الكتابات اخلاصة بقضية  الرجوع ملجموعة كبرية من  واملفقودين.)36( ويمكن 
بأسامء  كاملة  قائمة  ففيه  اخلامس  اجلزء  ملحق  )انظر  والشهداء.)37(  األرسى 

شهداء الكويت(.

العفو عن املحكومني قبل 1990/8/2م

ومن بني اإلجراءات التي اختذهتا الدولة إصدار مرسوم أمريي بالعفو عن 
تنفيذ العقوبات األصلية والتكميلية املحكوم عليها حكام نائيا قبل 2 أغسطس 
1990م، باإلضافة إىل العقوبات التبعية املرتتبة عليها، وذلك دون إخالل باحلقوق 
املدنية أو بام تم تنفيذه من غرامات وعقوبات مالية. ووضع املرسوم رشطا وهو 
أن ال تشمل "األحكام الصادرة يف اجلرائم املنصوص عليها يف املواد 149، 149 

مكررا و 150 من قانون اجلزاء".)38(

)36(   جريدة اجلريدة، إناء عمل اللجنة الوطنية لشؤون األرسى واملفقودين: اخلارجية تولت اختصاصات 
اللجنة، 2019/4/21م.

)37(   حممد عبدالرمحن الرشنويب وآخرون، كتاب غري منشور، مركز البحوث والدراسات الكويتية؛ كتاب 
السوء،  الكويت ومصارع  الربيعان، أرسى  العطاء؛ غازي فيصل  الشهيد، 25 عاما من  أصدره مكتب 
ط. 1، الكويت، اجلمعية الكويتية للدراسات والبحوث التخصصية، 1996؛ "شهداء وأرسى احلرس 
الوطنية  اللجنة  العامة؛  والعالقات  املعنوي  التوجيه   – الوطني  احلرس  وبطوالت"،  مواقف  الوطني: 
لشؤون األرسى واملفقودين )الكويت(، أبو األرسى: الشيخ سامل الصباح السامل الصباح : مسرية إنسانية 
واملفقودين،  األرسى  لشؤون  الوطنية  اللجنة  واملفقودين؛  األرسى  لشؤون  الوطنية  اللجنة   / ووطنية 
املؤمتر الدويل األول حلقوق اإلنسان وأرسى الكويت لندن )12-13 مارس 1996( : الكتاب الوثائقي/ 
وعبداملنعم  الزبن  فيصل  دالل   ، 1996؛  لندن،   ،1 ط.  واملفقودين،  األرسى  لشؤون  الوطنية  اللجنة 
اجلميعي وإبراهيم الدسوقي، ظلم األبرياء إىل متى: دراسة تارخيية إنسانية واجتامعية لألرسى واملفقودين 

الكويتيني يف السجون العراقية )2002-1990(.
)38(   جريدة الكويت اليوم، العدد السابع، السنة السابعة والثالثون، 1991/6/19م، ص. 4.

فرحة املواطنني بالتحرير وعودة الرشعية السياسية للكويت والرتتيبات األمنية الفصل األول



43 4243 42

اإن�صاء الهيئة العامة لتقدير التعوي�صات عن خ�صائر العدوان العراقي

شمل الدمار كل أرجاء الكويت ومنشآهتا، وطال مجيع املواطنني. وكان ال بد 
من حصول الكويت عىل تعويضات من العراق. وبدأ اختاذ الرتتيبات لذلك قبل 
التحرير بتاريخ 1991/1/15م. فقد أصدر الدكتور عبدالرمحن عبداهلل العويض 
وزير الدولة لشؤون جملس الوزراء قرارا محل رقم 91/1 بتشكيل اللجنة املركزية 
حلرص األرضار عن الغزو العراقي. وكانت اللجنة برئاسة فيصل إبراهيم اهلاجري 
األمني العام املساعد بمجلس الوزراء، وعضوية كل من: أمحد شبيب الدغبايس 
املالية، وعادل  الربيعان عن وزارة  التجارة والصناعة، وخالد جاسم  عن وزارة 
الصباح عن  القانونية، وصباح خالد  العدل والشؤون  ماجد بورسيل عن وزارة 

وزارة اخلارجية.)39(

ثم صدر يف 27 مايو 1991م مرسوم بإنشاء اهليئة العامة لتقدير التعويضات 
عن خسائر العدوان العراقي، وهي "ذات شخصية معنوية مستقلة تلحق بمجلس 
الوزراء"، "يشكل له جملس إدارة" له صالحية تشكيل "جلنة فرعية أو أكثر تنظر 
يف الطلبات التي تقدم إليها حلرص األرضار وتقدم تقريرا عن كل طلب يعرض 
جملس  بتشكيل  مرسوم  صدر  1991م  يوليو   6 ويف  الشأن.)40(  هذا  يف  عليها 
إدارة للهيئة، وكان برئاسة عبدالرمحن إبراهيم احلوطي، وعضوية كل من: أمحد 
عوض جهيم، والدكتور عادل أمحد السيد عمر، وعيل حسن جوهر حيات، وعيل 
رشيد البدر، وعبداملحسن عبداهلل الرومي، وعبداملحسن فيصل الثويني، وفيصل 

عبداللطيف النصف، وقيس عبداهلل ثنيان الغانم.)41(

)39(   جريدة الكويت اليوم، العدد الثاين، السنة السابعة والثالثون، 1991/1/15م، ص. 16.
)40(   جريدة الكويت اليوم، العدد الرابع، السنة السابعة والثالثون، 1991/6/9م، ص. 16.
)41(   جريدة الكويت اليوم، العدد الثامن، السنة السابعة والثالثون، 1991/7/14م، ص. 4.
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جمع الوثائق العراقية

يف األيام األوىل للتحرير شكلت احلكومة جلنة برئاسة وزير الرتبية الدكتور 
العراقية  الوثائق  مجع  هبا  ينوط  قدمها،  مذكرة  عىل  بناء  الغنيم  يوسف  عبداهلل 
التنظيامت  من  معهم  واملتعاونني  العراقي  االحتالل  مقرات  من  والفلسطينية 
الفلسطينية يف الكويت، كالسفارة العراقية ومقرات املنظامت والفصائل الفلسطينية 
واملخافر واخلنادق واملشاتل وغريها. وقد تعاونوا مع جمموعة من املثقفني وبعض 
أفراد املقاومة والرشطة الكويتية وأمن الدولة، فتمكنوا من احلصول عىل ماليني 
الوثائق املتعلقة باالحتالل العراقي للكويت، واألوامر التي تأتيهم والتي يصدرونا 
لتنفيذ عمليات اعتقال وختريب ونقل أرسى وتقارير استخبارية وتقارير معارك 
اكتشاف مذكرات  إىل  باإلضافة  األلغام وغريها،  اآلبار وزرع  االحتالل وحرق 
بشكل  مشاهبة  بعملية  آخرون  مثقفون  وقام  العراقيون.  اجلنود  كتبها  الشخصية 

فردي ومجعوا الكثري.

فكانت هذه احلصيلة مادة أساسية وأدلة دامغة عىل ارتكاب العراق جلرائم 
حرب يف حق الكويت والكويتيني، حيث أرفقت يف ملفات املطالبة بالتعويضات. 
فت كثري من  كام وكشفت عن أسامء املتعاونني مع قوات االحتالل العراقي، وُوظِّ
هذه الوثائق لكتابة تاريخ الغزو العراقي عىل مدار 29 عاما. وهذه اللجنة التي 
هي امتداد للجنة شكلت يف الطائف وأخرجت كتب علمية ترد عىل مزاعم العراق 
هي نواة املركز الوطني لوثائق العدوان العراقي ايل حتول الحقا إىل مركز البحوث 

والدراسات الكويتية.
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الف�صل الثاين:

معاجلة الكوارث البيئية واإعادة بناء القطاع النفطي

نقي، وهواء  توافر ماء  بد من  لكي تستمر احلياة بشكل طبيعي وصحي ال 
صحي، وسطح أريض آمن للحركة. مل تكن تلك املواصفات موجودة يف الشهور 
األوىل بعد حترير الكويت. إذ كان الدمار رهيبا ناجتا عن زرع آالف األلغام وحرق 
اجلوفية يف  املياه  فأفسدت  الرتبة  وأثرت عىل  اهلواء  لّوثت  التي  النفط  آبار  مئات 
ظل تعطل حمطات حتلية مياه البحر والذي بدوره قد ُضخَّ فيه كميات كبرية من 

النفط. 

كانت عملية تطهري البالد من األلغام واملتفجرات وإطفاء احلرائق واملحافظة 
عىل ما تبقى من نفط، الذي هو مصدر رزق الكويت، عىل رأس أوليات الشعب 

الكويتي وحكومته. 

دولة  أمري  الصباح  اجلابر  األمحد  جابر  الشيخ  سمو  ألقاها  التي  كلمته  ويف 
بمدينة ريودي  يونيو 1992م  ُعقد يف 13  الذي  الكويت يف مؤمتر قمة األرض 
جانريو الربازيلية قال: »إن الكويت كانت منذ فرتة قصرية مرسحًا ألكرب كارثة 
نفطية،  بئر  سبعامئة  من  أكثر  حرق  بسبب  وذلك  احلديث،  العرص  عرفها  بيئية 
باإلضافة إىل سكب ماليني الرباميل من النفط يف مياه اخلليج، واهلل وحده يعلم 
مدى الرضر الذي أصاب اإلنسان يف الكويت نتيجة هذه الكارثة البيئية. كام أن 
الناجم عن هذه اجلريمة،  الدمار  الفطرية عىل أرض الكويت مل تسلم من  احلياة 
»إنني  السمو يف خطابه:  املتحدة«. ويستطرد صاحب  تقارير األمم  وتؤكد ذلك 
أن  إىل  أشري  أن  اجلميع  أمام  وماثلة  وحية  فظيعة  معاناة  خالل  من  أريد  فقط 
الكوارث الكونية يمكن رصدها، ويمكن دراستها والتصدي هلا بقدر ما يملك 
البرش من طاقات، ولكن أخطر الكوارث تلك التي يصنعها اإلنسان إذا سيطرت 
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القوانني  البرشية، يف ظل  األخوة  لروابط  يستجب  واألنانية ومل  الرش  نزعة  عليه 
اإلنسانية اجلامعة«.)42(

ويف تصديره لكتاب تدمري آبار النفط يف الوثائق العراقية، الذي أصدره مركز 
البحوث والدراسات الكويتية، يقول األستاذ الدكتور عبد اهلل الغنيم: »إن جريمة 
تفجري آبار النفط يف الكويت وإحراقها، وتدمري املنشآت اخلاصة به شاهد صدق، 
وفقًا  العراقي  النظام  قوات  تدبري وختطيط مسبق-  –عن  مارسته  ودليل عدوان 
للوثائق العراقية التي عثر عليها بعد حترير الكويت، وعىل نحو ال يمكن تربيره 
عسكريًا وسياسيًا، أو التنصل من مسؤولياته وسلبياته عىل اإلنسان والبيئة، وعىل 
الدولة، بل ومقومات احلياة فيها.. ولقد جتلت اإلدارة  املقدرات االقتصادية يف 
الوطنية ألبناء الكويت حكومة وشعبًا يف ثالثة مواقف أشبه ما تكون باملعجزات 
يف هذا العرص؛ األول حمافظة شعب الكويت بقدر طاقته عىل آبار النفط واملنشآت 
احليوية الكويتية خالل فرتة االحتالل، والثاين إطفاء اآلبار وإعادة تشغيلها خالل 
البنية االقتصادية  بناء  إعادة  العاملية، والثالث  بيوت اخلربة  تتوقعها  مل  فرتة زمنية 

واالجتامعية إىل سريهتا األوىل«.)43(

نزع الألغام من بادية الكويت وحقولها النفطية:

الدفاع الكويتية عن  الرقبة يف مذكراته تقريرا لوزارة  نقل الدكتور محود   
عملية الكشف عن األلغام يف صحراء الكويت ونزعها، وذلك من خالل عرض 

اجلهود التي قامت هبا فرق خمتلفة من دول العامل، ونورد ما كتب فيام ييل:

"ويف كتاب اجليب الذي أعدته وزارة الدفاع الكويتية ملنفذي أعامل تطهري   

اجلابر  األمحد  جابر  الشيخ  البالد  أمري  السمو  صاحب  حرضة  كلامت  )كونا(،  الكويتية  األنباء  وكالة     )42(
الصباح، ط. 1/ الكويت، 1997، ص. 300-297.

البيئية واالقتصادية واجلهود  الكويتية: األرضار  الوثائق  النفط يف  آبار  تدمري  املختصني،  )43(   جمموعة من 
الكويتية يف املحافظة عىل الثروة النفطية، ط.1 ، الكويت،  مركز البحوث والدراسات الكويتية، 2004.

معاجلة الكوارث البيئية وإعادة بناء القطاع النفطي الفصل الثاين
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تم  قد  أنه  الكويت" يتضح  يف  املتفجرة  غري  "الذخائر  بعنوان:  احلروب  خملفات 
اكتشاف 16 نوعا من األلغام، منها ثامنية أنواع لألفراد، وثامنية مضادة للدبابات؛ 
منها،  أنواع  أزيلت 8  فقد  العنقودية  القنابل  أما  العامل.  بلدان  صنعت يف خمتلف 
كام متت إزالة 33 نوعا من الذخائر األرضية، منها 15 نوعا من ذخائر اهلاونات، 
و12 نوعا من قذائف املدفعية، و6 أنواع من قذائف الدبابات، هذا باإلضافة إىل 

القنابل اليدوية املنتجة للشظايا واملقذوفات والصواريخ. 

ومن أهم األلغام التي تم الكشف عنها وإبطال مفعوهلا املضاد لألفراد: 

اللغم يب P40 / 40: وهو لغم قافز مضاد لألفراد، غري قابل لنفاذ املاء وال   -1
يطفو، نصف قطره املميت 20 سم ويغطي مجيع االجتاهات، وينتج الكثري 
اللغم إما مدفونا ويظهر من املشعل، أو يوصل بوتر  من الشظايا. يوضع 
فوق سطح األرض. ويوصل باملشعل سلكا إعثار طول كل منهام 15 مرتا، 
ويعمل حتت تأثري قوة شد 5 كيلوجرامات عىل شكل اإلعثار، قوة ضغط 

7 – 13 كيلوجرام عىل قمة املشعل، وهو إيطايل الصنع. 

ال  دائري  لألفراد  مضاد  انفجاري  لغم   :Type 72  /  72 طراز  اللغم   -2
يمكن اكتشافه، وهو صغري وقاعدته يف القطر أقل من القمة، غطاؤه من 
املطاط األملس. وتوجد يف جنب اللغم حلقة صغرية تعمل كتيلة )مسامر( 
أمان، وإزالتها من مكانا تتيح للغم التسليح، كام أنه غري قابل لنفاذ املاء، 
وترجع صعوبة اكتشافه أنه ال حيتوي عىل أي معادن سوى الطارق فقط، 
نوعه.  حتديد  لصعوبة  وذلك  مكانه  يف  نسفه  وجيب  تأمينه.  يمكن  ال  كام 
ويعمل هذا اللغم عند الضغط عليه من أعىل ألسفل، وينتقل الضغط عن 
التفجري.  بادئا سلسلة  الكبسولة  الطارق ليطرق  القرص مسببا حتديد  هم 

وهو صيني الصنع.

بالستيك  وعاء  عىل  حيتوي   :Valmara 69  /  69 يف  أو  فاملارا  اللغم   -3

معاجلة الكوارث البيئية وإعادة بناء القطاع النفطي الفصل الثاين
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قاذف، ويوجد عىل قمته 5 زوائد تعمل مع شعل اللغم، ويتم تأمني اللغم 
بواسطة كِلبرْس أمان يتشعب، وهو ال يطفو، وغري قابل لنفاذ املاء من القطر 
بإنتاجه للشظايا.  املميت من انفجاره؛ 27 مرتا، ويغطي مجيع االجتاهات 
وقوة الشد عىل سلك اإلعثار هلذا اللغم 6 - 8 كيلوجرامات. وبالضغط 
لبدء  الالزمة  املشعل  زوائد  أحد  عىل  1.80كيلوجرام  حوايل  املبارش 
التفجري. ويقفز اللغم يف اهلواء حتى ارتفاع 0.45 مرتا مما يسبب صدمة 

للمفجر ويتفجر اللغم. وهو إيطايل الصنع. 

مضاد  وهو  البالستيك،  من  اللغم  جسم   :VS 50  /  50 أس  يف  اللغم   -4
لألفراد انفجاري، ويوجد منه أنواع أخرى تعرف باسم "يف إس 50 إي، 
َكًا مضادا للتداول عايل احلساسية، وقرص  E03، تضم رَشَ  VS50 أو 3 
اللغم مصمم للزرع أو الرص اليدوي، أو إلسقاطه من طائرات اهليلوكوبرت 
مسامر  له  املاء،  لنفاذ  قابل  وغري  يطفو،  ال  وهو  واملركبات.  احلوامات  أو 
أمان جانبي عند الرص اليدوي وغطاء ينفصل عنه عند اإلسقاط اجلوي. 
ويكفي أي محل خارجي عىل اللغم وزنه حوايل 10 كيلوجرامات من أعىل 

أو من أسفل لتشغيل اللغم وانفجاره. وهو إيطايل الصنع. 

اللغم يف أس يت / VST: ويسمى لغم اإلنذار، وهو لغم ضوئي متوهج،   -5
أسطواين الشكل وله ثالث زوائد متفرقة عىل القمة، لونه أصفر رميل أو 
زيتوين فاتح زيادة يف التمويه بالصحراء أو الغابات. وله سلك إعثار ووتد 
من البالستيك طوله 26 سم. يعمل اللغم عند ضغط 4-20 كيلوجراما 
عىل إحدى الزوائد، أو عند شد سلك اإلعثار بقوة 2-10 كيلوجرامات. 
وهذا  املشعل،  جمموعة  داخل  املضغوط  النابض  الياي  حترر  يسبب  وهذا 

بدوره يسبب اشتعال اللغم. وهو إيطايل الصنع.

لغم أس يب SB 33 / 33: ال يكتشف بسهولة ألن وزن املعدن به 0.86   -6

معاجلة الكوارث البيئية وإعادة بناء القطاع النفطي الفصل الثاين



49 4849 48

جرام ، وهو من البالستيك. وقد تم إنتاج طريقة إلكرتونية به أولج فيها 
جهاز حساس ضد التداول يصعب معها متييز اللغم. وهو دائري الشكل 
وتوجد به بجانب اللغم ينم )سوكيت( ملسامر التسليح. وعند تسليح اللغم 
ملدة واحدة فإن التيلة )املسامر( تتخذ للتأمني، وهو مضاد لنفاذ املاء وحيتوي 
عىل أقل ما يمكن من معدن. ينفجر اللغم حتت تأثري الضغط املستمر عىل 

الغطاء، وال ينفجر بالصدمات املفاجئة. وهو إيطايل الصنع . 

بغطاء  البكاليت  أو  البالستيك  اللغم من  PMN: جسم  إن /  إم  لغم يب   -7
مطاطي أسود، وحيتوي عىل فتحتني يف اجلوانب، حيث يوجد به جمموعة 
بنيا  أو  أو أسود  اللغم أخرض  املفجر. وقد يكون لون  اإلطالق وجمموعة 
بقوة 5.8  كيلوجرام. وينفجر من جراء  الضغط عليه  داكنا. يعمل عند 
هبوط أسطوانة املنتصف إىل األسفل فيتحرر الطارق ليطرق املفجر. وعند 
نزع مسامر تيلة األمان من اللغم يستغرق من 15-20 دقيقة ليكون جاهزا 

للعمل. وهو رويس الصنع.

األلغام  عن  الكويت  يف  الكشف  تم  للدبابات  املضادة  األلغام  أهم  ومن 
اآلتية:

Type 72 / 72 لغم طرازP2 Mark 3 / 3 لغم يب 2 صنف

لغم يف أي VS 1.6 / 6.1لغم املفرقعات املصبوبة

VS 2.2 / 2.2 لغم يف أسPTMI –P31 / 31 لغم يب يت إم آي – يب

TM 46 / 46 لغم يت إمTMN 46 / 46 لغم يت إم إن

األلغام  عن  مقالة   1997 مايو  عدد  يف  الوطني  احلرس  جملة  ونرشت 
خمصص  أغلبها  نوعا   360 من  أكثر  األلغام  من  يوجد  هبا:  جاء  وخطورهتا، 
رئيسية هي:  أنواع  إىل ثالثة  األلغام  بلدا. وتصنف  األفراد، وتصنع يف 55  ضد 
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 50 عىل  حيتوي  ما  ومنها  واالنشطارية.  املطورة،  والكالسيكية  الكالسيكية، 
جراما من املتفجرات، ويؤدي إىل إصابة الشخص أو برت أحد أطرافه. ومنها ما 
حيتوي عىل 500 جرام من املتفجرات، وهو يقتل من يصيبه. وأشارت املجلة إىل 
 500  - إزالته من 300  تتكلف عملية  بينام  دوالرات،  تبلغ 5  اللغم  تكلفة  أن 

دوالر، وقد تصل أحيانا إىل 1000 دوالر.

 ،Blast Mines االنفجارية  األلغام  إىل:  لألفراد  املضادة  األلغام  وتقسم 
واأللغام املتشظية Fragmentation Mines. أما األلغام االنفجارية فتستجيب 
عادة للضغط؛ كالضغط الناشئ مثال عن هبوط قدم عىل لوح حساس. واإلصابات 

التي حُتدثها األلغام االنفجارية يف اجلسم هي نتيجة مبارشة لالنفجار نفسه.

أما األلغام املتشظية فتنشط عادة بواسطة أسالك التفخيخ واإلعثار. وعندما 
تنفجر فإن عددا كبريا من الشظايا الفلزية يتطاير من مركز االنفجار إىل مسافات 
تنشأ عن متزق غالفه  أو  اللغم،  إما داخل  الشظايا تكون موجودة  بعيدة. وهذه 

اخلارجي.

اللغم  نوع  عىل  لغم  أي  عن  النامجة  اإلصابة  ومدى  طبيعة  وتتوقف  هذا 
واخلصائص املتصلة بتفجريه، ووضعه بالنسبة لسطح األرض، ووضع الضحية، 

واخلصائص البيئية يف موقع االنفجار. 

نمطا  سم   10 عن  أقطارها  تقل  التي  الصغرية  االنفجارية  األلغام  وحتدث 
شائعا جدا من اإلصابات، ومن بني أكثر هذه املجموعة شيوعا األلغام اإليطالية 
الطرازين  األرض. ومن  يلقيان عىل سطح  الذين   TS5  5 أس  الطرازين يت  من 
اللذين يزرعان يف الرتبة، واللغم   VAR 40 40 أيه آر  ويف   VS 50 50 يف أس 
األمريكي من الطراز إم M-14 14، واللغم الصيني من الطراز 72 اللذين يزرعان 
الساق، ويف  أو  القدم  برت  إىل  نفسها. وتؤدي هذه األسلحة عادة  بالطريقة  أيضا 
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بعض احلاالت قد تقترص اإلصابة عىل اإلطاحة بجزء من القدم، ويتوقف ذلك 
عىل كيفية بث اللغم وكيفية وقوع القدم عليه. ويف معظم احلاالت فإن اإلصابات 
النامجة عن هذه األنواع من األلغام تكون حتت الركبة، وال حتدث إصابات رئيسية 

فوق هذا املستوى من البدن وال يف الساق األخرى.

يف  الطراز  من  الروسية  األلغام  سلسلة  مثل  الكبرية  االنفجارية  األلغام  أما 
PMN فقطره  11.2 سم. وهنا  أو اللغم من طراز يب إم إن   VS 50 50 إس 
تتجه موجة االنفجار الصدمية إىل اخلارج برسعة تبلغ 6800 سم يف الثانية، أي 
أنا تصل إىل سبعة أضعاف رسعة الطلق الناري العايل الرسعة، غري أن خمروط 
اللغم  حالة  يف  كثريا  أكرب  يكون  االنفجار  لقوة  احلامل  اجلسم  وهو   - االنفجار 
الكبري، إضافة إىل أن األلغام الكبرية حتتوي عىل كيسة أكرب بكثري من املادة املتفجرة 
42 جرام من  عىل   V-50  50 عالية اجلودة؛ فمثال حيتوي اللغم من الطراز يف
مادة يت إن يت – آر دي يف /TNT-RDV، وحيتوي اللغم من طراز يب إم إن -2 
PMN-2 عىل 150 جرام من مادة يت إن يت TNT ، وتصل هذه الكمية إىل 25 

 .BMN جراما يف حالة اللغم يب إم إن

وعقب حترير دولة الكويت يف فرباير 1991م بدأت وزارة الدفاع يف إعداد 
الرتتيبات الالزمة لتطهري البالد من األلغام واملتفجرات وإزالة آثار املعارك احلربية. 
وكانت أهم مداخل اإلعداد هلذه املهمة هي تقسيم دولة الكويت إىل ثامين مناطق 
جغرافية وقطاعات، ثم تكليف ثامين فرق عمل متخصصة يف عمليات التطهري من 

األلغام واملتفجرات للقيام باملهام امليدانية لتطهري هذه املناطق.

التي تم  الذخائر  الدفاع عن إمجايل عدد األلغام وكميات  ويف تقرير لوزارة 
التخلص منها حتى 16 يونيو 1997م يتضح ما ييل:

تقدر الكمية الكلية للذخائر التي تم التخلص منها بحوايل 111750 طن؛   -
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للذخائر،  الكلية  الكمية  من  بواقع ٪61.7  منها  تدمري 68894 طن  تم 
من   ٪38.3( طن   42856 بحوايل  تقدر  والتي  املتبقاة،  الكمية  وختزين 

الكمية الكلية للذخائر(. 

منها  لغام،   1646514 إزالتها  متت  التي  لأللغام  اإلمجايل  العدد  بلغ   -
األلغام،  عدد  إمجايل  من   ٪65.5 بواقع  لألفراد  مضادا  لغام   1078829
العدد  بواقع 34.5٪ من  للدبابات  لغام مضادا  قدره 567685  والباقي 

اإلمجايل لأللغام. 

األلغام  من   ٪91.4 و  لألفراد،  املضادة  األلغام  من   ٪95.7 تدمري  تم   -
املضادة للدبابات. أما األعداد الباقية فقد تم ختزينها. 

وقد قسمت مساحة دولة الكويت كقطاعات بيانا كام ييل :  -

الباكستاين - املنطقة الشاملية الرشقية  • القطاع 

البنغالدييش - املنطقة الشاملية الغربية  • القطاع 

• القطاع املرصي - املنطقة الغربية - شامل طريق الساملي 

• القطاع الفرنيس - املنطقة الغربية - جنوب طريق الساملي 

• القطاع األمريكي - املنطقة اجلنوبية الغربية 

• القطاع الربيطاين - املنطقة اجلنوبية الرشقية  

• القطاع الرتكي - الرشيط احلدودي الشاميل
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)املصدر: وزارة الدفاع الكويتية – ملحمة إطفاء آبار النفط حلمود الرقبة، ص. 110(
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)املصدر: وزارة الدفاع الكويتية – ملحمة إطفاء آبار النفط حلمود الرقبة، ص. 110(

ونظرا للعقبات النامجة عن ارتفاع درجات احلرارة خالل فصل الصيف مما 
أدى إىل حاالت من االنفجار الذايت للذخائر واأللغام املعرضة ألشعة الشمس 
مبارشة، ومن العواصف الرملية وزحف الرمال الذي يسبب خلق ظروف غري 
مواتية للعمل من تأثرياهتا عىل اجلهاز التنفيس، وانعدام الرؤية. إضافة إىل طمس 
الطرق العامة، وإخفاء األلغام والذخائر حتت الرمال الزاحفة، ويف بعض احلاالت 
ينشأ عن الشحنات الكهربية الساكنة من جراء احتكاك حبيبات الرمل طاقة أدت 

إىل االنفجار الذايت أيضا.

ومن الصعوبات التي واجهت فرق التطهري من األلغام ما حدث من سيول 
شديدة جارفة سجلت بتاريخ 2 فرباير 1993م باجلهراء، ويف 22 مارس 1996م، 

و11 نوفمرب 1997م يف مناطق متفرقة من البالد مما أدى إىل:

الزور  جال  سفوح  مثل:  نسبيا  املرتفعة  باملناطق  املزروعة  األلغام  جرف   -
الصخرية  واحلافات  الربقان،   - األمحدي  تالل  الساحلية،  ومصاطبها 
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األودية  مسارات  يف  املنترشة  وتلك  الباطن،  وادي  من  الرشقية  باألجزاء 
أودية حافة جال  الباطن، وبعض  لوادي  الرشقية  الروافد  مثل:  والروافد 
انتقال  يف  تسبب  مما  الربقان؛   - األمحدي  لتالل  القاطعة  واألودية  الزور 
األلغام إىل أماكن أخرى غري معروفة. وقد سجلت بالفعل بعض إصابات 
مياه  بفعل  األلغام  هذه  النجراف  نتيجة  الباطن  وادي  قرب  األلغام 

السيول.

واملنخفضات  اخلربات  مثل:  املنخفضة  باملناطق  املزروعة  األلغام  اختفاء   -
والدلتا التي توجد يف بعض األودية حتت الرتبة املنجرفة بواسطة السيول 

مما جعل استكشاف هذه األلغام من األمور املستعصية.

بمناطق  األلغام  آالف  بزرع  قامت  العراقية  القوات  أن  ذلك  إىل  يضاف   -
يف  الكويت  جون  من  الرشقية  الشاملية  األجزاء  يف  الساحلية  السبخات 
الساحيل  السهل  من  الشاملية  األجزاء  ويف   ، بحرة   - الصبية  رأس  منطقة 
خلور الصبية جنويب ميناء أم قرص، ويف جزيريت فيلكا وبوبيان، ويف الساحل 

اجلنويب بالضباعية - اخلريان - حد احلامرة. 

املياه اجلوفية بمناطق السبخات الساحلية بعوامل املد  ونظرا لتأثر مناسيب 
فإنا  الساحلية  الرواسب  وبطبيعة  البحر،  ومعدالت  احلرارة  ودرجات  واجلزر 
املياه عالية  األلغام. وكلام كانت هذه  لتقرتب من مستوى  الشتاء  ترتفع يف  عادة 
جيعلها  مما  شديدا،  يكون  املتفجرات  وخاصة  األلغام  عىل  تأثريها  فإن  امللوحة 
إزالتها،  أثناء عمليات  التعامل معها عن قرب يف  غاية يف احلساسية. وال يمكن 
حيث يتم تفجريها يف أماكنها، مما ال يوفر الضامن الكامل لعمليات تطهري األلغام 

بمناطق السبخات.

خالل  الساحلية  للسبخات  العلوي  السطح  جفاف  فعند  أخرى  ناحية  من 
فصل الصيف تتهيأ الظروف لعمليات التجوية بالرياح مما يعني تشكيل الفرشات 
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الرملية عل سطح السبخات، األمر الذي يؤدي إىل اختفاء األلغام حتت الفرشات 
الرملية أو الغطاءات الرملية التي كانت أكثر ما يمكن خالل شهر يوليو 1997م، 

وبلغت حركته حوايل 3م/يوم بمنطقة رشق حقل نفط برقان.

القوة  هندسة  من  عليها  احلصول  تم  التي  والبيانات  املعلومات  واقع  ومن 
الربية رئاسة األركان العامة للجيش الكويتي )جمموعة من اخلرباء ، 199( يتضح 
أن عمليات متشيط البالد وتطهريها من األلغام واملتفجرات مرت بعدة مراحل 

كام ييل:

املرحلة األوىل - ما بعد التحرير من فرباير 1991م: 

وكانت  1991م،  فرباير  يف  الكويت  حتررت  أن  بعد  األوىل  املرحلة  بدأت 
وخملفات  الذخائر  من  ومتشيطها  اجلنوبية  املناطق  تطهري  إىل  هتدف  املرحلة  هذه 
احلرب الستئناف احلياة الطبيعية يف املناطق واملرافق احلساسة التي أصاهبا الغزو 
املنشآت الصناعية، واملناطق  املناطق  بالشلل والتدهور. وتضمنت هذه  العراقي 
املهمة  هبذه  وقام  االتصال.  وخطوط  واجلسور  والشواطئ  واملدارس  السكنية 
خرباء التخلص من األلغام من كل من: الكويت، الواليات املتحدة األمريكية، 

بريطانيا، فرنسا، اململكة العربية السعودية، أسرتاليا.

كام تم يف هذه املرحلة تطهري املواين الرئيسية، حيث قام هبذه املهمة فريق من 
غوايص البحرية من الواليات املتحدة األمريكية، وبريطانيا، وفرنسا، وأسرتاليا.

املرحلة الثانية من مارس 1991م

بعد االنتهاء من مرحلة التمشيط والتطهري الرسيعة التي نفذت بعد التحرير 
األلغام  من  الوطني  الرتاب  لتطهري  عقود  بإبرام  الدفاع  وزارة  قامت  مبارشة 
فريق  إىل  باإلضافة  والذخائر وخملفات احلرب، وذلك مع رشكات وحكومات 
كويتي للتخلص من األلغام تم تشكيله من هندسة القوة الربية باجليش الكويتي، 
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وتوىل تطهري مساحة قدرها 1583.2 كم2 من البالد.

املرحلة الثالثة - من ديسمرب 1993م

بعد انتهاء فرق التطهري ومغادرة الرشكات والعاملني يف التمشيط والتطهري 
التحق العسكريون من ضباط وضباط صف هبندسة القوة الربية فرع العمليات 
يتم االنتهاء منه من أعامل خالل مرشوع  أداء أعامهلم وإكامل ما مل  واستمروا يف 

التطهري. وما زال العمل مستمرا حتى تارخيه.

تقومان  البنغالديشيني  املنتدبني  من  كتيبتان  1998م  عام  حتى  هناك  وكان 
باملساعدة يف تنفيذ طلبات أعامل التطهري. كام شاركت هندسة القوة الربية بتطهري 
مسارات املسح الزلزايل لرشكة نفط الكويت، وتطهري مسارات خطوط الكهرباء 

وخطوط النفط.

التطهري  التعاقد عىل تقديم خدمات بعد االنتهاء من عمليات  كام تم وقتها 
لكل من القطاع الفرنيس والباكستاين والبنغالدييش تغطي مدة السنوات اخلمس 
الالحقة، موزعة ما بني فرق طوارئ مقيمة وخرباء يتم استدعاؤهم عند احلاجة، 
بصورة  التطهري  عمليات  وجدوى  تنفيذ  من  البعيد  املدى  عىل  التأكد  يتم  حتى 

كاملة، مما يؤمن لألجيال القادمة السالمة والطمأنينة".)44(

)44(   محود عبداهلل الرقبة، ملحمة إطفاء آبار النفط يف الكويت.. وأرسارها، ط. 1، الكويت، د.ن.، 2003، 
ص. 93 -116.
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)املصدر: وزارة الدفاع الكويتية – ملحمة إطفاء آبار النفط حلمود الرقبة، ص. 110(
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اإطفاء حرائق اآبار النفط:

عالج مسألَة إطفاء احلرائق العديُد من املؤلفني، وصدرت بعض الكتب القيمة 
يف هذا املجال، وأذكر منها كتاب الدكتور عيل حممد الدخمي "للتاريخ كلمة: كارثة 
الدمار ومعجزة اإلعامر يف القطاع النفطي الكويتي" )1993-1994م( يف 464 
صفحة من القطع الكبري واملزود بالصور واجلداول والرسوم البيانية؛ وكتاب مركز 
البحوث والدراسات الكويتية "تدمري آبار النفط يف الوثائق العراقية" )2004م(؛ 
عىل  العراقي  الغزو  أرضار  يف  دراسة  "الرباهني:  اليوسفي  عيسى  عادل  وكتاب 
دولة الكويت"؛ باإلضافة إىل كتاب الدكتور محود الرقبة "ملحمة إطفاء آبار النفط 

يف الكويت وأرسارها" )2003(. 

البحوث  مركز  معهم  تعاقد  الذين  الباحثني  من  فريق  أحسن  وقد   
والدراسات الكويتية برئاسة الدكتور حممد عبدالرمحن الرشنويب االعتامد عىل هذه 
املصادر يف إعادة صياغة تاريخ جهود الكويت يف إطفاء احلرائق. وأنقل فيام ييل ما 

جاء يف كتاهبم:

اإعادة بناء القطاع النفطي :

كام هو معروف، فإن النفط هو املورد االقتصادي الطبيعي األسايس لدولة 
كربيات  مع  بالتعاون  الدولة  عملت  ولقد  1938م،  عام  اكتشف  منذ  الكويت 
الرشكات املختصة عىل استثامر هذا املورد حتى أثمرت أعامل البحث والتنقيب 
ستة عرش حقاًل تتضمن 1563 بئرًا، باإلضافة إىل احلقول البحرية الثالثة املشرتكة 
مع اململكة العربية السعودية، ومتثل جمموعة احلقول الشاملية املجموعة األصغر، 
احلقول  جمموعة  أما  بئر،  ثالثامئة  نحو  وتضم  فقط،  حقول  مخسة  تنتظمها  حيث 
اجلنوبية فتبلغ أحد عرش حقاًل وتضم 1268 بئرًا، باإلضافة إىل احلقول البحرية: 
اخلفجي واحلوت والدرة، املشرتكة مع اململكة العربية السعودية، وهكذا قدر اهلل 
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النفط  فكان  واقتصادها،  عليها حياهتا ودولتها  تقيم  عائدات  الدولة  ألبناء هذه 
عمود اقتصادها الفقري واملصدر األسايس لدخلها.

تفجري  جلريمة  املصاحبة  الرئيسية  واملنشآت  النفط  آبار  تعرضت  ولقد 
وإحراق شامل، مما أسفر عن تفجري وإشعال وتدمري 1164 بئرًا؛ أي نحو ٪92 
من جمموع اآلبار، كام تم تفجري بعض مصايف النفط وخزانات الوقود يف جريمة 
التي  الوثائق  املدمرة، وتأكد من  البيئية  آثارها  التخطيط هلا، ويف  غري مسبوقة يف 
إنام كان أحد  النفطية ومنشآهتا  العراقية أن تفجري وتدمري اآلبار  القوات  خلفتها 
أهم األهداف اإلسرتاتيجية للعدوان العراقي عىل الكويت. ومما يؤكد ذلك، ومن 
خالل وثائقه، حرص املعتدين عىل هتيئة اآلبار النفطية ومنشآهتا للتفجري املؤجل 
عىل  املفجرة  احلشوات  بوضع  وذلك  املؤجل«،  التخريب  »خطة  مسمى  حتت 
للتفجري  جاهزة  وجعلها  األسالك  من  بشبكة  ووصلها  اآلبار  صاممات  رؤوس 
فور توصيلها باملفجرات. وقد تم للعدو أن يقوم بتفجري هذه اآلبار تفجريًا مجاعيًا 
وشاماًل مساء يوم اخلميس الذي وافق احلادي والعرشين من فرباير عام 1991م 

عندما تأكد متامًا من هزيمته الساحقة وانسحابه املخزي من الكويت.

وكان العدو قد خصص مجاعات التخريب ووزعها جغرافيا عىل آبار النفط 
ومنشآته كغريها من املنشآت احليوية األخرى يف البالد، وسمى قادهتا وأفرادها، 
وتم تزويدها باملفجرات حتى ال يتم تسليمها للكويت ساملة عند االندحار، بل 
مدمرة متامًا، وذلك وفق خطة حمكمة أساسها إرصار النظام العراقي عىل رضورة 
إمتام عملية التدمري والتخريب الشامل بنجاح حتى أنه مل يرتك وسيلة للتخريب إال 
ووضعها ضمن خمطط التدمري لضامن إمتامها، مع توعد قادة العدوان للمكلفني 
بالعملية بالعقاب الشديد لو ثبت أن هناك أدنى قدر من التهاون أو الفشل يف إمتام 
هذه املهمة الشيطانية، كام وفر لكتائب الدمار واخلراب املعنية بآبار النفط ما سمى 
بحرس التخريب، وهو أحد اجلامعات املشاركة يف تنفيذ عمليات التخريب، وتم 
حتديد حرس التخريب لكل جممع نفطي يف حدود مستوى رسية مشاة أو رسيتني، 
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مع رسية هندسة ميدان، ويكون لكل حرس ختريب آمر هلذا احلرس وآمر للحامية 
يتوليا قيادة مجيع القطاعات يف أماكن التخريب، ويديرون العملية لالطمئنان إىل 
إمتامها بنجاح، كام خصص املعتدي لكل جمموعة أهداف معنية بالتخريب عددًا 
من األفراد أسامهم )مجاعة فرق التخريب أو مجاعة اإلشعال(، تكلف بتنفيذ أمر 
وشموهلا،  العملية  نجاح  من  للتأكد  جتارب  عدة  وأجرى  اإلشعال،  أو  التفجري 
وتم التواصل مع القادة والتعامل مع هذه املجموعات كفرق عسكرية تقوم بمهام 
ضد عدو. كام كان خيصص دوريات للمتابعة واالستطالع والتدقيق لضامن عدم 
وصول أي فرد خارج أفراده إىل معدات التفجري أو إتالف أسالكها أو االعتداء 

عىل أفرادها، وإجراء فحص يومي لألهداف املهيئة للتدمري.

اإلسرتاتيجية  األسس  من  يعد  جريمته  تنفيذ  توقيت  أن  العدو  اعترب  ولقد 
ضوء  يف  التدمري  خطة  لتنفيذ  املناسب  التوقيت  أن  الوثائق  وأثبتت  للعدوان، 
املوقف الذي تراه القوات، بحيث ال يتم تسليمها ألهل البالد ساملة بأي حال من 
األحوال، وجاءت تعليامت قادة العدوان يف وثيقة صادرة يف 18 يناير 1991م 
من آمر كتيبة الدبابات التاسعة، ووثيقة أخرى يف 25 يناير موجهة إىل كافة الرسايا 
متضمنة توجيهات التنفيذ والبدائل التي يمكن اتباعها حال فشل اخلطة أو أجزاء 

منها.

التدمري والتخريب  بتنفيذ جريمة  التوجيهات أنا تعنى  واملالحظ عىل هذه 
التنفيذ يف  يتم  بأن  التعليامت  أم مل يصدر، حيث قضت  سواء صدر األمر بذلك 
ضوء املوقف، مما يؤكد إرصار العدو عىل إمتام هذه املهمة حتت أي ظرف يفرضه 

املوقف واألحداث.)45(

الكويتية يف  البيئية واالقتصادية واجلهود  العراقية: األرضار  الوثائق  النفط يف  آبار  انظر كتاب: تدمري     )45(
املحافظة عىل الثروة النفطية، ط. 3، الكويت، مركز البحوث والدراسات الكويتية، 2004. وهو كتاب 
ميلء بالوثائق العراقية التي تبني تعليامت القيادة العراقية لفرق ومفارز التخريب والتفجري ملنشآت وآبار 

النفط الكويتية.
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اأ - التدهور البيئي: 

البيئة  تدهور  يف  األثر  أكرب  بالكويت  النفطية  للموارد  املربمج  للتدمري  كان 
الشامل، بكل الشمول الذي تعنيه الكلمة، تدهورًا نال اهلواء واملاء والرتبة واملياه 
الباطنية واحلياة الربية والبحرية، حتى رمال الكويت التي ناهلا ما ناهلا من تشبع 
بسموم خملفات النفط وبحرياته. وجتاوز التدهور البيئي حدود الكويت إىل الدول 
املجاورة بفعل انتقال امللوثات بالرياح والتيارات البحرية وغريها؛ فقد عمد العدو 
إىل ضخ مئات اآلالف من األطنان من النفط اخلام يف مياه اخلليج العريب، مما دمر 
واحليوانات  األسامك  السنني، وقىض عىل  آالف  عرب  تكونت  التي  البحرية  البيئة 
والنباتات البحرية، كام كان لقيامه بإشعال النريان وتدمري أكثر من ألف بئر للنفط، 
معظمها منتجة شملت حقول الشامل واجلنوب، األثر البالغ يف تصاعد كميات 
كبرية من امللوثات الغازية التي ساعدت يف تكوين األمطار احلمضية، باإلضافة 

إىل الدخان الكثيف، وما صاحبه من نفايات وملوثات متعددة. 

للهواء  نفطية هائلة معرضة  برك  النفط غري املحرتق وتكون  تدفق  أدى  كام 
للنفط  اخلفيفة  املكونات  تبخر  إىل  اآلبار،  عن  الناجتة  واحلرارة  الشمس  وحرارة 
انتشار  مع  اجلو  رطوبة  ارتفاع  ساعد  وقد  اهلواء،  يف  كبرية  بكميات  وانتشارها 
تغريات  الذي عمل عىل  اخلانق   smog بالضبخان  يعرف  ما  تكون  إىل  الدخان 
مناخية ملحوظة، وأدى اختالط النفط برمال الرتبة، ثم انتقاهلا بعد جفافها بفعل 
الرياح إىل املناطق املجاورة إىل ظهور مشكلة من نوع جديد من ملوثات اهلواء. 
كل هذا مع اآلثار املدمرة عىل الرتبة التي تأثرت بدرجة كبرية نباتاهُتا الربية بفعل 

تساقط قطرات النفط غري املحرتق شديدة احلرارة. 

عمل  الصعب  من  وأصبح  الربية،  احليوانية  احلياة  من  األكرب  اجلزء  وهلك 
دراسات دقيقة ملا أصاب احلياة الفطرية داخل مناطق احلقول أو خارجها بسبب 
منشآهتا  وحول  النفط،  آبار  ساحات  داخل  العدو  نرشها  التي  األلغام  حقول 
الربية  واحلياة  والزروع  البرش  فهددوا  الكويتي،  الرب  من  هائلة  مساحات  وعىل 
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عىل السواء، ذلك كله يف الوقت الذي تعمل فيه املنظامت الدولية والوطنية عىل 
احلامية  للبيئة  تضمن  التي  والقوانني  الترشيعات  وسن  البيئة  بحامية  الوعي  رفع 
والبقاء كام أراد هلا اهلل، ويف الوقت الذي يشرتك فيه العدو يف املؤمترات والندوات 
احلامية  مبادئ  العدو  للجميع، مل حيرتم  فيها  احلياة  بالبيئة وحق  املعنية  واملنظامت 
الدولية للبيئة ورضورة رعايتها خالل العمليات واملنازعات العسكرية املسلحة، 
كأداة  العدو  واستخدمها  املعادية  احلربية  لألعامل  مبارشًا  هدفًا  البيئة  كانت  بل 

لوقف تقدم قوات التحرير القادمة ملنارصة الكويت.

ب - تلوث الهواء: 

أدت احلرائق النامجة عن إشعال آبار النفط إىل حدوث تلوث خطري للهواء 
بدرجة مل تشهدها منطقة يف أي بقعة من بقاع األرض من قبل؛ فقد غطت سحب 
أكسيد  وثاين  أول  نسب  وازدادت  حوهلا،  وما  الكويت  سامء  الكثيف  الدخان 
اهليدروجني،  وكربيتيد  النيرتوجني،  وأكاسيد  الكربيت،  أكسيد  وثاين  الكربون، 
النفط،  منها  يتكون  التي  اهليدروكربونية  املواد  من  وغريها  وامليثان،  واألوزون، 
باإلضافة إىل مركبات أخرى كالبريو وإيبارين والصناج والرذاذ النفطي ودقائق 
والزرنيخ  والتيتانيوم  والنحاس  والكوبالت  والكاديوم  والنيكل  الرصاص 
والفانديوم. وكان تأثري كل ذلك عىل البيئة رهيبًا بعد أن ارتفع اللهب من اآلبار 
إىل عرشات األمتار، وتصاعدت أعمدة الدخان إىل مسافات تراوحت بني ثالثة 
حجبت  أن  بعد  الدنيا  وأظلمت  األرض،  سطح  فوق  مرت  آالف  وستة  آالف 
سحب الدخان أشعة الشمس وضوءها عن األرض، وأثارت تلك اجلريمة حالة 
بيئية هبذا احلجم املخيف قد  يتابع أول حرب  العامل وهو  من اخلوف والذعر يف 
حُتدث خلال يف نظام املناخ العاملي، بعد أن ارتفعت درجات احلرارة إىل أكثر من 
1500يس، مما أثَّر سلبًا وبشدة يف النظم البيئية والبرشية واحتامل تأثريها عىل طبقة 

األوزون.
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العربية  اململكة  أعلنت  الكويت  فوق  اخلطري  التلوث  هذا  إىل  وباإلضافة 
النامجة  الدخان  سحب  أن  1992م  فرباير  من  والعرشين  الثالث  يف  السعودية 
عن حرائق النفط يف الكويت امتدت إىل منطقة اهلفوف، ويف قطر تدنى مستوى 
الرؤية يف مدينة الدوحة بفعل الدخان الكثيف الذي أتت به الرياح إليها، وأعلنت 
البحرين أن سحابة داكنة تغطي سامءها وحتجب الشمس متامًا، كام أعلنت طهران 
يف اخلامس والعرشين من فرباير أن الدخان األسود غطى سامء احلدود اإليرانية 
العراقية، واجتهت سحب كثيفة نحو إقليم إيالم جنوب غريب إيران، وبالذات يف 
منطقة خوزستان، حتى إنَّ مدينة األهواز قد غرقت يف ظالم دامس، باإلضافة إىل 
سقوط أمطار داكنة وأمطار حتتوى عىل زيوت سوداء، حتى إنَّ سحابة الدخان قد 
غطت مساحة الغابات واملراعي يف إقليم فارس بمساحة تبلغ نحو 22 مليون فدان. 
أما تركيا فقد أعلنت هطول أمطار سوداء عىل مقاطعة أضنا وأجزاء من جنوب 
رشق تركيا أثارت الرعب يف النفوس بعد أن لطخت مالبسهم وأجسادهم، وقد 
اهلواء  من  عينات  الصناج يف  من  كميات  اليابانية  اجلوية  األرصاد  هيئة  رصدت 
عىل ارتفاع 7.5 كم فوق طوكيو، حيث ينعدم هناك وجود الصناج متامًا، وقد 
طالت هذه املؤثرات أرايض مجهورية طاجيكستان، وأثرت يف البيئة هناك؛ حيث 
تصاعدت كميات هائلة من الدخان الناجم عن حرائق نفط الكويت مع هطول 

أمطار غري معتادة، وظهور بعض الظواهر الطبيعية غري املألوفة. 

ويف كل األحوال كان حجم الكارثة البيئية خميفًا؛ فقد قدر العلامء آنذاك أن 
كل كيلو مرت مربع حول اآلبار املشتعلة سقط عليه ما ال يقل عن 50-60 طنًا 
من الصناج خالل األشهر السبعة التي اشتعلت فيها النريان. وقد لعبت درجات 
توزيع  يف  هائاًل  دورًا  الكويت  يف  ورسعتها  الرياح  واجتاهات  العالية  احلرارة 
امللوثات وتصاعد األدخنة رأسيا إىل مناسيب غري معتادة، هذا باإلضافة إىل تأثري 
وبدرجات  بحدة  تأثرت  التي  والنبات،  واحليوان  اإلنسان  صحة  عىل  ذلك  كل 
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ملحوظة سجلتها مستشفيات الكويت إبان اشتعال احلرائق وما بعدها بفرتة غري 
قصرية، وهناك كثري من الدالئل التي تشري إىل أن مثل هذه امللوثات تسبب أوراما 
النباتات أو اختزانا لتلك  أثرها الضار إىل هالك  يتعدى  رسطانية لإلنسان، كام 
امللوثات حتى إذا تناوهلا اإلنسان أو احليوان زاد تركيزها يف أجسامها، مما يسبب 
ما يعرف بالتسمم الفلوري، كام أن مركبات الرصاص هلا تأثريها املعروف عىل 
األجنة وعىل نمو األطفال وجهازهم العصبي، باإلضافة إىل العديد من األمراض 

التي يعد الرسطان من أخطرها.

ج - تلوث مياه اخلليج:

شاماًل،   30  ،24 عرض  دائريت  بني  الواقع  العريب،  اخلليج  أن  املعروف  من 
يمثل مساحة حمدودة ال تتجاوز 239 ألف كيلو مرت مربع، ويبلغ متوسط عرضه 
بني 200، 300 كيلو مرتًا، وطوله 990 كيلو مرت، وحيتوي هذا اخلليج عىل كتلة 
تقريبًا. وعمقه قليل يرتاوح بني 5، 10  مائية مقدارها 8500 كيلو مرت مكعب 
وهو  الرشقي،  اجلانب  نحو  باالجتاه  عمقه  ويزداد  العربية،  السواحل  عىل  أمتار 
هرمز،  مضيق  طريق  عن  اهلندي  واملحيط  عامن  بخليج  يتصل  مغلق  شبه  خليج 
ومن خصائص التيارات البحرية فيه دورانا حماذية لسواحل تسري يف اجتاه معاكس 
الجتاه دوران عقارب الساعة عند السطح من الشامل إىل اجلنوب يف جانبه الغريب، 
ومن اجلنوب إىل الشامل يف جانبه الرشقي، هذه الظروف مع بطء هذه التيارات 
البحرية أدت إىل بطء عملية اإلحالل أو التبديل؛ إذ تتجدد مياه اخلليج العريب مرة 
واحدة كل ثالث سنوات وقد تصل إىل مخس. وال شك أن هلذا انعكاساته عىل 
مكوث امللوثات يف اخلليج لفرتات طويلة قد تصل إىل مخس سنوات، إن اخلليج 

العريب يمثل نظامًا بيئيًا هشًا رسيع التأثر بام ُيقذف فيه من ملوثات. 

أما حركة األمواج يف اخلليج، فإنا تؤدى إىل تكسري بعض املركبات النفطية، 
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الغذائية  املواد  خواص  يف  مبارشة  يؤثر  مما  مياهه  خصائص  تغيري  إىل  يؤدى  مما 
املتاحة يف هذه املياه لألحياء البحرية ويعرقل تكاثرها. ولقد كان خلنادق النفط، 
التي استحدثها العدو إللقائها يف مياه اخلليج، أثر بالغ يف تغيري خط الساحل، مما 
انعكس سلبًا عىل البيئة الساحلية وموادها الرسوبية، األمر الذي أفقدها االتزان 
للتلوث  أن  الدراسات  بعض  وتؤكد  اخلليج.  يف  البحرية  التيارات  مسار  مع 
البحري أثرًا يف زيادة معدالت نفوق يرقات املحار وتدهور املخزون منها، ومن 
ثم انخفضت كميات الصيد، وضعف هذا النشاط خالل عامي 1992م، 1993م 

يف أعقاب العدوان. 

وقد حدثت الكارثة العظمى بتلوث مياه اخلليج العريب عندما اشتدت وطأة 
القوات  هذه  بدأت  وهنا  العدو،  قوات  ضد  املتحالفة  للقوات  اجلوية  الغارات 
األخرية ابتداء من األسبوع الثالث من شهر يناير 1991م بضخ النفط من مخس 
برميل،  مليون   6 بلغت  بكمية  وذلك  الكويت،  مواين  يف  راسية  كانت  ناقالت 
مكونة بقعة نفطية هائلة طافية فوق سطح مياه اخلليج قابلة لالشتعال يف الوقت 
الذي حتدده قوات العدو إذا هومجت من الرشق، هذا باإلضافة إىل فتح صنابري 
اخلامس  حتى  منسابا  وظل  والشعيبة،  األمحدي  مينائي  يف  وضخه  اخلام  النفط 
والعرشين من يناير، وقد بلغت مساحة بقعة الزيت آالف الكيلو مرتات املربعة 

عىل امتداد 130 كيلو مرتًا وبعرض 25 كيلو مرتًا. 
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)تاثر الطيور واحليوانات بالتلوث البيئي(

)بقع النفط يف مياه اخلليج العريب(
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العربية  اململكة  إىل  فقط  أيام  مخسة  بعد  الزيت  بقعة  امتدادات  ووصلت 
السعودية وقطر والبحرين، وقد ساعد عىل اتساع رقعة الزيت وامتدادها الترسب 
النفطي من اخلنادق الساحلية املمتلئة بالنفط، والتي حفرها جنود الغزو كخطوط 
دفاع هلم، وكذلك حتركات القطع البحرية، وتدمري بعض سفن اإلمداد العراقية 
التلوث إىل مياه اخلليج،  املزيد من  بالنفط كرصيد احتياطي، مما أضاف  املحملة 
ناهيك عن األلغام البحرية التي أدى تفجريها إىل حدوث أرضار جسيمة بالنظام 
خملفات  معاجلة  حمطات  له  تعرضت  ما  ننسى  وال  للخليج،  املائي  األيكولوجي 
إىل  الكويت  العدو، فاضطرت  هلا من  متعمد  بفعل قصف  التي دمرت  الرصف 
بعد  ما  فرتة  يف  مبارشة  اخلليج  يف  والبالوعات  الصحي  الرصف  خملفات  إلقاء 
الغزو، بام حتمله من ملوثات صلبة وسائلة دون معاجلة، وقد ظل األمر عىل هذا 
من  هائلة  كميات  تراكم  عنه  نتج  مما  العدو،  الندحار  تالية  شهور  لعرشة  النحو 
الضارة  البكرتيا  أنواع  شملت  عالية  مستويات  إىل  تركيزاهتا  وارتفعت  امللوثات 

وبكرتيا القولون. 
الشاملية  الرياح  وحركة  اخلليج،  يف  السطحية  املائية  التيارات  عملت  وقد 
الغربية، عىل نقل كميات كبرية من البقعة النفطية إىل السواحل اجلنوبية باململكة 
العربية السعودية والبحرين وقطر، وقد أدت السحابة الدخانية كذلك إىل مزيد 
من تلوث املياه يف اخلليج، حيث سقطت يف املياه بعض امللوثات النفطية اهلوائية 
من دخان اآلبار املشتعلة سواء من خالل األمطار السوداء أو تساقطها جلسيامت 

دقيقة من الصناج.
د - تلوث املياه اجلوفية:

املناطق  يف  ليستقر  األرض  سطح  عىل  النفط  وتدفق  انسكاب  أحدث  لقد 
بالترسب  اجلوفية  املياه  إىل  خالهلا  من  تنفذ  التي  واألودية  كاملخرات  املنخفضة 
تغذية  إعاقة  يف  املترسبة  امللوثة  املياه  هذه  أثََّرت  ولقد  املتجمعة.  للمياه  الرأيس 
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وأم  الروضتني  منطقة  كمياه  األرض  سطح  من  القريبة  اجلوفية  املياه  خزانات 
ملياه  الرأيس  الترسب  أعاق  مما  النفطية،  باملخلفات  الرتبة  مسام  النسداد  العيش 
األمطار التي متثل املصدر األسايس لتغذية خزانات املياه اجلوفية، مما ساعد عىل 
املياه  املياه وانخفاض مناسيبها عند السحب املستمر دون تعويض  زيادة ملوحة 
التي يتم سحبها. ولقد أثَّرت زيادة ملوحة الرتبة، بتأثري مياه اإلطفاء الواردة من 
ا يف الرتبة  اخلليج العريب يف زيادة تركيز األمالح يف مياه األمطار التي تترسب رأسيًّ

غري امللوثة مما ساعد يف تدهور نوعيتها.
ولقد أسهمت عمليات إزالة آثار البحريات النفطية وعمل رشكات املقاوالت 
األمطار  ملياه  السطحي  اجلريان  معدل  زيادة  يف  جديدة  صحراوية  طرق  بشق 
العمليات  وتقدر  هناك،  النباتات  معظم  ملوت  نظرًا  الشديد،  املطر  مواسم  يف 
اخلاصة بذلك بنحو مليوين مرت مكعب من اجلتش، كانت سببًا يف عدم وصول 
املياه السطحية إىل أماكن ترصيفها الطبيعية، باإلضافة إىل اخللل اهليدرولوجي يف 

الدورة املائية املحلية، مما يسبب قصورًا يف معدالت تغذية الطبقات املائية.
هـ - تلوث الرتبة:

لقد عملت الطبقة الدخانية التي ختطت صحراء الكويت حاجزًا بني حبيبات 
الرتبة وكائناهتا من نباتات وحيوانات وكائنات دقيقة واهلواء. فقد اختنقت هذه 
الكائنات، وتلفت جذور النباتات، واختل النظام البيئي بكامله. ومُجعت عينات 
من الرتبة امللوثة من مناطق قريبة من شواطئ البحريات النفطية ومزرعة جعيدان، 
ووجد أن أجزاء منها حتتوى عىل 92.7 ٪ من املركبات اهليدروكربونية املشعة؛ 
أي أنه مل يتحلل من هذه املركبات سوى 7.3 ٪ خالل العرشة شهور الالحقة 
لتدمري اآلبار، وبلغت هذه النسبة يف مناطق أخرى 95.5 ٪، وأكدت الدراسات 
أن التلوث سيظل مدة طويلة نظرًا لتقارب بحريات النفط، مما سيكون له تأثريه 
السلبي عىل مظاهر احلياة حتت سطح الرتبة امللوثة، كام أن متاسك القرشة اخلارجية 
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للرتبة بتأثري امللوثات واجلفاف سيجعلها أشد متاسكًا وصالبة، مما يقلل من فرص 
من  كبرية  أعداد  عىل  الرتبة  الحتواء  نظرًا  املناطق؛  تلك  يف  النبايت  للغطاء  احلياة 
الكائنات الدقيقة مثل البكرتيا والفطريات، وهي رضورية جدًا إلكامل ما يسمى 
بشبكة احلياة، ألنا مسؤولة عن التحلل العضوي الذي ينال كافة الكائنات امليتة 
وانطالق العنارص املغذية والنافعة لكثري من الكائنات احلية، وبخاصة النباتات، 
كالكربون  البيوجيوكيميائية  الدورات  انتظام  استمرار  يف  أمهيتها  إىل  باإلضافة 
مبارش  وغري  مبارشًا  تأثريًا  الرتبة  تلوث  أحدث  ولقد  والكربيت.  والنيرتوجني 
حرارته  درجة  بلغت  الذي  الزيت،  انسكاب  أحدثه  بام  النباتية  املجتمعات  يف 
حد الغليان وأكثر، عىل األجزاء النباتية املالمسة هلا بطريقة مبارشة، وباستنزاف 
الرتكيب  من  النفطية  امللوثات  غريت  لقد  النباتات؛  بجذور  املحيط  األكسجني 
الفيزيائي للرتبة، وقللت من قدرهتا عىل االحتفاظ بالرطوبة واهلواء، باإلضافة إىل 

سوء هتوية الرتبة، وإجياد خلل يف التوازن البيئي بصورة مؤثرة.
ولقد تطلب إطفاء آبار النفط املشتعلة نقل مياه اخلليج العريب بملوحتها )45 
جزًءا يف اآللف( ملدة 240 يومًا متصلة لتصب يف 361 خزانا حفرت يف مواقع 
الواحد؛  اليوم  مليون جالون يف  اإلطفاء 25  اآلبار، واستخدمت عمليات  هذه 
أي 1.5 بليون جالون يف جمموعها، وقد أضافت هذه املياه إىل الرتبة كمية كبرية 
من األمالح التي ازدادت تركيزًا بتأثري احلرارة الشديدة يف الكويت ورسعة تبخر 
ل كثريًا من األرايض إىل سبخات يصعب استنباهتا أو عيش بعض  املياه، مما حوَّ

الكائنات واحليوانات والطيور الربية فيها.
ملوثات اأخرى: 

لقد تركت األمطار احلمضية الساقطة عىل الكويت، والتي تسببت يف زيادة 
نسبة غاز ثاين أكسيد الكربون وثاين أكسيد الكربيت، تأثريات واضحة عىل املباين 
وأكدت  املباين،  واجهات  بفعلها  وتشوهت  السوداء،  البقع  عليها  ظهرت  التي 
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باألمطار  تأثرت  قد  فحصها  تم  التي  املباين  من   ٪50 من  أكثر  أن  الدراسات 
السوداء، وتبني أن نسبة املباين التي تأثرت بامللوثات ترتاوح بني 70 و 90٪ يف 
ماليني   104 بحوايل  امللوثات  هذه  إزالة  تكلفة  قدرت  كام  تقريبًا،  املناطق  مجيع 
دوالر. ولقد أثبتت الدراسات أن للملوثات النفطية أثرًا مبارشًا عىل قوة وسالمة 
ا  مواد البناء كاألسمنت واخلرسانة واجلبس وغريها. وثبت أن هناك تأثريًا إجيابيًّ
يف قوة الضغط وهبوط اخلرسانة املصنوعة من املواد امللوثة، باإلضافة إىل تركيز 

واحرتاق املواد اهليدروكربونية ملواد البناء.
اإعادة ترتيب قطاع النفط:

اخلام  النفط  من  الكويت  إنتاج  عىل  العراقي  الغزو  أثر  التايل  اجلدول  يظهر 
متتبعًا هذا اإلنتاج منذ عام 1989 إىل عام 1992م:

اإلنتاج ) ألف برميل يوميًا (الفرتة

1989م

1345الربع األول
1953الربع الثاين 
1920الربع الثالث
2045الربع الرابع

1990م

1988الربع األول
1868الربع الثاين

693الربع الثالث
95الربع الرابع

1991م

27الربع األول
23الربع الثاين

215الربع الثالث
492الربع الرابع

1992م
647الربع األول
947الربع الثاين
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الغزو  بعد  الكويتي  النفط  عوائد  يف  االنخفاض  اآليت  اجلدول  ويظهر 
العراقي:

) مليون دينار كويتي (الفرتة
قبل الغزو1990/893010.0م
أثر الغزو 1991/902109.0م
أثر الغزو1992/91700.0م

أواخر  التي تم حتديثها  النفط  العراقية إىل مصايف  التدمري  أيادي  امتدت  كام 
برميل  ألف   816 حوايل  إىل  فيها  النفط  تكرير  طاقة  وصلت  حتى  الثامنينيات 

يوميًا.

وطال التخريب أيضًا حمطات جتميع النفط ومصانع البرتوكيامويات، حيث 
السنني  عرشات  استغرقت  التي  وهي  كاماًل،  تدمريًا  وأجهزهتا  معداهتا  دمرت 

إنشاًء، ومليارات الدنانري تكلفًة.

أرضًا وشعبًا  الكويت  تدمري  استهدفت  إطار عملية مدبرة  وتم كل هذا يف 
وحضارة، جراء سياسات هجومية توسعية تبنتها حكومات عراقية متعاقبة دفع 
احلكومات  هذه  خلف  انساق  الذي  العراقي  الشعب  املطاف  ناية  يف  رضيبتها 

وأيدها مجيعها.

مل تتوقف اخلسائر عند هذا احلد فقد خرست الكويت مليارات الدوالرات 
النفطية، حيث كانت الكويت خترس مخسة ماليني دوالر  نتيجة توقف صادراهتا 
أمريكي كل ساعة. وقد أشار وزير النفط الكويتي السابق الدكتور رشيد العمريي 
تقل عن 120  النفط ال  بقطاع  اليومية  الكويت  أن خسائر  أكد  الرقم حينام  هلذا 
مليون دوالر أمريكي. كام تعرضت جل خمازن النفط للتدمري الكامل، حيث ُدّمَر 
الشامل.  يف  خمزنًا   24 إمجايل  من  خمازن  و8  اجلنوب،  يف   35 أصل  من  خمزن   14
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الغاز.  من  مكعب  مرت  مليون   100 قرابة  األزمة  هذه  أثناء  الكويت  وخرست 
الرصيف  يف  مجيعها  دمرت  حيث  النفط،  وتفريغ  جتميع  مرافق  التدمري  وطال 
الشاميل بميناء األمحدي، ودمرت ثلث صهاريج ميناء األمحدي، وكذلك حمطات 
بميناء  الكويتية  النفط  بمصايف  كبرية  أرضار  أحلقت  كام  الغاز.  عن  النفط  فصل 
عبد اهلل وميناء الشعيبة وأرضار أقل باألمحدي. وجاوزت خسائر مرافق صناعة 
البرتول  مؤسسة  خسائر  إمجايل  هي  كويتي،  دينار  مليون  الثامنية  البرتوكيامويات 

الكويتية وسبع رشكات أخرى مرتبطة هبا.

ومل تسلم مباين الوزارة وكافة حمتوياهتا وجتهيزاهتا من النهب والرسقة، وتدمري 
وتفتيش  إدارة  مبنى  ومعدات  أجهزة  رسقة  فتمت  العراق؛  إىل  نقله  يمكن  مل  ما 
وحسابات النفط يف األمحدي، وإتالف مجيع امللفات واملستندات املوجودة باملبنى، 
تام،  التابع لربنامج الشؤون االقتصادية لدمار  املعلومات اآليل  كام تعرض نظام 
وتعرض مركز املعلومات التابع للشؤون االقتصادية أيضًا للرسقة، وطال النهب 
الشؤون  برنامج  خسائر  إمجايل  وُقدر  باملركز،  املكتبية  التجهيزات  كافة  والرسقة 

االقتصادية بمليوين دينار تقريبًا.

متامًا،  ُنب  قد  الكويت  بدولة  النفطي  القطاع  إن  القول  يمكن  لذلك 
العمريي  الدكتور رشيد سامل  السابق  الكويتي  النفط  تعبري وزير  وذلك عىل حد 
 15 بتاريخ  لندن  الربيطانية  العاصمة  يف  بورشرت  بقاعة  ألقاها  التي  حمارضته  يف 
العراق  عاءات  وادِّ الكويت: حرب ونفط  )أزمة  بـ:  ديسمرب 1990م، واملعنونة 

حول القضية النفطية(.

فإن  بدقة  الكويتي  النفط  بقطاع  حلقت  التي  اخلسائر  تقدير  صعوبة  ورغم 
مليار   70 يساوي  بام  دينار،  مليار   22 بـ  اخلسائر  هذه  قدر  النفط  لوزارة  تقريرًا 
اخلام  النفط  يف  واألصول  املنشآت  يف  األرضار  قيمة  الرقم  هذا  ويشمل  دوالر، 
توقف  جراء  املهدر  النفطي  والدخل  املشتعلة،  اآلبار  إمخاد  وتكلفة  ومنتجاته، 
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حلقت  التي  األرضار  قيمة  تشمل  مل  التقديرات  هذه  أن  إىل  التنويه  مع  اإلنتاج، 
باملكامن النفطية، واألرضار التي حلقت البيئة من ترسب النفط للمياه والرتبة.

زارت  التي  املتحدة  األمم  بعثة  قبل  من  النفطي  القطاع  خسائر  قدرت  كام 
الكويت يف أبريل 1991م بـ25 مليار دوالر، وذلك ملا حلق هبذا القطاع من أرضار 
جسيمة، متثلت يف تكاليف إطفاء اآلبار املشتعلة، وتوقف عملية إنتاج النفط بام 
يساوى مليون ونصف مليون برميل يوميًا، وكذلك قيمة األجهزة واملعدات التي 
البرتوكيامويات  صناعة  قطاعي  خسائر  كله  هذا  إىل  مضافًا  ُدمرت،  أو  رُسقت 

والنقل واملواين.

اإعادة الإعمار بقطاع النفط بعد التحرير: 

وإنتاج  قاربت 300،  نفطية  آبار مشتعلة جاوزت 700، وبحريات  بني  ما 
متوقف، وخزانات مدمرة، ومعدات غري مكتملة، وسامء ملبدة بالسحب السوداء، 
ومياه ملوثة بالنفط املترسب، كان عىل وزارة النفط الكويتية عقب التحرير مبارشة 
أن تستكمل جهود إعادة اإلعامر التي بدأهتا عقب الغزو العراقي، وحتديدًا منذ 
بدأ التفكري يف إعداد خطة الطوارئ للقطاع النفطي يف سبتمرب 1990م مستهدفة 
مكافحة حرائق اآلبار يف املقام األول، ومن ثم إعادة تشغيل كافة املرافق النفطية 
الستعادة القدرة عىل إنتاج النفط ثانية لتزويد كافة القطاعات بالدولة باحتياجاهتا 
من الوقود، وإعادة تشغيل املصايف النفطية، وقد شكلت فرق عدة إلنجاز خطة 
النفط يف فريق العمل املوجود بواشنطن،  الطوارئ هذه، عىل رأسها ممثلو قطاع 
وقد  وديب،  وهيوستن  لندن  يف  بمكاتبها  الكويتية  البرتول  مؤسسة  عمل  وفريق 
ُعرف هذا العمل الضخم بمرشوع العودة ومرشوع اإلعامر، وقد وقعت رشكة 
األمريكية إلدارة هذا املرشوع،  بيكتل  الدولية عقدًا مع رشكة  الكويتية  البرتول 
وعني توماس هيسكاف مديرًا للمرشوع، وكانت قد شكلت جلنة من وزارة النفط 
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يف ديسمرب 1990م حلرص اخلسائر يف كافة قطاعات النفط استعدادًا للعودة من 
ِقبل وزير النفط آنذاك الدكتور رشيد العمريي بعد تكليف جملس الوزراء له هبذه 

املهمة.

الطوارئ  خلطة  واملتابعة  اإلرشاف  جهاز  يف  النفط  قطاع  فريق  تشكل  وقد 
حسن  والسيدين  رئيسًا،  الرباح  اهلل  عبد  الكريم  عبد  السيد  من  البناء  وإعادة 

إبراهيم اجلاسم ومصطفى يوسف العدساين عضوين.

وقد قام الفريق املمثل لقطاع النفط بجهاز اإلرشاف واملتابعة خلطة الطوارئ 
واالتصال  والدراسة،  للتحليل  وإخضاعها  املعلومات  بجمع  البناء  وإعادة 
مستوى  عىل  املختلفة  النفطية  املشاكل  بمعاجلة  املختصة  الرشكات  بكربيات 
الكويتيني  املسؤولني  بني  االتصاالت  بتنسيق  قام  كام  بممثليها،  واالجتامع  العامل 
يف احلكومة ومسؤويل املؤسسات البرتولية كافة، وتوىل الفريق أيضًا إمداد وزارة 
الكويت  يف  النفطية  املنشآت  عن  والتقارير  املعلومات  بكافة  األمريكية  الدفاع 
الكويت  لثروات  املرجوة محاية  الفائدة  املمكن من  القدر األكرب  من أجل حتقيق 

النفطية.

ومقاويل  احلرائق،  إطفاء  مقاويل  مع  االتفاق  مسؤولية  أيضًا  الفريق  وتوىل 
وقام  واملصانع،  املصايف  صيانة  ومهنديس  اإلطفاء،  لعمليات  املساندة  اخلدمات 
واالحتياجات  النفط،  لقطاع  املطلوبة  واملواد  واألجهزة  املعدات  كافة  برشاء 
والتعاقدات  االتفاقيات  كل  أبرم  كام  النفط،  منتجات  من  بالكويت  الداخلية 
الفريق  هذا  واضطلع  االختيار.  عليها  وقع  التي  الرشكات  مع  الرشاء  وأوامر 
بمسؤولية توفري األيدي العاملة املطلوبة لتنفيذ هذه التعاقدات، كذلك تم ترتيب 
عملية نقل املتفجرات وختزينها لتستخدم يف عملية إطفاء اآلبار، وعملية تزويد 
لالستخدامات  السلكي  اتصال  خط   300 حتوي  حمطة   15 بـ  النفطي  القطاع 

الداخلية.
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كام نجح الفريق يف االتفاق عىل رشاء أسطوانات تعبئة الغاز الرسيع، وحمطة 
وتغطية  لنقل  والسيارات  والبوارج  السفن  من  عدد  واستئجار  مركبة،  تعبئة 

احتياجات السوق املحيل الكويتي من النفط ومشتقاته.

وهكذا يتضح أن احلكومة الكويتية مل تشغلها ظروف االحتالل عن وضع 
بإطفاء  بدءًا  بأكمله؛  النفطي  القطاع  إحياء  إعادة  تستهدف  تنموية حمكمة  خطط 
األنابيب،  وخطوط  واملصايف  التجميع  مراكز  بإصالح  ومرورًا  اآلبار،  حرائق 
لتغطية  االعتيادية  من  أقل  بمعدالت  ولو  ثانية،  النفط  إنتاج  إعادة  إىل  وصواًل 
احتياجات السوق املحيل وإعادة التصدير ثانية، مستندة يف هذا كله عىل سواعد 
أبنائها، ومستعينة بخربة اخلرباء واملستشارين واملختصني الدوليني يف هذا املجال، 
كي تستعيد مكانتها الدولية يف سوق النفط الدولية، وتتخطى اآلثار االقتصادية 

الضخمة التي خلفها الغزو العراقي.

وقد كلَّفت احلكومة الكويتية رشكات أجنبية لدراسة وتقييم مدى األرضار 
التي سببها الغزو العراقي للمستودعات النفطية حتى يتسنى هلا تقرير معدل الطاقة 
اإلنتاجية النفطية للكويت مستقباًل. وجتدر اإلشارة إىل أن البنك املركزي الكويتي 
قد أعلن أن عملية إعادة اإلعامر يف قطاع النفط سوف تتخطى يف مراحلها األوىل 

ستة مليارات دوالر.

وعقب التحرير مبارشة، صدر القرار الوزاري باستمرار عمل اللجان التي 
كانت تدير القطاع النفطي يف أثناء االحتالل، وذلك ملدة شهر؛ نظرًا لوجود معظم 
أعضاء اإلدارة العليا للقطاع خارج الكويت، وذلك لفرتة انتقالية حتى يعود هؤالء 
املسؤولون ألرض الوطن، ويزاولون أعامهلم، ويعود للرشكات وضعها الطبيعي، 
والصفة  الوضع  اللجان  اإلعالم، وأخذت هذه  القرار يف وسائل  هذا  وتم نرش 
القانونية خالل هذه الفرتة، وبعدها صدر القرار بحلها، وعادت األمور لوضعها 
النفط،  لوزير  ورفعتها  الرسمية  تقاريرها  اللجان  هذه  كتبت  أن  بعد  الطبيعي 
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ومتيز أعضاء هذه اللجان بالدراية الكاملة بوضع الداخل الكويتي، نظرًا لبقائهم 
بالكويت خالل شهور االحتالل، مما يؤكد صواب قرار الوزير باستمرارية هذه 

اللجان يف العمل وإدارة شؤون قطاع النفط بعد التحرير.

وقد أنجزت هذه اللجان العديد من األعامل خالل إداراهتا للقطاع النفطي 
يف مرحلة هي األصعب واألشق واألقسى يف تاريخ الكويت، متثلت يف: 

ضبط ومراقبة عمليات مسح األلغام يف كافة مرافق القطاع.  -1
تزويد حمطات القوى الكهربائية وحتلية املياه بالوقود الالزم لتشغيلها.  -2

سد احتياجات السوق املحيل من البنزين والديزل.  -3
رسم خطة مالئمة السترياد االحتياجات اإلضافية من املنتجات البرتولية   -4

والغاز.
إجراء عمليات اإلصالح بشكل أويل ملصايف النفط.  -5

تشغيل ما ال يقل عن ثالثني حمطة تعبئة وقود خالل األسابيع الثالثة األوىل   -6
بدأ تشغيلها يف  ثم الرشوع يف جتهيز عرشين حمطة أخرى  التحرير،  عقب 

شهر أبريل1991م.
تشغيل مصنع أسطوانات الغاز وإمداد السوق املحيل باحتياجاته.  -7

متطلبات  كافة  بتحديد  وذلك  أخرى،  مرة  للعمل  النفطية  املرافق  جتهيز   -8
التشغيل من مواد وأجهزة وعاملة.

املنتجات  بواخر  الستقبال  املائي  واملمر  الشاميل  الرصيف  وجتهيز  تطهري   -9
البرتولية.

نفط خام رغم  برميل  ألف  يومي مقدراه 50  الوصول إلنتاج  النجاح يف   -10
الكوارث التي كانت تعانى منها املرافق النفطية.

يونيو 1991م يف احلكومة  النفط يف  لوزارة  الرقبة  الدكتور محود  ومع تويل 
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عىل  قامت  جديدة  إسرتاتيجية  انتهجت  التحرير،  بعد  تشكلت  التي  اجلديدة 
االستغالل األمثل لثروة البالد النفطية حمليًا وإقليميًا ودوليًا، وقامت عىل حتقيق 

األهداف التالية: 

استكامل إصالح الدمار الذي طال كافة املرافق النفطية.  -1
استعادة القدرة اإلنتاجية بشكل تدرجيي.  -2

واإلنتاجي  العلمي  املستوى  ورفع  الوطنية،  الكفاءات  وتطوير  تنمية   -3
بالتعليم والتدريب.

تشجيع التعاون ورفع مستوى التنسيق مع دول األوبك والدول البرتولية   -4
من خارج األوبك يف كافة القضايا البرتولية.

األعامل  نتيجة  تدهورها  ومنع  الكويت  يف  البيئة  سالمة  عىل  احلرص   -5
النفطية.

تأمني منافذ تسويق خارجية ثابتة للنفط الكويتي.  -6

تلغيم واإ�صعال الآبار: 

أثبتت »خطة التخريب املؤجل« التي وضعها العراقيون منذ وطئت أقدامهم 
أرض الكويت أنه مل يدر بخلدهم البقاء طوياًل يف الكويت، ويف اختيار هذا االسم 
هلذه اخلطة خري دليل عىل ثقتهم ويقينهم بحتمية خروجهم من الكويت مهزومني 
مهنديس  من  متخصصة  أيٍد  عىل  اآلبار  تلغيم  عملية  متت  وقد  حني.  بعد  ولو 
العراق، حيث أعدوا خطتهم عىل تفجري البئر بأكمله، وذلك بزرع املتفجرات يف 
عمق كل بئر، مع تفجري الصامم الرئييس لرأس البئر، وهي املتحكمة يف اإلنتاج. 
ووضع هلذا اهلدف عدة شبكات تربط كل شبكة مخسة آبار تم توقيتها لتنفجر بعد 
اآلبار يف  أكرب عدد ممكن من  تفجري  يتم  إىل ست ساعات، كي  بثالث  الرتكيب 
باستخدام  إما  التفجري  ويتم  التفجريية،   C4 مادة  استخدمت  وقد  أقرص وقت. 

الكهرباء أو بالفتيل الفوري أو بالفتيل املتفجر.
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ويف إطار خطة التخريب هذه تم تزويد حشوات التفجري بصواعق، وامتدت 
ملئات الكيلو مرتات أسالك التفجري اخلاصة بتنفيذ هذه اخلطة، وربطت احلشوات 
يف اآلبار بطريقة حمكمة جدًا بكمية ال تقل عن 30 رطاًل للبئر الواحدة، ودفنت 
األسالك يف الرمال محاية هلا من القصف اجلوي، مع مراعاة التفجري عكس اجتاه 

الريح كي ال يؤثر الدخان الناتج عن التفجري عىل آبار النفط التالية.

وتؤكد اخلطة سالفة الذكر، التي خطها العراقيون بأيدهيم وتركوها وراءهم 
وهم جيرون أذيال اهلزيمة واخلسارة، أن تدمري وإشعال اآلبار كان معدًا له مسبقًا 
وخمططًا له فور دخول الكويت، وتم بأيٍد اعتادت التخريب واإلحراق، وليس كام 
العمليات احلربية لتحرير الكويت،  أثناء  أنه حدث جراء القصف اجلوي  ادعوا 
الرتتيب والتنظيم،  بعملية حرق وتفجري غاية يف  يقوم  أن  فكيف لقصف جوي 
لتكوين برك  النفط منها  بتلغيم اآلبار كافة وتفجريها وإشعاهلا وترسيب  وذلك 
من الزيت مليئة باأللغام حتيط هبذه اآلبار، وقد تم كل هذا فور التأكد من اهلزيمة 
انتهاء اهلجامت اجلوية  املخزية، ومن ثم رضورة االنسحاب يف أرسع وقت بعد 

وبداية دخول القوات الربية لتحرير األرايض الكويتية.

مساء  الرابعة  الساعة  من  بداية  مجاعية  بصورة  اآلبار  تفجري  بدأ  وبالفعل 
يوم اخلميس املوافق 21 فرباير 1991م تنفيذًا وتطبيقًا لنظرية األرض املحروقة 
اآلبار  الكويت. وبلغت مجلة  أثناء دخوهلا  الربية  الدويل  التحالف  قوات  لعرقلة 
إمجايل  من  بئرًا   1164 والتدمري  واإلشعال  واإلحراق  للتفجري  تعرضت  التي 
النفط  لتفجري مصايف  بنسبة 91.8٪ من جمموع اآلبار، إضافة  بئرًا، أي   1268

وخزانات الوقود.

وقد انقسمت حالة اآلبار بعد جالء العدو إىل: 

652 بئرًا مشتعلة إثر تفجريها = ٪51.4.  -

75 بئرًا نازفة وغري مشتعلة = 5.9 ٪.  -
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437 بئرًا مدمرة متامًا = 34.5 ٪.  -

104 آبار سليمة = 8.2 ٪.  -

وقد كانت أغلب اآلبار املدمرة متامًا يف حقل الوفرة، حيث بلغت 286 بئرًا 
من إمجايل 437 بئرًا مشتعلة يف كافة احلقول الكويتية. ومل يكن اختيار هذا احلقل 
حتديدًا ليتم إحلاق أكرب اخلسائر به اختيارًا عشوائيًا؛ فهذا احلقل يشكل املصالح 
الكويتية السعودية األمريكية املشرتكة، األمر الذي جعل من تدمريه رضبة ملصالح 
الدول الثالث، كام أنه يمتاز بالنفط الثقيل الذي يشكل فور إشعاله غاممة تصور 
التحالف،  لقوات  اجلوي  القصف  عمليات  إعادة  يف  تفيدهم  قد  أنا  العراقيون 
من  ييرس  مما  ضغطها،  النخفاض  عليه  السيطرة  تسهل  الذي  النوع  من  وآباره 
عانت  كام  نفسه.  من  البئر  ينطفئ  ربام  إنه  بل  ذلك،  العراقيون  أراد  لو  إطفائها 
280 بئرًا بريًا من آبار املنطقة املحايدة البالغة 360 بئرًا من االعتداءات العراقية 
عليها أيضًا. وجتدر اإلشارة إىل أن حقيل الظريف والعبدلية مل يتعرضا العتداءات 
أثناء  الكويتية  اجلهود  لنجاح  أو  االهتامم هبام،  لعدم  أو  ربام لصغرمها،  العراقيني 

االحتالل يف رصف أنظار العراقيني عنهام.

اإطفاء حرائق الآبار: 

أدرك املسؤولون الكويتيون منذ وقوع الغزو أن احتامالت التخريب العراقي 
يف  االتصاالت  إجراء  يف  فرشعوا  وبشدة،  واردة  الكويتية  النفطية  للمنشآت 
حماوالت جتنيب البالد هذه الكارثة، وبدأت االتصاالت برشكة أرامكو باململكة 
إن  الكارثة  هذه  ملواجهة  لدهيم  املوجودة  اإلمكانات  ملعرفة  السعودية،  العربية 
العدة  تعد  لكي  اآلبار  بإشعال  العراق  يقوم  حتى  الكويت  تنتظر  ومل  حدثت. 

إلطفائها، بل أخذت بوضع التدابري واالحتياطات الالزمة هلذه املأساة املتوقعة.
الوزراء  اجتاه وقائي، وبموجب مذكرة ُعرضت عىل جملس  ويف إجراء ذي 
الكويتي، تم تشكيل جلنة ثالثية تضم وزراء النفط والدفاع والداخلية لعمل خطة 
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للحيلولة دون قيام العراقيني بتفجري اآلبار، وقام جملس الوزراء باعتامد خطة هذه 
اللجنة، وقد اجتمعت هذه اللجنة بشكل دوري طيلة ستة شهور بمكتب رشكة 
سامرك السعودية بالدمام، وكان أعضاؤها متفرغني متامًا ملراقبة املوقف واستكامل 
هذه اخلطة، وعىل اتصال باخلرباء األجانب باملنطقة، وكانت اللجنة مسؤولة عن 
توفري املعلومات الدقيقة عن املنشآت النفطية واآلبار، وتقديم تقارير دورية عن 
النفطي  القطاع  سري العمل هبا، وكانت تستلم تقارير بشكل منتظم من موظفي 

املرابطني يف الكويت.
اخلطط  أمام  كبريًا  عائقًا  املحرتقة  اآلبار  عدد  معرفة  عدم  مشكلة  وظلَّت 
الكويتية؛ فقد كان احرتاق مخسة آبار يعد كارثة بمقياس الصناعة النفطية، لكن 
من  ممثلون  وذهب  بئر،  بمئة  املحرتقة  اآلبار  عدد  قدروا  الكويتيني  املسؤولني 
وزارة النفط هليوستن وتكساس للتعاقد مع رشكات إطفاء احلرائق، التي طلبت 
مبالغ باهظة لتصنيع بعض املعدات خصيصًا هلذه الكارثة، وتم االتفاق مع هذه 

الرشكات، وتوقيع عقود وصل الواحد منها إىل 350 صفحة. 
ويف إطار مرشوع العودة الذي ُأعد أثناء فرتة االحتالل تم االستعانة يف البداية 
املعلومات  الكويتية جلمع  البرتول  ملؤسسة  اململوكة   )Santafe( برشكة سنتاىف 
عن الرشكات العاملية املتخصصة يف مكافحة حرائق النفط التي انحرصت مبدئيًا 

يف: 
. Red Adair رشكة رد أدير  -

. Boots and Coots رشكة بوتس أند كوتس  -
. Wild Well Control رشكة وايلد ول كونرتول  -

. Safety Boss رشكة سيفتي بوس  -
وكذلك متت االستعانة برشكات أمريكية استشارية لرسم خطة للعمليات 
واملقاوالت  احلفر،  أبراج  ونقل  األنابيب،  كسحب  اإلطفاء؛  لعمليات  املساندة 

معاجلة الكوارث البيئية وإعادة بناء القطاع النفطي الفصل الثاين



83 8283 82

تزايد  مع  لكنه  والعالج.  واملسكن  الطعام  وتوفري  املياه،  حفر  وأبراج  املختلفة، 
إرساع  نحو  واجتهت  اآلبار،  إطفاء  خطة  يف  النظر  إعادة  تم  املشتعلة  اآلبار  عدد 
عملية اإلطفاء بام يتامشى مع املعطيات اجلديدة، وإبرام التعاقدات برسعة أكرب، 

ويف النهاية قررت احلكومة الكويتية اعتبار عمليات اإلطفاء عمليات حربية.
وعقب التحرير كان الوضع سيئًا ألبعد احلدود، فقد أوضحت التقديرات 
املبدئية أن 85٪من اآلبار كانت مفجرة، وال توجد معدات، فالدولة كلها ُنبت، 
هذا  وإزاء  األلغام.  من  احلقول  تطهري  قبل  اآلبار  إطفاء  يف  الرشوع  يمكن  وال 
الوضع ُقدم اقرتاح بإعالن الكويت منطقة كوارث، ومن ثم طلبت جهود دولية 

للمساعدة كام هو احلال أثناء حدوث الفيضانات والرباكني.
مارس  يف  الكويتي  الوزراء  جملس  ه  وجَّ التحرير  بعد  له  اجتامع  أول  ويف 
1991م نداًء لدول العامل أمجع لتقديم العون واملساعدة يف مكافحة كارثة إشعال 
اآلبار يف أكثر من 700 بئر نفطية، وقد تفاعلت غالبية دول العامل مع هذا النداء، 
فطلب الرئيس األمريكي جورج بوش يف مارس 1991م من الرشكات األمريكية 
الكربى املختصة أن هتب ملساعدة الكويت يف معاجلة هذه الكارثة. ويف أبريل من 
 )KBG( الكويتية  الربيطانية  املجموعة  املتحدة  اململكة  يف  تأسست  نفسه  العام 
إلطفاء حرائق النفط يف الكويت بعد الطلب الذي قدمته الكويت لرئيس الوزراء 

الربيطاين جون ميجور للمساعدة يف إطفاء حرائق اآلبار.
وأخذت الكويت يف توسيع دائرة الرشكات التي ستقوم بإطفاء اآلبار بعد 
أن أصبحت احلاجة ملحة لذلك مع زيادة حجم اآلبار املشتعلة عام كان متوقعًا؛ 
فبدأت مؤسسة البرتول الكويتية يف جتميع ما يزيد عىل 10 آالف عامل من 27 
لدى  كان  1991م  أبريل  ويف  وقت.  أرسع  يف  الكارثة  هذه  عىل  للسيطرة  دولة 
الكويت حشد هائل يقدر بنحو 80٪ من قدرات العامل يف جمال إطفاء حرائق آبار 

النفط.
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العمريي  سامل  رشيد  الدكتور  النفط  وزير  أعلن  1991م  أبريل   3 ويف 
لتقليص فرتة إطفاء احلرائق إىل 7 شهور، وقدم هلا معايل  اإلسرتاتيجية اجلديدة 
الوزير بتصور جديد إلسرتاتيجية مكافحة حرائق النفط املشتعلة يف الكويت من 
أجل السيطرة عىل الكارثة بأرسع وقت ممكن، وتقليل اخلسائر املرتتبة عليها إىل 

أدنى مستوى، وترتكز هذه اإلسرتاتيجية عىل احليثيات التالية:
إن الكارثة كبرية بكل جوانبها، ولكن احلل الرسيع ممكن بإذن اهلل.  -1

هناك عدد كبري من الرشكات املتخصصة يف جمال إطفاء حرائق آبار النفط،   -2
وال يقترص عىل الرشكات األربع الشهرية التي تم التعاقد معها مسبقًا.

هناك طرق تقليدية وأخرى مبتكرة جديدة لإلطفاء والسيطرة عىل حرائق   -3
من  احلقول  تطهري  تم  ما  إذا  مرحلتني  عىل  أساسًا  احلل  ويمكن  اآلبار. 

القنابل العنقودية واأللغام: 
واألصعب،  األهم  املرحلة  والثانية  املشتعلة،  النار  إطفاء  مرحلة  األوىل 
وهي إحكام رؤوس اآلبار لوقف تدفق النفط والسيطرة عليه، وهو ما يسمى بـ 
Capping. ومن أجل هذا كان ال بد من تذليل العديد من الصعوبات التي كانت 
تواجه عمليات املكافحة عند بدء العمل مثل متديد شبكات إيصال مياه البحر إىل 
ومما  والربي.  والبحري  اجلوي  اخلارجي  النقل  مرافق  توفري  إىل  إضافة  احلقول، 
بني  املنافسة  روح  إذكاء  اإلطفاء  لفرق  واملساعدة  املساندة  العمليات  يف  يساعد 
الرشكات العاملة يف مكافحة احلرائق، مما يزيد من عدد اآلبار التي سيتم السيطرة 
يف  الكويتية  واخلربات  القدرات  من  أكرب  عدد  إلرشاك  واإلعداد  يوميًا،  عليها 
أن  التوجه  وكان  النفطي،  القطاع  وخارج  داخل  من  وذلك  املكافحة،  عمليات 
يؤسس أكثر من فريق: فريق كويتي وفرق أخرى من قطاعات أخرى غري القطاع 
اخلسائر من 43  تقليل  العمل عىل  اهلدف من هذه اإلسرتاتيجية  النفطي. وكان 
مليار دوالر كتقدير أويّل يف حال كون مدة املكافحة سنتني إىل تقريبًا 12.5 مليار 
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دوالر يف اخلطة اجلديدة، وهذا سيشكل وفرًا قدره 30.5 مليار دوالر، أي نسبة 
عمليات  تكلفة  فإن  اإلسرتاتيجية  هذه  وفق  بأنه  علاًم  اخلسارة،  من  تقريبًا   ٪70
اإلطفاء ال تتجاوز 1٪ من تقديرات اخلسائر احلالية. كام كانت هتدف كذلك إىل 
احلفاظ عىل مكامن النفط من اهلدر املستمر، وبالتايل احلفاظ عىل الثروة النفطية 
واجلوية  الربية  البيئة  عىل  الواقع  الرضر  تقليل  مع  القادمة،  األجيال  واحتياطي 
والبحرية بشكل كبري جدًا، وجتنيب املواطنني يف الكويت عىل وجه اخلصوص، 
وسكان املنطقة بعامة، املخاطر الصحية الكبرية املرتتبة عىل إطالق كميات هائلة 

من الدخان والغازات السامة يف اجلو يف حال استمرارها لفرتات طويلة.
وبعد اإلعالن عن هذه اإلسرتاتيجية اجلديدة تلقت احلكومة عدة عروض 
من شتى أنحاء العامل بلغ عددها 800 عرض تقدمت هبا رشكات من خمتلف دول 
العامل، وتم اختيار 27 فريقًا يمثلون كل الرشكات املتخصصة يف العامل، بام فيها 

الفريق الكويتي.
ومتاشيًا مع عمليات اإلطفاء التي كانت تسري من نجاح إىل نجاح، وتفاديًا 
ألية مشكلة قد تظهر أثناء اإلطفاء أصدر جملس الوزراء الكويتي القرار رقم )3( 
لسنة 1991م لتشكيل جلنة متابعة عمليات إطفاء حرائق آبار النفط برئاسة وزير 
النفط اجلديد الدكتور محود الرقبة، وعضوية السادة: ضاري عبد اهلل العثامن وزير 
الدولة لشؤون جملس الوزراء، ونارص عبد اهلل الروضان وزير املالية والنائب الثاين 
لرئيس جملس الوزراء، ووزير التخطيط الدكتور أمحد عيل اجلسار، إضافة إىل مخسة 
شيخان  وأمحد  الساير،  نارص  بدر  السادة  هم  النفطي  القطاع  خارج  من  أعضاء 
الفاريس، والدكتور عيل حممد الدخمي، والدكتور عىل حممد أكرب، والدكتور عبد 
الفرتة ما بني  اللجنة 111 اجتامعًا يف  الرمحن صالح املحيالن. وقد عقدت هذه 
اإلطفاء وحماولة اإلرساع  ملتابعة عمليات  يناير 1992م  يوليو 1991م و5   15

والتعجيل بإنائها قدر اإلمكان.
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بإطفاء  املختصة  الرئيسية  الرشكات  عمل  نطاق  توسيع  عملية  ساعدت 
حرائق اآلبار من أربع رشكات عىل 27 رشكة إىل اختصار الوقت املطلوب لعملية 
اإلطفاء بشكل كبري جدًا، وكذلك فإن الرشكات املساندة التي قاربت 60 رشكة 

ساعدت يف اإلرساع بوترية العمل يف اإلطفاء.
كام أن فكرة احلساب باألجر اليومي شكلت حافزًا لكافة الرشكات لإلرساع 
فرتة  اخترص  الذي  األمر  أجرها يف أرسع وقت،  بإناء عملياهتا كي حتصل عىل 
– من 6 شهور ونصف إىل شهرين ونصف  عمل الربيطانيني– عىل سبيل املثال 

فقط.
أما بخصوص طريقة احلساب اليومي التي تعاملت هبا الكويت مع رشكات 
احلساب  يف  اختيارها  جيب  التي  الطريقة  بشأن  عديدة  مناقشات  فبعد  اإلطفاء، 
املايل مع هذه الرشكات، تم تفضيل فكرة احلساب باألجر اليومي عىل فكرة الدفع 
بني  األرضار  يف  الكبري  للتفاوت  وذلك  حدة،  عىل  نفطية  بئر  كل  إطفاء  لعملية 
اآلبار، وبالتايل تتفاوت الفرتات املطلوبة إلطفائها، وكذلك لضامن أن يقوم كل 
مقاول بعمله عىل أكمل وجه دون أي تعجل، مع وضع املخاطر التي قد تودي 
يف  قصورًا  يسبب  قد  مما  األول،  االعتبار  يف  اإلطفاء  يف  العاملني  األفراد  بحياة 

النتائج النهائية.
وجدير بالذكر أن اجلانب الكويتي قد حتمل مرصوفات سفر العاملة جوًا من 
موطنها للكويت مع نفقات إقامتهم يف الكويت، وكافة اخلدمات الداعمة لعمليات 
اإلطفاء. وقد أخذت رشكة نفط الكويت عىل عاتقها يف أثناء عمليات اإلطفاء هذه 
مسؤولية محاية املناطق السكنية واملطار، ومحاية البيئة العامة بالكويت، مع رضورة 
تأمني الطرق املوصلة لآلبار املترضرة. ومن منطلق رضورة احلفاظ عىل املخزون 
ثم  املقوع واألمحدي،  التعامل مع حقيل  أولوية يف  هناك  كانت  الكويتي  النفطي 

حقل برقان، ثم الروضتني، ثم املناقيش، ويف النهاية أم قدير والصابرية.
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ويبني اجلدول التايل أعداد اآلبار التي تم إطفاؤها يف احلقول النفطية الكويتية 
منذ بداية عملية اإلطفاء يف مارس 1991م إىل نايتها يف نوفمرب1991م:
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ال�صركات امل�صاهمة يف اإطفاء حرائق اآبار النفط الكويتية:

بدأت عملية إطفاء حرائق آبار النفط الكويتية يوم 11 مارس 1991م عن 
قد  الكويت  كانت  كندية(،  وواحدة  أمريكية  )ثالثة  فقط  رشكات  أربع  طريق 
أبرمت اتفاقًا معها أثناء إعدادها خطة للطوارئ قبل أن يتم تعرف العدد احلقيقي 
لآلبار املشتعلة. وبعد التحرير أخذت الكويت توسع من دائرة املسامهات الدولية 
العامل ذات اخلربة  العديد من دول  اتصاالهتا مع  البيئية، وبدأت  الكارثة  يف هذه 
يف هذا املجال، حيث قام وزير النفط الكويتي الدكتور رشيد العمريي بمخاطبة 
بالكويت لطلب املساعدة يف إطفاء حرائق اآلبار؛  الدول األجنبية  سفراء بعض 
وفرنسا  املتحدة  واململكة  السوفيتي  واالحتاد  األمريكية  املتحدة  كالواليات 
والصني ورومانيا وإيران. كام قام َخَلَفه الدكتور محود الرقبة بالتفاوض مع العديد 
من احلكومات والرشكات األخرى جللب املزيد من الفرق لتوسيع نطاق املشاركة 
الدولية يف عمليات اإلطفاء لكسب املزيد من الوقت والتعجيل بالقضاء عىل هذه 
عىل  بالقضاء  التعجيل  يف  البالغ  األثر  الكويتي  الفريق  لدخول  وكان  احلرائق. 
حرائق اآلبار النفطية رغم دخوله مضامر العمل متأخرًا نوعًا ما، حيث قام وحده 

بإطفاء 41بئرًا يف 40 يومًا تقريبًا.

ويظهر اجلدول التايل أسامء الرشكات املسامهة يف عمليات إطفاء آبار النفط 
الكويتية املشتعلة، وعدد الفرق حسب ترتيب أداء اآلبار التي قامت بإطفائها:
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1763سيفتي بوس - كندية 1

1263بوتس اندكوتس - أمريكية 2

1233وايلدول كنرتول - أمريكية 3

1173ردأدير - أمريكية 4

411فريق اإلطفاء الكويتي 5

391ايبل إنجنيزنج - أمريكية 6

232بررش كنرتول - أمريكية 7

201الرشكة اإليرانية الوطنية 8

112إلريت ديزازتر - كندية 9

101الرشكة الوطنية الصينية 10

91تكنواميكس - جمربة 11

92رشكة هورول - فرنسية 12

71رشكة ردفليم - كندية 13

61الرشكة الوطنية الرومانية 14

61الرشكة الربيطانية 15

41رشكة كنفرجن كونسون - روسية16

وفيام ييل نستعرض جهود كل رشكة يف عمليات إطفاء حرائق النفط بإجياز 
حتى نقف عىل حجم الكارثة املراد تداركها يف عملية إعادة إعامر قطاع النفط يف 

البالد:
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Safety Boss :1- �صركة �صيفتي بو�س

إحدى الرشكات الكندية املتخصصة يف إطفاء احلرائق، وسامهت يف عمليات 
اإلطفاء بثالث فرق قوام كل فريق ثامنية أفراد، وبلغ عدد طاقم عملها بالكويت 
باقي  إطفاء خفيفة ومتنقلة، مما ميزها عن  باستخدام معدات  فردًا، ومتيزت   53
الرشكات. بدأت عملها يف 18 أبريل 1991م، وأول بئر أطفأهتا كانت بئر مقوع 
16 بتاريخ 25 أبريل 1991م.وإمجايل ما أطفأته بلغ 176 بئرًا خالل 202 يومًا 

بواقع 1.15 يوم للبئر الواحدة.

Boots and Coots :2- �صركة بوت�س اآند كوت�س

فرق  بثالث  شاركت  هيوستن،  مدينة  مقرها  متخصصة،  أمريكية  رشكة 
بإمجايل 12 فردًا، بدأت عملها يف 20 مارس 1991م، ونجحت يف إمخاد نريان 
أول بئر، وهي برقان 392، بتاريخ 25 مارس 1991م، وآخر بئر أطفأهتا كانت 
املشتعلة يف 126  النريان  أكتوبر 1991م، وأمخدت  بتاريخ 30  الروضتني 14، 

بئرًا يف 225 يومًا بواقع 1.8 يومًا للبئر الواحدة.

Wild Well Control :3- �صركة وايلد ويل كونرتول

واحدة من كربيات الرشكات األمريكية يف جمال إطفاء حرائق اآلبار النفطية، 
مقرها والية تكساس، شاركت يف عمليات اإلطفاء بثالث فرق يضم كل فريق 
يوم  آبار يف  ثالثة  أول  وأطفأت  مارس 1991م،  بدأت عملها يف 20  أفراد،   6
واحد هو 2 أبريل 1991م، وهي مقوع 8، 148، 119، وآخر بئر أطفأهتا كانت 
روضتني 34، بتاريخ 31 أكتوبر 1991م، وأمخدت 123 بئرًا يف 226 يوما بواقع 

1.8 بئرًا يوميًا.

Red Adair :4- �صركة ريد اأدير

رشكة أمريكية، من أشهر رشكات مكافحة حرائق اآلبار عىل مستوى العامل، 
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هلا أكثر من 50 سنة خربة يف هذا املجال، اشرتكت بثالث فرق تضم 18 فردًا، 
بدأت عملها يف 16 مارس 1991م، وأطفأت أول بئر، وهي أمحدي 49، بتاريخ 
يومني  بواقع   117 الرشكة  أطفأهتا  التي  اآلبار  عدد  وبلغ  1991م،  مارس   20

للبئر الواحدة.

5- الفرق الكويتية: 

أ- فريق رشكة نفط الكويت:

قاعدة  توسيع  بشأن  الكويتية  النفط  وزارة  اتبعتها  التي  السياسة  إطار  يف 
املسامهة يف عمليات إطفاء آبار النفط املشتعلة، قررت منح املهندسني واملختصني 
الكويتيني فرصة املشاركة يف هذه امللحمة الدولية مساوية يف ذلك بينهم وبني بقية 
املختصني الذين جاءوا من خمتلف دول العامل، وبالفعل تم تشكيل الفريق الكويتي 

برئاسة املهندس عيسى بويابس.

الكويت ورغبتهم يف  الثقة ألبناء  الكويتية يف منح  القيادة  التقت رغبة  وقد 
إثبات ذاهتم، والدفاع عن وطنهم، واالشرتاك يف إعادة إعامره، وقد توافرت هلذا 
الوطن  حب  جيمعهم  أعضائه  فكل  لغريه؛  تتوفر  مل  للنجاح  عدة  عوامل  الفريق 
الكبرية  لدرايتهم  إضافة  العمل،  هلذا  املادية  للعوائد  النظر  دون  له  واإلخالص 
الغزو بسنوات،  النفط الكويتي منذ ما قبل  بحالة اآلبار، كونم موظفني بقطاع 
األمر الذي زاد من اقتناعهم بعدم صعوبة املهمة رغم الدمار اهلائل الذي أصاب 
آبار النفط، واشرتاكهم يف إزالة األلغام، وتطهري احلقول، قبل البدء يف عمليات 

اإلطفاء.

أتون معركة إطفاء اآلبار، حيث  الكويتي مبارشة يف  بالفريق  الدفع  يتم  ومل 
توزيعهم عىل الرشكات، وعملوا معهم مدة  فتم  الشباب،  استغل محاس هؤالء 
شهرين )يوليو-أغسطس( 1991م، حتى أخذوا اخلربة، وكونوا الفريق اخلاص 

هبم أوائل سبتمرب 1991م. وبدأوا عملهم بالفعل يف 14 سبتمرب 1991م.
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وكان وزير النفط الكويتي الدكتور محود الرقبة قد أعلن يف يوليو 1991م عن 
مشاركة الفريق الكويتي يف إطفاء اآلبار منفردًا بعد أن جيتاز فرتة العمل مع بعض 
الرشكات الدولية التي بارشت عملها بالفعل منذ مارس 1991م. وضم الفريق 
لوا أربعة ختصصات؛ هي اإلطفاء، والسالمة، والسيطرة،  الكويتي 29 فردًا شكَّ
وهندسة البرتول، واهلندسة املدنية. ومجيع أفراد الفريق كويتيو اجلنسية باستثناء 
فرد واحد عمل يف جمال احلفر واللحيم، وهو من مجهورية مرص العربية. وكان من 
الصامدين، أثناء االحتالل، وعمل مع فريق رشكة نفط الكويت املقاوم لقوات 

االحتالل.

وقد بدأ الفريق الكويتي عمله يف ظروف غاية يف الصعوبة؛ فلم جيد أي دعم 
من الرشكات األجنبية املسامهة يف عمليات اإلطفاء، وافتقد املساعدة يف العمليات 
املساعدة التي تسبق مرحلة اإلطفاء، فكان لزامًا عىل أفراده أن جيهزوا كل يشء 
بأيدهيم، كام أنه مل يقم بإطفاء اآلبار السهلة كام ُروج، لكنه بدأ العمل يف أصعب 
بئر يف حقل أم قدير، كام قام بالتعامل مع النريان املشتعلة يف بئر برقان 160 الكبري 

جدًا.

الكالسيكية يف إطفاء اآلبار، ونجح يف  الطريقة  الكويتي  الفريق  واستخدم 
حتقيق نتائج مذهلة نالت استحسان الرشكات األخرى، وهي طريقة توفر الوقت 
املياه بكميات كبرية  تعتمد عىل تسليط  املالية لعمليات اإلطفاء، كونا  والتكلفة 
وزوايا  اجتاهات  ومن  البئر،  فوهة  نحو  جدًا  شديد  ضغط  حتت  مدفوعة  جدًا 

خمتلفة، وهي الطريقة املعروفة باسم املقص.

اآلبار  عند  تتوقف  مل  عدة،  جوانب  يف  الكويتي  الفريق  جهود  أثمرت  وقد 
اإلحدى واألربعني التي نجح يف إطفائها يف 54 يومًا رغم مشاركته املتأخرة يف 

عمليات اإلطفاء، متثلت يف: 
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ارتفاع معدالت اإلطفاء بشكل عام بعد مشاركة الفريق الكويتي.  -
التكلفة االقتصادية البسيطة يف معاجلة رؤوس اآلبار.  -

النفط  آبار  بتقديم املعلومات الرضورية عن  الفرق األجنبية  مساعدة بقية   -
الكويتية.

وذلك  للعمل،  املطلوبة  واألجهزة  املعدات  بعض  رشاء  أموال  توفري   -
بتجميعها وتصنيعها.

إمخاد  عمليات  يف  املشاركة  اإلطفاء  رشكات  كل  بني  التنسيق  عملية  تويل   -
احلرائق.

ويذكر أن الفريق الكويتي قام بإطفاء 41 بئرًا موزعة يف حقلني؛ مها أم قدير 
)32( بئرًا، والربقان )9( آبار، وقد بدأ بإطفاء البئر األوىل، وهي أم قدير، بتاريخ 
14 سبتمرب1991م. وآخر اآلبار التي سيطر عليها يف حقل أم قدير كانت أم قدير 

35، بتاريخ 10 أكتوبر1991م.

ثم بدأ الفريق عمله يف حقل الربقان بالسيطرة عىل بئر برقان 122، بتاريخ 
16 أكتوبر 1991م، وآخر اآلبار كانت برقان 118، بتاريخ 6 نوفمرب1991م يف 

اليوم الذي رشفه سمو أمري البالد ووىل عهده بزيارة الفريق. 

وكان أكرب جمموع اآلبار املشتعلة التي قام الفريق بالسيطرة عليه هو 13 بئرًا 
يوم زيارة سمو ويل العهد للفريق، وذلك يف أثناء إطفائه بئر برقان 175. وحل 

الفريق الكويتي يف املستوى الثالث يف عدد اآلبار املطفأة.)46( 

احلرائق  إطفاء  املختصني يف جمال  الكويتي إشادة كبار  الفريق  نال  هذا وقد 
أو  أفراده،  أظهرها  التي  الفائقة  واملهارات  للقدرات  سوء  العامل؛  مستوى  عىل 
يف  لثقتهم  أو  واملال،  الوقت  من  الكثري  وفرت  والتي  استخدموها  التي  للطرق 
أنفسهم وإفنائهم أنفسهم يف سبيل خدمة وطنهم وإنقاذ ثرواته من اهلالك، األمر 

)46(   محود عبداهلل الرقبة، ملحمة إطفاء آبار النفط يف الكويت.. وأرسارها، ط. 1، الكويت، د.ن.، 2003، 
ص. 173.
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الذي شكل دافعًا قويًا لباقي الرشكات كي حتذو حذو الفريق الكويتي مما أسهم 
املشتعلة من مخس سنوات  املطلوب إلطفاء اآلبار  الوقت  النهاية يف اختصار  يف 
إىل سبعة شهور فقط، والفضل كل الفضل يعود ألبناء الكويت اجلنود املخلصني 

أفراد الفريق الكويتي إلطفاء اآلبار.

أسامء أعضاء الفريق الكويتي إلطفاء اآلبار.
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أعضاء الفريق الكويتي إلطفاء اآلبار.

ب- فريق إطفاء اجليش الكويتي: 

ساهم فريق إطفاء اجليش الكويتي مسامهة ممتازة يف عمليات اإلطفاء، حيث 
أوكلت إليه حوايل 12 بئر. تقع يف حقل برقان ليعمل ضمن فرق بعض الرشكات 
األجنبية. وبارش عمله يف منتصف أكتوبر 1991م. وكان عدد أفراده 13 إطفائي 

برئاسة الرائد عيسى اهلدهود.)47( 

ج- فريق اإلدارة العامة لإلطفاء: 

ضم هذا الفريق ستة ضباط برتبة نقيب من اإلدارة العامة لإلطفاء من أصل 
35 نقيبًا، هم حممد حيدر املحميد، عبد اهلل أمحد اجلاسم، أمحد عيسى املذن، إياد 
 20 يف  عملهم  بدؤوا  شاه،  غلوم  وفاضل  البليهيس،  بدر  مجال  احلمر،  عيسى 

أكتوبر 1991م.

)47(   عيل الدخمي، للتاريخ كلمة، ص. 302.
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وتم توزيع هؤالء الضباط عىل الرشكات األمريكية والكندية للعمل معها 
يف عمليات اإلطفاء، وساهم هذا الفريق يف جتهيز املواقع لفرق اإلطفاء يف املناطق 
الشاملية، وحتديدًا يف حقل الروضتني، كام شارك يف جتهيز البحريات املائية ومتديد 

املياه يف حقل الربقان. 

Abel Engineering :6- �صركة اإيبل اإجننريجن

بفريق  اإلطفاء  عملية  يف  شاركت  هيوستن،  مدينة  مقرها  أمريكية  رشكة 
واحد قوامه ستة أفراد، بدأت عملها بتاريخ 25 سبتمرب 1991م، وأطفأت أول 
أكتوبر 1991م أنت  أكتوبر 1991م، ويف 26  بتاريخ 3  برقان 80،  بئر، وهو 

عملياهتا بإطفاء بئر برقان 377.

وبلغ عدد اآلبار التي أطفأها الفريق 39 بئرًا.

Presswe Control :7- �صركة بر�صر كونرتول

إحدى الرشكات األمريكية املتخصصة يف جمال إطفاء حرائق اآلبار النفطية، 
شاركت يف عمليات اإلطفاء بفريقني، بواقع 4 أفراد يف كل فريق، وبدأت الرشكة 
برقان  بئر، وهي  أول  إطفاء  بتاريخ 15 أغسطس 1991م، ونجحت يف  عملها 
يومًا،   82 خالل  بئرًا   23 الرشكة  وأطفأت  1991م،  أغسطس   20 يف   ،311
بمعدل 3.6 يومًا للبئر الواحدة، وأنت الرشكة عملها بإطفاء بئر )برقان 376( 

يف 4 نوفمرب 1991م.

 National Iranian Oil الإيرانية:  الوطنية  النفط  �صركة   -8

Company

 تم اختيار هذه الرشكة ملا متلكه من خربة كبرية امتدت لسنوات طويلة يف 
جمال إطفاء حرائق آبار النفط املشتعلة. واشرتكت بفريق واحد مكون من 6 أفراد 
و41 فردًا مساندًا، وجلبت كافة املعدات الالزمة ألعامهلا معها من إيران، وبدأت 
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عملها يف 7 أغسطس 1991م، وأطفأت أول بئر يف 15 أغسطس 1991م )برقان 
الفريق  )برقان 137(، وأطفأ  أكتوبر 1991م  بئر يف 31  آخر  180(، وأطفأت 

اإليراين عرشين بئرًا.
Alert Disaster:9- �صركة األريت ديزازتر

رشكة كندية، شاركت بفريقني، قوام الواحد منهام 6 أفراد، بدأت عملها يف 
23 سبتمرب 1991م، وأطفأت يف 6 أكتوبر أول بئر، وهي برقان 318، ويف 29 
أكتوبر 1991م أنت الرشكة أعامهلا بإطفاء بئري برقان 320، برقان 332، وبلغ 
عدد اآلبار التي أطفأهتا الرشكة 11 بئرًا، مستغرقة 37 يومًا، بمعدل 3.4 يومًا 

للبئر الواحدة.

 China Petroleum :10- املوؤ�ص�صة ال�صينية للبرتول والهند�صة والإعمار

Engineering Construction Corporation

اشرتكت بفريق واحد مؤلف من 9 أفراد و54 فردًا مساندًا، بدؤوا عملهم 
بئر )برقان 214( يف 13 سبتمرب  يف 24 أغسطس 1991م، وسيطروا عىل أول 
1991م، وآخر بئر )برقان 334( يف 28 أكتوبر 1991م. وأطفأ الفريق الصيني 

10 آبار خالل فرتة عمل امتدت لشهرين تقريبًا. 

Technoampex :11- �صركة تكنواأمبك�س

رشكة جمرية، اشرتكت بفريق واحد قوامه 23 فردًا يساندهم 17 عاماًل، بدأت 
عملها يف 22 سبتمرب 1991م، وأمخدت نريان بئر برقان 252 يف أوىل عملياهتا 
الفريق  ونجح  1991م.  أكتوبر   28 يف   321 برقان  بئر  بإطفاء  اختتمتها  التي 
املجري يف التغلب عىل مشكلة تغري اجتاه الريح بابتكاره تقنية جديدة باستخدام 
حمرك طائرة ميج مثبت عىل دبابة حربية روسية ليتغلبوا عىل هذه املشكلة. ونجح 

الفريق يف إطفاء 9 آبار خالل فرتة عمله.
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 Horwell Engineering واخلدمات:  للهند�صة  هورويل  �صركة   -12

and Services
رشكة فرنسية قدمت للكويت بفريقني، إمجايل أفرادها، 100 فرد؛ منهم 10 
متت  بئر  وأول  1991م،  أكتوبر   3 يف  عملهام  الفريقان  وبدأ  باإلطفاء.  خمتصون 
هي  بئر  وآخر  1991م،  أكتوبر   9 بتاريخ   ،79 الروضتني  هي  عليها  السيطرة 

الروضتني 21 يف 29 أكتوبر 1991م. ونجحت الرشكة يف إطفاء 9 آبار.

Red Flame :13- �صركة رد فليم

النفط، شاركت  آبار  الكندية املتخصصة يف إطفاء حرائق  إحدى الرشكات 
يف العمليات بفريق واحد قوامه 4 أفراد، بدأت عملها يف 19 سبتمرب 1991م، 
وأنته يف 4 أكتوبر 1991م، بدأت بإطفاء بئر أم قدير 27 يف 30 سبتمرب 1991م، 
وأنت اآلبار ببئر برقان340 بتاريخ 4 أكتوبر 1991م، وأطفأت 7 آبار يف 36 

يومًا بمعدل 5.1٪ يومًا للبئر الواحدة.

Rom Petrol 14- �صركة البرتول الرومانية

سبتمرب   29 بتاريخ  عملها  بدأت  فردًا،   37 قوامه  واحد  بفريق  اشرتكت 
1991م، وأطفأت أول بئر يف 6 أكتوبر 1991م ) برقان 248(، وآخر بئر يف 31 

أكتوبر )برقان 338(، وبلغ عدد اآلبار التي أطفأها الفريق الروماين 6 آبار.

 Kuwait British Fire :15- املجموعة الربيطانية الكويتية لالإطفاء

Group
ويمبي  هي؛  بريطانية  رشكات  ثالث  من  لندن  يف  املجموعة  هذه  تأسست 
أكتوبر   13 بتاريخ  عمله  بدأ  واحد  بفريق  واشرتكت  وأميك،  وودرو  وتايلور 
1991م، وأول بئر أطفأها كانت صابرية 20 بتاريخ 15 أكتوبر 1991م، وآخر 
بئر هي صابرية 18يف 31 أكتوبر 1991م، وبلغ ما أطفأته الرشكة 6 آبار خالل 

19 يومًا ، بمعدل 3.2 ٪ يومًا للبئر الواحدة.
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والإنتاج:  العلمية  للخدمات  اإنرتبران�س  كونفريجن  �صركة   -16

 Conversion Interbranch Scientific and Production
Concern

رشكة روسية، اشرتكت بفريق واحد مع جمموعة من القوى العاملة املساندة 
 28 يف  وأنته  1991م،  أكتوبر   16 بتاريخ  عملها  بدأت  فردًا،   40 عددهم  بلغ 
أكتوبر 1991م، وكانت أول بئر أطفأهتا هي برقان 49، يف 19 أكتوبر 1991م، 
وآخرها برقان 333. وبلغ إمجايل ما أطفأته الرشكة 4 آبار خالل أسبوعني فقط 

بمعدل 3.3 يومًا للبئر الواحدة.

آبار  إطفاء  عملية  أفرزهتا  التي  احلقائق  من  جمموعة  إىل  ييل  فيام  ونشري 
التي أشعلتها قوات املحتل قبيل اندحارها وانسحاهبا من أرض  النفط الكويتية 

الكويت:

نجاح  ذلك  عىل  والدليل  كويتيًا،  ليس  املستحيل  أن  التجربة  هذه  أثبتت   -
الكويت يف حتقيق املعجزة املتمثلة يف إطفاء مجيع اآلبار خالل 240 يومًا، 
وهي زمن قيايس دون شك، حيث مل تتوقف الكويت عند عبارات التعجيز 
هذه  إطفاء  باستحالة  العامل  دول  أغلب  من  اإلطفاء  خرباء  أطلقها  التي 
ظهرها،  خلف  الكالم  هذا  وألقت  األقل،  عىل  سنوات  مخس  قبل  اآلبار 
واجتهت صوب هدفها متسلحة بإيامنا الشديد باهلل، ثم ثقتها الشديدة يف 
الوطن  انتشال  املسؤولية، وأسهموا يف  الذين كانوا قدر  املخلصني  أبنائها 

من عثرته التي مل تدم طوياًل بفضل اهلل عز وجل.

بإطفاء  التعجيل  كبري يف  دور  الكويتية وحكمتها  القيادات  نظر  لبعد  كان   -
هذه اآلبار؛ حيث بدؤوا يف ترتيبات اإلطفاء فور وقوع الغزو وقبل إشعال 
التاريخ جيدًا دورًا  السياسية وقراءة  العراقيني هذه اآلبار، فلعبت احلنكة 
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الرشكات  كربيات  مع  باالتفاق  وذلك  الكارثة،  هلذه  االحتشاد  يف  مهاًم 
هذه  قاعدة  وتوسيع  االحتالل،  فرتة  أثناء  اآلبار  بإطفاء  املختصة  العاملية 
يف  احلرائق  هذه  إلناء  قصري  بوقت  اإلطفاء  عمليات  بدء  بعد  الرشكات 

أقرص وقت ممكن.

من  كثري  وتوفري  بلده،  ثروات  محاية  يف  جليًا  الكويتي  املواطن  دور  برز   -
النفط  فريق  دخول  أثر  فقد  اإلطفاء؛  لعمليات  املطلوبني  واملال  الوقت 
البئر  إطفاء  معدل  فانخفض  اإلطفاء،  عمليات  يف  إجيايب  بشكل  الكويتي 
الواحدة من 3 أيام و8 ساعات يف املتوسط إىل يوم وساعتني فقط، وحسبنا 
دلياًل عىل صحة هذا الكالم أن نشري إىل أن الفريق الكويتي قد نجح رغم 
دخوله ميدان العمليات متأخرًا يف إطفاء 41 بئرًا، تبوأ هبا املنزلة الثالثة بني 
بنسبة  اإلطفاء  عمليات  يف  شاركت  عاملية  خربة  ذات  رشكة   16 صفوف 

بلغت 6٪ من إمجايل اآلبار املشتعلة.

التعامل  عىل  والقدرة  االبتكار،  يف  فائقة  مهارة  الكويتية  العقلية  أظهرت   -
تقىض  رائعة  فكرة  الكويتي  الشباب  قدم  حني  واملصاعب،  األزمات  مع 
باستخدام شبكة قديمة غري مستخدمة لنقل الغاز، وذلك لنقل مياه اخلليج 
واجلهد  والوقت  املال  من  كثريًا  ذلك  يف  موفرين  اآلبار،  إلطفاء  العريب 

إلنشاء شبكة جديدة لنقل املياه إلطفاء اآلبار املشتعلة.

نجح الكويتيون يف تقليل نفقات عمليات اإلطفاء بأكثر من وسيلة يف أثناء   -
قيام الرشكات بأعامل اإلطفاء، وذلك حينام اختذوا أسلوب احلساب باألجر 
العمليات  انتهاء  وبعد  الرشكات،  هذه  مع  املادي  للتعامل  طريقة  اليومي 
أعادت الكويت ما يساوى 600 مليون دوالر، بعد أن نجحت يف تسويق 

وبيع املعدات التي اشرتهتا يف أثناء عمليات إطفاء حرائق اآلبار النفطية.

ظهرت دبلوماسية الكويت، املشهود هلا بالوعي باألوضاع الدولية، دورًا   -
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الدول  بني  من  اإلطفاء  عمليات  يف  شاركت  التي  الدول  اختيار  يف  كبريًا 
وسعت  احلق  وساندت  حمنتها،  يف  الكويت  بجوار  وقفت  التي  الصديقة 
أصالة  عىل  التأكيد  بمثابة  السلوك  هذا  فكان  الدولية،  الرشعية  إلقرار 

الكويت وإقرارها باحلق وتذكرها ألصدقائها عىل الدوام.

وللوقوف عىل حجم األداء واملعدات واألفراد التي أنفقت إلعادة اآلبار إىل 
سابق حالتها صاحلة منتجة بفضل اهلل نورد ما ييل: 

 استخدمت املعدات التالية للمسامهة يف عمليات اإلطفاء: 21•  سيارة إسعاف، 
نقل، 81 شاحنة ذات  نقل، 1086 شاحنة  بليزر، 178 باص  589 سيارة 
حاوية مسطحة، 13 شاحنة وقود، 32 شاحنة شفط، 68 شاحنة مياه، 26 
شاحنة ميكانيكية، 5 شاحنات نقل القاممة، 4 شاحنات لنقل األكسجني، 6 
شاحنات مربدة، 2 شاحنة معدات، 19 شاحنة إطارات، 8 شاحنة خرسانة، 
4 شاحنات للكهربائيات، 132 رافعة، 18 جرافة، 32شاحنة سحب، 23 
عربة تسوية األرض، 2 عربة حلرث األرض الصلبة، 58 حفارة ذات ذراع 
طويل، 65 حفارة، 59 رافعة شوكية، 117 جهاز لضغط اهلواء، 93 مولد، 
203 أجهزة حلام، 159 جهاز إضاءة، مصنع واحد صغري إلنتاج األسبتيلني، 
املياه، مصنع واحد إلنتاج  لتحلية  مصنع واحد إلنتاج اخلرسانة، 7 مصانع 
األكسجني، جهازان لتقطيع األنابيب عىل البارد، 25 وحدة تنظيف بخارية، 

54 مضخة، 12 خالط أسمنت باإلضافة إىل 342 حاوية.

 تم إنشاء 361•  بحرية صناعية صغرية الستخدامها يف عملية اإلطفاء.

اهلائلة  الكمية  وهذه  غالون،  مليار    •11.2 املستخدمة  املياه  كمية  إمجايل   بلغ 
تكفي مللء بحرية كبرية عمقها مرتان وعرضها كيلو مرت واحد وطوهلا ثالثة 
كيلو مرتات ونصف كيلو مرت )وهي كمية كافية لتغطية مساحة دولة الكويت 

كلها بارتفاع 12مم(.
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 لتوفري هذه املياه تم مد شبكة أنابيب للمياه املتدفقة بلغ طوهلا 400•  كيلو مرت، 
النفطية بلغ طوهلا 280 كيلو  وقد تم إنشاء شبكة طرق للوصول إىل اآلبار 

مرتا.

املنصات حوايل 1.8•   وإقامة  الطرق  املستخدمة يف شق  اجلتش   بلغت كمية 
مليون مرت مكعب، وهذه الكمية تكفي إلقامة هرم عرض قاعدته 100مرت 

وارتفاعه 450 مرتا.

عددها  بلغ  وعربات  وماكينات  معدات  اإلطفاء  عمليات  يف  •  استخدمت 
غري  عربات  معدات  أسطول  أكرب  ثاين  يمثل  العدد  وهذا  قطعة،   5800

عسكرية يف العامل، وهو أيضًا أكرب أسطول تم جتميعه يف مكان واحد.

آخر ضم  الوسطى، ومعسكر  املنطقة  فرد يف  إنشاء معسكر ضم 2000•    تم 
اآلبار  حرائق  إطفاء  جمال  يف  العاملني  لدعم  الكويت،  شامل  يف  فرد   8000

ومساندهتم.

 تم تطهري أكثر من 175•  كيلو مرتًا مربعًا من األرض من خملفات الغزو التي مل 
تنفجر، وتم تفجري أكثر من 20 ألف قطعة من املتفجرات.

عىل  والسيطرة  لالتصال  السلكي  جهاز    •2000 من  أكثر  استخدام   تم 
العمليات، وكانت هذه أكرب شبكة السلكية مكثفة من نوعها.

تليفوين وأكثر من 50 حمطة فاكس و24•  شبكة  أكثر من 3000 خط   أنشئ 
هاتف تعتمد عىل القمر الصناعي لدعم عمليات اإلطفاء، وتم إدخال هذا 

النظام يف وقت قيايس.

وبلغ  اإلطفاء،  يف  للعاملني  غذائية  وجبة  مليون    •31.2 من  أكثر  إعداد   تم 
معدل تقديم الوجبات 26 ألف وجبة يف اليوم.

 احتاج العاملون بمكافحة احلرائق إىل 12 طنًا يف اليوم الواحد )أي 12•  ألف 
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كيلوجرام( من الثلج الستعامهلم الشخص.

منها  ألف طن؛  اإلطفاء عىل 145•  املستخدمة يف عمليات  املعدات   زاد وزن 
تفريغ  يتم  وكان  طن،   5500 وزنا  يبلغ  اجلو  طريق  عن  وصلت  معدات 
اخلبري  ويقول  يوميًا.  املتوسط  يف  املعدات  من  شحن  طائرات  و6  سفن   8
منذ  نقل جوي  أكرب عملية  اعتقادي  تلك يف  »لقد كانت  األمريكي ردادير: 
الثانية« )كونا يف 1992/4/5م(. ويقول مسؤول يف رشكة  العاملية  احلرب 
اجلرس  منذ  املعدات  لنقل  جوي  جرس  وأرسع  أكرب  »إنا  األمريكية:  بكتل 
اجلوي لربلني«. وجتدر اإلشارة يف هذا املجال إىل أن الكويت قد استأجرت 
نوع  من  ضخمة  جتارية  عسكرية  طائرة   55  ،)747( بوينج  طائرة   55
س-5وأسطول من طائرات األنتينوف الروسية 124-إس لشحن املعدات 

إىل منطقة الكارثة )الفجر اجلديد 1991/11/21م(.

 اشرتك أكثر من 10•  آالف شخص يف عملية مكافحة احلرائق، وهذه التعبئة 
اهلائلة مل يسبق هلا مثيل يف التاريخ بالنسبة ألي مرشوع.

أو  فيها  تشتعل  النار  كانت    •649 منها  مدمرة،  بئرًا   798 يف  التحكم   أمكن 
احلرائق.  إلطفاء  عاملية  رشكة   27 إطفائها  يف  اشرتكت  النفط،  منها  يندفع 

وهذه اآلبار كانت ضمن 914 بئرا تعمل قبل االحتالل.

البحر يوميًا.   استهلكت فرق اإلطفاء ما مقداره 25•  مليون جالون من مياه 
بليون   1.5 النفط  آبار  حرائق  إطفاء  يف  استخدمت  التي  املياه  كمية  وتقدر 

جالون.

 تم متديد 400•  كيلو مرت من األنابيب لتوصيل هذه الكمية من املياه إىل رجال 
اإلطفاء.

 تم حفر 353 بحرية، تتسع كل منها لـ 25•  ألف جالون من املاء، استخدمت 
هذه املياه يف إطفاء احلرائق، وهذا املرشوع بمفرده لو تم يف الظروف العادية 
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أيام  يوميًا وسبع  بواقع 10 ساعات  الستغرق 50 سنة عمل لرجل واحد، 
عمل أسبوعيًا.

 أقيمت طرق طوهلا 280•  كيلو مرتًا، تصل إىل مناطق رؤوس آبار النفط عرب 
مناطق كانت مغطاة بالنفط أو مل تكن ممهدة من قبل.

مليون مرت مكعب من اجلتش لزوم حقول النفط.  تم استخدام 1.8• 

 تم شحن 186 ألف طن من املعدات إىل الكويت، استخدم يف نقلها 538•  
طائرة و78 سفينة، وكان معدل التفريغ اليومي ثالث سفن وطائرتني.

 استخدم أكثر من 5800•  قطعة لألجهزة واملعدات املطلوبة، وهذا العدد يمثل 
واحدًا من أكرب أساطيل املعدات غري العسكرية يف العامل، تم جتميعها يف مكان 

واحد. 

 تم تطهري أكثر من 68 مياًل مربعًا من األرض، هبا ما يقرب من 20•  ألف لغم 
مل يتفجر.

صاالت طعام. تم بناء أو تأثيث مساكن لـ 10آالف فرد، و6• 

إعادة تشغيل املصايف: 

مل تسلم مصايف النفط الكويتية الثالث )الشعيبة – ميناء األمحدي-ميناء عبد 
قدرهتا  كانت  وقت  يف  العراقية،  القوات  أيدي  عىل  والتخريب  التدمري  من  اهلل( 
اإلنتاجية قد وصلت إىل ما يزيد عىل 800 ألف برميل يوميًا، وهو معدل يعد من 

أعىل معدالت إنتاجية املصايف عىل مستوى العامل.

التحديث  مشاريع  من  املنشودة  الغاية  إىل  وصلت  قد  املصايف  وكانت 
ويف  العراقي،  الغزو  قبل  دوالر  مليارات  األربعة  فاقت  بتكلفة  هبا  أقيمت  التي 
اإلنتاجية  الطاقة  زيادة  مع  للمصايف  التصديرية  الطاقة  كفاءة  زادت  ذاته  الوقت 
هلا، وذلك من خالل حتديث مصفاة ميناء عبد اهلل ليصبح منفذًا تصديريًا حديثًا 
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يفي باحتياجات تصدير املنتجات املكررة يف املصفاة، ويف إطار مرشوع التحديث 
أيضًا تم ربط املصايف الثالث بشبكة ضخمة من األنابيب لتشغيل املصايف جمتمعة 
كمجمع تكرير واحد متكامل، يكون قادرًا عىل املنافسة عامليًا، وتزامن كل هذا مع 

زيادة حمطات تعبئة الوقود لتصل إىل قرابة 90 حمطة.

وتضطلع رشكة البرتول الوطنية الكويتية اململوكة ملؤسسة البرتول الكويتية 
الثالث وشحنه عرب ثالثة أرصفة  املصايف  النفط اخلام حمليًا يف  بمسؤولية تكرير 
وجزيرة اصطناعية، وكذلك عمليات إرسال الغاز، والتسويق املحيل للمنتجات 

النفطية.

ويف أثناء االحتالل توقفت املصايف الثالث عن العمل باستثناء بعض املصايف 
من  احتياجاهتم  لتغطية  يستخدمونا  العراقيون  كان  حيث  األمحدي،  ميناء  يف 
املنتجات النفطية، وأثناء االحتالل تعرضت خمازن الرشكة وما حتويه من منتجات 
وقطع غيار لنهب وسلب قبل أن خيتم جرائمه بتدمري كافة مرافق الرشكة وحتطيم 
املصايف،  بني  الربط  ومضخات  كخطوط  للعراق،  وأخذه  رسقته  يستطع  مل  ما 

وأرصفة الشحن.

التقطري ووحدات  فيها وحدات  بام  العدو مصفاة ميناء األمحدي،  ر  وقد دمَّ
معاجلة املخلفات الثقيلة، ورصيف الشحن اجلنويب. أما مصفاة ميناء عبد اهلل فقد 
التصدير، ومضخات  املركزية تدمريًا كاماًل، ومصفاة  التحكم  دمرت فيها غرفة 
وأنظمة  التحكم  أجهزة  وخربت  األنابيب،  ومجيع  املصايف  بني  املنتجات  نقل 
مكافحة احلريق وكافة القوارب اخلاصة. أما عن مصفاة الشعيبة فقد كان الدمار 
تكرير  وحدة  يف  املتمثلة  للمصفاة  األساسية  املكونات  دمرت  حيث  شاماًل؛  هبا 
النفط اخلام، وخزانات املنتوجات ورصيف التصدير. كام تم تدمري جممع األنابيب 
الرئيسية، ووحدة التكسري اهليدروجيني، ومصنع مزج زيوت التوربينات، إضافة 
الفرعية، وتم حرق اخلزانات، ورسقة  الكهربائية  الطاقة  إلحدى حمطات حتويل 
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كميات كبرية من املنتجات البرتولية وشاحنات النقل.

مراحل اإعمار م�صايف النفط 

فور التحرير بدأت جهود إعادة اإلعامر واإلصالح يف مصايف النفط الكويتية، 
ويمكن تقسيم هذه اجلهود إىل مرحلتني رئيسيتني: 

واملرافق  الوحدات  تشغيل  وإعادة  املرحلة إصالح  األوىل: شملت هذه  املرحلة 
التالية، وذلك لتلبية احتياجات السوق املحلية: 

وحدة تقطري النفط اخلام رقم 4 يف مصفاة ميناء األمحدي إلنتاج املنتجات   -1
األولية وزيت الوقود ملحطات الكهرباء.

األمحدي  ميناء  مصفاة  يف  »اجلنوبية«  املساعد  بالعامل  اإلصالح  وحدة   -2
إلنتاج بنزين السيارات، بنوعيرْه اخلصويص واملمتاز.

الكريوسني  إلنتاج  األمحدي  ميناء  مصفاة  يف  الكريوسني  معاجلة  وحدة   -3
ووقود الطائرات.

الرصيف الشاميل التابع ملصفاة ميناء األمحدي لشحن املنتجات النفطية.  -4

مصنع مزج الزيت يف منطقة الشعبية الصناعية إلنتاج زيوت السيارات.  -5

وتم إنجاز هذه املرحلة يف وقت قيايس، حيث تم تشغيل الوحدات واملرافق 
قبل ناية شهر أغسطس 1991م.

الوحدات  باقي  تشغيل  وإعادة  إصالح  املرحلة  هذه  شملت  الثانية:  املرحلة 
التي  لتلك  باإلضافة  الثالث،  املصايف  يف  األخرى  واملرافق  التصنيعية 
التقطري  وبرج  اإليسوماكس  وحدة  باستثناء  األوىل،  املرحلة  شملتها 
األوىل بوحدة تقطري النفط اخلام يف مصفاة الشعيبة، ووحدة تكرير النفط 
اخلام رقم 3 يف مصفاة ميناء األمحدي. ونظرًا لتفاوت درجة الدمار يف 
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الوحدات املختلفة، واعتامد بعض هذه الوحدات عىل وحدات أخرى 
من حيث التغذية وتنقية املنتجات، فقد تم تشغيل هذه الوحدات وفق 

اجلدول التايل: 

تاريخ التشغيلاملصفاة الوحدة / املرفق

وحدة جتزيء الغاز - 1 
مصفاة ميناء األمحدي - 

مصنع اسالة الغز
سبتمرب 91

نوفمرب 91مصفاة ميناء األمحديوحدة تقطري النفط اخلام رقم -11
نوفمرب 91مصفاة ميناء األمحدي وحدة إسرتجاع غاز الشعلة

نوفمرب 91مصفاة ميناء األمحديرصيف الشحن اجلنويب )فقط خام غاز مسال(
ديسمرب 91مصفاة ميناء األمحديوحدة تصفية الغاز رقم -1

يناير 92مصفاة ميناء األمحديوحدة تقطري النفط اخلام رقم -1
أبريل 92مصفاة ميناء األمحديوحدة اإليوسني لتكرير النفط اخلام

وحدة معاجلة الكريوسني
مصفاة ميناء األمحدي - 

مصنع اسالة الغاز
أبريل 92

مايو 92مصفاة ميناء عبداهللوحدة معاجلة الديزل
يوليو 92مصفاة ميناء األمحدياجلزيرة الصناعية لشحن املنتجات النفطية

أغسطس 92مصفاة ميناء عبداهللوحدة إزالة الكربيت من املخلفات
أغسطس 92مصفاة ميناء عبداهللوحدة فصل الكربيت من املتخلف الثقيل -2

سبتمرب 92مصفاة ميناء عبداهللوحدة التقطري التفريغ -2 
أغسطس 92مصفاة ميناء عبداهللوحدة التكسري بالعامل املساعد املانع

ديسمرب 92مصفاة ميناء عبداهللمصنع إنتاج البتييومني

معاجلة الكوارث البيئية وإعادة بناء القطاع النفطي الفصل الثاين



107 106107 106

تاريخ التشغيلاملصفاة الوحدة / املرفق

ديسمرب 92مصفاة ميناء عبداهللوحدة التفحيم -1

ديسمرب 92مصفاة ميناء األمحديوحدة التكسري اهليدروجيني

ديسمرب 92مصفاة ميناء األمحديوحدة معاجلة النافئا

مارس 93مصفاة ميناء عبداهللوحدة إزالة الكربيت من املتخلف الثقيل -1

مارس 93مصفاة ميناء عبداهللوحدة التقطري الفراغي -1

مارس 93مصفاة ميناء عبداهللوحدة التقطري الفراغي

أبريل 93مصفاة ميناء عبداهللوحدة التفحيم -2

يونيو 93مصفاة ميناء عبداهللوحدة إزالة الكربيت من املتخلف الثقيل -4

يوليو 93مصفاة ميناء األمحديوحدة إزالة الكربيت من املتخلف الثقيل -3

أغسطس 93مصفاة ميناء عبداهللوحدة تقطري النفط اخلام رقم -6

أغسطس 93مصفاة ميناء األمحديوحدة هـ - أويل

وحدة التكسري بالعامل املساعد )أيسو 
كراكر(

سبتمرب 93مصفاة ميناء األمحدي

نوفمرب 93مصفاة الشعيبةوحدة اإلصالح بالعامل املساعد

نوفمرب 93مصفاة الشعيبةوحدات معاجلة نافئا/ كريوسني/ديزل

نوفمرب 93مصفاة الشعيبةوحدة التكسري اهليدروجيني

نوفمرب 93مصفاة الشعيبةوحدة تقطري النفط اخلام رقم -5
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بناًء عىل ما تم يف برنامج إعادة  التالية  وهكذا - فقد ُأنجزت اإلصالحات 
والربامج  النظم  أحدث  وبإدخال  بل  اإلصالح،  مستويات  أعىل  وفق  األعامر 

املتبعة تقنيًا يف أكثر دول العامل تقدمًا يف جمال تكرير النفط:

اأوًل - م�صفاة ال�صعبية: 

يل يف وحدة تكرير النفط اخلام ووحدة  إصالح برج التقطري التجزيئي األوَّ  -1
 )H.Oil( التكسري اهليدروجيني ووحدة اإلتش أويل

لتشغيل  أساسية  حمطات  وهي  الكهربائية،  الطاقة  حمطات  تشغيل  إعادة   -2
بعض الوحدات الرئيسية يف املصفاة.

إصالح اخلزانات اخلاصة باملصفاة بعد أن أحرق العدو )5( خزانات حرقًا   -3
كاماًل، وأحلق أرضارًا جسيمة بستة عرش خزانا.

تشغيل رصيف شحن املنتجات البرتولية املكررة يف املصفاة.  -4

تشغيل وحدة تصنيع زيوت التوربينات يف مصنع مزج الزيوت.  -5

ثانيًا - م�صفاة ميناء الأحمدي: 

إصالح وحدات تقطري النفط اخلام.  -1

إصالح وحدات معاجلة املخلفات الثقيلة من عمليات التقطري.  -2

إصالح اخلزانات اخلاصة بامليناء.  -3

إعادة تشغيل الوحدات التالية:   -4

-  وحدة اإلصالح بالعامل املساعد.

-  وحدة معاجلة الكريوسني.

-  وحدة معاجلة زيت الغاز.
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-  وحدة التكسري اهليدروجيني.

-  وحدة التكسري بالعامل املساعد.

-  مصنع إنتاج البيتومني.

إعادة إصالح ما ُدمر يف رصيفي حتميل النفط اخلام واملنتوجات البرتولية   -5
بعض  ُدمرت  حيث  متباينة،  ألرضار  تعرضا  اللذين  واجلنويب،  الشاميل 
خزانات الوقود يف الرصيف الشاميل تدمريًا كاماًل، كام أصاب الدمار أكثر 
من موقع شمل خطوط األنابيب واملنشآت اخلرسانية وأذرع التحميل يف 

الرصيف اجلنويب.

ثالثًا - م�صفاة ميناء عبد اهلل:

إعادة تشييد غرفة التحكم املركزية بعد أن دمرها العراقيون تدمريًا كاماًل.  -1

إصالح مضخات التصدير ومضخات نقل املنتوجات البرتولية بني املصايف   -2
الثالث وشبكة األنابيب.

إصالح ما خربه العدو يف نظام مكافحة احلرائق داخل املصفاة.  -3

إصالح السري الناقل املستخدم لنقل الفحم البرتويل من وحدة التفحيم إىل   -4
ميناء التصدير يف الشعيبة.

وكذلك  العدو،  رسقها  معدات  من  يلزمها  بام  الصناعية  اجلزيرة  جتهيز   -5
القوارب املستخدمة للنقل بينها وبني الرب.

إعادة تشغيل ميناء عبد اهلل االصطناعي، وتصدير أول شحنة من خالله يف   -6
6 سبتمرب 1992م.

هذه وقد قدرت تكاليف إعادة تشغيل املصايف الثالث بحوايل 120 مليون 
دينار كويتي.
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إعادة اإلعامر خالل عامي  بعد  الثالث  إنتاج املصايف  التايل  ويظهر اجلدول 
1991م، 1992م.

املجموعمصفاة ميناء عبداهللمصفاة األمحديالتاريخ
4875-4376أغسطس 1991
4688-4875سبتمرب 1991
4511-4688أكتوبر 1991
6178-4511نوفمرب 1991
55316477292يناير 1992

412431685865فرباير 1992
373221337809مارس 1992

4190361945594
3602795674875املجموع

ناقالت البرتول: 

الرشكات  شأن  ذلك  يف  شأنا  الكويتية،  النفط  ناقالت  رشكة  قامت 
واملؤسسات النفطية الكويتية األخرى، بإنجازات كبرية لتحقيق مرشوع »العودة« 

و»التعمري« وكان من أهم إنجازات الرشكة ما ييل:

حددت رشكة ناقالت النفط الكويتية تاريخ 1991/8/1م موعدًا لنقل   -1
واملشكالت  الصعوبات  كل  ورغم  املحررة.  الكويت  إىل  عملياهتا  مجيع 
اإلدارية والفنية املصاحبة هلذا العمل الكبري فقد تم يف موعده املحدد دون 

تقصري يف نشاطات الرشكة، أو توقف العمليات البحرية لألسطول.

إعادة إعامر وتأثيث مبنى اإلدارة العامة للرشكة والفروع التابعة هلا، وسكن   -2
الرشكة،  وفروع  العامة  لإلدارة  الالزم  النقل  وسائل  وترتيب  املوظفني، 
وإعادة وسائل االتصاالت إىل ما كانت عليه، حتى تتمكن الرشكة من أداء 
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دورها كاماًل بالكفاءة نفسها التي كانت عليها قبل الغزو العراقي للكويت. 
وقد تم إنجاز ذلك خالل فرتة وجيزة ال تتجاوز ثالثة أشهر.

متكنت الرشكة بعد التحرير مبارشة من تنظيم عملية إمداد املصايف وحمطات   -3
الطاقة بالوقود الالزم هلا لبدء عمليات اإلعامر، وذلك من خالل استخدام 
ناقالت الرشكة يف شحن وتفريغ املشتقات النفطية، يف الوقت الذي رفضت 
الكويتية لوجود اآلالف من  املياه  العمل يف  املختلفة  املالحة  فيه رشكات 
فقد  للكويت،  اإلقليمية  املياه  يف  العراقيون  زرعها  التي  البحرية  األلغام 
الناقلة »سدرة«  الصغرية، وهي  ناقالت من األحجام  تم ختصيص ثالث 
والناقلة »نفط« والناقلة »الصبية«، وذلك لنقل املشتقات النفطية من سفينة 
هبا العدو العراقي، وعدم  إىل أخرى يف اخلليج، عوضًا عن املصايف التي خرَّ
إمكانية رسو الناقالت عىل األرصفة الكويتية التي ُدمرت بالكامل، هبدف 
حرمان الكويت من تصدير النفط، أو التزود بالوقود الذي حتتاج إليه البالد 

يف تلك الفرتة احلاسمة من تارخيها.

الالزمة  املياه  بتوفري  واملاء  الكهرباء  وزارة  مع  بالتنسيق  الرشكة  قامت   -4
لتشغيل الغاليات اخلاصة بمحطات الطاقة املختلفة، كام أسهمت يف تأجري 

الناقالت الالزمة لنقل املياه العذبة إىل الكويت.

تشغيل  استهدفت  الطوارئ،  خطة  عليها  ُأطلق  طموحة  خطة  وضع  تم   -5
األخرى  واملصانع  اهلل  عبد  بميناء  الرئييس  الغاز  أسطوانات  تعبئة  مصنع 
االحتالل  أثناء  اخلطة يف  تنفيذ هذه  العمل يف  بورش  للرشكة، وقد  التابعة 

العراقي للكويت حيث تم ما ييل: 

رشاء حمطات تعبئة متنقلة لتشغيلها حال تعذر تشغيل املصنع الرئييس   -
للغاز بميناء عبد اهلل.

هذه  شحن  تم  وقد  للغاز.  ومقطورات  شوكية،  رافعات  رشاء   -
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املتحدة متهيدًا  العربية  اإلمارات  بدولة  ميناء جبل عيل  إىل  املعدات 
إلدخاهلا إىل الكويت بعد التحرير مبارشة.

جلب العاملة الفنية املتخصصة يف أعامل الصيانة والتشغيل للمصانع   -
وتشغيل  اإلعامر،  إعادة  يف  للمشاركة  االستعداد  أهبة  عىل  لتكون 
الغاز، وقد تكللت تلك اجلهود  بتعبئة أسطوانات  املصانع اخلاصة 
بالنجاح؛ حيث تم تشغيل مصنع ميناء عبد اهلل بعد عرشة أيام فقط 
التي  اخلاصة  التعبئة  مراكز  تشغيل  تم  التحرير  وفور  التحرير،  من 
قامت بمامرسة كافة نشاطاهتا من تبديل وتعبئة  أسطوانات الغاز، 
حيث وصل معدل اإلنتاج خالل شهر يونيو 1991م إىل أكثر من 
15 ألف  أسطوانة يوميًا، وهو ما حقق االكتفاء الذايت للسوق املحيل 

حتى بعد عودة مجيع املواطنني إىل الكويت.

قامت الرشكة برشاء عدد من الناقالت من اليابان وكوريا اجلنوبية، ليصل   -6
إمجايل ما متلكه بنهاية عام 1992م إىل ما يقارب 26 سفينة.

البحريات النفطية: 

مل تقترص أرضار آبار النفط املدمرة عىل خسائر النفط امُلهدر فقط، بل تعدهتا 
غري  النازفة  اآلبار  من  النفطية  البحريات  تكونت  فقد  الكويتية،  البيئة  إىل  لتصل 
كليًا،  حترتق  مل  التي  اآلبار  وبعض  العراقيني  أيدي  عىل  ُفجرت  التي  املشتعلة 
وكذلك اآلبار التي أطفئت واستمر النفط يف التدفق منها، يف جريمة اعتربت من 
وجهة نظر املختصني جريمة ضد البيئة. وقد امتدت اآلثار السلبية هلذه البحريات 
لتصل إىل األحياء املائية والطيور، بل طالت مياه الرشب املحالة أيضًا. وزاد من 
خطورة هذه البحريات احتاملية ترسب النفط بسببها إىل املناطق السكنية املجاورة 
ملواجهة  الطوارئ  حالة  إلعالن  أمجع  العامل  دفع  هذا  كل  النفطية.  اآلبار  ملناطق 

اآلثار البيئية السلبية هلذه البحريات، والتي ستطال أغلب دول العامل دون شك.
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الواضح عن  املثال أعلن االحتاد السوفيتي، رغم بعده اجلغرايف  فعىل سبيل 
األسطول  إدارة  يف  كبري  مسؤول  لسان  عىل  العريب،  باخلليج  األحداث  مرسح 
البحري السوفيتي العمالق، جتهيز سفينتني وناقلة جلمع النفط، تضم 25 خبريًا 

سوفيتيًا يف علوم املحيطات واألحياء املائية يف البيئية.

إزالة  بعد  للرتبة،  النفطي  التلوث  نسبة  لتحديد  مكثفة  دراسات  وأجريت 
البحريات  هذه  مساحة  بلغت  األرقام  وبلغة  البحريات،  قاع  من  النفطية  احلمأة 
النفطية 3.2 هكتار، وحوت ما يزيد عىل 20 مليون برميل نفط، مما ُعد يف حينه 

أكرب قدر من النفط املراق عىل الشواطئ يف التاريخ.

أكثر من 300 رشكة من  الكويت بطرح مناقصة عاملية تقدمت هلا  وقامت 
املادية هلذه الرشكات، فقامت  املطالب  ألغتها الرتفاع  العامل، لكنها  خمتلف دول 
شفط  يف  ونجحت  املسؤولية،  هذه  بتحمل  الكويت  نفط  رشكة  الفور  عىل 
20.800.000 برمياًل حتى منتصف يونيو 1995م. وقد واجهت رشكة نفط 

الكويت العديد من املصاعب أثناء عمليات شفط النفط هذه متثلت يف: 

وعدم  املنخفضة،  املناطق  يف  خام  نفط  برميل  مليون   20 من  أكثر  جتمع   -1
وجود خزانات كافية الستيعاب تلك الكمية اهلائلة من النفط.

التي  التخزين  صهاريج  إىل  إضافة  النفط،  لضخ  مضخات  وجود  عدم   -2
لعمليات  كانت  املعدات  يف  األولوية  أن  مراعاة  مع  مدمرًا،  معظمها  كان 

اإلطفاء.

تعرض نفط البحريات لعوامل التجوية، إضافة إىل درجات احلرارة العالية   -3
النامجة عن احرتاق اآلبار، مما أدى إىل تبخري املكونات اخلفيفة من النفط، 
املنتج من  بالنفط اخلام  التكسري، مقارنة  وتكوين مستحلب نفطي صعب 
عن  النامجة  باألمالح  غني  املستحلب  وهذا  العادية،  الظروف  يف  اآلبار 
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استخدام مياه اخلليج يف عمليات إطفاء اآلبار. وقد أدى ذلك إىل وجود 
مشكالت فنية خاصة بفصل النفط عن املياه، واألمالح للحصول عىل نفط 

مطابق للمواصفات العاملية، بحيث يمكن تسويقه بأسعار مناسبة.

سيواًل  سببت  1993م،   ،92  ،91 األعوام  خالل  غزيرة  أمطار  هطول   -4
البحريات  يف  جتمعت  األخرى  املواد  وبعض  طينية  مواد  معها  جرفت 
جرفت  قد  كام  النفط،  استخالص  يف  كبرية  مشكالت  سبب  مما  النفطية، 
السيول السواتر الرتابية املحيطة بالبحريات، مما أدى إىل انتشار التلوث يف 

أجزاء من البيئة الربية.

مشكلة وجود األلغام واملتفجرات التي خلفها العدو العراقي.  -5

عدم توافر اخلربة املحلية أو العاملية للتعامل مع حوايل 300 بحرية نفطية يف   -6
رقعة واحدة.

من  لكثري  احلكومة  توفري  بفضل  املشكالت  هذه  عىل  التغلب  أمكن  وقد 
األجهزة واملعدات، إضافة إىل جهود املخلصني من العاملني برشكة نفط الكويت؛ 
)السكراب(  األخرى  القديمة  واملعدات  املضخات  بعض  بإصالح  قاموا  حيث 
النفط  من  االستفادة  أمكن  أنه  بالذكر  وجدير  الرشكة،  يف  موجودة  كانت  التي 
املوجود يف هذه البحريات عن طريق تصديره، حيث طرحت هذه الفكرة؛ سواء 
ببيعه عىل هيئته، أو معاجلته ليباع كنفط خام أو ُمعالج، وذلك عن طريق اخلطوات 

التالية: 

حيث  النفط  تسخني  يتم  وفيها  )رقم1(،  احلقلية  املعاجلة  وحدة  إنشاء   أ - 
األمالح،  استخالص  وحدة  تسمى  وحدة  يف  منه  األمالح  ُتستخلص 

وجُيمع يف خزانات النفط للتصدير كنفط خام.

مواد  استخدام  يتم  حيث  األمحدي،  ميناء  مصفاة  يف  معاجلة  وحدة  إنشاء  ب- 
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املاء  فصل  ويتم  النفطي،  املستحلب  تفكيك  عىل  تعمل  خاصة  كياموية 
واألمالح، وتصدير هذا النوع كنفط معالج.

تصدير النفط دون معاجلة بعد جتميعه يف اخلزانات الشاملية. جـ - 

تكرير، مفضلة  دون  البحريات  نفط  من  كبرية  ببيع كميات  الكويت  قامت  وقد 
توفري قيمة تكلفة التنقية التي بلغت من 11إىل13 دوالرًا. وتم تصدير أول 
شحنة نفط منها يف 24 سبتمرب 1992م. ويف أكتوبر 1994م وصل إمجايل 

ما متت معاجلته من نفط البحريات ٪97.

النفطي، قد  القطاع  إعادة اإلعامر يف  الكويت، وضمن خطة  وهكذا تكون 
تغلبت عىل كارثة بيئية كربى هي البحريات النفطية، وإن كانت ال تزال تعاين من 

بقاياها حتى يومنا هذا.

خنادق النفط: 

العراقي  املحتل  قام  يناير1991م  إىل  1990م  أغسطس  من  الفرتة  خالل 
بحفر املئات من اخلنادق النفطية بداية من ساحل اخلليج العريب رشقًا إىل وادي 
وقامت  يبلغ حوايل 197كم.  بطول  الكويت  من  الغريب  اجلزء  أقىص  الباطن يف 
كتاب  يف  جاء  ما  بحسب  اخلنادق  هذه  من  املترضرة  املناطق  تأهيل  إعادة  خطة 
"خنادق النفط ... وتدمري البيئة الكويتية: إحدى جرائم العدوان العراقي"، عىل 

مرحلتني أساسيتني مها: 

املرحلة األوىل: اإلجراءات العاجلة

تستغرق املرحلة األوىل من خطة إعادة التأهيل فرتة زمنية من 6-8 شهور 
وتشتمل عىل تنفيذ املهام اآلتية: 

ردم اخلنادق النفطية التي ما زالت مفتوحة ومل ُتردم بعد باملنطقة الساحلية   -1
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خادم  وطريق  العريب  اخلليج  ساحل  عىل  احلامرة  حد  منطقة  بني  املمتدة 
اخلنادق  إن هذه  –النويصيب(؛ حيث  الكويت  الرشيفني )مدينة  احلرمني 
ُتعد مصيدة قاتلة للطيور واحليوانات الربية، إضافة إىل أن النفط ُيعد أحد 
مصادر تلوث اهلواء اجلوي نتيجة استمرار تبخر مكوناته املتطايرة، كام أن 

مياه األمطار والسيول ُتفقد بسبب جتمعها يف هذه اخلنادق.

الناتج عن  النفطية،  اخلنادق  السطحي لألرض عىل جانبي  التشوه  عالج   -2
تعرج  إىل  أدى  مما  اخلنادق،  ردم  عمليات  أثناء  يف  الثقيلة  املعدات  حركة 
سطح األرض النتشار احلفر واملنخفضات الصغرية )تصل مساحة بعض 
احلفر إىل حوايل 3 أمتار مربعة بعمق 75-100سم من سطح األرض(، 
مع  اخلنادق  حفر  من  الناجتة  املواد  بقايا  من  واألكوام  النتوءات  تنترش  كام 
إحداث خلل  يتسبب يف  مما  اخلنادق،  امللوثة عىل جانبي  الرتبة  خليط من 
املنترشة،  احلفر  يف  املياه  تفقد  حيث  والسيول،  األمطار  ملياه  هيدرولوجي 
يعمل عىل  اخلنادق  الناجتة من حفر  الرتبة  بقايا  األكوام من  انتشار  أن  كام 
عىل  بعناية  األرض  سطح  تسوية  يقرتح  لذا  السيول،  مياه  مسارات  تغيري 
أولوية  إعطاء  مع  واخلربات،  األودية  مناطق  يف  النفطية  اخلنادق  جانبي 
مطلقة ملناطق وادي الباطن – َخربة أم عامرة – َخربة أم اجلثاثيل بالقطاع 
الغريب من اخلنادق النفطية )املناقيش- وادي الباطن(، َخربة جلهم ووادي 

الشقيق )بالقطاع األوسط من اخلنادق النفطية(.

املرحلة الثانية: اإلجراءات طويلة املدى:

إعادة  خطة  من  الثانية  للمرحلة  التنفيذي  والربنامج  الزمنية  الفرتة  تعتمد 
جراء  من  البيئة  بعنارص  حلقت  التي  لألرضار  البيئي  التقويم  نتائج  عىل  التأهيل 
اجلوفية  املياه  تلوث  إمكان  ثبوت  حالة  يف  املثال،  سبيل  فعىل  النفطية،  اخلنادق 
الضحلة بوادي الباطن بالنفط املدفون يف جوف اخلنادق النفطية، أو التحقق من 
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يمنع  هيدرولوجيا  عائقا  تشكل  اخلنادق  هبذه  امللوثة  والرتبة  النفط  خملفات  أن 
من  التخلص  من  بديل  فال  اخلنادق،  جانبي  عىل  واتصاهلا  اجلوفية  املياه  رسيان 

خملفات النفط والرتبة شديدة التلوث باتباع اخلطوات اآلتية:

استطالع مسار اخلنادق النفطية القاطعة لوادي الباطن قرب منطقة الشقايا،   -1
وحتديده بعالمات أرضية واضحة.

شق اخلنادق النفطية إلزالة الرتبة امللوثة وبقايا النفط، وذلك بطول حوايل   -2
5كم، وعرض حوايل3م وعمق 2.5م )تقدر كمية الرتبة امللوثة املطلوب 

التخلص منها بحوايل 37500م3(.
حول  املرتاكمة  الرمال  من  نقلها  يمكن  نظيفة،  رملية  برتبة  اخلنادق  ردم   -3
مزارع الدواجن عىل طريق الساملي الواقعة عىل مسافة حوايل40كم رشقي 
وادي الباطن، وتقدر كمية الرتبة الالزمة لردم اخلنادق بحوايل 40 ألف م3 

)2000 سيارة نقل محولة 20م3 للسيارة(.
النفطية يف عمل  اخلنادق  والناجتة من حفر  بالنفط  امللوثة  الرتبة  استخدام   -4
عدد من السدود حلجز مياه السيول بالروافد الثانوية لوادي الباطن، وذلك 
بعد تكسيتها بطبقة من األحجار اجلريية املنكشفة باملنطقة، عىل أن يرتاوح 
ما بني 200- أمتار، وختتلف األطوال  السدود بني مرتين وثالثة  ارتفاع 
300 مرت بحسب اتساع الروافد الثانوية، مما يعنى إمكانية إقامة 25-20 
سدًا حلجز مياه السيول، األمر الذي يؤدي إىل ازدهار الغطاء النبايت، وتنمية 

احلياة الربية، وحتسني خصائص الرتبة.
الصلبوخ  )يفضل  بالرياح  انتقاهلا  ملنع  خشنة  بمواد  الرمال  سطح  تغطية   -5

صغري احلجم(.)48(

البيئة  ... وتدمري  النفط  الغنيم، وسعيد حمفوظ، خنادق  العجمي، ورأفت ميسك، ومرزوق  )48(   ضاري 
الكويتية: إحدى جرائم العدوان العراقي، ط. 1، الكويت، مركز البحوث والدراسات الكويتية، 1997، 

ص. 118-114.
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اإعادة الإنتاج:

يتم  أن  املشتعلة عىل  لآلبار  اإلطفاء  عمليات  سري  أثناء  شديدًا  الرتكيز  كان 
إعادة تأهيل اآلبار التي يمكن االستفادة منها مستقباًل، وردم ما انعدمت الفائدة 
منه لعدم صالحيته لإلنتاج. ومل يغب عن بال القائمني عىل عمليات إطفاء حرائق 
اآلبار رضورة أن حتافظ الكويت عىل مكانتها الرائدة يف سوق منتجي ومصدري 
السيطرة عىل  الكويت فور  العامل. لذلك كله ركزت رشكة نفط  الكبار يف  النفط 
كارثة حرائق اآلبار عىل حتمية إعادة مستوى اإلنتاج إىل ما كان عليه قبل الغزو، 
ورغم صعوبة هذا اهلدف، فإن الكويتيني وبفضل من اهلل عز وجل، ثم بإرصارهم 
عىل خدمة وطنهم وصلوا ملبتغاهم. وقطعًا مل تصل الكويت هلذا املعدل اإلنتاجي 
مبارشة، بل أخذت وقتًا ليس بالقصري لتصل هلدفها، فبدأت أوائل أبريل 1991م 
يف ضخ ما يقارب 50 ألف برميل يوميًا لتغطية االحتياجات املحلية. ثم زاد املعدل 
قلياًل ليصل إىل 60 ألف برميل يوميًا. ويف هذه األثناء، أعلن وزير النفط الكويتي 
الدكتور رشيد العمريي أن الكويت حتتاج إىل 21 شهرًا كي يعود اإلنتاج لسابق 

مستواه.

النفطي ُأجريت دراسة  الطوارئ للقطاع  التعمري وخطة  واستكاماًل ملرشوع 
ما  وحتديد  املعطوبة،  واآلبار  املترضرة  غري  اآلبار  لتحديد  النفطية  لآلبار  شاملة 

يمكن إصالحه من عدمه، أظهرت اآليت:

وجود عدد قليل من اآلبار مل يتم تفجريها من ِقبل القوات العراقية، ويمكن   -
من خالهلا بدء عملية إنتاج النفط، وذلك بعد إجراء عملية إصالح لبعض 
مراكز التجميع، وغري ذلك من األمور الفنية املتعلقة بعملية اإلنتاج، مثل 

إصالح شبكات األنابيب.

يمكن   ٪50 حوايل  منها  إصالحها،  يمكن  اآلبار  من   ٪60 من  أكثر  أن   -

معاجلة الكوارث البيئية وإعادة بناء القطاع النفطي الفصل الثاين



119 118119 118

إصالحها عن طريق جهاز احلفر، والباقي يمكن إصالحه بواسطة العاملني 
واخلرباء املختصني برشكة نفط الكويت.

نسبة تبلغ أقل من 1٪ من اآلبار يتعذر إصالحها.  -

يف  1991م  عام  ديسمرب  شهر  يف  اآلبار  إلصالح  الفعيل  العمل  بدأ  وقد 
وذلك  بالشهر،  بئرًا  أربعني  حوايل  إصالح  يتم  كان  حيث  واملقوع،  برقان  حقيل 
بفضل توفري احلكومة الكويتية لكل ما يلزم عمليات إعادة إنتاج وتصدير النفط، 
وتسهيل كافة اإلجراءات املالية واإلدارية والفنية، إضافة إىل اجلهد اخلارق الذي 
بذله العاملون برشكة نفط الكويت يف هذا املجال. وقد استمرت عملية إصالح 

اآلبار زهاء ثالث سنوات.

كام تم إصالح األنابيب اخلاصة بنقل النفط اخلام من اآلبار إىل مراكز التجميع 
ومنها إىل املشعبات، حيث ينقل النفط إىل مواين التصدير.

يف  متثلت  فقد  مركزًا،   26 عددها  يبلغ  والتي  التجميع  ملراكز  بالنسبة  أما 
مركزين يف كل من حقل الروضتني، والصابرية، وأم قدير، واملقوع، وثالثة عرش 
مركزا يف حقل برقان، ومركز واحد يف كل من حقل الرتقة وحقل املناقيش، إضافة 
إىل ثالثة حقول مشرتكة؛ أحدها مشرتك بني حقول األمحدي واملقوع والربقان، 

ومركزين مشرتكني بني حقل األمحدي وحقل املقوع. 

تدمري 10  تم  الدمار، حيث  تفاوتت درجة  وإن  فقد كانت مجيعها مدمرة، 
مراكز جتميع تدمريًا كاماًل، وحتتاج إىل إعادة إنشاء، أما الباقي فمنه ثالثة مراكز 
كان التدمري فيها خفيفًا، ويمكن البدء يف إصالحها متهيدا لعمليات اإلنتاج، وما 
الفوري يف إصالح  العمل  وبدأ  متوسطًا.  فيها  التدمري  كان  اآلبار  عدا ذلك من 
مركزي التجميع 9، 11 باملقوع، وقبل ناية الربع األول من عام 1993م متكنت 

فرق التعمري من إصالح 16 مركزًا للتجميع.
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وقد أسفرت اجلهود اهلائلة التي قام هبا املسؤولون يف تنفيذ خطة إعادة اإلعامر 
يف قطاع النفط عن حتقيق إنجازات تارخيية غري مسبوقة يمكن رصدها وحرصها 

يف النقاط التالية بحسب الرتتيب التارخيي حلدوثها: 

)األول من يونيو 1991م( بداية إنتاج النفط الكويتي بشكل جتاري بعد   -
التحرير.

الشاميل؛  الرصيف  يوليو 1991م( تصدير أول شحنة نفط خام من   26(  -
 261 متنها  وعىل   ،Thorness ثورنس  النروجيية  الناقلة  حتركت  حيث 

ألف طن، 2 مليون برميل تقريبًا.
حقيل  من  يوميًا  برميل  ألف   115 يساوى  ما  إنتاج  1991م(  )أغسطس   -
املقوع وبرقان، و100 ألف برميل يوميًا نصيب الكويت من نفط املنطقة 

املحايدة مع اململكة العربية السعودية.
)14سبتمرب 1991م( استئناف عمليات احلفر يف حقل املقوع.  -

)14سبتمرب 1991م( حفر أول بئر منتجة بعد التحرير، وهي مقوع 149،   -
وتنتج 4500 برميل يوميًا.

)15 سبتمرب 1991م( حفر آبار جديدة يف حقل األمحدي بواسطة رشكة   -
سانتايف الدولية اململوكة لرشكة نفط الكويت.

)25 ديسمرب 1991م( تم اإلنتاج من أول بئر حمرتقة، وهي برقان 361   -
بطاقة 3 آالف برميل يوميًا.

)يناير 1992م( الوصول إىل 500 ألف برميل كطاقة إنتاجية يومية.  -
)أوائل 1992م( اإلنتاج اليومي من النفط بلغ مليون برميل.  -

)فرباير 1992م( عودة 120 بئر لإلنتاج من إمجايل 858 بئرًا منتجة قبل   -
الغزو.
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)25 فرباير 1992م( مع الذكرى األوىل للتحرير، عاد حقل الوفرة لإلنتاج   -
من خالل 29 بئرًا أنتجت 23000 برميل يوميًا. 

)22 مارس 1992م( تصدير أول شحنة نفط مكرر.  -
)يونيو 1992م( حفر 19 بئر جديدة.  -

)25نوفمرب 1992م( رشكة سانتايف تبدأ احلفر يف البئر االستكشافية األوىل   -
يف حقل الوفرة.

)يناير 1993م( وصول إنتاج حقل الوفرة إىل 89 ألف برميل يوميًا من 87   -
بئرًا منتجة.

)25 فرباير 1993م( وصول الطاقة اإلنتاجية إىل 2مليون برميل يوميًا.  -
بئرًا جديدة ضمن خطة  أمتت رشكة سانتايف حفر 55  )مارس 1993م(   -

إعادة التعمري.
أم  حقل  يف  الثانية  العميقة  االستكشافية  البئر  حفر  1993م(  أبريل   20(  -
قدير. بعدها أمكن الوصول يف اإلنتاج اليومي عند مستوى 2 مليون برميل 
يوميًا، وهو املعدل املنشود يف خطة الطوارئ ومرشوع التعمري يف القطاع 

النفطي".)49(

)49(   جمموعة من الباحثني، بناء دولة الكويت بعد االحتالل العراقي الغاشم منذ التحرير وحتى ناية عام 
من  جمموعة  50-59؛  ص.  اإلعالم،  وزارة  اإلعالمية،  املطبوعات  إدارة  الكويت،   ، ط.1  1997م، 
الباحثني، التحرير والتعمري: التقرير النهائي، ط. 1، الكويت، جهاز اإلرشاف واملتابعة خلطة الطوارئ 
يف  اإلعامر  ومعجزة  الدمار  كارثة  كلمة:  للتاريخ  الدخمي،  عيل  ص.165-169؛  د.س،  البناء،  وإعادة 
القطاع النفطي الكويتي"، ط. 1، د.م، د.ن، 1994؛ عادل عيسى اليوسفي، الرباهني: دراسة يف أرضار 
الغزو العراقي عىل دولة الكويت، ط. 1، د.م، د.ن، 1999، ص. 56-69؛ محود عبداهلل الرقبة، ملحمة 
حممد  117-182؛  ص.   ،2003 د.ن.،  الكويت،   ،1 ط.  وأرسارها،  الكويت..  يف  النفط  آبار  إطفاء 

الرشنويب وآخرون، كتاب غري منشور عن الغزو العراقي للكويت؛
College of Administrative Sciences, Kuwait University and LTC Techno-
 Economics, Inc, Raleigh, North Carolina , USA, “An Assessment of Kuwait’s
 Total Economic Loss Resulting from Iraqi Invasion, submitted to Public
 Authority for Compensation for Damages Resulting from Iraqi Aggression,

.1999  January
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الف�صل الثالث

خطة الطوارئ

يمكن تقسيم عملية إدارة الدولة بعد التحرير إىل قسمني، األول تنفيذ خطة 
الغذائي والكهرباء واملاء والطرق  العاجل من األمور كالتموين  لتعالج  طوارئ 
أكتوبر 1990م.  التحرير يف  قبل  بدأت  البيئية، والتي  الكوارث  بمعاجلة  والبدء 
والثاين هو خطة إعامر البالد التي ستستغرق حوايل ثالث سنوات، وبالتأكيد فإن 

القسمني متداخلني بشكل أو بآخر.)50( 

بتوثيق  عنت  التي  املصادر  من  جمموعة  عىل  الفصل  هذا  كتابة  يف  سأعتمد 
األول  1994م،  فرباير  إىل   1990 أكتوبر  منذ  وعملها  الطوارئ  جلنة  موضوع 
والذي  التحرير  قبل  أي  1991م،  يناير   26 يف  الصادر  الطوارئ  جلنة  تقرير 
يستعرض اسرتاتيجية اللجنة وخطتها العاجلة. وسأستعني أيضا بالتقرير النهائي 
لرئيس جهاز اإلرشاف واملتابعة خلطة الطوارئ وإعادة البناء، الذي قدمه الدكتور 
إبراهيم ماجد الشاهني لسمو ويل العهد رئيس جملس الوزراء يف فرباير 1994م، 
اإلرشاف  جهاز  عن  أيضا  النهائي" الصادر  التقرير  والتعمري:  "التحرير  وكتاب 
بعنوان  اإلعالم  وزارة  نرشته  وكتاب  البناء"،  وإعادة  الطوارئ  خلطة  واملتابعة 
"بناء دولة الكويت بعد االحتالل العراقي الغاشم منذ التحرير وحتى ناية عام 

1997م".

بدأ التفكري يف خطة الطوارئ وإعادة إعامر الكويت قبل التحرير، وقد سبق 
وناقشنا ذلك يف اجلزء الثالث والرابع، وكانت اخلطة مرتبطة باللجنة التي شكلتها 
احلكومة يف الطائف بالتعاون مع جلنة ترأسها سمو الشيخ صباح األمحد الصباح 
التي  العليا  االستشارية  اهليئة  من  املنبثقة  البناء  إعادة  وبلجنة  الوزراء،  وعضوية 

شكلها املؤمتر الشعبي الكويتي بجدة.  

البحوث  مركز  قريبا  سيصدره  الذي  الكتاب  إىل  وأحيل  اإلعامر،  إعادة  قضية  هذا  كتابنا  يعالج  ال     )50(
والدراسات الكويتية عن هذه املسألة وهو من إعداد الدكتور حممد عبدالرمحن الرشنويب وزمالؤه.
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وقد أوصت اللجان بتكليف الدكتور إبراهيم ماجد الشاهني بتأسيس جهاز 
يقوم بعملية تنفيذ ومراقبة برنامج إعادة البناء.

وقد جاء يف أول تقارير فريق العمل الكويتي املختص هبذا املوضوع ما ييل:

الفريق  عمل  بسري  الوزراء  جملس  إحاطة  هو  التقرير  هذا  من  "الغرض 
تاريخ  وحتى   1990/10/29 بتاريخ  بواشنطن  عمله  بدء  منذ  الكويتي 
التي حققها،  قام هبا، واإلنجازات  التي  التنفيذية  1991/1/25م، واخلطوات 
حيث استمر الفريق بقطاعاته املختلفة خالل هذه الفرتة بعقد اجتامعات مكثفة 
ويومية مع الرشكات واملقاولني واملوردين يف حتديد متطلبات كل قطاع وتوقيع 
االحتياجات  هذه  لتغطية  وغريها   ... واألجهزة  واملعدات  اآلالت  رشاء  عقود 

وحتقيق أهدافها خالل فرتة الطوارئ، والتقرير يشمل األجزاء التالية:

أوال: الواقع والفرضية:

وختريب  دمار  من  سببه  وما  الكويت  عىل  الغاشم  العراقي  العدوان  نتيجة 
ملعظم ان مل يكن جلميع خدمات البنية األساسية للدولة من ناحية، وما سيلحق 
هذه البنية واخلدمات االجتامعية واالقتصادية األخرى من مزيد ... من األرضار 
عند  والشعب  احلكومة  ممتلكات  من  والسلب  والنهب  والتخريب  والدمار 
الفريق الكويتي بخطوات عملية إلعداد خطة  الغزاة من الوطن . فقد قام  طرد 
الطوارئ وإعادة بناء الكويت أخذا بعني االعتبار فرضية أسوأ االحتامالت التي 
ستلحق بدولة الكويت وجمتمعه من جراء األعامل العدوانية التي قام هبا النظام 

العراقي يف تدمري الكويت وسلب مقدراته. 

ومنذ البدء بإعداد خطته، أخذ فريق العمل الكويتي بعني االعتبار ما ييل:

املفرتض  السكان  الطوارئ مدهتا قصرية )3 أشهر(، وأن حجم  أن خطة   -1
خالل هذه الفرتة سيكون يف حدود 800 ألف نسمة.

خطة الطوارئ الفصل الثالث
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االستفادة القصوى من العاملة الوطنية خارج الكويت من الفنيني واملهنيني   -2
هذه  إىل  احلاجة  بأمس  الطوارئ  خطة  أن  باعتبار  االختصاص؛  وذوي 
شامل  حرص  بإجراء  بورش  فقد  املبدأ  هذا  من  وانطالقا  الوطنية.  العاملة 
يف  منهم  لالستفادة  ختصصاهتم  بمختلف  العاملة  الكويتية  القوى  جلميع 

استكامل إعداد خطط الطوارئ وتنفيذها عىل النحو املطلوب.

سيقوم فريق العمل الكويتي حسب القطاعات املختلفة عند دخول الوطن   -3
املتواجدة اآلن عىل  الوطنية  العاملة  القصوى من  إن شاء اهلل يف االستفادة 
أرض الوطن ملساندة فريق العمل الكويتي. ليس فقط يف تقديم اخلدمات 

عىل نطاق أوسع بل أيضا يف حتديد الدمار والتخريب وكيفية إصالحه.

دخول املواطنني إىل البالد سيتم يف فرتة الحقة من التحرير حتى يتم حتقيق   -4
املتطلبات األمنية وتوفري أكرب قدر ممكن من اخلدمات الرضورية. كام أن 
اجلانب األمني وإجراءاته الدقيقة يتطلب تدفق املواطنني إىل البالد بصورة 
مربجمة حمددة اخلطوات. وهذا ما ستقوم به أجهزة األمن من جتهيز اهلويات 
ورشاء معدات التفتيش وحتديد درجة الرقابة عىل عملية الدخول وأسلوب 

تنظيمها.

قيام فريق العمل الكويتي بتوسيع نطاق مشرتواته واحتياجاته من السلع   -5
واخلدمات بام يف ذلك النقل والتخزين، وذلك لتحقيق االستفادة القصوى 

من مجيع اإلمكانات املتاحة يف دول جملس التعاون لدول اخلليج العريب.

ثانيا: أهداف خطة الطوارئ

هتدف خطة الطوارئ إىل توفري اخلدمات األساسية الالزمة ملعيشة الشعب 
األمنية  اخلدمات  توفري  أساسا  تشمل  اخلدمات  وهذه  التحرير.  بعد  الكويتي 
أخرى  بجانب خدمات  واملاء واالتصاالت  والكهرباء  الغذاء  وتوفري  والصحية 
ذات أمهية وذات عالقة بأهداف اخلطة كالطرق واملجاري والنظافة ... إلخ. هذا 
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التطورات  البناء يف ضوء  املستقبلية إلعادة  اخلطط  إعداد  العودة  بعد  وسيجري 
والتي  للبالد  العودة  بعد  التطبيقي  الواقع  يف  تربز  التي  والظروف  واملشاهدات 
بمستقبل  تتعلق  األمهية  قدر كبري من  االعتبار جوانب أخرى عىل  بعني  ستأخذ 
لدى  اإلعالة  نسبة  ذلك  يف  بام  العاملة  القوى  وتركيبة  السكانية  وتركيبته  البالد 
العاملة الوافدة، باإلضافة إىل املجاالت األمنية واالقتصادية واملالية واالجتامعية 
العامة  السياسات  وحتديد  والتدريب  التعليم  نظام  جمال  وكذلك  والثقافية، 

والقطاعية واملرتبطة هبا وصوال إىل حتقيق األهداف الوطنية املنشودة.

ثالثا: املهام واالختصاص

أ-  فريق العمل الكويتي، ويشمل أحد عرش قطاعا يقوم باألعامل التالية:

مجع وحتليل البيانات واملعلومات الالزمة لكل قطاع.  -1

إعداد خطة شاملة قطاعية ضمن اإلطار العام خلطة الطوارئ وإعادة   -2
بناء الكويت، حتدد فيها األهداف والربنامج الزمني للعمل.

ومعدات  أجهزة  من  حدة  عىل  قطاع  كل  ملتطلبات  تصور  وضع   -3
وعاملة لفرتة الطوارئ ولفرتة إعادة البناء وحتديدها كام وكيفا.

االتصال باملكاتب االستشارية واملقاولني ومصنعي املواد للمسامهة   -4
يف استكامل البيانات واملعلومات املطلوبة للقطاع، وكذلك التعرف 
عىل أسعار وتكاليف األجهزة واملعدات ومتطلبات نقلها بام يف ذلك 

املواد الطبية وإقرار مواصفاهتا.

إبرام العقود مع املكاتب االستشارية واملقاولني ومصنعي وموردي   -5
املواد.

قطاع ووضع تصور إليصاهلا قرب  أولويات مشرتيات كل  حتديد   -6
الكويت )يف نقاط جتميع حمددة( ومن ثم اىل املواقع داخل الكويت.
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إمكانية االستفادة من جهات أخرى للمساعدة يف عملية الرشاء.  -7

التنسيق املستمر مع القطاعات األخرى خاصة فيام يتعلق بتوصيل   -8
املواد املطلوبة وبرناجمها الزمني.

رفع تقارير دورية عن إنجازات فريق العمل الكويتي إىل السيد وزير   -9
الدولة لشؤون البلدية وإبداء الرأي ومن ثم رفعها إىل سعادة رئيس 

جلنة التخطيط وإعادة بناء الكويت.

10-  وضع نظام وأسلوب لضامن التنسيق بني خمتلف القطاعات لتطبيق 
التحرير إن شاء  ابتداء من مرحلة ما بعد  تنفيذية يف الكويت  خطة 

اهلل.

حرص الكفاءات الكويتية اإلدارية والفنية واملهنية واملساندة وضامن   -11
وإعادة  الطوارئ  خطط  وتنفيذ  إعداد  يف  منها  القصوى  االستفادة 

البناء. 

اجلهات االستشارية: ب- 

خمتصون  الفرتة  بداية  يف  استشارية  كجهة  الكويتي  العمل  فريق  مع  تعاون 
من البنك الدويل، وذلك لتحديد خطة العمل وأسلوب تنفيذه. كام تعاون فريق 
بداية  منذ  الكويتي  الفريق  مع  مستمرة  بصورة   Pentagon األمريكي  العمل 
لديه  املرتاكمة  اخلربات  تقديم  بمشاركته يف  اآلن، وذلك  بواشنطن حتى  العمل 
ومعاونته للقطاعات املختلفة. وهبذه املناسبة يتقدم فريق العمل بخالص الشكر 
واالمتنان لتعاون هذه اجلهات عىل كل ما قدمته من اخلدمات االستشارية لفريق 

العمل الكويتي.
فريق سالح اجليش اهلنديس األمريكي:)51( ج- 

التي قاموا هبا خطة  العمليات  إعادة اإلعامر. ومن أشهر  )51(   ألمريكا خربة يف جمال وضع وتنفيذ خطط 
مارشال سنة 1948م التي نفذوا من خالهلا عملية إعادة إعامر دول أوروبا الغربية املتأثرة من دمار احلرب 
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يقدم فريق سالح اجليش اهلنديس خدماته لفريق العمل الكويتي، كام طلب 
منه ذلك يف املجاالت اآلتية:

مسح وتقييم األرضار الناجتة عن الدمار وإصالحها.  -1

حتضري عقود لتخطيط إعادة البناء.  -2

رشاء املعدات واآلالت واألجهزة.  -3

العمل  فريق  مع  البناء  إلعادة  الفنية  اخلطط  وضع  يف  املسامهة   -4
الكويتي لتشمل حتديد أولويات اخلطة ومتطلباهتا، وكذلك ميزانيتها 
وأسلوب تنفيذها، باإلضافة إىل حتديد املجاالت املطلوبة من سالح 

اجليش اهلنديس.

تصميم وتنفيذ اخلدمات اإلنشائية التابعة.  -5

رشكة استشارية إلدارة النقل والشحن د- 

معدات،  )اآلالت،  وتكلفتها  الكبرية  املشرتيات  وحجم  لكمية  نظرا 
بالواليات  الواليات  خمتلف  من  سواء  تصنيعها  مصادر  وتعدد  أجهزة...إلخ( 
املتحدة االمريكية أو من دول أوربية، فقد أوىل فريق العمل الكويتي أمهية قصوى 
العمل  فريق  مع  والتنسيق  والشحن  النقل  إلدارة  استشارية  رشكة  مع  بالتعاقد 
نقلها  تم  املشرتيات من مصادر تصنيعها  ملتابعة هذه  نظام دقيق  الكويتي لوضع 
ثم  ومن  املتحدة  العربية  باإلمارات  جبل عيل  بميناء  ختزينها  أماكن  إىل  وشحنها 
الرشكة  هذه  ومهام  املختفة.  القطاعات  عىل  وتوزيعها  الكويت  دولة  إىل  نقلها 

بشمل ما ييل:

العاملية الثانية.
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أوال:

جتميع الشحنات من املصانع وترتيبها يف مواين الشحن.   -

اإلرشاف عىل التخزين.   -

إعداد املستندات املطلوبة قبل الشحن.   -

ترتيب الشحن إىل ميناء جبل عيل.  -

عمل برنامج كمبيوتر جلميع الشحنات ومتابعتها.  -

ثانيا: 

استالم الشحنات يف ديب )ميناء جبل عيل(.  -

التأكد من سالمة تنزيل الشحنات وختزينها.  -

إعداد املستندات الالزمة إلعادة شحنها إىل الكويت عند الطلب.  -

ثالثا: 

إىل  برا  البضائع  لنقل  الكويتية  العام  النقل  رشكة  مع  التعاون   -
الكويت.

التعاون مع املؤسسة العامة الكويتية للمواين ملتابعة الشحن البحري   -
إىل الكويت إذا لزم األمر".)52( 

"خطة  بعنوان  تقرير  الكويتي يف ملحق هذا اجلزء. وهو  العمل  متابعة قراءة اسرتاتيجية فريق  )52(   يمكن 
الطوارئ وإعادة بناء الكويت: تقرير فريق العمل الكويتي"، 26 يناير 1991م.
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كيفية اإعادة اإعمار الكويت

خالل  من  هي  البناء  إعادة  مرشوع  من  نبذ  لعرض  املناسبة  الطريقة  لعل 
عرض التقرير النهائي جلهاز اإلرشاف واملتابعة عىل خطة الطوارئ وإعادة البناء 
الذي صدر يف فرباير 1994م يف 26 صفحة والذي يعد وثيقة تؤرخ هلذه املرحلة 
املهمة من تاريخ الكويت. وبعد ذلك نقدم ما ورد يف تقرير آخر أكثر تفصيال منه 
يبني ما أنجزته كل جهة ووزارة ومؤسسة من مؤسسات الكويت. ونبدأ مع نص 

تقرير فرباير 1994م الذي حيتفظ به مركز البحوث والدراسات الكويتية:

»أوال: نبذة عامة:

يف اليوم الثاين من أغسطس لعام 1990م، كام سجل التاريخ، وقع العدوان 
العراقي الغاشم عىل الكويت. وقامت القوات العراقية باحتالل املباين احلكومية 
املدين  النظام  انيار  إىل  العمومية. وأدى ذلك  واملرافق واخلدمات  واملستشفيات 
بام يف ذلك أعامل الرسقة والنهب والسلب التي قام هبا العراقيون وانعدام وجود 
العنارص  هذه  كل  التطبيق.  واجبة  القوانني  فرض  عىل  القائمة  املحلية  الرشطة 
جمتمعة جعلت البالد بأكملها يف حالة من الفوىض والشتات، باإلضافة إىل الدمار 
اجلسيم الذي أحلقته القوات الغازية باملمتلكات العامة واخلاصة. كام أن حاالت 
متكررة  أعاماًل  أصبحت  الكويتيني  للمواطنني  والقتل  والتعذيب  القبض  إلقاء 

واعتيادية.

التي كانت يف ذلك  ومنذ األيام األوىل لالحتالل أدركت حكومة الكويت 
الطارئة  لالحتياجات  اإلعداد  عملية  أن  السعودية  العربية  اململكة  يف  الوقت 
ستكون رضورية والزمة عند حترير الكويت. وأعدت احلكومة تصورًا عن البدء 

بخطة الطوارئ.

والرقابة  اإلرشاف  بجهاز  اخلاصة  األولية  التخطيط  جهود  بدأت  ولقد 
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واملتابعة خلطة الطوارئ وإعادة البناء يف شهر أكتوبر 1990م يف مدينة واشنطن 
وكل  الكويت  حكومة  بني  مباحثات  أجريت  كام  األمريكية.  املتحدة  بالواليات 
من حكومة الواليات املتحدة األمريكية وحكومة اململكة املتحدة، هبدف السامح 
فرضتها  التي  العقوبات  بموجب  حمظورة  كانت  التي  العقود  بإبرام  للموردين 
األمم املتحدة وهبدف استصدار التصاريح الالزمة لإلفراج عن األرصدة الالزمة 

لسداد قيمة هذه العقود.

ولقد وصل أعضاء الفريق التابعون للوزارات الكويتية املختلفة إىل واشنطن 
يف شهري نوفمرب وديسمرب 1990م هبدف إعداد اخلطط الالزمة ملرحلة الربنامج 

الطارئة، وكذلك التجهيز واإلعداد للمواد واملعدات والعقود الالزمة.

فريق  إىل  الفنية  املعاونة  بتقديم  الدويل  البنك  قام  البداية ولفرتة وجيزة  ويف 
العمل الكويتي الذي كان موجودًا يف واشنطن. ويف 26 ديسمرب 1990م، أصدر 
جملس الوزراء املوقر قراره التايل بتكوين فريق عمل خلطة الطوارئ وإعادة البناء 

بصفة رسمية.

الفريق  أنشطة  األمريكية  اخلزانة  وزارة  أجازت  1991م  يناير   3 وبتاريخ 
ومرصوفاته يف الواليات املتحدة. كام أن جملس الوزراء قام بتكوين جلنة وزارية 

بغرض مراقبة عمليات الفريق.

العامة  اهليئة  عامر  مدير  إىل  الوزراء  ملجلس  العامة  األمانة  من  رسالة  ]ويف 
لإلسكان الدكتور إبراهيم ماجد الشاهني يف تاريخ 1990/12/30م وموضوعها 

"تقرير وزراء اخلدمات بشأن خطط طوارئ الوزارات" جاء فيها:[ 

لع جملس الوزراء يف جلسته رقم 90/54 املنعقدة بتاريخ 1990/12/26م  اطَّ
العملية  باخلطوات  للبدء  املقرتحة  األسس  املتضمن  اخلدمات  وزراء  تقرير  عىل 
لتنفيذ خطط الطوارئ وإعادة البناء يف الوزارات واجلهات املعنية للمرحلة األوىل 
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لدخول البالد بعد حتريرها من االحتالل العراقي الغاشم. وقرر إنشاء جهاز هلذا 
الغرض.

1- تشكيل اجلهاز: 

العامة  اهليئة  مدير  الشاهني  ماجد  إبراهيم  الدكتور  برئاسة  اجلهاز  يكون 
خطط  بتنفيذ  املعنية  اجلهات  من  كل  عن  ممثاًل  عضويته  يف  ويضم  لإلسكان. 
الذي  الكويتي  العمل  فريق  مع  الذين شاركوا  من  يكون  أن  ويراعى  الطوارئ، 
للطوارئ  الوزارات  خطط  إعداد  جمال  يف  واشنطن  يف  الدويل  البنك  مع  تعاون 
 – – املالية  – الكهرباء واملاء  العامة  البناء، وهذه اجلهات هي: األشغال  وإعادة 
الداخلية – احلرس الوطني - الدفاع – بلدية الكويت – الصحة العامة – التجارة 

والصناعة – الرتبية – املواصالت – النفط – العدل – والشؤون القانونية.

2- مهام اجلهاز: 

يتوىل اجلهاز ما ييل: 

استكامل اجلهود القائمة يف جمال إنجاز خطط الوزارات للطوارئ ومتابعة  أ - 
شامل  إطار  يف  تنفيذها  ليتم  اخلطط  هذه  بني  والتنسيق  والربط  تنفيذها، 
متكامل وفق برنامج مدروس ومراحل عمل متفق عليها عىل مستوى مجيع 

القطاعات.

االتفاق مع الرشكات املعاونة )وكيال بالعمولة( واملؤسسات االستشارية  ب- 
املتخصصة يف إدارة تنفيذ مرشوعات اخلطط، والتنسيق بينها من جانب، 
واألمور  الوزارات  احتياجات  توفري  يف  هبا  لالستعانة  آخر  جانب  ومن 
املتعلقة هبا مثل شحن املواد واملعدات املطلوبة ونقلها وختزينها يف األماكن 

املناسبة.

التوقيع عىل العقود التي ترتبط فيها الوزارات مع الرشكات واملؤسسات  جـ- 
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من  احتياجاهتا  وتوفري  البناء  وإعادة  الطوارئ  خطط  بتنفيذ  تقوم  التي 
املعدات واملواد املختلفة، وذلك عىل أن يتوىل التوقيع كل من رئيس اجلهاز 

وممثل الوزارة املعنية بالتعاقد.

االستعانة بالكفاءات والعنارص الكويتية املتخصصة يف املجاالت املختلفة  د- 
النحو  عىل  البناء  وإعــادة  الطوارئ  خطط  وتنفيذ  إنجاز  يف  سيتم  فيام 

املنشود.

تقديم تقارير دورية ملجلس الوزراء تتضمن مقرتحات اجلهاز ومالحظاته  هـ- 
حول سري العمل يف تنفيذ خطط الطوارئ وإعادة البناء.

3- املقر واجلهاز اإلداري: 

خيصص للجهاز مقر مناسب يف إحدى مدن اململكة العربية السعودية، ويعني 
عدد مناسب من املوظفني ملساعدة اجلهاز يف أداء املهام املوكلة إليه.

4- امليزانية:

خيصص للجهاز ميزانية يعتمدها جملس الوزراء للرصف منها عىل متطلبات 
اجلهاز واحتياجاته، ويقدم اجلهاز تقريرًا شهريًا لوزارة املالية بشأن ما تم رصفه 

منها.

5- اإلرشاف عىل عمل اجلهاز: 

تتوىل اللجنة العليا إلعادة البناء مسؤولية اإلرشاف عىل أعامل اجلهاز ومتابعة 
سري العمل يف تنفيذ خطط الطوارئ وإعادة البناء.

6- جهة التنسيق: 

يكّلف وزير الدولة للشؤون البلدية القيام بالتنسيق بني اللجنة العليا إلعادة 
البناء وبني اجلهاز. 
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ثانيا: أعضاء جهاز اإلرشاف واملتابعة خلطة الطوارئ وإعادة البناء: 

قبل  من  اعتامدهم  وتم  هلا،  تابعني  ممثلني  بتسمية  املختلفة  الوزارات  قامت 
جملس الوزراء للعمل كأعضاء يف الفريق، مع ختصيص كبار املسؤولني بصفتهم 

رؤساء الفرق املسؤولني عن األنشطة الواقية يف نطاق قطاعتهم.

يتبعونا  التي  للوزارات  تقارير  إعداد  الفرق  رؤساء  من  مطلوبًا  يكن  ومل 
فيام يتعلق بأنشطة جهاز الطوارئ، حتى يكون باإلمكان اختاذ القرارات الفورية 
اخلاصة باإلنجاز، وحتى يكون بإمكانم الترصف عىل وجه الرسعة دون الرجوع 
إىل الوزارات التي يتبعونا، أو أخذ موافقاهتا، وهكذا يتم حتاشى التأخري، وكان 

اإلبالغ يتم لرئيس اجلهاز فقط.

أسامء املشاركني حسب القطاعات: 

خلطة  واملتابعة  اإلرشاف  جهاز  رئيس  الشاهني  ماجد  إبراهيم  الدكتور 
الطوارئ وإعادة البناء 

1- األشغال العامة:

عىل عباس العبد اهلل  -

بدر خالد القبندي  -

فاطمة نارص الصباح   -

عيد جابر اخلالدي  -

2- قطاع اإلطفاء العام:

عيل خالد القبندي  -

3- قطاع اإلسكان والبلدية:
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الدكتور إبراهيم ماجد الشاهني  -

4-  قطاع التخطيط:

الدكتور عبد اهلادي حممد العويض  -

5- قطاع التموين، اللجنة القومية للتموين:

عبد احلميد عىل حسني   -

حممد عىل حممد الكندري  -

خالد عبد اهلل العثامن   -

يوسف عبد اهلل الدخيل   -

سعيد عباد السوارج   -

6- قطاع احلرس الوطني:

العقيد ركن فهد عثامن السعيد   -

املقدم ركن خالد زعل الظفريي  -

النقيب نايف عبد الرمحن احلريب  -

املالزم أول خليفة إبراهيم العتيبي  -

7- قطاع الداخلية:

السيد فهد عبد الكريم جعفر   -

العقيد عبد اهلل فهد املسعود   -

العقيد غازي عبد الرمحن العمر   -
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العقيد عبد اهلل يوسف الرويح   -

املقدم مساعد صالح الغوينم   -

املقدم حممد عبد العزيز الشاهني   -

املقدم عىل زيد الدمحيل  -

8- الدفاع:

العقيد ركن فالح عبد اهلل الشطي  -

املقدم ركن منجد بدر القناعي  -

املقدم ركن أمحد مطريان العازمي  -

املقدم ركن حممد أمحد املاجد   -

9- قطاع الصحة العامة:

الدكتور عبد الرازق أمحد البحر   -

الدكتور حممد سامل العياد   -

الدكتور عيسى جاسم اخلليفة  -

10- قطاع الطريان املدين:

يعقوب يوسف الصقر   -

11- قطاع القوى العاملة:

عبد العزيز عبد اهلل الزين   -

د. نارص جاسم الصانع  -
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12- قطاع الكهرباء واملاء:

عبد اهلل حممد املنيس   -

محود صالح العنزي  -

خالد حسني العيسى   -

نجيب عبد الرمحن السعد   -

13- قطاع املواصالت السلكية والالسلكية:

عبد الباقي عبد احلميد البسام   -

عبد املحسن عبد اهلل الرسيع   -

عبد الوهاب داود اخلزامى   -

14-  قطاع املواين:

عبد الرمحن حممد النيباري  -

15- قطاع النفط:

عبد الكريم عبد اهلل الرباح   -

حسني إبراهيم اجلاسم   -

مصطفى يوسف العدساين  -

16- قطاع النقل العام:

عبد الوهاب راشد اهلارون   -

وليد خالد الرشيعان  -
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مكتب  يف  حيات  جوهر  حبيب  وعمران  دشتي  روال  من  كل  تطوع  وقد 
واشنطن.

ثالثا: مهام اجلهاز يف مرحلة التحضري: 

1- توفري املواد واملعدات واخلدمات املطلوبة لفرتة الطوارئ: 

البضائع  عىل  احلصول  هو  للجهاز  الرئييس  اهلدف  كان  األمر  بداية  يف 
يف  البدء  وعند  البالد،  حترير  فور  الكويت  يف  احلاجة  تتطلبها  التي  واخلدمات 
هذه األنشطة، مل يكن معلوما فرتة استمرار الغزو العراقي أو نطاق الدمار الذي 
أعضاء  أفراد  فإن  املشرتيات،  أنشطة  تنفيذ  وعند  وهلذا،  الكويت.  له  تعرضت 
الوقت،  مرور  مع  وحتديثها  تعديلها  تم  تقديرية،  افرتاضات  بعمل  قاموا  اجلهاز 
بخصوص اخلدمات واملواد واملعدات التي قد تتطلبها احلاجة فور حترير الكويت. 
وكان متعينا عىل الفريق الكويتي التعامل مع االحتامل الواقعي أن املوقف قد يكون 

أكثر سوءًا عند بداية التحرير.

احتامل قطع  لفرتة طويلة مع  الكويت  احتالل  للمحاذير من جراء  وتوخيًا 
خطوط اإلمداد العراقية أثناء القيام باهلجوم الربي لعملية عاصفة الصحراء ومع 
تطور احلرب فإن اإلمدادات املحلية للطعام والغذاء سوف يتم استخدامها من 
قبل العراقيني. ومل يكن هناك مفر من استبعاد إمكانية قيام العراقيني بالثبات يف 
مما  السكنية،  املناطق  يف  الشوارع  حرب  من  حالة  وفرض  الكويت  يف  مواقعهم 
املرافق  من  وغريها  والغذاء  املاء  توزيع  يف  اخلطري  اخللل  من  املزيد  عنه  ينتج  قد 

واخلدمات العمومية اجلوهرية.

وقد أفاد اجليش األمريكي بأنه يف حالة اندالع القتال لن يكون من املمكن 
االعتامد عىل منشآت املستشفيات العسكرية األمريكية ألجل االحتياجات الطبية 
الطبية ستكون مليئة إىل أقىص  املنشآت  املدنيني، نظرًا ألن هذه  الطارئة للسكان 
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طاقة هلا بالضحايا واملصابني العسكريني.

ولقد كانت الصعوبة التي تواجه الفريق وضع تقدير لكميات املواد واملعدات 
واخلدمات الرضورية التي تتطلبها احلاجة متضاعفة بسبب عدم وضوح الصورة 
النطاق  واسعة  إىل تضحيات  تؤدى  قد  أية حسابات خاطئة  أن  كام  والتوقعات، 

وانتشار األمراض والبؤس.

ولقد كان رضوريًا – يف ظل تلك الظروف – ملهمة اجلهاز أن ُتعد الرتتيبات 
الالزمة إلعداد كميات كافية من املواد واملعدات واخلدمات، بحيث تكفي إمجايل 
السكان الذي قدر بأن يصل إىل ما بني 800.000 و1.000.000 شخص بعد 
التحرير مبارشة، وحتى يف حالة حدوث أحد السيناريوهات املخيفة – كاحلصار 
الطويل أو حرب الشوارع أو االنسحاب مع تطبيق تكتيك األرض املحروقة – 
فإنه كان من املنطقي بالنسبة جلهاز اإلرشاف واملتابعة خلطة الطوارئ وإعادة البناء 
– أن تقوم برشاء خمزون كاٍف من الغذاء، واملاء، واإلمدادات الصحية، وغريها من 
املواد واملعدات التي تتطلبها احلاجة، بغية استعادة اخلدمات الرضورية، وهبدف 
مسؤولية  أن  هي  دائاًم  اجلهاز  سياسة  وكانت  املدنيني،  السكان  ومساندة  دعم 
الطوارئ هي تقديم اإلغاثة الطارئة والرضورية من السلع واخلدمات، ومل يكن 

اهلدف إنجاز مستوى اخلدمات التي كانت موجودة قبل االحتالل.

واتِّساقًا مع هذه السياسة فإن الوزارات التي مل تضطلع بمهام غري طارئة، مثل 
وزارة الرتبية وغريها، مل يتم وضع اعتبارها يف فرتة التحضري من جانب اجلهاز، 

ولكن تم وضعها يف االعتبار الحقًا بالنسبة لفرتة إعادة اإلعامر.

وفيام ييل نموذج لبعض املواد واملعدات التي تم التعاقد عىل رشائها ونسبتها 
من جمموع ميزانية خطة الطوارئ وإعادة البناء.
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البند
النسبة من 

إمجايل امليزانية
22.4٪- اإلمدادات الطبية واملاء والغذاء 

- مكافحة احلرائق والتخلص من القنابل وتنظيف الطرق 
واملباين غري اآلمنة 

٪7.5

15.5٪- املولدات واملعدات للكهرباء ومعدات الغاز الطبيعي
14.6٪- معدات االتصاالت 

5.8٪- مركبات النقل 
9.8٪- نظام الطوارئ ملراقبة احلدود 

باملطار  اخلاصة  األخرى  واملعدات  الطوارئ  معدات   -
واألغراض الصحية.. ألخ 

٪4.00

9.3٪- فرض القوانني وحفظ األمن 
8.2٪- مصاريف الشحن 

بعمليات  اخلاص  والتمويل  واإلمداد  املكتبي  الدعم   -
جلنة خطة الطوارئ وإعادة البناء يف واشنطن والدمام

٪2.9

2- حتديد املوردين ومصادر املواد واملعدات املطلوبة:

إن الطريقة التي اتبعتها جلنة خطة الطوارئ وإعادة البناء لتحقيق هذا اهلدف 
كانت عىل النحو التايل: 

واخلدمات  البضائع  مواصفات  حتديد  إىل  هيدف  مفصل  بتحليل  القيام   -1
املطلوبة؛

حتديد الرشكات التي تقوم بإنتاج أو توريد هذه املنتجات.  -2

التأكد من هذه املنتجات يف السوق العاملي.  -3
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عملية  يقرص  مل  البناء  وإعادة  الطوارئ  خطة  جهاز  أن  واضحًا  بات  ولقد 
البحث عىل مصادر اإلمداد االعتيادية للكويت، نظرًا للظروف االستثنائية التي 
خيمت عىل األوضاع، وقرص املدة املتاحة بني عملية توقيع العقد وتسليم البضائع 

وتقديم اخلدمات املطلوبة.

ولذا فإن جهاز خطة الطوارئ وإعادة البناء استطاع الرشاء فقط من املوردين 
للحاجة  نظرًا  ممكن  وقت  أرسع  يف  واخلدمات  البضائع  توريد  من  متكنوا  الذين 
إليها. وعىل الرغم من أن جهاز خطة الطوارئ وإعادة البناء مل يكن لديه الوقت 
بالنسبة الختيار  املفصلة  املربرات واألسباب  التقليدية إلعداد  التباع األساليب 
املسببات  نظامًا واضحًا إلثبات  اعتمد  فإنه  العقود  إقرار  الفردية ونامذج  العقود 
، واألسباب الدافعة الختاذ ذلك القرار. ومع  د معنيَّ التي دعت للتعامل مع مورِّ
توثيق  بمقتضاها  يتم  العقود  عىل  للموافقة  كتابية  إجراءات  وضع  تم  فقد  ذلك 
وكذلك  البناء،  وإعادة  الطوارئ  خطة  فريق  هبا  قام  التي  الفردية  املشرتيات 
اعتامد رئيس اجلهاز وممثل الوزارة الذي أوىص بالرشاء وقام بتوقيع كل عقد من 
العقود. ويف الواقع فإن فرتة العمل يف واشنطن من جانب جهاز خطة الطوارئ 
وإعادة البناء كانت فرتة حممومة، حيث كان العمل يدور طوال اليوم وعىل مدار 
املفاوضات مع ممثيل الرشكات تستمر  أيام يف األسبوع، وكانت  الساعة وملدة 7 
العروض  فإن  العقد. ولألمانة،  إنجاز  اليوم لضامن  املتأخرة من  الساعات  حتى 
واألسعار التي كان يتم التفاوض بشأنا مقارنة بأسعار السوق االعتيادية اخلاصة 
جهاز  إىل  التوريد  بأعامل  تقوم  كانت  التي  الرشكات  أنَّ  أظهرت  البضائع  هبذه 
خطة الطوارئ، وإعادة البناء، اتسمت بالعدل يف التعامل مع اجلهاز، ومل حتاول 

استغالل هذا الظروف احلرجة التي كانت متر هبا الكويت.

3- إبرام العقود وضامن الشحن للكويت:

كانت املهمة الثالثة من مسؤوليات جهاز اإلرشاف واملتابعة خلطة الطوارئ 
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هي إبرام العقود القانونية لتوريد املواد واملعدات الالزمة وتنفيذ اخلدمات املطلوبة، 
ومع الكم اهلائل من العقود املطلوب إعدادها وإبرامها خالل فرتة قصرية جدًا، 
فإنه تم استنفار كل اجلهود إلنجاز هذه املهمة يف وقتها املحدد وبالشكل القانوين 

الذي حيمي حقوق دولة الكويت وحيفظ املال العام.

رابعا: مرحلة التعمري:

البناء بأن يتوىل سالح املهندسني  أوىص فريق جهاز خطة الطوارئ وإعادة 
املدنية  األساسية  البنية  وتنسيق  تنظيم  يف  املساعدة  تقديم  األمريكي  للجيش 
يتمتع  التي  القدرة  إىل  استندت  املهمة  املهندسني هلذه  للكويت. ومالئمة سالح 
هبا عىل ختطيط وتصميم وبناء وتشغيل املرشوعات املدنية والعسكرية عىل نطاق 
ميزة  إىل  استند  األمريكي  للجيش  التابع  املهندسني  اختيار سالح  أن  واسع. كام 
استخدام منظمة غري ربحية لتنفيذ أعامل اإلغاثة من الكوارث، وكذلك استخدام 

منظمة تسمح بالتعاون احلكومي املتبادل بني الكويت والواليات ملتحدة.

املهندسني للجيش األمريكي عن  يناير 1991م استجاب سالح  ويف شهر 
فريق  بالتنسيق، وكان بعض  للعمل  البناء  وإعادة  للطوارئ  إنشاء مكتب  طريق 
عمل الطوارئ الكويتي واألفراد العاملني يف مكتب الطوارئ وإعادة البناء ضمن 
املتطوعني من سالح املهندسني للجيش األمريكي الذين جاءوا من مكاتب تابعة 
جلميع بلدان العامل، ويف أوج نشاطه فإن مكتب الطوارئ وإعادة البناء كان يتألف 
من حوايل 200 فرد من سالح املهندسني األمريكي وحوايل 40 متطوعًا كويتيًّا 
البناء )سالح  من املهندسني واملتخصصني الكويتيني. ومكتب الطوارئ وإعادة 

املهندسني( قام بأداء أعامله حتت إدارة جهاز الطوارئ وإعادة البناء. 

األمريكي  الدفاع  وزير  قام  فرباير 1991م  الكويت يف شهر  إثر حترير  ويف 
 )RDOA( بـ إليه اختصارًا  يشار  الذي  الدفاعي  بإنشاء مكتب معاونة اإلعامر 
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الكويت.  بإعامر  تقوم  التي  األمريكية  الدفاع  وزارة  أموال  كافة  تنسيق  هبدف 
ولقد بدأ مكتب معاونة االعتامر الدفاعي بتاريخ 3 مارس 1991م وأنى مهامه 
إىل  املتبقية  املهام  بعد وتم حتويل  فيام  ثم تم حله  بحلول شهر ديسمرب 1991م، 

.KERO فريق

وإعادة  التعمري  نحو  الضخمة  املهام  من  بالعديد   KERO فريق  قام  وقد 
اخلدمات  إعادة  عىل  للعمل  التحرير  من  األوىل  املراحل  يف  وخصوصا  البناء. 
احليوية للبالد، وفيام ييل أمثلة موجزة لبعض األعامل التي اضطلع هبا فريق العمل 

 .KERO

1- املرافق الصحية ) نظام الرصف الصحي (:

تعرض نظام الرصف الصحي بالبالد إىل أرضار نالت حمطات املعاجلة، وهي 
مياه  إىل  مياه الرصف  تدفق  نتج عن ذلك  مما  للدمار،  تقريبًا  التي تعرضت كلها 
اخلليج العريب. وبحلول شهر يوليو 1991م تم استعادة العمل يف حمطتي معاجلة 

رئيستني، ومع أوائل عام 1992م كان النظام بأكمله يعمل بصورة فعالة.

2- الطرق والكباري ) اجلسور ( : 

لقد عانت كثري من الطرق من أرضار النسف النامجة عن األلغام والقنابل. 
ولقد تم تدمري طريق رسيع رئييس بطول 11 كيلو مرتًا، بينام تم حفر خنادق يف 
اجلزئي،  للتخريب  جسور  عدة  وتعرضت  مرتات،  كيلو   10 بطول  آخر  طريق 
وكانت مفارق الطرق وكثري من الطرق اجلانبية مليئة باحلواجز والعوائق. ولقد 
تم إزالة املركبات املحطمة واملدمرة واحلواجز وغريها من العوائق، كام تم إصالح 
املواطنون  يتمكن  بالقطاع اجلنويب حتى  ابتداًء  الطرق  حوايل 200 كيلو مرت من 

الكويتيون من العودة بحلول منتصف شهر مايو 1991م.

تلك اإلصالحات مل يكن اهلدف منها اإلصالح الدائم والصيانة؛ إذ إن اهلدف 
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اإلصالحات  وإجراء  احلفر  وردم  واجلسور  الطرق  سالمة  من  التأكد  هو  كان 
اإلنشائية الرضورية. 

3- الكهرباء:

الطاقة  لتوليد  حمطات  أربع  أصل  من  حمطات  ثالث  العراقيون  دمر  لقد 
بالبالد، كام أنم تسببوا يف قطع وختريب حوايل10.000 كم )عرشة آالف كيلو 
حتويل  حمطة   31 من  وأكثر  العايل،  والضغط  الكهرباء  خطوط  من  طويل(  مرت 
التحرير.  بعد  يومًا من  التيار خالل ثالثني  إعادة  أثمرت اجلهود يف  ثانوية. وقد 
وإعادة شامل شبكة اخلطوط الكهربائية، وتشغيل كل املحطات الثانوية يف شهر 

ديسمرب 1991م.

4- املياه:

التيار الكهرباء وإعادة تشغيل املحطات الرئيسية لتوليد الطاقة  بعد تشغيل 
قام الفريق بإصالح أنابيب شبكة املياه العذبة، وتم استكامل إصالح الشبكة يف 
يوليو  يف  واملاء  الكهرباء  وزارة  إىل  بكاملها  الشبكة  تسليم  وتم  1991م،  يونيو 

1991م.

5- املطار:

ض املمران الرئيسيان يف املطار لألرضار الناجتة عن ُحفر القنابل العنقودية،  تعرَّ
كام كانت املركبات والعوائق مبعثرة ومتناثرة يف كل مكان. وقد تم إصالح تلك 
املباين  تعرضت  كام  استخدامها.  من  للتمكن  األوىل  األيام  يف  وتنظيفها  املمرات 
اخلاصة بصالتي الوصول للرضر الشديد لدرجة أن أحد هذه املباين قد تم إزالته. 
وعمليات النظافة واإلصالحات مكنت من استئناف الرحالت اليومية يف شهر 
الكاملة  املطار لطاقته  مايو 1991م، وبتاريخ 3 أغسطس 1991م، تم استعادة 

للعمليات عىل مدار الساعة.
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6- املواين: 

تعرض امليناءان الرئيسيان خلطر زرع األلغام. أما الرافعات فقد تم قلبها يف 
للتلف،  املباين  تعرضت  كام  احلركة.  عىل  قادرة  غري  وأصبحت  السفن،  حوض 

باإلضافة إىل أن غالبية املركبات البحرية قد غرقت يف امليناء.

وأسفرت عمليات املعاينة عن حتديد هذه العوائق بعد تطهري األلغام، وتم 
إصالح املواين، وفتحت يف وقت قيايس الستقبال سفن الشحن. وقد تم استخدام 
يف  الدوحة  ميناء  افتتاح  وتم  1991م،  مارس  منتصف  يف  الشعيبة  ميناء  أرصفة 

شهر يونيو 1991م.

7- املباين العامة: 

واالتصاالت  واألمن  واملطافئ  والعيادات  باملستشفيات  اخلاصة  املباين  إن 
ضت للتلف والتدمري بصورة خمتلفة؛ فلقد عانت  والنقل واملدارس واملكاتب تعرَّ
هذه املباين من عمليات واسعة النطاق ومكثفة من النهب والسلب، كام تعرضت 
كثري من هذه املباين للحرائق، وبالطبع فإن األلغام والقذائف غري املفجرة والذخرية 

كانت بمثابة خماطر إضافية يف العديد من األماكن. 

تزويدها  وإعادة  جتهيزها  وإعادة  والعيادات  املستشفيات  تنظيف  تم  ولقد 
باملعدات بحلول شهر مايو 1992م. 

كام تم إعادة جتهيز 150 مدرسة يف الوقت املحدد لالفتتاح يف شهر أغسطس 
خمافر  من  الالزمة  األعداد  وإصالح  الدرايس.  العام  بداية  مع  وذلك  1992م، 

الرشطة ومراكز اإلطفاء.

8- مبنى جملس األمة وقرص السيف:

تعرض مبنى جملس األمة وقرص السيف للدمار الشديد، مما تطلب ترميمه 
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وإعادة جتهيزمها باملعدات. ولقد تم نقل مقر احلكومة الذي كان موجودًا أصاًل يف 
قرص السيف إىل مركز املؤمترات يف قرص بيان الذي تعرض للدمار بصورة أقل. 
أما مبنى جملس األمة فقد أعيد بناؤه وجتهيزه بحلول أغسطس 1992م، وذلك يف 

الوقت املناسب لالنتخابات الربملانية التي عقدت يف أكتوبر 1992م.

9- املنشآت الدفاعية: 

إن قواعد الدفاع الكويتية، وبخاصة القاعدتني اجلويتني والقاعدة البحرية، 
كانت أكثر املنشآت عرضة للرضر والدمار سواء من جانب قوات الغزو العراقية، 

أو يف أثناء عمليات اهلجوم لتحرير البالد. 

ولقد قام فريق الطوارئ وإعادة البناء KERO بتنفيذ اإلصالحات الطارئة 
وكذلك  الدفاع،  وزارة  ومقر  اجلوية  القواعد  وإحدى  البحرية  للقاعدة  الالزمة 
أيضًا حظائر الطائرات يف مطار الكويت الدويل، وذلك الستعامهلا من قبل القوات 
اجلوية الكويتية. ولقد سمحت هذه اإلصالحات بعودة قوات األمن الرضورية 

إىل الكويت.

خامسا: أنشطة أخرى: 

برنامج  فإن  واخلدمات،  واملعدات  املواد  لرشاء  التعاقد  بمهام  القيام  أثناء 
الطوارئ وإعادة البناء قام بتطوير رشوط وأحكام قياسية خاصة بجميع الصفقات. 
ولقد تم صياغة العقود بحيث حتمي مصالح احلكومة، وتضمن اتساق وانسجام 
الرشوط والعمليات التي تنطبق عىل املوردين من كل دولة سامهت يف إعادة بناء 

وتعمري الكويت.

قبل  من  اختيارها  تم  حسبام  وتوقيعها  بشأنا  التفاوض  تم  التي  والعقود 
قطاعات اجلهاز املختلفة كانت كام ييل"
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مكتب واشنطن: 248 عقد. 

عقود األعامل اإلنشائية والصيانة KERO 69 عقد. 

اإلمجايل: 317 عقد.

مكتب الدمام: 568 أمر رشاء وتكليف 

اإلمجايل 885 عقد وأمر رشاء وتكليف.

كام تم إيالء االهتامم املطلوب لسياسات احلكومة اخلاصة بالتوزيع اجلغرايف 
للموردين ولقد متت ترسية العقود عىل النحو التايل: 
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البلد
النسبة املئوية 

باألرقام
النسبة املئوية 

بالقيمة
0.8٪0.8٪النمسا
0.8٪0.8٪البهاما
0.8٪0.8٪بلجيكا

0.8٪0.8٪فريجني أيالنذز الربيطانية
0.8٪0.8٪كندا

0.8٪0.8٪الدنامرك
0.8٪0.8٪فرنسا
0.8٪0.8٪أملانيا
0.8٪0.8٪املجر
0.8٪0.8٪اهلند

0.8٪0.8٪إيطاليا
0.8٪0.8٪هولندا
0.8٪0.8٪ُعامن
0.8٪0.8٪قطر

0.8٪0.8٪اململكة العربية السعودية
0.8٪0.8٪السويد
0.8٪0.8٪تركيا

0.8٪0.8٪اإلمارات العربية املتحدة
0.8٪0.8٪اململكة املتحدة

0.8٪0.8٪الواليات املتحدة األمريكية
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الالزمة  الرتتيبات  إلعداد  الكويتية  البرتول  ملؤسسة  املعاونة  تقديم  تم  كام 
خلدمات رشكة إطفاء احلرائق واملوردين وذلك للتعامل مع آبار النفط املحرتقة.

سادسا: اخلدمات االستشارية واملعاونة: 
إن املسؤوليات التي أنيطت بفريق عمل خطة الطوارئ كانت من الضخامة 
والتعقيد بحيث إنا استوجبت اتباع كل السبل، وتسخري كل اإلمكانيات لضامن 
املطلوبة  وبالرسعة  والدقيقة  احلرجة  الظروف  تلك  يف  املطلوب  العمل  أداء 
العام واحلفاظ عىل تلك األموال  املال  العامة عىل  الرقابة  التضحية بمبادئ  دون 
ويف  للمواصفات،  ومطابقة  سليمة  الكويت  إىل  تصل  لكي  واملواد،  واملعدات 
ما  عىل  املتخصصة  املكاتب  من  عدد  مع  االتفاق  تم  فقد  ولذا  املناسب.  الوقت 

ييل: 
1- الشحن: 

إىل  وصوهلا  لضامن  القصوى  لألمهية  وتقديرًا  واملعدات،  املواد  عىل  حفاظًا 
أقرب نقطة للكويت سليمة ويف الوقت املحدد، فقد كلَّف اجلهاز إحدى كربيات 
هلا  والتي   )CSX-SEALAND LOGISTICS( العاملية  الشحن  رشكات 

دراية بمنطقة اخلليج لتتوىل مهمة شحن هذه املواد واملعدات.
ويف ناية عام 1991م ُشِحَن ما يزيد عىل 4.500.000 قطعة من املعدات 
واألغذية إىل الكويت حتت إرشاف جهاز الطوارئ وإعادة البناء، وذلك عىل متن 
ما يزيد عىل 40 طائرة شحن جوي، وما يزيد عىل 500 حاوية نقل بحري، وما 

يزيد عىل 1500 سيارة وأتوبيس وشاحنة.
وبمجرد وصول البضائع إىل الكويت عن طريق البحر أو اجلو تم تسليمها 
إىل خمازن الوزارة املختصة سواء يف حاويات أو بالقطعة، حسبام تسمح الكميات 
وتم  لفحصها،  املرشفني  أمام  احلاويات  بتفريغ  الوزارة  فريق  قيام  وبعد  بذلك. 

إعادة احلاويات الفارغة إىل امليناء.
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واعتبارًا من شهر مارس 1992م قام ما يزيد عىل 70 موردًا بالتزويد بالبضائع 
البضائع وشحنها عن  بناء مبنى جملس األمة. ولقد تم نقل هذه  الالزمة إلعادة 

طريق اجلو إىل الكويت، لكي يمكن إكامل املبنى يف وقت قيايس.

2- الفحص:

اخلاصة  الطارئة  والطبيعية  احلربية  والعمليات  الوقت  الرغم من ضيق  عىل 
عمليات  إجراء  عن  البناء  وإعادة  الطوارئ  جهاز  يعق  مل  ذلك  فإن  بالربنامج. 

الفحص بغية التأكد من جودة النوعية ودقة الكميات.

مستقلة  رشكة  بخدمات  البناء  وإعادة  الطوارئ  جهاز  استعان  فقد  ولذا 
 SPECIALIST SERVICE( هي  عـامليـة  شهرة  وذات  متخصصة 
االختبارات  وعمل  الفحوص  إلجراء   )CENTER NATIONALLTD
السليمة واملناسبة للشحن، مع إعداد  النوعية والكميات والتعبئة  هبدف فحص 
تقارير عن مجيع البضائع عند مقر املوردين قبل الشحن، وثانية عند جبل عيل يف 

األيام األوىل.

ويف حالة املواد الغذائية، فكان يتم أخذ عينات وحتليلها للتأكد من مالئمة 
ومناسبة املواد الغذائية لالستهالك اآلدمي. كام كانت الرشكة ذاهتا تقوم بإجراء 
فحوصات عىل النوعية والكمية والتسليم الصحيح وحالة البضائع عند وصوهلا 
يف الكويت عن طريق البحر أو اجلو، كام كان يتم مراقبة البضائع واإلرشاف عليها 
حتى تسليمها بصورة نائية إىل الوزارة املختصة. وكان يتم تقديم التقارير املكتوبة 

بصورة منتظمة، مع دعم هذه التقارير باألدلة املستندية الفوتوغرافية.

وعند تسليم البضائع بشكل نائي، فإن الفاحصني كانوا حيصلون عىل توقيع 
هبدف  العمل  لفريق  النهائي  التسليم  نموذج  عىل  وذلك  املناسب  الفريق  رئيس 
يتم  فكان  واالختالفات،  للتلفيات  وبالنسبة  املحدد.  العقد  هذا  إمتام  تسجيل 

مالحظتها وتصويرها وإعداد التقارير بخصوصها.
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3- التأمني:     

ألجل تأمني ومحاية املصالح املالية للدولة، تم استخدام رشكة تأمني مشهورة 
يف   )ALEXANDER &  ALEXANDER of  New York( عامليًا 
تم  التي  البضائع  كافة  عىل  شامل  تأمني  غطاء  لتوفري  وذلك  املتحدة،  الواليات 
توريدها من مجيع أرجاء العامل. ولقد تم التقدم بأوىل املطالبات عند اشتعال حريق 
منها  اثنان  احرتق  ولقد  أتوبيسًا.  تتضمن 46  بنقل شحنة  تقوم  كانت  يف سفينة 

متامًا، بينام تعرضت احلافالت الباقية ألرضار متفاوتة، إما بسيطة أو شديدة.

 22585.82 وقدره  إمجاليًا  مبلغًا  بسداد  املعنيَّة  التأمني  رشكات  وقامت 
دوالر أمريكي إىل جهاز الطوارئ وإعادة البناء كتعويض عن هذه احلادثة. وتم 

تزويد اجلهاز باحلافالت البديلة، وإصالح باقي احلافالت حمليا هبذه القيمة. 

الذي  الرضر  ملعاينة  أربع  حاالت  يف  التأمني  رشكة  معاين  استدعاء  وتم 
ثامين  تقديمها  تم  التي  املطالبات  عدد  إمجايل  وكان  املرشفني،  قبل  من  إبالغه  تم 
دوالر   238838.59( هي  املطالبات  ملبالغ  اإلمجالية  القيمة  كانت  مطالبات، 
احلاالت  العديد من  ثانوية، ويف  ذات طبيعة  كانت  التلفيات  أمريكي(. ومعظم 
املبلغ األقىص لكل مطالبة. وبالطبع فإن هذا املستوى املنخفض من  مل تصل إىل 
العمليات  هذه  مثل  يف  وملحوظ  رائع  إنجاز  بمثابة  يعد  واملطالبات  األرضار 

الكبرية.

4- اخلدمات اإلدارية:

املكاتب  أنشطته من  بتنفيذ  البناء  الطوارئ وإعادة  قام جهاز  بصفة أساسية 
املكاتب  استئجار  يتم  وكان  األمريكية.  املتحدة  بالواليات  واشنطن  يف  الكائنة 
للبائعني  بيانات  قاعدة  إنشاء  ألجل  العاملني  توظيف  يتم  كان  كام  واملعدات، 
وكذلك  اخلدمات،  أو  للبضائع  تصدر  التي  املشرتيات  عقود  وملتابعة  املرتقبني 
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املبالغ اخلاصة هبا، وللتعامل مع آالف االستفسارات اليومية التي ترد عن طريق 
اهلاتف والفاكس والربيد الدويل الرسيع.

من  دليل  جتميع  وتم  باالستفسار.  تقوم  اليومية  املكاملات  مئات  هناك  كان 
قاعدة البيانات وصل حجمه إىل مخسة جملدات، كام تم ختزين قاعدة البيانات أيضًا 
عىل أسطوانة كمبيوتر، وتم تزويد وزارة التجارة والصناعة بنسخ من هذا الدليل 
كربيات  بإحدى  االستعانة  تم  وقد  الكويتي.  األعامل  جمتمع  قبل  من  الستعامهلا 
رشكات التنظيم اإلداري يف الواليات املتحدة )I.P.A.C. inc( للمساعدة يف 
جماهبة هذا الكم اهلائل من املعلومات. كام تم تقديم عدد كبري من كتيبات البائعني 
البناء، كام تم  التي تبني وتصف منتجاهتم وأنشطتهم إىل جهاز الطوارئ وإعادة 
عرض هذه الكتيبات عىل غرفة التجارة والصناعة يف حالة احتياج أعضائها إىل 

هذه الكتيبات.

5- التنسيق: 

بدور  البناء  وإعادة  الطوارئ  جهاز  احتفظ  بأكملها  العملية  فرتات  طوال 
التنسيق بني حكومة الكويت ووكاالت حكومة الواليات املتحدة )بام يف ذلك، 
وزارة املالية ووزارة الدفاع ووزارة التجارة، هذا باإلضافة إىل بنك إكسبورت – 
إمبورت األمريكي وأفرسيز برايفات إنشورانس كوربوريشن(. كام متت املحافظة 
عىل االتصال الوثيق والتنسيق بني كل وزارة من وزارات حكومة الكويت وكل 

مورد من موردي البضائع واخلدمات عرب أرجاء العامل كافة.

6- املحامون: 

تم  البناء،  وإعادة  الطوارئ  برنامج  لعقود  القانوين  الوضع  محاية  هبدف 
توظيف فريق من املحامني ذوي السمعة العاملية املتمركزين يف واشنطن من مكتب 
بلغ  ولقد   ،)CLEARY GOTTLIEB STEEN & HAMILTON(
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احلاالت  بعض  ويف  شخصًا.   70 حوايل  القانونيني  واملعاونني  املحامني  فريق 
وصل عددهم إىل مائة لغرض تنفيذ املهام التالية: 

التواجد يف كافة املفاوضات التي جُترى بخصوص أسعار ورشوط البضائع   أ - 
واخلدمات وتقديم املعاونة لرؤساء القطاعات.

صياغة متابعة وتنفيذ رشوط وأحكام كل عقد من العقود. ب - 

البضائع  أسعار  لسداد  الالزمة  االعتامد  خطابات  وأحكام  رشوط  حتديد  جـ - 
كافة  بمراجعة  دوليني  حمامني  تضم  أخرى  رشكة  قامت  كام  واخلدمات. 
العقود واملدفوعات أثناء إعداد مطالبة التعويضات جلهاز الطوارئ وإعادة 

البناء.

7- االختصاص القانوين:

إن كافة العقود واملدفوعات وخطابات االعتامد وأية مبالغ أخرى خاضعة 
وجود  عدم  إىل  يعزى  وهذا  نيويورك،  والية  يف  به  املعمول  املوضوعي  للقانون 
الغزو للكويت. كام كان متعينًا تسوية  الكويتي بسبب  القانون  أو  دولة الكويت 
وحل النزاعات عن طريق التحكيم. وذلك من خالل حمكم يتوىل املركز الدويل 
املعنية  املتحدة  األمم  لقواعد جلنة  وفقًا  تعيينه، وذلك  االستثامر  نزاعات  لتسوية 

بقانون التجارة الدويل.

8- مدققو احلسابات:

النهائية  واملواعيد  والضغوط  الصارم  الزمني  اجلدول  هذا  من  الرغم  وعىل 
املحددة فإنَّ جهاز الطوارئ وإعادة البناء صممت عىل االحتفاظ بكافة السجالت 
والوثائق ألجل تقديم سجالت كاملة وواضحة إىل حكومة الكويت عند االنتهاء 

من الربنامج.
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واشنطن  مكتب  يف  تواجدوا  الذين  الداخليون  املحاسبون  تتبع  ولقد 
والصفقات،  املرصوفات  كافة  يس  دي   )KPMGPEAT  MARWICK(
كام تم تنفيذ عمليات التدقيق عمليات مكتب الطوارئ وإعادة البناء، وذلك عن 

طريق اآليت: 

عن طريق )كى بى أم جي بيت مارويك(، وهي مكاتب املحاسبة املعينني   أ - 
من قبل جهاز الطوارئ وإعادة البناء – واشنطن دي يس.

عن طريق ديوان املحاسبة التابع لدولة الكويت، وذلك فور انتقال مكتب  ب - 
جهاز الطوارئ وإعادة البناء إىل الكويت.

احلسابات  مدققو  وهم  الكويت،  يف  هاوس(  ووتر  )برايس  طريق  عن  جـ- 
املعينون من قبل األمم املتحدة بخصوص مطالبات التعويضات.

عن طريق ديوان املحاسبة التابع لدولة الكويت عند إكامل الربنامج.  د - 

9- مطالبات التعويضات لألمم املتحدة: 

باعتبار هذه التعويضات اخلدمة األخرية املقدمة لدولة الكويت، فإن جهاز 
الغزو  عن  الناجتة  املناسبة  املرصوفات  كافة  بتجميع  قام  البناء  وإعادة  الطوارئ 
العراقي، وكذلك أيضًا كافة املستندات املدعمة لذلك، وإعداد نسخ منها وتقديمها 

عن طريق اهليئة العامة لتقدير التعويضات ومقرها يف جنيف، سويرسا.

توقيعه  تم  للتعويضات  املتحدة  األمم  هيئة  للجنة  النهائية  املطالبة  ونموذج 
البناء  وإعادة  الطوارئ  بجهاز  اخلاصة  واملطالبة  الكويت،  ممثل حكومة  قبل  من 
تعترب أوىل املطالبات احلكومية التي تم تقديمها كاملة ومستوفية كل رشوط األمم 

املتحدة.

10- األنشطة والرتتيبات املالية: 

لتها دولة الكويت يف إنشاء جهاز الطوارئ وإعادة  متثلت التكاليف التي حتمَّ
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باملعدات،  العاملني  األفراد  والتزويد  كافية،  مكاتب  مساحات  توفري  يف  البناء 
بخصوص  الفنية  املشورة  ذلك-  يف  بام   – الكافية  الفنية  املعاونة  تقديم  وكذلك 
استصدار الرتاخيص الرضورية، وإجراء املفاوضات ذات الصلة برشوط وأحكام 

خطابات االعتامد مع حمامي البنوك.

الرتتيبات  إعداد  يف  جوهريًا  دورًا  البناء  وإعادة  الطوارئ  جهاز  أدى  ولقد 
بموجب  واملجمدة  الكويت  خارج  املحجوزة  األرصدة  عن  لإلفراج  الالزمة 
التجارية وفقًا  البنوك  فتح حسابات عامة مع  املتحدة، وذلك ألجل  األمم  قرار 
البلدان  العديد من  التي قامت  أوامر احلجز  لإلجراءات املوضوعة واملحددة يف 
وبنك  األمريكية  اخلزانة  وزارة  من  صدرت  التي  األوىل  والتصاريح  بتطبيقها. 
رضوريًا  كان  ولذلك  طبيعتها،  يف  حمدودة  كانت  املتحدة(  )اململكة  إنجلرتا 

استصدار تصاريح إضافية بخصوص املشرتيات التي ستتم فيام بعد.

وبموجب هذه الرتاخيص كان متعينًا عىل جهاز الطوارئ تقديم بيانات ربع 
املعتمدين لدى وزارة  ِقبل مدققي احلسابات  سنوية مدققة حسب األصول من 
اخلزانة األمريكية وبنك إنجلرتا كام كان متعينا سداد 20٪ دفعة مقدمة نقدًا إىل 

مجيع املقاولني باستثناء القليل من عقود اخلدمة.

ولقد تم تطوير نظم احلسابات واإلجراءات حتى يتسنى للسجالت املناسبة 
والضوابط الداخلية االستمرار يف تقديم املبالغ إىل املوردين يف نفس الوقت الذي 
يتم فيه توريد البضائع أو اخلدمات حسبام هو مبني يف تقارير املتابعة املستقاة من 
تقارير التسليم واإلمداد والتموين الواردة من املرشفني. كام تم تطوير أنظمة مالية 
والفحص.  والتسليم  الشحن  وملتابعة  واملوردين  املتعهدين  دور  ملتابعة  وإدارية 

والتايل أمثلة لإلجراءات واألنظمة التي تم اتباعها:

فتح خطابات االعتامد من جانب حكومة الكويت.  أ - 
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املوافقة  دون  إلغاؤها  املمكن  من  ليس  )والتي  الضامن  اعتامد  خطابات  ب - 
املتبادلة(.

وذلك  احلكومة،  ملصلحة  املوردين  ِقبل  من  اإلنجاز  اعتامد  خطابات  فتح  جـ- 
هبدف ضامن اإلنجاز امُلريض من قبل املورد.

والبنوك الرئيسية اخلاصة بجهاز الطوارئ وإعادة البناء تكون كاآليت:

بالنسبة لعمليات الواليات املتحدة األمريكية خيصص – كيميكال بنك –   - 1
نيويورك.

بالنسبة لكافة البلدان األخرى خيصص – بنك الكويت الوطني– لندن.  - 2

ولقد تم اعتامد النظام الذي انتهجه جهاز الطوارئ وإعادة البناء ألجل متويل 
االستثامر  مكتب  طريق  عن  املشرتيات  حساب  بخصوص  الذكر  سالفة  البنوك 
الكويتي– لندن بموجب الرتاخيص املعنية نظري إبراز األدلة املستندية ذات الصلة 

بكل طلب من الطلبات املالية.

عىل  املبالغ  وتوزيع  بمراقبة  يقوم  البناء  وإعادة  الطوارئ  جهاز  كان  كام 
بيانات  قاعدة  تطوير  تم  كام  الدمام.  ملكتب  أيضًا  وكذلك  املختلفة،  احلسابات 
لغرض متابعة املسائل املالية، هذا إىل جانب تقديم املعاونة ملدققي احلسابات من 
آن آلخر كلام استدعت الرضورة ذلك. وكافة املبالغ التي سددها متت عن طريق 
بشأنا  التفاوض  تم  التي  املستندات  من  نسخ  إرسال  تم  ولقد  املرصيف.  النظام 
فيام يتعلق بكل مبلغ من جانب البنك املعني بذلك إىل مكتب االستثامر الكويتي 

مبارشة يف لندن بموجب إشعار تم إرساله إىل جهاز الطوارئ وإعادة البناء.

11- بنك إكسبورت إمبورت األمريكي: 

تقديم  تم  الكويت  يف  الكويتية  االستثامر  هيئة  مع  الوثيق  العمل  خالل  من 
وذلك  األمريكي،  إمبورت   – إكسبورت  بنك  من  التمويل  إلعادة  مطالبات 
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بخصوص القليل من العقود الكبرية من موردين أمريكيني، والتي تتجاوز قيمة 
العقد فيها مليون دوالر أمريكي، والتي تتفق كلية مع القواعد واللوائح املنظمة 

لبنك إكسبورت إمبورت.

12- ملخص عمليات التمويل

من واقع املخصص األصيل جلهاز الطوارئ وإعادة البناء البالغ 1.26 بليون 
دوالر أمريكي، فلقد تم استخدام مبلغ إمجايل مقداره )26 / 954.031.356( 
يتم  فلم   )305.968.643  / البالغ )74  املتبقي  الرصيد  أما  أمريكي.  دوالر 

استخدامه، وتم إرسال البيانات اخلاصة به إىل وزارة املالية.

أداء  البناء متكن من  الطوارئ وإعادة  فإن جهاز  أبريل 1992م  ومنذ شهر 
عمله دون احلاجة إىل السحب من امليزانية، وذلك نظرًا للفائدة املرتاكمة وأرباح 

رصافة العمالت يف البنكني، وذلك من املبالغ املدعمة يف خطابات االعتامد. 

البنكني كانت  املبالغ املوجودة يف كل بنك من  ومع ناية عام 1993م فإن 
عىل النحو التايل:

كيميكال بنك – نيويورك:  26.5 مليون دوالر أمريكي.

أمريكي،  دوالر  مليون   6.5 يعادل  ما  لندن:    – الوطني  الكويت  بنك 
يوجد  مما  أمريكي،  دوالر  مليون   7.0 بحوايل  يقدر  متوقع  التزام  إىل  باإلضافة 
رصيدًا تقديريًا غري ملتزم قدره 26 مليون دوالر أمريكي، والذي سيتم إعادته إىل 

احلكومة يف الوقت املناسب لذلك. 

وإذا ما طرأت يف املستقبل أية مطالبات قانونية غري معلومة أو غري متوقعة 
ضد برنامج الطوارئ وإعادة البناء فإن هذه املطالبات سيتم الوفاء هبا عن طريق 

تقديم مطالبة إىل وزارة املالية من األرصدة سالفة الذكر.
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سابعا: تقييم عام:

لقد رسدنا فيام سبق مالحظات موجزة وخمترصة جدا عن الكيفية التي كانت 
عليها خطة الطوارئ وإعادة البناء، وباإلمكان تقييم هذه اجلهود كأرقام، ولكن 
سائدة  كانت  التي  اهلائلة  والبرشية  السياسية  الضغوط  ظل  ويف  األمر،  واقع  يف 

آنذاك، فإن هذه اجلهود ال يمكن تقديرها بأي حال من األحوال.

البناء كانا متميزين يف  التجربة واملفهوم اخلاص بخطة الطوارئ وإعادة  إن 
اإلعالن  وتم  بالكامل،  احتالهلا  تم  دولة  تتضمن  احلالة  أن  إذ  اإلنسانية،  تاريخ 
عن زوال وجودها وكأنا مل تكن من قبل املعتدين. إن الدولة التي متر بمثل هه 
املصاعب واملخاطر ثم تتمكن بعد ذلك من تكريس كافة مواردها ألجل حترير 
شعبها مع إعداد كافة الرتتيبات الالزمة ملساندة الدولة واحلفاظ عليها ومواجهة 

كافة االحتامالت املمكنة، بل وأسوأ الظروف.

بمثابة  يعترب  األصدقاء  وبمساعدة  اخلربة  خالل  من  ذلك  بكل  القيام  إن 
عمل رائع ومذهل. وجيب أن يكون فصال يف تاريخ الكويت تعتز وتفتخر به عىل 

الدوام".)53(

)53(   التقرير النهائي جلهاز اإلرشاف واملتابعة عىل خطة الطوارئ وإعادة البناء، الكويت، فرباير 1994م.
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خطاب من سمو ويل العهد ورئيس جملس الوزراء الشيخ سعد العبداهلل الصباح إىل الدكتور إبراهيم ماجد الشاهني 
رئيس جهاز اإلرشاف واملتابعة خلطة الطوارئ وإعادة البناء، مؤرخة يف 1994/6/22م.
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وجاء يف تقرير آخر مطول جلهاز اإلرشاف واملتابعة خلطة الطوارئ وإعادة 
البناء ملخص إلنجازات خطة الطوارئ، وفيام ييل نصه كام ورد يف كتاب التحرير 

والتعمري:)54(

مشرتيات جلان خطة الطوارئ:

وهي السلع واملعدات والتجهيزات الرضورية التي أدخلتها جلنة الطوارئ 
واجهت  التي  للمشكلة   استجابة  التحرير  بعد  الكويت  إىل  مبارشة  الكويت 
الكويتيني الصامدين من نقص يف املواد الغذائية واملياه النقية والكهرباء واخلدمات 

الصحية.

أواًل - جتهيزات ومعدات:

كراتني مياه معدنية )عدد 341870 كرتونة(.  -1
عدد 502 تنكر مياه.  -2

مّطارات مياه عدد 40.000 مّطارة.  -3
خزانات مياه وملحقاهتا )عدد 3991 خزانًا(.  -4

برادات مياه عدد 148 برادة.  -5
16.200 طن من األرز.  -6
9.000 طن من السكر.  -7

600 طن من العدس.  -8
30.000 طن من الطحني.  -9

170.000 كرتون من احلليب املجفف.  -10

)54(   "التحرير والتعمري: التقرير النهائي" الصادر عن جهاز اإلرشاف واملتابعة خلطة الطوارئ وإعادة البناء"، 
ص. 39-34.
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31.000 كرتون من حليب األطفال.  -11
40.000 كرتون من األجبان.  -12

مولدات كهربائية )عدد 280 مولد(.  -13
معدات وأدوات سالمة الطرق )عدد 3805 معّدات(.  -14

معدات إنشائية )عدد 14 معدة(.  -15
قطع غيار وأدوات )عدد 1753 قطعة(.  -16

معدات ومالبس إطفاء حريق وملحقاهتا )عدد 16334 معدة(.  -17
وحدات مكافحة حريق )عدد 8 وحدات(.  -18

معدات إطفاء حريق ومضخات )عدد 2206 معدات(.  -19
أثاث مكتبي.  -20

مبيدات حرشية.  -21
أجهزة خمتربات.  -22

أجهزة كمبيوتر وملحقاهتا.  -23
زوارق خمتلفة )عدد 34 زورقًا(.  -24

حقائب طبية )عدد 150 حقيبة(.  -25
معدات وأدوات وقطع غيار لطب األسنان )عدد 86302 معدة(.  -26

ة طبية وملحقاهتا )2627 رسيرًا(. أرِسَّ  -27
خمتربات طبية )عدد 39 خمتربًا(.  -28

بدالت جراحية وملحقاهتا )عدد 16395 بدلة(.  -29
أجهزة تشخيص وملحقاهتا )عدد 395 جهازًا(.  -30

معدات غرف عمليات وملحقاهتا )عدد 204 معدات(.  -31

خطة الطوارئ الفصل الثالث
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مستلزمات جراحية )عدد 41337 مستلزمًا(.  -32
سيارات إسعاف )عدد 47 سيارة(.  -33

معدات وأدوات جراحية )عدد 537 معدة(.  -34
معدات طب األطفال )عدد 1855 معدة(.  -35

معدات وحدات العناية املركزية وملحقاهتا )عدد 950 معدة(.  -36
منتجات طبية 76 صنفًا )عدد 49143 منتجًا(.  -37

أجهزة مكتبية وقرطاسية.  -38
 6 )عدد  وملحقاهتا  الدويل  للمطار  املدرجات  تنظيف  معدات   -39

معدات(.
ثريات وأجهزة إضاءة ملبنى املطار الدويل.  -40

إضاءة للطوارئ ملطار الكويت عدد 4 كشافات.  -41
رادار للمطار الدويل.  -42

منارتان السلكيتان إلرشاد الطائرات وحتديد موقع املطار.  -43
برج مراقبة للمطار الدويل.  -44

خمترب لفحص املياه )خمتربان(.  -45
وحدات التناضح العكيس )عدد 233 وحدة(.  -46

مركز حتكم وأدواته عدد 200.  -47
أعمدة إنارة وملحقاهتا )عدد 312 عمودًا(.  -48

معدات ومولدات ثقيلة )عدد 16 معدة(.  -49
غاز ثاين أكسيد الكربون )عدد 51 سلندرًا(.  -50

براميل زيت حموالت الكهرباء )عدد 2574 برمياًل(.  -51

خطة الطوارئ الفصل الثالث
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144 طن بلجارد )مادة كيميائية تستخدم يف تقطري املياه(.  -52
معدات اتصال وملحقاهتا )عدد 27771 معدة(.  -53

أجهزة اتصال وستاليت عدد 4 أجهزة.  -54
أجهزة اتصال وملحقاهتا عدد 1165 جهاز.  -55

أجهزة اتصال متحرك وملحقاهتا عدد 1165 جهاز.  -56
أجهزة اتصال دويل متحركة وملحقاهتا عدد 8 جهاز.  -57

معدات اتصال باألقامر الصناعية وملحقاهتا.  -58
أجهزة ميكروويف وملحقاهتا عدد 48 جهاز.  -59

وحدات اتصال ستاليت متنقلة )عدد 16 وحدة(.  -60
معدات اتصال ومستلزماهتا )عدد 95 معدة(.  -61

رافعات شوكية ومعداهتا عدد 65 رافعة.  -62
وحدة مكافحة التلوث.  -63

رافعتان جرسيتان.  -64
ورشة متنقلة ورافعات شوكية وأعمدة إنارة وملحقاهتا عدد 87.  -65

رافعة وقطع غيارها )عدد 4 رافعات(.  -66
وحدة تنظيف زيت وملحقاهتا.  -67

أسطوانات غاز عدد 20580 أسطوانة.  -68
قطع غيار )عدد 5295 قطعة(.  -69

سيارات صالون )عدد 1283 سيارة(.  -70
رافعات شوكية عدد 11 رافعة.  -71

سيارات جيب )عدد 337 جيبًا(.  -72

خطة الطوارئ الفصل الثالث



165 164165 164

باصات عدد )62 باصًا(.  -73
شاحنات عدد )18 شاحنة(.  -74

أجهزة تكييف )عدد 225 جهازًا(.  -75
أجهزة تلفون )عدد 100 جهاز(.  -76

معدات الدفاع الكياموي.  -77
معدات هندسية.  -78

تأجري بواخر لنقل املياه )عدد 7 بواخر(.  -79
رشاء عدد 4 توربينات غازية متنقلة.  -80

رشاء 54.000 طن وقود سيارات، و73.000 طن غاز الوقود،   -81
و100.000 طن كريوسني.

ثانيًا - أعامل تنفيذية:

إعداد 1200 تقرير مسح من أرضار مساحية خاصة بكل يشء من   -1
مستشفيات ومراكز إطفاء وإسكان عام واتصاالت.. إلخ.

إصالح 3 حمطات رئيسية للطاقة الكهربائية وحتلية املياه.  -2

إصالح مركز التحكم الرئييس للشبكة الكهربائية.  -3

إصالح 10.000 كيلومرت من اخلطوط الكهربائية.  -4

إصالح 29 حمطة كهرباء فرعية.  -5

إصالح شبكة املياه ونظام التخزين.  -6

تنظيف 5.000 كيلومرت من خطوط املجاري.  -7

إصالح منشآت الرصف الصحي.  -8

إصالح 200 كيلومرت من الطرق.  -9

خطة الطوارئ الفصل الثاث
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إزالة 3.700 خندق.  -10

إزالة مجيع العربات ]املعطوبة[ واحلواجز املقامة عىل الطريق.  -11

إصالح مجيع اجلسور والفتات الطرق.  -12

ردم 457 فجوة يف مطار الكويت خلفتها القنابل العنقودية.  -13

إصالح ثامنية مباٍن ثانوية يف مطار الكويت.  -14

إصالح مبنى الركاب الرئييس وقاعة االستقبال ومجيع البوابات.  -15

إزالة 2.300 مرت مكعب من األنقاض يف املطار الدويل.  -16

إزالة 56.700 عربة مدمرة مدنية أو عسكرية.  -17

جتهيز 145 مدرسة خالل 56 يوما.  -18

وعمل  املدارس  أسطح  مجيع  من  واخلنادق  احلربية  املعدات  إزالة   -19
اإلصالحات األساسية هلا.

إصالح 8 مستشفيات.  -20

إصالح 49 عيادة.  -21

إصالح 16 مبنى وزاري.  -22

جتهيز مبنى جملس األمة.  -23

إزالة 1.570.000 طن من القاممة.  -24

ترميم عدد من املخافر.  -25

]تركيب[ حواجز وواجهات زجاجية للمطار الدويل.  -26

والسياسات  السكانية  الرتكيبة  حول  مستقبلية  دراسات  إعداد   -27
املرتبطة هبا.

إعداد استامرات للقوى العاملة.  -28

خطة الطوارئ الفصل الثاث
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وضع الرتتيبات اخلاصة لدخول املتطوعني من القطاعات املختلفة   -29
يف جهاز اإلرشاف واملتابعة.

تصميم نامذج للمتطوعني وتوزيعها عىل سفارات دولة الكويت يف   -30
اخلارج.

موظفي  استدعاء  خيص  فيام  القطاعات  خمتلف  مع  التنسيق   -31
الوزارات.

إمتام إجراءات الدخول ملوظفي الدولة.  -32

]إبرام[ عقود إطفاء حرائق آبار النفط.  -33

]إبرام[ عقود هندسية خمتلفة.  -34

]إبرام[ عقود اخلدمات.  -35

ترميم األسواق.  -36

تشغيل املسالخ.  -37

ترميم املقابر.  -38

تثبيت اللوحات اإلرشادية والعناوين الرئيسية للقطع واملناطق.  -39

املسح اجلوي للكويت.  -40

واألثاث  واملعدات  السيارات  لنقل  رشكات  مخس  مع  التعاقد   -41
واألجهزة لقطاعات الدولة املختلفة.
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الف�صل الرابع

احل�صود العراقية على حدود الكويت يف اأكتوبر 1994م

َط استسالم غري مفهوم من القيادة العسكرية  إمعانًا يف السري نحو اهلاوية، وسرْ
العراقية ألوامر وقرارات رئيسهم، الذي أثبتت التجارب عىل مدار 14 سنة من 
حكمه عدم سوّيته أو أهلّيته العقلية واألخالقية، قام صدام حسني بحشد قواته 
مشهد  معيدًا  1994م،  سنة  أكتوبر  من  السادس  يف  الكويتية  احلدود  عىل  جمددا 
بداية أغسطس قبيل الغزو. ولكن هذه املرة، تعاملت احلكومة الكويتية باحرتافية 
وفقا للقواعد العسكرية والسياسية، ومنعت حدوث كارثة أخرى. وانتهى هذا 
أرى  السبب  وهلذا  احلدود.  اتفاقية  وتوقيع  بالكويت  العراق  اعرتاف  إىل  األمر 
إحلاق هذين املوضوعني بتاريخ الغزو العراقي لدولة الكويت بسبب كونام آخر 

توابع الغزو الرئيسية.

بعنوان  املسألة  هلذه  وافية  دراسة  الكويتية  والدراسات  البحوث  مركز  أعدَّ 
لردود  توثيقية  أكتوبر 1994: دراسة  الكويتية يف  العراقية عىل احلدود  "احلشود 
الفعل العربية والعاملية"، وهي معتمدة عىل جمموعة واسعة من املصادر الصحفية 
التي استقاها املركز من مراكز أبحاث يف كل من روسيا وفرنسا وأمريكا وبريطانيا، 
باإلضافة إىل الوثائق احلكومية الكويتية والصحافة املحلية. ونظرا لشموهلا أقدم 
أحد  ذكره  ما  عليها  وأضيف  القيمة.  الدراسة  هذه  رصدته  ملا  تلخيصا  ييل  فيام 

الضباط العراقيني الذي قاد إحدى ألوية احلرس اجلمهوري يف مذكراته.

حالة العراق بعد حترير الكويت

بسبب العدوان العراقي عىل الكويت فرض جملس األمن عقوبات اقتصادية 
عندما  إللغائها  استعدادها  وأبدت  عدوانه،  عن  ردعه  بغرض  العراق  عىل 
يف  أصدر   687 قرار  آخرها  وكان  الدولية،  القرارات  إىل  العراق  رئيس  ينصاع 
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1991/4/3م، والذي جيرب العراق عىل:

التخلص من الصواريخ البالستية التي يزيد مداها عن 150 كيلومرتا والتي   )1
سبق وأن رضبت أكثر من ثالث دول جماورة. 

التخلص من األسلحة الكيميائية والبيولوجية وغريها من أسلحة الدمار   )2
الشامل التي استخدمها ضد شعبه. 

االمتناع عن نرش ودعم اإلرهاب داخل بالده وخارجها.   )3

دفع التعويضات للمترضرين من عدوانه وخاصة الكويت.  )4

إطالق مجيع األرسى الكويتيني وأرسى الدول األخرى.  )5

إرجاع مجيع املمتلكات الكويتية املنهوبة يف أثناء فرتة االحتالل.  )6

دفع مجيع الديون للدول التي اقرتض العراق منها.   )7

يقول السفري منصور العتيبي:"]إن[ املتتبع لألحداث منذ صدور هذا القرار 
الذي يعترب املرجع األساس للقرارات الالحقة حتى سقوط النظام العراقي يف عام 
2003م يدرك أن النظام العراقي مل يكن صادقا يف إعالنه االلتزام بتنفيذ القرار، 
التزاماته.  من  والتهرب  عليه  لاللتفاف  لصدوره  األول  اليوم  منذ  سعى  حيث 
واستخدم أساليب املراوغة واملامطلة والتضليل باالدعاء بأنه نفذ ما هو مطلوب 

إليه، والتباكي عىل معاناة شعبه بسبب العقوبات.

العراق  الكويتية وتصدت ملامرسات  الدبلوماسية  آخر نشطت  ومن جانب 
استقالل وسيادة  نية جتاه  تنم عن سوء  كانت  التي  الفرتة  تلك  وسياساته طوال 
الكويت. وكشفت يف اتصاالهتا ومراسالهتا الدورية لألمني العام وملجلس األمن 
وعدم  لتعهداته  العراق  نقض  عىل  الضوء  وسلطت  العراقية،  االدعاءات  زيف 
متكاملة  وسياسية  قانونية  وحدة  متثل  كانت  التي  القرارات  بنصوص  التزامه 

ومرتابطة غري قابلة للتجزئة.

احلشود العراقية عىل حدود الكويت يف أكتوبر 1994م الفصل الرابع
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التي تربهن عىل  والوثائق  باألدلة  باستمرار  املجلس  تزود  الكويت  وكانت 
انتهاك العراق للقرارات. وكانت املراجعة الدورية التي جيرهيا املجلس كل ستني 
الكويت  بني  دبلوماسية  مواجهة  متثل  اللتزاماته  العراق  تنفيذ  مدى  لتقييم  يوما 
والعراق؛ فكل طرف كان يسعى إلقناع أعضاء املجلس بعدالة قضيته ومطالبه. 
صف  وحدة  لشق  املستميتة  العراق  حماوالت  ورغم  املراجعات،  هذه  مجيع  ويف 
املجلس، فإن املجلس كان جيد أن العراق ما زال بعيدا عن تنفيذ كامل التزاماته؛ 

لذلك كان يقرر إبقاء العقوبات دون أي تغيري.

األمم  يف  العراقية  واملامرسات  للسياسات  بالتصدي  الكويت  تكتف  ومل 
املنظامت  ودعم  تأييد  لكسب  العراق  حماوالت  إفشال  عىل  عملت  بل  املتحدة 
اإلسالمي  املؤمتر  ومنظمة  االنحياز  عدم  كحركة  األخرى  واإلقليمية  الدولية 

وجامعة الدول العربية".)55( 

عاش الشعب العراقي – بسبب تعنت وتكرب صدام حسني - سنوات عجاف 
يف ظل قيادة سياسية فاسدة دأبت عىل إرهاقه وجتويعه وإذالله والبطش به. فقد 
استخدم اجليش العراقي الدبابات واألسلحة الثقيلة لسحق املواطنني الثائرين يف 
جنوب البالد وشامهلا سنة 1991م، ثم عاودت القوات العراقية استخدام البطش 
ضد الساكنني يف األهوار أو املستنقعات، وأحدثت تغيريا جغرافيا عندما جففت 

األهوار ليتاح للدبابات اقتحام بيوت الناس وقتلهم يف سنة 1994م.

اإلنسان  وبؤس  بشاعة  تصور  تقارير  اإلنسانية  واملنظامت  الصحافة  قدمت 
واالمتيازات  باألموال  استأثروا  الذين  النظام  لزمرة  ينتمي  ال  الذي  العراقي 
واملعيشة الكريمة. وكانت أبرز مشاكل العراق إىل جانب البطش والقبضة األمنية 
واالعتقاالت واالغتياالت: ارتفاع معدل التضخم بشكل هائل، ومصادرة مجيع 

)55(   منصور عياد العتيبي، جملس األمن يف مواجهة العدوان العراقي عىل دولة الكويت وتداعياته )1990-
2008م(، ط. 1، الكويت، مركز البحوث والدراسات الكويتية، 2009،  ص. 65-64.

احلشود العراقية عىل حدود الكويت يف أكتوبر 1994م الفصل الرابع



171 170171 170

املواد  أسعار  وارتفاع  ختزينها،  أو  ببيعها  هلم  السامح  وعدم  الفالحني  حماصيل 
متتع  ظل  يف  حيدث  هذا  كل  التهريب.  جتارة  وظهور  جنوين،  بشكل  الرضورية 
العراق بام تتمناه كل دولة يف العامل من موقع اسرتاتيجي يتوسط العامل وثروات 
مائية ونفطية وزراعية وحضارية وبرشية تكفل هلا أن تتحول إىل دولة ال تقل عن 
تدهور حالة  فرتة  أثناء  اهتامم صدام حسني يف  انصب  األول. ولكن  العامل  دول 
بالده ببناء القصور اخلاصة، فبلغ عددها حوايل 40 قرصا. وقد شاهدها العامل يف 

أثناء حترير العراق سنة 2003م.

تنفيذ  يف  العراق  ماطل  الكويت  حترير  أعقبت  التي  الثالث  السنوات  يف 
التقارير  رصدت  وقد  متعددة،  بأشكال  يراوغ  وأخذ  األمن  جملس  قرارات 
عمليات العراق التضليلية للجنة الدولية التي شكلها جملس األمن ملتابعة تنفيذ 
العراق لرشوط رفع العقوبات االقتصادية، وهي مسألة التخلص من الصواريخ 

البالستية وأسلحة الدمار الشامل وبخاصة الكياموية.)56(

وكذلك حاول النظام العراقي تنفيذ حماولة اغتيال للرئيس جورج بوش بعد 
انتهاء واليته وقيامه بزيارة للكويت، وعند اكتشاف املؤامرة واعرتاف اإلرهابيني 
األمريكية  املتحدة  الواليات  قامت  لتفجريها،  مفخخة  سيارات  أعدوا  الذين 

بقصف مقر املخابرات العراقية ببغداد يف تاريخ 1993/6/27م. 

وعىل صعيد آخر، مل يقم العراق باإلفراج عن أرسى الكويت وعددهم 605 
أسري، وأبقاهم لديه لفرتة طويلة وقام بقتلهم ودفنهم يف مدافن مجاعية، ومل يرجع 

ممتلكات الكويت ألصحاهبا. 

)56(   انظر بعض األمثلة عىل عمليات املراوغة والتضليل والكذب عىل اللجنة مرصودة يف هذا الكتاب: مركز 
البحوث والدراسات الكويتية، احلشود العراقية عىل احلدود الكويتية يف أكتوبر 1994: دراسة توثيقية 
لردود الفعل العربية والعاملية"، ط. 3، الكويت مركز البحوث والدراسات الكويتية، ص. 2005، ص. 

  .38-35
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كان من املمكن للعراق أن ينفذ تلك اإلجراءات السهلة ويرفع املعاناة عن 
شعبه، ولكنه تكرب عىل ذلك ألسباب غري منطقية. 

نفذ العراق اسرتاتيجية جديدة بدءا من مارس 1994م وهي تقسيم صف 
األمن،  بمجلس  العضوية  دائمة  الدول اخلمس  املتحالفة ضده وبخاصة  الدول 
حيث قامت بإغراء دول كبرية أو جماورة تعاين من مشاكل اقتصادية مثل روسيا 
والصني وفرنسا وتركيا وإيطاليا وإيران بالتعامل معها وضخ النفط إليها وإعطاء 
إحلاح  عىل  ذلك  فانعكس  للعراق.  ديونا  وإلغاء  البناء  إعادة  عمليات  رشكاهتا 
تلك الدول عىل تسجيل "حتوالت إجيابية" يف العالقة بني العراق وجملس األمن 
السياسة  العراق. وكانت  املفروضة عىل  العقوبات  للتخفيف من  منها  يف حماولة 
والدبلوماسية الكويتية تتصدى للمحاوالت العراقية بالقيام بزيارات للدول التي 
الصحافة  إعالمية يف  والعراق معركة  الكويت  باستاملتها. وخاضت  العراق  بدأ 

الروسية كانت الكفة الراجحة فيها للكويت.)57(

بداية الأزمة 

عىل  العراقية  القوات  حشد  إىل  أدت  التي  املبارشة  األحداث  سلسلة  "تبدأ 
1994م  أكتوبر   6 يف  بغداد  من  عراقي  رسمي  ناطق  بإعالن  الكويتية  احلدود 
يف ختام اجتامع مشرتك برئاسة الرئيس العراقي ملجلس قيادة الثورة، وقيادة ُقطر 
العراق حلزب البعث االشرتاكي أن »القيادة العراقية تبحث يف اختاذ موقف جديد 

يتيح للعراق التخلص من احلظر املفروض عليه«.

أسلحة  بنزع  املكلفة  املتحدة  اخلاصة لألمم  البعثة  رئيَس  نفسه  البيان  واهتم 
مع  بالتعاون  العراق  إزاء  مغرضة  نوايا  »َبيََّت  بأنه:  إيكيوس«  »رالف  العراق 

الواليات املتحدة األمريكية.
)57(   مركز البحوث والدراسات الكويتية، احلشود العراقية عىل احلدود الكويتية يف أكتوبر 1994: دراسة 

توثيقية لردود الفعل العربية والعاملية"، ص. 45 - 98.
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وقال املتحدث: »من خالل تفحص ما تم االطالع عليه ظهر ملجلس قيادة 
الثورة صحة االستنتاجات السابقة، وهي أن العراق ورغم كل ما طبقه وضحى 
أصحاب  فإن  والعملية  العلمية  وتطلعاته  ممتلكاته  من  يمكن  ما  بأغىل  سبيله  يف 
الغرض السيئ، ومنهم بشكل خاص اإلدارة األمريكية، يعاونا ويمنحها الغطاء 
املطلوب رئيس اللجنة اخلاصة »إيكيوس«، مصممون عىل مواصلة إيذاء العراق 

بإطالة أمد احلصار«.
وأضاف: »إنه رغم موقف األمم املتحدة، ورغم انعدام الثقة يف التعامل مع 
أساسا يف بعض أعضاء جملس  الثقة  وانعدام  »إيكيوس«،  اخلاصة  اللجنة  رئيس 
األمن نتيجة التجربة املريرة معهم فإننا سننتظر حتى العارش من ترشين األول/ 

أكتوبر احلايل، وبعدها سوف يتحمل كل ذي موقف مسؤولية موقفه«.)58(

وكام هو واضح فإن هذا البيان قد رضب موعدا حمددا لتنفيذ هتديداته التي 
رصح هبا دون مواربة يف البيان نفسه.

أن بالده  الصّحاف  العراق حممد سعيد  أكد وزير خارجية  أيضا  بغداد  ويف 
املتحدة  األمم  إطالق  بعد  أشهر  ستة  من  أكثر  تكون  لن  اختبارية  بفرتة  ستلتزم 
آلية مراقبة التسليح العراقي عىل املدى الطويل بغية احلصول عىل ختفيف احلظر 
واالطالع  التقرير  طبيعة  سننتظر  نحن  الصحاف:  وقال  العراق.  عىل  املفروض 
إيكيوس قد تكون  التعامل معه، مؤكدا أن طريقة عمل  عىل نصه حتى نستطيع 
منحازة كليا ضد مصالح العراق، وأنه من حق العراق أن يبحث عن طرق أخرى 

للدفاع عن حقوقه.

)58(   جريدة القبس الكويتية، العدد 7651، تاريخ 1994/10/7م، ص. 24.
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احل�صود الع�صكرية العراقية على احلدود الكويتية:

املتحدة،  األمم  واهتام  إيكيوس(،  )رالف  العراقية عن  الترصحيات  تزامنت 
القوات  من  كثيفة  قطاعات  حتريك  مع  كلها،  واملنطقة  الكويت  أمن  وهتديد 
الكويت،  حدود  باجتاه  اجلنوب  إىل  ورشقه  العراق  شامل  يف  قواعد  من  املسلحة 
ورئيس  املتحدة،  األمم  مبعوث  تقرير  عنه  سيكشف  ملا  انتظار  دون  ذلك  وكان 
جلنة نزع أسلحة الدمار الشامل يف العراق، أو أي التزام بام أعلنته هذه الترصحيات 

بشأن انتظار هذا التقرير حتى يمكن التعامل معه.
أعلنه  ملا  وفقا  عددها  يرتاوح  بحشود  مبدئيا  التحركات  هذه  رت  ُقدِّ وقد 
مسؤول عسكري أمريكي يف واشنطن يوم 1994/10/7م ما بني عرشة آالف 
املسؤول  وأضاف  العراقي،  اجلمهوري  احلرس  جنود  من  ألفا  عرش  مخسة  إىل 

األمريكي قوله:
تبعد سوى بضع عرشات  القوات اإلضافية إىل منطقة ال  »إن وصول هذه 
الكيلومرتات عن احلدود مع الكويت يرفع عدد اجلنود العراقيني إىل عدد يرتاوح 

بني أربعني ومخسني ألفا«.
اجلمهوري  احلرس  من  فرق  مخس  »إن  األنباء:  وكاالت  بعض  وقالت 
أية  ولنظامه جتاه  له  األمن  لتوفري  العراقي  النظام  رئيس  به  الذي حيتفظ  العراقي 
قطاعات  من  أم  املسلحة  القوات  من  أكانت  سواء   - معارضة  داخلية  حتركات 
الشعب العراقي املغلوب عىل أمره - كانت ضمن هذه التحركات صوب احلدود 

الكويتية يف هذه الفرتة«.
وقد توالت زيادة هذه احلشود يف األيام التالية مبارشة، حيث قدرهتا بعض 
املصادر بامئة ألف جندي، يف الوقت الذي قدرهتا مصادر التحالف الدويل ضد 
العراق بحوايل 65 ألف جندي من الفرق القتالية التي تضم قوات مدرعة جمهزة 
املضادة  املدفعية  وقطع  العسكرية،  اآلليات  من  العراقي  النظام  لدى  ما  بأفضل 

للطائرات، ومدفعية امليدان، وأن هذه القوات قد اختذت أوضاعا هجومية".)59(

)59(   مركز البحوث والدراسات الكويتية، احلشود العراقية عىل احلدود الكويتية يف أكتوبر 1994: دراسة 
توثيقية لردود الفعل العربية والعاملية"، ص. 102-99.
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جريدة القبس الكويتية، 1994/10/7م.

جريدة القبس الكويتية، 1994/10/7م.

احلشود العراقية عىل حدود الكويت يف أكتوبر 1994م الفصل الرابع



175 174175 174

ح�صود عراقية باملالب�س املدنية على حدود الكويت 

وجه اآخر للموؤامرة العراقية:

"يف حماولة أخرى وليست أخرية من جانب النظام العراقي لتزييف احلقائق 
وآخر  آن  بني  إذاعتها  عىل  درج  التي  الكاذبة  االدعاءات  سلسلة  يف  منه  مرارا 
أتباعه  بأعداد ضخمة من  الساذجة، دفع  مؤامرة جديدة مفضوحة من مؤامراته 
ضخام  معسكرا  هلم  وأقام  الكويتية.  العراقية  احلدود  باجتاه  املأجورين  وعمالئه 
أقامتها  التي  العازلة  املنطقة  مشارف  عىل  أتباعه  نصبها  التي  اخليام  بآالف  جمهزا 
األمم املتحدة عىل احلدود بعد هزيمة قواته العسكرية يف حرب حترير الكويت. 
د هذه اخليم بتجهيزات ضخمة، ووفر هلذه احلشود وسائل نقل عديدة دفعت  وزوَّ
بآالف منهم إىل هذا املخيم. وإمعانا منه يف التمويه والتضليل فقد حرص عىل أن 
يرتدي هؤالء املالبس املدنية ودفع يف وسطهم بعدد من األرس تضم أطفاال ونساء 
لكي يغطي حقيقة أن هذه احلشود ما هي إال قوات مسلحة عراقية ارتدى أفرادها 

الزي املدين، وزج معهم بعض العائالت إمعانا يف التمويه.

وأعلن هذا النظام أن هذه احلشود املتجمعة يف هذا املعسكر هم من فئة »بدون 
ويريدون  الكويت  سكان  من  كانوا  وأنم  الكويت  من  ُطردوا  وأنم  جنسية«، 
العودة مرة أخرى إىل وطنهم كام يزعم هذا النظام وقد أطلق هؤالء عىل أنفسهم 

اسم )أصحاب احلق(. 

احلدود  باجتاه  العراقية  املسلحة  القوات  حتركات  مع  احلشد  هذا  وتزامن 
الكويتية ليشكل قوة ضغط موازية للحشود العسكرية عىل أمل خادع أن يسفر 
هذا الضغط عن رفع للعقوبات التي فرضها عليه املجتمع الدويل ممثال يف جملس 
األمن من جراء عدوانه الغاشم عىل دولة الكويت. وأتى هذا النظام بمجموعة 
من العمالء الذين تزعموا هذا التجمع وحشد من حوهلم وسائل إعالمه وأبواق 
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عمالئه الستثارة الرأي العام العاملي حتت ستار هذه الدعاوي املضللة الزائفة.

وأقيمت  احلدود،  منطقة  يف  حشدها  تم  التي  الضخمة  التجمعات  فهذه 
وسائل  هلا  ووفرت  املعيشة،  وسائل  بكل  املجهزة  اخليم  آالف  تضم  خميامت  هلا 
املعسكرات  هذه  وتأمني  العراق  أقاليم  خمتلف  من  جلبتهم  التي  املواصالت 
إذا  إال  الصورة  هذه  عىل  تتم  أن  يمكن  ال  الصحراوية  املنطقة  هذه  يف  الضخمة 
يتم هكذا عشوائيا وبمجهودات  أن  كان من ورائها ختطيط وإعداد، وال يمكن 
وأنم  دون وجه حق،  الكويت  من  أنم طردوا  يّدعون  الذين  فردية من هؤالء 
باعتبارها وطنهم وباعتبارهم مواطنني كويتيني  إليها مرة أخرى  العودة  يريدون 
احلكومية  األجهزة  بعض  فرتات طويلة وعملهم يف  الكويت  إقامتهم يف  بحكم 

الكويتية قبل العدوان العراقي.

وفات هؤالء، بل وفات أجهزة النظام العراقي التي حشدهتم ودفعت هبم إىل 
احلدود وأرشفت عىل إخراج هذه التمثيلية العبثية أن وثائق النظام العراقي نفسه 
تنقض هذه الدعوى من أساسها؛ فكثري ممن وردت أسامؤهم ضمن هذه احلشود 
العراقية  السلطات  عن  صادرة  وثائق  حيملون  العراقية  اإلعالم  وسائل  ونقلتها 
يف  التجنيد  ووثائق  العمل  وتصاريح  السفر  جوازات  مثل  عراقيون  أنم  تثبت 

القوات املسلحة العراقية".)60(

الرواية العراقية لكوالي�س احل�صد الع�صكري على احلدود الكويتية:

سجل الفريق ركن رعد جميد احلمداين يف مذكراته رواية أخذها عن زمالئه 
الضباط تكشف كواليس احلشد العراقي عىل احلدود الكويتية قائال:

"يف منتصف أيلول/سبتمرب عام 1994، ُدِعَي قادُة فرق احلرس اجلمهوري 
الكويتية،  والدراسات  البحوث  مركز  كتاب  من  النص  هذه  تكملة  يف  العراقيني  األفراد  أسامء  انظر     )60(
احلشود العراقية عىل احلدود الكويتية يف أكتوبر 1994: دراسة توثيقية لردود الفعل العربية والعاملية"، 

ص. 110-105.
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لعرض القدرة القتالية لفرقهم أمام املرشف عىل قوات احلرس اجلمهوري قص 
صدام حسني، وذلك يف ظل احتامل استعادة الكويت مرة أخرى. 

القدرة احلقيقية  أول من تكلم، فعرضت  القادة، فكنت  أقدم  آنذاك  وكنت 
أستخدم احلاسوب  مرة  الرياضية. وألول  واملعادالت  األرقام  وفق جداول من 
يف عرض مثل هكذا عروض يف احلرس اجلمهوري. وبرصاحة تامة أكدت عدم 
البلدين  بني  ما  القوى  ميزان  اختالل  بسبب  قتالية  عمليات  هكذا  مثل  جدوى 
نتيجة للدعم املبارش من قبل القوات األمريكية املتواجدة يف الكويت ويف املنطقة، 
عالوة عن التورط بموضوع ال زلنا نقايس من عواقبه، واهلل وحده يعلم ما سيحل 

بالعراق من كوارث إذا قمنا بالعمليات القتالية. 

كنت أالحظ جتهم قائد احلرس وحرج القادة اآلخرين، إال أن املرشف كان 
يف انتباه شديد لكل كلمة أقوهلا، ثم جاء دور اآلخرين فتباينت عروضهم ما بني 
عرض  لصعوبة  نفيس  قرارة  يف  ألومهم  كنت  وما  احلقيقة،  فوق  ويشء  املبالغة 

احلقائق آنذاك وما يرتتب عليها من سوء.

بعد يومني وصادف يوم سبت، دعيت إىل مقابلة الرئيس صدام حسني عىل 
عجل، وكان ذلك يف الساعة 22:30 ليال. حني دخلت غرفة السكرتري عبد محود 
سألته عن سبب استدعائي، حيث كنت متوقعا أمرا جلال، فأجابني هبدوء أنه ال 
يعلم السبب إال أنه استدرك قائال بأن الرئيس غري مرتاح، وطلب مني الدخول 
السكرتري  إىل  فعدت  الصغرية.  االستقبال  قاعة  يف  أجده  مل  أنني  إال  ففعلت، 
ثم طرقت  إىل نايتها  القاعة  فاجتزت  مكتبه اخلاص".  عليه يف  "ادخل  فبادرين: 
الباب، فأذن يل بالدخول. ووفقا للسياق العسكري، قدمت نفيس بصوت مرتفع، 
أن سبب  األول علمت  السؤال  بادية عىل وجهه، ومن  الغضب  فكانت مالمح 

االستدعاء له عالقة بام عرضته قبل يومني. 
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وهبدوء وباطمئنان وخالل أكثر من ساعة عرضت عليه كل ما اعتقدت أنه 
أخطاء ومعضالت ينبغي عرضها عىل رئيس البالد والقائد العام للقوات املسلحة، 
كأجوبة عىل كل ما سألني. ويف ناية اللقاء قال يل "ماذا تريد من صدام حسني". 
بعدما بان عليه رضاه عىل ما عرضته أخريا، فأجبته: "احلمد هلل ال أحتاج ألي يشء". 
وعندما كرر سؤاله خشيت من الفهم اخلاطئ إلجابتي )فام ُعِرَف عنه أن الذين 
يقابلونه يعرضون عليه احتياجاهتم فيلبيها هلم عىل األغلب بسخاء عظيم(. فقلت 
له وال زالت يدي بيده مصافحا: "متى ما خرجُت من اخلدمة العسكرية اسمح يل 
بأن أطرق بابك". فرد بعبارة: )اهلل حميك(، فعدُت إىل مقري فرحا جذال، وكأين 
قد حتررت من قيد ثقيل عندما برأت ذمتي بقول احلقيقة دون خوف أو وجل أو 
نفاق، وكان هذا آنذاك أمرا ليس هينا. إن تربيتي اخلاصة ورشيف العسكري، نأيا 
يب عن أي طلب خاص، وبالرغم من حق أي قائد أن يقابل الرئيس مرة كل ثالثة 
أشهر، ويطلب منه ما يطلب، فاحلمد هلل مل أفعل ذلك طيلة مدة القيادة الطويلة 

التي عملت هبا، ومل آخذ إال ما كان استحقاقا رسميا.

كانت املفاجأة عظيمة عندما صدر األمُر لقوات احلرس اجلمهوري بالتحشد 
الكويتية مرة أخرى. واملفاجأة األكرب  البرصة، وعىل مقربة من احلدود  يف قاطع 
هي استثناء فرقتي من هذا األمر. لكن من جيرؤ منا عىل االستفهام؟ وقد مخنت 
فلشدة وطأة  الكربى.  والدول  األمريكيني  استفزاز  العمليات هو  أن سبب هذه 
احلصار جاع شعبنا، وأرض السوء به بام مل يمر به من قبل يف تارخيه احلديث. وحني 
السيد  بأن  ُأِجبُت  العملية،  هبذه  فرقتي  شمول  عدم  عن  االستفسار  عىل  جترأت 

الرئيس قال حرفيا: "فرقة املدينة وقائدها احتياط يل!".
وما هي إال أيام معدودات حتى قامت الدنيا عىل العراق، وفرض عليه توقيت 
يعد بالساعات إلخالء قوات احلرس اجلمهوري مناطق التحشد واالنسحاب إىل 
شامل خط العرض 33. وتدخلت روسيا والصني )كانتا تعمالن كوسيطني ما بني 
العراق وأمريكا خالل األزمات( بقوة من أجل إضافة ساعات أخرى، لعدم توفر 
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قدرة ذاتية لرفع هذا العدد الكبري من القوات، قبل توجيه سلسلة من الرضبات 
اجلوية والصاروخية األمريكية والربيطانية ضدها. 

احلرس  بإمكان  يعد  مل  حيث  مركبا،  اسرتاتيجيا  موقفا  خرسنا  وهكذا 
اجلمهوري العمل يف املنطقة اجلنوبية. وهذا مثال عىل القرارات االسرتاتيجية التي 
الرئيس باستعجال ودون االعتامد عىل املشورة املطلوبة. عىل كل حال،  يتخذها 

جاءت النتيجة تصديقا ملا عرضته من حقائق.)61(

موقف الكويت من احل�صود العراقية

"جاء رد الفعل يف الكويت عىل البيان العراقي يف قوة األحداث نفسها، بل 
فاقها قوة واقتدارا عىل املواجهة وقبول التحدي والتحرك الرسيع عىل املستويات 
املحلية واإلقليمية، والدولية. فقد رصح مسؤول بوزارة اخلارجية الكويتية بام ييل: 
»ردًا عىل البيان الذي أدىل به الناطق الرسمي العراقي حول نتائج الزيارة التي قام 
البيان من ادعاءات ومغالطات،  هبا رالف إيكيوس إىل بغداد، وما تضمنه ذلك 
التي  للمحاوالت  استمرارا  يمثل  البيان  ما ورد يف  فإن  الكويت،  لدولة  وهتديد 
دأب عليها النظام العراقي لاللتفاف عىل قرارات جملس األمن ذات الصلة بعدوانه 
عىل دولة الكويت«. وقال: »إن هذا البيان ينطوي عىل مغالطات وادعاءات حياول 
من خالهلا النظام العراقي إهيام املجتمع الدويل بالتزامه وتنفيذه لقرارات جملس 
األمن. إن املعاناة التي يتعرض هلا الشعب العراقي يدرك العامل أمجع أنا مسؤولية 
األمن  جملس  قرارات  بتنفيذ  التزامه  عدم  بسبب  نفسه  العراقي  النظام  يتحملها 
لن  هلا  حد  وضع  أن  وتؤكد  الكويت،  دولة  معها  تتعاطف  معاناة  وهي  الدويل، 
اللذين يعاجلان مسألة  بقراَريرْ جملس األمن )706، 712(  يتحقق إال بااللتزام 

احتياجات الشعب العراقي من الغذاء والدواء«.

العربية للعلوم، 2007  الدار  التاريخ، ط.1 ، بريوت،  الفريق الركن رعد احلمداين، قبل أن يغادرنا     )61(
ص. 255-253.
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»إن البيان العراقي وما ينطوي عليه من هتديد رصيح لدولة الكويت ودول 
املنطقة ولألمن واالستقرار فيها يمثل بحد ذاته انتهاكا رصحيا لقرار جملس األمن 
رقم 687 الذي ينص يف أحد بنوده عىل رضورة الكف عن التهديد لألمن والسالم 
يف املنطقة، وهو انتهاك يؤكد جمددا عدم التزام النظام العراقي بتنفيذ قرارات جملس 

األمن ذات الصلة بعدوانه عىل دولة الكويت، كام يؤكد بطالن ادعاءاته«.

ويف الوقت نفسه حثَّ املندوب الدائم لدولة الكويت حممد أبو احلسن جملس 
دولة  ضد  األخرية  العراقية  التهديدات  إزاء  صارمة  خطوات  اختاذ  عىل  األمن 
بتحمل مسؤولياته  األمن  نطالب جملس  »إننا  وقال:  املنطقة  واألمن يف  الكويت 
بتنفيذ مجيع قرارات جملس األمن  العراق  التهديدات، ومطالبة  الرد عيل هذه  يف 

املتعلقة بالكويت«. 

وقد عقد جملُس وزراء الكويت صباح يوم 1994/10/7م اجتامعا استثنائيا 
برئاسة رئيس جملس الوزراء بالنيابة ووزير اخلارجية الشيخ صباح األمحد الصباح، 
وقد  السعدون.  عبدالعزيز  أمحد  السيد  األمة  جملس  رئيس  االجتامع  وحرض 
استعرض املجلس آخر التقريرات املتعلقة بالبيان الصادر عن جملس قيادة الثورة 
ومغالطاته  العراقي  النظام  ادعاءات  املجلس  ناقش  وقد  أمس.  يوم  العراق  يف 
حول األسباب التي أدت إىل معاناة الشعب العراقي، كام ناقش هتديدات العراق 

للمنطقة واستقرارها يف ضوء ما جاء به البيان املذكور.

بفحوى  املجلس  اخلارجية  ووزير  بالنيابة  الوزراء  جملس  رئيس  وأحاط 
االتصاالت التي متت مع الدول الشقيقة والصديقة، ونتائج اللقاءات التي متت 
صباح اليوم نفسه مع سفراء الدول األعضاء يف جملس األمن، وكذلك سفراء دول 
اخلطوات  املجلس  استعرض  كام  دمشق،  إعالن  ودول  اخلليجي  التعاون  جملس 

الالزم اختاذها يف هذا الشأن.
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وقرر املجلس تكليف النائب الثاين لرئيس جملس الوزراء ووزير املالية الذي 
ُتعقد  التي  املتحدة  لألمم  العامة  اجلمعية  اجتامعات  الكويت يف  وفد  يرأس  كان 
يف نيويورك بإجراء التنسيق والتشاور مع املسؤولني يف الدول الشقيقة والصديقة 
الذين كانوا موجودين هناك، حول هذا التطور وأبعاده، وكذلك متابعة التحرك 

الدبلومايس عىل مجيع املستويات. 

ومن جانب آخر كلف املجلُس الوزراَء املختصني باستكامل مجيع اإلجراءات 
واملدين  العسكري  الصعيدين  عىل  االحتامالت  كل  ملواجهة  الالزمة  االحرتازية 

هبدف تأمني مجيع مقومات السالمة واألمن واالستقرار يف البالد .

يف  الرسيعة  حتركاته  خالل  من  الوزراء  جملس  لرئيس  الثاين  النائب  وأكد 
املسؤولني  »أن  الوزراء:  جملس  لتعليامت  وفقا  األمريكية  املتحدة  الواليات 
وسيادهتا  الكويت،  بأمن  وتعهدها  األمريكية  اإلدارة  التزام  أبلغوه  األمريكيني 

واحلفاظ عىل سالمتها«.

وأبرزت وسائل اإلعالم الكويتية ما أكده وزير اإلعالم الشيخ سعود نارص 
التطورات والتحركات  الكويتية تراقب عن كثب كافة  الصباح من أن احلكومة 

من جانب نظام بغداد، وأنا مستعدة ملواجهة أي طارئ.

وقد أعلن عن استدعاء وزارة الدفاع الكويتية لدفعتني من قوات االحتياط 
نظرا للظروف الراهنة، وتلبية لنداء الواجب.

ح�صرة �صاحب ال�صمو اأمري البالد يرتاأ�س اجتماعا ملجل�س الوزراء:

البالد  أمري  السمو  صاحب  حرضة  ترأس  1994م  أكتوبر  من  الثامن  ويف 
اجتامعا ملجلس الوزراء يف مكتبه بقرص بيان حرضه رئيس جملس األمة السيد أمحد 

عبدالعزيز السعدون.
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وقد رصح وزير الصحة ووزير الدولة لشؤون جملس الوزراء ووزير التخطيط 
بالنيابة الدكتور عبدالرمحن صالح املحيالن بأن معايل رئيس جملس الوزراء بالنيابة 
ووزير اخلارجية الشيخ صباح األمحد اجلابر الصباح رشح لسمو أمري البالد حفظه 
اهلل آخر التطورات املتعلقة بالتهديدات التي أطلقها النظام العراقي مؤخرا ضد 
هبا  قامت  التي  العسكرية  التحركات  وتفصيالت  املنطقة،  ودول  الكويت  دولة 

قوات النظام العراقي يف اجتاه منطقة احلدود الكويتية - العراقية.

كام استعرض معاليه نتائج االتصاالت واملشاورات التي متت مع املسؤولني 
يف الدول الشقيقة والصديقة، والتي جسدت املواقف اإلجيابية احلازمة هلذه الدول 

التي عربت عن رفضها هلذه التهديدات ووقوفها الكامل مع الكويت.

األمري إىل رشح لإلجراءات االحرتازية  السمو  استمع حرضة صاحب  كام 
التي قامت اجلهات املعنية باختاذها يف مجيع املجاالت حتسبا ألي احتامل وحرصا 

عىل توفري األمن والطمأنينة للمواطنني وتأمني احتياجاهتم.

وقد أسدى سموه حفظه اهلل توجيهاته السامية إىل السادة الوزراء يف مواجهة 
هذه التهديدات التي أكد سموه أنا جتسد احلالة التي يعيشها النظام العراقي يف ظل 
اإلمجاع العاملي عىل رضورة خضوعه إلرادة املجتمع الدويل املتمثلة يف تنفيذ مجيع 
قرارات األمم املتحدة ذات الصلة بعدوانه عىل دولة الكويت، وذلك بام يؤدي إىل 

تكريس السالم واالستقرار يف املنطقة، ويضع حدا ملعاناة الشعب العراقي.

الدول  جلميع  وتقديرها  الكويت  امتنان  عن  اهلل  حفظه  سموه  أعرب  وقد 
املبدئية  مواقفها  وأكدت  الكويت،  جانب  إىل  وقفت  التي  والصديقة  الشقيقة 
احلازمة إزاء هتديدات النظام العراقي، سائال املوىل القدير أن يديم عىل الكويت 

وأهلها نعمة األمن واالستقرار.)62( 

)62(   جريدة القبس الكويتية، 1994/10/9م.
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كلمة �صمو ويل العهد ورئي�س جمل�س الوزراء يف جموع م�صتقبليه باملطار:

العبداهلل  سعد  الشيخ  سمو  الوزراء  جملس  ورئيس  العهد  ويل  سمو  كان 
العراق  إعالن  وفور  الفرتة،  هذه  يف  البالد  خارج  له  رسمية  جولة  يف  الصباح 
الكلمة  قاطعا جولته وألقى  البالد  إىل  قواته جنوبا عاد سموه  هتديداته وحتريك 

التالية يف مجوع مستقبلية عىل أرض مطار الكويت بتاريخ 1994/10/8م.

والدقيقة  والعصيبة  الراهنة  الظروف  هذه  يف  أحدثكم  املواطنني  "إخواين 
التي تواجه وطننا العزيز هذه األيام إثر البيان العراقي الذي صدر أمس األول، 

هذا البيان الذي جاء ليجدد نوايا النظام العراقي وأطامعه التوسعية.

وافق  أو  البيان  أن من صاغ  البيان جيد  قراءة هذا  اطلع ومتعن يف  وكل من 
عىل إعداده يعرف أنه جاء مغالطا للحقيقة والواقع، وفيه الكثري من التجني عىل 
الكويت  ويتهم  دولية  جهات  ليتهم  البيان  جاء  الصغري.  شعبها  وعىل  الكويت 
بشكل خاص وبعض دول املنطقة بأنا كام ورد يف البيان هي السبب يف استمرار 
احلصار االقتصادي عىل العراق، والسبب يف جتويع العراقيني، والكل يعرف أن 
هناك أسباب كثرية كان بإمكان رئيس النظام العراقي قبل أن يصدر هذا البيان أن 
يصارح الشعب العراقي هبا، وأن يقول للجميع إن السبب هو السلطة العراقية 

التي مازالت تتعنت وترفض تنفيذ مجيع قرارات جملس األمن الدويل.

ونيس رئيس النظام العراقي أو تناسى أن هذه القرارات صدرت من منظمة 
ولكن  القرارات،  هذه  مجيع  وينفذ  ينصاع  أن  وعليه  األمن،  جملس  وهي  دولية 
رئيس النظام يرى أن يتهرب ويتخلص من تنفيذ هذه القرارات ويتمسك بجزئية 
بتدمري  ختتص  والتي   687 القرار  من  والعرشون  الثانية  الفقرة  وهي  أال  بسيطة 

مجيع أسلحة الدمار الشامل العراقية.

دول  إن  العراقية؟  األسلحة  تدمري  فقط  هو  القرار  من  اهلدف  أن  قال  من 
الغازية  العراقية  القوات  الكويت وإبعاد  إىل حترير  بعمل هيدف  قامت  التحالف 
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من كافة األرايض الكويتية، هذا هو البند األول. أما فيام يتعلق بتدمري األسلحة 
الكويت؟  عىل  عدوانه  العراقي  النظام  نيس  فهل  ثان،  موضوع  فهذا  واملراقبة 
ونيس احتالل الكويت؟ لوال القدرة اإلهلية، ولوال دول التحالف لبقيت القوات 

العراقية يف األرايض الكويتية.

إن النظام العراقي يغفل عمدا الشق األول من هذا القرار، وهو الذي يشري إىل 
لب املشكلة وهو عدوانه واحتالله أرَض الكويت، ويريد أن خيادع العامل ويقول 
القرار 687  بتنفيذ مجيع قرارات جملس األمن والفقرة 22 من  التزم  العراق  إن 
اخلاص بتدمري األسلحة، وينادي ويناشد العامل أن يرفع احلصار إما بشكل جزئي 
أو بشكل عام، ولكن ماذا يعني رفع احلصار أهيا اإلخوة؟ رفع احلصار يعني أن 
احلديثة  واملعدات  األسلحة  لرشاء  الدنانري  وأخذ  النفط  تصدير  العراق  يستطيع 
ويغزو الكويت أو غريها من دول املنطقة مرة ثانية لتحقيق أحالمه، ولكن أقول 
لكم أهيا اإلخوة إننا منذ أن اطلعنا عىل مضمون هذا البيان الظامل امليلء باالهتامات 
والنوايا العدوانية ضد الشعب الكويتي مل نستغرب أن يكون البيان أو املذكرة التي 

هتدف إىل تنفيذ النوايا العراقية مثار تساؤل. 

عن  يستفرسوا  أن  املواطنني  إخواين  منكم  األكثرية  أو  منكم  للبعض  وحيق 
اإلجراءات واخلطوات التي اختذهتا أو ستتخذها احلكومة من أجل محاية الوطن 
واملواطنني من عدو غادر ال ننسى عدوانه الذي تم صباح يوم الثاين من أغسطس، 
وليس لدى احلكومة أي رس ختفيه عىل اإلخوة املواطنني، فيجب أن يكونوا عىل 
علم ومعرفة بجميع اإلجراءات التي متت والتي ستتم خالل األيام املقبلة والتي 
تتمثل يف املحافظة عىل أمن وطننا احلبيب وأهله من أجل أن يشعر اجلميع باألمن 
ألين  التفصيالت  يف  الدخول  دون  عام  بشكل  إليكم  أحتدث  هنا  وأنا  واألمان. 
الصورة  تكون  أن  أجل  من  مناسبة  كل  يف  املواطنني  إخواين  إىل  أحتدث  سوف 

واضحة للجميع.
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هذا قدرنا وهذه مسؤوليتنا. وسوف ندفع الثمن مهام يكن للدفاع عن كويتنا 
احلبيبية، فمنذ أن اطلعت احلكومة عىل فحوى البيان العراقي أرسعت إىل العمل 
الشقيقة  الدول  يف  املسؤولني  بكبار  واتصلنا  والعسكري،  السيايس  امليدانني  يف 
تشكل  نوايا  من  تضمنه  وما  العراقي  البيان  فحوى  عىل  وأطلعناهم  والصديقة 
األمن  جملس  رئيس  أيضا  وأطلعنا  ثانيا.  املنطقة  ودول  أوال  الكويت  خطرا عىل 
العراقية  النوايا  البيان اخلطري، حيث تفهم ما ورد فيه من عبارات تربز  عىل هذا 

العدوانية.

النظام  وقد اجتمع جملس األمن مساء أمس واختذ قرارا باستدعاء مندوب 
العراقي وإبالغه رفض املجلس للبيان شكال وموضوعا، كام طلب املجلس من 
القوات  حترك  هدف  عن  واضحة  تفسريات  يعطي  أن  العراقي  النظام  مندوب 
األمن  العراقية، وسوف جيتمع جملُس  األرايض  داخل  كانت  وإن  العراقية حتى 
واألصدقاء  باألشقاء  اتصلنا  وكذلك  والتطورات.  األحداث  ملتابعة  الليلة  هذه 

وأبلغناهم بحقيقة الوضع من أجل العمل اجلامعي.

هذا يف املجال السيايس، أما فيام يتعلق بالعمل يف امليدان العسكري، وأعلم 
التحدث  بعدم  يل  فاسمحوا  املواطنني،  اإلخوة  من  الكثري  تساؤل  حمل  هذا  أن 
النواحي  مع  يتعارض  املوضوع  هذا  يف  احلديث  ألن  وتفصييل؛  شامل  بشكل 
قد  والصديقة  الشقيقة  الدول  بأن  اطمئنوا  أقول:  ولكن  واألمنية،  العسكرية 
اختذت اإلجراءات الرسيعة فيام يتعلق بوجودها هنا ويف املنطقة من أجل ردع أي 

عدوان عراقي - ال سمح اهلل - عىل بلدنا العزيز. 

وال أذيع رسا إذا قلت إن طالئع القوات اجلوية موجودة اآلن يف املنطقة، كام 
بدأت عملية املراقبة اجلوية للتحركات العراقية ووجود هذه القوات وزحفها من 
منطقة إىل أخرى. كام سيصل إىل هذه املنطقة املزيد من الطائرات متعددة األغراض 

من أجل توفري األمن واحلامية للكويت ودول املنطقة. 
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وإذا كان هناك من يقول اآلن يف العراق، إن احلصار االقتصادي هو سبب 
رئيس  مسامع  إىل  ليصل  السؤال  هذا  أطرح  هنا  فأنا  العراقيني  من  الكثري  موت 
النظام العراقي ليقول لنا اسم مواطن عراقي مات نتيجة املجاعة، ولكن يف الوقت 
نفسه يقول للعامل كم عراقيا مات يف سجون بغداد نتيجة التعذيب واجلوع والقتل 
َي يف شوارع  اجلامعي، ليقل لنا رئيس النظام العراقي كم مواطنا عراقيا بريئا ُصفِّ
بغداد، ويف خارج بغداد أيضا. العامل يعرف: هل صحيح ما يدعيه رئيس النظام 

العراقي من أن املجاعة سببت املوت لكثري من العراقيني؟

نحن  ونعرف  الغذائية،  باملواد  مليئة  العراقية  املستودعات  أن  نعلم  نحن 
والعامل أيضا أن املستودعات العراقية مليئة باألدوية، ولكن من أجل سبب ما يف 
ذهن رئيس النظام العراقي يريد أن ُيفِهَم العراقيني أن السبب يف موتكم وموت 
أطفالكم هو الكويت بالدرجة األوىل وأمريكا بالدرجة الثانية. ونيس أن أمريكا 
األمريكي.. يف  املوقف  الدفاع عن  أريد  هنا ال  وأنا  األمن،  هي عضو يف جملس 
احلقيقة أمريكا متلك وسائل إعالم متكنها من الرد عىل ما يدعيه اجلانب العراقي، 
النظام  وأفهم  األمن،  جملس  أعضاء  مجيع  من  باإلمجاع  اختذ  القرار  هذا  ولكن 
العراقي »أن ال تتعبوا أنفسكم« فإنه ليس هناك نية أو نوايا إللغاء احلصار بشكل 
جزئي أو عام إال بعد أن حيرتم اجلانب العراقي القرارات الدولية ويعرتف بسيادة 

دولة الكويت واإلفراج عن أبنائنا األرسى الذين ال يزالون يف سجون الطاغية.

هذا قرار جملس األمن ولكن النظام العراقي يريد أن يتالعب وخيدع العامل 
وبعض  الكويت  بسبب  مستمر  احلصار  ولكن  القرارات  تلك  َذ  نفَّ العراق  بأن 
الدول يف اخلليج! هذه أهيا اإلخوة مغالطات وأكاذيب ال يمكن أن يصدقها أي 

عاقل، ولكن هيمني كمسؤول وكمواطن أن أقول لكم:

إخويت وأخوايت، إن املسؤولية كبرية وإن العمل جاد ويتطلب منا مجيعا مزيدا 
من الصرب ومزيدا من التعاون واإلحساس باملسؤولية، ويتطلب منا أيضا االستامع 
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إىل اإلرشادات وتوجيهات املؤسسة العسكرية واجلهات احلكومية األخرى من 
أجل أن يستتب األمن ويشعر كل مواطن باألمن واالستقرار. 

وقد وصلتني معلومات تفيد أن هناك قلقا وأنا ال ألوم أي مواطن، لكنني 
أميز بني القلق واخلوف، نحن نقلق عىل مستقبلنا ومستقبل بلدنا ومستقبل أوالدنا 
وأحفادنا لكننا ال نخاف. هذا هو قدرنا ونحن مستعدون ألن نموت من أجل 
الكويت وإذا كان العراق يعتقد أنه بتحريك قواته هنا أو هناك يستطيع أن يولد 
اخلوف والرعب عند الكويتيني فهذا اعتقاد خاطئ من أساسه، ألن اهلل سبحانه 
للعراق فرصة  وتعاىل معنا واحلق معنا ومجيع الرشفاء معنا، وال يمكن أن نرتك 
ثانية التنفيذ مآربه وأهدافه فنحن نتذكر العدوان العراقي الغادر الذي تم صباح 
الثاين من أغسطس ، ولن تتكرر هذه املأساة فكلنا نعمل يدا واحدة من أجل محاية 
بلدنا وصد أي عدوان بالتعاون مع األشقاء واألصدقاء، ولقد أبلغنا اإلخوة يف 

جملس التعاون عن التحرك العراقي وأبعاده. 

وأستطيع أن أقول لكم أن األشقاء واألصدقاء اختذوا مواقف إجيابية تتعلق 
برفض البيان العراقي أوال واالستعداد للوقوف مع الكويت والدفاع عن كيانا 
واستقالهلا، ويسعدين هبذه املناسبة أن أسجل الشكل والتقدير لقادة هذه الدول 
باسم الكويت أمريا وحكومة وشعبا هلذه املواقف التي اتسمت بالوفاء واملصداقية، 

واتسمت أيضا بتنفيذ االتفاقيات األمنية بيننا وبني الدول الصديقة.

واحليطة  احلذر  من  بكثري  التطورات  هذه  نتابع  أن  اإلخوة  أهيا  مجيعا  علينا 
املراقبة  العراق حتت  العراقية حتى داخل  القوات  واالنتباه. وأنا متأكد أن حترك 
وبإحساس  ووضوح  برصاحة  نعيش  نحن  خاصة.  ومعدات  أجهزة  بواسطة 
يف  والتفكري  املايض  نسيان  مجيعا  منا  تتطلب  وعصيبة  دقيقة  ظروفا  باملسؤولية 
احلارض واملستقبل. وكفى حديث الدواوين الذي اتسم أحيانا باألفكار التي ال 

هتدف إىل وحدة الصف والكلمة ولكن هتدف إىل متزيق اجلبهة الداخلية.
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ُد يف بعض الدواوين. جيب أن يفهم العراق  َد وُيَردَّ كفانا ما حصل من كالم ُردِّ
اتفقوا عىل كلمة واحدة وهي  الكويت، رجاال ونساء، شيوخا وشبابا،  أهل  أن 

املوت من أجل الكويت.

واليوم  الطيبة.  األرض  هذه  عن  واألجداد  اآلباء  دافع  اإلخوة  أهيا  هكذا 
يتحمل هذا اجليل الدفاع عن حرمة الوطن وكيانه واستقالله مهام كلف ذلك من 
بأرواحنا من  والنفيس، وأن نضحي  بالغايل  للتضحية  استعداد  ثمن. وكلنا عىل 
أجل أمنا الكويت مرحبني بالشهادة. وهذا يتطلب من املواطنني ومن كافة فئات 
العمل  وتوحيد  التكاتف  وأنديته  واحتاداته  ومنظامته  ومجعياته  الكويتي  الشعب 

َذ من خالهلا مآربه العدوانية. وتوحيد الصف، وأال نرتك للعدو فرصة لينفِّ

هذا يا إخواين ما أحببت أن أقوله يف هذه املناسبة، وأقول لكم إنني وإخواين 
أعضاء احلكومة سنجتمع منذ هذه الساعة من أجل أن ندرس ونناقش كل ما اختذ 

من إجراءات داخل الكويت وخارجها.

وجيب أن تدركوا أيضا أن إخوانكم العاملني يف املؤسسة العسكرية اختذوا 
وسوف  الرشطة.  ورجال  الوطني  واحلرس  اجليش  يف  الرضورية  اإلجراءات 
ندرس هذه اإلجراءات الرضورية. وإذا وجدنا دواعي األمن تستدعي مزيدا من 

اإلجراءات فلن نتأخر، وسنحمل السالح من أجل الدفاع عن الكويت. 

واألجداد  اآلباء  رسالة  األخوات  أهيا  هذه  مسؤوليتنا؛  اإلخوة  أهيا  هذه 
نحملها مجيعا. وعلينا أن نقدر هذه املسؤولية، وأن نتعاون كإخوة أعزاء وأن نسري 
مستنريين  الطيبة  أرضنا  عن  الدفاع  وطريق  الصمود  طريق  هو  واحد  طريق  يف 
دائام وأبدا بإرشادات قائد مسريتنا حرضة صاحب السمو أمري البالد حفظه اهلل. 
بنعمة األمن واالستقرار وأن حيفظ هذا  بلدنا  البارئ أن يمن عىل  وختاما أدعو 

البلد من كل مكروه.

والسالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته«.
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الجتماع ال�صتثنائي لدول جمل�س التعاون اخلليجي على اأر�س الكويت:

ويف الكويت قرر وزراء خارجية الدول األعضاء يف جملس التعاون اخلليجي 
املتحدة  والواليات  بريطانيا  خارجية  وزيري  من  بمشاركة  استثنائي  اجتامع  يف 
تتوافر الضامنات  القوات إىل أن  الطاقات وجتهيز  األمريكية االستمرار يف حشد 

الكفيلة بعدم تكرار التهديدات العراقية لدولة الكويت.

وطالب الوزراُء النظاَم العراقي بسحب قواته املنترشة عىل احلدود مع دولة 
الكويت، كام طلبوا إىل جملس األمن الدويل القيام بمسؤولياته يف التعامل بحزم مع 
بتنفيذ مجيع قرارات جملس  العراق  التزام  العراقي، وأكد الوزراء رضورة  النظام 

األمن الدويل ذات الصلة بحرب حترير الكويت.

وأعلن وزير اخلارجية األمريكي وارن كريستوفر أن الدول الست األعضاء 
إنشاء  عىل  اتفقت  وبريطانيا  املتحدة  والواليات  اخلليجي  التعاون  جملس  يف 
صندوق خاص لتمويل عملية مواجهة التهديدات العراقية، وقال: »اتفقنا مجيعا 
اتفقوا  االجتامع  املشاركني يف  أن  وأكد  املشرتكة«،  اجلهود  تكاليف  عىل حصص 

عىل ثالث نقاط رئيسة:

عىل القوات العراقية أن تتخىل عن وضعها التهديدي.  -1

نفقة انتشار قوات احللفاء ستوزع بالتساوي.   -2

ستقدم دول جملس التعاون املساعدة لطريان احللفاء.   -3

وقال كريستوفر: إن هذه اإلجراءات ُتعد رسالًة واضحة إىل صدام حسني 
مفادها أن جيشه سُيسحق ال حمالة.

يف  الكويت  إىل  حرض  قد  الربيطانية  اخلارجية  وزير  هريد  دوغالس  وكان 
وقت سابق، وأكد يف مؤمتر صحفي أمهية ضامن عدم تكرار النظام العراقي ألي 
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هتديد للكويت، وقال: »إن بريطانيا ستعزز وجودها العسكري يف املنطقة لردع أي 
هتديد عراقي جلريانه، وشدد عىل دعم بريطانيا للكويت إليامنا برضورة الوقوف 

مع أصدقائها، ولوجود مصالح حيوية هلا يف اخلليج.

رئي�س  العهد  ويل  �صمو  برئا�صة  الوزراء  ملجل�س  اآخر  ا�صتثنائي  اجتماع 

جمل�س الوزراء:

وعقد جملس الوزراء الكويتي اجتامعا استثنائيا آخر يف قرص الشعب برئاسة 
سمو ويل العهد ورئيس جملس الوزراء الشيخ سعد العبداهلل الصباح عقب عودته 
من مهمة رسمية خارج البالد. وقال وزير الدولة لشؤون جملس الوزراء ووزير 
التخطيط عبدالعزيز دخيل الدخيل يف ترصيح له بعد االجتامع: إن سمو ويل العهد 
أحاط املجلس يف مستهل اجتامعه باللقاءات التي متت بني حرضة صاحب السمو 
أمري البالد وكل من وزيَري خارجية الواليات املتحدة وبريطانيا، وكذلك وزراء 

خارجية دول جملس التعاون لدول اخلليج العربية.

وأضاف أن سموه أحاط املجلس بام دار خالل هذه اللقاءات من استعراض 
خماطر التهديدات واالستفزازات التي يقوم هبا النظام العراقي ضد الكويت ودول 
املستمرة  التهديدات واالنتهاكات  ملثل هذه  الكفيلة بوضع حد  املنطقة، والسبل 

للقرارات الدولية.

عن  الوزيرين  من  لكل  اللقاءات  هذه  يف  البالد  أمرُي  السمو  صاحُب   َ وعربَّ
امتنان الكويت وتقديرها للموقف املبدئي احلازم الذي اختذته دولتامها إزاء هذا 

التطور اخلطري، ولتضامنهام الكامل مع الكويت للحفاظ عىل أمنها وسيادهتا.

وأكد وزير الدولة لشؤون جملس الوزراء ووزير التخطيط أن املجلس أعرب 
كذلك عن عظيم تقديره واعتزازه بدول جملس التعاون اخلليجي الشقيقة، وكل 
من الواليات املتحدة األمريكية واململكة املتحدة ودول التحالف األخرى ملواقفها 
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املرشفة احلازمة جتاه ما تتعرض له الكويت من هتديدات. هذه املواقف التي متثل 
رسالة جادة وواضحة إىل النظام العراقي الذي كان وال يزال مبعثا للتوتر الدائم، 

ومصدرا مستمرا لتهديد السالم واالستقرار يف املنطقة.

وقال: إن وزير الدفاع الشيخ أمحد احلمود اجلابر أطلع املجلس عىل الزيارة 
لتفقد  الشاملية  البالد إىل منطقة احلدود  التي قام هبا حرضة صاحب السمو أمري 
حول  واجلنود  الضباط  أبنائه  من  رشح  إىل  سموه  استمع  حيث  املسلحة،  قواتنا 
املوضوعة  باخلطط  املتعلقة  والتفصيالت  اجلارية  العسكرية  االستعدادات 
العراقي.  النظام  قوات  به  تقوم  عدوان  أي  لردع  التحالف  قوات  مع  بالتنسيق 
وأشاد سموه بالروح التي حتىل هبا اجلنود والضباط، وحرصهم عىل سيادة الوطن 

وأمنه واستقالله.

وقال أيضا: إن وزير الداخلية الشيخ عيل الصباح عرض عىل املجلس تقريرا 
حول األوضاع األمنية يف البالد، واالستعدادات التي قامت هبا وزارة الداخلية 
بالتعاون مع اجلهات األخرى يف جمال املحافظة عىل األمن واالستقرار. وقد أشاد 
بالتعاون اإلجيايب وروح املسؤولية التي اتسم هبا تعامل اإلخوة املواطنني مع هذه 

االستعدادات.

ت�صكيل جلنة �صعبية ملواجهة التهديدات العراقية:

السامل  العبداهلل  سعد  الشيخ  الوزراء  جملس  ورئيس  العهد  ويل  سمو  أعلن 
الصباح عن تشكيل جلنة شعبية للتدارس والتشاور بشأن جممل اآلراء واملقرتحات 
العراقية  التهديدات  ملواجهة  عمل  آلليات  بتحويلها  الكفيلة  والسبل  األهلية 

السافرة ضد دولة الكويت.

الشأن  هبذا  االقرتاح  عىل  فورية  شعبية  موافقة  بعد  اإلعالن  هذا  وجاء 
طرحه سموه خالل اجتامعه يف قرص الشعب برؤساء جمالس إدارات االحتادات 
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برئاسة  الشعبيُة  اللجنُة  َل  ُتَشكَّ أن  سموه  ورأى  األهلية.  واجلمعيات  والنقابات 
وزير الشؤون االجتامعية والعمل أمحد خالد الكليب، وعضوية ممثلني عن كافة 
مجعيات ومؤسسات النفع العام الكويتية، وأن جتتمع بشكل دوري للتباحث يف 

أهداف إنشائها وبلورة ما تتوصل إليه من اقرتاحات ووجهات نظر هبذا املجال.

الجتماع غري العادي ملجل�س الأمة:

َعَقَد جملُس األمة اجتامعا غري عادي بتاريخ 10 من أكتوبر 1994م بحث فيه 
آخر التطورات الناجتة عن التهديدات التي أطلقها النظام العراقي ضد الكويت 
واملنطقة. وقد استهل سمو ويل العهد ورئيس جملس الوزراء الشيخ سعد العبداهلل 
الصباح اجللسَة بقوله: نحن مجيعا يف سفينة واحدة، ولنعمل يدا واحدة عىل إيصاهلا 
بر األمان ... لذلك سوف نتحدث برصاحة ومصداقية عن األسباب التي أعطت 

رئيس النظام العراقي صورا خاطئة عن متاسك اجلبهة الداخلية.

للحكومة  الرسيع  بالتحرك  فأشاد  السعدون  أمحد  املجلس  رئيس  ث  وحتدَّ
للبيان  العدوانية  األهداف  لتفضح  بنشاط  حتركت  التي  الكويتية  والدبلوماسية 
العراقي. وأكد الرئيس السعدون التعاوَن امُلطلق بني املجلس واحلكومة ومتاسك 

اجلبهة الداخلية. 

وقد عقدت اجللسة رسية بعد ذلك. وأصدر املجلس البيان التايل:

الذي  العادي  غري  اجتامعه  ضمن  اليوم  صباح  جلسته  األمة  جملس  "عقد 
املوجهة ضد دولة  العراقي  النظام  للنظر يف تطور األوضاع وهتديدات  خصص 

الكويت.

قامت  التي  اخلطوات  تفصيالت  اجللسة  هذه  يف  املجلُس  استعَرَض  وقد 
واملتمثل  العراقي،  النظام  افتعله  الذي  اخلطري  التصعيد  مواجهة  يف  احلكومة  هبا 
الدويل،  واملجتمع  املنطقة  ودول  الكويت  دولة  ضد  أطلقها  التي  التهديدات  يف 
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وحتريكه لقواته العسكرية باجتاه احلدود الكويتية – العراقية، وحشده ملجموعات 
من عنارصه باللباس املدين عىل مقربة من احلدود الكويتية.

الدبلوماسية  والتحركات  االتصاالت  ارتياح  بكل  األمة  جملُس  تابع  وقد 
النشطة التي قامت هبا احلكومة مع الدول الشقيقة والصديقة يف هذا اخلصوص، 
النظام  هتديدات  رفض  يف  واحلازمة  الراسخة  مواقفها  خالهلا  من  أكدت  والتي 

العراقي ومساندة دولة الكويت يف محاية أمنها واحلفاظ عىل سيادهتا واستقالهلا.

احلكومة  اختذهتا  التي  واالستعدادات  اإلجراءات  أيضا  املجلس  تابع  كام 
كافة  وتأمني  للمواطنني  والطمأنينة  األمن  توفري  هبدف  األخرى  املجاالت  يف 
احتياجاهتم. وسّجل املجلُس اعتزازه بالقوات املسلحة الكويتية، وأشاد بالروح 

العالية التي جتلت يف الشعب الكويتي.

عن  َلُيعِرُب  واحلذر  احليطة  أخذ  يف  االستمرار  إىل  يدعو  إذ  األمة  وجملُس 
ملواجهة هتديدات  إجراءات  اختذته من  ملا  وتأييده  الكامل مع احلكومة،  تضامنه 
النظام العراقي مؤكدا أن الشعب الكويتي يقف خلف قيادته من أجل محاية أمن 
للمواقف  تقديره  البالد واستقرارها واحلفاظ عىل سيادهتا واستقالهلا، ويسجل 
الكويتي  احلق  نرصة  يف  والصديقة  الشقيقة  الدول  وقفتها  التي  الطيبة  املبدئية 
لألشقاء  واالمتنان  الشكر  األمة  جملس  يسجل  كام  العراقي.  التهديد  ورفض 
تقوم هبا  اعتداء  لردع أي حماولة  قواهتم  بإرسال  بادروا  الذين  واألصدقاء سواء 
قوات النظام العراقي وفقا لاللتزامات الدولية أو الذين أعلنوا عن مواقفهم تأييدا 

للحق الكويتي. 

التعاون  ملجلس  املنتظر  الوزاري  االجتامع  إىل  بالغ  باهتامم  املجلس  وينظر 
األوىل  األربعاء 7 من مجادى  يوم  الكويت  املقرر عقده يف  العربية  اخلليج  لدول 
يف  لألشقاء  والتقدير  بالشكر  ويعرب  1994م.  أكتوبر  من   12 املوافق  1415هـ 
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جملس التعاون اخلليجي للتجاوب الرسيع مع الدعوة لعقد هذه اجللسة الطارئة 
شعورا باملسؤولية واملصري املشرتك ملواجهة هذا العدوان.

العراقي  النظام  االقتصادي عىل  استمرار احلصار  أن  األمة  يؤكد جملس  كام 
تطبيقا للقرارات الدولية إنام يعود إىل تعنت النظام العراقي ورفضه تنفيذ القرارات 

الدولية.

وال يفوت جملس األمة توجيه الشكر ملجلس األمن الدويل عىل رفضه هذه 
التهديدات كام يدعوه إىل االستمرار يف الضغط عىل النظام العراقي حتى يستجيب 
لتحقيق  ليس  أمثل  سبيال  باعتباره  انتقاء  أو  تسويف  دون  القرارات  كافة  لتنفيذ 
األمن واالستقرار يف املنطقة فحسب وإنام يف العامل أمجع. »ولينرصن اهلل من ينرصه 

إن اهلل لقوي عزيز«.

العادية  غري  اجلل�صة  يف  الوزراء  جمل�س  ورئي�س  العهد  ويل  �صمو  كلمة 

ملجل�س الأمة الكويتي بتاريخ 10 اأكتوبر 1994م

السامل  العبداهلل  سعد  الشيخ  الوزراء  جملس  ورئيس  العهد  ويل  سمو  أشاد 
الشقيقة  للدول  املتجدد  اإلجيايب  باملوقف  اجللسة  بداية  يف  له  كلمة  يف  الصباح 
وشكر  عرفان  عن  معربا  الكويت،  ضد  عراقي  عدوان  أي  لصد  والصديقة 
بجانب  للوقوف  استعدادها  عن  أعلنت  التي  للدول  وشعبا،  حكومة  الكويت، 

القوات املسلحة الكويتية يف تصدهيا للتهديدات العراقية.

وكان مرسوم أمريي قد صدر أمس بدعوة جملس األمة الجتامع غري عادي 
للبحث يف آخر التطورات الناجتة عن التهديدات التي أطلقها النظام العراقي ضد 
الدمار  أسلحة  بنزع  املكلفة  الدولية  اللجنة  رئيس  مغادرة  إثر  واملنطقة  الكويت 

الشامل يف العراق.
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الكويتي قد نصت عىل أن »ُيدعى جملس  الدستور  املادة 88 من  ويذكر أن 
األمة بمرسوم الجتامع غري عادي إذا رأى األمري رضورة لذلك، أو بناء عىل طلب 
أغلبية أعضاء املجلس. وال جيوز يف دور االنعقاد غري العادي أن ينظر املجلس يف 

غري األمور التي دعي من أجلها إال بموافقة احلكومة«.

الوزراء  جملس  ورئيس  العهد  ويل  سمو  ألقاها  التي  الكلمة  نص  ييل  وفيام 
الشيخ سعد العبداهلل السامل الصباح يف هذا االجتامع :

"بسم اهلل الرمحن الرحيم واحلمد هلل رب العاملني، وأصيل وأسلم عىل سيدنا 
حممد خاتم األنبياء وأرشف املرسلني

اإلخوة رئيس وأعضاء جملس األمة املوقر..

لبحث  املوقر  جملسكم  اجتامع  مناسبة  املناسبة؛  هبذه  أريد  بدء  ذي  بادئ 
باسمي وباسم إخواين أعضاء  أن أسجل  احلبيب  بلدنا  العراقية عىل  التهديدات 
أكثر من معنى، كويتيا  هلا  التي  الدعوة  والتقدير ملجلسكم هلذه  الشكر  احلكومة 
أبرزها صورة  الصور، ومن  الكثري من  يربز  اليوم  االجتامع  وعربيا ودوليا، هذا 
حان  قد  الوقت  وبأن  املسؤوليات،  بجسامة  املوقر  جملسكم  أعضاء  إحساس 
واإلجراءات  اخلطوات  املوقر  جملسكم  وليتعرف  العراقية.  التهديدات  لنناقش 
باألشقاء  واالتصاالت  والدبلومايس،  السيايس  امليدان  يف  احلكومة  اختذهتا  التي 

واألصدقاء وباملنظامت الدولية وعىل رأسها جملس األمن الدويل.

لقد فوجئ العامل بالبيان العراقي الذي ُأعلن من قبل جملس القيادة. ونحن 
مجيعا يف هذا البلد ال ولن نستغرب اليوم أو غدا أو يف األيام القادمة أن نستمع إىل 
مثل هذه البيانات التي أبرزت يف املايض وتربز يف احلارض نوايا العراق التوسعية 

وأطامعه.
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يتعلق  فيام  الالزم  بالدور  املاضية  القليلة  األيام  خالل  احلكومة  قامت  وقد 
األوىل  الساعات  منذ  معنا  وقفت  التي  والصديقة  الشقيقة  الدول  مجيع  بإطالع 
َجت هذه  السيايس وامليدان اإلعالمي وُتوِّ امليدان  يف شهر أغسطس 1990م يف 
القوات  وطرد  الكويت  حترير  أجل  من  املسلحة  بالقوات  باالشرتاك  املواقف 

العراقية الغازية .

واملوقف اإلجيايب أهيا اإلخوة يتجدد هذا األسبوع من قبل هذه الدول الشقيقة 
والصديقة عندما اطلعت عىل فحوى البيان العراقي وجاءت الردود إجيابية لتربز 
مرة أخرى مواقف هذه الدول وتأييدها ودعمها واستعدادها للمحافظة عىل كيان 
أتقدم بكل  أن  لزاما عيل  العزيز وصد أي عدوان خارجي، ومن هنا أرى  بلدنا 
استعدادها  أعلنت  التي  والصديقة  الشقيقة  الدول  ملواقف هذه  والتقدير  الشكر 
للوقوف مع القوات املسلحة الكويتية دفاعا عن بلدنا ودفاعا عن أهلنا، وكلكم 

تابعتم أهيا اإلخوة هذه االتصاالت.

إخواين  مع  حتدثت  أمس  يوم  قبل  الدويل  الكويت  مطار  وصويل  وبعد 
املواطنني بشكل مبارش عن اخلطوات التي متت من قبل اجلهات احلكومية، وقلت 
يف تلك الكلمة: إن هناك الكثري من اإلجراءات واخلطوات التي سوف تتم خالل 
األيام القليلة القادمة يف ضوء ما يستجد يف امليدان السيايس والعسكري. وال أريد 
يف  أحتدث  أن  أريد  ال  املواطنني،  إخواين  إىل  كلمتي  يف  قلت  كام  اجللسة  هذه  يف 
مصلحة  مع  يتعارض  هذا  ألن  العسكري،  امليدان  يف  وباألخص  املوضوع  هذا 
احلكومة  اختذته  ما  املوقر كل  جملسكم  نخفي عىل  أن  يعني  هذا ال  ولكن  البلد. 
من خطوات. واحلكومة يسعدها دائام أن تلتقي جملسكم املوقر واللجان املختصة 
ملناقشة كل هذه اإلجراءات، واالستامع إىل ما عندكم من آراء ومقرتحات تساعد 
التي  اإلجراءات  من  واملزيد  اخلطوات  من  املزيد  اختاذ  احلكومة  أعضاء  اإلخوة 
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تقتضيها مصلحة البلد ومصلحة املواطنني. 

يتعرف  أن  أتم االستعدادات ألن أحتدث بشكل رصيح من أجل  وأنا عىل 
جملسكم املوقر ما اختذ من إجراءات خاصة يف امليدان األمني وامليدان العسكري، 
امليدان  الشؤون يف  بالتحفظ عىل بحث  يل  السامح  أطلب  علنية  ولكن يف جلسة 
العسكري، وأعتقد أن كلكم هنا تقدرون أن الظروف احلالية التي متر هبا الكويت 
ترض  ألنا  املعلومات  هذه  مثل  ترسب  أو  نرش  بعدم  مجيعا  تلزمكم  كام  تلزمني 
بشكل مبارش باملواقف يف امليدان األمني والعسكري، وأنا هنا ال أعني أن أخفي 
مجيعا،  معركتنا  هي  املعركة  هذه  ألن  املوضوع،  هذا  جلانه  عىل  أو  املجلس  عىل 
وقد قلت يف املايض وأقول يف احلارض وسأقول يف املستقبل نعم وردت عبارات 
أوال  ولكن  أخرى  دستورية  ومؤسسات  أمة  وجملس  حكومة  واصطالحات 
فسوف  السالح  حلمل  الوقت  جاء  وإذا  متآزرين،  متعاونني  إخوة  نبقى  وأخريا 
نحمل السالح كلنا مجيعا لندافع عن الكويت عىل اختالف طبيعة أعاملنا؛ أعضاء 
احلكومة وأعضاء املجلس فكلنا واحد يف امللامت واألزمات. ومثل هذا املوقف 
العمل  التضامن ومزيدا من  باملسؤولية ومزيدا من  منا مجيعا اإلحساس  يتطلب 
اجلاد الذي هيدف إىل صد العدوان، وإعطاء الدرس أو الدروس يف احلارض ويف 

املستقبل لكل من يريد أن يقوم بأي عدوان عىل الكويت وعىل أهلها. 

البلد  كيان  عىل  املحافظة  وهي  واألجداد  اآلباء  من  تسلمناها  رسالة  هذه 
وأمن أهله، وأال ندع أي طامع ينتهز الفرصة وينفذ أهدافه العدوانية. إنني أعرف 
من واقع إحسايس باملسؤولية شعوَر إخواين املواطنني مجيعا، وأعرف ما يريدون 
بحثه من إجراءات وخطوات من أجل أن يطمئنوا يف احلارض ويف املستقبل عىل أن 
احلكومة يقظة وواعية وأن احلكومة كام تابعت يف املايض تتابع وستتابع مثل هذه 

اإلجراءات التي تقتضيها مصلحة البلد يف كل امليادين.
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اإلخوة رئيس وأعضاء جملس األمة:

أقول لكم يف هذه اجللسة العلنية إن األمور واألوضاع يف امليدان العسكري 
تغريت تغريا كبريا لصالح الكويت. وسوف تتغري أيضا خالل الساعات القليلة 
إخواين  من  الكثري  قبل  من  اخلوف  أو  بالقلق  للشعور  داعيا  أرى  فال  القادمة 
اإلخوة  من  الكثري  مسامع  إىل  لتصل  اليوم  لكم  أقوهلا  الكلمة  وهذه  املواطنني. 
املواطنني حتى يوحدوا العمل ويوحدوا الصف من أجل أن نقف مجيعا من أجل 
صد العدوان العراقي. وقد سمعت الكثري نتيجة للقلق، حيث زحف الكثري من 
املواطنني إىل اجلمعيات التعاونية لرشاء املواد الغذائية، والبعض زحف إىل حمطات 
املواطنني  إلخواين  أقول  اجللسة  هذه  يف  وأنا  سيارته.  خزانات  ليمأل  البرتول 
وأناشدهم املزيد من الشعور بالطمأنينة واالستقرار، وأن ال يتأثروا اليوم أو غدا 
خلق  إيل  أيضا  وهتدف  البلبلة،  إشاعة  إىل  هتدف  وإشاعات  أقاويل  من  ُد  ُيَردَّ بام 
جو من عدم االستقرار وعدم الطمأنينة. وأؤكد إلخواين املواطنني أن اجلمعيات 
التعاونية مليئة باملواد الغذائية، ولقد طلبت من األخ وزير التجارة والصناعة أن 
تقوم اجلهات املختصة بتسهيل تزويد اإلخوة املواطنني هبذه املواد حتى يتأكدوا أنه 

ليس هناك من رضورة أو داع ملثل هذا القلق.

إن املواد الغذائية متوافرة، وسوف نزيد من توافر هذه املواد. واملياه متوافرة. 
إنني سمعت  أو اخلوف،  القلق  البرتول مليئة، فليس من داع ملثل هذا  وحمطات 
أن املواطنني سافر للسعودية. وهذا كالم يتناىف مع احلقيقة والواقع؛ ألن معدل 
خروج اإلخوة الكويتيني لقضاء يومي اخلميس واجلمعة بعد سامع البيان العراقي 
قل يف عدده إىل النصف، وهذا يتناىف مع اإلشاعات املضللة التي تريد خلق البلبلة 
ندافع عن  اليوم وغدا  املواطنني. هذا مصرينا مجيعا رجاال ونساء نقف  وتقسيم 

كيان وطننا. 
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أقول لكم أهيا اإلخوة، إذا كان البعض قد راق له يف األيام املاضية أن يطرح 
أفكارا وأيديولوجيات ونظريات، وإذا كان مثل هذا الترصف مقبوال يف املايض، 
اخلطرية  احلالية  الظروف  إن  ال،  وتقولون  معي  تقفون  مجيعا  اآلن  أنكم  فأعتقد 
تلزمنا مجيعا اإلحساس باملسؤولية، وجتربنا مجيعا عىل أن نقف صفا واحدا، وقلبا 
واحدا ويدا واحدة، شعار اجلميع الصمود وشعار اجلميع التعاون وشعار اجلميع 
الدفاع. هذه األرض الطيبة التي دافع عنها اآلباء واألجداد، وال يمكن اليوم أو 

غدا أن نستسلم أو نستجيب إىل طلبات رئيس النظام احلاكم يف بغداد. 

لقد اعتقد النظام احلاكم يف بغداد أنه عندما يذيع مثل هذا البيان أن أعضاء 
جملس األمن الدويل سيرتاجعون، وأن الكويت ودول اخلليج التي اهتمها النظام 
التي تقف من وراء استمرار احلصار االقتصادي  بأنا هي  العراقي زورا وهبتانا 
عليه ستكون وحدها يف مواجهته. أقول لكم كمواطن وكمسؤول: سوف يستمر 
احلصار عىل العراق ألن هذا نتيجة عدوانه عىل الكويت وأهلها املساملني، وعليه 

أن يدفع الثمن هو وزبانيته.

احلصار االقتصادي جاء نتيجة لعدوانه الغادر عىل الكويت، وهو حياول بكل 
العامل  تنفيذ مجيع قرارات جملس األمن، ولكن مجيع دول  يتهرب من  اجلهود أن 
األمن  جملس  أعضاء  قبل  من  اختذ  قرار  فأول  ونواياه،  العراق  أهداف  اكتشفت 
الدويل هو رفض البيان العراقي، وأبلغ مندوب العراق أن هذا البيان مرفوض من 
قبل مجيع أعضاء جملس األمن، واجتمع املجلس مرة ثانية وأصدر بيانا آخر أبرز 
صالبة هذا املوقف، وإن تقرير »إيكيوس« مندوب جملس األمن اخلاص بمراقبة 
تدمري أسلحة الدمار الشامل - هذا التقرير لن يقدم هذا اليوم بل سوف يقدم غدا 
أو بعد غد، هذه رسالة إىل رئيس النظام احلاكم يف بغداد تفيد بأن جملس األمن 
ال يمكن بأي حال من األحوال أن يستجيب لتهديدات النظام احلاكم يف بغداد، 
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املجلس  أن جييب  العراقي  املندوب  إىل  ُطِلَب  فلقد  الثانية:  أما  أول رسالة،  هذه 
عن السبب أو األسباب التي دعت السلطات العراقية إىل حتريك بعض قطاعات 
اجليش العراقي من الشامل إىل اجلنوب ومن الوسط إىل اجلنوب، وادعى املندوب 
العراقي أن السلطات العراقية حرة يف حتريك القوات داخل العراق، ولكن نحن 
نعرف اهلدف أو األهداف من حتريك هذه القوات، ونعرف اآلن أين توجد هذه 

القوات.

هناك أدلة ومؤرشات تدل عىل أن العملية األوىل هي عملية حتضري واستعداد 
ولكن عمليات املراقبة وعمليات االستكشاف سوف تستمر حتى يطمئن اجلميع 
إىل أن هذه القوات العراقية التي أتت من مناطق خمتلفة عادت إىل األماكن التي 

كانت تتمركز فيها قبل صدور البيان العراقي.

أحتدث  سوف  إنني  الكويت  مطار  إىل  وصويل  بعد  املواطنني  لإلخوة  قلت 
اإلجراءات  عن  ومصداقية  رصاحة  وبكل  املواطنني  إلخواين  مناسبة  كل  يف 
السيايس  وامليدان  األمني  امليدان  يف  تتخذ  وسوف  اختذت  التي  واخلطوات 
واإلعالمي والعسكري دون التوسع يف احلديث عام اختذ من إجراءات يف امليدان 
ورؤساء  التعاونية  اجلمعيات  رؤساَء  اليوم  هذا  ظهر  ألتقي  وسوف  العسكري. 
املهنية ألحتدث  الرياضية ورؤساء مجيع االحتادات  العام واألندية  النفع  مجعيات 
للجميع برصاحة ووضوح من أجل أن نقف مجيعا صفا واحدا للدفاع عن بلدنا 
أوال، واملحافظة عىل أمن الوطن واملواطنني، وأال نتأثر أو نستجيب أو نستمع إىل 

ما قد يردد من أقاويل وإشاعات هتدف إىل إضعاف اجلبهة الداخلية. 

وأنا من هذا املنرب أناشد اإلخوة املواطنني متابعة ومالحقة مثل هذه العنارص 
التي تطلق مثل هذه اإلشاعات من منطقة إىل أخرى من أجل أن نعمل مجيعا عىل 

حفظ أمن البلد واملواطنني.
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أحببت أخي الرئيس وإخواين أعضاء جملس األمة أن أحتدث لكم يف بداية 
هذه اجللسة بشكل عام دون الدخول يف التفصيالت عن اإلجراءات التي اختذت 

من أجل أن يطمئن اجلميع.

إن ما اختذ من إجراءات كفيل بعدم إعطاء الفرصة لرئيس النظام احلاكم يف 
بغداد لتنفيذ ما دار ويدور يف ذهنه من نوايا عدوانية. وأن يسمع العامل كل العامل 
أن أبناء الكويت رجاال ونساء شيوخا وشبابا عاهدوا اهلل عىل أن يضحوا بالغايل 

والنفيس من أجل الدفاع عن هذا البلد الصغري املسامل.

نحن مل ولن نعتدي عىل أي بلد، بل بالعكس فهذا البلد الصغري أذهل العامل 
كيف  العامُل  َب  وتعجَّ الغاشم.  العراقي  االحتالل  إبان  أهله  وشجاعة  بصموده 
استطاع هذا الشعب الصغري الوقوف والصمود أمام القوات العراقية التي كانت 
التعذيب  من  الرغم  وعىل  التهديد،  من  الرغم  عىل  األسلحة،  بمختلف  مزودة 
والقتل اجلامعي، ولكن هذا الشعب آمن بربه وآمن بحقه يف احلياة الكريمة. ومل 
يركن إىل اخلضوع أو الركوع أو الرضوخ لطلبات القوات العراقية، والتاريخ يعيد 
نفسه؛ صمدنا يف املايض وسنصمد أيضا يف احلارض من أجل أن يفهم العامل أن هذا 

الشعب الصغري كبرٌي يف طموحاته و كبري يف شجاعته.

نعم هذه رسائل جيب أن تصل إىل رئيس النظام احلاكم يف بغداد وزبانيته. و 
ال يمكن أن نستجيب يف احلارض أو يف املستقبل كام قلت. إن هذه مسؤوليتنا مجيعا 
وال يمكن يف احلارض وال يف املستقبل أن نتخىل عن محل هذه الرسالة ومهام كان 
نوع املسؤوليات ونوع الثمن املطلوب الذي البد أن ندفعه يف سبيل محاية بلدنا 

ومحاية أهلنا. 

االجتامع  رئيسا وأعضاء عىل طلبكم  اإلخوة  أهيا  وثالثة أشكركم  ثانية  مرة 

احلشود العراقية عىل حدود الكويت يف أكتوبر 1994م الفصل الرابع



203 202203 202

واالستامع إىل ما تود احلكومة طرحه يف هذه اجللسة، نحن اآلن يف سفينة واحدة، 
فلنعمل مجيعا إىل إيصال سفينة الكويت إىل بر األمان، وبعد ذلك نتحدث برصاحة 
ومصداقية عن السبب واألسباب التي أعطت رئيس النظام احلاكم يف بغداد صورا 
خاطئة عن متاسك اجلبهة الداخلية، وأريد أن أختتم هذه الكلمة بقوله تعاىل: "إن 
العظيم،  اهلل  كفور" صدق  اهلل ال حيب كل خوان  إن  آمنوا  الذين  يدافع عن  اهلل 

والسالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته".

كلمة رئي�س جمل�س الأمة ال�صيد اأحمد ال�صعدون يف اجلل�صة غري العادية 

بتاريخ 10 اأكتوبر 1994م

الوزراء  رئيس جملس  العهد  أشكر سمو ويل  أن  باسمكم  األخوة  أهيا  "أود 
وحول  اختذت،  التي  اإلجراءات  حول  الكلمة  وهذه  العرض،  هذا  عىل 
املرحلة  به يف  القيام  ما جيب  وحول  االحتامالت،  وحول  األوضاع،  مستجدات 
القادمة، ورضورة مناقشة هذه األمور بيشء من الرصاحة، ولكن أيضا ليس يف 
جلسة علنية. وقيل أن أعطي الكالم للمتحدثني أود إذا سمحتم يل بكلمة موجزة 
أيضا أن أستعرض ما تم خالل األيام القليلة املاضية منذ أن صدر بيان السادس 
من أكتوبر مما يسمى بمجلس قيادة الثورة والقيادة القطرية حلزب البعث بالعراق. 
وأود أن أسجل يف هذه املناسبة التقدير لرسعة اإلجراءات التي اختذت من قبل 
األجهزة احلكومية. ويأيت يف مقدمتها رسعة التعامل مع ما ورد يف هذا البيان من 

حترك رسيع قامت به املؤسسة الدبلوماسية ووزارة اخلارجية يف الكويت. 

وكان من الواضح أن ما ورد يف هذا البيان خطورة ما يعنيه من هتديد ال للكويت 
وإنام للمجتمع الدويل أمكن إيصاله بوقت قصري ومناسب لكل األطراف املعنية 
أوال، ولألعضاء اآلخرين يف جملس األمن،  األمن  الدائمني يف جملس  لألعضاء 
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ولدول جملس التعاون ولدول إعالن دمشق، ولكل املؤسسات التي كان جيب أن 
يصل إليها مثل هذا البيان وماذا يعنيه من هتديد واالحتامالت املتوقعة. أود أيضا 
أن أسجل لألخ الكريم رئيس جملس الوزراء بالنيابة رسعة تعامله مع األحداث 
بدعوته إىل جلسة طارئة ملجلس الوزراء. ورسين حقيقة حضورها يف صباح يوم 
تبني االحتامالت واألهداف من  التطورات وحماولة  اجلمعة الستعراض خمتلف 

وراء هذا البيان. 

وأود أن أقول ما ال يمكن أن خيفى عىل أحد فتاريخ البيان هو السادس من 
أكتوبر واضح أنه تزامن مع قرب احتامل تقديم رالف إيكيوس لتقريره. ومعروف 
أيضا كل املحاوالت التي قام هبا النظام العراقي ليس يف هذه املرة فقط وإنام يف 
كان  ما  مع  يتوافق  تقرير  بتقديم  إيكيوس  رالف  يف  للتأثري  السابقة  املرات  مجيع 
يطالب به النظام العراقي، وما كان يدعيه من أنه قام بتنفيذ مجيع القرارات الصادرة 
عن جملس األمن. ودون شك؛ إنه يعني بذلك أنه قام بالتجاوب مع اللجنة التي 
يرأسها إيكيوس فيام يتعلق بتدمري أسلحة الدمار الشامل، وأيضا الرقابة الدائمة 
إيكيوس  رالف  يف  التأثري  فعال  أراد  أنه  أيضا  وواضح  البيولوجية،  أسلحته  عىل 
حتى إذا قدم هذا التقرير فإن جملس األمن لن يرفع احلصار، ألن العراق مل يستجب 
لكل القرارات مما اعتربه النظام العراقي خروج رالف إيكيوس عن اختصاصاته 
الواردة يف تشكيل اللجنة - أراد أنه إذا مل يستطع التأثري عىل هذا التقرير أن يؤثر 
يف جملس األمن معتقدا أنه يمكن أن يدعم بعض األطراف يف جملس األمن التي 
اعتقد خطأ أن هناك جمموعة من األعضاء الدائمني يف جملس األمن تسانده، وهي 
دول حضارية مواقفها ثابتة نحو رضورة تنفيذ النظام العراقي جلميع القرارات. 
لكنها كدول حضارية كانت أيضا تطالب بأن يعرتف املجلس بالتقدم الذي حصل 

من العراق بالذات يف ما يتعلق باملوافقة عىل القرار 715.
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ومن  روسيا  ومن  فرنسا  من  اإلشارة  هذه  مثل  فهم  العراقي  النظام  أساء 
واضحا  الرد  كان  لكن  الدويل،  املجتمع  يرشخ  أن  استطاع  أنه  وأعتقد  الصني. 
عليه من هذه الدول: من فرنسا ومن روسيا ومن الصني؛ أنه ال يمكن أن يتوقع 
رفع احلصار دون أن يقوم بتنفيذ مجيع القرارات، وبالذات ما يتعلق منها بإطالق 

رساح األرسى وبرتسيم احلدود أيضا. 

أراد يف هذا البيان أن يوهم املجتمع الدويل بأن سبب استمرار احلصار طرفان: 
حكام الكويت والواليات املتحدة. وهنا وإن كانت لغة التحدي ليست مستحبة 
من موقع كموقعي الذي أحتدث منه من سدة الرئاسة يف جملس األمة، لكن ال أجد 
وسيلة أخرى للرد عىل ما ورد يف هذا البيان من أن سبب معاناة الشعب العراقي 
هو ما يقوم به حكام الكويت والواليات املتحدة! أحتداه أن يثبت أن هناك يف غري 
العامل املتحرض ويف غري العامل املتمدن حكاما استمر أكثر من 250 سنة ال بالفرض 
مع  الشعب  وبتامسك  املحكومني،  مع  احلكام  بتامسك  وإنام  الناس.  باغتيال  وال 

احلكام.

السيد الرئيس: نتحداه أن يورد لنا حالة واحدة - وهذه جلسة علنية- نتحدى 
النظام العراقي، أن يأيت عىل ذكر العامل املتمدن أو غري املتمدن ليذكر حالة واحدة 
استمر فيها نظام حكم 250 سنة، ولكن األمر هو - كام تفضل سمو ويل العهد 
- قد ييسء الفهم أحيانا نعم. نحن نختلف وسنختلف وقد يستمع، وقد يترسب 
إليه من جلستنا الرسية خالف قد حيدث بيننا يف كيفية إدارة أمور البلد، لكن مل 
يكن يف يوم من األيام هناك خالف يف الكويت أبدا بني حاكم وحمكوم. لذلك إذا 
كان يعتقد أن ما كانت تطالب به الكويت من رضورة استمرار هذا احلصار هو 

من حكام الكويت فليسمع أن هذه املطالبة هي من كل فرد يف هذا البلد.

إنام  هذا  إن  يقول:  وهو  أخرى  مرة  أيضا  نتحداه  ونحن  الرئيس:  السيد 
يستمر بسبب الواليات املتحدة األمريكية. أنا ال أريد أن أعدد احلاالت وال عدد 
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احلصار،  باستمرار  قراراته  األمن  جملس  فيها  اختذ  الذي  األمن  جملس  جلسات 
سبتمرب  من  عرش  الرابع  يف  عقد  األمن  ملجلس  اجتامع  آخر  فقط  لنا  ليقل  لكن 
1994م، كيف اختذ القرار؟ إذا كان النظام العراقي يدعي أن استمرار احلصار إنام 
هو بسبب الواليات املتحدة فعليه أن يقدم الدليل بأن استمرار هذا احلصار إنام 
نتيجة الستعامل الواليات املتحدة حق النقض يف جملس األمن، ونحن نتحداه أن 
يذكر حالة واحدة أن األغلبية كانت تؤيد رفع احلصار يف جملس األمن. وبالتايل 
إذن املوقف من استمرار احلصار ومن اإلرصار عليه ليس للواليات املتحدة، وإنام 

هو جلميع دول جملس األمن، هو من املجتمع الدويل. 

النظام العراقي خرج علينا يف األيام األخرية - يمكن أنا ذكرت لسمو ويل 
العهد وأيضا لسمو األخ رئيس جملس الوزراء بالنيابة - قلت: أنا استغربت ألول 
مرة نستمع من النظام العراقي ترد يف كلمته الرئيسية ويف اللقاء اخلاص الرسي 
غري املعلن برؤساء الوفود العربية يف االحتاد الربملاين الدويل الذي عقد مؤخرا يف 
كوبنهاجن؛ ألول مرة يتحدث النظام العراقي يف اللقاء العريب يتحدث عن وجود 
40.000 من البدون كام يقول يف االجتامع العام لالحتاد الربملاين الدويل. حتدث 
عن وجود عرشات األلوف من الكويتيني هذا فيام يتحدث عن الكويتيني الذين 
منعهم -كام يقول النظام الكويتي من العودة إىل الكويت، ملاذا؟ ما هو السبب؟ 

ألنم رحبوا بدخول العراق إىل الكويت. 

ويف حدود الفرتة املتاحة يل للرد عليه يف ذلك املؤمتر وكانت دقيقتني وعرشين 
ثانية قلت له: أحتداك أمام هذا املجتمع الدويل ال أن تقدم لنا عرشات األلوف بل 
ذلك  يف  ذكره  وما  الكويت.  يف  سنستقبله  ونحن  واحدا  كويتيا  تقدم  أن  أحتداك 
التي رأيناها من  الصور  بالفعل أن يستعمله كوسيلة، ولعل  أراد  أنه  اللقاء رأينا 
خالل األجهزة من خالل التلفاز يف األيام القليلة املاضية من وضعهم يف اخليام 
العراقية وغريهم  العسكرية  عىل احلدود واضح أنم جمموعة من االستخبارات 
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ممن يدعي أنم من الكويتيني أو من غري حمددي اجلنسية الذين كام يقول طردوا 
من الكويت، نحن نتحداه مرة أخرى أن يقدم من هؤالء الذين حشدهم كويتيا 
واحدا ونحن مستعدون الستقباله، لكن علينا أيضا أن نتساءل ملاذا صدر مثل هذا 

البيان عن النظام العراقي؟ 

بتقديري اخلاص؛ صدور مثل هذا البيان إنام يعني أمرا واحدا، يعني أن النظام 
العراقي أحس أن حماوالته ملخادعة املجتمع الدويل للقول بأنه قد قام بتنفيذ كل 
قلنا من  يستفيد - كام  أن  بالفشل، فحاول  باءت  املحاوالت  القرارات كل هذه 
بعض اإلشارات التي صدرت من بعض األعضاء الدائمني - لكن كان الرد عليه 
واضحا من هذه الدول من أن عليه أال ينتظر رفع احلصار قبل أن يستجيب لكل 
املتعلق برتسيم  القرار رقم 833  تنفيذ  القرارات  القرارات ويأيت يف مقدمة هذه 
يؤيت  بدأ  الدويل  الضغط  أن  أيضا  شعر  وقد  األرسى.  رساح  وإطالق  احلدود 

نتائجه.

كلنا نتذكر عىل مدى ثالث سنوات ماضية منذ التحرير؛ رفض النظام العراقي 
وإنكاره وجود أي أسري لديه يف العراق نتيجة خماطبته بشكل مبارش من قبل الدول 
التحرك الكويتي  الدائمة العضوية من أن عليه أال يستمر هبذا اإلنكار. ويمكن 
استطاع إيصال هذه احلقائق إىل املجتمع الدويل أدى أيضا إىل أن يقوم رجل بمثل 
وزن ومكانة رئيس اجلمهورية الرتكية سليامن ديمرييل بتوجيه رسالة مبارشة له 
لنا بشكل واضح ورصيح: إن  حيملها وزير داخليته السابق، يقول فيها كام ذكر 
عىل صدام أال يستمر بإنكار وجود األرسى، وعليه إذا ما أراد أن يعود إىل املجتمع 
الدويل أن يطلق رساح هؤالء األبرياء. هذه تكاد تكون كلامت رئيس اجلمهورية 

الرتكية بالتحديد وبالنص عند مقابلتنا له. 

دون شك هو حينام يشعر أن كل حماوالته إنكار وجود األرسى، كل مراوغاته 
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بالقول بأنه اعرتف بالكويت استنادا إىل ما صدر من املجلس الوطني حول إلغاء 
قرار الضم، وينسى أن قرار الضم كان أحد الرشوط التي طلبها جملس األمن قبل 
أن يصدر القرار 687 ]الذي[ كان أحد رشوط وقف إطالق النار عندما وجد أن 
املجتمع الدويل ال يقبل مثل هذه املغالطات، وجد نفسه فعال أنه يف حالة ضيق، 
وأن ما عليه إال أن حياول التأثري عىل تقرير إيكيوس، والتأثري عىل املجتمع الدويل، 

حماوال أيضا التأثري علينا هنا يف الداخل.

ولعل ما ورد عىل لسان سمو ويل العهد - وأنا أعتقد بالفعل أنه مهم وجيب 
العراقي هو جبهتنا  النظام  أن نقف عنده، ولكني أعتقد أن األهم من هتديدات 
الداخلية أكد سموه. وليسمع النظام العراقي: شعب الكويت مع حكام الكويت 
الذين فوجئوا بذلك الغدر يوم 8/2، سيجدهم اليوم أكثر مما كانوا يف يوم 8/2. 
املتامسك للمجتمع  املوقف  يعاوننا هذا  أيضا  بالدفاع بكل ما نستطيع.  سنستمر 
الدويل ممثال يف جملس األمن أوال، وهذا املوقف الثابت أيضا لكل األشقاء الذين 
وقفوا مع الكويت. ولذلك أنا أعتقد أن رسالتنا جيب أن تكون واضحة للنظام 
العراقي، رسالتنا جيب أن تكون واضحة للمجتمع الدويل، رسالتنا أيضا جيب أن 
تكون واضحة لشعبنا يف الكويت؛ قدرنا هو أن نصمد، قدرنا أن ندافع، قدرنا هو 

أن نرد عىل النظام العراقي. 

 8/2 يوم  مسبوقة  غري  حالة  يف  الكويت  مع  وقف  الذي  الدويل  واملجتمع 
التامسك، وردة  أنه مستمر يف هذا  وظل متامسكا حتى اآلن، وأثبت مرة أخرى 
الفعل عىل هتديدات النظام العراقي نراها واضحة. وأعتذر إذا كنت قد أطلت، 
أن تصل رسالة  كان البد  املخترصة، ألنه  الكلمة  قول هذه  من  بد  كان ال  لكن 

واضحة".
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بروؤ�صاء  اجتماعه  خالل  الوزراء  جمل�س  ورئي�س  العهد  ويل  �صمو  كلمة 

من  العا�صر  يف  الأهلية  واجلمعيات  والنقابات  الحتادات  اإدارة  جمال�س 

اأكتوبر 1994م

"بسم اهلل واحلمد هلل وال إله إال اهلل. 

أيتها األخوات، أهيا اإلخوة. 

يسعدين أن ابدا حديثي بالرتحيب بكم مجيعا يف بيتكم هذا يف هذا اللقاء، أو 
هذا التجمع الذي أحببت أن يتم هذا اليوم من أجل أن نتدارس مجيعا اإلجراءات 
واخلطوات التي هتدف بشكل مبارش أو غري مبارش إىل محاية أمن الوطن واملواطنني 

من أي عدوان يوجه إىل الكويت. 

من  الكثري  حيمل  جاء  الذي  العراقي  البيان  مضمون  عىل  اطلعتم  وكلكم 
النوايا العدوانية والتوسعية ضد بلدنا احلبيب، ومن يعرف النظام احلاكم يف بغداد 
بغداد ال  النظام احلاكم يف  نوايا رئيس  البيان، ألن  يأيت مثل هذا  أن  ال يستغرب 
تزال مستمرة، وهو يتحنّي املناسبات والفرص من أجل أن ينفذ أهدافه العدوانية. 

وكلكم تابعتم أيضا موقف جملس األمن عندما اطلع عىل مضمون هذا البيان. 

اجتمع جملس األمن وقرر إبالغ السلطات العراقية رفض املجلس هلذا البيان، 
وأن جملس األمن ال يقبل يف احلارض وال يف املستقبل أسلوب التهديد والوعيد، 
ألن هذه قرارات اختذت باإلمجاع. والعراق ملزم بتنفيذ هذه القرارات مجيعها. إن 
العراق حياول إفهام الرأي العام الدويل أنه قام بتنفيذ مجيع قرارات جملس األمن 
الدويل متناسيا أن هناك قرارا واضحا وهو القرار 687 الذي يلزم النظام احلايل يف 
بغداد أن حيرتم سيادة الكويت وفقا للقرار الذي اختذ من قبل اللجنة التي رسمت 
احلدود بني العراق والكويت، وأن ُيرسع باإلفراج عن أبنائنا األرسى، واألرسى 
من الدول الشقيقة والصديقة. ومع ذلك فهو ال يزال يامطل يف تنفيذ هذا القرار 
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عىل الرغم من أن جملس األمن أبلغ املسؤولني العراقيني برصاحة ووضوح أكثر 
من مرة أنه ليس هناك جمال للمامطلة أو التسويف.

وإذا كان رئيس النظام العراقي يعتقد أن اتباع أسلوب املامطلة جيعل جملس 
ليس هناك  بأنه  العراقية بشكل رسمي  السلطات  أبلغت  فقد  يغري موقفه  األمن 
أمل يف أن يغري جملس األمن موقفه فيام يتعلق باحلصار إال إذا قام العراق وبشكل 
علني باحرتام سيادة الكويت واإلفراج عن مجيع أبنائنا األرسى واملوجودين اآلن 

يف سجون العراق.

هذا املوضوع أصبح واضحا جلميع دول العامل، ولكن العراق اعتقد أن فرنسا 
ربام تلني يف موقفها وكذلك مجهورية الصني ولكنه أبلغ من قبل فرنسا والصني 
أن هذا القرار اختذ بشكل مجاعي، وعىل العراق أن ينفذ هذا القرار إن عاجال أو 

آجال بكل فقراته.

وكلكم تابعتم أنه يف بعض املرات يأيت من يقول إن العراق نفذ الفقرة 22 من 
القرار 687 اخلاص بتدمري أسلحة الدمار الشامل. وليس هذا هو اهلدف، فقوات 
التحالف مل تأت من أجل تدمري أسلحة الدمار، إنام هدف دول التحالف الرئييس 

هو حترير الكويت من االحتالل العراقي وطرد القوات من األرايض الكويتية.

احرتام  إذن  فأين   ،22 الفقرة  نفذ  إنه  ويقول  املوضوع  هذا  يتناسى  العراق 
سيادة دولة الكويت؟ ملاذا خيتار فقرات من القرار؟ ومِلَ يتناسى عدوانه عىل أرض 
الكويت يف صباح 2 أغسطس 1990؟ هل يعتقد أن أهل الكويت - هبذه السهولة 
- نسوا ما قامت به القوات العراقية من تعذيب ألبنائنا؟ هل ينسى العراق هبذه 
األسلحة؟ هل  أنا دمرت  للعامل  يقول  أن  األمر  انتهى  قتل شبابنا؟ هل  السهولة 
يعتقد أن أهل الكويت يتنازلون عن شرب واحد من أرايض الكويت؟ ال بشكل 
مبارش أو غري مبارش، إن هذه قرارات اختذت من قبل منظمة دولية يف جملس األمن 
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الذي اختذ مثل هذه القرارات باإلمجاع، وما زال يطالب النظام احلاكم يف بغداد 
باإلرساع بتنفيذ مجيع القرارات وأوىل بالعراق أال يفكر يف يوم من األيام أن جملس 
األمن سيأيت بقرار آخر خيفض احلصار أو يلغيه، ولكن هناك قرارات عىل الرئيس 
ختفف  أن  الدولية  املنظمة  من  يريد  أنه  نعرف  لكننا  بتنفيذها،  يقوم  أن  العراقي 

احلصار.

يريد  إنه  الكويت  إىل  املواطنني مساء وصويل  وقد قلت يف كلمتي إلخواين 
نفطه  بإنتاج وتصدير  للعراق  أن يسمح  ختفيف احلصار بصورة جزئية من أجل 
أو  الغذائية  املواد  استرياد  يف  يردد  كام  ال  النفط  عائدات  يستخدم  ذلك  وبعد 
األدوية، ال إنه يريد أن يشرتي الكثري من األسلحة والكثري من املعدات احلربية 
ليهدد الكويت مرة ثانية وثالثة. وليس اهلدف لدى العراقيني الكويت فحسب، 

ولكن الكويت خطوة أوىل هلذا اهلدف. 

وكام قلُت أقول اآلن إن املواد الغذائية متوافرة يف مستودعات العراق واألدوية 
متوافرة أيضا ألنه ال تصدر سلعة للعراق إال بموافقة جلنة كونا جملس األمن، 
باستثناء املواد العسكرية فهي ممنوعة ولكن املواد الغذائية واألدوية مسموح هبا، 
ولكنه يريد أن يفهم الشعب العراقي املسكني أن الكويت وأمريكا وبعض دول 
املنطقة تقف حائال دونا، وبمعنى آخر يريد أن يقول يا أهل العراق لوال موقف 
يغالط  أن  يريد  واألدوية.  الغذائية  املواد  عىل  العراق  حلصلت  وأمريكا  الكويت 
العراقية، وال يمكن أن تنطيل مثل  اللعبة  العامل أمجع يعرف هذه  احلقيقة، ولكن 
هذه األالعيب عىل أحد طبعا. هذا هو الشق األول من حديثي وأرجو أن يكون 

واضحا لدى إخواين وأخوايت.

الكويتية،  احلدود  من  بالقرب  العراقية  القوات  حشد  كذلك  تابعتم  ثانيا: 
بإبالغ جملس  بادرنا  املعلومات  وتأكدنا من هذه  إىل مسامعنا  النبأ  فعندما وصل 
األمن الدويل بخطورة الوضع هبذه املنطقة، وأبلغنا األشقاء واألصدقاء أن البيان 
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العراقي يتضمن الكثري من التهديدات املرفوضة من قبل املجتمع الدويل.

وكام قلت يف بداية حديثي إن جملس األمن درس هذا البيان وأبلغ املندوب 
العراقي أن جملس األمن باإلمجاع يرفض مثل هذا البيان، وعىل السلطات العراقية 
السلطات  دعت  التي  األسباب  أو  السبب  واضح  بشكل  األمن  جملس  تبلغ  أن 
عىل  لتكون  الشامل  مناطق  من  الكثري  يف  العسكرية  قواهتا  حترك  أن  إىل  العراقية 
باألشقاء  اتصاالتنا  خالل  من  أنه  تعرفوا  أن  وهيمني  العراقية.  الكويتية  احلدود 
واألصدقاء كانت الردود إجيابية فجميع الدول الشقيقة والصديقة التي اتصلنا بنا 
أعلنت مواقف واضحة برفض مثل هذا البيان، وأبدت استعدادها للوقوف مع 

الكويت من أجل الدفاع عن كيانا وعن استقالهلا. 

وأنا هنا يف هذه املناسبة أؤكد لكم أن هذا ترجم إىل عمل من خالل وصول 
القريبة من الكويت، وال  املناطق  القوات اجلوية والبحرية وخمتلف األسلحة يف 
عىل  الوقوف  أجل  من  نار  ليل  مستمرة  اجلوية  املراقبة  إن  أقول  حني  رسا  أذيع 
حتركات القوات العراقية. نحن ال نريد أن نبدأ العدوان، ولكن لن نسمح ألي 
جندي عراقي أن خيطو خطوة داخل األرايض الكويتية إال أن يدفع الثمن. فكلنا 
مستعدون ألن نموت وحتيا الكويت. وبالنسبة لإلجراءات األمنية، ال أذيع رسا 
نار  ليل  تعمل  والبحرية  والربية  اجلوية  العسكرية  القطاعات  مجيع  إن  قلت  إذا 
عىل مراقبة حتركات القوات العراقية. وأنا اآلن عىل أتم االستعداد لصد وردع أي 
عدوان عراقي. هذا دور القوات الكويتية تساندها القوات التي جاءت من الدول 

الشقيقة والصديقة لالشرتاك مع القوات الكويتية يف صد العدوان.

وكام قلت، إذا فكر رئيس النظام العراقي يف االقرتاب من احلدود الكويتية 
فسوف تكون كارثة عليه، وإذا بدأ العدوان فلن تكون الرضبة كام حدثت يف حترير 

الكويت، ولكن الرضبة ستكون كبرية جدا هذا املرة.
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يبقى لدينا األمن الداخيل وهو أمن املواطنني، وهذه أيضا مسؤوليات كبرية 
ملقاة عىل عاتق مجيع إخواين املواطنني رجاال ونساء، فالظروف احلالية حتتم علينا 
يف  اآلن  املندسة  الرشيرة  العنارص  ومتابعة  مالحقة  أجل  من  نار  ليل  نعمل  أن 
الكويت، وإبالغ هذه املعلومات إىل إخوانكم العاملني يف املؤسسات األمنية حتى 
يأخذوا االحتياطات الالزمة باعتقال هذه العنارص، وعدم إعطاء الفرصة هلم لكي 
يتمركزوا ويبثوا اإلشاعات واألقاويل من أجل إضعاف الروح املعنوية وإضعاف 
أي  نوع وطبيعة عمل  النظر عن  الداخيل. هذه مسؤوليتنا مجيعا برصف  الصف 
الوطني جيب أن يعملوا من  مواطن. كل رجال األمن ورجال اجليش واحلرس 
أجل حفظ أمن وطننا ومواطنينا، وجيب أن نبذل قصارى جهدنا يف سبيل خدمة 
املواطنني يف الظروف العصيبة التي يمر هبا وطننا العزيز. هذه مسؤوليات كبرية، 
لقد انتهى دور الكالم وجاء دور العمل اجلاد املفيد أي خدمة الوطن واملحافظة 

عىل أمنه يف كل امليادين.

احلذر  من  مزيدا  مجيعا  منا  تتطلب   - وإخواين  أخوايت   - احلالية  والظروف 
املواطنني  إلخواننا  لنوفر  العنارص  هذه  ملالحقة  اليقظة  من  ومزيدا  واالنتباه، 
اآلن  مشغولة  الكويتية  العسكرية  القوات  ألن  الكويت  داخل  األمن  من  مزيدا 
عىل احلدود بمتابعة التحركات العراقية، أما األمن يف داخل البلد، فنحن نتحمله 
رجاال ونساء ليل نار من أجل املحافظة عىل أمن الوطن، ومن أجل أن نضيق 
السنوات  التي دخلت الكويت خالل  العنارص الرشيرة  احلصار عىل نشاط هذه 
املاضية وال تزال تعمل بيننا. جيب أن نتم من اليوم بعمل هذه املجموعات التي 
هتدف إىل إضعاف اجلبهة الداخلية وهتدف إىل متزيق وحدة الصف بسبب ما تطرح 
من أقاويل وإشاعات. وإذا كنا يف املايض تساهلنا بعض اليشء فليس من مصلحة 

أمن الوطن واملواطنني أن نتساهل مع هذه العنارص اآلن.

وإين كمسؤول أقول لكم مجيعا من هذه اللحظة، بقدر ما هناك من مسؤوليات 
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ملقاة عىل عاتق إخوانكم العاملني يف اجليش والرشطة واحلرس الوطني أيضا هناك 
مسؤوليات ال تقل أمهية ملقاة عىل عاتق املواطنني، وجيب أن نعمل وبرسعة، وأن 

نفتح أعيننا ملالحقة هذه العنارص وتتبع خطواهتا وأن نتعرف نشاطها الضار.

نحن ال نريد أن نتجنى عىل أحد بغض النظر عن جنسيته، ولكن من يفكر يف 
القيام بعمل يرض بأمن الوطن واملواطنني جيب أال نرتاخى معه.

الشعب  هذا  معدن  أعرف  أنا  ولكن  ومتعددة،  كبرية  مسؤوليات  وهذه 
والتزامه وصالبته يف األزمات. كلنا نتذكر نتيجة العدوان العراقي الذي تم صباح 
وناضلوا  صمدوا  الذين  اإلخوان  من  الكثري  القاعة  هذه  ويف  1990/8/2م. 
الذي  العدو  مع  يتعاونوا  ومل  وباسلة،  شجاعة  وقفة  وقفوا  ولكن  يستسلموا،  مل 
هذا  املحاوالت.  هذه  كل  وفشلت  والتعذيب،  بالتهديد  الوسائل  كل  استخدم 
هو معدن الشعب الكويتي. وأنتم اليوم تتحملون نفس املسؤولية، وال يمكن أن 

نستجيب يف احلارض أو يف املستقبل لطلبات العراق.

كلنا نتكلم بصوت جهوري مسموع ونقول: ال يمكن أن نستسلم للقوات 
الدفاع  أتم االستعداد ألن نموت يف سبيل  الثمن، وكلنا عىل  العراقية مهام يكن 
عن أهلنا ويف سبيل الدفاع عن كيان بلدنا والدفاع عن استقاللنا. وإذا كان العراق 
يقول اليوم أو غدا إنه بالتهديد يستطيع أن ينفذ أهدافه العدوانية أقول له بصوت 
جهوري ومسموع: ال، إنك لن تستطيع؛ إنك إذا استطعت يف غفلة من الزمن، 
العراقية ...  القوات  الكويتي أن تدخل  الشعب  ويف يوم من األيام يف غفلة من 
نعم أقول يف غفلة من الزمن، فقد كنت هناك يف جدة يف 7/31 و 1990/8/1 
واجتمعت مع اجلانب العراقي ورجعت وأبلغت صاحب السمو بتقرير مستعجل 
يوم اخلميس من عدوان غادر عىل  ما حدث صبيحة  نتيجة االجتامع، لكن  عن 
الكويت، هذا العدوان ال يمكن أن يتم مرة ثانية. والذي تعلم الدرس ال يمكن 
أن ينساه. كلنا جنود يف سبيل خدمة الوطن، وكلنا رجال رشطة يف سبيل املحافظة 
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واملؤسسات  الوزارات  ملراقبة  حرس  رجال  كلنا  واملواطنني.  الوطن  أمن  عىل 
العامة يف الدولة، كلنا رجال مستعدون أن نعمل ليل نار من أجل املحافظة عىل 
أمن بلدنا، ومن أجل االشرتاك مع القوات املسلحة يف صد أي عدوان يأيت من 

العراق أو غريها، هذا قدرنا.

وال يمكن أن نتخىل عن محل هذه املسؤوليات، هذه أمانة محلناها من اآلباء 
األمانة،  هذه  عىل  نحافظ  بل  األمانة،  هذه  يف  نفرط  أن  يمكن  وال  واألجداد، 
ونسلمها ساملة غري ناقصة إىل اجليل القادم، وهكذا األجداد واآلباء عملوا ونحن 
اآلن نسري يف الطريق الذي رسموه لنا؛ طريق الدفاع وطريق التضحية من أجل 

الكويت.

أن  عىل  اهلل  عاهدوا  ونساء  رجاال  مجيعا  الكويت  أهل  أن  صدام  فليسمع 
يموتوا يف سبيل عزهتم وكرامتهم والدفاع عن أرضهم، ليكن هذا شعار اجلميع 
ال يمكن أن نستجيب أو نتهاون أو نعطي رئيس النظام احلاكم يف بغداد ما يشتهي 

وما يرغب.

إليكم  وأحتدث  اليوم  هذا  بكم  ألتقي  أن  واإلخوة  األخوات  أيتها  أحببت 
برصاحة ووضوح، كام حتدثت صباح اليوم مع إخواين أعضاء جملس األمة، والبد 
أن البعض منكم استمع للبيان الذي صدر من قبل جملس األمة. هذا البيان الذي 
جاء كرسالة لصدام بالذات ليسمعها. وإذا كان اعتقاد صدام أن الصف الداخيل 
يف الكويت ضعيف، وأن هناك تفاوتا يف وجهات النظر بني الكويتيني، فإن البيان 
الذي صدر هذا اليوم ليصل إىل صدام بشكل مبارش، وعليه أن يعيد النظر بمواقفه 

التي ال ينتظر هلا إال الفشل حارضا ومستقبال.

وتأكدوا أن الكثري من دول العامل ترفض الترصف العراقي. وثقوا أن الكثري 
املعتدى  الباطل، تقف مع  العامل تقف معكم، ألنا تقف مع احلق ضد  من دول 
املعركة. إن اهلل معنا، ومن كان مع  املعتدي، لن نكون وحدنا يف هذه  عليه ضد 
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اهلل فإن اهلل معه، وال يمكن أن نستسلم أو أن نستجيب إىل طلبات العراق. هو 
يريد أن ننسى موضوع احلدود واألرسى ولكننا لن ننسى موضوع أبنائنا األرسى 
نسلم  وسوف  نحملها  أمانة  هذه  العراق.  سجون  يف  موجودين  مازالوا  الذين 
هذه األمانة للجيل اجلديد وسيستمر يف املطالبة باحرتام سيادة أراضينا ويستمر 
التملص بشكل مبارش أو غري  أبنائنا. ومهام حاول صدام  باملطالبة باإلفراج عن 
من قرارات جملس األمن فنحن ُنرِصُّ عىل أن احلصار مستمر، ولن يرفع احلصار 

حتى يعرتف بحدودنا ويفرج عن أبنائنا األرسى.

الظروف  ثانية أخوايت إخواين: يسعدين أن أرحب بكم وال بد يف هذه  مرة 
العصيبة التي يمر هبا وطننا العزيز أن نكثر من هذه اللقاءات وأن نتشاور يف كل 

األمور التي هتم بلدنا يف احلارض واملستقبل.

وأعيد وأكرر ال أريد أن أحدد نوع العمل، ولكن كأخ لكم أقرتح أن تكون 
إىل  كالمي  لترتمجوا  والعمل  االجتامعية  الشؤون  وزير  األخ  برئاسة  منكم  جلنة 
عمل، وعام هو مطلوب من املواطنني بشكل عام. ال أريد أن أحدد نوع العمل 
وطبيعته، ولكن هيمني النواحي األمنية أوال، وتقديم اخلدمات إلخواين املواطنني 
نوا  يف كل امليادين. ويف بايل الكثري من هذه األعامل ولكن كام قلت أريد أن تكوِّ
جلنة جتتمع مع وزير الشؤون االجتامعية والعمل وتتدارس ما هو مطلوب. فلقد 
انتهى وقت التفرج وجاء وقت العمل اجلاد والعمل املفيد، كٌل يف ميدانه بغض 
النظر عن طبيعة عمله، وسواء كان يعمل أربع أو ست ساعات أو يعمل يف النهار 

أو يف الليل.

إن كل مواطن عليه مسؤولية، ولكن ما هو نوع العمل وما نوع املسؤولية وما 
عدد الساعات هذا أتركه إىل إخواين أعضاء اللجنة التي يتم تشكيلها. وجتتمع مع 
األخ وزير الشؤون االجتامعية والعمل من أجل تدارس املوضوع بشكل تفصييل. 
مرة أخرى يسعدين أن ألتقي أخوايت وإخواين وأرجو أن تطمئنوا  يا إخوان بأن 
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البلد يف أمان واستقرار، وليس هناك داع للقلق أو اهللع. 

اليوم أقول لكم كمسؤول، وأنا أعرف عمل القوات العسكرية املوجودة يف 
إىل  الرسالة  هذه  وانقلوا  اطمئنوا  لذلك  وواجباهتا،  دورها  وأعرف  املنطقة  هذه 
مجيعا  علينا  يمن  وتعاىل  سبحانه  واهلل  خري  يف  بلدنا  واإلخوان،  األخوات  مجيع 
باملزيد من نعمة األمن واألمان واالستقرار واهلل سبحانه وتعاىل حيمي بلدنا من 

كل مكروه بقيادة صاحب السم حفظه اهلل.

ت�صكيل جلنة لدعم املجهود احلربي:

جملس  لرئيس  الثاين  النائب  برئاسة  جلنة  تشكيل  عن  الوزراء  جملس  أعلن 
وزراء ووزير املالية نارص الروضان وعضوية كل من وزير الدولة لشؤون جملس 
اإلدارية  والشؤون  العدل  ووزير  الدخيل،  عبدالعزيز  التخطيط  ووزير  الوزراء 
مشاري العنجري لدراسة السبل املناسبة لتمكني املواطنني من املشاركة يف حتمل 
األعباء املالية املرتتبة عىل االستعدادات العسكرية ملواجهة هتديدات النظام العراقي 
وحترشاته وتقديم التصورات العملية لتجسيد إجيابية املواطن وحتمله مسؤولياته 
الوطنية يف دعم املجهود احلريب للدفاع عن الوطن، ويرسي ذلك عىل العاملني يف 

القطاعني احلكومي واخلاص.

ال�صتعدادات الع�صكرية على اجلانب الكويتي

والتي  الكويتية  احلدود  باجتاه  العراقي  للنظام  العسكرية  التحركات  إزاء 
واكبت التهديدات املتصاعدة من جانب النظام العراقي بادرت الكويُت إىل وضع 
قواهتا املسلحة يف حالة تأهب قصوى واستدعت جمموعات من قوات االحتياط، 
واختذت هذه القوات مواقعها الدفاعية عىل احلدود الشاملية يف مواجهة احلشود 
الدبابات  القوات بعرشين ألف جندي تعززهم  العراقية. وتقدر هذه  العسكرية 

واملصفحات احلديثة.
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كام تم اختاذ إجراءات أمن إضافية تم بمقتضاها حظر دخول بعض املناطق 
عىل  مسلحة  اشتباكات  أي  حدوث  عند  سالمتهم  لضامن  املدنيني  عىل  الشاملية 

احلدود الكويتية العراقية.

دفعتني  الكويتية  الدفاع  وزارة  استدعاء  بشأن  إليه  أرشنا  ما  جانب  إىل  هذا 
من قوات االحتياط املجندين لاللتحاق بمعسكرات قيادة وحدات االحتياط يوم 
الواجب. وقد  لنداء  الراهنة، وتلبية  العارش من أكتوبر 1994م، نظرا للظروف 
جاء ذلك يف ترصيح لوزير اإلعالم الشيخ سعود نارص الصباح، حيث أعلن إىل 
جانب ذلك عن مراقبة احلكومة الكويتية لكافة التطورات والتحركات من جانب 

النظام العراقي، فضال عن استعدادها التام ملواجهة أي موقف طارئ.

وأعلن مدير التوجيه املعنوي بوزارة الدفاع يف بيان له أن وزارة الدفاع قامت 
الكويت، وأكد  الباتريوت األمريكية يف خمتلف مناطق  بطاريات صواريخ  بنرش 
أن االجواء الكويتية حمروسة وآمنة، وأن أبناءنا من قواتنا املسلحة وبالتعاون مع 
تشنه قوات  ملواجهة أي هجوم  االستعداد  أهبة  الشقيقة والصديقة عىل  القوات 

النظام العراقي، مشريا إىل أن الرد عليه سيكون بقوة.

افتتاح  املدين عن  الدفاع  إدارة  عام  مدير  أعلن  يوم 1994/10/13م  ويف 
أربعة مراكز لتسجيل املتطوعني واملتطوعات الذين سبق هلم االلتحاق يف دورات 
الدفاع املدين قبل العدوان العراقي أو بعد حرب التحرير، هبدف تنشيط املتطوعني 

وزيادة استعدادهم للقيام بأعامل الدفاع املدين عىل أكمل وجه.

هجومية  خطة  وضعت  الكويت  أن  ذلك  قبل  أعلن  قد  الدفاع  وزير  وكان 
الكويتي  استعداد اجليش  أراضيها، وأكد  اعتداء عراقي عىل  حال تعرضها ألي 

لصد أي هجوم عراقي، معربا عن أمله يف أال يلجأ إىل ذلك.

البدائل  مجيع  أن  أكد  فقد  املواصالت  بوزارة  الطوارئ  جلنة  رئيس  أما 
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والتجهيزات للمحطات األرضية واملتنقلة واملحمولة وغريها عىل أتم االستعداد 
املحلية  والالسلكية،  السلكية  االتصاالت  شبكة  يف  طارئ  أي  ملواجهة  حتسبا 

واخلارجية.

وأعلنت قيادة احلرس الوطني عن فتح باب التطوع لقوات احتياطية تكون 
رديفة لقوات احلرس الوطني العاملة للدفاع عن الكويت عند احلاجة . ويف يوم 
1994/10/17م قام سمو ويل العهد رئيس جملس الوزراء الشيخ سعد العبداهلل 
السامل الصباح بزيارة تفقدية للمواقع األمامية للقوات املسلحة الكويتية، والقوات 

الشقيقة والصديقة املرابطة عىل احلدود الشاملية للبالد.

ثم قام سموه بتفقد عدد من املواقع العسكرية، واستمع إىل رشح مفصل عن 
سري عمليات االستعداد القتايل وطبيعة املهام املسندة إىل هذه املواقع والتنسيق بني 
خمتلف أنواعها. وناشد سموه يف كلمته التي ألقاها عىل أفراد القوات املسلحة الربية 
والتدريبات  االستعدادات  تكثيف  واملجندين  منهم  العاملني  واجلوية  والبحرية 

ومواصلة اليقظة واحلذر دفاعا عن الوطن العزيز".)63(

ويقول اللواء ركن طيار صابر السويدان يف كتابه عن تاريخ اجليش الكويتي 
حول هذه القضية: "يف أكتوبر 1994م واجه اجليش الكويتي حدثا هاما آخرا يف 
تاريخ مسريته ومرتبط بالعراق حني بدأت احلشود العراقية عىل احلدود الشاملية 

لغزو حمتمل آخر عىل الكويت.
حماولة  ألي  للتصدي  الطوارئ  حالة  برفع  مبكرا  األمور  استباق  فجرى 
عراقية. وعىل الرغم من عدم اكتامل تسليح القوات الثالث، إال أنا استطاعت 

باالشرتاك مع قوات التحالف التصدي ووقف حماوالت العدو العراقي.

أعطت األزمة التي عرفت بأزمة أكتوبر 1994م املؤسسَة العسكريَة الفرصة 

أكتوبر 1994: دراسة  الكويتية يف  العراقية عىل احلدود  الكويتية، احلشود  البحوث والدراسات  )63( مركز 
توثيقية لردود الفعل العربية والعاملية"، ص. 146-111.
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ملامرسة الكثري من التطبيقات الناجحة لدروس سبق التدرب عليها. كام أعادت 
اهليبة للجيش الكويتي ورفعت الروح املعنوية ملنتسبيه، وارتفعت ثقة املواطنني به 

بعد أحداث الغزو العراقي للكويت يف أغسطس 1990م".)64(

العراق يعلن عن تراجع قواته يف 12 اأكتوبر 1994م

قوات  وقدوم  الكويت  مع  صلبة  وقفة  الدويل  املجتمع  وقوف  وبعد   
عسكرية من دول عدة وصدور قرارات دولية ملزمة، وترصحيات من كبار زعامء 

العامل تراجع صدام عن نيته بغزو الكويت مرة أخرى. 

العراقي حامد محادي أن )القوة  النظام  الثقافة واإلعالم يف  "أكد وزير  فقد 
العراقية التي أثار األمريكان الزوبعة املفروضة حول وجودها يف اجلنوب كانت 
قد أمتت انتقاهلا إىل مواقع خلفية يوم 1994/10/12م وبعد إنجاز هذه اخلطوة 
منهج  يقتيض  ما  وفق  السابقة  مواقعها  إىل  القوات  تلك  إلعادة  الوقت  حان 
اإلعالن  هذا  وجاء  بذلك(.  األوامر  هلا  صدرت  قد  وأنه  والعمليات،  التدريب 

يوم 1994/10/15م.

يف  رائعا  نجاحا  حققت  قد  الكويتية  السياسية  القيادة  أن  يتبني  هذا  ومن 
مواجهة السياسة العدوانية العراقية، فقد عملت منذ انتهاء حرب حترير الكويت 
1991م عىل إعادة تأهيل قواهتا املسلحة، كام وقعت عددا من االتفاقيات األمنية 
مع عدد من الدول الكربى دائمة العضوية يف جملس األمن ويف مقدمتها الواليات 
بني  دمشق  بإعالن  جديدة  دفاعية  إقليمية  اتفاقية  وقعت  كام  األمريكية،  املتحدة 
العريب  الدفاع  ميثاق  تعزز  وسوريا  ومرص  العربية  اخلليج  دول  وباقي  الكويت 

املشرتك، وميثاق جملس التعاون لدول اخلليج العربية.

)64(   اللواء ركن طيار صابر السويدان والرائد ركن ظافر العجمي، تاريخ اجليش الكويتي 1999-1949، 
ط. 1، د.م، د.ن، 1999، ص. 486.
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إضافة إىل أنا افرتضت أسوأ االحتامالت منذ بداية األزمة، فأعدت قوة ردع 
متفوقة بكل املقاييس عىل القوات العراقية، وحصلت عىل تأييد املنظامت الدولية 
واإلقليمية ومجيع الدول دائمة العضوية يف جملس األمن عىل تفاوت يف درجة هذا 

االلتزام )موقف كل من الواليات املتحدة وروسيا االحتادية( عىل سبيل املثال.

وهذا ما دفع النظام العراقي للرتاجع عن نيته العدوانية فقد كان - فيام يبدو 
- يتوهم أن عملية احلشد العسكري الدويل الضخمة التي متت يف حرب حترير 
املوقف جاد وأنه  أن  أيقن  تتكرر مرة أخرى، و حينام  لن  الكويت عام 1991م 
سيتم رضبه هذه املرة الستئصال ما تبقى لديه من قوة عسكرية أفلتت من اإلبادة يف 
املرة السابقة، بادر إىل الرتاجع برسعة، وأعلن عن سحب قواته إىل مواقعها معلال 

انتشار هذه القوات بأنا كانت يف مهمة تدريبية، وأنا قد أنت هذه املهمة.

الفصل الرابع
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الف�صل اخلام�س

اعرتاف العراق بدولة الكويت وبرت�صيم احلدود يف نوفمرب 1994م

أكتوبر   12-6 الفاشلة  العراقية  املغامرة  أعقبت  التي  األحداث  تتابع  مع 
الكويت  بدولة  اعرتافه رسميا  يعلن  أن  العراقي مفرا من  النظاُم  1994م مل جيد 
وسيادهتا واستقالهلا، وباحلدود الفاصلة بينه وبني الكويت، والتي قامت األمم 
املتحدة برتسيمها وختطيطها وإرساء العالمات احلدودية وفقا للوثائق واملعلومات 

التي توافرت لألم املتحدة عن هذه احلدود. 

املفاوضات  عملية  تطور  إيراد  حيسن  النتيجة  هذه  توضيح  قبل  ولكن 
الكويت  دول  بني  احلدود  ترسيم  مسألة  استكامل  ختص  التي  واإلجراءات 
الكويتية  اخلارجية  وزارة  أصدرته  كتاب  من  نص  ييل  وفيام  العراق.  ومجهورية 
 – الكويتية  احلدود  لرتسيم  املتحدة  األمم  للجنة  النهائية  النتائج  "ملف  بعنوان 

  )65(."IKBDC العراقية

"أوال: تشكيل اللجنة واختصاصاهتا:

لقد شكلت جلنة األمم املتحدة لرتسيم احلدود الكويتية العراقية بناء عىل قرار 
جملس األمن الدويل رقم 687 كام ورد يف فقرته الثالثة والتي تطلب من السكرتري 
والعراق  الكويت  الالزمة مع  الرتتيبات  اختاذ  يساعد يف  أن  املتحدة  العام لألمم 
لتخطيط احلدود بني البلدين. وقد أوكل إىل اللجنة مهمة ترسيم احلدود الدولية 
باألحداثيات اجلغرافية خلطوط الطول والعرض، ومن خالل التعيني املادي عىل 
النحو الوارد يف املحرض املتفق عليه بني دولة الكويت واجلمهورية العراقية بشأن 
استعادة العالقات الودية واالعرتاف واألمور ذات العالقة )املوقع عليه يف بغداد 

احلدود  "ختطيط  مثل  العديدة  الكويتية  والدراسات  البحوث  مركز  كتب  راجع  التفاصيل  من  وملزيد   )65(
الدولية بني دولة الكويت ومجهورية العراق كام أقرهتا األمم املتحدة" و "ترسيم احلدود الكويتية العراقية 

احلق التارخيي واإلرادة الدولية".
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يف 4 ترشين األول/أكتوبر 1993م(. 

وقد كلف السكرتري العام لألمم املتحدة باختيار أعضاء اللجنة املكونة من 
العراق،  من  وعضو  الكويت  من  وعضو  مستقلني  أعضاء  ثالثة  أعضاء،  مخسة 

حيث تم تشكيل اللجنة من كل من: 

الدكتور/ خمتار كوسوما وزير خارجية إندونيسيا األسبق رئيسا للجنة حتى   -
ناية عقده بتاريخ 8 ديسمرب 1992م. 

الدكتور/ نيكوالي فالتيكوس نائب مدير مكتب العمل الدويل الذي حل   -
حمل الرئيس السابق وأصبح رئيسا للجنة منذ دورهتا الثامنة.

السيد/ آيان بروك - خبري سويدي.   -

السيد/ بل روبنسون - خبري نيوزيلندي.    -

الدكتور/ طارق رزوقي - ممثل الكويت وسفريها يف فرنسا.    -

بوزارة  املنظامت  إدارة  ومدير  العراق  ممثل  القييس  رياض  الدكتور    -
اخلارجية.

اجلغرافية  باألحداثيات  الدولية  احلدود  ترسيم  يتمثل يف  اللجنة  اختصاص 
املتفق عليه لعام 1963م، والذي يبني  الطول والعرض وفقا للمحرض  خلطوط 
اتفاق 1932م حيث نص املحرض املذكور يف  البلدين حسب  مسار احلدود بني 

أحد بنوده عىل أنه اتفق الوفدان عىل ما ييل: 

عىل  التامة  وسيادهتا  الكويت  دولة  باستقالل  العراقية  اجلمهورية  »تعرتف 
حدودها املبينة بكتاب رئيس وزراء العراق بتاريخ 1932/7/21م والذي وافق 

عليه حاكم الكويت بكتابه املؤرخ بـ 1932/8/10م«. 

وينص كتاب رئيس وزراء العراق نوري السعيد املوجه إىل السري آف مهفري 

اعرتاف العراق بدولة الكويت وبرتسيم احلدود يف نوفمرب 1994م الفصل اخلامس



223 222223 222

بتاريخ 1932/7/21م عىل ما ييل:

»أظن بأن سيادتكم توافقون عىل أن الوقت قد حان لتأكيد احلدود املوجودة 
العراق والكويت. وهلذا فأنا أرجو أن تتخذوا االجراءات الرضورية ألخذ  بني 
بني  املوجودة  احلدود  تفصيالت  عىل  الكويت  يف  املسؤولة  السلطات  موافقة 

البلدين.

من تقاطع وادي العوجاء بالباطن ومنها يف اجتاه شامل خط الباطن إىل نقطة 
تقع جنوب عرض سفوان متاما، ومنها رشقا فتمر بجنوب آبار سفوان، جبل سنام، 

أم قرص، جمتازا إىل العراق، وهكذا إىل مفرتق طرق خور زبري، وخور عبداهلل.

وكرب  وعوهه  وفيلكا،  مسجان(،  )أو  ومسكان  وبوبيان،  وربة  جزيرة  إن 
وقاروه وأم املرادم هي للكويت«.

وقد رد عليه الشيخ أمحد اجلابر حينها يف كتاب موجه إىل الوكيل السيايس يف 
الكويت بتاريخ 1932/8/10م بام ييل:

»ببالغ الرسور تسلمنا رسالتكم املؤرخة يف 7 اجلاري ربيع الثاين 1311هـ 
يف  املؤرخة  الرسالة  ترمجة  وكذلك  حمتوياهتا،  وقرأنا  1932/8/6م  املوافق 
1932/2/25م املرسلة من سعادة املندوب السامي يف العراق إىل سعادة املقيم 
السيايس يف اخلليج الفاريس، وترمجة الكتاب املؤرخ يف 1932/6/21م واملرسل 
من سعادة نوري باشا السعيد - رئيس وزراء العراق بخصوص احلدود العراقية 
الكويتية. وكذلك علمنا من كتاب سعادة املقيم السيايس املؤرخ 1932/7/30م 
بأن احلدود التي اقرتحها رئيس وزراء العراق، قد وافقت عليها حكومة صاحب 

اجلاللة. 

ولذلك، نرجو أن نخربكم بأننا نوافق عىل تأكيد احلدود املوجودة بني العراق 
والكويت كام هي مبينة يف كتاب رئيس وزراء العراق«. 
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وبالتايل فاختصاص اللجنة مل يكن فرض اتفاق جديد، وإنام يقترص عىل ترمجة 
االتفاقات القائمة عىل أرض الواقع بالرتسيم، وعليه فطبيعة عمل اللجنة هو فني 

بحت وليست له أية صبغة سياسية، حيث ينحرص ذلك يف جملس األمن الدويل.

هذا ويالحظ أن كتاب رئيس وزراء العراق ينص عىل تأكيد احلدود املوجودة 
»أي القائمة بني العراق والكويت« يف موقعني. كام أن رسالة حاكم الكويت نصت 
عىل تأكيد احلدود املوجودة بني العراق والكويت. وهذا يعني أن هنالك مفهوما 
التارخيية  العراقية قبل عام 1932م. ومن املعروف أن اخللفية  للحدود الكويتية 
تعود إىل االتفاقية اإلنجليزية العثامنية لعام 1913م، حيث حددت خطا أخرضا 
يمتد من الساحل عند مصب خور الزبري نحو الشامل الغريب، ويمر إىل اجلنوب 
مبارشة من أم قرص وسفوان وجبل سنام إىل الباطن، ومن ثم جنوب غرب إىل 
الباطن. وأوضحت خطا أمحرا ينحدر إىل خور عبد اهلل. وهذان اخلطان يمثالن 
حتدد  كانت  والتي  االتفاقية  هذه  عىل  التوقيع  تم  وقد  الكويتية.  السلطة  حدود 
حدود دول أخرى يف املنطقة، إال أنه مل يصدق عليها بسبب نشوب احلرب العاملية 

األوىل. 

السيايس  واملعتمد  الكويت  بني حاكم  الرسائل  تبادل  تم  ويف عام 1932م 
احلكومة  مع  مشاورات  بعد  العراق  يف  السامي  واملفوض  الكويت  يف  الربيطاين 
العراقية عىل أساس وصف للحدود، وكان مطابقا للخط األخرض عىل خريطة 
اتفاقية 1913م. ونظرا ملا تتصف به نقطة التحول جنوب سفوان من أمهية خاصة 
نظرا لتحكمها يف احلدود الكويتية العراقية يف الشامل، فقد قام املعتمد السيايس يف 
الكويت بعد االتفاق مع السلطات العراقية عىل نصب الفتة تعني حدود العراق 
والكويت جنوب سفوان تبعد عن مركز اجلامرك العراقي يف ذلك الوقت بمسافة 
كيلو مرت واحد. وبذلك اعتربت هذه النقطة من احلدود الكويتية العراقية الوحيدة 
املرسمة منذ ذلك التاريخ، وكانت املؤرش الدقيق الوحيد الذي يبني امتداد احلدود 
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العراقية  السلطات  قبل  من  أزيلت  قد  اللوحة  هذه  أن  إال  الشامل،  يف  الكويتية 
عام 1932م بحجة إعادة طالئها، وتم ذلك بناء عىل أمر من مترصف البرصة، 
السلطات  بواسطة  1939م  عام  مارس  يف  ثانية  مرة  إزالتها  تم  كام  أعيدت.  ثم 
العراقية، ولكن يف يونيو 1940م قامت السلطات الكويتية مع املعتمد الربيطاين 
الالفتة  أن  عىل  العراق  خارجية  وزير  احتج  وقد  بإعادهتا.  الكويت  يف  السيايس 
أعيدت عىل مسافة كيلو مرت واحد جنوب مركز اجلامرك العراقي وهي 250 مرتا 

داخل األرايض العراقية.

ثانيا: أعامل اللجنة:

نيويورك  املتحدة يف  األمم  مقر  األوىل يف  دورهتا  بعقد  أعامهلا  اللجنة  بدأت 
خالل الفرتة من 23-24 مايو 1991م بوضع نظامها األسايس ورسم اخلطوط 
وديا  العراقي  املندوب  بحضور  االجتامع  يف  السائد  اجلو  وكان  لعملها،  الرئيسة 
برزت خالله روح التعاون. وقد تقرر حينها قيام اللجنة بزيارة ميدانية يف يونيو 

1991م كام أقرت موعد دورهتا القادمة يف 2 يوليو 1991م يف جنيف. 

وأهم ما نود إبرازه من أحداث خالل الدورات اإلحدى عرشة التي عقدهتا 
اللجنة ينحرص يف:

الزيارة امليدانية التي متت بني 16-18 يونيو، وقام اخلبريان املستقالن بإجراء   -
مناقشات مع ممثل الكويت وممثل العراق يف كل من الكويت وبغداد، حيث 
طلبت اللجنة من البلدين تقديم ما لدهيام من وثائق وكررت طلبها هذا مرة 

أخرى. 

اجتامع جنيف خالل الفرتة من 2-12 يوليو وتقرر فيه كيفية الرتسيم يف   -
اجلزء الغريب )الباطن(، واملوقع التقريبي للحدود يف سفوان، واحلاجة إىل 

مسح ورسم خرائط جديدة لتسهيل مهمة الرتسيم. 
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الرشقي  اجلزء  اللجنة  اجتامع جنيف 12-16 أغسطس 1991م، بحثت   -
من احلدود وطلبت من اخلبريين املستقلني إعداد تقرير عن كثري من املسائل 
الفنية املثارة خاصة فيام يتعلق بزحف الرمال لتحديد أعمق نقطة عند التقاء 

اخلورين. 
الرئيسية  النقاط  مواقع  بحث  1992م  مارس   15-7 نيويورك  اجتامع   -
للحدود يف جنوب سفوان، نقطة النهاية الشاملية لوادي الباطن وأم قرص 

عىل الشاطئ الغريب خلور الزبري، ونقطة التقاء خور الزبري بخور عبداهلل.

الصور  ومقارنة  ميدانية  زيارات  بعد  االجتامع  هذا  يف  اخلرباء  استطاع 
امللتقطة خالل 15 سنة من حتديد موقع مركز اجلامرك العراقي القديم والطريق 
القديم، وبذلك استطاعوا حتديد موقع لوحة احلدود يف سفوان والتي نصبت منذ 
إىل  اللجنة يف هذا االجتامع  العراقيون، وتوصلت  أزاهلا  1932-1939م حيث 

اختاذ القرارات التالية:

العمود رقم 1 يف وادي الباطن بني الكويت والعراق سيكون بداية احلدود   -1
يف وادي الباطن، وستكون نقطة التقاء حدود الدول الثالث. 

تقع عىل مسافة 1430م من  التي  النقطة  احلدود جنوب سفوان من  تبدأ   -2
مركز اجلامرك العراقي القديم عىل الطريق القديم. 

الوادي وخط  الثالوج)66( يف  التقاء  نقطة  الباطن ستكون  احلدود يف شامل   -3
عرض النقطة جنوب سفوان. 

اخلريطة  عىل  النقطة  مع  تتفق  التي  النقطة  هي  قرص  أم  جنوب  النقطة   -4
الربيطانية املرفقة بقرار جملس األمن رقم 687.

أن نقطة التقاء خور الزبري بخور عبداهلل تتكون من النقطة األقرب للثالوج   -5
حسب تاريخ 1932م. 

)66(   الثالوج يعني أعمق نقطة يف الوادي.
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كام اختذت اللجنة القرارات التالية: 

العراق  أن  اللجنة  تؤكد  حيث  1992م  يوليو   24-16 نيويورك  اجتامع   -
اخلليج  مدخل  يف  املتخذة  القرارات  حسب  احلرية  كامل  عىل  سيحصل 

وحيصل عىل كامل خور الزبري.
اجلزء  وتناقش  العالمات  وضع  موضوع  وتبحث   16-12 نيويورك   -

البحري املتعلق بخور عبد اهلل. 
16 ديسمرب حتت رئاسة فاليتكوس تستمع إىل تقرير نائي  جنيف 14 -   -
بوضع 105 عالمات عىل احلدود وتقرر حتديد خط الوسط يف خور عبد 

اهلل كخط للحدود بني العراق والكويت. 
جنيف 15-18 مارس 1992م تقرر األحداثيات وتقرر حقوق املالحة   -

للدولتني للوصول إىل أراضيهام. 
جنيف 2-10 مايو 1992م االنتهاء من ترسيم خور عبداهلل كامال واالنتهاء   -
من التقريرين اخلاصني باحلدود البحرية )خور عبد اهلل والتقرير اخلتامي. 

نيويورك 17-20 مايو 1992م اختتام اللجنة ألعامهلا حتت رعاية السكرتري   -
العام وتسلمه نسخة من تقريرها اخلتامي واألحداثيات واخلريطة النهائية 

للحدود.)67( 

وبعد أزمة أكتوبر 1994م التي حتدثنا عنها يف الفصل السابق، والتي فشلت 
يف حماولتها غزو الكويت، اعرتف العراق بسيادة الكويت وبحدودها يف نوفمرب 
األمن،  جملس  إىل  العراق  ورسائل  العراقي  اإلعالن  نص  ييل  وفيام  1994م. 

واألمني العام لألم املتحدة حول اعرتاف العراق بدولة الكويت:

)67(   وزارة اخلارجية، ملف النتائج النهائية للجنة األمم املتحدة لرتسيم احلدود الكويتية – العراقية، دولة 
الكويت، د.ت.، ص. 19-25. ويمكن الرجوع لالستزادة إىل كتاب "دور األمم املتحدة يف إقرار السلم 
واألمن الدوليني: دراسة حالة الكويت والعراق"، ط. 1، الكويت، مركز البحوث والدراسات الكويتية، 
1995؛ عيل سيف النامي، رشعية دولة الكويت وفقا للقانون الدويل، ط.1، الكويت، مركز البحوث 

والدراسات الكويتية، 2007.
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» إعالن «
املجلس الوطني

1415هـ  اآلخرة  مجادى   7 يوم  استثنائية  جلسة  الوطني  املجلس  عقد 
بني  العالقة  ناقش  أن  وبعد  1994م،  ]نوفمرب[  الثاين  ترشين   10 واملصادف 
عىل  وحرصه  السلمية  العراق  نوايا  تأكيد  أجل  ومن  األمن،  وجملس  العراق 
املتحدة  األمم  ميثاق  وفق  عىل  املنطقة  يف  واالستقرار  واألمن  السلم  استتباب 
املتبادل  االحرتام  أساس  عىل  اجلوار  حسن  عالقات  وإقامة  الدويل،  والقانون 

لألمن والسيادة واملصالح املرشوعة.

يعلن املجلس الوطني تأييده العرتاف مجهورية العراق بسيادة دولة الكويت 
وسالمتها اإلقليمية واستقالهلا السيايس، وتأييده امتثاال لقرار جملس األمن التابع 
لألمم املتحدة رقم  833 )1993م( العرتاف مجهورية العراق باحلدود الدولية 
بني مجهورية العراق ودولة الكويت كام رسمتها جلنة األمم املتحدة لرتسيم احلدود 

لة بموجب الفقرة  بني العراق والكويت امُلَشكَّ

)3( من القرار 687 )1991م(، واحرتامها حلرمة احلدود املذكورة.
       سعدي مهدي صالح

رئيس املجلس الوطني       
          7 مجادى اآلخرة 1415 هجرية
             10 ترشين الثاين 1994م «
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وثيقة اعرتاف النظام العراقي بالكويت 1994/11/10م.
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تابع وثيقة اعرتاف النظام العراقي بالكويت، منشورة بجريدة الوقائع العراقية وموقعة بتاريخ 1994/11/10م.
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تابع وثيقة اعرتاف النظام العراقي بالكويت، انظر تكملتها يف الصفحة القادمة.
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تابع وثيقة اعرتاف النظام العراقي بالكويت موقعة من صدام حسني بتاريخ 1994/11/10م.
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تابع وثيقة اعرتاف النظام العراقي بالكويت موقعة من صدام حسني بتاريخ 1994/11/10م 
ومنشورة بجريدة الوقائع العراقية.
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نص رسالة وزير خارجية مجهورية العراق حممد سعيد الصحاف إىل األمني 
العام لألمم املتحدة املرفق هبا وثائق اعرتاف مجهورية العراق بدولة الكويت

مرفق رسالة مؤرخة 12 ترشين الثاين / نوفمرب 1994م موجهة إىل األمني 
العام من وزير خارجية العراق

 12 بتاريخ  األمن  جملس  رئيس  إىل  أرسلت  بأنني  سيادتكم  أطلع  أن  أود 
ترشين الثاين / نوفمرب 1994 الرسالة اآلتية:

أود يف البداية أن أشري إىل ما جاء يف الرسائل الثالث من ممثل العراق الدائم 
لدى األمم املتحدة إىل األمني العام لألمم املتحدة ورئيس جملس األمن الواردة يف 
وثائق جملس األمن )S/22342( يف 8 آذار 1991م )S/22370( يف 21 آذار 
العراقية  بتنفيذ اهليئات  1991م و )S/22396( يف 22 آذار 1991م واملتعلقة 

املختصة لاللتزامات الواردة يف القرار 686 1991م.

وتعبريا عن رغبة مجهورية العراق يف احرتام ميثاق األمم املتحدة والقانون 
األمن  جملس  قرارات  جلميع  الكامل  باالمتثال  التزاماهتا  مع  وانسجاما  الدويل، 
عىل  ولعزمها  السلمية  العراق  لنوايا  وإثباتا  الصلة،  ذات  املتحدة  لألمم  التابع 
العمل من أجل استتباب السلم واألمن واالستقرار يف املنطقة، وإقامة عالقات 
واملصالح  والسيادة  لألمن  املتبادل  االحرتام  قواعد  أساس  عىل  اجلوار  ُحسن 
بتاريخ  الوطني  املجلس  عن  الصادر  البيان  طيا  لكم  ارفق  أن  أود  املرشوعة، 
املنشورين يف  العراق  الثورة يف مجهورية  قيادة  وقرار جملس  1994/11/10م، 
العدد 200 من "الوقائع العراقية" اللذين يؤكدان اعرتاف العراق بسيادة الكويت 
أحكام  وفق  املقررة  الدولية  وحدودها  السيايس  واستقالهلا  اإلقليمية  وسالمتها 
قرار جملس األمن رقم 833 )1992م(، ونسخة من "الوقائع العراقية" اجلريدة 

الرسمية للحكومة التي نرش فيها البيان والقرار املذكورين.
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إن العراق ينطلق من أن جملس األمن يعمل وفق التفسري القانوين للقرارات 
الصادرة عنه، وأن يتبع يف تطبيقها قواعد العدالة واإلنصاف. ويف املقدمة من ذلك 
رفع احلصار الشامل، وكخطوة أوىل تطبيق الفقرة 22 من القرار 687 1991م 

بصورة كاملة وبدون قيود أو رشوط إضافية.

الرسالة ومرفقاهتا كوثيقة من وثائق  أرجو من سعادتكم تأمني تعميم هذه 
جملس األمن. وتفضلوا بقبول خالص التقدير.

)توقيع( حممد سعيد الصحاف، وزير خارجية مجهورية العراق

رسالة مؤرخة 13 ترشين الثاين / نوفمرب 1994م موجهة إىل األمني العام 
من املمثل الدائم للعراق لدى األمم املتحدة

رسالة  برفقته  إليكم  أنقل  أن  الرشف  يل  حكومتي،  من  توجيهات  عىل  بناء 
السيد حممد سعيد الصحاف وزير خارجية مجهورية العراق املؤرخة يف 12 ترشين 

الثاين 1994م ومرفقاهتا الثالث.

وثائق  الرسالة ومرفقاهتا كوثيقة من  توزيع  بتأمني  تفضلتم  لو  ممتنا  سأغدو 
جملس األمن.

)توقيع( نزار محدون، السفري املمثل الدائم.

رسالة مؤرخة 16 ترشين الثاين/ نوفمرب 1994م موجهة إىل رئيسة جملس 
األمن من املندوب الدائم للكويت لدى األمم املتحدة

األمحد  صباح  الشيخ  معايل  من  لسعادتكم  املوجهة  الرسالة  طيه  لكم  أرفق 
دولة  خارجية  ووزير  الوزراء  جملس  لرئيس  األول  النائب  الصباح،  اجلابر 

الكويت.
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هذه  بمضمون  األمن  جملس  أعضاء  بإحاطة  سعادتكم  من  التكرم  أرجو 
الرسالة وتوزيعها كوثيقة رسمية من وثائق املجلس.

)توقيع( حممد عبداهلل أبو احلسن، املندوب الدائم.

رسالة مؤرخة 16 ترشين الثاين/ نوفمرب 1994م موجهة من النائب األول 
لرئيس جملس الوزراء ووزير اخلارجية يف الكويت إىل رئيسة جملس األمن

أشري إىل رسالة وزير خارجية مجهورية العراق املوجهة إليكم يف 12 ترشين 
الثاين / نوفمرب  التي يرفق معها البيان الصادر عن املجلس الوطني العراقي بتاريخ 
العراق يف  الثورة يف مجهورية  قيادة  وقرار جملس  نوفمرب 1994م،  10 ترشين/ 
العدد 200 اللذين يؤكدان اعرتاف العراق بسيادة الكويت وسالمتها اإلقليمية 
واستقالهلا السيايس وحدودها الدولية املقررة وفق أحكام قرار جملس األمن رقم 
833 )1993(، ونسخة من "الوقائع العراقية" اجلريدة الرسمية للحكومة التي 

نرش فيها البيان والقرار املذكورين.

وأود يف البداية أن أعرب عن شكر الكويت أمريا وحكومة وشعبا، وتقديرها 
هذا  بأن  شك  وال   .660 القرار  تبني  منذ  األمن  جملس  أظهره  الذي  للموقف 
املوقف الذي اتسم بوحدة املنظور بني األعضاء وبالتصميم عىل أن ينفذ العراق 
مجيع الرشوط دون غموض أو تردد، وبااللتزام الذي أظهره املجلس يف متسكه 
بأن ال يرتك للعراق جماال للمناورة هو الذي أوصلنا إىل هذه املرحلة التي وجد 
فيها العراق نفسه ممتثال ملطالب املجلس بالتعامل إجيابيا مع الفقرة الثانية من القرار 

687 التي تشكل جوهر املشكلة.

ترشين  من  عرش  الثاين  يوم  عقد  الذي  الكويتي  الوزراء  جملس  أصدر  وقد 
الثاين/ نوفمرب 1994 برئاسة سمو ويل العهد ورئيس جملس الوزراء وبحضور 
رئيس جملس األمة بيانا عرب فيه عن إدراكه ألمهية مثل هذه اخلطوة التي كان عىل 
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الثالث  العراق اختاذها منذ قبوله غري املرشوط لقرار جملس األمن رقم 687 يف 
من نيسان/ أبريل 1991م، وتأكيده عىل أن قرار االعرتاف جاء خطوة يف الطريق 
الصحيح نحو تنفيذ العراق لكافة قرارات جملس األمن ذات الصلة بعدوانه عىل 
دولة الكويت، ونتيجة إلرصار املجتمع الدويل ممثال يف جملس األمن عىل رضورة 
تنفيذ العراق جلميع قرارات جملس األمن وتأكيده عىل الوحدة السياسية والقانونية 

املرتابطة للبنود التي وردت يف هذه القرارات.

ويأيت االعرتاف العراقي أيضا إقرارا لواقع دولة الكويت السيايس والتارخيي 
والثنائية  الدولية  واالتفاقات  املتبادلة  والرسائل  الرسمية  املحارض  تؤكده  الذي 
بالتواريخ الثابتة عرب وثائقها التي كان آخرها عامي 1932 و 1963م والتي تثبت 
فضال  املستقل  التارخيي  الواقع  هذا  عىل  اجلدل  أو  للشك  جماال  يدع  ال  بام  كلها 
عن قيام العالقات السياسية والدبلوماسية بني البلدين عىل مدى ثالثة عقود عىل 

مستوى السفارات والسفراء.

العراق  قبل  من  اخلطوة  هذه  يتبع  أن  ورضورة  أمهية  عىل  التأكيد  وأود 
العراق  ليثبت  األمن  جملس  قرارات  لكافة  اجلاد  التنفيذ  اجتاه  يف  مماثلة  خطوات 
نواياه السلمية جتاه دولة الكويت والدول املجاورة، وبام يؤدي إىل إرساء دعائم 
األعضاء  الدول  أناشد  كام  العامل.  من  احليوية  املنطقة  هذه  يف  واالستقرار  األمن 
يف جملس األمن باالستمرار يف مواقفها املبدئية احلازمة ومساعيها اجلادة يف إلزام 
رعايا  من  وغريهم  الكويتيني  واملحتجزين  األرسى  كافة  عن  باإلفراج  العراق 

الدول األخرى، ووضع حد ملعاناهتم املريرة بعودهتم إىل أهلهم وذوهيم.

 949 القرار  لبنود  العراق  تنفيذ  رضورة  عىل  خاصة  أمهية  الكويت  وتعلق 
الذي صدر بإمجاع أعضاء جملس األمن إدراكا من املجلس بأنه ال بد من احلذر 

واحليطة يف التعامل مع العراق يف ضوء التجربة املريرة التي عاشتها الكويت.
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وأجدد لكم التأكيد بأن الكويت ستتعاون مع املجلس تعاونا تاما من أجل 
دولة  عىل  العراق  بعدوان  الصلة  ذات  القرارات  جلميع  الكامل  التنفيذ  حتقيق 

الكويت والتي صدرت حتت الفصل السابع من امليثاق.

                )توقيع(

            صباح األمحد اجلابر الصباح 
النائب األول لرئيس جملس الوزراء      

         ووزير خارجية دولة الكويت

وهبذا االعرتاف العراقي الرسمي بسيادة الكويت وحدودها تكتمل سلسلة 
االعرتافات السياسية والقانونية وتوضع اخلرائط من قبل األمم املتحدة. ورغم 
تثار مشكلة من طرف  العراقية مل تتوقف ففي كل سنة تقريبا  ذلك فإن املشاغبة 

النظام العراقي. 

ويف سنة 19/ 2003/3م قادت الواليات املتحدة األمريكية يف عهد الرئيس 
بوش االبن حتالفا عسكريا قام بتحرير العراق من حكم صدام حسني بمساعدة 
من الشعب العراقي الذي ثار عىل النظام. وألقي القبض عىل صدام بعد فرتة من 
التي  العملية  َيت  البعثيني، وُسمِّ بتكريت معقل  االختفاء يف حفرة حتت األرض 

نفذت يف 2003/12/13م بـ "الفجر األمحر".
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جندي أمريكي ينتزع صدام من احلفرة. التقطت بتاريخ 2003/12/13م.

حياكمه  عريب  حاكم  أول  وصار  جربوته،  كل  أنساه  ذال  حسني  صدام  ذاق 
َم صدام ورفاقه للحكومة العراقية اجلديدة وحوكم  شعبه يف األلفية اجلديدة. ُقدِّ
يف قضية جمزرة بلدة الدجيل التي ارتكبت سنة 1982م وهي قضية ختص الشعب 
العراقي، ومل حياكم بسبب غزوه الكويت وارتكابه جرائم حرب فيها، وصدرت 
َذ حكم اإلعدام بصدام حسني شنقًا يف 10 ذي احلجة  فيهم أحكام باإلعدام. ُنفِّ
نفذته  2006/12/30م،  املوافق  املبارك  األضحى  العيد  صبيحة  1427هـ 

احلكومة العراقية.

الكويت  وبخاصة  اخلليج  دول  متكنت  حسني  صدام  نظام  زوال  وبعد 
كربى  اسرتاتيجية  ومشاريع  عمراين  وتوسع  إنامء  برامج  تنفيذ  من  والسعودية 
كانت معطلة فيام سبق بسبب حالة التوتر والتوجس من حاكم ال يمكن الوثوق 

به وبترصفاته. 
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تسامت الكويت عىل جراحها، وفضلت ترميم العالقة مع العراق بعد زوال 
بدعم  وقامت  الكويت،  عن  املعروف  اإلنساين  النهج  فسلكت  البعثي،  النظام 
العراق دعام ماديا سخيا. وكان آخر جهود الكويت يف هذا املجال هو إقامة مؤمتر 
دوالر.  ملياري  للعراق  فيه  قدمت  الذي  العراق،  إعامر  إلعادة  الدويل  الكويت 
شكل  عىل  دوالر  مليار   30 أيام،  لثالثة  امتد  الذي  املؤمتر  هذا  حصيلة  وكانت 

قروض وتسهيالت واستثامرات.)68( 

عىل  وقدرهتا  األمنية  وقبضتها  املادية  بقوهتا  مرتبطا  ليس  الدولة  بقاء  إن 
السيطرة عىل شعبها وإرهابه وجتنيده يف مشاريع حربية توسعية. ومثال دولة البعث 
العراقية خري مثال عىل ذلك. ويقابل هذا املثال ما حدث مع دولة الكويت، الدولة 
الصغرية يف مساحتها وعدد سكانا، املساملة واخلرّية، التي أثبتت خالل فرتة الغزو 
العراقي قوهتا الناعمة وثقلها الدويل الذي اكتسبته من أعامهلا اخلريية واإلنسانية 
الداعمة للسالم وحماربة الفقر واملرض واجلهل. لقد انترص الكويتيون املرتاصون 
املتحابون املؤازرون لقيادهتم الرشعية، وانترصت قوة الكويت الناعمة عىل قوة 

العراق الفاجرة، وصدق اهلل القائل: "وال حييق املكر اليسء إال بأهله".

)68(   وكالة األنباء الكويتية )كونا(، مؤمتر )إعامر العراق( خيتتم اعامله يف الكويت بإسهامات قدرها 30 مليار 
26=https://www.kuna.net.kw/ArticleDetails.aspx?id 2018/2/14م،  دوالر، 

Language=ar&source=sum&90813 )تاريخ الدخول 2020/6/3م(.
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اخلامتة

يصل هذا اجلزء إىل ناية تاريخ الكويت يف فرتة الغزو واالحتالل العراقي، 
إىل  الكويت  بعودة  متعلقة  جوانب  فغطى  املبارشة.  توابعه  أبرز  عند  وبالتحديد 
الكويتية وأمريها الرشعي، وبدء فرتة  أهلها وفرحتهم بذلك، ورجوع احلكومة 
واخلدمات  املرافق  تويل  وإعادة  الطوارئ  خطة  وتنفيذ  العريف  احلكم  من  مؤقتة 

العامة وتقديمها للمواطنني واملقيمني واستئناف احلياة بشكل طبيعي.

لقد كان األمل بتحرير الكويت يقينيا لدى الشعب الكويتي وحكومته بدليل 
الكويت  إعامر  التحضري إلعادة  بدأت  بالطائف  منفاها  الكويتية يف  احلكومة  أن 
بعد أقل من ثالثة أشهر من حدوث الغزو العراقي. ويدل ذلك التحضري والبدء 
والتفكري  النظر  بُبعد   - الوقت  ذلك  يف   – احلكومة  حتيل  عىل  أيضا  بالتخطيط 

االسرتاتيجي الرضوري ألي دولة ناجحة.

األحداث  وكانت  ألهلها.  الرشعية  عودة  بعد  رسيعًة  األحداث  تالحقت 
يف  الكويتي  الشعب  واجه  الذي  العظيم  بالتحدي  تتعلق  الفرتة  تلك  يف  األبرز 
تطهري الوطن من آثار العدوان العراقي. وقد سطروا مالحم كربى حني عملوا 
بتوقيت  فنجحت  الدولية،  اجلهود  بمشاركة  احلرائق  وإطفاء  األلغام  نزع  عىل 
التابعة  العامة  املباين  برتميم  عمله،  جمال  يف  كٌل  قاموا،  وكذلك  مدهش.  قيايس 
اإلدارية  اهليكلة  وإعادة  يلزم،  بام  وجتهيزها  واملؤسسات  واهليئات  للوزارات 

وحتسني األساليب الوظيفية، وذلك يف سبيل إرجاع الكويت كام كانت عليه.  

التحرير، حني غادرها ما  بعد  الكويت  لقد حدث تغري ديموغرايف كبري يف 
يقارب 350 ألف مقيم فلسطيني، بسبب موقف كياناته السياسية الداعم واملعاون 
للعدوان العراقي. وقد استقدمت احلكومة الكويتية عددا كبريا من اإلخوة العرب 
وكانت  واخلاص.  العام  القطاعني  يف  للعمل  الكويت  ساندت  التي  الدول  من 
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حني  البالد،  إىل  البنغالية  للجالية  مدخال  الكويت  بادية  من  األلغام  نزع  عملية 
البنغال  اجلنود  مئات  ضحيتها  وراح  املهمة،  تلك  يف  ممتاز  بشكل  جيشها  شارك 

الشجعان. 

التأثر السلبي لدى املواطنني الكويتيني،  النفس  رصد املتخصصون يف علم 
وبخاصة يف فئة األطفال والشباب، بسبب كارثة الغزو وصدمة احلرب، إذ تبني 
ارتفاع مظاهر عدة مثل السلوك العدواين، حيث زاد التفوه باأللفاظ غري الالئقة، 
املمتلكات  تشويه  أو  والتهور، وتدمري  الدرايس،  املشاجرات، واإلمهال  وزادت 
املستقبل.  عىل  االطمئنان  وعدم  باخلوف  الشعور  زيادة  إىل  باإلضافة  العامة. 
وانعكس ذلك كله عىل مستوى التعليم وخمرجاته والثقافة بشكل عام. وأصبح 
أن  بعده، دون  ما  الغزو وأجيال  ما قبل  ما بني أجيال  املقارنة  السن كثريي  كبار 

يقصدوا التعميم بالطبع.

كان التحرير بداية صفحة جديدة يف العالقة بني احلكومة واملعارضة الكويتية، 
إذ توافق الطرفان عىل عودة احلياة الربملانية والعمل بدستور 1962م بعد فرتة من 
انقطاع ست سنوات )1986-1992م(. وجاءت هذه العودة إىل احلياة السياسية 
َن يف سنة 1990م ومل يأخذ فرصته  التقليدية عىل حساب النظام اجلديد الذي ُدشِّ

بسبب الغزو، وُعرف باسم املجلس الوطني. 

العريب  والعامل  والعراق  الكويت  عىل  خطرية  نتائج  العراقي  للغزو  كان 
املفكرون  كتب  وقد  املعارص.  التاريخ  مسرية  يف  حتولية  نقطة  إنه  واإلسالمي. 
والتداعيات  النتائج  تلك  وحتليل  إحصاء  حاولت  التي  الدراسات  من  الكثري 
املؤثرة. وكلها انصبت عىل تأكيد كارثية احلدث وتسببه يف نكوص العرب مجيعا 

مراحَل إىل الوراء، وتعقد مشكلة القضية الفلسطينية. 

دفعت نتائج الغزو العراقي للكويت ووقوف غالبية الفلسطينيني واألردنيني 

اخلامتــــــة اخلامتــــــة



243 242243 242

أبرمها  حيث  معها،  سالم  اتفاقية  وعقد  بإرسائيل  اعرتافهم  إىل  العراق  بجانب 
الفلسطينيون يف اتفاقية أوسلو 1993م، واألردنيون يف سنة 1994م. وال تزال 
الكويت – رغم ما حدث - عىل موقفها القومي الداعم واملؤيد للحق الفلسطيني 
وما  العرشين  القرن  عرشينيات  منذ  وتكرارا  مرارا  أثبتته  موقف  وهو  بأراضيه، 

زالت، بل وطوت صفحة املايض واستأنفت كامل العالقات مع فلسطني.

الداعمني  العرب  من  كثري  ووجدان  املأساُة عقَل ووعي  لقد فضحت هذه 
للظلم، وكشفت عوار ارتباطهم باملبادئ واملنطق واألخالق. ليس هذا فحسب، 
بل تبني أن ال وجود ملرشوع نضوي حقيقي لدى تلك اجلامعات السياسية التي 
ُتَعدُّ نخبة املجتمع العريب. هذه النخبة التي أخطأت طريقها واعتقدت أن الطريق 
إىل حترير فلسطني يمر بالكويت ودول اخلليج رغم ما تشكله هذه الدول لفلسطني 

من عوامل البقاء. 

وتبقى أسئلة كبرية ماثلًة بعد مرور ثالثني سنة من كارثة الغزو وتداعياته؛ 
هل استفادت الكويت من درس سنة 1990م؟ هل طورت أسلوبا أو مذهبا يف 
العالقات الدولية متأثرا بدروس الغزو لتسري عليه؟ هل استمرت يف تبني اخلطط 
الغزو وإعادة اإلعامر؟ هل اهتمت بتحقيق  التي شهدناها يف فرتة  االسرتاتيجية 
التوازن يف الرتكيبة السكانية بكافة أبعادها؟ هل عاجلت أوضاع املقيمني بصورة 
من  تعلمت  هل  السياسية؟  اللعبة  عن  الكويتية  باجلنسية  نأت  هل  قانونية؟  غري 
أسلوب  اختلف  هل  دخلها؟  مصادر  يف  التنويع  رضورة  اآلبار  احرتاق  درس 
العمل النيايب واحلكومي وطريقة تعاطي الطرفني؟ هل تطورت القوات املسلحة 
الوظائف  وطنت  هل  الغذائي؟  األمن  الكويت  حققت  هل  األمنية؟  واألجهزة 

واملناصب االستشارية؟ واألسئلة بال شك أكثر من ذلك. 

إن حترير الكويت وإعادة بنائها بتكاتف الشعب الكويتي املخلص هلو دليل 
اإلدارية  ملشاكلها  ناجعة  حلول  إجياد  عىل  لقدرهتا  للدولة  قوي  ودافع  واضح 
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وختطي الصعوبات والتحديات التي تعرتي اجلسد الكويتي يف أي وقت شاءت. 
طوال  حدث  كام  هلا  داعام  املخلص  األصيل  شعبها  الكويتية  احلكومة  وستجد 

تاريخ الكويت، وفرتة الغزو ليست آخر األمثلة.

يأمل هذا الكتاب أن يكون قد نجح يف تدعيم الرسد التارخيي اخلاص بفرتة 
الغزو العراقي بأكرب عدد من األدلة املعارصة من وثائق حكومية كويتية وعراقية، 
أرشيفية صحفية وشهادات  ومذكرات شخصية كويتية وعربية وأجنبية، ومواد 
شفهية مسجلة مع مشاركني يف تلك األحداث، وتقديمه للقراء والباحثني الكرام. 
وذلك مع أمل آخر يف أن يمكن هذا العمل من تطوير الدراسات التحليلية لتلك 

الفرتة املفصلية من تاريخ الكويت.
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