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ت�صدير

نصت املادة الثانية من املرسوم األمريي رقم 92/178 يف شأن مركز البحوث 
والدراسات  الوثائق  بجمع وحفظ خمتلف  املركز  يقوم  أن  الكويتية  والدراسات 
املتعلقة بالعدوان العراقي عىل دولة الكويت عام 1990م من كافة املصادر، وأن 
يتناوهلا بالتحليل والتقيص العلمي الدقيق، وينرش ما يتعلق بذلك العدوان الغاشم 

توثيقًا ألهدافه وآثاره وتداعياته.

وقد حرص املركز منذ إنشائه عىل حتقيق تلك األهداف؛ فأصدر جمموعة من 
الكتب التي تناولت هذا املوضوع بلغات عديدة؛ من بينها:

كتاب »املقاومة الكويتية من خالل الوثائق العراقية«.  −

النفط يف الوثائق العراقية« . آبار  كتاب »تدمري   −

كتاب »جمرمو احلرب العراقيون وجرائمهم«.  −

والوضع  الصلة  ذات  الدولية  القرارات  تناولت  التي  الكتب  إىل  باإلضافة 
تلك  باكورة  وحدودًا«  وجودًا  »الكويت  كتاب  كان  وقد  للكويت.  القانوين 
التي  القانونية  واحلجج  الوثائق  عىل  املعتمدة  املوضوعية  العلمية  الدراسات 

تدحض افرتاءات النظام العراقي وادعاءاته الباطلة.

وقام املركز يف سبيل ذلك بإجراء مقابالت وتسجيالت مع الوزراء واملسؤولني 
التحدي« عىل  بعنوان »سجل  استامرة  بتوزيع  وقام  الفرتة،  تلك  أحداث  لتوثيق 
عدد كبري من املواطنني  ملعرفة جمريات احلياة اليومية وحوادثها يف الكويت يف أثناء 
االحتالل العراقي، وبيان ما قاموا به من صمود ومقاومة وما حلق هبم من أذى 
وتنكيل من خالل إفادات أهايل الكويت الذين عاشوا هذه الفرتة املؤملة من تاريخ 

الكويت.

الفصل األول
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األمهية  بالغ  احلدث  هلذا  املركز  انتهجها  التي  التوثيق  ملسرية  واستكاماًل 
بمثابة موسوعة شاملة عن  ليكون  يقع يف ستة جملدات؛  الذي  الكتاب  يأيت هذا 
يف  عملها  أثناء  يف  الكويت  حكومة  أعامل  يوثق  فهو  العراقي؛  الغزو  أحداث 
الدويل،  التأييد  لكسب  الكويتية  القيادة  بذلتها  التي  املختلفة  واجلهود  الطائف، 
ودحره.  العراقي  العدوان  ومواجهة  الكويت،  ملؤازرة  العاملية  القوى  وحشد 
ويتناول الكتاب أيضًا املؤمتر الشعبي بجدة، وما اختذه من قرارات وتوصيات كان 
حترير  بحرب  الكتاب  وخيتتم  والعاملي،  املحيل  املستويني  عىل  وأثرها  صداها  هلا 
الكويت )عاصفة الصحراء( التي انطلقت يف السادس عرش من يناير 1991م، 
إعادة  عمليات  من  ذلك  تبع  وما  الكويتية،  لألرايض  الشامل  بالتحرير  وانتهت 

احلياة وإعامر الكويت من جديد.
وختامًا ال يسعني إال أن أتقدم إىل أخي الدكتور فيصل عادل الوزان الذي 
أخذ عىل عاتقه هذه املهمة الكبرية بموضوعية عالية، واستطاع أن يلم بأطراف 
رجع  التي  املصادر  مئات  ومن  السابقة  املركز  جهود  من  مستفيدا  املوضوع  هذا 

إليها للوصول إىل هذا السجل القّيم.
وال يفوتني هنا من تقديم الشكر واالمتنان ألخي الدكتور خليفة الوقيان عىل 
قراءته معظم الكتاب ومنه اجلزء اخلاص باملؤمتر الشعبي بجدة، وعىل مالحظاته 
القيمة التي أبداها يف هذا الشأن، والشكر موصول لألخ الكريم املستشار بالديوان 
الكويتية   باملقاومة  املتعلق  اجلزء  بقراءة  تفضله  عىل  بودي  خالد  الفريق  األمريي 

واملالحظات املهمة التي أبداها بشأن عدد من املوضوعات املتصلة هبا.
آملني أن يكون هذا اإلصدار الشامل قد استوىف أهم أحداث هذا الغزو عىل 

النحو املوضوعي البحت الذي حيرص عليه املركز يف كل إصداراته.
وباهلل التوفيق،،

	                   أ. د. عبداهلل يوسف الغنيم 	 	 	

              رئيس مركز البحوث والدراسات الكويتية
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املقدمة

يوثُِّق هذا الكتاُب جزءًا مهاًم من تاريخ الكويت املعارص يمثُل منعطفًا تارخييًا 
وحدثًا جلاًل كادت بسببه أن ختتفي دولة الكويت لوال لطف اهلل، أال وهو الغزو 
واالحتالل العراقي يف عهد صدام حسني؛ هذا الغزو عىل دولة الكويت الذي بدأ 
يف تاريخ 2 أغسطس 1990م وانتهى بعد حوايل سبعة أشهر يف تاريخ 26 فرباير 

1991م.

ت دولُة الكويت شعبًا وحكومًة بتجربة مريرة وأليمة، ذاقت فيها طعم  لقد مرَّ
الغدر واخليانة والَفْقد، حيث عانى شعبها من وطأة االحتالل العراقي الغاشم من 
شتى النواحي. ذلك االحتالل الذي حاول بشكل ُمَنهج إلغاَء هويتهم وانتامءهم 
ومسح خريطة دولتهم، لوال أن ثبت اهلل هذا الشعب وقيادته أمام هذا التحدي 
العظيم فتغلبوا عليه. إهنا قصة غدر املسلم باملسلم، واجلار باجلار، وهي كذلك 
قصة كفاح وصمود ومقاومة وتضحية، بل هي ملحمة سطرها شعب الكويت 
وباستخدام  املتاحة  اإلمكانات  بكل  وخُتدم  وُتَوثَّق  َل  ُتَسجَّ أن  هبا  فحري  األيّب. 

نت يف ذلك الزمن.  الوثائق األصلية التي ُدوِّ

كانت هذه التجربة القاسية غنية بالدروس والعرب التي دخلت ضمن رصيد 
املحك،  عىل  وحكومة  شعبًا  الكويتيون  ُوضع  حيث  الكويتي،  الشعب  خربات 
والتكافل،  والتكاتف  والتعاون  التكيف  عىل  وقدرهتم  األصيل،  معدهنم  فظهر 
والعيش يف ظل ظروف صعبة، فتدبروا أمر معيشتهم، وعملوا أعامال مل يكونوا 
ُتِعق  مل  الرفاهية  أن  عىل  التجربة  هذه  فربهنت  االحتالل.  قبل  عادة  هبا  يقومون 
للمحتل،  أداء كافة األعامل؛ من مقاومة مسلحة، وعصيان مدين  الكويتيني عن 
الرضورية،  واألشياء  لألفراد  وهتريب  وإخفاء  ولوجستي،  استخباري  وعمل 
باإلضافة إىل األعامل املدنية مثل توزيع املؤن الغذائية وصنع املخبوزات، وتوزيع 
وأعامل  الشوارع،  من  النفايات  ورفع  العامة  النظافة  بأعامل  والقيام  األموال، 
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الطبابة، وغريها ما سنتناوله يف هذا الكتاب.

اخلارجية، حيث  الكويت  تطور يف سياسية  نقطة  العراقي  الغزو  مُتثُِّل جتربة 
تعلمت دروسا كثرية ختص العمل الدبلومايس وأساليبه، وزادت معرفتها بأمهية 
الدول،  بني  السالم  صانع  دور  لعب  وأمهية  الدولية،  التوازنات  عىل  اإلبقاء 
ورضورة احلضور املكثف يف املحافل الدولية، واستخدام القوة الناعمة، والتعاون 
البحث  ودعم  اخلريي،  العمل  يف  الكويت  أمهية  وتأكيد  الدولية،  املنظامت  مع 

العلمي.

الكويتي  الشعب  وصرب  قوة  عىل  أيضا  العراقي  العدوان  أحداث  برهنت 
مشاعر  وزادت  الشكلية،  الفروقات  تلك  ذابت  حيث  فئاته،  بكافة  وتالمحه 
واإليامن  السياسية  للقيادة  والوالء  املواطنني،  بني  واإلخاء  للوطن  اإلخالص 
بقضاء اهلل وقدره وبنرصه. وبالتايل فإن تلك التجربة ُتَعدُّ مرضب املثل دائام عندما 
متر فرتات توتر وفتنة عىل بالدنا، لتذكر الكويتيني أهنم شعٌب ليس له سوى وطنه، 

وال راع له سوى قيادته. 

إن توثيق تاريخ الكويت يف فرتة االحتالل العراقي الغاشم هلو ختليٌد لذكر 
أبطال الصمود واملقاومة والتحرير يف الداخل واخلارج؛ املعروفِة أسامئهم واجلنود 
املجهولني. إنه حق أصيل هلم، وواجب عىل األجيال الالحقة عدم نسياهنم، فام 
قد  الكويت  دولة  الكويتيون من تضحية وصمود ومقاومة إلرجاع سيادة  فعله 
وقيادة حليمة حكيمة من  دولة مستقلة  بأمن وطمأنينة يف ظل  املعيشة  كفل هلم 

أرسة الصباح.

إن ذكر الدول والشعوب الشقيقة والصديقة التي ساندت احلق الكويتي يف 
أزمته واجب يلتزم هذا العمل بأدائه، اعرتافا باجلميل واالمتنان. وما يوفره هذا 
الكتاب من وثائق ومعلومات خيدم تاريخ تلك الدول، ويوضح أدوارها بشكل 

دقيق.

املقدمـــة املقدمـــة
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ويف اجلانب املقابل، فإن هذا العمل يكشف للعامل مثاال معارصا لنظام متجرب 
ت كافة جوانب  ظامل متثل بنظام صدام حسني. فام اقرتفه هو وزبانيته من جرائم مسَّ
ع للعالقات العربية،  احلياة يف الكويت، وما تسبب فيه من دمار للعراق، وتصدُّ
أن  يستحق  األجنبي  العسكري  للحضور  العريب، وتعزيز  القومي  للفكر  واهنيار 
ُيفضَح عىل املأل وُيثبَّت يف سجالت التاريخ لتكون وصمة عار ال مُتحى، ورصيد 
خزي يواجه به من حياول تلميع صورة ذلك املجرم، ومن وقف معه من قيادات 

"دول الضد". 

ة الكويتيني أثناء وبعد التحرير، فكتبوا الكثري من  لقد شحذت هذه األزمة مهَّ
املسامهات  تلك  الضوء عىل  إلقاء  إعادة  التوثيقية، ومن الرضوري جدا  األعامل 
وأن  خصوصا  الفرتة،  تلك  لتأريخ  عليها  واالعتامد  ذكرها  خالل  من  الرائعة 
التوزيع وعدم رغبة دور النرش ومتاجر الكتب  طبعاهتا قد نفدت أو تعاين سوء 

يف تسويقها.

العلوم  يف  املتخصصون  منها  ينتفَع  أن  يمكن  أولية  مادة  الكتاب  هذا  يقدم 
الكويتيني  جتربة  حول  إبداعية  أعامال  والفنانون  األدباء  منها  ويستلهم  املختلفة، 
يف أثناء الغزو العراقي. وال خيفى أن احلروب مصدر أسايس من مصادر اإلهلام 
اإلبداعي واألعامل األدبية والفنية من رسم وشعر ورواية وقصة وأغنية وسينام 

ومرسح وتلفزيون.

إن التوقيت الذي يصدر فيه هذا الكتاب - بعد مرور ثالثني سنة - هلو توقيت 
مناسب جدا، بعد أن هدأت العاصفة وخفت حرارة الصدمة. وهو توقيت يمكن 
فيه أن ُيكتَب التاريُخ بشكل متزن، وبعد أن ُجع له عدٌد هائل من الوثائق اخلاصة 

والرسية وغري املنشورة سابقا. 

املقدمـــة املقدمـــة
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الأهداف البحثية للكتاب وِبنيته

يستهدف هذا الكتاب تغطية تاريخ الكويت بالرتكيز عىل فرتة متدة من قبيل 
وقوع الغزو العراقي سنة 1990م للتعريف بمقدماته وأسبابه، ويستمر بالتغطية 
التوثيقية إىل عدة سنوات بعد التحرير، حيث ينتهي عند االعرتاف الثالث للعراق 

باستقالل الكويت وبحدودها يف أكتوبر سنة 1994م.)1( 
وبشكل تفصييل، سريكز اجلزء األول من الكتاب عىل مقدمات الغزو العراقي 
للكويت، فيتحدث عن عالقة الكويت بالعراق إبان فرتة الثامنينيات التي شهدت 
دعم  يف  الكويت  ودور  )1980-1988م(،  العراقية-اإليرانية  احلرب  اندالع 
العراق بكل اإلمكانيات املادية واملعنوية.  ثم يسلط الضوء عىل األزمة السياسية 
العسكري،  االجتياح  عملية  سبقت  والتي  الكويت  مع  العراق  افتعلها  التي 
السياسية  الناحية  من  الكويت  اجتاه  العدواين  اخلطاب  العراق  فيها  صعد  والتي 
والشعبي  احلكومي  املستويني  عىل  الكويت  فعل  رد  ويوضح  كام  واإلعالمية، 

وجهود الوساطة العربية ودور الواليات املتحدة األمريكية. 
أما اجلزء الثاين فيتناول عملية الغزو العراقي من خالل الوثائق العراقية. كام 
ويوثق ردة فعل القيادة السياسية والعسكرية عىل عملية الغزو والدفاع العسكري 
عىل  الضوء  يسلط  ثم  املعنيني.  مع  املسجلة  الشفهية  الروايات  موظفا  الكويتي 
عملية انتقال رموز الرشعية الكويتية مثلة بسمو األمري الشيخ جابر األمحد الصباح 
وسمو ويل عهده الشيخ سعد العبداهلل الصباح إىل خارج الكويت. وينتهي اجلزء 

األول عند احلديث عن أبرز اإلجراءات التي اختذها العراق يف الكويت املحتلة.
الكويتية بكافة  املقاومة  بتوثيق دور  الكتاب، فيختص  الثالث من  أما اجلزء 
أشكاهلا، إعالميا وعسكريا واستخباريا ومدنيا. ويبني بعض آثار العدوان العراقي 

عىل الكويت. 

كان االعرتاف العراقي الرسمي األول يف عام 1932م يف العهد امللكي، واالعرتاف الرسمي الثاين يف   )1(
العهد اجلمهوري يف عام 1963م.

املقدمـــة املقدمـــة
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وبالنسبة للجزء الرابع فسيتطرق إىل سلسلة املؤمترات واالجتامعات الدولية 
باإلضافة إىل ذلك، فهو  املبدئية منه.  الدول  الغزو ومواقف  ناقشت مسألة  التي 
برعاية  بالطائف والتي قامت من خالهلا  املنفى  الكويت يف  يوثق أعامل حكومة 
وإنسانيا  وقانونيا  وإعالميا  سياسيا  األزمة  وإدارة  اخلارج،  يف  الكويتيني  شؤون 
من  عنه  صدر  وما  بجدة،  الكويتي  الشعبي  املؤمتر  عىل  ويركز  كام  وعسكريا. 
الكويت  قضية  رشح  يف  للمساعدة  شعبية  وجلان  وفود  من  عنه  وانبثق  قرارات 

حول العامل والتحضري ملرحلة ما بعد التحرير.

وهيتم اجلزء اخلامس بتوثيق النشاط اإلعالمي للكويتيني الذين نظموا أنفسهم 
يف عدد من دول العامل لرشح قضية الكويت والدعوة إىل حتريرها. وكذلك يرصد 
ذلك،  إىل  باإلضافة  الكويت.  وأحزابه جتاه قضية  العامل  دول  مواقف  اجلزء  هذا 
الصحراء  فيغطي حرب عاصفة  الكويت  لتحرير  العسكرية  اجلهود  سريكز عىل 
فيها  وشارك  األمريكية،  املتحدة  الواليات  بقيادة  املشرتكة  القوات  شنتها  التي 

اجليش الكويتي. 

أما اجلزء السادس واألخري فيعنى بتوثيق فرتة ما بعد التحرير ويغطي موضوع 
واملجتمعي  املؤسيس  البناء  وإعادة  بالتحرير  املواطنني  وفرحة  الرشعية  عودة 
ونزع  البحر،  الزيت يف  وبقع  الكويتية  البيئة  وتنظيف  النفط  آبار  وإطفاء حرائق 
الكويت مرة  بغزو  العراق  األلغام وعودة احلياة اإلعتيادية. وسينتهي عند فشل 
الكويت  العراق باستقالل دولة  ثانية يف سنة 1994م والذي أفىض إىل إعرتاف 

وبحدودها. 

املقدمـــة املقدمـــة
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املنهجية:

يرتك  وبشكل  التاريخ  أحداث  لعرض  الوثائقي  املنهج  الكتاب  هذا  يتخذ 
الوثائق تنطق بالتفاصيل مع وضعها يف إطارها املوضوعي وإضفاء يشء من الربط 
والتحليل العلمي ودون االستغراق به، فمسألة غزو الكويت ذات حساسية بالغة، 
وأمهية عظمى وبالتايل تستحق حشد أكرب عدد من الشهادات الشفهية والكتابية 
والوثائق. إن رواية أحداث الغزو بشكل عام ومفصل قد كتبت فيام مىض، وليس 
املبنية  التفاصيل  من  مزيد  تقديم  هو  ما  بقدر  كتب  ما  إعادة  الكتاب  هذا  هدف 
عىل مصادر موثوقة، ولذلك فإن تعزيز الكتاب بصور الوثائق وتدوين اقتباسات 
مبارشة من الروايات الشفهية املسجلة سيعطيه درجة عالية من املصداقية، وجيعله 
نظرية  عىل  القائمة  السياسية  والتحليالت  اإلشاعات  عىل  االعتامد  من  بمأمن 

املؤامرة التي شابت كثريا من الكتابات السابقة. 
ستكون األولوية عند اختيار املصادر عىل الرواية والوثيقة الكويتية الصادرة 
من اجلهات الرسمية والشخصيات املهمة والصانعة أو املشاركة باألحداث، مثل 
روايات وزراء الكويت وضباط القوات املسلحة والقيادات الشعبية. وهو بذلك 
يقدم الكثري من املواد غري منشورة سابقا التي حيتفظ هبا مركز البحوث والدراسات 
وعسكرييهم،  العراق  سياسيي  ووثائق  رواية  عىل  ستعتمد  وكذلك  الكويتية. 

باإلضافة إىل املعلومات الصادرة من صناع القرار العريب والغريب. 
ثيمي/موضوعي  بشكل  فسيكون  التارخيية  املادة  عرض  أسلوب  عن  أما 
الكويتية  الوثائق  لعرض  املالحق  وسيوظف  لألحداث.  متسلسل  زمني  بإطار 

والعراقية ذات الصلة.
سيقوم الكتاب أيضا بإدماج أو إعادة إنتاج بعض املؤلفات التي سبق نرشها 
من قبل مركز البحوث والدراسات الكويتية يف بعض املواضع، وذلك ملا هلا من 
أمهية وثائقية تساعد عىل رشح بعض القضايا، ولعدم وجود ما يمكن إضافته يف 

تلك املسائل بالتحديد.

املقدمـــة
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�صرح م�صادر خمتارة لتاريخ الكويت يف فرتة الحتالل العراقي:

يف  متوفرة  العراقي  الغزو  فرتة  يف  الكويت  تاريخ  حول  األولية  املواد  إن 
مصادر متنوعة منها الكتايب ومنها الشفهي. وتتفرع هذه املصادر أيضا إىل فئات 
أهم  الضوء عىل  القسم  هذا  عليه. سنلقي يف  تركز  الذي  اجلانب  عدة وبحسب 

املصادر التي سنعتمد عليها يف كتابة تاريخ الغزو العراقي عىل الكويت.

تقارير ا�صتخبارية كويتية كانت تبعثها املقاومة الكويتية يف الداخل 

اإىل احلكومة الكويتية يف املنفى. 

سيعتمد هذا الكتاب عىل وثائق مل تنرش سابقا ختص العمليات االستخبارية 
العامة،  واملرافق  للخدمات  الكويتيني  إدارة  عن  وتقارير  الداخل  يف  الكويتية 
وتواصلها مع القيادة السياسية الكويتية يف اخلارج، وقوات التحالف. وتثبت هذه 
أن  شوارتزكوف،  التحالف  قوات  قائد  مثل  عسكريني  ضباط  وبشهادة  الوثائق 
املعلومات التي قدمها كويتيو الداخل كانت كفيلة بتسهيل مهمة حترير الكويت 
يف حرب عاصفة الصحراء، فقد قدمت إحداثيات دقيقة ملواقع العدو العراقي يف 
الكويت، وسامهت يف جتنيب منشآت الكويت ومواقع متلئة باألسلحة والذخرية 
من  الكويت  شعب  محت  وبالتايل  والصواريخ،  الطائرات  قصف  من  العراقية 

كوارث وحفظت ما تبقى من البنية التحتية الكويتية.

حيتفظ مركز البحوث والدراسات الكويتية بوثائق ختص إحدى جمموعات 
بقوا يف  املحرتفة من  والكوادر  القيادات  التي شكلها عدد من  الكويتية  املقاومة 
املجموعة هي  املحتل واإلعانة عىل طرده. وتلك  مقاومة  للمسامهة يف  الكويت 
"املقاومة الشعبية الكويتية" بقيادة اللواء خالد بودي. وكانت الشيخة أمثال األمحد 
الصباح - التي تكنت بلقب "أم اخلري" - هي املسؤولة عن التنسيق بني املقاومة 

واحلكومة الكويتية يف املنفى. وقد زودت املركز مشكورة هبذه الوثائق.

املقدمـــة
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ويتبني من خالل تلك األوراق أن جمموعة "مشك" كانت تنشط يف عدد من 
املجاالت: فكانت تسجل معلومات عسكرية عن حتركات العدو ونقله لألسلحة 
والذخرية واآلليات واملواد التموينية وأماكن ختزينها ومقرات القيادات العسكرية 
واالستخباراتية العراقية وترسلها للقيادة السياسية الكويتية يف اخلارج. وكذلك 
كانت املجموعة ترسل خرائط مرسومة بخط اليد ملواقع وجود القوات العسكرية 
مواقع  عن  معلومات  أيضا  ترسل  وكانت  والذخرية،  األسلحة  وجود  ومواقع 
احلالة  خيص  ما  أيضا  تقاريرها  ضمن  ومن  الكويت.  جنوب  يف  األلغام  حقول 
الصحية ونشاط املستشفيات، ودرجة توافر املاء والكهرباء، وحالة السوق وأنواع 
البضائع الرضورية وأسعارها، وعن األعداد التقديرية لألجانب يف الكويت بناء 
العهد  ويل  سمو  عن  تصدر  وأوامر  اخلارج،  من  هلا  ترسل  وأسئلة  طلبات  عىل 

ورئيس جملس الوزراء الشيخ سعد العبداهلل الصباح. 

وخطابات  رسائل  تتلقى  كانت  "مشك"  جمموعة  فإن  ذلك،  إىل  باإلضافة 
خطابات  خصوصا  الرضورة،  حسب  وتوزعها  اخلارج  يف  الكويتية  القيادة  من 
األوراق  وتبني  الداخل.  يف  الكويتيني  وإىل  العامل  إىل  األمحد  جابر  الشيخ  األمري 
عن  معلومات  تزويد  مع  شهداء  رقوا  الذين  بأسامء  قوائم  أعدت  املجموعة  أن 
أعامرهم ومناطق سكنهم وكيفية استشهادهم. وتقرر األوراق عن آخر عمليات 

املقاومة، وتتحدث عن مدامهات العراقيني ملقار املقاومة الكويتية.

واألوراق  التعميامت  من  صور  استحصال  عىل  أيضا  املجموعة  وعملت 
الرسية الصادرة من القيادات العراقية يف الكويت وإرساهلا إىل اخلارج لتطلع عليها 
قادة  العراقية وأسامء  أيضا أسامء ضباط االستخبارات  الكويتية. وترسل  القيادة 
اجليش مع تسلسلهم اهلرمي، وذلك من خالل مصادرهم من الضباط واجلنود 
ترسل  كانت  فقد  ذلك  إىل  باإلضافة  الكويتية.  املقاومة  مع  املتعاونني  العراقيني 
املحتلني  ونشاط  والتلفزيون  العراقية  اإلذاعة  برامج  مضمون  ختص  معلومات 

اإلعالمي.

رشح مصادر خمتارة لتاريخ الكويت يف فرتة االحتالل العراقي  املقدمـــة
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توجد أيضا أوراق جلنة النفط داخل الكويت، وكانت مهمتها مراقبة املنشآت 
النفطية واحلقول واملوانئ وإعداد تقارير حوهلا خصوصا قبل عملية حرق اآلبار، 

وتعمل هذه اللجنة ضمن جمموعة "مشك"، التي يقودها اللواء خالد بودي.

نشاطهم  تغطي  حيث  وحتركاته،  العراقي  اجليش  عن  تقارير  أيضا  وتوجد 
أعداد  اجلو وتذكر جمموع  البحري والربي واجلوي وتذكر خسائرهم يف سالح 
الطائرات العراقية وأنواعها. عالوة عىل ذلك فهي تذكر أيضا نشاط صواريخ سام 
العراقي. وتزيد مهامت املجموعة  وتأثري احلرب اإللكرتونية عىل أجهزة اجليش 
عىل ما ذكرنا وسيكون تفصيل هذه املسائل يف الفصول اخلاصة باملقاومة الكويتية 

يف بداية الغزو ويف هنايته.

وثائق تخ�ص اإذاعة الكويت باخلفجي يف اأثناء العدوان العراقي

االحتالل  أثناء  يف  كويتية  إذاعة  أول  عن  املوثقة  الرواية  عىل  أيضا  سنعتمد 
العراقي يف منطقة اخلفجي باململكة العربية السعودية، وقد أرسلها وزير شؤون 
الديوان األمريي سمو الشيخ نارص حممد األمحد الصباح إىل أ.د. عبداهلل يوسف 
الغنيم رئيس مركز البحوث والدراسات الكويتية بتاريخ 19 سبتمرب 1995م. 
بني  وصل  حلقة  تكون  أن  وهو  تأسيسها  من  الغرض  ذكر  عىل  الرواية  وحتتوي 
املعدات  اإلذاعة، وتركيب  تأسيس  الكويت، وعن كيفية  القيادة الرشعية وأهل 
آل  فهد  بن  حممد  األمري  ومن  السعودية  التسهيالت  عىل  واحلصول  واألجهزة، 
البحرينية  اإلذاعة  أرشيف  من  الكويتية  الوطنية  األغاين  أرشطة  وعىل  سعود، 
املحمد  نارص  الشيخ  باخلفجي  الكويت  إذاعة  عىل  القائمون  وكان  والسعودية. 
األمحد الصباح والشيخ صباح اخلالد الصباح والسيد حييى السميط والسيد حممد 
القحطاين وغريهم. وكذلك تضمنت األوراق نص كلمة صاحب السمو املغفور 

له الشيخ جابر األمحد الصباح يف اليوم األول للغزو العراقي.

رشح مصادر خمتارة لتاريخ الكويت يف فرتة االحتالل العراقي  املقدمـــة
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وثائق اللجان ال�صعبية الكويتية بدول العامل

التي  الكويتية  واالحتادات  واللجان  اجلمعيات  ختص  كثرية  وثائق  توجد 
الكويت  عن  الدفاع  سبيل  يف  كبرية  بجهود  وقامت  الكويت  خارج  يف  جتمعت 
إعالميا. فمن بني األوراق التي ترشح نشاطهم أوراق اجلمعيات التالية: االحتاد 
وجعية  الالسلكي،  هواة  وجعية  االجتامعيني،  ورابطة  الكويت،  لعامل  العام 
اللجنة  الكويت،  مع  للتضامن  العاملية  واهليئة  حرة،  كويت  أجل  من  مواطنون 
املواطنني  شؤون  وجلنة  الكويتية،  املحامني  وجعية  بأبوظبي،  الشعبية  الكويتية 
الكويتية يف قربص،  اجلالية  )الرياض(، جلنة رعاية  النسائية  – اللجنة  الكويتيني 
باريس  التضامن  العربية، جلنة  الشعبي بجمهورية مرص  الكويتية للعمل  الرابطة 
دول،  عدة  يف  الكويت  لطلبة  الوطني  واالحتاد   ،pour le Koweit Libre
واللجنة الشعبية الكويتية يف أسبانيا واملركز اإلعالمي ملقر الكويت حرة يف جنوب 
الكويتية،  واملراجعني  املحاسبني  وجعية   ،Casa de Kuwait Libre أسبانيا 
بلندن   الكويت حرة  الكويت بمسقط، وجعية  الشعبية يف سفارة دولة  واللجان 
الشعبية من  اللجان  إىل  باإلضافة   ،The Association for Free Kuwait
الشعب  ملنارصة  اليمنية  الشعبية  اللجنة  مثل  للكويت،  املؤيدين  الكويتيني  غري 

الكويتي.

حما�صر اجتماعات جمل�ص الوزراء الكويتي يف الطائف

جابر  الشيخ  الكويت  أمري  بسمو  مثلة  الكويتية  الرشعية  خرجت  أن  بعد 
العبداهلل  سعد  الشيخ  سمو  الوزراء  جملس  ورئيس  عهده  وويل  الصباح  األمحد 
السامل الصباح وجيع الوزراء نشطت حكومة الكويت يف الطائف باململكة العربية 
الداخل،  والتنسيق مع  الكويتية  السيادة  استعادة  العمل عىل  السعودية من أجل 
التحرير وإعداد خطة  بعد  ما  العامل وإدارة األزمة، والتخطيط ملرحلة  ومع دول 

الطوارئ وخطة إعادة اإلعامر وغريها من مسائل.

رشح مصادر خمتارة لتاريخ الكويت يف فرتة االحتــالل العراقي املقدمـــة
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سيوظف هذا الكتاب حمارض ووقائع اجتامعات جملس الوزراء التي انعقدت 
ديسمرب   29 إىل   1990 أغسطس   31 تاريخ  من  بالطائف،  احلكومة  مقر  يف 
التحرير  بعد  الوزراء  جملس  اجتامعات  ووقائع  حمارض  إىل  باإلضافة   ،1990
مبارشة، وتغطي الفرتة من 4 مارس 1991 إىل 12 أبريل 1991م. وحتتوي هذه 
املحارض عىل معلومات يف غاية األمهية والدقة حول جمريات األحداث، وحتركات 
احلكومة واتصاالهتا يف الداخل الكويتي ودول العامل ومنظامته ولقاءات الوفود، 
وخماطبات وبرقيات سمو األمري وويل عهده الصادرة والواردة مع زعامء العامل، 
وتوضح أيضا كيفية تنسيق األعامل امليدانية ورعاية املواطنني خارج الكويت من 
الناحية املادية واملعنوية، وإعطاء املهام لبعض الكويتيني، وتنظيم العمل الكويتي 
فيام  الوثائق مصدر غري منشور  املعتدين. وهذه  الكويت من  من أجل اسرتجاع 

سبق من دراسات.

وثائق املوؤمتر ال�صعبي يف جدة

فحرضه  جدة.  يف  شعبي  مؤمتر  إقامة  إىل  املنفى  يف  الكويتية  احلكومة  دعت 
للكويت،  العراق  احتالل  قضية  يف  رأهيم  وأبدوا   1990 أكتوبر  يف  الكويتيون 
آل  رشعية  عىل  التأكيد  وأعادوا  اجلريمة،  هبذه  قبوهلم  عدم  أجع  للعامل  وبرهنوا 
األمحد  جابر  الشيخ  لألمري  البيعة  إجراء  عرب  الكويت  لدولة  كحكام  الصباح 
كويتية  شعبية  ثورة  بحدوث  القائلة  العراقية  الفرية  تكذيب  أجل  من  الصباح، 
– أعني إقامة مؤمترات شعبية - متبعا  ضد األرسة احلاكمة. وكان هذا اإلجراء 
يف احلرب العاملية الثانية، حينام غزت أملانيا كثريا من الدول األوروبية التي أقامت 
أقاموا مؤمترات شعبية حلشد  لندن، ومن هناك  باملنفى وخصوصا يف  حكوماهتا 

التأييد السيايس وإعطاء قوات التحالف الرشعية بالتدخل لصاحلها.
إن كثريا من الوثائق التي نقدمها يف هذا الكتاب غري منشورة فيام سبق أيضا، 
وهي حتتوي عىل كم كبري من التفاصيل املتعلقة بالتحضريات والوقائع واللجان 
هبا  خرج  التي  والنتائج  الكويتيون،  القادة  قاهلا  التي  والكلامت  واخلطب  املنبثقة 

املؤمتر الشعبي، وكشف بأسامء احلضور.

رشح مصادر خمتارة لتاريخ الكويت يف فرتة االحتــالل العراقي املقدمـــة
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وثائق وتقارير الوفود ال�صعبية الكويتية اإىل دول العامل

لت من أجل  انبثق عن املؤمتر الشعبي الكويتي بجدة عدة جلان ووفود ُشكِّ
يف  الكويتي  احلق  بتأييد  إقناعها  يف  للسعي  العامل  دول  معظم  إىل  بزيارات  القيام 
من  الكويت  لتحرير  والعسكري  السيايس  الدعم  وبتوفري  الرشعية،  استعادة 

الغزاة. 

وحتتوي جمموعة الوثائق عىل تفاصيل كثرية مثل أسامء األعضاء، وتقاريرهم 
التي كتبوها بعد االنتهاء من زياراهتم. ما يوفر لنا كمية كبرية من املعلومات حول 
مواقف الدول واملسؤولني وقادة األحزاب واملنظامت األهلية، ومطالبهم وغريها 

من تفاصيل.

مذكرات الكويتيني ال�صامدين يف الكويت والالجئني وما حتتويه من 

وثائق كتابية ومقابالت م�صجلة مفرغة مع املقاومة الكويتية

الكويت  يف  كانوا  الذين  بالكويتيني  اخلاصة  املذكرات  من  الكثري  ظهرت 
أحداث  من  وسمعوه  وجربوه  رأوه  ملا  حية  وثائق  هذه  وتعد  االحتالل،  وقت 
الغزو العراقي. وتعددت اهتاممات ومواضيع املذكرات، فمنها ما ركز عىل جانب 
ضحايا الغزو العراقي من شهداء وأرسى ومترضرين، ومنها ما ركز عىل أعامل 
املقاومة الوطنية، ومنها ما سلط الضوء عىل النشاط امليداين اخلدمي، وغري ذلك 
ووثائق  الفوتوغرافية،  بالصور  مزودة  بأهنا  املذكرات  هذه  وتتميز  تفاصيل.  من 

كويتية وأخرى صادرة من القيادات العسكرية العراقية.

"مذكرات أسرية" و" مذكرات  املثال:  ومن هذه املذكرات نذكر عىل سبيل 
مرشدة" إلقبال الغربليل )1991(، وكتاب "انتصار اإلرادة الكويتية" من تأليف 
عىل  شاهد  و"  اخلليج"  حرب  عىل  "شاهد  وكتاب   ،)1991( اخللف  غازي 
"كويتي حتت  الفهد )1991(، وكتاب  العراقي" تأليف سليامن  زمان االحتالل 
مرابطة"  مذيعة  "يوميات  وكتاب   ،)1991( الدخمي  عيل  د.  تأليف  اإلحتالل" 

رشح مصادر خمتارة لتاريخ الكويت يف فرتة االحتــالل العراقي املقدمـــة



19 1819 18

"جتربتي  تأليف نادية صقر. وكتب اإلعالمي يوسف مصطفى مذكراته بعنوان: 
مع االحتالل" )1991(.

ومن أهم الكتب التي وثقت فرتة الصمود كتاب "سور الكويت الرابع" 4 
جملدات )1992( من تأليف صالح حممد الغزايل، وكتاب "شموع الرساديب" لـ 
عبداهلادي  االحتالل" ملحمد  وأيام  "الكويت  وكتاب   ،)1992( البقصمي  ثريا 
أيام  "كيفان  كتاب  املقاومة  أعامل  وثقت  التي  الكتب  بني  ومن   .)1992( جال 
الشيباين.  إبراهيم  حممد  تأليف  جزأين،  من   )1992( منطقة"  كفاح  االحتالل: 
ومن وثق جتربة إحدى الوفود العشبية لدول الضد أمحد السقاف يف كتابه  "صيف 

الغدر" )1992(.
وهناك أيضا كتاب "حتى ال ننسى جريمة العرص" تأليف حممد الربجس   
 27 حتى   1990 أغسطس  من  الثاين   : الكويتية  القهر  "أيام  وكتاب   .)1993(

فرباير 1991" تأليف دالل الزبن )1993(. 
واستمرت مذكرات الصامدين بالصدور فنذكر منها أيضًا كتاب "العاصفة: 
الغانم  حممد  يوسف  تأليف  للكويت"  العراق  غزو  أثناء  يف  صامد  مذكرات 
للدكتور  كالمها  مرابط"  "عدسة  وكتاب  مرابط"  "مذكرات  وكتاب   ،)2003(
الصحراء  عاصفة  حرب  وصور  يوميات  حول  اخلرايف  اجلاراهلل  عبداملحسن 
لتحرير الكويت. . باإلضافة إىل كتاب "حتى ال ننسى الغزو العراقي" من تأليف 
واحلياة"  املوت  بني  "رحلتي  وكتاب  كتاب    يوجد  وكذلك  الفودري،  عيل 
)2004( تأليف عثامن أمحد العصفور، وكتاب "يوميات أسري كويتي يف السجون 
واملعتقالت العراقية" تأليف عقيد ركن متقاعد نارص سلطان ساملني. . باإلضافة 
"يوميات الصرب  أيام الغزو بعنوان  إىل ذللك كتبت األديبة ليىل العثامن مذكراهتا 
الصرب واملر: مقطع من سرية الواقع" )2003(. وكتبت د. إقبال العثمني "رماد 
"النهار الطويل: جتربة شاهد  التميمي  الروضة" )2003(. وكتب د. عبداملالك 

عيان" )2003(.
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وكذلك من بني املذكرات املهمة التي حتكي معجزة إطفاء حرائق آبار النفط يف 
وقت قيايس، مذكرات "ملحمة إطفاء آبار النفط يف الكويت وأرسارها" )2003( 

تأليف املرحوم محود عبداهلل الرقبة.

 Escaping the" بعنوان  كتاهبا  املدلج  هدى  كتبت  اإلنجليزية  وباللغة 
 ."Invasion: a Mother Account of  the Invasion of Kuwait

.)2012(

مقابالت ال�صادة الوزراء يف حكومة الكويت يف اأثناء الغزو العراقي

أعامل  "توثيق  مرشوع  بعمل  الكويتية  والدراسات  البحوث  مركز  قام 
حكومة الكويت خالل فرتة االحتالل العراقي"، حيث أجرى مقابالت مسجلة 
مع ثالث عرشة وزيرا من الوزراء املعارصين لفرتة الغزو العراقي، وهم: سمو 
الشيخ  وسمو  الوزراء،  جملس  ورئيس  العهد  ويل  الصباح  العبداهلل  سعد  الشيخ 
الصباح،  السامل  صباح  سامل  الشيخ  ومعايل  الدفاع،  وزير  الصباح  األمحد  نواف 
وزير الداخلية، ومعايل السيد د. رشيد العمريي وزير النفط، ومعايل السيد حييى 
األوقاف  وزير  احلمضان  نارص  حممد  السيد  ومعايل  اإلسكان،  وزير  السميط 
والشؤون اإلسالمية، ومعايل السيد د. محود الرقبة وزير الكهرباء واملاء، ومعايل 
السيد عبدالرمحن العويض وزير الدولة، ومعايل السيد ضاري العثامن وزير العدل 
والشؤون القانونية، ومعايل السيد د. عبدالوهاب الفوزان، ومعايل السيد جاسم 
املوسى وزير األشغال، ومعايل الشيخ جابر العبداهلل اجلابر الصباح وزير الشؤون 
اهليئة  مدير  الشاهني  ماجد  إبراهيم  د.  السيد  إىل  باإلضافة  والعمل.  االجتامعية 

العامة لإلسكان. 

التفصيلية ال تزال غري منشورة. وسيعتمد هذا الكتاب عليها  إن شهاداهتم 
للكويت وبدايته،  العراقي  الغزو  املعريف حول ظروف مقدمات  املحتوى  إلثراء 
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وأعامل احلكومة يف املنفى، ومرحلة التحرير، وما تبعه من أعامل إعادة البناء. وال 
شك أن هذه األدلة ستزيد من وضوح األحداث، ألهنا نابعة من رجال شاركوا 

يف األحداث بأنفسهم.

ويل  الصباح  العبداهلل  سعد  الشيخ  السمو  صاحب  مع  مطول  لقاء  ُأجِرَي 
يف  مفصلة  معلومات  سموه  فيه  وقدم  آنذاك،)2(  الوزراء  جملس  ورئيس  العهد 
 1963 سنة  منذ  العراقية  القيادات  مع  اجتامعاته  حول  واحلساسية  األمهية  غاية 
للحديث عن مسألة ترسيم احلدود بني الكويت والعراق، وقدم معلومات أيضا 
عن حضوره االجتامعات التي سبقت اجتامع جدة 1990 وعملية الغزو والتي 
جرت بني صاحب السمو أمري الكويت الشيخ جابر األمحد الصباح، وكل من: 
امللك حسني ملك األردن، والرئيس املرصي حسني مبارك، والزعيم الفلسطيني 
يارس عرفات، واألمني العام للجامعة العربية التونيس الشاذيل القليبي. وكذلك 
سبق  الذي  الدوري  إبراهيم  عزت  مع  جدة  اجتامع  كواليس  عن  سموه  حتدث 
االحتالل بست ساعات. وحتدث سموه أيضا عن بدايات الغزو وتطوراته ورود 
أمري  السمو  صاحب  مع  انتقاله  عملية  إىل  باإلضافة  والعسكرية،  األمنية  الفعل 
التفاصيل حول حكومة  من  مزيدا  ه  وتقدم شهادُة سموِّ السعودية.  إىل  الكويت 
الكويت يف الطائف التي رأسها واجلهود التي قامت هبا من أجل اسرتجاع سيادة 

الكويت، وجهوده يف عملية التحرير سنة 1991، وغريها من مسائل مهمة.

كتابات و�صهادات الع�صكريني الكويتيني

اجليش  معارك  تناولت  التي  الكتب  من  عدد  الكويتية  العسكرية  املكتبة  يف 
 ،1990 سنة  العراقي  للغزو  األوىل  األيام  يف  خاضها  التي  املعارك  يف  الكويتي 
ويف حرب عاصفة الصحراء لتحرير الكويت سنة 1991، باإلضافة إىل املهامت 

انعقد اللقاء يف يوم األربعاء 9 ديسمرب 1992، وأجراه وطرح األسئلة كل من: أ.د. عبداهلل الغنيم، وأ.د.   )2(
ميمونة الصباح، وأ.د. نجاة اجلاسم، وأ.د. بدرية العويض، وأ.د. عبداهلل الشاجيي، وأ.د. أمحد امليال.
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التي أداها ضباط كويتيون يف صفوف جيوش التحالف لتحرير الكويت. ولعل 
أهم الكتب كتاب العقيد الركن د. حممد عبداللطيف اهلاشم بعنوان "مالحم يوم 
الفداء الكويتي" )1991(. رشح املؤلف فيه خمطط الغزو العراقي واسرتاتيجيته 
العسكرية والسياسية، وقدم تقارير عسكرية حول املعارك التي جرت بني القوات 
الكويتية وقوات العدو. والكتاب مزود بخرائط وجداول حتتوي عىل أرقام ختص 
اجليوش واملعارك. واعتمد املؤلف عىل روايات قادة وضباط معارك 2 أغسطس 
الكويت.  لتحرير  التحالف  جيش  قادة  بعض  إىل  باإلضافة  الكويتيني،   1990
اعتمد كثري من املؤلفني الالحقني عىل هذا الكتاب، فنقلوا عنه تقاريره العسكرية 
وما خيص معارك القوات الكويتية مع جيوش االحتالل العراقي. ويوجد أيضا 
تأليف أمحد الرشقاوي وإبراهيم  "كويتي يف اجليش األمريكي" )1991(  كتاب 

الرشقاوي. 

عاصفة  عملية  عن  كتابا  الفودري  حممد  عيل  طيار  ركن  العميد  وكتب 
الصحراء بعنوان "رائعة اجلنرال نورمان شوارتزكوف: عملية عاصفة الصحراء" 
)1992( شارحا فيه الكثري من التفاصيل وواصفا اخلطط واملهام واألسلحة التي 

استخدمت يف تلك احلرب العظيمة ما جيعله موسوعة عسكرية كويتية.

الكويتية: األربعون عاما األوىل 1953  "القوة اجلوية  وصدر الحقا كتاب 
- 1993 م" )1993( تأليف العميد الركن طيار صابر السويدان. وهناك أيضا 
اللواء  تأليف  من   )2000(  "1999  -  1949 الكويتي  اجليش  "تاريخ  كتاب 
الركن طيار صابر السويدان والرائد الركن د. ظافر العجمي. وجاء يف الكتابني 

وصف ألعامل اجليش الكويتي ودوره يف حترير الكويت. 

ومن الكتب أيضا " رئاسة األركان العامة للجيش الكويتي: مسرية وعطاء" 
)2002( تأليف وليد نارص العساف. وكذلك يوجد كتاب "اللواء املدّرع اخلامس 
والثالثون ودوره يف معركة اجلسور وحترير الكويت: صفحة مرشفة من صفحات 
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العسكرية الكويتية" )2007( من تأليف اللواء الركن سامل مسعود الرسور. وهو 
وعىل  شهادته  عىل  الغزو،  وقت  اللواء  آمر  وهو  مؤلفه  اعتمد  جدا  مهم  كتاب 
روايات زمالئه الضباط واألفراد. باإلضافة إىل ذلك، يوجد كتاب "لواء الشهيد 
املدرع / 35  1962 - 2005" )2005، ط. 2 2006( من تأليف الرقيب أول 
فيصل محود الشمري وبإرشاف العميد الركن أمحد خالد الوزان. ويوجد كتاب 
إعداد  العطاء 1956 - 2002" من  الكويتية: نصف قرن من  "املدفعية  بعنوان 
الرائد خلف محيد الشمري.  ومن الكتب أيضا "قلب اجليش اإلمداد والتموين: 
تاريخ اإلمداد والتموين وواجباته باجليش الكويتي" )2012( تأليف طالل عبد 

اهلل سمري اهلندال. 

العجمي  ظافر  الدكتور  دراسة  اإلنجليزية  باللغة  الكويتية  الكتابات  ومن 
بعنوان: Kuwait’s Quest for Security، وهي من منشورات اجلمعية التارخيية 
أحداث  يف  اشرتكوا  من  الكويتيني  شهادات  وتظهر  كام  2008م.  سنة  الكويتية 
 Alex Darwin  وكتاب ،"Days of Fear" بعنوان John Levins الغزو يف كتاب
 The Edge of War: Kuwait’s Underground Resistance Khafji"  بعنوان
احلرب:  شفري  "عىل  بعنوان  احلبيب  معصومة  ترجته  الذي   ،"1991-1990

قصة املقاومة الكويتية اخلفجي 1990-1991م" )2016(.

كتابات ومقابالت الدبلوما�صيني الكويتيني عن ن�صاطهم اأثناء فرتة 

الغزو العراقي، واأوراق ال�صفارات الكويتية

كان للدبلوماسيني واإلعالميني الكويتيني نشاط حمموم يف التعريف بقضية 
العامل ويتحدثون إىل وسائل اإلعالم  الكويت للعامل أجع، فكانوا جيوبون أقطار 
القضية  بعدالة  والدول  الناس  إقناع  أجل  من  واملؤمترات  الندوات  ويقيمون 
وبعضهم  الكتب  من  عدد  يف  جتربتهم  بتسجيل  منهم  كثري  قام  وقد  الكويتية. 
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العراقي.  الغزو  فرتة  خالل  بشهادهتم  خالهلا  من  أفىض  تلفازية  لقاءات  أجرى 
وللشيخ سعود نارص الصباح سفري دولة الكويت بواشنطن أكثر من لقاء رشح 
وكواليسها،  االمريكية  املتحدة  الواليات  يف  الكويتية  الدبلوماسية  عمليات  فيه 
باإلضافة إىل لقاء مع إبراهيم البحوه سفري الكويت يف بغداد، والسفري حممد أبو 
احلسن مندوب الكويت يف األمم املتحدة، والسفري عبداملحسن اجليعان مندوب 

الكويت يف جامعة الدول العربية بتونس وغريهم. 

ومن أبرز من كتب مذكراته ورؤيته لتلك األحداث السفري الكويتي واألمني 
العام السابق ملجلس التعاون اخلليجي السيد عبداهلل عيسى بشارة، فله عدة كتب 
"عبداهلل بشارة  العراقي للكويت مثل كتاب  الغزو  منها ما يتحدث فيه عن فرتة 
لدول  التعاون  ملجلس  العام  األمني  يوميات  والسالطني:  والشيوخ  امللوك  بني 
العابس"  الزمن  "الغزو يف  العربية 1981 - 1993" )2005(، وكتاب  اخلليج 
"الدبلوماسية  الشاهني  ماجد  سليامن  السفري  كتاب  يوجد  وكذلك   .)2019(
العراق  فيه عن مطالبات  يتحدث  واملهنة" )2001(، حيث  املحنة  بني  الكويتية 
مرحلة  واكبت  التي  األمريكية  واالسرتاتيجية  الغزو،  قبل  للكويت  املستحيلة 

العدواين العراقي عىل الكويت وأنجزت مهمة التحرير.

باإلضافة إىل تلك املصادر، فإن مركز البحوث والدراسات الكويتية حيتفظ 
بعدد كبري من أوراق ووثائق السفارات الكويتية بعدة دول، تكشف عن النشاط 
السياسية  املستويات  كافة  يف  الكويتيون  به  قام  الذي  والشعبي  الدبلومايس 

واإلعالمية واالجتامعية. 
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كتابات ومذكرات ال�صيا�صيني والع�صكريني العرب والغربيني

من  ما أصدره كل  أيضا  والعسكريني  والدبلوماسيني  الزعامء  كتابات  ومن 
وزير خارجية مرص السيد عصمت عبداملجيد "زمن االنتصار واالنكسار"، والسيد 
والسالم"،  احلرب  عىل  "شاهد  الغيط  أبو  أمحد  والسيد  "كتابَِيه"،  موسى  عمرو 
والسيد الشاذيل القليبي األمني العامة جلامعة الدول العربية سنة 1990 "أضواء 
للكويت  العراقي  الغزو  مقدمات  الذاتية  سريهم  رشحت  حيث  الذاكرة"،  من 
أيضا  وهناك  والدولية.  واإلسالمية  العربية  واملنظامت  املؤمترات  مستوى  عىل 
مذكرات قائد القوات العربية لتحرير الكويت األمري خالد بن سلطان آل سعود 
"مقاتل من الصحراء" الذي يعد مصدرًا ملوضوع عمليتي درع الصحراء وعاصفة 
الصحراء والقوات املشرتكة. ومن بني املصادر أيضا رواية صدام حسني ملحاميه، 
والتسجيالت التي تم اكتشافها يف العراق بعد غزو أمريكا للعراق، والتي نرشت 

مؤخرا. 

حتكي هذه املذكرات مراحل التصعيد السيايس العراقي يف املؤمترات وتطوره 
فعل  ردود  أيضا  وحتكي  الكويت.  ضد  العسكري  بالعمل  بالقيام  انتهى  الذي 
الدبلوماسيني واملسؤولني الكويتيني والعرب، وحماوالهتم تعديل املوقف العراقي 

املريب.

ويوجد أيضا مذكرات لضباط عراقيني شاركوا يف غزو الكويت والتخطيط 
للواء  )1997م(  الرشقية"  البوابة  "حطام  كتاب  مثل  واخلليج،  السعودية  لغزو 
الركن وفيق السامرائي مدير االستخبارات العامة، واللواء الركن رعد احلمداين 
الذي كتب "قبل أن يغادرنا التاريخ" )2007(، وكتاب "املنازلة الكربى وقائدها: 
املقدمات والوقائع" حلميد سعيد وعبد اجلبار حمسن وعبد األمري معلة، وكتاب 
السامرائي  وفيق  الضابط  وكتاب  الصاحلي،  نجيب  العراقي  "الزلزال" للضابط 

البوابة الرشقية"، وكتب عراقية أخرى. "حطام 
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أما عىل املستوى العاملي، فإن زعامء دول مهمة وقادة سياسيني وعسكريني 
العراقي  الغزو  جانب  إىل  منها  جانب  يف  تطرقوا  التي  مذكراهتم  كتبوا  فيها 
للكويت، فمنها مذكرات رئيسة الوزراء الربيطانية مارغريت ثاترش، ومذكرات 
الرئيس األمريكي جورج بوش األب، وكتب ومذكرات مبعوث روسيا للعراق 
والحقا رئيس وزراء روسيا االحتادية يِفكيني بريامكوف. وهناك أيضا مذكرات 
قائد قوات التحالف لتحرير الكويت اجلنرال نورمان شوارتزكوف، وغريهم من 
الضباط األمريكان. باإلضافة إىل ذلك هناك مذكرات القائد العسكري الربيطاين 

بيرت دي ال بيلري. 

أبريل غالسبي  الغزو،  ببغداد وقت  األمريكية  السفرية  تقرير  أيضًا  ويوجد 
الذي ارسلته بعد لقائها بصدام مبارشة، وهو منشور يف موقع ويكيليكس. 

يف  العراقية  وال�صتخبارات  القوات  خلفتها  التي  العراقية  الوثائق 

الكويت بعد هروبهم وا�صت�صالمهم خالل عملية حترير الكويت

توفرت الكثري من الوثائق العراقية اخلاصة بفرتة الغزو العراقي للكويت، وقد 
تم ترسيب كثري منها من قبل العراقيني أنفسهم إىل املقاومة الكويتية، وجزء آخر 
وجد يف املخافر والوزارات واملقرات التي اختذهتا القيادات العراقية يف الكويت. 
ومواضيع هذه الوثائق متنوعة للغاية، منها العسكري والسيايس واالستخباري، 
واالعتقال واالستجواب. وكثري  والتعذيب  التخريب واحلرق  أعامل  وما خيص 
من هذه األوراق منشورة يف كتب صدرت مبارشة بعد التحرير لتكون شاهدا عىل 
"املقاومة الكويتية من خالل  ما اقرتفه الغزاة بحق الكويت. ولعل أهم الكتب: 
وجهاد  حمنة  تتحدث:  "الوثائق  وكتاب  خليفوه،  عيل  تأليف  العراقية"  الوثائق 
فهد األمحد وحممد أمحد  العراقي" إعداد عذيب  الكويتي حتت االحتالل  الشعب 
العبيديل، وكتاب "قراءات يف وثائق عراقية رسية" تأليف زبن العتيبي )1992(. 

وهناك أيضا كتاب "وثائق ال متوت" )2000( تأليف د. عبداهلل حمارب. 
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ومن بني الوثائق التي ترسبت ووصلت إىل املقاومة الكويتية وكثري منها ترك 
اجتامعات  بتقارير  اخلاصة  تلك  الكويت  يف  العليا  العراقية  القيادات  مقرات  يف 
الذين اختذوا موقفا مشينا  صدام حسني وكبار قيادييه بالساسة والزعامء العرب 
ضد الكويت. وجدير بالذكر أن مركز البحوث والدراسات الكويتية قام بجمع 
نحو 800 ألف وثيقة عراقية من أماكن عدة كالسفارة العراقية يف الكويت واملخافر 
واخلنادق وغريها، وُجعلت مصادر لعدد كبري من الدراسات حول الغزو العراقي 

للكويت، سُتذكر الحقا يف هذه املقدمة.  

يف  العراقيون  أصدرها  التي  العراقية  النداء  جريدة  أعداد  أيضا  وتوجد   
الكويت  أدلة كثرية ختص إجراءات االحتالل يف  الكويت املحتلة. وحتتوي عىل 

ومواقف الدول وقادة اجلامعات السياسية املتواطئة مع االحتالل العراقي. 

وهناك دراسة مهمة كتبها الدكتور سامي حممد الفرج والدكتور حممد عبداهلل 
األنصاري بعنوان "مدخل قانوين ووثائقي لدراسة جرائم حرب النظام العراقي 
ضد دولة الكويت" )1994م(، جع فيه املؤلفان عددا كبريا من الوثائق العراقية 
التي تدل عىل ارتكاب جرائم حرب، حيث حلالها من الناحية القانونية، وقدما 

ملفًا يمكن لدولة الكويت استخدامه يف املحاكم الدولية ضد النظام العراقي.

الوثائق الفل�صطينية يف الكويت

الغزو، وقدر عددهم  قبل  الكويت  الفلسطينية وجود كبري يف  للجالية  كان 
الكويتي ذراعه مرحبا هبم،  الشعب  فتح  بحوايل نصف مليون فلسطيني، حيث 
وداعام لقضيتهم ومعينا هلم عىل مارسة احلياة الكريمة. ولكن الكويت تفاجأت، 
بل صدمت من اجلحود والنكران الذي صدر من معظمهم، حيث أيدوا العراق 
والضباط،  املهمة  الشخصيات  بيوت  عن  وأرشدوا  االحتالل  قوات  وساندوا 
وعملوا يف كامئن ونقاط التفتيش وغريها من أعامل مرضة بالكويتيني أسفرت عن 

هم، وعن تدمري مرافق الدولة ومنشآهتا. استشهاد كثري منهم وَأرْسِ
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توجد العديد من األوراق والوثائق الصادرة من قيادات اجلالية الفلسطينية 
التي  العربية  التحرير  وجبهة  )فتح(  الفلسطينية  التحرير  حلركة  املنتمني  ومن 
املنظامت  مقرات  من  الكويتية  والدراسات  البحوث  مركز  باحثو  استخرجها 
الكتاب  هذا  يف  عليها  سنعتمد  التحرير،  بعد  الكويت  يف  العاملة  الفلسطينية 
لكشف ذلك الدور الذي قاموا به ضد الكويت. يذكر أن هناك فلسطينيني رشفاء 

ساعدو أهل الكويت وقاموا بإعامل جليلة. 

اأر�صيف ال�صحافة الكويتية والعربية:

إن املنشورات بأنواعها تعد مرجعا مهام يف التاريخ املعارص، فهي ترصد من 
ضمن ما ترصده حقائق جمردة كحدوث أزمات واندالع حروب، وعقد اتفاقيات 
سالم. كام وتقدم تغطية إخبارية ملناسبات سياسية حملية وإقليمية وعاملية، وجتري 
لقاءات صحفية مع شخصيات مهمة. كام وأن الصحافة نافذة للرأي العام املحيل، 
ألهنا تنرش البيانات الرسمية الصادرة عن املنظامت األهلية وجعيات النفع العام 
وغريها، باإلضافة إىل املقاالت الصحفية لُكتَّاب األعمدة. عالوة عىل ذلك، فإن 

الصحف تزودنا بالصور التي يصعب إجيادها يف مكان آخر.

سنعتمد عىل موقع "ذاكرة الكويت: األرشيف الوطني للصحف الكويتية" 
الذي يضم أرشيفا رقميا بصحف األنباء، والراي، والوطن، والسياسية، والقبس، 
املركزي  اجلهاز  دشنه  موقع  وهو  والسبعينيات.  الستينيات  منذ  العام  والرأي 
إىل  باإلضافة   )3( الكويت.  بدولة  الوزراء  ملجلس  التابع  املعلومات  لتكنولوجيا 

موقع جريدة القبس بريميوم.

http://news.cait.gov.kw/newspaper_ 3( موقع ذاكرة الكويت: أرشيف الصحف الكويتية(
kw_archive.cshtml )تاريخ الدخول 2019/6/15(.
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ال�صحافة الكويتية يف املنفى، وال�صحافة العربية والعاملية

نشط اإلعالميون والصحفيون الكويتيون يف جماالهتم فنقلوا بعض الصحف 
املحلية إىل اخلارج، وخصوصا يف لندن. وتأسست صحف جديدة باسم الكويت 
تلك  ومن  العراقي.  باالحتالل  ويندد  الكويتي  احلق  عن  ينافح  صوتا  لتكون 
الكويت،  صوت  وجريدة  األنباء،  وجريدة  الدويل،  القبس  جريدة  الصحف: 

وجريدة الفجر، وجريدة النداء، وتقارير وكالة االنباء الكويتية )كونا( وغريها.

صحف  من  وغريها  املرصية  األهرام  صحيفة  أرشيف  أعداد  أيضا  وتتوفر 
جمريات  حول  العامة  والشخصيات  واألحزاب  الدولة  فعل  ردود  ترصد  عربية 
أحداث الغزو عىل الكويت، األمر الذي سيجعلنا مدركني للسياق السيايس الذي 

كانت متر به أزمة الكويت.

واملو�صوعة   NSI Newscenter One الأمريكية  الأخبار  وكالة 

ال�صحفية التي اأ�صدرتها موؤ�ص�صتا الأهرام واأ�صدقاء احلرف

يضم مركز البحوث والدراسات الكويتية ضمن جمموعاته القيمة النرشات 
اإلخبارية اليومية لوكالة NSI Newscenter One، وهي متتد من 1 أغسطس 
إىل 1990/2/28م، وتغطي الترصحيات الصحفية والبيانات الرسمية الصادرة 
من الرئيس بوش ووزير خارجيته جيمس بيكر ووزير دفاعه ديك تشيني، وحمارض 
الصحف واملجالت  الصحفية يف  املقاالت  أبرز  وتقدم  الصحفية. كام  املؤمترات 
عن  الصادرة  والترصحيات  للتطورات  رصد  إىل  باإلضافة  الشهرية،  األمريكية 
القادة والدول يف العامل، حيث ختصص جملدا كامال لكل يوم. كام ويوجد ضمن 
العراق  بغزو  يتعلق  ما  الفيديو تغطي جيع  املجموعة عدد كبري من أرشطة  هذه 
للكويت وحرب التحرير، وهي تسجيالت للربامج اإلخبارية األمريكية، يمتلك 

مركز البحوث والدراسات الكويتية جمموعتها الكاملة. 

رشح مصادر خمتارة لتاريخ الكويت يف فرتة االحتــالل العراقي املقدمـــة



31 3031 30

ومؤسسة  األهرام  مؤسسة  ونرشته  جعته  ما  عىل  سنعتمد  وكذلك 
األهرام  نرشته  والذي  الصحفي  األرشيف  وبخاصة  وثائق  من  احلرف  أصدقاء 
الوقائع  الوثائقي ألزمة اخلليج:  "امللف  املجلدات حتت اسم  كموسوعة متعددة 

واألحداث".

اإعمار  واإعادة  الطوارئ  خطة  حول  الكويتية  الوزارات  تخ�ص  وثائق 

الكويت

قامت حكومة الكويت يف املنفى بالطائف بإعداد خطة طوارئ إلنعاش مرافق 
دولة الكويت وخدماهتا العامة ملرحلة ما بعد التحرير. وما أن حتررت الكويت حتى 
بدأت احلكومة والشعب الكويتي بمرشوع ضخم إلعادة إعامر الكويت، وتنفيذ 
عمليات إطفاء حرائق آبار النفط، وتنظيف البحر، وترميم املدارس واملستشفيات 
واملنشآت واملباين احلكومية ومقار الرشكات والبنوك والطرق واجلسور وغريها 
من مكونات البنية التحتية والثقافية ومعامل التمدن الكويتي. كام ووضعت خططا 
والبحث  العايل  التعليم  ومؤسسات  املدارس  يف  التعليمية  العملية  الستئناف 
الصحية، وجلب األطقم  الرعاية  الكفاءة خلدمات  إعادة  إىل  باإلضافة  العلمي، 
الطبية لتساعد الكوادر الطبية الكويتية. وغريها من شؤون ومشاريع تعيد احلياة 

الطبيعية إىل الكويت.

النشاط  من  اجلانب  هبذا  تتعلق  ووثائق  بملفات  الكتاب  هذا  سيستعني 
من  بيشء  اإلعامر  وإعادة  الطوارئ  خطة  توضح  لكي  والشعبي،  احلكومي 
التفصيل، فقد كانت عملية معقدة وصعبة أسهم فيها رجاالت ونساء الكويت 
عىل  سيؤكد  ذلك  حول  وثائق  عرض  أن  شك  وال  بالغ،  بجهد  خملصا  إسهاما 
املخزون الكويتي الكبري من اخلربات اإلدارية واهلمة العالية. األمر الذي ينبغي 

عىل الكويتيني وغري الكويتيني أن يطلعوا عليه.
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وتعقيبات حكومة  العراقي  الغزو  تق�صي احلقائق عن  تقرير جلنة 

الكويت

يف  1995م،  أغسطس   16 بتاريخ  الكويتي  األمة  جملس  قام  التحرير،  بعد 
أثناء الفصل الترشيعي السابع دور االنعقاد العادي الثالث، بتشكيل جلنة برملانية 
بغرض تقيصِّ احلقائق للوقوف عىل أسباب الغزو، وكانت برئاسة السيد صالح 
يوسف الفضالة. ونرش تقرير اللجنة. وتضَمَن التقريُر العسكري إفادات كثرية تم 

تسجيلها مع الضباط واملسؤولني. 

وقد أعدت احلكومة الكويتية يف أثناء فرتة الغزو وبمساعدة مركز البحوث 
املسائل  بعض  عىل  وتوضيحات  تعقيبات  يتضمن  تقريرا  الكويتية  والدراسات 
التي وردت يف تقرير جملس األمة وعىل ما رأت فيه نقصا يف املعلومات. وسأعتمد 

عىل هذين التقريرين أيضا ضمن مصادر هذا الكتاب.
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الدرا�صات العلمية ملو�صوع الغزو العراقي للكويت:

بكل  األوىل  للكويت  العراقي  الغزو  عن  نقدمها  التي  الدراسة  هذه  ليست 
املاضية دراسات  الثامين وعرشين سنة  يزيد عن  ما  تأكيد، فقد سبقتها عىل مدار 
كثرية متنوعة يف اجلوانب واملناهج. فقد تصدى مثقفو وعلامء الكويت وغريهم 
األوراق وكتابة  بجمع  فبدأوا  للكويت،  العراقي  الغزو  أحداث  لتوثيق ودراسة 
منذ  الغزو  عن  الشفهية  الشهادات  وتسجيل  التقارير  وكتابة  اليومية  مذكراهتم 
بدايته إىل هنايته كام سبق رشحه تفصيال. فكانت هذه املواد األساس لكتابة كثري 
من الدراسات العلمية واألكاديمية والكتب. وفيام ييل سنقدم بيبليوغرافيا لبعض 
ما أنتجته املؤسسات البحثية الكويتية وغريها حول قضية العدوان العراقي عىل 

الكويت 1990 – 1991م.

الإنتاج العلمي ملركز البحوث والدرا�صات الكويتية 

الدفاع عن  الوثائق وتوظيفها يف  بادروا ونشطوا يف جع  الذين  أبرز  إن من 
حق الكويت وعدالة قضيتها أمام العامل وضد االدعاءات العراقية، وزيُر الرتبية 
الكويتي آنذاك، وعضو احلكومة الكويتية يف املنفى األستاذ اجلامعي أ.د. عبداهلل 
يوسف الغنيم. فقد أفضت جهوده وجهود مساعديه إىل تشكيل جلنة هلذا الغرض 
واملؤرخني  والدبلوماسيني  الصحفيني  وأمدت  حسنا  بالء  فأبلت  بالطائف، 
التي حتولت بعد  اللجنة  العلمية والوثائق الالزمة. فكانت هذه  باملواد  واملثقفني 
البحوث  ملركز  نواًة  العراقي  العدوان  لوثائق  الوطني  املركز  اسم  إىل  التحرير 
سنة  يف  االسم  هبذا  أمريي  مرسوم  وفق  تأسس  الذي  الكويتية  والدراسات 
1992م. وهذه قائمة مرشوحة بأشهر الكتب التي أصدرها املركز حول تاريخ 
الكويت والغزو العراقي الغاشم، وبشكل أسهم يف الدفاع عن الكويت وحفظ 

موقفها الرشعي املستند عىل األدلة التارخيية واحلجج القانونية:)4(
)4(   يمكن الرجوع إىل دليل إصدارات مركز البحوث والدراسات الكويتية )2015( ملزيد من املعلومات.
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سبق  متمرسون  أساتذة  أعده   )1991( وحدودا"  وجودا  "الكويت  كتاب 
بمنطقة  املشكلة من احلكومة املرصية إلثبات أحقية مرص  اللجنة  وأن عملوا يف 
طابة املرصية. ُنرِشَ الكتاب يف ثامنية لغات. وهو يركز عىل تاريخ الكويت السيايس 
وعالقتها بالعراق يف كافة مراحل العرص احلديث، ويوضح قضية معاهدة احلامية 
ويوثق  املتحدة،  األمم  منظمة  إىل  وانضاممها  الكويت  استقالل  ثم  بريطانيا  مع 
حدودها السياسية، ثم يلقي الضوء عىل مرحلة الغزو العراقي للكويت ويوضح 

أرضاره البالغة عىل الكويت وعىل العالقات العربية-العربية.

وزير  مذكرة  يف  الواردة  العراقية  االدعاءات  عىل  الكويت  دولة  "رد  رسالة 
مايو  من   21 بتاريخ  املتحدة  لألمم  العام  األمني  إىل  املقدمة  العراق  خارجية 
1992" )1992(، إعداد وزارة اخلارجية بدولة الكويت. يف هذا الكتيب عمل 
دبلوماسيو الكويت وعىل رأسهم الشيخ سامل صباح السامل الصباح بالتعاون مع 
باحثي مركز البحوث والدراسات الكويتية عىل إعداد رد عىل االدعاءات العراقية 
بشأن استقالل الكويت وحدودها السياسية بعد أن تنصل وزير خارجية العراق 
من العهود واملواثيق التي أبرمتها العراق مع الكويت سابقا. وهو يتضمن سبع 
واخلرائط  باملستندات  ومدعم  والرباهني،  باألدلة  موثق  منها  وكل  فقرة  عرشة 

ومؤيد باملنطق واحلجة. 

الدولية"،  التارخيي واإلرادة  العراقية: احلق  الكويتية  "ترسيم احلدود  كتاب 
املتاميزة بكياهنا  تأليف جلنة من املختصني. وهو سجل موثق للكويت   )1992(
اإلداري وحدودها السياسية التي كانت واضحة املعامل قبل ظهور العراق احلديث 
بأكثر من قرنني، ويتحدث عن االتفاقات التي متت بشأن احلدود مع العراق منذ 
السياسية  باحلدود  اخلاصة  واإلحداثيات  واخلرائط  الوثائق  ويورد  الثالثينيات، 

لدولة الكويت، باإلضافة إىل قرارات األمم املتحدة.
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أ.د.  تأليف  )1992م(،  التارخيية"  اخلرائط  يف  قراءة  "الكويت..  كتاب: 
عبداهلل يوسف الغنيم. يكشف هذا الكتاب وضع الكويت يف اخلرائط التارخيية 
بالد  من  والكارتوغرافيني  الرحالة  رسمها  التي  تلك  عرش،  السابع  القرن  منذ 
الربية والبحرية عن  متميز بحدوده  للكويت كيان سيايس  أن  إىل  عدة. وخيلص 
باستقالل  العراق  يقدم وثائق ختص اعرتاف  فإنه  اخلرائط  إىل  باإلضافة  العراق. 
الكويت عنها، حيث يقدم مراسالت متبادلة بني الدولتني عام 1932م، وكذلك 
يرفق السجل الرسمي للعراق لعام 1936م، الذي ينص عىل عدم تبعية الكويت 

لوالية البرصة العثامنية.

كتاب "رسالة ملن هيمه أمر هذه األمة" )1992(، تأليف د. سليامن الشطي. 
إفهامهم  األطفال وصعوبة  الكويتيني وبخاصة  معاناة  املؤلف عن  فيها  يتحدث 

حقيقة العدوان العراقي الغاشم.

يوسف  إعداد   ،)1992( عراقي"  جندي  مذكرات  يف  "قراءة  كتاب 
العراقي  اجليش  داخل  عيان  شاهد  كتبها  التي  املذكرات  هذه  تقدم  عبداملعطي. 
حول عملية الغزو العراقي للكويت من أوهلا إىل التحرير. ويقر فيها أن ما اقرتفه 

النظام العراقي كان رشا حمضا.

كتاب "ختطيط احلدود الدولية بني الكويت وجهورية العراق كام أقرهتا األمم 
الكتاب  الكويتية. يوضح  البحوث والدراسات  إعداد مركز  املتحدة" )1993( 
اإلجراءات التي اختذهتا جلنة األمم املتحدة لرتسيم احلدود بني الكويت والعراق، 
ويقدم قرار جملس األمن )686( يف مارس 1992 الذي يطلب من سكرتري العام 
احلدود  لتخطيط  والكويت  العراق  مع  الالزمة  الرتتيبات  اختاذ  املتحدة  لألمم 
األمن  وثيقة جملس  الـواردة يف  اخلريطـة  املناسبة وبخاصة  باملواد  بينهام مستعينا 
1963 واملسجل   / 10 البلدين يف 4 /  املتفق عليه بني  )S/22412( واملحرض 

لدى األمم املتحدة.
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كتاب "زيارة لبيت العنكبوت: نقض لبنيان كتاب حممد حسنني هيكل حرب 
اخلليج )أوهام القوة والنرص(" )1992(، تأليف د. عبداهلل محد حمارب. يركز هذا 
الكتاب عىل تفنيد كتاب الصحفي املرصي املثري للجدل حممد حسنني هيكل الذي 
ادعى فيه انتصار قوات صدام يف حرب حترير الكويت، وأظهر فيه صدام وامللك 
وبث  العرب.  قضايا  عن  املدافعني  بمظهر  الفلسطينية  التحرير  ومنظمة  حسني 
العريب فقال أهنم يستحقون ما ناهلم ألهنم  فيه حقده عىل شعوب ودول اخلليج 
شعوب متخلفة جاءهتا الثروة عىل غري انتظار. فجاء كتاب حمارب ليفضح وهن 
أسس كتاب هيكل، فأوضح تناقضاته، واختالف كالمه بني الطبعتني اإلنجليزية 
والعربية، فأبرز التحريف يف الكتاب وبني اعتامد هيكل عىل مصادر غري موثوقة. 
ثم يدعم حمارب كتابه بوثائق عراقية تقف أمام ادعاءات هيكل وجتعل من كتابه 

عمال زائفا.

اخلليج"  حرب  يف  هيكل  يقله  مل  ما  القومي:  واالنتحار  "الطغيان  كتاب 
)1992(، تأليف أ.د. عبدالرمحن شاكر. ينقد الكتاب حمتوى كتاب حممد حسنني 
هيكل  فيه  روج  الذي  والنرص"  القوة  أوهام  اخلليج:  "حرب  بـ  املعنون  هيكل 
ألفكاره املؤيدة للنظام العراقي، متناسيا أبسط قيم اإلنسانية واملروءة. وقد دحض 
شاكر آراء هيكل الواهية وكشف عن تدليسه وخداعه للقارئ العريب من خالل 

اعتامده عىل أدلة غري موثوقة، وبعدم صمود آرائه أمام املنطق السليم.

بعد  ما  وحتديات  الغزو  قبل  العربية  واألموال  الكويتي  "االقتصاد  كتاب 
التحرير: رؤية ختطيطية" )1992( تأليف حسني طه الفقري. يتناول هذا الكتاب 
هذا  وتنويع  السكانية،  الرتكيبة  بتعديل  وعالقته  الكويتي  االقتصاد  بالبحث 
كام  ذلك،  يف  املمكنة  والبدائل  ومواجهتها  االستيعابية،  الطاقة  وزيادة  االقتصاد 
وانعكاساته  منهام  املحيل ومفهوم كل  القومي، واالستثامر  االدخار  أمهية  يتناول 
العربية  األموال  قضية  مناقشة  إىل  ذلك  من  وينطلق  الكويتي.  االقتصاد  عىل 
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وتكاملها متوقفا أمام العدوان العراقي باعتباره كارثة عىل احلركة االقتصادية يف 
الكويت ويف دول اخلليج العريب.

كتاب "املقاومة الكويتية من خالل الوثائق العراقية" )1993(. تأليف عقيد 
ركن عيل خليفوه. يربز هذا الكتاب أعامل املقاومة الكويتية من خالل وثائق العدو 
الكويتي مل  الشعب  أن  فيه  بلغ عددها 176 وثيقة. ويظهر  التي  املحتل  العراقي 
خيضع للعدوان، فرفض االحتالل ومارس كل أنواع املقاومة، من عصيان مدين، 
وعمل مسلح، وجع معلومات وتواصل وتنسيق مع القيادة الرشعية يف اخلارج 
وقوات التحالف الدويل. وبني أيضا اسرتاتيجيات املقاومة وأساليبها وأهدافها، 

وكذلك دور املرأة الكويتية يف حركة املقاومة.

من  جلنة  تأليف   ،)1993( الكويت"  عىل  العراقي  "العدوان  كتاب 
املختصني. هذا الكتاب خالصة مركزة لفكر نخبة من أهل االختصاص تعاملوا 
التي تنطق هبا الوثائق وتقررها وقائع العدوان العراقي عىل  مع احلقائق املجردة 
الكويت. يتناول األبعاد التارخيية للغزو، ومقدماته ومراحله، ودور العامل العريب 
واإلسالمي يف مراحل تطور األزمة، وتفنيد الدعاوى التي استند عليها املعتدون 
يف تربير عدواهنم الغاشم. ويستعرض أيضا األرضار اجلسيمة التي نجمت عن 
هذا العدوان وأحلقت أرضارا بالغة ليس يف الكويت وحدها، بل بالعاملني العريب 

واإلسالمي بيئيا واقتصاديا وديموغرافيا وسياسيا.

كتاب "العدوان العراقي عىل املؤسسات العلمية والرتبوية والثقافية بالكويت" 
التقارير  الكتاب جمموعة  يعرض هذا  العنيزي.  تأليف سليامن عبداهلل   )1993(
واإلعالمية  والثقافية  والعلمية  الرتبوية  باملؤسسات  حلق  ما  حول  أعدت  التي 
ومراكز البحوث يف الكويت من أرضار سجلتها بعثات املنظامت التالية: املنظمة 
للرتبية والثقافة والعلوم  العربية  للرتبية والعلوم )اليونيسكو(، واملنظمة  الدولية 
)األليسكو( و املنظمة اإلسالمية للرتبية والعلوم والثقافة )اإليسيسكو(. باإلضافة 
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إىل ذلك فإنه يورد وثائق عراقية ُتركت يف الكويت توضح وجود خطط مسبقة 
لدى القيادة العراقية لتدمري البنية الرتبوية والعلمية والثقافية لدولة الكويت.

الكويت"  عىل  العراقي  العدوان  قوات  من  عريف  نائب  "مذكرات  كتاب 
)1993(. إعداد د. نجيب عبداهلل الرفاعي. هي يوميات جندي عراقي مدعمة 
لألسباب  موضوعية  رؤية  متثل  بأيدهيم  االحتالل  جنود  كتبها  التي  بالوثائق 
والدوافع والقيم والسلوكيات التي كانت حترك االعتداء الرهيب عىل الكويت، 
وتوضح حقيقة املامرسات التي قاموا هبا جتاه شعب الكويت وأرضه ومتلكاته، 
الدعاية  مظاهر  عن  بعيدا  ذلك،  وراء  من  كانت  التي  واملربرات  والدوافع 

واالدعاء.

كتاب "عدوان عىل العقل: مناقشة نقدية لكتاب )حرب تلد أخرى( لسعد 
البزاز" )1994(، تأليف جلنة من املختصني. هذا الكتاب هو رد عىل واحد من 
سلسلة الكتب التي روج هلا اإلعالم العراقي بعد هزيمته يف حرب حترير الكويت، 
اجلمهورية  جريدة  حترير  رئيس  البزاز  لسعد  أخرى(  تلد  )حرب  كتاب  وهو 
النظام  فيها  ينتقم  جديدة  بحرب  منذرا  أو  حمذرا  مؤلفه  كتب  حيث  العراقية، 
العراقي من الشعوب التي وقفت ضده. وجاء ضمن تفنيد هذا الكتاب تتبع ملنهج 
العلمية بسبب  الناحية  الشديد من  البزاز وقياس لدرجة مصداقيته فتبني ضعفه 
اعتامده عىل أسلوب أشبه باألسلوب األديب الروائي البعيد عن األسلوب العلمي 
الشائعات والتعميامت. وسار منحى  اعتمد عىل  باألدلة الصحيحة، فقد  املدعم 
كتب الدعاية السياسية بتربيره للعدوان العراقي للكويت، وزعمه أن العراق كان 
ضحية مؤامرة أمريكية هدفها القضاء عليه وعىل مستقبل احللم العريب الوحدوي. 
"عدوان عىل  بـ  التفنيد  كتاب  املؤلفون  املنطق عنوَن  البزاز مع  آراء  تنافر  ولشدة 

العقل".
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كتاب "منافذ العراق البحرية" )1994(، إعداد مركز البحوث والدراسات 
العراق حول عدم  الرد عىل مزاعم  إىل  الكتاب هو أطلس هيدف  الكويتية. هذا 
توفر منفذ بحري له عىل اخلليج العريب بعد ترسيم احلدود بينها وبني الكويت يف 

مايو 1993.

واالقتصادية  البيئية  األرضار  العراقية:  الوثائق  يف  النفط  آبار  "تدمري  كتاب 
واجلهود الكويتية يف املحافظة عىل الثروة النفطية" )1995(، إعداد جمموعة من 
الكويتية وتدمري  النفط  آبار  الكتاب عىل رشح جريمة حرق  يركز هذا  املؤلفني. 
املنشآت احليوية اخلاصة هبا من خالل الوثائق العراقية. فيكشف أن هذه اجلريمة 
كانت مدبرة وخمططا هلا ضمن عملية غزو الكويت. وحيدد الكتاب أيضا أسامء 
العمل ختطيطا وتنفيذا، وكذلك يقدم  الذين قاموا هبذا  العراقيني  جمرمي احلرب 
إىل العامل جنودا من أبناء الكويت الرشفاء الذين عملوا يف صمت وتفان بالتعاون 
مع املجتمع الدويل عىل إطفاء آبار النفط املشتعلة وإعادة تشغيلها يف وقت قيايس 

أذهل العامل.

 )1995( الدوليني"  واألمن  السلم  إقرار  يف  املتحدة  األمم  "دور  كتاب 
إعداد مركز البحوث والدراسات الكويتية. يعرض هذا الكتاب قرارات األمم 
املتحدة بشأن احلالة بني الكويت والعراق، وألقى الضوء عىل عدد من القضايا من 
منظور واقعي وقانوين. وحيلل الكتاب موقف األمم املتحدة ودورها الناشط يف 
إقرار األمن والسلم الدوليني وبخاصة فيام يتعلق بالكويت ابتداء من املقدمات 
األوىل للعدوان، وانتهاء بتحرير الكويت وعودة الرشعية إليها، ثم ترسيم احلدود 
حدودها  وسالمة  واستقالهلا،  الكويت  سيادة  وتأكيد  والعراق،  الكويت  بني 

اإلقليمية. 
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العراقي  االحتالل  خالل  وجرائمهم  العراقيون  احلرب  "جمرمو  كتاب 
للكويت" )1995( تأليف حسني عيسى مال اهلل. هذا الكتاب يقدم أسامء جمرمي 
احلرب العراقيني، وعىل رأسهم قائد النظام العراقي صدام حسني إىل جانب الكثري 
من األدلة العلمية والقانونية عىل جرائم العدوان العراقي ضد اإلنسانية والرشائع 
العامل  هيئات  فيه  املؤلف  ويدعو  اإلنسان.  ومواثيق حقوق  الدولية  واالتفاقيات 
ومنظامته إىل حماكمة جمرمي احلرب العراقيني عىل ما اقرتفت أيدهيم بحق شعب 

الكويت.

العراقي"  الغزو  حول  الكويت  يف  العاملني  األمريكيني  "انطباعات  كتاب 
شهادة  الكتاب  هذا  يعد  الكويتية.  والدراسات  البحوث  مركز  إعداد   )1996(
إبان  الكويت  يف  يعملون  كانوا  الذين  األمريكيني  املواطنني  من  ملجموعة  حية 
وقوع العدوان العراقي عليها، وحتكي وقائعه الذكريات واالنطباعات من خالل 
التجربة التي مروا هبا إما كرهائن أو أرسى أو مطاردين، حيث أعلن صدام أنه 
سيتخذ األجانب يف الكويت دروعا برشية حلاميته ومحاية منشآته العسكرية. ومرفق 
بالكتاب أيضا جمموعة تقارير أعدها مكتب قايض األحكام بالقيادة العامة للجيش 
األمريكي حول جرائم احلرب العراقية من خالل الوثائق العراقية واملقابالت التي 

أجريت مع األرسى الذين تعرضوا للتعذيب يف الكويت او العراق.

 )1996( العراقية"  الوثائق  من  حقائق  الكويت:  نفط  آبار  "تدمري  كتاب 
إعداد مركز البحوث والدراسات الكويتية. كتاب وثائقي يدين القوات العراقية 
من وثائقها، ويكشف أسامء فرق التخريب التي أوكل إليها صدام حسني مهامت 
تدمري البنية التحتية اخلاصة بالنفط وحمطات الكهرباء يف دولة الكويت. فجاء يف 
املوقف  تنفذ عندما يصبح  للتخريب  املعدة  النفطية  املنشآت  "إن  الوثائق  إحدى 
خطريا، وال تسلم للعدو ساملة، بل مدمرة". يذكر أن جريمة حرق اآلبار مل حتدث 
باملايض، فقد حدثت أول مرة عىل يد النظام العراقي يف الكويت فحرق 1164 

بئرا نفطيا متسببا بأزمة بيئية واقتصادية عاملية.
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كتاب "احلشود العراقية عىل احلدود الكويتية اكتوبر 1994" )1996( إعداد 
مركز البحوث والدراسات الكويتية. يتناول هذا الكتاب مرحلة ما بعد التحرير 
وإعالن العراق قبوله بجميع قرارات جملس األمن املتعلقة بعدوانه عىل الكويت 
حدود  عىل  لقواته  العراق  حشد  عملية  الكتاب  يرصد  ثم   .1990/8/2 يف 
الكويت يف حماولة من النظام التنصل من االتفاقات السابقة واملفاوضة عىل رفع 
الكويتية يف  املبادرة  توضيح  أيضا عىل  الكتاب  املفروضة عليه. وركز  العقوبات 
مواجهة التهديدات واحلشود العراقية وتضامن املوقف الدويل الرسيع واحلاسم 
انسحاب  إىل  أدى  نحو  عىل  االحتامالت  أسوأ  تقدير  عىل  بناء  والترصف  معها، 
القوات العراقية، وإعالن املجلس الوطني العراقي وجملس قيادة الثورة العراقية 
قرارات االعرتاف باستقالل الكويت وسيادهتا وحدودها اإلقليمية التي رسمتها 

األمم املتحدة.

إعداد   )1996( متوت"  لن  جريمة  الكويت  عىل  العراقي  "العدوان  كتاب 
مركز البحوث والدراسات الكويتية. هذا الكتاب حيتوي عىل جمموعة من الصور 
الفوتوغرافية الناطقة ببشاعة العدوان العراقي عىل الكويت سنة 1990، ودليل 
عىل  العراقيني  اعتداءات  توضح  حيث  اإلنسانية،  ضد  جلرائمه  واضح  إدانة 
الصور ضحايا األلغام من األطفال، وأدوات  الكويتية. وتظهر  املعامل احلضارية 
احليوية  املنشآت  وأطالل  الكثيف  والدخان  احلرائق  وصور  الوحيش،  التعذيب 

وصور ساحل الكويت امللوث بالنفط واملمتلئ باآلليات احلربية.

اإلنسانية"  ضمري  إىل  رسالة  العراقية:  السجون  أقبية  من  "شهادة  كتاب 
)1996( إعداد مركز البحوث والدراسات الكويتية. يقدم هذا الكتاب شهادات 
سجناء وأرسى كويتيني وعراقيني وأجانب قبعوا يف جماهل السجون العراقية يف 
عهد صدام حسني، فتحدثوا عام رأوه من أفانني التعذيب ووسائل االستجواب 
دون مراعاة ألبسط حقوق اإلنسان وقيم املروءة ودون تفريق بني رجل وامرأة 
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وطفل ومسن. وهي بذلك تكشف انحراف املؤسسات التي يفرتض أهنا إصالحية 
وتقويمية، وحتوهلا إىل مؤسسات ال حتكمها قوانني أو أخالق أو دين.

آثاره  العلمية:  لألبحاث  الكويت  معهد  عىل  العراقي  "العدوان  كتاب 
العلمية  للمعلومات  الوطني  املركز  إعداد   )1997( السلبية"  وانعكاساته 
والتكنولوجية. يركز هذا الكتاب عىل ثالث مسائل: أوال، تاريخ معهد الكويت 
املتعلقة  وإنجازاته  أهدافه  وإبراز  1967م  سنة  تأسيسه  منذ  العلمية  لألبحاث 
بدعم الصناعة الوطنية، وعمل دراسات بيئية ودراسة موارد الثروة الطبيعية وبيان 
العلمية والتكنولوجية  سبل استغالهلا وتوفري خدمات األبحاث واالستشارات 
للمؤسسات املختلفة. ثانيا، يرشح ما قامت به براثن االحتالل العراقي من أعامل 
ختريب وهنب ملقر معهد الكويت لألبحاث العلمية وأجهزته وخمترباته ومرافقه. 
جهود  بذلك  خمربني  العلمية  وأرسته  الفنية  لكوادره  تشتيت  من  به  تسببت  وما 
سنوات طوال يف عمل مشاريع علمية يصعب استعادهتا. ثالثا، يبني اجلهود التي 
قام هبا منسوبو املعهد يف إعادته إىل سابق عهده واستئنافه ملشاريعه البحثية وعودة 

وتوظيف كوادر علمية وفنية.

كتاب "من رسق الكويت: قراءة يف الوثائق العراقية" )1997( إعداد مركز 
البحوث والدراسات الكويتية. يكشف هذا الكتاب من خالل الوثائق العراقية 
الكويت  هنب  وهو  أال  الغاشم،  العراقي  االحتالل  خمطط  من  يتجزأ  ال  جزءا 
ورسقة متلكاهتا العامة واخلاصة. وكان ذلك وفق تعليامت وأوامر من القيادات 

العسكرية والسياسية العراقية العليا.

وثيقة  الكويت:  دولة  عىل  العراقي  بالغزو  املسلمني  العلامء  "تنديد  كتاب 
خمطوطة بأقالم نخبة من القادة والعلامء املسلمني" )1997( إعداد مركز البحوث 
املسلمني  العلامء  من  جع  كتبها  وثيقة  الكتاب  هذا  يقدم  الكويتية.  والدراسات 
يناير 1991،  العاملي يف  املؤمتر اإلسالمي  انعقاد  املكرمة خالل  وقادهتم يف مكة 
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القوات  بانسحاب  الكويت ومطالبني  دولة  العراقي عىل  بالعدوان  فيها  منددين 
وبيانات  دولية  قرارات  من  نصوص  أيضا  الكتاب  يف  وأحلق  فورا.  العراقية 

ملؤمترات عربية وإسالمية وخليجية. 
كتاب "خنادق النفط وتدمري البيئة الكويتية: إحدى جرائم العدوان العراقي" 
)1997(، تأليف د. ضاري العجمي ود. رأفت ميساك ود. مرزوق الغنيم ود. 
سعيد حمفوظ. يكشف هذا الكتاب عن إحدى جرائم االحتالل العراقي للكويت، 
من خالل دراسة وتسليط الضوء عىل عمليات حفر سلسلة من اخلنادق النفطية 
غربا  الباطن  وادي  إىل  العريب رشقا  اخلليج  ساحل  من  الكويت  دولة  عرض  يف 
بمسافة 197 كيلو مرت، وبني كل خندق وآخر مسافة ترتاوح بني 1.5 – 2 كيلو 
النبايت  الغطاء  عىل  وقضت  الرتبة  فمزقت  تاما،  تدمريا  أحدث  الذي  األمر  مرت. 
ووضع  النفط،  من  كبرية  بكميات  البيئة  ولوثت  الفطرية  احلياة  واستأصلت 

مصفوفات من األسالك الشائكة وعززهتا بحقول األلغام.  
كتاب "الكويت تواجه األطامع" )1998(. تأليف د. يعقوب يوسف الغنيم. 
يتناول هذا الكتاب عددا من املسائل التارخيية الكويتية، مثل نشأة الكويت، وهجرة 

العتوب، وعالقتها بالدولة العثامنية، وحدود الكويت الربية والبحرية.
واألمة  العراق  شعب  عىل  صدام  جناية  براقش:  جنت  نفسها  "عىل  كتاب 
هذا  الدخيل.  نارص  بن  محد  د.  تأليف   ،)1998( الكويت"  باجتياحه  العربية 
يف  معظمها  املؤلف  كتب  التي  الصحفية  املقاالت  من  جمموعة  يقدم  الكتاب 

الصحف السعودية إبان احتالل العراق للكويت. 
العدوان  جرائم  إحدى   – الكويتية  البيئة  وتدمري  األرضية  "األلغام  كتاب 
الدمار  الكتاب  هذا  ُيربز  املختصني.  من  جمموعة  تأليف   )1998( العراقي" 
التي  الكويت، ويوضح مضاعفاته  العراقي يف دولة  العدوان  الذي خلفه  البيئي 
ستظل سنوات طويلة قادمة. فقد رصد جريمة زرع آالف األلغام دون أن يقدم 
العراق خرائط بحقوهلا إىل اجلهات الدولية كام تقتيض قوانني احلرب واالتفاقات 
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واألعراف الدولية. وكذلك يوضح الكتاب أبعاد هذه املشكلة اقتصاديا واجتامعيا 
نزع  يف  والصديقة  الشقيقة  والدول  الكويتيني  جهود  أيضا  ويعرض  وقانونيا. 

األلغام وتطهري أرض الكويت منها.
العراقي"  العدوان  مواجهة  يف  الكويتي  احلق  متوت:  ال  "وثائق  كتاب 
الوثائق  الكتاب جمموعة من  د. عبداهلل محد حمارب. يضم هذا  تأليف   )2000(
يدينه  وبشكل  العراقي،  العدوان  عمليات  عىل  منصبة  ولكنها  املواضيع  متنوعة 
هذه  ختص  علمية  بمواد  الباحثني  متد  بيانات  قاعدة  يمثل  وهو  واضحة.  إدانة 

املسألة. وقام املؤلف بتحليل دقيق هلذه الوثائق.

كتاب "احلدود الكويتية العراقية: دراسة يف اجلغرافيا السياسية"، )2000م( 
الكويتية  احلدود  ملسألة  حتليلية  علمية  دراسة  العبدالقادر.  عبداهلل  حممد  تأليف 

العراقية.

من  جمموعة  تأليف   )2001( الكويت"  دولة  يف  األرضية  "األلغام  كتاب 
اجليش  زرعها  التي  األرضية  األلغام  موضوع  حول  آخر  كتاب  هو  املختصني. 
العراقي يف دولة الكويت قبل ان يندحر، وهو حيتوي عىل إضافات جديدة مل تنرش 
سابقا خصوصا ما يتعلق باإلصابات اخلطرة التي نالت من أطفال الكويت جراء 

هذا السالح الفتاك.

كتاب "أطامع النظام العراقي يف دول اخلليج العربية" )2001( تأليف نخبة 
من الباحثني. حيمل هذا الكتاب أدلة واضحة عىل نوايا النظام العراقي البائد يف 
اجتياح عدد من دول اخلليج العريب، وهذه األدلة هي وثائق عراقية خلفها اجليش 
)روح  خطة  ووثيقة  عسكرية،  خرائط  وتشمل  الكويت،  يف  املندحر  العراقي 
الفتوح( للسيطرة عىل منابع النفط يف اململكة العربية السعودية، إضافة إىل وثائق 
ختص التجسس العراقي عىل دول اخلليج العريب. فاتضح أن غزو الكويت ما هو 

إال املرحلة األوىل من عملية غزو دول اخلليج العريب كلها.
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 ،)2002( مؤملة"  جتارب  الكويت:  أطفال  عىل  العراقي  الغزو  "أثر  كتاب 
تأليف نخبة من املختصني. ركز هذا العمل عىل دراسة تأثري الغزو سيكولوجيا 
عىل أطفال الكويت، فيام خيص مراحل نموهم، والتأثري النفيس عليهم، ومسألة 
دورهم  مارسة  من  متكينهم  عىل  تعني  وتوصيات  حلوال  فقدم  تأهيلهم.  إعادة 

الطبيعي يف املجتمع.

الباحث  يتناول  سلوت.  ج.  ب.  تأليف   )2003( الكويت"  "نشأة  كتاب 
اهلولندي يف هذا الكتاب موضوع نشأة الكويت، حيث يقاربه من خالل اخلرائط 
باإلضافة  الباكرة،  والربيطانية  والفرنسية  اهلولندية  والوثائق  املبكرة،  األوروبية 
املؤلف من خالل  الكويت. ويبني  التي حتدثت عن  العربية األوىل  الكتابات  إىل 
كانت  الكويت،  مناطق  ضمن  وهي  كاظمة،  أن  عام  الثالثامئة  ذات  اخلرائط 
األمر يف سنة  أول  الكتاب قد صدر يف  العثامين. وكان هذا  العراق  نطاق  خارج 
 The Origins of" بعنوان  اهلولندية  اليدن  مطبعة  عن  باإلنجليزية  1991م 

."Kuwait

كتاب "ظلم اجلار" )2006( تأليف د. عارف الشيخ. هو ديوان شعر كتبه 
مرتبة  القصائد  من  جمموعة  فيه  قدم  املتحدة،  العربية  اإلمارات  دولة  من  شاعر 
العدوان  هناية  حتى   1990 سنة  للكويت  العراق  غزو  أحداث  مع  زمنيا  ترتيبا 
الكويت وكراهية لكل  يفيض حبا يف  الكويت سنة 1991. وهو ديوان  وحترير 

ظامل جبار.

 )2006( والكويت"  العراق  بشأن  األمن  جملس  قرارات  يف  "قراءة  كتاب 
تأليف أمحد سعيد الدويسان. يعالج هذا الكتاب القانوين مسألة إحالل مصطلح 
الكويت  عىل  العراقي  العدوان  مصطلح  حمل  والكويت  العراق  بني  احلالة 
واحتالهلا. ويبني فيه املؤلف أن هذا املصطلح الذي أدرج يف مؤمتر القمة التاسعة 
ملنظمة املؤمتر اإلسالمي بالدوحة سنة 2000، والقمة العربية يف عامن سنة 2001 
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قد جاء يف قرارات جملس األمن يف سياق حمدد خيص احلالة اإلنسانية والصحية 
واضحة  إدانة  متثل  القرارات  هذه  كون  مع  مطلقا  يتناىف  ال  وأنه  واالقتصادية، 

ورصحية للعراق ملخالفته أحكام القانون الدويل.

عيل  تأليف  الدويل" )2007(،  للقانون  وفقا  الكويت  دولة  "رشعية  كتاب 
سيف النامي. أصل هذا الكتاب رسالة دكتوراه يف القانون ناهلا الباحث يف جامعة 
رن 1 يف اجلمهورية الفرنسية. ومن خالل اعتامده عىل كم غفري من األدلة التارخيية 
والقانونية متكن من إثبات وتأكيد رشعية الكويت وفقا للقواعد واألعراف الدولية 
عرب األزمنة التارخيية التي مرت هبا أرض الكويت. وساق أيضا كل املراسالت 
واملعاهدات العراقية التي تعرتف بحدود واستقاللية الكويت من الثالثينيات إىل 

الستينيات.

وحترير  اجلسور  معركة  يف  ودوره  والثالثون  اخلامس  املدرع  "اللواء  كتاب 
الكويت" )2007( تأليف اللواء الركن سامل مسعود الرسور. يوثق هذا الكتاب 
إحدى أهم املعارك التي خاضها اللواء املدرع 35 من اجليش الكويتي ضد اجلحافل 
العراقية يف أول يوم للغزو، وسميت معركة اجلسور. وتكمن أمهية الكتاب يف أن 
املعلومات من ذاكرته وذاكرة  اللواء، وقد جع جزءا كبريا من  قائد  املؤلف كان 
الكتاب يف غاية األمهية والتفصيل. وأوضح أن ظروف  ضباطه وجنوده، فجاء 
والتجهيز  العدد  يف  الكبري  الفارق  بسبب  الكويتيني  لصالح  تكن  مل  املعركة 
العسكري، باإلضافة إىل عنرص املفاجأة الذي كان يف صالح العدوان الغادر. كام 
وثق املؤلف دور وحدته العسكرية يف املشاركة باهلجوم الربي لتحرير الكويت يف 

24-26 فرباير 1991م.

املتحدة 1990 - 2001"  العامة لألمم  الكويت يف اجلمعية  "قضية  كتاب 
)2009( تأليف منصور عياد العتيبي. يقدم رجل السلك الدبلومايس الكويتي 
كل  موقف  حول  مسبوق  غري  شامال  استقصاًء  العتيبي  منصور  املفوض  الوزير 
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دورات  خالل  للكويت  العراقي  الغزو  بقضية  يتعلق  فيام  العامل  دول  من  دولة 
اجلمعية العامة ملنظمة األمم املتحدة منذ عام 1990 إىل عام 2001، حيث كان 
األمم  يف  الكويتية  الدبلوماسية  البعثة  يف  عمله  خالل  ذلك  عىل  شاهدا  العتيبي 

املتحدة ملدة 15 عاما.

كتاب "جملس األمن يف مواجهة العدوان العراقي عىل دولة الكويت وتداعياته 
الكتاب  يوثق هذا  العتيبي.  عياد  تأليف منصور   )2009( ")2008 - 1990(
العراق والكويت،  احلالة بني  بند  إطار  األمن يف  التي أصدرها جملس  القرارات 
وهيدف إىل تسليط الضوء عىل مضمون هذه القرارات، وموقف الدول األعضاء 

حياهلا، واألسباب التي أدت إىل إصدارها وردود فعل النظام العراقي إزاءها.

وسيصدر قريبا دراسة مهمة بعنوان "التعويضات التي حصلت عليها دولة 
الكويت عن األرضار التي حلقت هبا جراء الغزو العراقي عام 1990م: دراسة 

توثيقية" من تأليف جمموعة من الباحثني.

ويوجد أيضا الكثري من املقاالت العلمية التي تتناول قضايا الغزو العراقي 
البحوث  ملركز  التابعة  الكويت"  "رسالة  جملة  يف  منشورة  الكويت  دول  عىل 

والدراسات الكويتية.)5(

الإنتاج العلمي جلامعة الكويت:

العراقي  العدوان  قضية  ودراسة  لتوثيق  الكويت  جامعة  أساتذة  تصدى 
الدراسات  لتشمل  دراساهتم  فتنوعت  وقوعها.  بعد  مبارشة  الكويت  دولة  عىل 
نرشت  واألدبية.  والبيئية  والنفسية  واالجتامعية  واإلعالمية  والسياسية  التارخيية 
تلك الدراسات يف دور نرش عدة، وكان أمهها جمالت جملس النرش العلمي التابع 

جلامعة الكويت. وفيام ييل أورد أبرز تلك الدراسات، وليس جيعها:

)5(  انظر كشاف جملة رسالة الكويت.
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" تأليف د. جاسم حممد  بيئية  العراقي للكويت كارثة  "الغزو  مقالة بعنوان 
 ،  66 ع  س.17،   العربية  واجلزيرة  اخلليج  دراسات  جملة  يف  نرشت  احلسن، 

)1992(: ص. 181 – 188.
مقالة بعنوان "املسؤولية الدولية للعراق عىل عن الدمار البيئي" تأليف بدرية 
عبداهلل العويض، نرشت يف جملة دراسات اخلليج واجلزيرة العربية،  س17، ع 64 

)1992(: ص.  17 – 32. 
كتاب وثائقي بعنوان "وثائق )العدد 67 من جملة دراسات اخلليج واجلزيرة 
العربية - الكويت(" إعداد خولة بورسيل، نرش يف جملة دراسات اخلليج واجلزيرة 

العربية ، س 17، ع 67 )1992(: ص. 227 – 270.
كتاب وثائقي بعنوان "وثائق )العدد 999 من جملة دراسات اخلليج واجلزيرة 
العربية - الكويت(" إعداد خولة بورسيل، نرش يف جملة دراسات اخلليج واجلزيرة 

العربية، س 17 عدد خاص )1992(: ص. 211 – 285.
مقالة بعنوان "دروس من أزمة اخلليج" تأليف أمحد عمر هاشم، نرشت يف 

املجلة العربية للعلوم اإلنسانية، مج 10، ع 40 )1992(: ص. 208 – 218.
مقالة بعنوان "حمنة العروبة يف غزو الكويت : دراسة يف الشعر الذي صدر يف 
الغزو العراقي لدولة الكويت" تأليف توفيق عيل الفيل، نرشت يف املجلة العربية 

للعلوم اإلنسانية، مج 11 ، ع 41 )1992(: 148 – 184.
مقالة بعنوان "الفولكلور والغزو العراقي عىل دولة الكويت" تأليف حصة 
الرفاعي، نرشت يف املجلة العربية للعلوم اإلنسانية، مج 12 ، ع 45 )1993(: 

.225 – 162

الثانوية  املرحلة  طلبة  لدى  القرائية  االهتاممات  يف  "التغري  بعنوان  مقالة 
بالكويت بتأثري الغزو العراقي" تأليف د. عبداهلل عبدالرمحن الكندري، نرشت يف 

املجلة الرتبوية، مج 7 ، ع 26 )1993(: 89 – 150.
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العاملة إىل منطقة اخلليج وآثار حرب اخلليج األخرية  "هجرة  بعنوان  مقالة 
الرسالة 145 )1992(:  ماير، نرشت يف رسائل جغرافية،  عليها" تأليف جنرت 

ص. 3 – 37.

" األمن العريب بني الدور القومي والدور اإلقليمي :  ندوة منشورة بعنوان 
دراسة حول موقف جملس التعاون اخلليجي من الغزو العراقي للكويت" تأليف 
يونان لبيب، ندوة دول جملس التعاون اخلليجي: وحدة التاريخ واملصري وحتمية 
دراسات  جملة  يف  نرشت  الكويت(،   :1993 نوفمرب   17-15 املشرتك  العمل 

اخلليج واجلزيرة العربية، 1993.

دراسة   : الكويتية  األرسة  عىل  العراقي  الغزو  كارثة  "تأثري  بعنوان  مقالة 
قبل  السعودية  العربية  اململكة  إىل  النازحة  الكويتية  األرس  من  لثامن  استطالعية 
احلرب الربية " تأليف د. خمتار إبراهيم عجوبة، نرشت يف جملة العلوم االجتامعية، 

مج. 22، ع 34 )1994(: ص. 93 – 122.

مقالة بعنوان "قراءة أولية لدوافع ومقدمات الغزو العراقي للكويت واآلثار 
الناجة عنه" تأليف د. عيل أمحد الطراح، نرشت يف جملة دراسات اخلليج واجلزيرة 

العربية، س 19، ع 74 )1994(: ص. 313 – 338.

مقالة بعنوان "ترسيم احلدود السياسية لدولة الكويت كإحدى نتائج الغزو 
العراقي عىل الكويت" تأليف جاسم حممد يوسف كرم، نرشت يف جملة دراسات 

اخلليج واجلزيرة العربية، س 19، ع 74 )1994(: 13 – 36.

املامرسات  بني  الكويت  دولة  عىل  العراقي  "العدوان  بعنوان  كتاب 
واالدعاءات" تأليف د. ميمونة الصباح، نرشته مؤسسة الكويت للتقدم العلمي، 

إدارة التأليف والرتجة والنرش، 1995.

العراقي  االحتالل  ظل  يف  الكويت  تاريخ  من  "صفحات  بعنوان  كتاب 
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د. حياة  تارخيية" تأليف  وثائقية  فرباير 1991م: دراسات  أغسطس 1990م - 
نارص احلجي، نرشته مؤسسة الكويت للتقدم العلمي، 1995.

من  حلاالت  دراسة  األرس:  يف  الوقوع  خربة  "سيكولوجيا  بعنوان  مقالة 
األرسى الكويتيني" تأليف عزت سيد إسامعيل، نرشت يف املجلة العربية للعلوم 

اإلنسانية، مج 14، ع 54 )1996(: ص. 8 – 91.

"ندوة الغزو العراقي للكويت ... اخلربات املستخلصة واخلروج من األزمة 
جملة  يف  نرشت  املشاري،  هيفاء  تأليف   "1996 يناير   17  -  16 من  الفرتة  يف 

دراسات اخلليج واجلزيرة العربية ، س 21، ع 80 )1996(: 297 – 302.

كتاب بعنوان "األبعاد النفسية آلثار الغزو العراقي عىل دولة الكويت" نرش 
يف مركز دراسات اخلليج واجلزيرة العربية )1996(.

محد  عبداهلل  تأليف  العراقي"  والغزو  الكويت  يف  "الثقافة  بعنوان  مقالة 
حمارب، نرشت يف حوليات اآلداب والعلوم االجتامعية احلولية20 الرسالة 143 

.)2000(

مسحية  دراسة   : للكويت  العراقي  للغزو  االقتصادية  "اآلثار  بعنوان  مقالة 
احلولية  اآلداب،  كلية  حوليات  يف  نرشت  أمان،  سلطان  غانم  تأليف  حتليلية" 

19الرسالة130 )1998(: ص. 8 – 173.

مقالة بعنوان "أثر الغزو العراقي الغاشم عىل الرتكيب االقتصادي للسكان يف 
دولة الكويت" تأليف محدي عيل عزت، نرشت يف جملة دراسات اخلليج واجلزيرة 

العربية، س 26، ع 97 )2000(: ص. 15 – 55.

كتاب بعنوان "تاريخ األطامع العراقية يف الكويت" تأليف د. ميمونة خليفة 
العذيب الصباح )2002(.
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اشرتك أساتذة قسم التاريخ بجامعة الكويت يف كتابة موسوعة عن شهداء 
األمريي  للديوان  التابع  الشهيد  مكتب  أصدرها  العراقي،  الغزو  أثناء  الكويت 
محلت عنوان "بصامت يف تاريخ الكويت: شهداء الكويت بطوالهتم وتضحياهتم" 
يف 14 جملدا، وهم األساتذة: د. نجاة عبدالقادر اجلاسم، ود. بنيان سعود تركي، 
ود. فيصل عبداهلل الكندري، ود. أمحد سعود احلسن، ود. سعود حممد العصفور، 
عادل  ود.  بومخسني،  منصور  ود.  الشمروخ،  نايف  ود.  الدحياين،  مهزع  ود. 
العبداجلادر، ود. نايف السهيل ، ود. جال الزنكي. وكتب د. أمحد نجيب القناعي 

رسالته للدكتوراه يف التاريخ بجامعة إنديانا األمريكية عن املقاومة الكويتية.

فيها  ترصد  بيبليوغرافية  الكويت  جامعة  يف  األبحاث  إدارة  وأصدرت 
املتعلقة بالغزو العراقي )1991 - 1993(. "األبحاث املمولة 

أعامل  كتبت  فقد  التطبيقي  للتعليم  العامة  اهليئة  أساتذة  مسامهات  وحول 
وحترير  العراقي  الغزو  بعد  واملعلومات  "املكتبات  بعنوان  كتاب  بينها  من  عدة 
ويارس  احلمود  داود  هنلة  تأليف  واملعلومات"  املكتبات  أسبوع  الكويت:  دولة 

عبداملعطي وعبد اهلل حسني رزق )1993(.

الإنتاج العلمي للمجل�ص الوطني للثقافة والفنون والآداب:

"القصة يف الكويت : صور و انعكاسات من هليب االحتالل  مقالة بعنوان 
حتى التحرير" تأليف سليامن الشطي، نرشت يف عامل الفكر، مج 22 ع1 )1993(: 

ص. 224 – 267.

مقالة بعنوان "الضغوط التي تعرض هلا األطفال الكويتيون خالل العدوان 
العراقي و عالقتها بمدى توافقهم النفيس واالجتامعي" تأليف عبدالفتاح إبراهيم 

القريش، نرشت يف عامل الفكر ، مج22ع1 )1993(: ص. 80 – 123.

العراقي  العدوان  الناجة عن  اجلسمية  النفسية  "االضطرابات  بعنوان  مقالة 
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الفكر،  عامل  يف  نرشت  بارون،  عباس  خرض  تأليف  الكويتيني"  املراهقني  عند 
مج22 ع1 )1993(: 198 – 222.

مقالة بعنوان "التأثريات السلبية املعرفية و االنفعالية و السلوكية التي يعاين 
منها الكويتيون نتيجة لالحتالل العراقي" تأليف حامد عبدالعزيز الفقي، نرشت 

يف عامل الفكر، مج22 ع1 )1993(: ص. 22 – 79.

مقالة بعنوان "اضطراب الضغوط التالية للصدمة بوصفه أهم اآلثار السلبية 
عامل  يف  نرشت  عبداخلالق،  حممد  أمحد  تأليف  الكويت"  عىل  العراقي  للعدوان 

الفكر، مج22 ع1 )1993(: 154 – 197.

الكويت  جامعة  طالب  لدى  اضطراباهتا  وبعض  "الشخصية  بعنوان  مقالة 
أثناء العدوان العراقي: دراسة للفروق بني الصامدين والنازحني وبني اجلنسني" 
تأليف عويد سلطان املشعان، نرشت يف عامل الفكر  مج22 ع1)1993(: ص. 

.152 – 124

العراقي  "الغزو  بعنوان   )195( خاص  كعدد  املعرفة  عامل  يف  منشورة  ندوة 
للكويت: "املقدمات، الوقائع وردود الفعل، التداعيات، ندوة بحثية" تأليف د. 
فتوح اخلرتش، ود. عبداملالك التميمي، ود. تركي احلمد، ود. حممد حسني غلوم، 
وعامر التميمي، ود. حممد الرميحي، ود. حسن نافعة، ود. طلعت منصور، ود. 

حممد السيد سعيد، ود. منصور بومخسني. 1995.وطبع طبعة ثانية يف 1996.

الإنتاج العلمي لوزارة الرتبية بدولة الكويت وجهات اأخرى:

عبداهلل  الدكتور  الوزير  وبقيادة  التحرير  بعد  مبارشة  الرتبية  وزارة  نشطت 
يوسف الغنيم يف توثيق ودراسات آثار الغزو العراقي الغاشم عىل دولة الكويت، 
فأنتج قطاع البحوث الرتبوية واملناهج وإدارة اخلدمة النفسية واالجتامعية وغريمها 

عددا من الدراسات. وفيام ييل قائمة لنامذج منها: 
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"برنامج فصائل التعمري ملرحلة ما بعد الغزو" نرشت يف جملة  مقالة بعنوان 
الرتبية -  وزارة الرتبية - قطاع البحوث الرتبوية واملناهج، س 2، ع 6 )1991(: 

ص. 221 – 224.

العراقي"  الغزو  وبعد  قبل  املدرسية  املكتبات  وضع  "حقيقة  بعنوان  مقالة 
نرشت يف جملة الرتبية، وزارة الرتبية - قطاع البحوث الرتبوية واملناهج، س 2 ، ع 

6 )1991(: ص. 182 – 206.

مارسات  حول  والثقافة  والعلوم  للرتبية  االسالمية  املنظمة  رئيس  "تقرير 
النظام العراقي يف الكويت" نرش يف جملة الرتبية، وزارة الرتبية - قطاع البحوث 

الرتبوية واملناهج،  س3، ع 78  )1992(: ص. 85 – 104.

مقالة بعنوان "الدمار البيئي الناتج عن الغزو العراقي: رؤية من واقع حتليل 
املرحلة االبتدائية" تأليف عبداهلل بن عقلة اهلاشم، نرشت يف جملة  رسوم اطفال 
الرتبية، وزارة الرتبية - قطاع البحوث الرتبوية واملناهج، س.5، ع 12 )1995(: 

.133 – 132

الطالب  عىل  العراقي  للغزو  والنفسية  االجتامعية  "اآلثار  بعنوان  كتاب 
بوزارة  النفسية واالجتامعية  اخلدمة  إدارة  الكويتي: دراسة كشفية"، صادرة عن 

الرتبية، 1991. 

كتاب بعنوان "انعكاسات الغزو العراقي الغاشم عىل احلالة النفسية للطلبة 
والطالبات الكويتيني يف املرحلة الثانوية وكيفية مواجهتها : دراسة ميدانية" وزارة 
إنتاج  من  ودراسات  كتب  من  وغريها   .1992 النفسية،  اخلدمة  إدارة  الرتبية. 

وزارة الرتبية. 

"بناء دولة الكويت بعد االحتالل  وصدر عن وزارة اإلعالم كتاب بعنوان 
الغاشم منذ التحرير وحتى هناية عام 1997م" )1997( سلط فيه مؤلفوه الضوء 
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كالقصور  العمراين  اجلانب  من  الكويت  هلا  تعرضت  التي  املادية  اخلسائر  عىل 
القطاع  ورشكات  البرتول  ومؤسسات  احلكومية  واهليئات  والوزارات  األمريية 
واجلسور.  والشوارع  واملطارات  واملواين  والتعليم  البحث  ومؤسسات  العام 

وزودوا الكتاب بتقديرات مالية لتلك اخلسائر.

الكويت  مركز  عن  صدرت  دراسة  الفرج  سامي  الدكتور  أيضا  وكتب 
للدراسات االسرتاتيجية بعنوان "األسلوب العراقي يف التخطيط االسرتاتيجي: 

قضية بحث الغزو العراقي لدولة الكويت" )1995م(.

وخارجها،  الكويت  دولة  يف  إنتاجه  تم  ما  كل  إحصاء  بالطبع  يمكن  وال 
ولعلنا نختم هذا العرض بأحدث دراسة منشورة وهي كتاب "التجربة الكويتية 
مريم عايش  د.  تأليف  وانتصار شعب" )2018(  التعويضات: حمنة ونضال  يف 
السالمني. وسجلت فيه املؤلفة اخلسائر املادية للكويت بشكل تفصييل ثم بينت 
وهيئة  املتحدة،  األمم  يف  جلنة  وتشكيل  بالتعويضات  املطالبة  يف  الكويت  جمهود 

عامة لتقدير التعويضات. وقدمت أيضا الكثري من البيانات والوثائق الرسمية.

إن إدراج عناوين كل هذه الكتب والدراسات هلو اعرتاف بجميل املؤلفني 
وحفظ جلهود مثقفي الكويت وإبرازه ليكون مثاال حيتذي به مثقفو األجيال القادمة 
وليعلموا أن الوطن يستحق الكثري. باإلضافة إىل أنه يعني الباحثني مستقبال عىل 

إجياد املصادر واملراجع حول موضوع تاريخ الكويت أثناء الغزو العراقي.

الدرا�صات الغربية ملو�صوع الغزو العراقي لدولة الكويت

أعد الدكتور حممد أمان األستاذ يف جامعة وسكونسن-ميلواكي األمريكية 
عن  وكتب  دراسات  من  الغربيون  أصدره  ما  حول  كشافا  أو  بيبليوغرافيًا  كتابا 
كافة ما يتعلق بموضوع الغزو العراقي للكويت من سنة 1990 إىل سنة 2000، 
باإلضافة إىل الكتابات العربية. وجاء الكتاب يف جملدين، أصدره مركز البحوث 
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التي  واألعامل  الدراسات  أهم  وآراء  حمتويات  الكتاب  هبذا  املؤلف  رشح 
عليه  االعتامد  من  الباحثني  يمكن  األمهية،  غاية  يف  مرجعا  جيعله  ما  صدرت، 
اآلتية كام جاء يف  املواضيع  البيبليوغرافيا  البحثي. وغطت هذه  بداية عملهم  يف 
املستويات  عىل  اخلليج  حرب  أثناء  يف  كثرية  أسبقيات  حدوث  الكتاب:  مقدمة 
يف  احلرب  واإلعالمية؛  الدولية  والعالقات  والعسكرية  والدبلوماسية  السياسية 
املنظور  املؤامرة،  نظرية  والفلسفي،  الديني  اجلدال  اجلديد،  الدويل  النظام  سياق 
العسكري، إقامة التحالف، اإلشكاليات السياسية، تغطية اإلعالم حلرب اخلليج، 
اجلوانب االجتامعية والسيكولوجية، اجلوانب االقتصادية، فاتورة احلرب، األمن 

والسياسة والدبلوماسية، التأثري البيئي، وضحايا حرب اخلليج. 

مو�صوع الحتالل العراقي للكويت يف الأدب والفن 

ال شك أن جتربة االحتالل العراقي للكويت وتعرض املواطنني لصنوف من 
املعاناة اجلسدية والنفسية والشعورية كاحلرمان والقلق واخلوف والفقد واألمل 
قد تركت بصمة غائرة يف نفس وذهن ووجدان الكويتيني، فكانت مصدرا ملهام 
لعدد من األدباء الذين عربوا بكتاباهتم عن تلك املأساة الكويتية، فجادت قرحيتهم 
شعرا ونثرا. لقد وثقت تلك األعامل مشاعر الكويتيني وأحاسيسهم، وأوضحت 
التأثريات اخلطرية التي طالت املجتمع الكويتي. وامتد تأثري الغزو وتداعياته عىل 

األدباء والفنانني غري الكويتيني الذين قاموا بأعامل متأثرة بتلك األحداث.

تلك  حول  واألدبية  التارخيية  املصادر  ملوضوع  وإكامال  الباب،  هذا  ومن 
الفرتة والتي نقلت وبصدق األبعاد اإلنسانية لتلك القضية التارخيية التي تبدو ملن 
مل يعايشها قضية سياسية وعسكرية فحسب؛ أقدم فيام ييل جزءا ما ُكتب يف هذه 

الفئة األدبية، علام بأهنا لن تستخدم يف التوثيق التارخيي العلمي هلذا الكتاب. 
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يف الرواية والق�ص�ص الق�صرية:

تقول الروائية ليىل العثامن أن "ما أنجز من أعامل أدبية عن االحتالل العراقي 
َمت أعامل كثرية حول أدب االحتالل  مل يكن يف حجم املأساة". ومع ذلك فقد ُقدِّ

العراقي. 

حني  أوالها  احلمد  عبداملحسن  محد  أصدر  فقد  القصرية  القصة  فئة  يف  أما 
نرش جمموعة قصصية بعنوان "ليايل اجلمر" )1991م(. ثم أخرجت منى الشافعي 
جمموعتها القصصية بعنوان "قصة جوع" )1991(. وكتبت ليىل العثامن جمموعتها 
القصصية "احلواجز السوداء" )1994(. ونرش وليد الرجيب جمموعته "طلقة يف 
قصصيتني  بمجموعتني  صالح  حممد  ليىل  وأسهمت   .)1994( الشامل"  صدر 
 .)2000( الباقي"  الليل  "عطر  و   )1994( الورد"  موسم  يف  لقاء   " بعنوان 

باإلضافة إىل ذلك، كتب طالب الرفاعي قصة بعنوان "أحزان صغرية".

 .)1991( كويتاه"  "واه  رواية  الواليتي  سعاد  أصدرت  الرواية  جمال  ويف 
االحتالل  فرتة  يف  الكويت  عن  روائية  أعامال  كتب  من  أكثر  أن  القول  ويمكن 
العراقي هو األديب الكويتي إسامعيل فهد إسامعيل الفهد. وتعد روايته ذات السبع 
أجزاء "إحداثيات زمن العزلة" )1996( إحدى أهم األعامل األدبية يف الكويت 
والعامل العريب، حيث أهنا وصلت إىل مستوى عال من النضج األسلويب والتامسك 
البنيوي، وهي حتمل طابعا توثيقيا ساند اخلط الرسدي. ثم كتب إسامعيل الفهد 
أيضا أعامال حول نفس املوضوع، ولكن من جوانب أخرى، وهي: رواية "سامء 
العنقاء  حرضة  "يف  ورواية  التاجي" )2004(،  "طيور  ورواية  نائية" )2000(، 

واخلل الويف" )2014(.

كتبت خولة القزويني "جراحات الزمن الرديء" )1993(. وأصدرت عزيزة 
العراقية.  السجون  "زنزانة 60" )1994(، حتكي عن جتربتها يف  املفرج روايتها 
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حممد  سليامن  وجاد   .)1996( كويتي"   ... "نعم  اهلاجري  شايف  مبارك  وكتب 
وأخرجت  النقاد.  من  عدد  هبا  أشاد  والتي  "عزيزة" )2004(،  بروايته  اخلليفي 

فوزية شويش السامل روايتها "رجيم الكالم" )2007(. 

حمورا  العراقي  االحتالل  فرتة  بجعل  الكويتيني  الروائيني  بعض  استمر 
رواية  كتبت  التي  الكاظمي  علياء  مثل  رواياهتم،  بأحداث  متصال  أو  ألعامهلم 
"ورود ملونة" )2009(، وهيثم بودي الذي أصدر رواية "الفنار" )2009( التي 
"الطري  املقاومة. وكتب عبدالوهاب احلامدي رواية  الكويتية يف  املرأة  حتكي دور 
فيها  املؤلف  "وال غالب" )2020(، والتي جعل  ثم رواية  األبابيل" )2012(، 
يف  سامهت  العمل  ألبطال  مشرتكة  خلفية  للكويت  العراقي  االحتالل  حقبَة 
الياقوت رواية  املستقبلية. عالوة عىل ذلك، كتبت حياة  حتديد مسارات حياهتم 
"كاللولو" )2012(. وأصدر سامي القريني روايته "أرى أرارات" )2015(. ثم 
"فئران أمي حصة" )2015(. كام وكتبت ميس  أخرج سعود السنعويس روايته 
اغتصبها جندي عراقي.  فتاة  مأساة  "ُثؤلول" )2016( عن  رواية  العثامن  خالد 

وصدر مؤخرًا رواية "وطن النهار" )2020( لبدور السميط.  

ال�صعر:

للشعر مكانة مهمة يف املجتمع الكويتي، وحتفل الساحة األدبية بشعراء كبار مل 
يتخلفوا عن العطاء الشعري حول قضية االحتالل العراقي للكويتي. وقد بدأت 
الوطني  شعره  ضحية  وراح  الغزو،  بداية  مع  باجلود  الكويتيني  الشعراء  قرحية 
الشاعر الشهيد فايق عبداجلليل أو فائق حممد عيل العيايض. فقد كتب الشاعر 19 
أغنية وطنية وسجلت يف رشيط بعنوان "ملحمة هتاف الصامدين" )1990( من 
أحلان عبداهلل الراشد قبل أن يقبض عليهام. وكتب الشاعر الدكتور عبداهلل العتيبي 
الكثري من القصائد التي نرشت أوال يف جريدة صوت الكويت الصادرة يف لندن 
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ثم نرشت ودرست يف عدة كتب منها كتاب أصدره مركز البحوث والدراسات 
الكويتية.

 وكتبت الشاعرة الدكتورة سعاد الصباح ديواهنا الشعري "برقيات عاجلة إىل 
وطني" )1990(. ونرش األديب خالد سعود الزيد ديوانه "بني واديك والقرى" 
)1992( خيص قضية االحتالل. وأصدر الشاعر د. خليفة الوقيان ديوانه "حصاد 
الريح" )1995(. باإلضافة إىل ذلك كتب الشاعر د. يعقوب السبيعي جمموعة 
قصائد. وكتب الدكتور يعقوب يوسف الغنيم ديوانه "حكاية وطن"  )2001(.
ومن بني الدواوين ما كتبه الشاعر أمحد السقاف. وكان إنتاج الشاعر بدر بورسيل 
مهام حيث تغنى به فنانون مثل عبدالكريم عبدالقادر الذي صدح بإحدى أشهر 
النهار" من أحلان سليامن املال. وتطول  "وطن  أغاين حقبة االحتالل وهي أغنية 
النبط  شعراء  ومنهم  األليمة،  األحداث  تلك  عن  كتبوا  الذين  الشعراء  قائمة 

)الشعر الشعبي(.

مأساة  عن  التعبري  يف  راقية  مشاركة  والعرب  اخلليجيون  األدباء  وشارك 
الكويت، فمنهم الشاعر األمري خالد الفيصل واألديب الدكتور غازي القصيبي، 
والشاعر  جويدة،  فاروق  والشاعر  املنورة،  املدينة  يف  األديب  النادي  وشعراء 
وشهيد"،  "شاهد  ديوان  يف  البسيوين  عبداحلميد  والشاعر  األبنودي  عبدالرمحن 
والشاعر أمحد الصديقي وغريهم. وقد صدر كتاب يضم بعض القصائد بعنوان 

"الكويت يف عيون الشعراء" عن املركز اإلعالمي الكويتي بالقاهرة.

امل�صرح:

بدأ العمل املرسحي الكويتي يف القاهرة يف أثناء الغزو العراقي. قدم الفنان 
كويتية  فقرة  مرصيني  فنانني  وبمشاركة  عبداهلل  سعاد  والفنانة  الرويشد  عبداهلل 
ضمن أوبريت "الليلة املحمدية" والتي عرفت جاهرييا باسم "اللهم ال اعرتاض" 
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وحلنه  األبنودي  عبدالرمحن  املرصي  الشاعر  األوبريت  كتب  وقد   .)1990(
املوسيقار د. جال سالمة. وبثه التلفزيون املرصي والسعودي، فأحدث تأثريا بالغا 
عىل اجلامهري العربية. كام وعرضت يف القاهرة يف أثناء االحتالل العراقي مرسحية 
"أزمة وتعدي"، بتاريخ 1991/1/17م. وهي من تأليف حممد الرشود، وإخراج 
نجف جال وبطولة أمحد الصالح وداود حسني وانتصار الرشاح. وقدمت الفنانة 
 "2000 "عرب  بعنوان  قطر  بدولة  مرسحية  العيل  طارق  والفنان  حسني  هدى 

تأليف عبدالرمحن الصديقي وإخراج نجاة حسني وخليل زينل.

وبعد التحرير ساد موضوع الغزو العراقي عىل األعامل املرسحية يف الكويت 
تناوال يغلب عليه اجلانب االجتامعي  الفنانون  فتناوله  التسعينيات،  إىل منتصف 
االحتالل  من  وساخر  كوميدي  قالب  يف  املرسحيات  معظم  ُقدمت  واإلنساين. 
"فري كويت" )1991م( من تأليف وبطولة  ورموزه. وكانت أوىل املرسحيات  
من  )1991م(  الصحراء"  "عاصفة  بمرسحية  أتبعها  الذي  املسلم،  عبدالعزيز 
تأليف حسني الشمري. وعرض الفنانون أيضا مرسحية "خمروش طاح بكروش" 
كاظم  وبطولة  الصالح  حسني  وإخراج  احلشاش  مبارك  تأليف  من   )1991(

القالف وأمحد جوهر وطارق العيل. 

وتأيت يف صدارة األعامل األكثر شهرة مرسحية "سيف العرب" )1992( من 
وعرضت  الكوت.  رقية  وإخراج  عبدالرضا،  عبداحلسني  الفنان  وبطولة  تأليف 
عبداهلل  سعاد  الفنانة  بطولة  من  وهي   )1992( االحتالل"  خندق  "يف  مرسحية 
وإخراج الفنان عبدالعزيز احلداد. ثم قدمت مرسحية "طاح خمروش" )1993( 
من تأليف مبارك احلشاش وإخراج بدر حمارب وعبدالنارص الزاير. وقدمت أيضا 
وبطولة  الفريح  عبداهلل  تأليف  من   )2016( شجاعة"  "قلوب  مرسحية  مؤخرا 
وجهود  أهاليهم  ومعاناة  الكويت  شهداء  موضوع  تتناول  وهي  الردهان،  جال 

مكتب الشهيد يف رعاية أرس الشهداء.
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الشاعر  كلامته  كتب  الذي  السالم" )2000(  "صوت  أوبريت  أيضا  وقدم 
فنانا وهم: حممد عبده،  أداه 12  أنور عبداهلل، و  املوسيقار  يوسف نارص، وحلنه 
الستار،  عبد  وعيل  اجلمريي،  وأمحد  وأنغام،  وذكرى،  وأصالة،  الصايف،  ووديع 
وحممد املسباح، وأحالم، وعمر عبدالالت، وحممد اإلدرييس، وأنور بحور، وهو 
األرسى  حياة  األوبريت  وحيكي  اخلرض.  وعادل  املسلم  عبدالعزيز  إخراج  من 

الكويتيني ومعاناهتم. 

أيام   209" كتابه  القطامي  جاسم  بدر  الفنان  أصدر  التشكيلية  الفنون  ويف 
حتت االحتالل" ويضم صورا ولوحات ختص تلك املأساة.  

الدراما التلفزيونية 

ظل  يف  والكويتيني  الكويت  عن  قليلة  وسينامئية  تلفزيونية  أعامل  مت  ُقدِّ
االحتالل العراقي. وقد بدأ تلفزيون دولة الكويت بعرض جمموعة من السهرات 
"القافلة تسري" )1991(  أوالها هي سهرة  التلفزيونية من حلقة واحدة، ولعل 
الرشاح.  العقل وانتصار  الفنانان عبدالرمحن  والتي كتبها نجف جال، ومّثل هبا 
"فجر اخلميس" بمشاركة  ويف نفس السنة )1991( قدمت سعاد عبداهلل متثيلية 

حممد املنيع وأمحد جوهر.

أمحد  بطولة  من  الرعب" )1991(  "أيام  سهرة  مت  ُقدِّ ذلك،  إىل  باإلضافة 
الرضمان وحسني املنصور وبمشاركة فنانني سوريني مثل نجاح العبداهلل وأمحد 
من   )1992( الغدر"  "زمن  عنوان  الثالثة  الرتاجيدية  السهرة  ومحلت  منصور. 
تأليف وجيه أبوذكري وإخراج تيسري عبود وبطولة جال الردهان والفنانة املرصية 
سوسن بدر. ويف سنة )1992( عرض أوبريت تلفزيوين بعنوان "الكويت صمود 
التحدي" بطولة سعاد عبداهلل وإخراج عيل الريس. وعرض التلفزيون أيضا سهرة 
وإخراج  البدر  عواطف  تأليف  من   )1995( الغد"  "عرس  بعنوان  تراجيدية 
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إبراهيم احلريب وبطولة أمحد الصالح ومريم الغضبان وأحالم حسن.

من   )1994( قرّية"  "عيال  مسلسل  ُأنتج:  فقد  املسلسالت  خيص  وفيام 
تأليف مبارك احلشاش وإخراج حسني الصالح وبطولة غانم الصالح، ومسلسل 
حممد  وإخراج  العليوة  فهد  تأليف  من  النهار" )2012(  وطن   :3 الليل  "ساهر 
دحام الشمري، وكذلك قدم مسلسل "جرح السنني" )2014( من تأليف دخيل 
تلفزيوين  فيلم  أيضا  الزعبي. وقدم  النبهان وإخراج منري  النبهان وبطولة جاسم 
بعنوان "للوطن عزوة: سالفتي مع الغزو" )2016( من بطولة عبدالرمحن العقل 
وزهرة اخلرجي وإخراج هيا عبدالسالم. وُعملت أيضا حلقة )خيانة أغسطس( 
ضمن مسلسل "كان يف كل زمان" )2017( من تأليف هبة مشاري محادة وبطولة 

سعاد عبداهلل وإخراج حممد القفاص وسائد اهلواري. 

الوثائقية  الكثري من األفالم  الكويتية احلكومية واخلاصة  القنوات  وأنتجت 
واملقابالت التلفزيونية مع شهود العيان واملشاركني باألحداث والضحايا، وهي 
عىل درجة عالية من اجلودة. وال يسمح املجال بذكرها وهي متوافرة يف األرشيفات 

التلفزيونية وبعضها منشور يف مواقع شبكة اإلنرتنت.

الأفالم:

كان اإلنتاج السينامئي الكويتي مقرصا يف عمل أفالم حول فرتة االحتالل   
العراقي. ولعل من أوائل األفالم فلم قصري بعنوان "السدرة" )2001( من بطولة 
من  السينام مؤخرا سلسلة  دور  العويض. وعرضت  وليد  وإخراج  الفرج،  سعد 
األفالم عن االحتالل من إخراج رمضان خرسوه، وهي: فيلم "حبيب األرض" 
الفلم قصة  )2015( من تأليف رازي الشطي وبطولة فيصل العمريي، وجيسد 
فرتة  أثناء  يف  عدة  أشعارا  كتب  الذي  عبداجلليل  فايق  الكويتي  الشاعر  أرس 
االحتالل وتداوهلا الصامدون واعتقل عىل إثرها. وفيلم "رسب احلامم" )2017( 
من تأليف لطيفة احلمود وبطولة جال الردهان وداود حسني، ويمثل الفلم حدثا 
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وفيلم  القرين.  بمنطقة  بيت  يف  الكويتية  املقاومة  أعضاء  استشهاد  وهو  معروفا 
"ساعة زمان" )2019( من بطولة طارق العيل.

موضوعها  يتصل  التي  األفالم  من  قليال  عددا  املرصية  السينام  تناولت   
والعصفور" )1991(  "العودة  للكويت، ومنها:  العراقي  باالحتالل  ولو جزئيا 
الصعب"  "الزمن  فلم  أيضا  ومنها  رضا.  حممد  وبطولة  الشني  هاين  إخراج  من 
فاروق  وبطولة  حسيب،  حممد  وإخراج  الرمحن  عبد  أمحد  تأليف  من   )1992(
يوسف  خالد  إخراج  من   )2001( "العاصفة"  فلم  أيضا  وعرض  الفيشاوي. 

وبطولة يرسا وهشام سليم.

يتعلق بحرب  ما  باألحرى  أو  للكويت  العراقي  الغزو  وحرض موضوع   
احلربية  األفالم  فئة  ضمن  تصنف  وهي  األمريكية.  السينام  يف  الكويت  حترير 
هو  األفالم  تلك  أوىل  ولعل   .Gulf War Movies اسم  حتت  والسياسية 
 The" وهي:  األفالم  من  جمموعة  أعقبه   ،)1992(  "The Finest Hour"
 "Courage Under Fire"و  ،)1996(  "One That Got Away
 Bravo"و  ،)1998(  "Thanks of a Grateful Nation"و  ،)1996(
 Live from"و  ،)1999(  "Three Kings"و  ،)1999(  "Two Zero
 "The Hurt Locker"2005(، و( "Jarhead"و ،)2002( "Baghdad

.)2008(

كان هناك أيضا أفالم أجنبية المست قضية االحتالل العراقي للكويت.   
جوي"  "جرس   "Airlift" بعنوان  هندي  فيلم  وعرض  أنتج  بوليوود  ففهي 
)2016( من بطولة أكشاي كومار ونيمرت كاور، وإخراج رجا كريشنا مينون، 
وحيكي قصة إخالء جوي كبري للجالية اهلندية املقيمة يف الكويت هربا من الغزاة 

العراقيني.
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لقد استهدف عرض هذه العناوين املجردة من الرشح والتحليل فتح الباب 
وبخاصة  االحتالل،  فرتة  حول  واألدب  للفن  م  ُقدِّ ما  كبري  جزء  ملعرفة  للقراء 
لألجيال التي مل تعارص تلك الفرتة.  ولعل قراءة أو مشاهدة هذه األعامل – ملن 
التي  العربية  الشعوب  لبعض  العلمية - توضح  الوثائقية  األعامل  قراءة  يستثقل 
وقفت مواقف خاذلة للشعب الكويتي يف أثناء أزمته، ولتلك التي ال تزال حتمل 
تلك اآلراء؛ لعلها توضح - ولو قليال - كيف عانى الكويتيون جراء االحتالل 
الغاشم، وكيف كان النظام العراقي البائد ورئيسه املقبور صدام حسني جمرما غبيا 
أدخل العامل العريب يف دوامة من التشظي والعنف والتخلف مل تنتِه إىل غاية هذا 

اليوم؛ بعد مرور ثالثني سنة. 
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الف�صل الأول

حدود الكويت وبيان ا�صتقاللها التاريخي

العراق  إقليم  عن  متاميز  إقليم  يف  الكويت  دولة  إىل  التابعة  األرايض  تقع 
يف  الكويت  أرض  مناطق  وأبرز  البحرين".  "بالد  اإلقليم  هذا  ويسمى  ونجد، 
وبرقان  وكبد  والعدان  الكويت،  جون  بشامل  كاظمة  هي  اإلسالمية  العصور 
وأوارة والوفراء والدّو )جنوب الكويت بمحافظة األمحدي(، وبطن فلج )وادي 

الباطن شامل وغرب دولة الكويت وأمهها الشجي/الشقايا(. )6(

ومن الناحية اجلغرافّية الطبيعية فإن إقليم البحرين حيده وادي الباطن شامل 
وغرب الكويت، حيث يصب الوادي يف شط العرب فيفصل إقليم البحرين عن 
العراق. ومن املظاهر التضاريسية البارزة التي تفصل العراق عن أرايض الكويت 
أيضا جبل سنام. )7(  وقد عربَّ البكري واحلموي والقزويني عن ذلك بالقول أن 

بالد البحرين متتد من جنوب البرصة إىل جلفار )رأس اخليمة(. )8(

ويعزز من حقيقة االنفصال اجلغرايف والسيايس بني أرايض الكويت والعراق 

الكويت، د.ن.، 1995 م؛  يعقوب يوسف  الغنيم، كاظمة يف األدب والتاريخ،  انظر يعقوب يوسف   )6(
الغنيم، أوارة: ملحة من تاريخ الكويت، ط. 1، د.م، د.ن.، 1995 م؛  يعقوب يوسف الغنيم، العدان بني 
شاطئ الكويت وصحرائها، ط. 2، الكويت، مركز البحوث والدراسات الكويتية، 2001 م؛ سلطان 
مطلق الدويش، كاظمة البحور: دراسة تارخيية أثرية، ط. 2، الكويت، إدارة البحوث والدراسات يف 
احلج  "طريق  املطريي،  وحامد  املطريي  ماجد  م؛   2017 واآلداب،  والفنون  للثقافة  الوطني  املجلس 
البرصي وعالقته بأرض الكويت: دراسة تارخيية للطريق وأثرية ملحطة الشجي،"ا ملجلة العربية للعلوم 
اإلنسانية 35 ، 139 )2017(: 237 – 280؛ فيصل عادل الوزان، تاريخ أرض الكويت يف العصور 

اإلسالمية، ط. 1، الكويت، مركز البحوث والدراسات الكويتية، 2018.
امللك عبدالعزيز،  دارة  الرياض،  بن عبدالوهاب،  الشهاب يف سرية حممد  ملع  الريكي،  بن جال  حسن   )7(

2005، ص. 256.
عبداهلل البكري، معجم ما استعجم من أسامء البالد واملواضع، حتقيق عبداهلل يوسف الغنيم وعبدالعزيز   )8(
نارص املانع، ط. 1، الرياض، جامعة امللك سعود، 2019، ج. 1، ص. 272 ؛ ياقوت احلموي، معجم 
البلدان، ط. 9 ، بريوت، دار صادر، 1977 م، ج. 3، ص. 346 - 349 ؛ ، زكريا القزويني، آثار البالد 

وأخبار العباد، ط. 3، بريوت، دار صادر، 2011 ، ص. 77 .
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كثري من اخلرائط. فنجد أن أقدم اخلرائط األوروبية ترسم خطا مطابقا تقريبا للخط 
احلدودي الشاميل احلايل الذي يفصل العراق عن أرايض الكويت. ويبدو واضحا 
أنه رغم تعدد اخلرائط األوروبية ملنطقة اخلليج العريب، إال أن اخلط الفاصل بني 
أرايض الكويت )كاظمة والقرين والكويت كام كان ُيكتب( والبرصة يف العراق 
الدكتور  ونرشها  رصدها  التي  اخلرائط  تلك  بعناوين  قائمة  ييل  وفيام  ثابتا.  ظل 

عبداهلل الغنيم والدكتور بِن سلوت، ويف امللحق صور هلا: )9( 

خريطة رسمها جان لنشوتن J. H. Linschoten  هبولندا عام 1596م.  -1
خريطة رسمها نيكوالس سانسون N. Sanson بفرنسا عام 1652م.  -2

خريطة رسمها األخوان رينر وجوشوا أوتنز R. & J. Ottens هبولندا عام   -3
1737م.

منتصف  يف  بفرنسا  العثامنية  للدولة   Herauli هرياويل  رسمها  خريطة   -4
القرن الثامن عرش امليالدي.

خريطة أكاديمية اآلداب يف باريس بفرنسا رسمت يف 1758م ونرشت عام   -5
1776م.

1761م  عام  رسمت   ،Carsten Niebuhr نيبور  كارستن  خريطة   -6
البرصة  بني  الفاصل  اخلط  عن  وعالوة  1772م،  عام  بالدنمرك  ونرشت 

وأرايض الكويت فهي أول من كتب اسم الكويت إىل جانب القرين.
عام  بلندن  ونرشت   A. Arrowsmith سمث  آرو  رسمها  خريطة   -7

1829م.
 Society for the Diffusion of النافعة  املعرفة  نرش  جعية  خريطة   -8

Useful Knowledge رسمت عام 1840م.

خريطة من رسم هول بري Hall Bury نرشت يف إدنربه باململكة املتحدة   -9

لرؤية وقراءة اخلرائط انظر هذين الكتابني: بن سلوت، نشأة الكويت، ط. 1، الكويت، مركز البحوث   )9(
 ،4 ط.  التارخيية،  اخلرائط  يف  قراءة   .. الكويت  الغنيم،  يوسف  عبداهلل  2003؛  الكويتية،  والدراسات 

الكويت، مركز البحوث والدراسات الكويتية، 2006.
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الكويت،  وأرايض  البرصة  بني  الفاصل  اخلط  عام 1856م. وعالوة عىل 
كتبت مواضع خور عبداهلل وجزيرة بوبيان وجزيرة فيلكا والقرين ورأس 

األرض وأبوفطرية والشعيبة.
خريطة رسمها وليم بلجريف W. G. Palgrave نرشت عام 1868م.  -10

وعام  1818م  عام  بأملانيا  نرشت   C. Ritter ريرت  كارل  رسمها  خريطة   -11
1867م.

 Alexander خريطة رسمها ونرشها يف أطلسه الكبري ألكسندر جونستون  -12
الكويت  وسمى  1874م.  عام  املتحدة  باململكة  إدنربه  يف   Jonston

"جهورية الكويت".
خريطة أملانية طبعت يف شتوتغرت يف القرن التاسع عرش.  -13

خريطة رسمها إدوارد ويلر E. Weller نرشت يف بريطانيا يف القرن التاسع   -14
عرش.

إدنربه  معهد  الصادر عن   Times Atlas التايمز  بأطلس  خريطة نرشت   -15
اجلغرايف باململكة املتحدة يف أواخر القرن التاسع عرش.

 Harmsworth’s New خريطة نرشت يف أطلس هارمسورث اجلديد  -16
Atlas الصادر يف لندن بالعقد الثاين من القرن العرشين.

خريطة عراقية رسمية وردت يف كتاب الدليل العراقي عام 1936م. وهي   -17
تؤكد اعرتاف املسؤولني العراقيني باستقالل الكويت عن العراق.

العراقي عبدالكريم قاسم نرشت يف  الرئيس  خريطة عراقية رسمية بعهد   -18
كتاب الدليل اجلغرايف العراقي سنة 1960 من إعداد أمحد سوسة.

مل يسجل التاريخ بأن الكويت قد دفعت رضائب للدولة العثامنية، ومل يكن 
فيها حامية عسكرية عثامنية، ومل تتبع النظام القضائي العثامين احلنفي، حيث كان 
القضاة يف الكويت من أهلها ومعينون من قبل حاكم الكويت، وحيكمون وفقا 
للمذهب املالكي. وكان املوثق الرشعي من املذهب الشافعي، وويل القضاُء أيضا 
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األرسة  مع  بالتشاور  احلكم  سدة  إىل  يصل  الكويت  حاكم  وكان  حنابلة.  قضاة 
احلاكمة وأعيان الكويت، ومل يكن للعثامنيني دخل باالختيار أو الرتجيح. وبالتايل 
فال يوجد مطلقا أي شكل من أشكال التبعية اإلدارية من قبل الكويت للعثامنيني. 
حممد  والشيخ  الثاين،  عبداهلل  الشيخ  قبله  الذي  العثامين  القائمقام  منصب  وأما 
الكويتيني  اعتزاز  بحكم  منصبا ترشيفيا  باعتباره  ذلك  كان  فقد  مبارك،  والشيخ 

بالدولة التي كانت تعد الدولة اإلسالمية األكرب.)10(  

تر�صيم وتثبيت احلدود والأرا�صي التابعة ل�صيخ الكويت:

سُيعنى هذا القسم بتقديم احلجج التارخيية ذات الصفة القانونية التي تثبت 
استقالل الكويت عن الدولة العثامنية ثم اململكة العراقية ثم اجلمهورية العراقية.

الشيخ مبارك الصباح وبيانه حلدود الكويت  -1

يف سنة 1913م، طلب وايل البرصة من الشيخ مبارك الصباح أن يكتب أسامء 
املناطق التابعة له والقبائل املوالية له، ربام من أجل بحث مسألة احلدود التي أفضت 
إىل عقد اتفاقية ترسيم حدود شاملة مع الدولة العثامنية بعد أن أثريت القضية عىل 
إثر مرشوع سكة حديد برلني بغداد الكويت. فكتب الشيخ مبارك الصباح بيانا 
عنوانه بـ "بيان حدود الكويت"، وأرسل نسخة منه إىل املقيم السيايس الربيطاين 
باالتفاقية  وسميت  1913م  سنة  االتفاقية  ووقعت  كوكس.  برييس  بوشهر  يف 
ق. ولكنها يف الواقع كانت حتت التنفيذ، وهي  اآلنجلو-عثامنية، غري أهنا مل ُتصدَّ
الالحقة. وفيام ييل نص  املفاوضات واالتفاقيات  اعُتمد عليه يف  الذي  األساس 

الرسالة ومرفقها "بيان حدود الكويت": )11(

انظر كتاب: الكويت وجودا وحدودا، الكويت، مركز البحوث والدراسات الكويتية.  )10(
)11( ‘XXII/10 Status of Kuwait & Negotiations with Turkey.’, pp. 183 

- 185, British Library: India Office Records and Private Papers, 
IOR/R/15/5/65, in Qatar Digital Library <https://www.qdl.qa/
archive/81055/vdc_100000000831.0x00000c> [accessed 20 July 2019]
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الشوكة واإلجالل  الكويت إىل حرضة صاحب  الصباح حاكم  "من مبارك 
كرنل رس بريس كاكس باليوز وقنصل جنرال الدولة البهية القيرصية اإلنكليزية 

يف خليج فارس، دام حمروسا.
العزيز، دمتم بخري ورسور. هو  الفحص واالستفسار عن خاطركم  عقب 
أن ال خيفى حرضتكم السامية هبذه األيام وكيل وايل البرصة عيل رضا باشا طلب 
من حمسوبنا عبدالعزيز السامل يعرفنا بأن نرسل هلم بيان حدود الكويت وتوابعها 
بصورة حمرمانه. ومل جانا منه كتاب بخصوص ذلك فقط أوىص حمسوبنا املذكور 
يكتب ونحن حررنا حدود الكويت من جنوب وقبلة وشامل يف ورقة أرسلناها 
إىل حمسوبنا عبدالعزيز السامل لكي يعرضها عىل وكيل الوايل بدون خط من عندنا 
حرفيا.  بطيه  تاصلكم  صورهتا  وهذا  تفصيل.  احلدود  وبينا  املزبور.  للوكيل 

ترشفوها بأنظاركم السامي وحرضتكم بكامل الرسور. 
هذا وأرجو دوام توجهاتكم وشمول أنظاركم وال زلتم حمروسني. 28 ربيع 

األول 1331 ]7 مارس 1913[.

بيان حدود الكويت
الكويت أرض قفراء نزهلا جدنا صباح عام 1022 هجرية.)12(

حدودها من جنوب؛ من زمان اإلحساء والقطيف يف ملك العريعر وبعدهم 
ابن سعود وحيدها من جنوب: اجلبيل؛ وفيه سكّنى من أيام نزول صباح الكويت، 
خميل فيه من رفاقته عشريت الصبيح؛  أمريهم احلايل حممد بن عجران من بعد آبائه 
)ِجّنة واملسلمية(: أمري  العامير  وأجداده اإلمارة هلم. ومن اجلبيل وشاميل جزيرة 
املسلمية عدوان، وِجنة؛ أمريها جمدل. والصبيح والعامير صنفني: صنف بحرية، 
وصنف برية؛ فالصبيح أمريهم حممد بن عجران، الربية والبحرية، والعامير أمري 

هذه السنة توافق سنة 1613م، أو سنة 1614م يف حال كان نزول أو هجرة صباح يف آخر شهر من سنة   )12(
1022هـ.
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البحرية. عدوان وجمدل. والربية أمريهم افويرس احلسن وشبيب العقل اخلالد. 
هلم  بالقطيف  مالكة  واملذكورين  واألجداد.  اآلباء  من  عليهم  جاري  ورسمنا 
نخيل، فإذا قضوا من أثامرهم بريتهم يتوجهون لطرفنا، وبحريتهم يف أماكنهم، 
وعشائرنا متصلني منازهلم من اجلبيل قبله بالرب إىل الكويت. وشامل من األماكن 

املذكورة القرايا: 

الشعيبة، أهلها برية وبحرية أمريهم حممد بن غصاب. وشامل منهم الفحيحيل 
أهله بريه وبحريه وأمريهم جاسم الدبوس. وشامل منهم بوحليفة أهليها بحرية 
وبرية أمريهم صقر العمر. والفنطاس أهاليه بحرية وبرية، أمريهم عيل الدبوس. 
وجيع القرايا املذكورة كام ذناكرنا )كذا( تبعنا من اآلباء واألجداد، ورسمنا جاري 

عليهم. الربية نزكي ادباشهم )13(، والبحرية ناخذ رسم عىل سفائنهم. 

قبلة  ومن  وسفوان  جابر،  جدنا  بناها  اليل  قرص  أم  شامل  من  وحدودنا 
)غرب( مع الباطن إىل حفر الباطن. ومن الباطن وجنوب إلصافة والقرعة منها 
جنوب. وإهلابة منها جنوب. واقريات وقصوان. وقرايا انطاع. وكلام كان داخل 
هذه احلدود هو يف محانا ومسكن عشائرنا. فهذه حدودنا التي تلقيناها من اآلباء 
واألجداد. وشاهدو ذلك أخواين أمراء العسكرية كلام أميش وياهم بالدفعاة برًا 

لألحساء والقطيف شاهدو جعية عشائري الذي هذي مساكنهم بمعيتي. 

الصباح. وبوبيان  أهاليها بحرية، أمريهم سعود  فيلكا؛  ومن رشق، جزيرة 
والصبية واحلجيجة والصابرية وأم نقا؛ هذي املياه املذكورة جيعها موارد عشائرنا 

من القديم".

)13(  جع دبش، وتعني اإلبل.
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وثيقة بيان حدود الكويت، كتبها الشيخ مبارك إىل برييس كوكس بتاريخ 7 مارس 1913م.
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مطالبة الشيخ أمحد اجلابر برتسيم احلدود مع العراق سنة 1923م  -2
حيتفظ األرشيف الربيطاين بمراسالت متبادلة بني حاكم الكويت والوكيل 
ترسيم  مسألة  ختص  للعراق،  الربيطاين  السامي  واملندوب  الربيطاين،  السيايس 
الكويت. فقد استكمل  الكويت والعراق يف غريب وشاميل  السياسية بني  احلدود 
العقري سنة  اتفاقية  بعد ما حدث يف  الشيخ أمحد اجلابر مباحثات ترسيم احلدود 
من  األمر  أن  إال  والسعودية،  الكويت  بني  احلدود  برتسيم  واخلاصة  1922م، 
والغربية  الشاملية  باحلدود  يتعلق  فيام  واضح  غري  والسياسية  القانونية  الناحية 
السامي  املندوب  من  اجلابر  أمحد  الشيخ  استفرس  ولذلك  العراق.  مع  للكويت 
الربيطاين للعراق حول هذا األمر مبينا احلدود التي يدعي سيادته عليها، وفيام ييل 

نص الرسائل.
"رسي.  

الوكالة السياسية، الكويت.  
4 أبريل 1923م  

إىل سكرتري سعادة املندوب السامي للعراق، بغداد  
حدود الكويت        

مذكرة،
تثبيت  رغم  أنه  إىل  مشريًا  1923م  أبريل   1 بتاريخ  أمحد  الشيخ  إيلَّ  كتب 
احلدود بني الكويت ونجد يف االتفاقية األخرية،)14( ال يزال عىل غري علم بام خيص 

مسألة احلدود بني الكويت والعراق، ويطلب بتًا هبذه املسألة.
السامي حول هذا  املندوب  أن أكتب إىل سعادة  بأنه يستحسن قبل  وأجبته 

األمر أن ُيعلمني عن اخلط ]احلدودي[ الذي يدعيه.
وأجاب عىل رسالتي هذا الصباح. وكان رده هو أن اخلط األخرض يف اجلزء 

)14(  ويقصد اتفاقية العقري 1922م.

حدود الكويت وبيان استقالهلا التارخيي الفصل األول



73 7273 72

بالتاسع  املرفقة باالتفاقية اآلنجلو-عثامنية املؤرخة  الشاميل املرسوم عىل اخلريطة 
والعرشين من يوليو 1913م، هو احلد بني الكويت والعراق. ويدعي أيضا عىل 
وجه اخلصوص أن جزر وربة وبوبيان ومسكان )وتلفظ خطًأ مسچان( وفيلكا، 

وعوهة، وكرب، وقاروه، وأم املرادم جزر تنتمي إىل الكويت.
وأرفق ترجة لرسالتيه االثنتني.

وسيسعدين أن أعلم الرد املناسب عىل ذلك.
س. د. الرائد ج. يس. مور       
الوكيل السيايس، الكويت.       

أبريل 1923م( من سعادة  بـ 13 شعبان 1341 )1  ترجة لرسالة مؤرخة 
الشيخ أمحد اجلابر الصباح، حاكم الكويت إىل الوكيل السيايس يف الكويت.

بعد التحية،

االتفاقية،  يف  رسمها  تم  كام  هي  ونجد  الكويت  بني  احلدود  أن  اآلن  أعلم 
والعراق.  الكويت  بني  احلدود  مسألة  خيص  بام  علم  غري  عىل  زلت  ال  ولكنني 

وسأكون متنا لو أبلغتني باملعلومات ألكون عىل علم.

اخلتام املعتاد.

أبريل 1923م( من سعادة  بـ 17 شعبان 1341 )4  ترجة لرسالة مؤرخة 
الشيخ أمحد اجلابر الصباح، حاكم الكويت إىل الوكيل السيايس يف الكويت.

بعد التحية،

أبريل   3( شعبان  من  عرش  بالسادس  املؤرخ   ،100 رقم  كتابكم  إىل  إشارة 
1923م(، بخصوص موضوع احلدود بني الكويت والعراق التي أدعيها، وهي 
ذات احلدود التي ادعاها الراحل الشيخ سامل يف مرفق رسالته إليك واملؤرخة بـ 
3 حمرم 1339 )17 سبتمرب 1920(. وأعني من تقاطع وادي العوجة بالباطن 
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باجتاه الرشق إىل نقطة تقع جنوب آبار سفوان، وجبل سنام وأم قرص إىل سواحل 
مع  للكويت  احلالية  احلدود  إىل  الساحيل  اخلط  وطول  ووربة.  بوبيان  جزيريت 
التالية: وربة وبوبيان ومسكان )وتلفظ خطًأ  اجلزر  نجد، ويشمل ذلك كل من 
مسچان( وفيلكا، وعوهة، وكرب، وقاروه، وأم املرادم. فهذه هي حدود الكويت 

التي أدعيها.

اخلتام املعتاد". 
وقد رد املندوب السامي الربيطاين السري برييس كوكس بام ييل:

"املقيمية
بغداد، 19 أبريل، 1923.

إىل الوكيل السيايس، الكويت

مذكرة.
أرجو االطالع عىل مذكرتكم رقم s/52 املؤرخة بـ 4 أبريل 1923م، والتي 
أبريل،   4  =  1341 شعبان   17 بـ  املؤرخة  الكويت  شيخ  أرسلها  رسالة  تقدم 
1323، والتي ادعا فيها – حسب ما فهمنا – أن حدود الكويت مع العراق هي 

كالتايل: 
من تقاطع وادي العوجة بالباطن، وباجتاه الشامل عىل طول الباطن إىل نقطة 
تقع جنوب خط عرض سفوان، وبعدها يمر بجنوب آبار سفوان، وجبل سنام، 

وأم قرص، تاركها إياها للعراق، ويستمر إىل تقاطع خور الزبري مع خور عبداهلل.
ويدعي الشيخ أمحد يف الوقت نفسه تبعية جزر وربة وبوبيان ومسكان )أو 

مسچان(، وفيلكا، وعوهة، وكرب، وقاروه، وأم املرادم إىل الكويت.
يمكن إعالم الشيخ أن ادعاءه للحدود واجلزر املشار إليها أعاله معرتف به 

من قبل حكومة جاللة امللك.

حدود الكويت وبيان استقالهلا التارخيي الفصل األول



75 7475 74

امللحقة  باخلريطة  املرسومة  األخرض  اخلط  حلدود  مطابق  فإنه  تعلم،  وكام 
باالتفاقية اآلنجلو-عثامنية املؤرخة بتاريخ 29 يوليو 1913م، ولكن يبدو أنه من 

الداعي عند املخاطبة مع الشيخ أن تلمح له إىل هذه الوثيقة بشكل واضح.
          برييس  ز. كوكس )س ج د(". )15(

تنازل الدولة العثامنية ثم اجلمهورية الرتكية عن ادعاء سيادهتا عىل الكويت   -3
ضمن اتفاقية سيفر 1920م واتفاقية لوزان 1923م.

بعد هزيمة الدولة العثامنية يف احلرب العاملية األوىل ووصوهلا إىل نقطة االهنيار 
سيفر  مدينة  يف  العثامين  املندوب  مع  اجتامع  بعقد  املنترصة  التحالف  دول  قامت 
الفرنسية بتاريخ 10 أغسطس 1920م. وافق مندوبو الدولة العثامنية املفوضون 
املناطق خارج تركيا احلالية، حيث  التنازل عن حكم جيع  يف هذا االجتامع عىل 

جاء يف املادة 132 ما ييل: )16(
“SECTION XIII.
GENERAL PROVISIONS.
ARTICLE 132.
Outside her frontiers as fixed by the present Treaty Turkey hereby re-

nounces in favour of the Principal Allied Powers all rights and title 
which she could claim on any ground over or concerning any ter-
ritories outside Europe which are not otherwise disposed of by the 
present Treaty.

Turkey undertakes to recognise and conform to the measures which 
may be taken now or in the future by the Principal Allied Powers, 
in agreement where necessary with third Powers, in order to carry 
the above stipulation into effect.”

)15( R. Schofield, ed. Arabian Boundaries Disputes: Iraq-Kuwait I 1830-1940, 
Archive Editions, 1992, vol. 4, p. 220-222..

)16( “The Treaty of Sèvres, 1920”, in The Treaties of Peace 1919-1923, Vol. II, 
Carnegie Endowment for International Peace, New York, 1924.(; Web-
site: https://wwi.lib.byu.edu/index.php/Section_I,_Articles_1_-_260 
)accessed in 1/9/2019(.
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الثالث عرش. "القسم 

أحكام عامة.

املادة 132.

هذه  يف  تثبيته  تم  ما  عىل  بناء  احلالية  تركيا  حدود  خارج  هو  بام  يتعلق  فيام 
الرئيسية عن كل احلقوق  التحالف  تركيا لصالح قوى  تتنازل  املعاهدة، بموجبه 
بأية  تتعلق  ما  أو  االستنادات  كانت  مهام  تدعيها  أن  بإمكاهنا  التي  واملمتلكات 

أرايض خارج أوروبا والتي مل يتم الترصف هبا بموجب هذه االتفاقية.

التحالف  قوى  تأخذها  قد  التي  بالتدابري  وااللتزام  باالعرتاف  تركيا  تتعهد 
عند  ثالثة  قوى  مع  بالتوافق  وذلك  املستقبل،  يف  أو  احلارض  الوقت  يف  الرئيسية 

الرضورة، من أجل وضع الرشوط املذكورة أعاله يف حيز التنفيذ".

العثامنية بشكل رسمي يف  وبعد إعالن إلغاء حكم السلطنة واإلمرباطورية 
1 نوفمرب 1922م، كان ال بد للنظام السيايس احلاكم اجلديد )احلكومة الرتكية 
حدود  يسوَي  أن  أتاتورك(  كامل  بقيادة  الفتاة  تركيا  حزب  من  املشكلة  املؤقتة 
الدولة الرتكية بشكل قانوين. فاجتمع مندوبون من )بريطانيا، وفرنسا، وإيطاليا، 
ليمثلوا  الرصبية-الكرواتية-السلوفينية  والدولة  ورومانيا،  واليونان،  واليابان، 
طرفا يقابل تركيا كطرف ثاٍن( يف مدينة لوزان يف سويرسا 24 يوليو سنة 1923م. 
وأسفر االجتامع عن صدور اتفاقية لوزان التي بموجبها تم استكامل حتديد حدود 
دول رشق أوروبا واملرشق العريب التي كانت يف السابق ضمن السيادة العثامنية، 
   .16 رقم  املادة  يف  العراق  واليات  بينها  ومن  عليها،  السيادة  مسائل  يف  والبت 

وفيام ييل نص هذه املادة باإلنجليزية ثم ترجتها للعربية:
“ARTICLE 16. 
Turkey hereby renounces all rights and title whatsoever over or re-

specting the territories situated outside the frontiers laid down in 
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the present Treaty and the islands other than those over which her 
sovereignty is recognised by the said Treaty, the future of these ter-
ritories and islands being settled or to be settled by the parties con-
cerned. 

The provisions of the present Article do not prejudice any special ar-
rangements arising from neighbourly relations which have been or 
may be concluded between Turkey and any limitrophe countries.”

"املادة 16.
بموجبه تتنازل تركيا عن كامل حقوقها ومتلكاهتا يف املناطق التي تقع خارج 
احلدود احلالية التي رسمت يف هذه االتفاقية، وباجلزر التي ال تتضمنها تلك التي 
جيرى  واجلزر  املناطق  تلك  ومستقبل  عليها،  تركيا  سيادة  عىل  االتفاقية  أقرت 

تسويتها أو سيجري تسويتها الحقا من قبل األطراف املعنية.
ال متس أحكام هذه املادة بأي ترتيبات خاصة تنشأ من عالقات تربمها تركيا 

مع الدول املجاورة هلا.")17(
هبذه  بغداد  يف  باترسون  موريس  الربيطاين  السفري  احتج  اإلطار،  هذه  ويف 
املادة حني حتدث عن عدم تبعية الكويت للعراق ردا عىل مطالبة وزير اخلارجية 
سبتمرب  يف  السويدي  وقام  1938م.  أبريل  يف  بذلك  السويدي  توفيق  العراقي 
1938م بتسليم مذكرة ملسؤول بريطانيا كتب فيها: "إن احلكومة العراقية، كوريث 
للحكومة العثامنية يف واليات املوصل وبغداد والبرصة، تعترب أن الكويت جيب 
املادة 16 من  باالستناد إىل  السفري  العراق بشكل مناسب". وكان رد  ضمها إىل 
معاهدة لوزان 1923م كام قلنا، وفرس املادة بقوله أن احلقوق الرتكية التي تنازلت 

هي عنها يف سنة 1923 ال يمكن توريثها ألي حكومة أخرى.)18(

)17( “Treaty of Peace with Turkey Signed at Lausanne, July 24, 1923”, in The 
Treaties of Peace 1919-1923, Vol. II )New York: Carnegie Endowment 
for International Peace, 1924.(; Website: https://wwi.lib.byu.edu/in-
dex.php/Treaty_of_Lausanne )accessed 1/9/2019(.

)18(  سايمون يس. سميث، الكويت يف عهد عبداهلل السامل )1950-1956ك(: بريطانيا وآل الصباح والنفط، 
ترجة بدر نارص احلتيتة املطريي، ط. 1، جسور للرتجة والنرش، 2016، ص. 32 – 33.
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بالنسبة  "أما  املؤلفون:  قال  "الكويت وجودا وحدودا"،  لكتاب  تعليق  ويف 
للكويت، فإن )ظل السيادة العثامنية( الذي كان قائام حتى قيام احلرب قد انزاح 
متاما، خاصة بعد تسليم هذه الدولة سواء يف املادة 132 من معاهدة سيفر 1920 
أو تسليم اجلمهورية الرتكية يف املادة 16 من معاهدة لوزان 1923م بالتنازل عن 

كل حقوق هلا يف البالد العربية".)19(
اعرتاف رئيس وزراء العراق نوري السعيد بحدود الكويت سنة 1932م  -4

إن من أهم األدلة التي تنص عىل اعرتاف العراق يف العهد امللكي باستقالل 
إمارة الكويت عنها وبحدودها الشاملية؛ رسالتني متبادلتني بني الشيخ أمحد اجلابر 
وكان  السعيد.  باشا  نوري  العراق  وزراء  ورئيس  )1921-1950م(  الصباح 
عصبة  إىل  العراق  بانضامم  رغبته  هو  للرسالة  السعيد  نوري  إرسال  يف  السبب 
األمم املتحدة، والتي كان من رشوطها أن تكون الدولة واضحة احلدود، فأراد 
أن ينهي هذا املوضوع فأرسل رسالة بتاريخ 1932/7/21م باالعرتاف وحتديد 
خط احلدود بني الكويت والعراق. وبعد ذلك بخمسة أيام أرسل لعصبة األمم 
طالبا االنضامم. وفيام ييل نص الرسالتني التي أرسلهام نوري السعيد والشيخ أمحد 

اجلابر عرب الوسطاء من املسؤولني الربيطانيني مهفريز ودكسون:
"من: نوري باشا السعيد إىل: السري أف. مهفري

مكتب جملس الوزراء، بغداد يف 21 / 7 / 1932م
أظن بأن سعادتكم توافقون عىل أن الوقت قد حان لتأكيد احلدود املوجودة 

بني العراق والكويت. 
وهلذا، فأنا أرجو أن تتخذوا اإلجراءات الرضورية ألخذ موافقة السلطات 

املسؤولة يف الكويت عىل تفصيالت احلدود املوجودة بني البلدين:
من تقاطع وادي العوجة مع الباطن، ثم باجتاه الشامل عىل طول الباطن إىل 
آبار سفوان  لتمر جنويب  الرشق  باجتاه  ثم  تقع جنويب خط عرض سفوان.  نقطة 

 ،3 ط.  العراقية،  واالدعاءات  املوضوعية  احلقائق  وحدودا:  وجودا  الكويت  املؤلفني،  من  جمموعة   )19(
الكويت، مركز البحوث والدراسات الكويتية، 1997م، ص. 104. 
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وجبل سنام وأم قرص، تاركة هذه املواقع للعراق، وذلك حتى التقاء خور عبداهلل 
بخور الزبري.

أما جزر وربة وبوبيان ومسكان )أو مسچان( وفيلكة وعوهه وكرب وقاروه 
وأم املرادم فإهنا تتبع الكويت".)20( 

وهذا نص الرسالة اجلوابية:
"كتاب من حاكم الكويت، 

إىل الوكيل السيايس يف الكويت
مؤرخ يف 10 / 8 /1932م

الثاين  )ربيع  اجلاري   7 يف  واملؤرخة  الرسية،  رسالتكم  تسلمنا  الرسور  بيد 
1351 املوافق  1932/8/9(، وعلمنا بمحتوياهتا، وكذلك ترجة الرسالة املؤرخة 
سعادة  إىل  العراق  يف  السامي  املندوب  سعادة  من  املرسلة  1932/7/25م  يف 
املقيم السيايس يف اخلليج الفاريس، وترجة الكتاب املؤرخ يف 1932/7/21م، 
واملرسل من سعادة نوري باشا السعيد - رئيس وزراء العراق، بخصوص احلدود 

العراقية الكويتية.
وكذلك علمنا من كتاب سعادة املقيم السيايس املؤرخ يف 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 مفصلة يف كتاب رئيس وزراء العراق". )21(

)20(  “Letter from Nuri Said  to the High Commissioner Letter”, dated 21 
July 1932, Baghdad, in FO 371/16006; R. Schofield, ed. Arabian Bound-
aries Disputes: Iraq-Kuwait I 1830-1940, Archive Editions, 1992, vol. 4, 
p. 273.

)21( “Letter from the Ruler of Kuwait to the Political Agent, Kuwait”, dated 
10 August 1932, Baghdad, in FO 371/16006; R. Schofield, ed. Arabian 
Boundaries Disputes: Iraq-Kuwait I 1830-1940, Archive Editions, 1992, 
vol. 4, p. 274.
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رسالتان من نوري السعيد يقبل هبا بحدود الكويت الشاملية بتاريخ 1932/7/21م، ورسالة تأكيد من الشيخ أمحد 
.)22()FO 16006 :اجلابر عىل ذلك بتاريخ 1932/8/10م. )األرشيف الربيطاين

)22(   انظر أيضا: جلنة من املتخصصني بإرشاف عبداهلل الغنيم، ترسيم احلدود الكويتية العراقية: احلق التارخيي 
واإلرادة الدولية، ط. 1، الكويت، مركز البحوث والدراسات الكويتية، 1994. 
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العراقية  النفط  وزارة  وموافقة  من  بطلب  البحرية  احلدود  ترسيم  اتفاقية   -5
)تقرير كوشريون-آموت 1959م(

مل ُترتك احلدود البحرية الكويتية دون ترسيم وتثبيت. فقد نجحت املساعي 
السياسية والدبلوماسية الكويتية بتثبيت حقها يف احلدود البحرية يف عهد الشيخ 
بريطانيا،  مع  احلامية  معاهدة  وإلغاء  لالستقالل  متهيدا  الصباح  السامل  عبداهلل 

والدخول إىل منظمة األمم املتحدة بحدود واضحة املعامل.

البحرية  سالح  يف  الكابتن  النروجيي  اهليدرولوجي  اخلبري  العراُق  انتدب 
اإلقليمية  املياه  حتديد  بمهمة  للقيام  كوشريون-آموت  و.  النروجيية  امللكية 
ديسمرب   5 بتاريخ  صدرت  التي  مذكرته  وخلصت  العراقي.  القاري  واجلرف 
العراقي مع  القاري  "البحر اإلقليمي واجلرف  1959م يف بغداد ومحلت عنوان 
لكل  البحرية  احلدود  حتديد  رسمها" إىل  يف  املستخدمة  والطرق  اجلانبية  احلدود 
وإيران، ووافقت عليها جهة عراقية رسمية، وهي وزارة  والعراق  الكويت  من 
النفط العراقية. وأحلق بالتقرير خريطة تفصيلية ختم عليها الوزير العراقي عبداهلل 

إسامعيل. وفيام ييل أقتبس خالصة التقرير ثم صورة اخلريطة:

"بموجب وثيقة/قانون 53 مادة 3 يكون اخلط القاعدي االعتيادي لقياس 
عرض البحر اإلقليمي هو خط اجلزر األدنى عىل طول الساحل، كام هو موضح 

عىل اخلرائط ذات املقياس الكبري املعرتف هبا رسميا من قبل الدولة الساحلية.

هذا احلكم تتمة مادة 13 التي تقول أنه إذا كان ثمة هنر يصب يف البحر مبارشة 
فإن اخلط القاعدي يكون خطًا مستقياًم عرب مصب النهر يصل بني نقطتني عىل خط 
اجلزر األدنى عىل جانبي املصب. وهذا احلكم األخري سوف يطبق لتحديد اخلط 
الذي يفصل املياه الداخلية )مادة 5 فقرة 1( عن البحر اإلقليمي عند مدخل شط 

العرب.

البحر اإلقليمي فإن وثيقة / قانون 52  أما بخصوص احلدود اجلانبية عرب 
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مادة 12 تنص أنه إذا تقابل أو حتاذى ساحال دولتني، فإنه ال حيق ألي منهام، إال 
إذا اتفقا عىل خالفه، أن توسع مياهها اإلقليمية إىل ما وراء اخلط الوسطي الذي 
تبعد كل نقطة منه ُبعدًا متساويا عن أقرب النقاط الواقعة عىل اخلطوط القاعدية 

التي يقاس ابتداًء منها عرض البحر اإلقليمي لكل من الدولتني.

احلدود  لرسم  يصلح  أدناه(  تطبيقه  طريقة  )وترد  الوسطي  اخلط  حكم  إن 
منطقي  يف  وإيران  العراق  املتامختني  للدولتني  اإلقليميني  البحرين  عرب  اجلانبية 
الدولتني  بني  احلدود  لتخطيط  يصلح  كام  هبمشري  وخور  العرب  شط  مصبي 

املتقابلتني العراق والكويت يف منطقة خور عبداهلل

املتساوي  البعد  ومبدأ  الوسطي  اخلط  أن   5 مادة   55 وثيقة/قانون  وتنص 
ينبغي ان يستخدما كذلك يف حتديد اجلرف القاري.

والكاتب ال يرى سببا قانونيا حيتم أو يربر تطبيق أي حكم خمتلف عن هذه 
النصوص". )23(

ملزيد من املعلومات أو قراءة كامل التقرير انظر ملف النتائج النهائية للجنة األمم املتحدة لرتسيم احلدود   )23(
الكويتية العراقية، وزارة اخلارجية، دولة الكويت، وانظر أيضا أرشيف األمم املتحدة:

 ”Memorandum on Iraqi Territorial sea and continental shelf with lateral boundaries and 
on the methods used in their construction” by Captain W. Coucheron-Aamot, B. L., Royal 
Norwegian Navy, Baghdad, 5 December 1959.

 https://search.archives.un.org/iraq-kuwait-boundary-demarcation-commission 
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ويف دراسة علمية تصدت لالدعاء العراقي بعدم امتالكه ملنافذ بحرية كافية، 
من خالل توظيف صور األقامر الصناعية واملعلومات العراقية ذاهتا، خلصت إىل 

أن العراق يمتلك سواحل يبلغ طوهلا جمتمعة 235 كيلومرت. وتفصيلها كالتايل: 

متتد  مبارش،  بشكل  العريب  اخلليج  تطل عىل  بحرية  واجهة  يمتلك  "العراق 
طوهلا  يبلغ  الزبري  خور  مدخل  حتى  البيشة  رأس  عند  العرب  شط  مدخل  من 
حوايل 70 كيلو مرتا، ويزداد طوهلا إىل نحو 95 كيلومرت إذا ما أضفنا إليها طول 
خور الزبري، وهو لسان مائي متسع يرتاوح عرضه ما بني 1000 إىل 2000 مرت، 
ميناءان جتاريان  الغريب حاليا  ويبلغ طوله حوايل 25 كيلو مرت، ويقع عىل جانبه 
مها: ميناء أم قرص وميناء خور الزبري، إضافة إىل عدد من األرصفة جنوب ميناء 

الزبري لتحميل الغاز املسيل واملشتقات النفطية.

ويزداد طول هذه الواجهة إىل 235 كيلومرت إذا ما أضفنا إليها اجلزء ]الغريب[ 
من شط العرب ابتداء من مدخله جنوبا حتى ميناء البرصة شامال؛ هذا الذي يبلغ 
مها:  ميناءان  البحرية  الواجهة  من  اجلزء  هذا  عىل  ويقع  مرتا.  كيلو   140 طوله 

البرصة، والفاو.

اخلليج  شامل  العميقة  اإلقليمية  مياهه  العراق  استغل  فقد  ذلك،  إىل  إضافة 
يف إنشاء ثالثة مواٍن عمالقة لتحميل النفط هي: ميناء خور الُعميَّة، وميناء البكر 
الذي يقع عىل شاطئ اخلليج مبارشة غرب  الفاو اجلديد  القفقة«، وميناء  »خور 

رأس البيشة.

وقد أظهرت هذه الدراسة أن العراق يمتلك ستة موان متطورة ثالثة منها 
نفطية، وهي تشكل حوايل 17٪ من جمموع  موان  الباقية  والثالثة  مواٍن جتارية، 

أعداد املواين اخلليجية.

كبرية  وبأعامق  متطورة  وإدارية  وفنية  آلية  بتجهيزات  املواين  هذه  وتتمتع 
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تسمح باستقبال السفن التجارية املحيطية الضخمة والناقالت النفطية العمالقة 
التي تبلغ محولتها الساكنة 350 ألف طن.

وخيدم حركة السفن التجارية والناقالت عرب املمرات املائية يف املياه اإلقليمية 
العراقية جمموعة نظم إرشادية متطورة بام جيعلها تبحر خالهلا بأمان تام.

كام تكشف هذه الدراسة أن العراق يستطيع أن يزيد من كفاءة وطاقة موانيه 
املمرات  أعامق  لزيادة  براجمه  تنفيذ  يف  االستمرار  خالل  من  والنفطية  التجارية 
املائية، وتطوير معدات املناولة والتخزين لتواكب التطورات العاملية يف جمال النقل 

البحري". )24(

اتفاقية احلدود بني الكويت والعراق سنة 1963م  -6

بعد وصول حزب البعث إىل حكم العراق، وقع رئيس الوزراء يف اجلمهورية 
العراقية أمحد حسن البكر اتفاقية مع دولة الكويت تعرتف هبا العراق باستقالل 
الكويت عىل حدودها التي سبق االتفاق عليها مع العراق سنة 1932م. وفيام ييل 

نصها:

"اتفاقية احلدود العراقية الكويتية يف 1963/10/4م

حمرض متفق عليه بني اجلمهورية العراقية ودولة الكويت:

بغداد يف 4 ترشين األول عام 1963م

استجابة للرغبة التي حيس هبا الطرفان يف إزالة كل ما يشوب العالقات بني 
البلدين، اجتمع الوفُد الكويتي الرسمي الذي يزور اجلمهورية العراقية بدعوة من 
رئيس وزرائها بالوفد العراقي، وذلك يف بغداد يف اليوم الرابع من شهر ترشين 

األول )أكتوبر( عام 1963م.

الكويتية،  والدراسات  البحوث  مركز  الكويت،   ،1 ط.  البحرية،  العراق  منافذ  املختصني،  من  جلنة   )24(
2004، ص. 40-39.
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وكان الوفد العراقي يتألف من: 
اللواء السيد أمحد حسن البكر رئيس الوزراء. 

اخلارجية  ووزير  الدفاع  وزير  عامش  مهدي  صالح  السيد  الركن  الفريق 
بالوكالة.

الدكتور حممود حممد احلجي وزير التجارة. 
السيد حممد كيارة وكيل وزارة اخلارجية. 

وكان الوفد الكويتي يتألف من: 
سمو الشيخ صباح السامل الصباح ويل العهد ورئيس جملس الوزراء.

سعادة الشيخ سعد العبد اهلل السامل الصباح وزير الداخلية ووزير اخلارجية 
بالوكالة.

سعادة السفري عبد الرمحن سامل العتيقي وكيل وزارة اخلارجية. 
بالود األخوي، والتمسك  الوفدين يف جو مفعم  املباحثات بني  وقد جرت 
برابطة العروبة، والشعور بأوارص اجلوار، وحتسس املصالح املشرتكة، وتأكيد من 
الوفدين املجتمعني عن رغبتهام الراسخة يف توطيد العالقات ملا فيه خري البلدين، 
بوحي من األهداف العربية العليا، وإيامنا باحلاجة إلصالح ما ران عىل العالقات 
العراقية - الكويتية نتيجة موقف العهد القاسمي البائد جتاه الكويت قبل إرشاق 

ثورة الرابع عرش من رمضان املباركة.
ويقينا بام يمليه الواجب القومي من فتح صفحة جديدة من العالقات بني 
ظل  كل  عنها  ينحرص  وعالقات  روابط  من  بينهام  وما  تتفق  العربيتني  الدولتني 

لتلك اجلفوة التي اصطنعها العهد السابق يف العراق.
وبعد  وحدهتا  وحتمية  العربية  األمة  بذاتية  احلكومتني  إيامن  من  وانطالقا 
األمة  بمجلس  ألقي  الذي  الكويت  حكومة  بيان  عىل  العراقي  اجلانُب  اطلع  أن 

حدود الكويت وبيان استقالهلا التارخيي الفصل األول
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الكويتي بتاريخ 9 أبريل 1963م والذي تضمن رغبة الكويت يف العمل عىل إهناء 
االتفاقية املعقودة مع بريطانيا يف الوقت املناسب اتفق الوفدان عىل ما يأيت:

التامة  وسيادهتا  الكويت  دولة  باستقالل  العراقية  اجلمهورية  تعرتف  أوال: 
والذي  1932/7/21م  بتاريخ  العراق  وزراء  رئيس  بكتاب  املبينة  بحدودها 

وافق عليه حاكم الكويت بكتابه املؤرخ 1932/8/10م.
ثانيا: تعمل احلكومتان عىل توطيد العالقات األخوية بني البلدين الشقيقني 
عربية  وحدة  إىل  والتطلع  املشرتكة  واملصالح  القومي  الواجب  ذلك  يف  حيدومها 

شاملة.
بني  واقتصادي  وجتاري  ثقايف  تعاون  إقامة  عىل  احلكومتان  تعمل  ثالثا: 
البلدين، وعىل تبادل املعلومات الفنية بينهام وحتقيقا لذلك يتم فورا تبادل التمثيل 

الدبلومايس بني البلدين عىل مستوى السفراء.
وإشهادا عىل ذلك وقع كٌل من رئيس الوفدين عىل هذا املحرض:

صباح السامل الصباح رئيس الوفد الكويتي وأمحد حسن البكر رئيس الوفد 
العراقي ". )25(

وخالصة موضوع احلدود الكويتية العراقية، هو أن العراق قد أقر واعرتف 
مرارا وتكرارا باحلدود الكويتية وباستقالل دولة الكويت، إال أنه يتفنن يف كل مرة 
بنقض العهود واملواثيق الدولية. ونلخص ذلك بالقول أن االتفاقيات صدرت يف 
األعوام 1913، و1920، و1923، و1932، و1959، و1963م. وبالتايل فإن 
حدود دولة الكويت ومعاملها ال تشوهبا شائبة. وقد اعرتف العراق للمرة األخرية 

بحدود واستقالل الكويت يف سنة 1994م.
دولة  اخلارجية،  وزارة  العراقية،  الكويتية  احلدود  لرتسيم  املتحدة  األمم  للجنة  النهائية  النتائج  ملف   )25(
الكويت؛ جلنة من املختصني، ترسيم احلدود الكويتية العراقية: احلق التارخيي واإلرادة الدولية، ط. 1، 

الكويت، مركز البحوث والدراسات الكويتية، 1994، ص. 192-191.

حدود الكويت وبيان استقالهلا التارخيي الفصل األول
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الف�صل الثاين

العالقات الكويتية العراقية يف فرتة الثمانينيات

احلرب  سياق  ويف  الثامنينيات  فرتة  يف  العراقية  الكويتية  العالقات  اتسمت 
العراقية اإليرانية باالنسجام بشكل عام، حيث كانت الدولتان حليفتني: دعمت 
إيامُن  الدعم  ذلك  دافع  وكان  واملعنوية.  املادية  إمكانياهتا  بكل  العراَق  الكويُت 
مشاعر  وتوهج  العريب،  القومي  بالفكر  وشعبا  حكومة  الكويت  دولة  ومحاُس 
العصبية العربية بسبب أجواِء احلرب العراقية اإليرانية التي أعلن بأهنا حرٌب من 

أجل محاية العرب من تصدير الثورة اإليرانية. 
الكويتي  املجتمع  كان صدام حسني شخصية حمبوبة يف قطاعات كبرية من 
الذي ُعِهَد عنه إكباره وتبجيله للحكام الذين يرفعون شعارات الدفاع عن القضايا 
العربية، فدعُم املجتمع الكويتي لصدام حسني يف ذلك الوقت ما هو إال استمرار 

والتزام هبذا املوقف. 
ولعلنا نتوقف عند قضية مهمة جيب تسليط الضوء عليها، وختص الذاكرة 
مضايقة  يف  للعراق  التارخيية  السوابق  كل  رغم  إنه  الكويتي.  اجلمعي  والوعي 
عليها  االعتداء  أو  استقالهلا  وسلب  الكويت  لضم  احلثيثة  وحماوالهتا  الكويت 
عسكريا منذ سنة 1934 يف العهد امللكي إىل سنة 1973 يف العهد اجلمهوري، 
مل جتمع عىل صياغة عقيدة  السياسية  والنخبة  بل  املثقفة،  الكويتية  النخبة  أن  إال 

متوجسة من العراق.)26(
كان بعض الكويتيني يرون تلك التعديات العراقية حمض ترصف فردي من 
احلكام العراقيني، وليس أمرا نابعا من الوعي والعقل العراقي الذي يعتقد وامهًا 
بأن الكويت تابعة للعراق، وهي رؤية سائدة لدى كثري من أفراد الطبقات العراقية 

العراُق  طالب  زمني  تقدير  أقرب  وعىل  الكويت،  عىل  السياسية  بالتعديات  حافل  العراق  سجل  إن   )26(
بضم الكويت سنة 1934، وسنة 1938. ويف سنة 1955 طالب بدخول الكويت حللف بغداد، ويف 
سنة 1958 حاول إدخال الكويت ضمن االحتاد اهلاشمي، ويف سنة 1961 عارض استقالل الكويت 
ودخوهلا إىل منظمة األمم املتحدة وطالب بضمها. ويف سنة 1973م اعتدى عىل مركز الصامتة احلدودي. 

وكل هذه احلوادث مل تولد لدى كثري من الكويتيني عقدة أو شعورا جديا باحلذر من العراق.



91 9091 90

العراقية  اجلامعات  يف  التعليمية  املناهج  هلا  تشري  وفكرة  منها،  الشعبية  وحتى 
وليس  الشعبية،  العقلية  ابن  هو  العراقي  فاحلاكم  األكاديمية.)27(  ودراساهتم 
منفصال عنها. وهذا أمر مل يدركه الكويتيون َحَسنِي النية، وما زال هذا النمط من 
التفكري سائدا إىل اليوم. وعىل أي حال، سنقدم فيام ييل من أقسام، ملخصا يرشح 

أشكال الدعم الكويتي للعراق.

الدعم املايل الكويتي للعراق 

العراق إىل مساعدات  احتاج  اإليرانية حتى  العراقية  اندلعت احلرب  إن  ما 
العريب.  اخلليج  ودول  الكويت  دولة  له  الداعمني  أكرب  وكان  حلفائه.  من  مالية 
وكان ذلك الدعم الذي هو يف حقيقته منح أو معونة مالية، تأيت عىل شكل قروض 
دون فوائد أو عموالت يف الظاهر. وهذا ما يبينه القانون املنشور بجريدة الكويت 
اليوم، وما أوضحه سمو الشيخ سعد يف خطابه يف املجلس الوطني الكويتي، كام 
سنرى فيام بعد. وكانت هذه املنح خترج من االحتياطي العام للكويت وعن طريق 
وزارة املالية، ال من صندوق الكويت للتنمية العربية، وذلك ربام إلعطاء احلكومة 
مرونة يف متديد زمن السداد أو حتى إلغاء الديون. وكان جمموع املعونات املالية 
املبارشة 12 مليار دوالر. باإلضافة إىل مبالغ أخرى دفعها الشعب الكويتي من 

خالل التربعات.

كانت أوىل املعونات املالية الكويتية املبارشة للعراق يف عهد صدام حسني   
يف سنة 1980م تبلغ ستة مليارات دوالر، وصادق جملس األمة الكويتي عىل هذا 
القرض. ودفعت عىل ثالثة دفعات: األوىل يف خريف عام 1980م، والثانية يف 

أبريل 1981، والثالثة يف ]يناير 1982[ بواقع ملياري دوالر يف كل دفعة.)28(

للكتابات  دراسة  العراقية:  الكويتية  العالقات  حول  العراقيني  األكاديمني  "آراء  القناعي،  نجيب  أمحد   )27(
الصادرة منذ 2003، بحث قيد النرش.

  ،1355 العدد   ،27 السنة  اإلعالم،  وزارة  الكويت،  حلكومة  الرسمية  اجلريدة  اليوم:  الكويت  جريدة   )28(
تاريخ 1981/5/3م؛ جريدة الكويت اليوم: اجلريدة الرسمية حلكومة الكويت، وزارة اإلعالم، السنة 

28، العدد 1393،  تاريخ 1982/1/17م.

العالقات الكويتية العراقية يف فرتة الثامنينيــات الفصل الثاين
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قانون بتقديم قرض للحكومة العراقية )الدفعة الثانية بمبلغ 2 مليار دوالر( بتاريخ 26 أبريل 1981م.

العالقات الكويتية العراقية يف فرتة الثامنينيــات الفصل الثاين
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مذكرة إيضاحية لقانون منح الكويت قرض للعراق بمبلغ 2 مليار دوالر )كدفعة ثانية ودون أي فوائد أو عموالت( 
بتاريخ 26 أبريل 1981م.

العالقات الكويتية العراقية يف فرتة الثامنينيــات الفصل الثاين
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 الدفعة الثالثة من القروض الكويتية للعراق بمبلغ 2 مليار دوالر )كدفعة ثالثة( بتاريخ 1982/1/10م.

العالقات الكويتية العراقية يف فرتة الثامنينيــات الفصل الثاين
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استمر الدعم املايل املبارش بمبالغ أكرب، لكن مل تكن من خالل جملس األمة، 
بل من أصول الكويت االستثامرية كام رصح بذلك الشيخ سعد يف خطابه باملجلس 
الوطني. وقد كتب الباحث اإليراين أصغر جعفري ولداين يف كتابه "روابط عراق 
التاريخ"  عرب  الكويتية  العراقية  "العالقات  بعنوان  ترجم   )1990( وكويت" 

)2001(  ما يعرب عن وجهة النظر اإليرانية فحسب، فقال: 

 ،1983 عام  منذ  للعراق  الكويتية  املالية  املساعدات  تقديم  "استؤنف 
ملحوظ.  بشكل  ازداد  قد  املساعدات  هذه  مقدار  أن  املصادر  بعض  وأكدت 
التي  املالية  املساعدات  مقدار  بلغ  يو،  آي  آي  ]الباحث[  حسابات  إىل  واستنادا 
قدمتها دول اخلليج منذ عام 1983 فام بعدها من 10 إىل 15 مليار دوالر سنويًا. 
ولكن مل حتدد حصة الكويت من هذا املبلغ. وجاء استئناف املساعدات املذكورة 
بعد إعالن أمريكا بأن قطع املساعدات املالية عن العراق يف هذه املرحلة أمر غري 

عقالين. 

جتدر اإلشارة إىل أن املجموع الكيل للمساعدات املقدمة للعراق من الكويت 
ومن سائر الدول اخلليجية قد بلغ يف هناية عام 1982 من 29 إىل 31 مليار دوالر، 
إال أن املسؤولني العراقيني يّدعون بأهنم تلقوا حتى هناية عام 1982 ما جمموعه 
مليار   45 بلغ  املساعدات  جمموع  أن  إيران  ترى  املقابل  ويف  دوالر.  مليار   25
دوالر. وعىل العموم فإن الكويت وسائر الدول اخلليجية كانت تقدم للعراق منذ 

عام 1980 مساعدات مالية بمقدار مليار دوالر شهريا.

ومع أن املساعدات املالية الكويتية إىل العراق كانت حتت غطاء )القروض(، 
ولكن من املستبعد أن ُيعاد دفعها إليها. ويبدو أن الكويت كانت تعلم منذ البداية 
كهدية  قدمتها  أهنا  يبدو  وهلذا  القروض،  هذه  استعادة  تتأمل  ال  أن  جيب  بأهنا 

للعراق.

املؤسسات  بناء  إعادة  هبدف  الظاهر  يف  تقدم  الكويتية  املساعدات  كانت 

العالقات الكويتية العراقية يف فرتة الثامنينيــات الفصل الثاين
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العراقية التي دمرهتا احلرب يف جنوب العراق، أو لدفع نفقات السلع واخلدمات 
الرشكات  نفقات  لدفع  أو  فرنسا،  مثل  التجاريني  العراق  رشكاء  قدمها  التي 
املبالغ  تلك  أن  يف  شك  ثمة  ليس  ولكن  العراق.  يف  تعمل  كانت  التي  الكويتية 

شّكلت مصدرا ماليا كبريا لدعم املجهود احلريب العراقي"

املساعدات  من  دوالر  مليارات  مخسة  مبلغ  أن  إىل  املثال  سبيل  عىل  "نشري 
املالية الكويتية عىل األقل قد دفع لقاء رشاء معدات عسكرية فرنسية للعراق. لقد 
أدت تلك املساعدات إىل إطالة مدة احلرب وإحلاق أرضار بإيران تقدر بمليارات 
الدوالرات. ولوال تلك املساعدات ملا كان بإمكان العراق مواصلة احلرب. لقد 

ساعدت الكويت العراق عىل حفظ اقتداره احلريب.

العراَق قادرا عىل مواصلة  املالية  ومن جانب آخر جعلت تلك املساعدات 
حيث  احلرب،  عن  الناجة  املشاكل  جيع  رغم  احلرب  بداية  يف  التنموية  خططه 
وبدون  صعوبات  بال  اإلنامئية  خططها  مواصلة  العراقية  احلكومة  استطاعت 
بأموال  يدفع  كان  العراق  ألن  احلرب.  تستغرقها  قد  التي  املدة  إىل  االلتفات 
األول  ترشين  شهر  فحتى  األجانب.  والتجار  املتعهدين  ديون  جيَع  الكويت 
1982 مل يواجه العراق أي نقص يف العملة الصعبة، بل استطاع أن حيافظ حتى 
ذلك الوقت عىل احتياطيه من العملة الصعبة. كان احتياطي العراق من العملة 
الكويتية  املساعدات  بداية احلرب 35 مليار دوالر. واستطاع بفضل  الصعبة يف 
دفع أجور العامل األجانب الذين كانوا يعملون يف قطاع اإلعامر. كان عدد العامل 
األجانب العاملني يف العراق يف نيسان 1982 يقارب 1.5 مليون عامل، نصفهم 
الصعبة  بالعملة  العامل يرصفون رواتبهم  العربية. وكان هؤالء  البالد  تقريبا من 

ويرسلوهنا خارج العراق. 
كام أن األموال الكويتية ساعدت العراق عىل استرياد جيع السلع التي حيتاجها 
الشعب من اخلارج لكي ال يشعروا بوجود نواقص فيتضجرون من حالة احلرب. 

العالقات الكويتية العراقية يف فرتة الثامنينيــات الفصل الثاين
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ففي السنوات األوىل من احلرب كانت السوق العراقية متخمة بجميع أنواع السلع 
املستوردة ابتداء من البيض وحتى حلم الدجاج املجّمد وأجهزة الفيديو وما شاكل 
ذلك. وكان أكرب رقم يف استريادات العراق هو املواد الغذائية، حيث كان معدل 

استريادات العراق منها بمقدار مليار دوالر سنويا.
من  العراق  إىل  املقدمة  املالية  املساعدات  مقدار  انخفض  1988م  عام  يف 
الكويت وسائر الدول اخلليجية. وهذا ما جعل صدام حسني ُيعرب عن تذمره يف 
مؤمتر صحفي بسبب إقدام بعض الدول العربية عىل قطع أو ختفيض مساعداهتا 
املساعدات  خفض  من  الرغم  عىل  العموم،  وعىل  الفاو.  استعادته  بعد  للعراق 
املالية الكويتية للعراق يف أواخر احلرب، ولكن يبدو أهنا بقيت مستمرة إىل حني 

وقف إطالق النار".)29(
الباحث  فيقول  للعراق  املبارش  غري  الكويتي  املايل  الدعم  بخصوص  أما 
اإليراين أصغر ولداين بأن "األسلوب الثاين الذي اتبعته الكويت يف تقديم الدعم 
املحايدة سابقا حلساب  املقسومة )املنطقة  املنطقة  النفط من  بيع  للعراق هو  املايل 
الناجة عن بيع 340 ألف برميل يوميا من النفط املستخرج  العراق، فالعائدات 
من هذه املنطقة، كانت تودع يف حسابات العراق، وتبلغ قيمتها السنوية أكثر من 
ثالثة مليارات دوالر. وتم متديد االتفاقية املعقودة هبذا اخلصوص عام 1986. 
بالتساوي  بينهام  تقسامن  السعودية  الكويت والعربية  اندالع احلرب كانت  وقبل 
حلساب  املنطقة  هذه  نفط  بيع  وجاء  املنطقة.  هذه  من  املستخرج  النفط  عائدات 
النفطية بعد قطع تصدير نفطه عن طريق  العراق تعويضا عن انخفاض عائداته 

اخلليج.

يف  العراق  تساعدان  السعودية  والعربية  الكويت  كانت  آخر  صعيد  وعىل 
العمل  هذا  ألن  أسعاره؛  وخفض  النفط  إنتاج  زيادة  طريق  عن  إيران  مع  حربه 
كان يتسبب يف خفض العائدات النفطية اإليرانية، ويلحق بالنتيجة أرضار فادحة 
أصغر جعفري ولداين، العالقات العراقية الكويتية عرب التاريخ، ترجة خليل العصامي ومراجعة صادق   )29(

العبادي، الكويت، مركز البحوث والدراسات الكويتية، 2001، ص. 77-75.
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بقدرهتا الدفاعية. وقد دعت إيران الكويت وسائر الدول اخلليجية مرات عديدة 
إىل قطع دعمها املايل للعراق؛ ألن ايران كانت ترى بأن أفضل أسلوب إليقاف 
املساعدات  يتلخص يف قطع  املنطقة  التوتر من  وإزالة  الرسعة  احلرب عىل وجه 

املذكورة.

وباإلضافة إىل ما سبق ذكره، كانت احلكومة الكويتية جتمع تربعات كثرية من 
الشعب الكويتي وترسلها إىل احلكومة العراقية. نذكر عىل سبيل املثال ما أعلن يف 
الكويت يف شباط 1986 بأن مواطنا كويتيا تربع بمبلغ 645 ألف دوالر لتأمني 
قسم من النفقات احلربية العراقية وأعلن يف نيسان أيضا أن أكثر من 525 مليون 

دوالر جعت يف الكويت ملساعدة العراق يف حربه ضد إيران".)30(

إذ  دقيقة،  تكون  أن  بالرضورة  وليست  اإليرانية،  النظر  وجهة  هذه  كانت 
من  الكثري  نالتها  قد  الثامنينيات  فرتة  يف  الكويت  بأن  علام  املبالغات.  تشوهبا  قد 
العمليات اإلرهابية، وأشدها خطورة هو تفجري موكب سمو األمري الشيخ جابر 
ناقالت  عىل  اإليرانيني  واعتداء  الكويتية،  الطائرات  وخطف  الصباح،  األمحد 

النفط الكويتية، وتفجري السفارة األمريكية يف الكويت. 

الدعم الإعالمي والدبلوما�صي واللوج�صتي الكويتي للعراق

ووسائل  اخلمس  الكويت  صحَف  سادت  اإلعالمي  املستوى  عىل   
إعالمها، بل وجمال الفن والغناء حالٌة عامٌة من التأييد احلاميس املبالغ فيه لصدام 
حسني، وحربه ضد إيران التي أعلنت بشكل سافر وبالوسائل اإلعالمية عىل لسان 
مرشد اجلمهورية اإليرانية اإلمام اخلميني نفسه عن نيتها تصدير الثورة إىل الدول 
املجاورة هلا. فكان االعتقاُد يف الكويت أن هذه احلرب التي خيوضها العراق هي 
البوابة الرشقية احلامية لألمة  العراق هو  العرب، وأن  حرب مصريية ختص كل 
العربية. وأنزل اإلعالم الكويتي واخلليجي حاكم العراق مقاما رفيعا رغم علم 

أصغر جعفري ولداين، العالقات العراقية الكويتية عرب التاريخ، ص. 78-77.  )30(
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املعارك،  بخوض  االستمرار  استطاع  ملا  له  الكويتي  الدعم  لوال  أنه  الكويتيني 
ورغم علم الكويتيني بظروف تويل صدام السلطة واجلرائم التي ارتكبها يف حق 
منافسيه السياسيني، ورغم جمزرة قرية حلبجة الكردية التي استخدم فيها سالح 

الغاز الكياموي.

وتديل  قوانني  اقرتاحات  تقدم  الكويت  كانت  الدبلومايس  الصعيد  وعىل 
الدبلوماسية  القنوات  عرب  وذلك  دائام،  العراقي  للموقف  مؤيدة  بترصحيات 

كمجلس التعاون اخلليجي وجامعة الدول العربية وجملس األمن.

رت الكويُت إمكانياهتا اللوجستية - إىل أقىص حد - من أنابيب  وكذلك سخَّ
نفط وموانئ بحرية وجزر وطرق ومطارات وشاحنات وطائرات وغريها لسد 
احتياجات العراق من كافة أنواع البضائع والسلع لتدخل إىل وخترج من العراق 
بكل سهولة. كام وقدمت الكويت للعراق رادارات متطورة ترصد مساحة شاسعة 

من إيران تصل إىل العاصمة طهران.

1989/2/6م  يف  لبغداد  ال�صباح  العبداهلل  �صعد  ال�صيخ  �صمو  زيارة 

و�صهادته

بعد انتهاء احلرب العراقية اإليرانية يف 20 أغسطس 1988م دون أن يكون 
ادعاء  ومع  النرص.)31(  تدعيان  الدولتان  كانت  حيث  واضحا،  منترصا  هناك 
العراق للنرص وبدء االحتفاالت وترديد اخلطابات اإلعالمية سافر كثري من امللوك 

والرؤساء العرب إىل بغداد لتقديم التهنئة لصدام. 

)31(   مل تستطع أٌي من الدولتني أخذ أراض من األخرى، وفشل العراق بعزل األهواز عن إيران، ومل يستطع 
اإلطاحة بنظام الدولة اإليرانية، وفرغت اخلزينة العراقية وكثرت ديوهنا، كام وفشل اإليرانيون بإسقاط 
صدام والقضاء عىل قوته العسكرية، ومل تفلح حماوالت إثارة فتنة طائفية تودي بانقسام داخل العراق. 

انظر: 
 Williamson Murray and Kevin M. Woods, The Iran-Iraq War: A Military and  

.Strategic History, first edition, Cambridge, Cambridge University Press, 2014
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بتاريخ  الصباح  العبداهلل  سعد  الشيخ  سافر  فقد  للكويت  وبالنسبة 
بتلك  العراقية  القيادة  وهينئ  ليبارك  أشهر  سبعة  حوايل  بعـد   ،1989/2/6
اتفاق  إىل  التوصل  هو  سعد  الشيخ  لزيارة  الرئييس  اهلدف  وكان  املناسبة.)32( 
هنائي حول ترسيم احلدود. رصد السفري عبداهلل بشارة يف كتابه "الغزو يف الزمن 
العابس" كواليس تلك الزيارة التي مل تكن ظاهرة يف اخلطاب اإلعالمي الكويتي 
العراقية ضد  التصادم وخيفي ما كانت تكتبه الصحافة  الذي كان جينح إىل عدم 

الكويت بعد حرب إيران، فيقول:

ويل  الصباح،  السامل  العبداهلل  سعد  الشيخ  سمو  توجه   1989 ]فرباير[  "يف 
العهد ورئيس الوزراء إىل بغداد حامال مشاعر التهاين إىل القيادة العراقية يرافقه 

وفد رسمي كبري. 

كان املرحوم الشيخ سعد العبداهلل السامل، ويل العهد ورئيس جملس الوزراء، 
األول  مهه  كان  والكويت،  العراق  بني  للعالقات  االسرتاتيجي  بالبعد  مهموما 
واألكرب التوصل إىل اتفاق لرتسيم احلدود، الذي كان العقبة الكربى أمام انطالق 

العالقات بني البلدين بشكل حيوي ومفيد للطرفني وللمنطقة.

كان سمو الشيخ صباح األمحد طوال مسؤولياته يف اخلارجية يتناول القضايا 
اليومية وما يطرأ عليها يوميا من تدخالت وتسلالت وما تفرزه من املضايقات، 
يف  طرفا  يكن  مل  االسرتاتيجي.  العام  اإلطار  عىل  مركزا  سعد  الشيخ  كان  بينام 
اإلطفائيات اليومية، كان ينتظر اخرتاقا يف جدار الرفض العراقي لرتسيم احلدود، 
وكانت آماله كبرية، بعد هناية احلرب العراقية - اإليرانية، وخروج العراق بدون 
والعراق،  إيران  بني  احلدود  خطوط  يف  خلل  وبدون  أراضيه،  عىل  احتالالت 

الكويتية  احلاكمة  األرسة  لدى  نظر  وجهة  هناك  كان  العراقيني،  املحللني  بعض  لدى  اعتقاد  بحسب   )32(
انظر وصفي  الذي قدمته له.  الكبري  الدعم  الكويت وتقديم الشكر هلا عىل  بأنه جيب عىل صدام زيارة 
http://  ،2009/2/1 املتمدن،  الكويتية، مقال يف موقع احلوار  العراقية  السامرائي، بواكري األزمة 

 www.m.ahewar.org/s.asp?aid=161369&r=0
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ودور الكويت يف هذه احلصيلة التي خرج هبا صدام حسني وانطلق يف مهرجانات 
النرص، موظفا كل ما توافر من آليات السعادة والفرح وإعالنه يوم النرص العظيم، 
احلقيقية  التنمية  فصول  إىل  العراق  منها  حيلق  التي  املنصة  اليوم  ذلك  واعتبار 

والتطور التكنولوجي مالحقا العامل املتقدم.

وسط هذه املشاعر العراقية، ومدفوعا بحقائق الدور الكويتي املساهم يف هذه 
البهجة العراقية، توجه الشيخ سعد عبداهلل السامل الصباح إىل بغداد يف السادس 
وللحكومة  حسني  صدام  للرئيس  التهنئة  تقديم  أجل  من   ،1989 ]فرباير[  من 

العراقية.

يف ذلك اليوم نرشت صحيفة القادسية املعربة عن آراء ومواقف وزارة الدفاع 
العراقية مقاال حول موضوع احلدود بني البلدين، وكان مقاال عاصفا خاليا من 
حرارة الرتحيب، وبعيدا عن قواعد الذوق يف استقبال الزائرين. كان املقال ملوءا 
باالهتامات ضد حكومة الكويت، فيها اهتام مبارش بقضم آرايض عراقية متطرقا 
وكأهنا  متعالية  املقال  نربة  كانت  عراقيتني.  كجزيرتني  وبوبيان  وربة  جزيريت  إىل 

الئحة تضع الكويت يف قفص االهتام.

ال شك بأن الشيخ سعد فوجئ يف هذا النوع من االستقبال اليسء الذي ال 
جيرؤ أحد يف بغداد عىل كتابته دون أوامر عليا من الرئيس صدام حسني، وكان 

املقال انعكاسا ملواقفه ونظرته للكويت.

]العراقي[  الدفاع  وزير  الوزراء،  رئيس  نائَب  العبداهلل  سعد  الشيخ  قابل 
يف  خرياهلل  يكن  ومل  الرشسة،  احلملة  هذه  ]موضوع[  معه  وأثار  خرياهلل،  عدنان 
الشيخ  بأن  اإلشاعات  وترسبت  االهتامية.  النظرة  تلك  تعديل  من  يمكنه  وضع 
سعد سيقطع زيارته ويعود إىل وطنه. ويبدو أن املشاورات أقنعته بالبقاء، واكتشاف 

الدوافع التي أدت إىل هذا املوقف.
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وقد التقى الشيخ سعد نائَب رئيس ]جملس[ قيادة الثورة - عزت الدوري، 
الذي  حسني  صدام  بالرئيس  ذلك  بعد  التقى  ثم  اخلارجية.  وزير  عزيز  وطارق 
تظاهر بأنه ال يعرف شيئا عن املوضوع، وطلب منه االجتامع مع طارق عزيز لبحث 

األمر معه، وأكد للشيخ سعد بأن طارق عزيز خمول بكل يشء وله صالحيات.

كان طارق عزيز متواجدا يف االجتامع، وهنا التفت صدام حسني إليه، قائال 
لوا جلنة عىل أعىل مستوى ودعونا ننتهي(. يف  )البد أن حتلوا هذا املوضوع، شكِّ
هذا اإلطار اقرتح طارق عزيز أن تكون اللجنة بمستوى اجلانب الكويتي أي أحد 

نواب رئيس جملس قيادة الثورة باإلضافة إىل وزيري خارجية البلدين.

مسحت   ،1977 منذ  شكلت  الداخلية  وزيري  برئاسة  جلنة  هناك  كانت 
الذي  فنية يف اجتامعات متواصلة خرجت من االتفاق  منطقة احلدود، مع جلان 
تم التوصل إليه بني البلدين خالل زيارة الشيخ سعد وزير الداخلية والدفاع يف 
يونيو 1977، ومل حتقق تقدما ألن الدبلوماسية العراقية حولت هذه اللجان إىل 
األرايض  عىل  املربمج  الزحف  هنج  يستمر  بينام  القرار  وتأجيل  للتسويف  آليات 
بانطباعات أكثر واقعية يف حتليل  العبداهلل من بغداد،  الكويتية. عاد الشيخ سعد 

املوقف العراقي".)33(

الكويت، منشورات ذات  الغزو وبعده، ط. 1،  قبل  الكويت  العابس:  الزمن  الغزو يف  بشارة،  عبداهلل   )33(
السالسل، 2019، ص. 84-83.
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جريدة األنباء الكويتية بتاريخ 1989/2/7م.
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ويف لقاء أجراه باحثو مركز البحوث والدراسات الكويتية مع سمو الشيخ 
سعد العبداهلل الصباح يف تاريخ 1992/12/9م حتدث عن تفاصيل وكواليس 

هذه الزيارة، وفيام ييل أنقل نص حديث سموه:

"ويف آخر زيارة قمت هبا إىل العراق ]يف 1989/2/6م[، عندما كان عزت 
موضوع  يف  حتدثنا  السيف  عىل  القديم  القرص  يف  مكتبي  يف  بالكويت  إبراهيم 
إهناء مشكلة احلدود، فقال: إن شاء اهلل عندما تقوم بزيارتنا يف بغداد يف املستقبل 
القريب سوف نبحث هذا املوضوع. وأنا لدي إحساس بأن سيدي الرئيس سوف 
يكون له دور وننهي املشكلة. فقلت له: من اآلن أنا موافق عىل القيام هبذه الزيارة، 
وسوف أخطرك باملوعد، ويف أول فرصة سنحت قمت هبذه الزيارة، وكان معنا 

راشد الراشد، وسعود العصيمي، وبعض اإلخوان. 

ويف أول اجتامع ثنائي بيني وبني عزت إبراهيم قلت: سيدي النائب لنتحدث 
بشكل عام قبل الدخول يف التفاصيل، فقال: أي حدود تتحدث عنها؟ تتحدث 
عن بوبيان وعن جزيرة وربة؟ وربة للعراق. فقلت وربة للكويت، فقال: أنا أقول 
للعراق، فقلت: أنا أرص عىل أن وربة للكويت، هذا ألنه جاء ذكرها يف الرسائل 
املتبادلة سنة 1932م وربة للكويت. فالحظ إنني لست مرتاح، فعرفت إن هذه 
العملية إلهناء االجتامع. أهنينا اجتامعنا، ورجعت العرص، وقلت لإلخوان لست 
متفائل خري، فال داعي هلذه املناورة؛ وهي موافقتي أن أعطيه وربة مقابل بوبيان، 
احلدود  رسم  العراق  إذا  وهو:  تصور  لدينا  كان  وقد  نقبل،  ولن  ُنرص  فسوف 
رشيط  بتأجريه  تتعلق  مفاوضات  يف  معه  فسندخل  نريده  نحن  الذي  بالشكل 

ساحيل نتفق عليه. هذا ما كان قائام ببالنا كمسئولني بالكويت. 

وقبل هذا زارنا وفد عراقي برئاسة سعدون شاكر وزير الداخلية، فقبل أن 
اجلانب  لدى  التصور  معرفة  أجل  من  العراقي  واجلانب  الكويتي  اجلانب  يلتقي 
العراقي فيام يتعلق هبذا املوضوع. وكان األخ نواف يرتأس اجلانب الكويتي فكان 
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أقول  أن  أنا آسف   : فقال  املباحثات بني اجلانبني،  نتيجة  بأول عىل  يطلعني أوال 
التخطيط  إدارة  مدير  ومعهم  العراقي  الوفد  جاء  قال:  ستزعجك،  أخبار  لك 
العبديل، وهذا كالم عام،  العراقية وخارطة وأهنم سيأخذون من  الدفاع  بوزارة 
سيدخلون جنوب اخلط الذي ينطلق منه العبديل باجتاه البحر، سيدخلون جنوب 

وأكثر من الالزم مقابل بوبيان أو أكثر.

قرص  )أم  العراق  داخل  من  ينطلق  طريق  ببناء  يقومون  الثاين:  والطلب 
العراقية( ويسري بمحاذاة وربة إىل بوبيان، وبعد ذلك يقومون ببناء جرس من الرب 
إىل بوبيان، فقلت ماذا بعد؟ قال: باإلضافة إىل إعطائهم جزء من بوبيان، ويريدون 
ميناء للزوارق الصغرية يف خور الصبية. فقلت هلم: كوفد كويتي جيب أن يكون 
جوابكم بالرفض عىل الطرح العراقي. قام األخ نواف بالرد عىل بعض الطرح، 
وانتهت املفاوضات. وهذه احلادثة تربز لكم مطامع العراق التوسعية باألرايض 

الكويتية. 

أرجع مرة أخرى وأقول عام حدث يف زياريت األخرية، بعد أن وجد عزت 
إبراهيم بأنني ليس لدي استعداد لتقبل الطرح العراقي، زارين يف القرص وفهمت 

من زيارته إهنا لتلطيف اجلو، لكنه أحس بأن ال رغبة لدي باستمرار احلديث. 

وعندما استيقظت من النوم يف اخلامسة، فوجئت بعبداللطيف البحر يقول: 
النائب عزت إبراهم قادم إليك، فقلت لقد كان عندي الظهر، فجاء وقال:  بأن 
مع  اجتامع  فلدي  سأذهب  واآلن  املساء،  يف  أخرى  مرة  يراك  أن  يريد  صدام  إن 
كبار املسؤولني، فعرفت إن املوضوع يتعلق بام حصل اليوم صباحا، هذا هو اللقاء 
الثاين، فاللقاء األول كان للسالم يف بيته، فقلت له بحسن نية تكلم أنت بالنيابة 

عني، واتفقنا عىل املوعد يف الساعة السابعة وكان معي راشد الراشد. 

خارجني  وهم  كلهم  اجلامعة  فوجدت  منها  نزلت  السيارة  وصول  وعند 
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رأيت وزير الدفاع رمحه اهلل عدنان خري اهلل طلفاح، وسعدون، وبعض املسئولني، 
القاعة،  وسط  يف  واقف  وصدام  بانتظاري  الدوري  ووجدت  الفيال،  فدخلت 
تبادلنا السالم وجلسنا، كان البداية كالم عادي، ثم دخلنا يف نقاش عملية احلدود، 
فقال: أحب أن أسألك وإذا أمكن جتيب عىل بعض أسئلتي فقلت: نعم مستعد، 
فقال: هل تعطونا مثال قاعدة بحرية يف جزيرة فيلكا؟ فقلت: ال. قال تأيت إليك 
معونة وموقع اسرتاتيجي، قلت: هذا ليس وارد. قال هل مكن أن تعطونا قاعدة 
برية من أجل التعاون معكم أنتم واألشقاء يف دول جملس التعاون ألجل صد أي 

عدوان، يعني احلرب العراقية اإليرانية.

وبينك  بيننا  وليس  اإليرانية،  العراقية  احلرب  خضت  اآلن  أنت  له:  فقلت 
اجتامعات  قبل  لكم  قلت  وأنا  جوية،  قاعدة  أو  بحري  ميناء  إلعطائك  اتفاقية 

سابقة إذا حصل خطر عىل العراق ستجدون الكويت تقف معكم هبذه احلرب.

وترجنا كالمنا إىل عمل وعّرضنا بلدنا للكثري من املخاطر، أما من الناحية 
االسرتاتيجية العسكرية، فأنا ال أستطيع أن أتكلم بالنيابة عن إخواين يف دول جملس 
التعاون فهذا موضوع جيب أن نتشاور فيه كلنا، ونطلب من اخلرباء املتخصصني 
يف بناء القواعد اختيار املوقع املناسب، قد يقولون داخل السعودية، أو يف أي خور 
من اخلريان يف سلوى بقطر. أنا أعتقد إن العسكريني هم الذين خيتارون إذا كانت 

عملية دفاعية عن املنطقة، ولن تتحمل الكويت اإلجابة بالنيابة عنهم.

الذي  الكيبل  نفس  فقلت  كهرباء؟  نعطيكم  هل  الكهرباء،  عن  ماذا  فقال 
املشكلة،  وهنا  العرب  املهندسني  مع  املوضوع  هذا  بحثنا  ألننا  كهرباء،  سيعطينا 
هذا يعني بالشتاء نعطيهم وبالصيف يعطونا إذا حصل لدينا ضغط، فقلت: هذه 
الكهرباء،  بالساحل،  بحرية  وقاعدة  فيلكا،  نتحدث هو عن  إذا  ليست مشكلة، 

الطريان. 
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]هنا يستطرد الشيخ سعد باحلديث عن زيارة سابقة أيام البكر يف السبعينيات[ 
بغداد خالد  وكان سفرينا يف  البكر،  أيام  األوىل،  الزيارة  أقول يف  أن  فاتني  لكن 
إعادة  إىل  أهدف  وكنت  عام،  كالم  وكان  إبراهيم  عزت  مع  اجتمعت  املسلم 
تكوين اللجنة التي تبحث موضوع احلدود، وكان العراق قد وصل إىل تصور بأنه 
ال داعي اآلن للجنة، طاملا وصل املوضوع إىل رؤساء الدول، فحاولت أكثر من 
مرة إقناعهم بأنه طاملا مل نصل إىل نتيجة البد أن نتفق عىل إعادة أو تنسيق أو إحياء 

اللجنة مرة أخرى. 

هذا باالجتامع رقم )1( وقد أخذ من الوقت حوايل 40 دقيقة، واتفقنا عىل 
مكتبه،  يف  وصدام  إبراهيم  وعزت  أنا  االجتامع  وحرضت  ثانية،  مرة  نجتمع  أن 
وهذا هو االجتامع الثاين، أخذ من الوقت حوايل ساعتني ونصف، وكنت ُمرّص 
عىل رضورة إعادة تكوين اللجنة حتى ال يبقى املوضوع معلقا عند رؤساء الدول، 
فخرجت بتصور أن اجلانب العراقي ليس لديه الرغبة بتشكيل هذه اللجنة، وأذكر 
أن عشاءنا كان عند السفري، فجاء عزت إبراهيم وأبلغني أن السيد النائب وافق 
العراقية  املراكز  موضوع  اجللسة  نفس  يف  طرحت  كنت  وقد  جلنة.  تشكيل  عىل 
الكويتية التي تسمى Overlapping مركز عراقي داخل أو مركز كويتي داخل، 
فقلت هلم ليس من املصلحة أن يستمر الوضع هبذا الشكل، البد أن نزور املنطقة 
وهناك نبحث املوضوع، وفكريت هي: أن يكون فصل بني التداخل احلاصل مركز 
عراقي داخل واملركز الكويتي متقدم إىل الشامل، فمن الناحية العسكرية هذا ال 
يصح حيث إن أي غلطة أو رصاصة تنطلق باهلواء حيصل اشتباك، فقالوا: نحن 
معك هبذا التوجه، غدا عبداهلل فاضل .. فقلت: من هو عبداهلل فاضل؟ وما هي 

درجته حتى يأيت معي؟ فقال صدام: هو رفيق لدينا ويعادل وزير يف نظامنا.

مطار  وننزل  بالطائرة  نسافر  أن  أساس  عىل  اتفقنا  يوم  ثالث  أو  يوم  ثاين 
الشعيبة ومن هناك نأخذ السيارات، فاتصلت هاتفيا يف ذلك اليوم برئيس األركان 
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مبارك عبداهلل اجلابر رمحه اهلل وقلت له: نحن قادمون إليكم وسوف نكون عندكم 
عرصا، وطلبت منه جتهيز الشاي يف مركز أم قرص - الشعيبة العراقية، فنزلنا من 
الطائرة وأخذنا السيارات واجتهنا إىل )الرتقة( ومن الرتقة رجعنا فقلت له انظر 
هذا مركز كويتي، هذا مركز عراقي، رجعنا حتى قمنا بعبور مركز العبديل وذهبنا 
إىل أم قرص. وكان هناك رئيس األركان وكبار القادة الكويتيني، ثم تناولنا الغداء 
مع حمافظ البرصة يف البرصة يف مطعم داخل النخل. بعد ذلك أخذنا السيارات 
أخرى،  مرة  معهم  بغداد  رجعنا  حتى  وانتظرنا  الشاي،  لرشب  للمركز  وذهبنا 
حصل  ثم  بغداد،  ورجعنا  الطائرة  وأخذنا  الشعيبة  مطار  إىل  بسياراتنا  رجعنا 
االتفاق  فبحثنا موضوع  الكويتي،  والوفد  العراقي  الوفد  مرة أخرى بني  اجتامع 
الكويتي  املركز  كيلو،  اجلامعة  خط  فنرتك  الكويتية،  العراقية  املراكز  فصل  عىل 
بتكوين جلنة تبحث  أيضا كيلو، وقمنا  العراقي شامال  إىل اجلنوب كيلو، واملركز 
موضوع املشاكل الرئيسية التي حتصل عىل احلدود، فإذا كانت مشاكل كبرية أقوم 
ببحثها مع وزير الداخلية عزت إبراهيم، وإذا كانت مشاكل حدودية تبحث من 
مركز  مفوض  مع  صالح  الكويتي  املركز  أو  اجلوازات  مركز  عن  املسؤول  قبل 
ونتفاهم  إبراهيم  عزت  مع  هاتفيا  باالتصال  فأقوم  مشاكل،  وحصلت  سفوان. 
عىل حلها، ويف بعض األحيان إذا كانت تتمشى مع مصاحلهم، فال هيتمون هبا. 

]انتهى االستطراد حول تاريخ املفاوضات احلدودية يف السبعينيات[.
 نرجع مرة أخرى إىل زياريت األخرية وأسئلة صدام، فقلت له: ال أستطيع 
وكانوا  بالرد.  كويتي  مندوب  ويأتيكم  نبحثه  لكن  السؤال،  هذا  أجيبك عىل  أن 
مستعدين للعشاء. ويف طريقنا إىل العشاء قال يل: أود أن أراك بعد العشاء، فذهبت 
بعد العشاء إىل مكتبه وكنا نحن االثنان فقط، وقال: تأكد يا أخ سعد إنني أريد 
حل مشكلة احلدود، فتحدث عن عزت إبراهيم، وأنه ال أظن بأنه يريد أن يعرقل 
إنه يريد أن خيفف من  األمور أو يضع عقبات يف إجياد حل، ففهمت من كالمه 

احلدة. 
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انتهينا من العشاء وعقد اجتامع عام عىل أساس أن تكون لقاءات بني الفنيني، 
سافرت من بغداد. بعد ذلك سافر صاحب السمو بزيارة رسمية إىل فرنسا قبل 
مؤمتر القمة يف بغداد. وفهمت إن اجلانب العراقي يريدنا أن نرتاح، لكن يف باله 
أشياء أو أمور ال يريد أن ينفذها، هذا يعني إنه ال يريد أن حيل موضوع احلدود 
أكثر من مرة  إذا نحن أعطيناه، ففي  إال  الكويتي،  يتمناها اجلانب  التي  بالصيغة 
البحر. هذه  يطلبون خمرج عىل  أو  أرد عليهم،  املطالع. وكنت ال  يتحدثون عن 
آخر زيارة قمت هبا إىل العراق، فأرجو إين هبذا الرد استطعت أن أجيب عىل ما 

ورد بسؤالك اخلاص".)34(

زيارة �صمو الأمري ال�صيخ جابر لبغداد بتاريخ 1989/9/23م

كان اخلطاب السيايس العراقي حيتفي أحيانا بالكويت معظم فرتة الثامنينيات 
جتاه   للعراق  اجلديدة  النربة  بدأت  حني  العقد،  ذلك  من  األخرية  السنة  غاية  إىل 
الكويت، ففي هذه املرحلة كانت القيادة العراقية ترسل إشارات سلبية وإجيابية، 
فيها هتديد وترغيب خصوصا يف الوقت الذي تطمع فيه بمزيد من الدعم املايل 
واالسرتاتيجي. ومن بني حماوالت صدام إلقناع الكويت هو قيامه بتقليد سمو 
العراق  الصباح  األمحد  الشيخ جابر  زار  أعىل وسام عراقي عندما  الكويت  أمري 
بمطار  استقباله  يف  كان  الذي  صدام  دعوة  عىل  بناء  1989/9/23م  بتاريخ 

بغداد. 

وخالل مراسم االستقبال تكلم صدام وقال: "إن الشيخ جابر رجل شجاع، 
ولكن  واحدة،  عائلة  وكأننا  إخوة  "إننا  قال  ثم  ودينه"،  بعروبته  مؤمن  قومي، 
بدولتني مستقلتني". و "أن الكويت دولة وطنية تسهم يف حتقيق أمن األمة العربية 

الغنيم، وأ.د.  سمو الشيخ سعد العبداهلل السامل الصباح، مقابلة مسجلة مع سموه أجراها أ.د. عبداهلل   )34(
امليال،  ميمونة الصباح، وأ.د. نجاة اجلاسم، وأ.د. بدرية العويض، وأ.د. عبداهلل الشاجيي، وأ.د. أمحد 
يوم األربعاء 9 ديسمرب 1992، الكويت، مرشوع توثيق أعامل حكومة الكويت خالل فرتة االحتالل 

العراقي، مركز البحوث والدراسات الكويتية.
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وأن الشيخ جابر مؤمن شجاع، وأن الذي ال يعطي والءه للكويت ليس عربيا".

سياسة  وصفت  فقد  القادسية  املسامة  العراقية  الدفاع  وزارة  صحيفة  أما 
الكويت باالتزان والوضوح، وقالت يف افتتاحيتها التي نرشت يف اليوم الثاين من 
زيارة أمري الكويت يف 1989/9/24م: "إننا نحيي يف الشيخ جابر تلك املواقف 
هتدد  كانت  التي  والتحديات  املخاطر  كل  من  الرغم  عىل  وقفها  التي  الشجاعة 
أيضا  الصحيفة  وقال  بأكملها"،  اخلليج  منطقة  وهتدد  واستقالهلا  الكويت  أمن 
"الكويت دولة عربية مستقلة ذات سيادة تامة، وأن نظام  يف ملحقها التذكاري: 

احلكم فيها ديموقراطي وفقا ألحكام الدستور". 

ويف أثناء حفل العشاء الذي كان عىل رشف أمري الكويت تم تبادل األوسمة 
املرسوم  اجلمهورية  رئاسة  ديوان  رئيس  وتال  جابر،  والشيخ  حسني  صدام  بني 
اجلمهوري رقم 472 الصادر بتقليد أمري الكويت أرفع وسام عراقي، وهذا نص 

املرسوم:

"تقليد صاحب السمو أعىل وسام عراقي

كام  األيام  أو  األشهر  تكن  ومل  العادية،  السنوات  هي  كام  السنوات  تكن  مل 
العدوان  إبان  والعراق  األمة  مر عىل  قد  كان  ما  الطبيعية،  األيام  أو  األشهر  هي 
اإليراين، ومل يكن كثر أولئك الذين أدركوا خماطر ما كان قد خطط له األعداء ضد 
األمة، وما كان سيصيب أقطار األمة يف مرشقها أو مغرهبا واآلخرين لو حتقق فأل 

اخلائنني.
وكانت وقفة األخ جابر األمحد الصباح، ووقفة شعب الكويت الشقيق ذات 
مكانة خاصة يف نفوسنا، وذات تأثري أكيد يف الرصاع لصالح األمة، وإىل جانب 
الطامعني،  املعتدين  بوجه  وبسالة  بوعي  الكويت  وقفت  وقد  العظيم،  نرصها 
وصمدت لكل الظروف التي أريد من خالهلا أن تنسلخ الكويت عن طبيعتها أو 
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هويتها وعن مبادئ األمة الواحدة ومستلزمات األمن القومي.
واستمرت الكويت كام هو األمل فيها ملتصقة بجلدها وباملبادئ والسياسات 

التي لوال التأكيد عليها وااللتزام هبا ألصبح العرب جيعا يف حالة يرثى هلا.
إىل  واستنادا  املرشف،  الكويت  ملوقف  وتوثيقا  وعرفانا  هذا  لكل  فتقديرا 
أحكام الفقرة - أوال - من املادة اخلامسة من قانون األوسمة واألنواط رقم 95 

لسنة 1982. رسمنا بام هو آٍت:
منح صاحب السمو الشيخ جابر األمحد اجلابر الصباح أمري دولة الكويت، 

وسام الرافدين من الدرجة األوىل، ومن النوع املدين.
كتب ببغداد يف اليوم الثالث والعرشين من شهر صفر لسنة 1410 هجرية 

املصادف لليوم الثالث والعرشين من شهر أيلول لسه 1989 ميالدية.
صدام حسني         

         رئيس اجلمهورية العراقية
كويتي،  وسام  أعىل  حسني  صدام  الصباح  جابر  الشيخ  سمو  منح  وكذلك 
وذلك  1989/9/23م  بتاريخ  االحتفالية  نفس  يف  الصباح  مبارك  قالدة  وهو 

لدوره يف الدفاع عن األمة العربية.)35(
ويف وصف السفري عبداهلل بشارة لتلك الزيارة كتب: "يف 23 سبتمرب 1989م، 
قام سمو األمري الشيخ جابر األمحد اجلابر الصباح - أمري الكويت، بزيارة العراق 
للتهنئة، حيث كان القادة يف العراق يتوقعون الزيارة يف وقت قبل ذلك بكثري كام 
يشري كتاب )حرب تلد أخرى(. كانت بغداد تتوقع أن يقوم الشيخ جابر األمحد 
إيران ويسبق زعامء األردن واليمن  انتهاء احلرب مع  بزيارهتا فور  الكويت  أمري 
ومرص والسعودية وتونس والسودان وموريتانيا والبحرين واإلمارات والصومال 

الذين جاءوا إىل بغداد ليهنئوا باالنتصار عىل إيران.

http://news.cait.gov.kw/( 1989/9/24م  بتاريخ  الصادرة  الكويت  صحف   )35(
newspaper_kw_archive.cshtml(؛ أمحد عيل فهمي، قيادات ومواقف: شهادة للتاريخ، ط. 

1، القاهرة، املكتب املرصي احلديث، 1993، ص. 91 – 97.
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مهام  األجواء  تعكري  من  كويتي  مسؤول  هبا  يقوم  بغداد  إىل  زيارة  ختلو  ال 
جتملت بغداد يف ترتيباهتا، ومل تكن زيارة بغداد ألي مسؤول كويتي سهلة وحمببة 
ال سيام يف عهد صدام حسني، فال ينجو الزائر من مؤرشات الضغوط التي توحي 
بالتبعية الصامتة، ونالحظ بأن اإلشارة إىل توقعات بغداد من قيام أمري الكويت 
ففيها  اآلخرين،  موقعها خمتلف عن  بأن  تلميحات  فيها  قبل غريه،  بغداد  بزيارة 

معاين مبطنة توحي بالتالصقية السياسية والسيادية.
املغنون  له  اسُتقبل بحفاوة، وأنشد  بأن سمو األمري  الزيارة  ويوضح سجل 
تقول  أغنية  بينهم  واشتهرت  قادهتم،  لغري  إنشادها  يعتادوا  مل  أغاين  العراقيون 
»يا جابر واهلل كفيت بغداد أخت الكويت«، وكان القادة يف العراق - كام يكتب 
سعد البزاز: يتوقعون أن يطلب الشيخ جابر األمحد إثارة موضوع احلدود ، لكنه 
حتاشى التعرض إىل املوضوع، ما حدا بالرئيس صدام حسني أن يعرض عىل أمري 
الكويت حل املشاكل املعلقة بني الطرفني بام فيها موضوع احلدود. وأجاب الشيخ 
جابر األمحد: »إن رأيي عدم بحث هذه األمور بيننا، وخلينا بعيدين عنها ولنرتكها 

للوزراء«.
كان  احلدود،  يبحث  لكي  بغداد  إىل  األمحد  جابر  الشيخ  سمو  يذهب  مل 
فتح  الالئق  من  يكن  ومل  اجلميع،  هلا  فرح  عراقية،  وطنية  مناسبة  وهي  للتهنئة، 

ملفات تسحب من البهجة املناسبة.
واستغرب اجلانب العراقي هذا املوقف، وأعطاه تفسريات فيها تظاهر بعد 
ن سعد البزاز  االهتامم، حتى ال يتصلب العراق يف موقفه من هذا املوضوع، كام دوَّ

يف كتابه املشار إليه.
بدوره  اعرتافا  جابر  الشيخ  لسمو  عراقية  قالدة  أعىل  العراق  رئيس  قدم 
ترابط  عن  املعربة  األخوية  احلميمية  تسيدهتا  حفلة  وسط  بتضامنه،  او  وبعطائه 

البلدين وشعبهام، وتفاهم القيادتني ومتاسكهام من أجل األمن واالستقرار." )36(

)36(   عبداهلل بشارة، الغزو يف الزمن العابس: الكويت قبل الغزو وبعده، ص. 85 -86.
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ويضيف وصفي السامرائي معلومة مهمة، فيقول: "وقد سأل أحد الوزراء 
الكويتيني املرافقني لألمري سعدون محادي نائب رئيس الوزراء العراقي للشؤون 
البلدين عىل غرار ما حصل  اخلارجية عن إمكانية عقد معاهدة عدم اعتداء بني 
مع السعودية فكان رد محادي أنه من املالئم االنتهاء من ترسيم احلدود بعدها يتم 

بحث املعاهدة".)37(

وكالة األنباء الكويتية، 1989/9/23م.

انظر وصفي السامرائي، بواكري األزمة العراقية الكويتية، مقال يف موقع احلوار املتمدن، 2009/2/1،   )37(
http://www.m.ahewar.org/s.asp?aid=161369&r=0
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جريدة األنباء الكويتية بتاريخ 1989/9/24م.
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جريدة الرأي العام الكويتية بتاريخ 1989/9/24م.
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جريدة الرأي العام الكويتية، ص.5 بتاريخ 1989/9/24م.
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زيارة �صعدون حمادي للكويت ثم زيارة ال�صيخ �صباح الأحمد لبغداد 

)نوفمرب 1989 – اأبريل 1990( وبوادر الأزمة العراقية الكويتية

وعىل إثر زيارة سمو أمري الكويت لبغداد وحماولة العراق تلطيف األجواء 
ذلك  العراقيون  استغل  للكويت  املعادية  النربة  ذات  اإلعالمية  احلملة  ووقف 
وبدأت مطالباهتم املادية. فبعد شهر ونصف من زيارة األمري لبغداد زار سعدون 
محادي وزير الشؤون اخلارجية العراقي الكويت يف 19 نوفمرب 1989م. ويتحدث 
السفري عبداهلل بشارة عن هذه الزيارة وما أعقبها من زيارة للشيخ صباح األمحد 

إىل بغداد مقتبسا من حمرض اجتامع املسؤولني قائال:

حامال  الكويت  بزيارة  محادي  سعدون  قام   ،1989 نوفمرب   19 "يف 
امتيازات  شكل  يف  البلدين  بني  العالقات  عليه  تكون  ملا  العراق  تصورات 
الزيارة  تلك  ومن  الكويت.  دولة  داخل  العراق  هبا  يتمتع  اسرتاتيجية  استثنائية 
وقفُت عىل حقائق التجميالت اللفظية واللطافة الدبلوماسية التي تغطي األطامع 
العراقية املنفرة لتحويل الكويت ملحقا خلدمة اسرتاتيجية العراق".)38( ويف هذا 
الزيارة "أخرب محادي املسؤولني يف الكويت بأن العراق يريد إعطائه تسهيالت من 
أنه فهم من  النوع الذي أعطي له خالل احلرب مع إيران، كام يشري احلامدي إىل 
زيارته إىل الكويت وجود موافقة حول التسهيالت انسجاما مع مضمون معاهدة 
الدفاع العريب املشرتك دون ذكر بنودها. وهلذا فإن العراق أعد مسودتني، سلمتا 

إىل سمو الشيخ صباح خالل زيارته إىل بغداد يف فرباير 1990م".

فرباير   18 يف  بغداد  إىل  اجلابر  األمحد  صباح  الشيخ  سمو  زيارة  "جاءت 
1990م، حيث التقى مع سعدون محادي نائب رئيس الوزراء، وزير ]الشؤون[ 
اخلارجية، وعضو جملس قيادة الثورة، قبل أسبوع من اجتامع قيادة جملس التعاون 
من  األمريكية  القوات  بإبعاد  حسني  صدام  فيه  طالب  الذي  األردن  يف  العريب 

عبداهلل بشارة، الغزو يف الزمن العابس: الكويت قبل الغزو وبعده، ص. 87-86.  )38(
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اخلليج. وكام أرشت سابقا يتميز سعدون محادي بالغالظة واالنغالق والصمت 
املربك، وضعف األمانة يف النقل، وال يرتدد يف إثارة غضب رئيسه صدام وحتريضه 

عىل املسؤولني يف الكويت.

وانسجاما مع سياسة الزحف املربمج، مل يرد سعدون محادي إضاعة الوقت 
يف مقدمات، وإنام دخل يف املوضوع مبارشة، حيث طرح عىل الشيخ صباح الرغبة 
يف حل موضوع ما يتصوره املعلقات بني الكويت والعراق كدفعة واحدة وبكل 
توقيع  سابقا  تم  )بأنه  محادي:  يقول  حيث  العراق  قيادة  من  وبمبادرة  فروعها، 
قانونية  وبالتايل ال  العراقية  القيادة  أن تصدق عليها  البلدين، دون  بني  اتفاقيات 
واملسألة عائمة، هلذا  البلدين،  بني  اتفاقيات  توجد  العراق، فال  ]إىل[  بالنسبة  هلا 
للعراق،  الكويت  تقدمها  التي  بالتسهيالت  والنظر  املوضوع  حسم  من  البد 

واالجراءات الالزمة هلا، عندها حل لكل القضايا(.

ويرد سمو الشيخ صباح بأن هناك اتفاقية بني الكويت والعراق وقع عليها 
السامل يف عام 1963م  الشيخ صباح  الكويت  البكر وأمري  الوزراء حسن  رئيس 

مبنية عىل أساس اتفاق العجري عام 1922م.

قة من جملس الوزراء، وال  ويرد احلامدي بأن االتفاقية موقعة لكن غري ُمَصدَّ
يمكن املناقشة عىل أساسها.

جمال  وال  الدولتني  قيادة  من  االتفاقية  بأن  صباح  الشيخ  سمو  ويعلق 
للمناقشة.

ونظرا ألمهية حمتوى اللقاء سأنقل بعض الفقرات من حمرض االجتامع تأكيدا 
الستقامة الشيخ صباح األمحد يف االلتزام باالتفاقيات املوقعة:

سعدون محادي: لو أردنا نرجع للتاريخ لفتحنا كتب العهد العثامين ونحاول   -
أن نخرج باتفاقية متفق عليها 
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أوضاع  من  الكثري  لتغري  العثامين  للعهد  رجعنا  لو  صباح:  الشيخ  سمو    -
املنطقة، نحن نتساءل كإخوة، وأين إحساسنا باجلرية؟ فهل وصلنا إىل نبش 
تاريخ العثامنيني ونتنكر التفاقية موقعة من رئيس اجلمهورية؟ فامذا يبقى لنا 

إذا تعرضنا ملثل هذه االتفاقية؟
محادي: نريد حسم مسألة احلدود، والتسهيالت، وجيع القضايا األمنية.    -

املشرتك،  العريب  الدفاع  اتفاقية  الكويت جتاوزت  إن  الشيخ صباح:  سمو    -
ووقفت معكم طوال ثامين سنوات خالل احلرب مع إيران تنفيذا التفاقية 

الدفاع املشرتك. 
محادي: إذا كانت االتفاقية املوقعة تنسجم مع املقرتح العراقي فامذا يمنع   -
به، مشكورين، طيلة  قمتم  ما  تقنني  نطلبه هو  ما  فكل  ثنائية؟  اتفاقية  من 

ثامين سنوات، وهو موجود ضمن هذه االتفاقية املشرتكة. 
لنا وما  الشيخ صباح: تعالوا نرسم احلدود وننتهي منها ونعرف ما  سمو    -
علينا، ثم نتحدث عن وربة، وعن الساحل، ولنرسم احلدود أوال وبعدها 

يمكن احلديث عن كل يشء.

محادي: أنا فاهم إشارتك، لنأخذ الوضع ككل، ماذا جيب أن نقوم به؟ هذا    -
موضوع طرحه موقفنا من احلرب، كل هذا وارد، هل ترون ما نراه غلط؟ 
قدموا  والتسهيالت؟  االتفاقية  بخصوص  مقرتحاتكم  لنا  تقدموا  ال  ملاذا 

مرئياتكم.

سمو الشيخ صباح: نحن مرتبطون باتفاقية الدفاع املشرتك مع كل أطراف   -
العراق للرش هل  ثنائيا؟ عندما تعرضت  العريب، فلامذا نرتب معك  العامل 
مطارات  يف  العراقية  الطائرات  ننزل  أن  ارتضيُت  لقد  يشء؟  عنها  منعنا 
مدنية وليست عسكرية، عسى اهلل أن جينب العراق حربا أخرى، وإذا حصل 

للعراق مكروه فستجدون الكويت كلها معكم بام فيها وربة وغريها. 
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محادي: ما هو الغلط الذي قلته، إن السلطة الترشيعية يف العراق مل تصدق    -
عىل االتفاقية هلذا لدينا مشكلة. والسعودية حلت معها هذه املشكلة. 

ويرد سمو الشيخ صباح بأن: جملس الوزراء يف كل من الكويت والعراق   -
صادق عليها، فلام ال تعرتفون هبا؟ 

جملس  ولكن  الترشيعية،  سلطتكم  بصالحية  نشكك  ال  نحن  محادي:    -
الوزراء العراقي مل يصادق عليها. 

وخيمة،  عواقب  جييب  ال  وربنا  إياه،  أعطيناك  رأينا  صباح:  الشيخ  سمو    -
بكرة يأيت جملس ترشيعي عراقي، ولن يقبل ما سنعرضه عليكم فهل تودون 

تأجيل كل يشء إىل قيام جملس ترشيعي؟ 

محادي: ملاذا ال نتفق اآلن دون جملس ترشيعي؟    -

سمو الشيخ صباح: هل تربط الفلوس باحلدود؟    -

عن  ونتحدث  لكم،  رشحناه  علينا  والذي  آخر،  موضوع  هذا  محادي:    -
أنتم  هل  أسأل:  أن  أود  ولكن  بربط،  عالقات  وليست  األخوي  التعاون 

راغبون بحل املشكلة؟ 

الشيخ صباح: أريد احلل قبل املجلس الترشيعي.    -

محادي: ونحن كذلك، قدموا لنا مقرتحا.    -

سمو الشيخ صباح: سنقدم لكم تصورنا.   -

محادي: الفلوس غري وارد ربطها يف احلل، وقدم مسودة اتفاقيتني.   -

سمو الشيخ صباح: العجيب أنكم قدمتم هذه االتفاقية وليس فيها يشء    -
ختم،  هبا  ليس  عليها،  مطلع  رسمي  مصدر  أي  أو  توقيع  أي  إىل  يشري 
ويبدو أهنا مل متر عىل اجلهات املختصة، استمعنا إىل رأيكم، وسنقدم لكم 

تصورنا.

العالقات الكويتية العراقية يف فرتة الثامنينيــات الفصل الثاين



121 120121 120

مستعجلني  غري  أنكم  ويبدو  شامال.  تصورا  تقدموا  أن  أرجو  محادي:    -
والعراق يريد حل املشكلة، فهل أنا غلطان؟ 

سمو الشيخ صباح: نعم غلطان، نحن أيضا نريد حل املشكلة، ولكن حسب    -
قناعاتنا املتمثلة يف رضورة ترسيم احلدود، وبعدها نتحدث يف االتفاقيات 
األخرى، وعىل هذا األساس أتينا لكم يف بغداد، وليس ألستلم مثل هذه 

املسودة. 

محادي: عندما جئت إىل الكويت قلتم أنكم ستتصلون يب. وبعد احتفاالت    -
اجليش قلتم أنكم ستسافرون مع الشيخ سعد إىل القاهرة ومل ترد عيل. 

سمو الشيخ صباح: اتصلت بكم، وأجلتم استقبايل إىل ما بعد احتفاالت    -
اجليش.

أثناء  موقفكم  عرفنا  مكن،  وقت  بأرسع  احلل  يف  نرغب  نحن  محادي:   -
احلرب، وجئتم بمبادرة من عندنا، ونحن مستعجلون ونود حل القضية. 

سمو الشيخ صباح: عرفنا رأيك، ونحن مرتبطون معكم يف اتفاقية الدفاع    -
العريب املشرتك، ملاذا تقدم لنا هذه املسودة، ومل تقدمها إىل األردن أو أي بلد 

عريب آخر، ملاذا الكويت فقط؟ 

محادي: ألن احلرب أوضحت لنا أن أمننا مشرتكة    -

أمر  ثنائية، وهو  اتفاقية  أمننا ال حيتاج إىل  بأن:  الشيخ صباح  ويعلق سمو    -
أتوقع  كنت  اتفاقية.  دون  كاف  واجلوار  األخوة  روح  علينا،  فرضه  تريد 

تقديم الشكر عىل ما قدمت الكويت من مواقف، وليس هذه املسودة. 

االتفاق عليه خالل سنوات احلرب وقدمنا  تم  ملا  املسودة جتميع  محادي:    -
تصورنا.

الشيخ صباح: من حقكم أن تقدموا ومن حقنا أن نرد.   -
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هذه بعض فقرات االجتامع املهم الذي عقد يف بغداد يف 18 فرباير 1990، 
ويوضح النوايا العراقية لتقنني ما حصل عليه من الكويت، ويريده موثقا بصفة 

الدوام واالستمرار."

ويعلق بشارة قائال: "ويالحظ املوقف القوي والواضح الذي التزم به الشيخ 
صباح مركزا عىل اتفاقية الدفاع العريب املشرتك كمظلة جامعة فيها التزامات كاملة 
أيضا  والتزم  مفروضة.  ثنائية  اتفاقية  أي  عىل  أولوية  وتعطيها  الكويت،  حترتمها 
معرفة  مدى  عن  متسائال  صباح[  ]الشيخ  سمو  ويعلق  احلدود.  ترسيم  بأولوية 
قاله صدام حسني إىل سمو  ما  التي ختتلف عن كل  املسودة  الرئيس صدام هبذه 

الشيخ جابر عند زيارته إىل بغداد يف سبتمرب 1989م".

ثم ينقل بشارة ما دار بني الشيخ صباح ووزير اخلارجية العراقي طارق عزيز 
قائال: 

 1990 فرباير   18 يف  بغداد  يف  األمحد  صباح  الشيخ  سمو  وجود  "وخالل 
التقى بالسيد طارق عزيز، نائب رئيس الوزراء ووزير اخلارجية العراقي. وأهم 
يف  األمريكي  الوجود  استمرار  عىل  العراقي  املسؤول  تركيز  اللقاء  يف  جاء  ما 
للعراق  سبق  وقد  العراق.  ضد  موجه  بغداد  يف  املسؤولون  يفرسه  الذي  اخلليج 
 John Kelly« األمريكي  املساعد  اخلارجية  وكيل  من  كل  مع  املوضوع  إثارة 
، وكذلك مع  بغداد يف ]12 فرباير 1990[)39(  إىل  - جون كييل« خالل زيارته 
السيد يوسف العلوي عندما زار بغداد يف 1989، واستنتاج العراق بأن واشنطن 
تريد بقاء احلالة بني العراق وإيران يف حالة ال سلم وال حرب كهدف اسرتاتيجي 
خاصة بعد انكفاء االحتاد السوفيتي وتصدع اجلبهة االشرتاكية. وكام يفرس العراق 

بأن هذا املوقف له عالقة بموقف واشنطن الداعم إلرسائيل.

كتَب السفرُي عبداهلل بشارة أبريل 1990، بدال من التاريخ املثبت يف املتن.  )39(
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ويدعو طارق عزيز إىل االنتباه غري العادي هلذا الوضع، وهنا تساءل طارق 
عزيز عن إمكانية عقد قمة عربية، ويدعم سمو الشيخ صباح هذا التوجه لبحث 
قضايا عربية كثرية ومنها الوجود األمريكي، وكذلك الوضع يف لبنان وفلسطني.

كام بحث الطرفان العالقات مع إيران، والواضح أن العراق يريد مفاوضات 
ترفض  إيران  لكن  معها،  دائمة  سالم  اتفاقية  إىل  والوصول  إيران،  مع  مبارشة 
حرب  بداية  يف  احتلتها  التي  أراضيها  من  العراقية  القوات  سحب  عىل  وترص 
هذه  بأن  العراق  ويّدعي  1988م،  أغسطس  يف  انتهت  والتي  1980م  سبتمرب 

أراض عراقية أخذهتا إيران بالقوة يف عهد الشاه.

وتساءل سمو الشيخ صباح عن الدور املتوقع من دول اخلليج، فريد الوزير 
التعاون  جملس  وعىل  ضاغط،  دور  له  وإنام  وسيطا،  ليس  اخلليج  بأن  العراقي 
رقم  األمن  قرار جملس  لتنفيذ  املبارشة؛  املفاوضات  بقبول  إيران  اخلليجي نصح 
هو  العراق  لتفوق  املضمون  اليشء  بأن  ويضيف  احلرب،  بإهناء  اخلاص   598
العراق  إلبقاء  اخلليج  دول  سيام  ال  معه،  العريب  والتضامن  القوة،  عىل  احلفاظ 

صامدا وقويا.

لرضورة  العراق  يعطيها  التي  الكربى  األمهية  االجتامع  هذا  يف  ونالحظ 
انسحاب القوات األمريكية من اخلليج، وختوف العراق من احتامالت املستقبل 
الوجود األمريكي يف إطار ما كان يفكر  أثار موضوع  العراقي  الوزير  ويبدو أن 
الفوز واخلسارة.  الكويت، فدرس حساباته واحتامالت  العراقي جتاه  النظام  فيه 
وما يزيد من القناعة يف هذا االحتامل ما أثاره وزير خارجية األردن السيد مروان 
القاسم خالل اجتامعه مع سمو الشيخ صباح األمحد الذي توجه إىل األردن بعد 
مغادرة بغداد، حيث اجتمع مع مروان القاسم يوم 20 فرباير 1990 والذي أثار 
حاجة األردن إىل الدعم والعون، لكنه توقف كثريا عند نقطة الوجود األمريكي 
يف منطقة اخلليج، حيث يرى أن املرحلة تتطلب انتباها غري عادي يف الفرتة املقبلة، 
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وهي املفردات نفسها التي استعملها طارق عزيز خالل اجتامعه مع سمو الشيخ 
بتوازن  صلة  هلا  القادمة  املرحلة  بأن  األردين  الوزير  ويضيف  بغداد.  يف  صباح 
القوى يف املنطقة. ونتذكر هنا خطاب صدام حسني يف قمة جملس التعاون العريب 
يف األردن يف شهر مارس 1990م هبجوم الذع ومكثف عىل الوجود األمريكي 
بعد ترصيح واشنطن ببقاء قواهتا يف اخلليج مع هتديدات صوارخيية عراقية ضد 

إرسائيل".)40(

ويف مارس سنة 1990م بدأ العراق يطلب - بشكل غري معلن - من الكويت 
عرب مراسالت متبادلة بني الشيخ صباح األمحد وزير اخلارجية الكويتي وسعدون 
عىل  واالمتيازات  األموال  من  مزيدا  العراقي،  اخلارجية  الشؤون  وزير  محادي 
أرسل  احلدود.  مسألة  حل  العراق  لقابلية  وتلميحا  ومياهها،  الكويت  أرايض 
الشيخ صباح األمحد رسالة إىل سعدون محادي محلها وكيل وزارة اخلارجية السيد 
سليامن ماجد الشاهني، متسك فيها بموقفه من رضورة ترسيم احلدود وااللتزام 
املشرتك دون رضورة  العريب  الدفاع  باتفاقية  الكويت  واكتفاء  باتفاقية 1963م، 
بالوقوف  التزامها  عىل  الكويت  تأكيد  مع  العراق  مع  ثنائية  دفاعية  اتفاقية  لعقد 
مع العراق يف حال تعرضت لالعتداء. ويتحدث السفري عبداهلل بشارة عن ذلك 

قائال:

وكيل  الشاهني،  سليامن  السيد  قابلُت   1990 مارس   22 اخلميس  "يوم 
وزارة اخلارجية الكويتي، أخربين عن زيارته إىل بغداد حامال رسالة إىل سعدون 
الطلبات  وفيها  املايض  فرباير  الكويت يف  إىل  التي محلها  ردًا عىل رسالته  محادي 
طلبات  وهي  بغداد،  إىل  تابع  ملحق  إىل  الكويت  حُتيل  التي  املستحيلة  العراقية 
بدأت يف السبعينيات مع الوزير مرتىض احلديثي. وطلبات محادي هي اتفاقية أمنية 
الكويت، وإعارة جزيريت وربة وبوبيان،  لقواعد عسكرية عراقية يف  بتسهيالت 

عبداهلل بشارة، الغزو يف الزمن العابس: الكويت قبل الغزو وبعده، ص. 86 – 92.  )40(

العالقات الكويتية العراقية يف فرتة الثامنينيــات الفصل الثاين



125 124125 124

السيادة  إىل شامهلا حتت  الكويت  بري من جنوب  فيلكا، ومر  بحرية يف  وقاعدة 
العراقية". ويصف بشارة هذا الطلب العراقي بقوله: "ليس هناك برود أعصاب 
مزوج بالوقاحة أكثر من هذا العرض" وأنه "يتجاهل املادة الثامنة من القرار 598 

الذي يضع أسس التفاهم لألمن اإلقليمي". 

"كان محادي يف زيارته إىل الكويت يف ]أبريل[ 1990 يريد عرشة مليارات 
الكويت  تستحمل  مل  الطاحنة.  االقتصادية  األزمة  دوالر لإلعامر وللخروج من 
بازدراء".)41(  قوبلت  دوالر،  مليون   500 تقديم  واقرتحت  االبتزاز،  أسلوب 
وقال بشارة أيضا: "يف آخر أبريل جاء السيد سعدون محادي نائب رئيس الوزراء 
إىل الكويت حامال رسالة من صدام حسني ليست عن احلدود وإنام عن يشء آخر، 
كانت اإلشاعات عنه متأل األفق يطلب فيها مبلغ عرشة مليارات دوالر لسد العجز 
يف ميزانية العراق للسنة الالحقة. ووفق تقرير جلنة تقيص احلقائق الربملانية فإن رد 
سمو األمري الشيخ جابر األمحد بأن هذا املبلغ غري متوافر للكويت، وربام التفكري 
بجهد للوصول إىل الدعم اخلليجي اجلامعي يساعد العراق فيام يمكن حتقيقه. كام 
طلب سعدون محادي إسقاط ديون العراق التي تلقاها ال سيام خالل فرتة احلرب، 
وهي بحدود 15 مليار دوالر. كانت مالحظة سمو الشيخ جابر أن الكويت لن 
يطالب هبذا املبلغ، ويمكن للعراق أن يستفيد من وجود الديون الكويتية متذرعًا 

هبا لكي ال تطالبه الدول األخرى الدائنة بتسديد ديوهنا.)42( 
ويكمل بشارة: "وعاد محادي إىل بغداد حامال يف نفسه الكثري من احلقد عىل 
الكويت، والواضح أنه مل يكن أمينا يف نقل ما دار إىل صدام حسني، ألنه تعمد إثارة 
حفيظة الرئيس العراقي عىل الكويت بإعطائه تقريرا يتهم فيه الشيخ صباح األمحد 

التعاون  ملجلس  العام  األمني  يوميات  والسالطني:  والشيوخ  امللوك  بني  بشارة  عبداهلل  بشارة،  عبداهلل   )41(
لدول اخلليج العربية 1981-1993، ط. 2، املركز الدبلومايس للدراسات االسرتاتيجية، 2005، ص. 

. 402
عبداهلل بشارة، الغزو يف الزمن العابس: الكويت قبل الغزو وبعده، ص. 98-97.  )42(
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املخرب خلطة العراق، ويتهم فيه املقام السامي بعدم إعطاء املوضوع األمهية التي 
عىل  وتأثريه  فيه،  الكويت  ودور  النفط  أسعار  تدهور  موضوع  ويذكر  تستحقه، 

العراق، وأنه مل جيد آذانا صاغية يف الكويت".)43( 
صدام  إىل  رسالة  بنقل  العتيقي  عبدالرمحن  املستشار  األمري  سمو  "كلف 
حسني من سموه يرشح فيها مرئياته حول املوضوع، حيث اجتمع معه يف بغداد. 
ويعلق السيد املستشار عبدالرمحن العتيقي يف لقائه مع جلنة تقيص احلقائق: )كان 
صدام حسني منفعال جدا ألول مرة يكون يف هذه احلالة مقارنة باحلاالت السابقة، 
حتس بأن هذا الشخص فيه يشء من الداخل يريد أن ينفجر لكنه غري قادر عىل 
العتيقي طرح املوضوع عىل  املستشار عبدالرمحن  اإلفصاح عنه(. وعندما اقرتح 
دول جملس التعاون اخلليجي رد صدام قائال: ) ال يبه، إحنا ما نريد هيجي. إذا 

كان عىل إخواننا يف اخلليج إحنا نعرف شلون نتصل، إحنا ما نريد هيجي(.)44(
ويقول بشارة أيضا: "ذهبت إىل اخلارجية الكويتية يف الثاين من مايو 1990 
بأن  العصيمي، أخربين  اخلارجية[ سعود  للشؤون  الدولة  الوزير ]وزير  وقابلت 
العالقات الكويتية العراقية سيئة جدا، ألن العراق يريد أراض كويتية ووضعها 

حتت السيادة العراقية".)45(
انعقاد  قبيل  الوقت  العقاب واالنتقام اختذ يف ذلك  "قرار  أن  ويعتقد بشارة 

القمة العربية التي حتددت يف بغداد". )46(

التعاون  ملجلس  العام  األمني  يوميات  والسالطني:  والشيوخ  امللوك  بني  بشارة  عبداهلل  بشارة،  عبداهلل   )43(
لدول اخلليج العربية 1981-1993، ط. 2، املركز الدبلومايس للدراسات االسرتاتيجية، 2005، ص. 

.403 – 402
عبداهلل بشارة، الغزو يف الزمن العابس: الكويت قبل الغزو وبعده، ص. 98-97.  )44(
عبداهلل بشارة، عبداهلل بشارة بني امللوك والشيوخ والسالطني، ص. 402 – 403.  )45(

عبداهلل بشارة، الغزو يف الزمن العابس: الكويت قبل الغزو وبعده، ص. 98.  )46(
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تسلسل الزيارات واللقاءات الكويتية العراقية:
الزيارةالتاريخ

الشيخ سعد إىل بغداد1989/2/6م
الشيخ جابر إىل بغداد1989/9/23م

سعدون محادي إىل الكويت1989/11/19م
الشيخ صباح إىل بغداد1990/2/18م

سعدون محادي إىل الكويت1990/2
سليامن الشاهني إىل بغداد1990/3م

سعود العصيمي إىل بغداد1990/3/27م
سعدون محادي إىل الكويتآخر أبريل 1990م

ويمكننا تلخيص كل ذلك يف القول أن العراق منذ شهر فرباير 1990م سعى 
إىل أخذ امتيازات كبرية جدا تأيت عىل حساب السيادة الكويتية، مثل أخذه جلزيريت 
وربة وبوبيان، واستخدام مطارات الكويت وموانيها وخطوطها الربية الدولية. 
الكويت.  دولة  استقالل  تؤكد  التي  1963م  باتفاقية  االعرتاف  عدم  وقرر  كام 
وفوق كل ذلك طالب بمبلغ 10 مليارات دوالر، وإسقاط الديون الكويتية عليه 
البالغة حوايل 12-15 مليار دوالر. وكان رد الكويت عىل تلك املطالب بالرفض 
باستثناء إخبار العراق بأن الكويت لن تطالب بديوهنا وأهنا ستقدم للعراق مبلغ 

500 مليون دوالر. وبالتايل بدأ صدام يف التحضري إلجراء آخر.   
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الف�صل الثالث

بداية الأزمة: افتعال العراق لأزمة �صيا�صية مع الكويت

فشل  بعد  مايو  شهر  منذ  أي   - أشهٍر  بثالثِة  للكويت  العراقَي  الغزَو  سبق 
العراق بتحقيق مطالباته اجلريئة من الكويت - عمليُة حتضري ومتهيد سيايس أخذ 
مسارين: األول علني عبارة عن خطابات سياسية يف املناسبات الرسمية الغرض 
لكسب  عليها  املتآمر  الضحية  دور  ولعب  والغضب  االمتعاض  إظهار  منها 
العطف والتأييد والرشعية، واملسار الثاين رسي عبارة عن لقاءات ثنائية ُأجِرَيت 
مع دول حليفة ودول ذات ثقل سيايس وعسكري. أما املسار األول؛ اختذ طريقه 
التأييد  ليكسب  إرسائيل  لرضب  استعداده  عن  جاهريي  خطاب  يف  إعالنه  عرب 
اجلامهريي العريب، ثم من خالل خطابه املضاد ألمريكا وبعض الدول اخلليجية يف 
مت  مؤمتر القمة العربية يف بغداد بتاريخ مايو 1990م، ثم عرب مذكرة سياسية ُقدِّ
جلامعة الدول العربية يف 15 يوليو 1990م يتهم فيها الكويت واإلمارات رصاحة 
 16 بتاريخ  حسني  صدام  خطاب  خالل  من  وأيضا  العراق،  باقتصاد  باإلرضار 

يوليو 1990 بمناسبة ذكرى ثورة أو انقالب حزب البعث. 

إما  وأجنبية  عربية  دول  مع  لقاءات  عقد  خالل  من  فهو  الثاين  املسار  وأما 
حلثها عىل االنضامم ملرشوع العدوان، أو جس نبضها ملعرفة ردة فعلها. وكان ذلك 
البشري، وحسني  امللك حسني، ويارس عرفات، وعيل عبداهلل صالح، وعمر  مع 

مبارك. 

وما قام به العراق أيضا ترسيم احلدود مع اململكة األردنية اهلاشمية واململكة 
العربية السعودية، ورفض ترسيم حدود الكويت. ثم فتح باب االتصاالت مع 
اجلمهورية اإلسالمية اإليرانية وحتسني العالقة معها. وأجرى ترتيبات خاصة مع 
األردن لضامن استخدام ميناء العقبة يف عملية اإلمداد والتموين. وعقد اجتامعا 
أجل  العربية من  الدول  بكافة  البعث  أفرع حزب  لقادة  يوليو 1990  ببغداد يف 

الفصل الثاين
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أيضا  الدعوة  ووجه  لصدام.  تأييده  وضامن  العريب  الشارع  حتريك  عىل  العمل 
لألحزاب اإلسالمية بالدول العربية لالجتامع بالعراق إلظهار صدام كقائد مسلم 
سيحرر بيت املقدس. واستهدف الكويت ببثه إشاعة مفادها أن الكويت ستطرد 
البدون من اجليش والرشطة، باإلضافة إىل قيام املخابرات العراقية بتشجيع البدون 

عىل رشاء البيوت واألرايض يف النارصية.)47(

باإلضافة إىل ذلك أرسل العراق وفودا كثرية لتزور املرافق الكويتية العسكرية 
واملدنية حتت غطاء االطالع عىل التجربة الكويتية، ولكنها يف حقيقة األمر كانت 
بغرض التجسس واإلعداد الحتالهلا بعد إمتام عملية الغزو العسكري، حيث كان 
من ضمن تلك الوفود ضباط استخبارات عراقيني. فزاروا وزارة الدفاع الكويتية 
والوزارات  واهليئات  النفط  ومنشآت  اجليش،  ومعسكرات  البحرية  والقاعدة 
والرشكات احلكومية املهمة.)48( وفيام ييل تفصيل اخلطوات السياسية التي سبقت 

عملية الغزو العراقي للكويت:

موؤمتر القمة العربية يف بغداد بتاريخ 28-29 مايو 1990م

كانت قمة بغداد هي نقطة التحول العدائي يف السياسة العراقية جتاه الكويت. 
مايو   28 بتاريخ  بغداد  يف  يكون  قمة  مؤمتر  عقد  إىل  العربية  الدوَل  العراُق  دعا 
1990، وحرض اجلميع ما عدا سوريا ولبنان. ومن املعروف أنه قبل انعقاد قمة 
الرؤساء يقوم وزراء اخلارجية العرب باالجتامع للتنسيق والتحضري ملسائل تتعلق 
العراق بوجه  التي سيتم احلديث عنها وما خيص الربوتوكوالت. بدت  بالنقاط 
وقد  القمة.  مؤمتر  أو  التحضريي  املؤمتر  املؤمتر، سواء  هذا  يف  معهود  غري  جديد 

الحظ ذلك عدد من الدبلوماسيني الكويتيني والعرب.

التقرير العسكري للجنة تقيص احلقائق عن الغزو العراقي اآلثم يف 1990/8/2م، صادر عن جملس   )47(
األمة الكويتي بتاريخ 1995/8/15م، ص. 16.

التقرير العسكري للجنة تقيص احلقائق عن الغزو العراقي اآلثم يف 1990/8/2م، صادر عن جملس   )48(
األمة الكويتي بتاريخ 1995/8/15م، ص. 16، 28.
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"ملتهبة؛  بأهنا  التحضريي  الوزاري  االجتامع  أجواء  موسى  عمرو  وصف 
ونقل  وقيادته".  العريب  العامل  لتزعم  نيته  رصاحة  العراق  إعالن  شهد  أنه  ذلك 
حديث وزير خارجية العراق طارق عزيز الذي رد فيه عىل وزير خارجية مرص 
بالقضية  املتعلق   242 املتحدة  األمم  قرار  عن  حتدث  الذي  عبداملجيد  عصمت 
الفلسطينية، فقال عزيز: "ال ال حتدثنا عن 242 أو غريه، هذا تاريخ قديم وانتهى، 
العربية،  احلقوق  بشأن  املناسب  القرار  نتخذ  سوف  املسؤول.  هو  اآلن  العراق 
وقرارات األمم املتحدة ومـا شاهبهـا ال قيمة هلــا . أرجوك كّف عن هذا احلديث 

ودعنا نترصف".)49(

ولو حللنا خطاب صدام حسني فسنجد أنه تعمد إحداث تغيري يف الصف 
العريب، ليقسم العرب إىل قسمني. وبتعبري آخر؛ أجرب الدوَل العربية عىل االنقسام 
يف املوقف السيايس، حيث طرح صدام مسألة حساسة كفيلة بتقسيم العرب، أال 
بأن  املتحدة؛ علام منه  الواليات  اللهجة ضد  بيان شديد  وهي دعوته إىل إصدار 
دول اخلليج العريب ومرص لن تقبل بذلك؛ حفاظا منهم عىل عالقاهتا الثنائية مع 
الواليات املتحدة، خصوصا وأنه مل يبدر من الواليات املتحدة ما يستدعي ذلك 
"قومية"  دول  جمموعة  خلق  يف  صدام  خطوات  أوىل  هي  هذه  كانت  االنقالب. 
وبصيغة  مبارش  غري  بشكل  أيضا  ذلك  قال  وقد  قومية".  "غري  دولة  وجمموعة 
الُبعدين الوطني والقومي يف السلوك العريب. وهو  التحذير من االزدواجية بني 

بذلك يبدأ بمامرسة املزايدة عىل القضايا القومية واالبتزاز.

بالدولة   - األوىل  للمرة   - أمريكا  حسني  صدام  وصف  املؤمتر  هذا  ويف 
اإلمربيالية، وقال أهنا مسؤولة عن االعتداءات اإلرسائيلية عىل فلسطني، رغم أهنا 
كذلك منذ زمن بعيد.)50( كام وبالغ يف املؤمتر يف احلديث عن قضايا ختص القضية 

)49(   عمرو موسى، كتابَِيه، ط. 2، القاهرة، دار الرشوق، 2017، ص. 233.
جريدة القبس، تاريخ 1990/5/29، السنة التاسعة عرشة، العدد 6489.  )50(
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وليمعن  اصطفاف  حالة  خلق  أجل  من  وذلك  اإلرسائييل،  والعدو  الفلسطينية 
أن أسس لذلك  املعادي ألمريكا. وبعد  يتفق مع موقفه اجلديد  يف جتريم من ال 
َي أيًا منها - وإظهارها  الوضع، بدأ بالتعريض بالدول اخلليجية - دون أن ُيسمِّ
منذ سنة 1986م، عن  اقتصاده  تدمري  إىل  والساعي  العراق،  املتآمر عىل  بمظهر 
طريق إغراق السوق النفطي بكميات إضافية وبشكل يدعي أنه خيالف اتفاقيات 

منظمة األوبك. 

ببغداد  القمة  انطباعه عن مؤمتر  السفري عبداهلل بشارة يف كتابه عن  يتحدث 
وتسلمُت   ... 1990م  مايو   28 األثنني  صباح  القمة  افتتاح  إىل  "ذهبنا  فيقول: 
اخلطاب  نسخة  عىل  وقتها  وكتبُت  حسني،  صدام  الرئيس  خطاب  من  نسخة 
)خطاب التهديد والوعيد(، ألنه خطاب ال يتناسب مع أصول الربوتوكول، وال 
القتالية واحلروب  احلروب  بتعريفات جديدة عن  املناسبة، وهو ميلء  منطق  مع 
االقتصادية. وأطلق نظرية التساوي بني اخلنق االقتصادي واألعامل احلربية، وهو 
أمر يؤدي إىل استعامل القوة. كالم غري موجود يف العالقات الدولية وال يف أدبيات 

اجلامعة العربية، كام تضمن ذلك اخلطاب مصطلحات هتديدية واضحة".

"بعد اجللسة األوىل من املؤمتر ذهبت إىل سمو األمري الشيخ  ويكمل قوله: 
جابر 7 مساء، وكان واضحا أن نغمة املؤمتر معاكسة ملصالح اخلليجيني. اقرتحت 
االجتامع التنسيقي للقادة اخلليجيني لتنظيم الصفوف يف هذه األجواء. قال يل أين 

اقرتحت مثل هذا اللقاء، فاقرتحت أن أقوم باالتصاالت".

"يف اليوم الثالث من القمة )األربعاء(، وبعد اتصااليت مع قادة دول جملس 
بن  فهد  امللك  احلرمني  خادم  مقر  يف  اجتامع  عقد  عىل  االتفاق  تم  التعاون، 
عبدالعزيز، حرضه القادة، ومل يستغرق وقتا، وأداره امللك باقتدار، وتم االتفاق 

عىل ما ييل:
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التعاون. يقوم امللك فهد بالتحدث باسم دول جملس  	•

املوضوع  ويرتك  املؤمتر،  يقررها  مالية  التزامات  قبول  بعدم  االلتزام  	•
التي  النسب  وفق  وليس  اإلمكانات  وفق  ويكون  الثنائية  لالتصاالت 

حيددها املؤمتر. 

عىل اجلميع مراعاة هذا املوقف. 	•

وهناك  الدعم،  عن  بالبحث  حمصورا  ليس  املؤمتر  أن  عىل  االتفاق  	•
عنارص أخرى البد من معاجلتها عند النظر يف احلالة العربية.

ال قبول للمزايدات وال إذعان للتهديدات.  	•

بالتعبريات  متأثرا  الوضع  وكان  املالحظات،  هذه  أدون  القادة  مع  كنت 
وقد نجحت  أجواء غري صحية،  بغداد. وهي  املؤمتر يف  املخيمة عىل  وباألجواء 

هذه السياسة".)51(

ويرى الدبلومايس الكويتي سليامن ماجد الشاهني "أن الغزو العراقي مل يكن 
ردة فعل ضمن ظرف حمدد، ولكن تم وفق خطة وتصميم وختطيط وتنفيذ لنوايا 
مايو 1990 يف  من  والعرشين  الثامن  النظام يف  ذلك  رئيس  عنها  أفصح  رشيرة 

مؤمتر بغداد؛ إذ قال أن احلرب يمكن أن تنشب ألسباب اقتصادية".)52(

وكدليل عىل كون هذه القمة هي استهالل خطة غزو الكويت يقول الشاهني: 
"وتزامنت محلة مبطنة ضمن ذلك التوجه عرب األجهزة اإلعالمية العراقية وصداها 

يف الصحف األردنية واملكاتب الفلسطينية". )53(

عبداهلل بشارة، عبداهلل بشارة بني امللوك والشيوخ والسالطني، ص.411-408.  )51(
سليامن ماجد الشاهني، الدبلوماسية الكويتية بني املحنة واملهنة، ط. 1، الكويت، د.ن.، 2001، ص.   )52(

.316
سليامن ماجد الشاهني، الدبلوماسية الكويتية بني املحنة واملهنة، ص. 316.  )53(
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خطاب �صدام ح�صني املبطن �صد الكويت يف ذكرى ثورة 17 متوز/يوليو 

العلن،  إىل  العريب  واخلليج  الكويت  جتاه  الرش  نوايا  بإخراج  العراق  ابتدأ 
متهيدا لعمل عسكري، من خالل أسلوب اخلطابة الذي اشتهر به بعض احلكام 
العرب من مل يقدموا ألوطاهنم غري احلروب والدمار والفقر. فقد ألقى خطابا يف 
السادس عرش من يوليو / متوز 1990م بمناسبة ذكرى ثورة 17 متوز 1968م، 
البكر  حسن  أمحد  بقيادة  االشرتاكي  العريب  البعث  حزب  انقالب  ذكرى  وهي 
)1968 – 1979م( عىل حاكم العراق آنذاك عبدالرمحن عارف. ولعلها ذكرى 
تويل صدام نفسه منصب الرئاسة بعد إزاحته ألمحد حسن البكر بتاريخ 16 يوليو 
/ متوز 1979م، أي ُبعيد سقوط الشاه اإليراين حليف الواليات املتحدة األمريكية 

يف فرباير 1979م. 

وعىل الرغم من حسن العالقات العراقية األمريكية، وتلقي العراق الكثري 
الشاه  الذي انصب عليه بعد سقوط  السيايس والعسكري  الدعم األمريكي  من 
َر  صوَّ صدام  أن  إال  اإليرانية،  العراقية  احلرب  واندالع  1979م  سنة  اإليراين 
اإلمربيالية  أسامها  وملا  ألمريكا  معاد  بأنه  خطابه  يف  والعريب  العراقي  للمتلقي 
والصهيونية العاملية التي تقوم عىل إعاقة تطور العراق وإيقاف منجزاته احلضارية، 
وطموحاته بتحرير فلسطني، وهي شعارات لطاملا كانت وما زالت ذات وقع مؤثر 
للدخول عىل عقوهلم ومشاعرهم. وراح  الناس وتذاكر جمانية  البسطاء من  عىل 
أيضا يستنجد بالعرب بأن يعينوا العراق عىل الدفاع عن منجزاهتا ضد اإلمربيالية 
والصهيونية. وبعد هذا التمهيد الذي جيعله وسط معركة ومهية ضد حمور الرش، 
فاهتَم  رشعيا.  ُبعدا  موقَفه  لُيكسب  املحور،  ذلك  ضمن  اخلليجية  الدوَل  أدخَل 
النفطي الذي ساهم بنزول  بعض الدول اخلليجية بأهنا تعمل عىل زيادة اإلنتاج 
أسعار النفط وبالتايل أرض دخل العراق. وادعى بأن دول اخلليج ما هي إال أدوات 
الكويت  من  عليه  الذي حصل  واملعنوي  املادي  الدعم  متناسيا كل  لإلمربيالية، 
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وبعض الدول اخلليجية يف سبيل حربه ضد إيران. وادعى أن بعض دول اخلليج 
تستهدف قطع رزق العراق، الذي خيرس - كام زعم - 14 مليار دوالر سنويا.

إيران  مع  منه  وبطلب  بنفسه  صدام  عقده  الذي  الصلح  فإن  احلقيقة،  ويف 
جعلت  التي  احلرب  جتدد  احتامل  تضاؤل  بسبب  النفط  أسعار  نزول  يف  ساهم 

أسعار النفط تزداد يف منتصف الثامنينيات.

َن خطاُب صدام جاًل مُتيط اللثام عن نواياه، فقال: "قطُع األعناق  لقد تضمَّ
فال  حيميهم،  ما  ألهله  َم  ُيقدِّ أن  عن  الكالُم  عجز  ما  وإذا  األرزاق..  قطع  وال 
الطبيعية، وُيعيُد احلقوق املغتصبة إىل  ُيعيُد األموَر إىل جمارهيا  بد من فعٍل مؤثٍر 

أهلها".)54(

اعتقدت القيادة السياسية الكويتية أن هذا اخلطاب العدواين غري املسبوق ما 
هو إال رسالة ابتزاز وطلب لألموال، وأنه لن يتجاوز ذلك. ولعل ثقتها الزائدة 
مت للعراق من صنائع املعروف، جعلت  بأن حيفَظ صدام اجلميل للكويت ملا قدَّ
ب احلرب فعال طوال مدة  القيادة الكويتية ال تضع يف االعتبار بأن صدام قد جرَّ
حكمه وأهنا باتت جزءا من برنامج عمله، وأنه يستمد شهرته وأمهيته من األعامل 
احلربية، وأنه يملك جيشا كبريا مسلحا بأحدث األسلحة، وأنه من املستحيل أن 
َترِجَع هذه األسلحُة إىل املخازن، وأن يرجع اجلنوُد بعد سنوات طويلة من احلرب 
إىل استئناف حياهتم املدنية، خصوصا مع ختلف العراق اقتصاديا، وعدم وجود 

فرص عمل كافية ملا يزيد عن مليون رجل.

)54(   فؤاد مطر، مرشفا، موسوعة حرب اخلليج: اليوميات – الوثائق – احلقائق، ط. 1، بريوت، املؤسسة 
والدراسات،  واالستشارات  والتوثيق  لإلعالم  مطر  فؤاد  مركز  ولندن،  والنرش،  للدراسات  العربية 

1994، ج. 2، ص. 11-7.
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املذكرة العراقية جلامعة الدول العربية يف 17 يوليو 1990م

الفلسطينية  القضية  ملناقشة  العربية  الدولة  جامعة  ملجلس  طارئة  جلسة  يف 
املندوبني  عىل  مذكرًة  العراقي  الوفد  ع  وزَّ الفلسطيني  األمريكي  احلوار  ومسألة 
الشاذيل  العربية  الدول  العام جلامعة  العربية، واألمني  الدول  الدائمني يف جامعة 
بتاريخ  ومؤرخة  عزيز  طارق  اخلارجية  وزير  باسم  موقعة  وهي  القليبي. 
1990/7/15م. تضمنت هذه املذكرة اهتامات خطرية للكويت بشكل واضح 
ورصيح، وتشبه يف فحواها خطاَب صدام حسني آنف الذكر، وأذيعت يف وسائل 
اإلعالم العراقية بتاريخ 1990/7/18م. وقد وصف السفري عبداهلل بشارة هذه 
املذكرة وصفا بليغا، فقال أهنا "مذكرة غري مسبوقة، نواياها سيئة، مليئة باأللغام، 
وأرضيتها قائمة عىل اخُلبث ". وبالفعل فإن الكلامت خمتارة بعناية لتلحق أكرب قدر 
من االهتام والتشنيع والتجني، والعبارات مرتبة بشكل معني هيدف إىل التالعب 
بسيكولوجية القارئ واملستمع سعيا إىل اإلقناع. وانتزاع القبول ملا سيفعله العراق 

الحقا من اعتداء عىل الكويت.

ابتدأت املذكرة بالتقليل من أمهية سيادة الدول العربية واستقالليتها السياسية 
واالقتصادية التي أسامها )النظرة الضيقة واألنانية( أمام أمهية الوحدة واملصالح 
العربية، وبالطبع وضعت العراق عىل رأس األمة؛ مقدمًة بذلك  املشرتكة لألمة 
حتت  االقتصادية  بسياساهتا  ومتحكم  العربية  الدول  مصرَي  يقرُر  كويّص  العراَق 
ذات  لألوجه  محالة  جلة  نت  ُدوِّ اخلطاب  ويف  املشرتكة.  العربية  املصلحة  ذريعة 
غرض متهيدي، وهي: "تعامل العراُق مع الكويت رغم ما هو معروف من حقائق 

املايض واحلارض بالنسبة للكويت والعراق".)55(

وصفهم  الذين  الكويتية  احلكومة  مسؤويل  عىل  الكبرية  الفرية  جاءت  ثم 
العراق بأهنم "سعوا وبأسلوب خمطط ومدبر ومتواصل إىل التجاوز عىل العراق 
واإلرضار به. وتعمدوا إضعافه بعد خروجه من احلرب الطاحنة التي استمرت 

)55(   فؤاد مطر، مرشفا، موسوعة حرب اخلليج: اليوميات – الوثائق – احلقائق، ج. 2، ص. 15-11.
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ثامين سنوات، والتي أكد كل العرب املخلصني قادة ومفكرين ومواطنني، ومنهم 
العربية كلها  العراق كان يدافع خالهلا عن سيادة األمة  بأن  رؤساء دول اخلليج 
وخاصة دول اخلليج، ومنها بصورة خاصة الكويت. كام سلكت حكومة الكويت 
هذه السياسة التي تتعمد إضعاف العراق يف الوقت الذي يواجه فيه العراق محلة 
إمربيالية صهيونية رشسة بسبب مواقفه القومية يف الدفاع عن احلق العريب، تدفعها 
إىل ذلك مع األسف دوافع أنانية ونظرة ضعيفة وأهداف مل يعد مكنا النظر إليها 

إال عىل أهنا مريبة وخطرية".

العالقة  عن  الذكر  آنفة  املبهمة  اجلملة  تفسري  إىل  اخلطاب  عاد  ذلك  وبعد 
العراقية الكويتية، فزعم أن الكويت استغلت انخراط العراق باحلرب ضد إيران 
نيابة عن األمة العربية، وقامت بتنفيذ "خمطط يف تصعيد وترية الزحف التدرجيي 
واملربمج باجتاه أرض العراق فصارت تقيم املنشآت العسكرية واملخافر واملنشآت 
النفطية واملزارع عىل أرض العراق". وزعم اخلطاب أيضا أن العراق حاول معاجلة 

هذه األمور يف سنة 1988م باحلكمة والصرب والرغبة يف التفاهم. 

اهتم اخلطاب أيضا دولة الكويت ودولة اإلمارات العربية املتحدة بأهنام نفذتا 
عملية مدبرة إلغراق سوق النفط بمزيد من اإلنتاج النفطي. وادعى أن خسارة 
العراق من ذلك هو 89 مليار دوالر. ثم حاول اخلطاب العراقي أن يؤلب الدول 
االقتصادية  نتائج اخلسارة  أن  بقوله  النفطية ويستميلها  اخلليج  العربية عىل دول 
أصابت الدول العربية غري النفطية التي تتلقى دعام من الدول النفطية. ودعا أيضا 

إىل عمل صندوق للمعونة العربية.

ويستمر اخلطاب بقوله أن الكويت بنت منشآت نفطية يف اجلزء اجلنويب من 
1980م،  سنة  منذ  منه  النفط  تسحب  وبدأت  "الرتقة"،  العراقي  الرميلة  حقل 
النفط  بيع  عن  الناجتة  األموال  رت  وقدَّ النفطية.  السوق  إلغراق  إياه  مستخدمة 
بـ مليارين وأربعامئة مليون دوالر. وجاء يف اخلطاب أن العراق يسجل حقه يف 
عىل  مزدوج  اعتداء  هو  الكويت  فعلته  ما  اعترب  ثم  "املرسوقة".  املبالغ  استعادة 
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العراق  ضد  صهيوين  إمربيايل  خمطط  من  جزء  وهو  العراقية،  والثروة  األرايض 
واالمة العراقية. وبالتايل فإنه بمثابة عدوان عسكري.

وبعد ذلك أخذت املذكرة بالتنكر للدعم املايل الكويتي واإلمارايت واخلليجي 
بدعوى أن هذه األموال قد ُأنفقت يف معركة قومية حلاميتهم من اخلطر اإليراين، 
متناسيا أن الكويت واخلليج رشكاء له يف هذه احلرب. ثم ادعى أن هذه املساعدات 
التي هي عىل شكل قروض بدون فوائد قد توقفت سنة 1982م، وأن املساعدات 
مل تساعد إال بحدود ضئيلة يف اإلنفاق العسكري العراقي. ثم اشتكى من أن جزءا 
من أموال املساعدات بقيت كَدين بعد أن باعت الكويت النفط حلساب العراق 
من خالل اخلفجي بعد توقف األنبوب العراقي املار بسوريا، وأن املبلغ ضخم. 
النفطية اخلليجية لو مل يدخل  للثروة  بتساؤل حول ماذا سيحدث  املذكرة  وختم 

العراق يف حرب دفاعية ضد إيران، وكرر اهتامه للكويت برسقة ثروة العراق". 

الكويت  العربية وسفري  الدول  الدائم للكويت يف جامعة  املندوب  وحتدث 
فعل  رد  عن  وثائقي  فيلم  ضمن  مقابلة  يف  اجليعان  عبداملحسن  السيد  تونس  يف 

الكويت حيال املذكرة التي أرسلها العراق إىل جامعة الدول العربية، فقال:

كالٌم  فيها  ورد  ما  يعني  – وقرأهتا؛  رصاحة   - املذكرة  استلمُت  "عندما 
بغداد  التي سمعناها يف  الدعوة  يتامشى مع  أو حتى  العقل  يقبله  أن  يمكن  ال 
يتلقاها  طعنة  وأول  خرق  أول  هذا  العريب.  القومي  واألمن  العريب  للتضامن 
العامل العريب هبذا األسلوب. فاستلمُت املذكرة العراقية وبدأُت أحاول أرسلها 
للكويت ومل أفلح عن طريق الفاكس. فاتصلت مبارشة يف معايل الشيخ صباح 
يف سكنه وقلت له باحلرف الواحد: معاليكم أنا أعرف أنكم متوعكني صحيا، 
وليس من الشيم أن نزيد عليكم آالم التوعك، ولكن ما أمامي مسؤولية تارخيية 
جيب أن أوصلها ملعاليك. أمامي مذكرة خطرية حتوي هتديدات واهتامات من 
العراق  ضد الكويت. واملذكرة طويلة، وأنا مستعد اآلن إما أن أركب الطائرة 
أبعثها  أن  أو  ذلك،  أردتم  إذا  لكم  حيرضها  من  أبعث  أن  أو  لكم  وأحرضها 
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بطريق الفاكس. فقال يل خري إن شاء اهلل هبدوئه املعهود، خري إن شاء اهلل، بعد 
قليل سنتصل فيك. 

وزارة  وكيل  الشاهني  سليامن  األخ  فيني  اتصل  دقائق  عرش  حوايل  بعد 
له:  فقلت  املذكرة؟  هذه  يف  جاء  ما  تلخيص  مكن  هل  وسألني:  اخلارجية، 
يستحيل تلخيص ما يف هذه املذكرة. هذه املذكرة عبارة عن شبكة من األلغام 
كاملة.  لكم  نرسلها  أن  جيب  ولكن  تلخيصها،  يمكن  ال  التي  واالهتامات 
فقال: طيب إذًا سنفتح معاكم، نجعل الفاكس معاكم مفتوح عىل طول، وأنتم 
ترسلوهنا. وكان االتصال من الكويت أسهل من االتصال من تونس، ألهنم 

يفتحوا معانا اخلط، ففتحوا معانا اخلط وأرسلنا الوثيقة كاملة للكويت". 

عتبت  ورصاحة  القليبي.  الشاذيل  وقتها  العام  األمني  يف  اتصلت  "أنا 
واحتجيت عىل الطريقة التي وزعت فيها الوثيقة. وقلت إن وثيقة هبذه اخلطورة 
هبذا املعنى ما كان جيب أن توزع عن طريق ساعي ُيسلمها للسفارات، ولكن 
كان من واجب األمني العام أن يطّوق هذا املوضوع وذيوله، ويبدأ اتصاالت 
عىل مستوى عايل بني قادة الدول العربية واملسؤولني ملحاولة احلد من ما حصل 
فيها من أثر، سواء كانت اهتامات أو غريه وحماولة إلجياد خمارج رسيعة. وهذه 
يل  فقال  العربية.  الدول  اجلامعة  عام  ألمني  األساسية  املسؤوليات  ضمن  من 
أن طـارق عزيـز قال يل: سواء وزعتها أو مل توزعها، فهي سُتعلن خالل 48 

ساعة".)56( 
الكويت،  عىل  حرب  إعالن  هي  العراقية  "واملذكرة  بشارة:  عبداهلل  يقول 
بأهنا  معقولة  غري  اهتامات  يف  الكويت  وأدخلت  ووقاحتها،  ولغتها  بمحتوياهتا 
النمسا  إمرباطور  أرسله  إنذارا  املذكرة  أقرأ  وأنا  وتذكرُت  إمربياليا.  تنفذ خمططًا 
من  عدد  أحاديث  يرصد  األول"  امللف  يرَو،  مل  ما  الغادر:  العراقي  "الغزو  بعنوان  وثائقي  فيلم     )56(
وأسامة  الفييل  رضا  وتقديم  إعداد  من  للكويت  العراقي  الغزو  فرتة  قبيل  الكويتيني  املسؤولني 
YouTube، https://www.youtube.com/  ،2000 الكويت،  دولة  تلفزيون  الروماين، 

watch?v=mtZmZLf2_R8 )تاريخ الدخول 2019/7/10م(.
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فرانس جوزيف إىل حكومة الرصب بعد اغتيال ويل عهد اإلمرباطورية النمساوية 
وزوجته يف مدينة رساييفو، واللغة املذلة التي جاء هبا ذلك اإلنذار وإفرازاته التي 

أدت إىل انفجار احلرب العاملية األوىل". )57(

الدفاع الكويتي �صد الت�صعيد ال�صيا�صي والإعالمي العراقي

احلكومة الكويتية  	•

جاء الرد الكويتي عىل املذكرة العراقية رسيعا بتاريخ 1990/7/18م من 
اجلابر  األمحد  صباح  الشيخ  سمو  الكويتي  اخلارجية  وزير  بعثها  رسالة  خالل 
واتسمت  القليبي.  الشاذيل  العربية  الدول  جلامعة  العام  األمني  إىل  الصباح 
بالشجاعة يف مواجهة االدعاءات العراقية وإنكارها، بل واإلفصاح عن حدوث 
حرصا  عنها  أبلغت  قد  الكويت  تكن  مل  الكويتية،  احلدود  عىل  متكررة  تعديات 

وحفاظا عىل بقاء العالقة أخوية. وفيام ييل نصها: 

"التاريخ: 26 ذو احلجة 1410هـ، املوافق 18 يوليو 1990م

معايل األخ الشاذيل القليبي املحرتم

األمني العام جلامعة الدول العربية

حتية طيبة وبعد:

املوجهة  العراقية  احلكومة  مذكرة  بالغني  واستغراب  بدهشة  تلقينا  لقد 
ملعاليكم واملؤرخة 23 ذو احلجة واملوافق اخلامس عرش من يوليو 1990 والتي 
تم توزيعها عىل الدول العربية الشقيقة يف اجلامعة العربية وما تضمنته تلك املذكرة 
من ادعاءات واهتامات ضد الكويت ال تستند عىل أساس من الواقع، كام أن ما 
ورد هبا من عبارات ال تتفق وروح العالقات األخوية القائمة بني الكويت والعراق 

)57(   عبداهلل بشارة، عبداهلل بشارة بني امللوك والشيوخ والسالطني، ص. 421.
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وتتناىف مع أبسط القواعد التي نحرص جيعا عىل أن حتكم عالقتنا العربية.

وما يدعو إىل االستغراب أيضا أن تأيت هذه املذكرة يف مرحلة هامة ودقيقة 
متر هبا األمة العربية تستوجب أن تتوجه فيها كافة اجلهود العربية نحو قضاياها 

املصريية بعد أن فرغت هذه املنطقة من حرب دموية طاحنة.

وإنه ألمر موجع أن تعقد اجلامعة العربية اجتامعها الطارئ لبحث التهديدات 
الصهيونية واإلمربيالية لألمة العربية فينتهي االجتامع الطارئ بمثل هذه املذكرة 

التي حتمل يف طياهتا هتديدات ألعضائها.

ويف الوقت الذي تبدي فيه الكويت استياءها هلذه املذكرة فإهنا تود أن تؤكد 
باملبادئ  التزامها  بواقع  العربية  الدول  تتعامل مع شقيقاهتا  تزال  كانت وال  بأهنا 
والقيم التي وردت يف ميثاق جامعة الدول العربية. ولعل يف مقدمة تلك املبادئ 
احلرص عىل تعزيز أوارص العالقات األخوية، واحلرص أيضا عىل حسن اجلوار 
وعدم التدخل يف الشؤون الداخلية واحرتام السيادة لكل الدول، فضال عن القيم 
واألخالق العربية التي حتكم عالقات األشقاء. كام أن الكويت كانت وال زالت 
سباقة إىل توفري كل الفرص التي من شأهنا حتقيق التامسك يف العالقات العربية، 

والُبعد عن كل ما من شأنه أن ُيعّكر صفو تلك العالقات.

العراق  من  املذكرة  هذه  تأيت  أن  الكويت  استغراب  من  يضاعف  ما  ولعل 
املختلفة  املجاالت  البلدين يف  بني  التنسيق  فيه  يتواصل  الذي  الوقت  الشقيق يف 
ذات االهتامم املشرتك لتستمر العالقة الطبيعية متطورة دوما بني البلدين. ومل يكن 
يف نية الكويت أن تطرح للتداول يف جو من اإلعالم املحموم قضايا معلقة، بل 
أوكلت متابعة هذه القضايا إىل جلان متخصصة بني البلدين للرتكيز عىل جماالت 
التعاون عىل  لتطغى عوامل  تقدما  أكثر  لتنميتها، وتدفع هبا نحو مواقع  التعاون 

قضايا االختالفات.
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الكويت  فيه  تبذل  الذي  الوقت  تأيت يف  املذكرة  فإن هذه  ومن جانب آخر، 
التي  املنطقة  لتعزيز األمن واالستقرار يف  املستويات،  جهودها اخلرية وعىل كافة 

تتوق إىل حتقيق السالم العادل بني ربوعها.

معايل األمني العام

إن ما يدعو إىل التساؤل أن تأيت هذه املذكرة - وما تضمنته من إساءة للعالقات 
العراق  كان  الذي  الوقت  - يف  الشقيق  العراق  البلدين من جانب  بني  األخوية 
بتلك  والنأي  العربية  العالقات  يف  الوفاق  حتقيق  إىل  الداعني  األشقاء  مقدمة  يف 

العالقات عام يعكر صفوها وحيقق هلا التوازن بام خيدم العمل العريب املشرتك.

إن الكويت، وانطالقا من إيامهنا بأمهية العمل العريب املشرتك، سعت، وبكل 
يف  التنموية  العملية  لدعم  املناسبة  الفرص  وتوفري  العمل  ذلك  تعزيز  إىل  جهد، 
دور  من  املختلفة  الكويتية  املؤسسات  به  وتقوم  قامت  ما  ولعل  العريب.  الوطن 
فعال ومؤثر - وذلك منذ استقالل الكويت - خري دليل عىل حرص الكويت عىل 
الدفع بالعملية التنموية إىل آفاق حتقق التطلعات واملصالح املرشوعة ألبناء األمة 

العربية.

ومن املعلوم يف هذا الصدد أن الكويت تأيت يف مقدمة دول العامل التي حتتل 
املساعدات أكرب نسبة من دخلها القومي، وهي مساعدات حتظى الدول العربية 

الشقيقة بالقسط األكرب منها.

معايل األمني العام

إن ما يدعو إىل األمل أن تتضمن املذكرُة ادعاء بأن الكويت سعت إىل إضعاف 
العراق يف الوقت الذي يعلم فيه اجلميع موقف الكويت الداعم للعراق الشقيق، 
وهو موقف التزمت به الكويت منذ البداية وفاء ملبادئها القومية والتزاما بام متليه 

عليها واجباهتا القومية يف إطار اجلامعة العربية. 
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القومي.  املوقف  الكويت، وكم عانت من ذلك  ويعلم اجلميع كم حتملت 
فقد تعرضت الكويت العتداءات مبارشة استهدفت أبناءها وأراضيها ومنشآهتا 
تلك  وسط  شاخمة  وقفت  أهنا  إال  التجارية،  ومصاحلها  نفطها  وناقالت  النفطية 

احلرب الرضوس عند مبادئها وأهدافها.

الشقيق.  للعراق  دعم  من  به  أسهمت  ما  طرح  الكويت  شيمة  من  وليس   
حيث إن الكويت تؤمن بأن للعراق وحده أن ُيعلن أو ال يعلن ذلك. فالدم العريب 
املسفوح ال يمكن بأي حال من األحوال أن يقارن بأي عائد مادي، مهام بلغت 
أرقامه وتعددت منافذه. وإنه ألمر حمزن حقا حني تلتف األهداف امللتوية فتطمس 

احلقائق متجنية عىل تاريخ نعايش مرحلته ومل جيف مداده.

وما يدعو اىل الدهشة، يف هذا السياق، أن يأيت هذا االهتام للكويت يف الوقت 
العراق عرب  قبل  من  الكويتي  باملوقف  اإلشادة  أصداء  فيه  ترتدد  زالت  الذي ال 

ترصحيات املسؤولني العراقيني أو من خالل أجهزة اإلعالم العراقية املختلفة. 

معايل األمني العام

العراق  بني  احلدود  بموضوع  تتعلق  ادعاءات  من  املذكرة  يف  ورد  ما  إن 
جتاه  واملربمج  التدرجيي  الزحف  بتصعيد  قامت  الكويت  أن  ومن  والكويت، 
النفطية  واملنشآت  واملخافر  العسكرية  املنشآت  بإقامة  وذلك  العراقية،  األرايض 
للحقائق  وعرضا  للواقع  تزييفا  ُيَعدُّ  ذلك  إن   .. العراقية  األرايض  عىل  واملزارع 
معكوسة، حيث أن للعراق سجال حافال يف جتاوزاته عىل األرايض الكويتية، وهو 

م بالوقائع لدى اجلهات املعنية. سجل مدعَّ

ولقد سعت الكويت وبشكل متواصل إىل ترسيم احلدود بني البلدين، واهناء 
املشاكل املعلقة من جرائها، ولكن العراق كان يرفض وباستمرار وضَع حٍد لتلك 
العراق، وأثناء احلرب إىل  فيه  الذي سعى  الوقت  البلدين يف  القائمة بني  املسألة 
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ترسيم احلدود بشكل هنائي مع الدول العربية الشقيقة األخرى املجاورة له.

وتأكيدا عىل حرص الكويت عىل إهناء هذه املسألة اهلامة مع العراق، وإيامنا 
من الكويت بسالمة موقفها، وبام يمليه عليها انتامؤها القومي فإهنا حتتكم ألمتها 
ترسيم  موضوع  يف  بالفصل  تقوم  كي  أعضائها  عىل  ُيتفق  عربية  جلنة  اختيار  يف 
احلدود، عىل أسس من املعاهدات والوثائق القائمة بني الكويت والعراق. فهل 
لروح  وتنفيذا  مبادئه  مع  انسجاما  العريب  احلكم  هذا  مثل  الشقيق  العراق  يقبل 

امليثاق القومي الذي طرحه فخامة الرئيس صدام حسني؟

معايل األمني العام

إن املتتبع لقضية أسعار النفط يدرك وبوضوح أن تدهور األسعار كان بفعل 
مشكلة عاملية تدخل فيها أطراف عديدة منتجني ومستهلكني، ومن داخل األوبيك 

وخارجها.

 - الفرتات  نفس  يف  اإلنتاج  قلة  العراق  عانى  كام  الكويت،  عانت  ولقد 
الثامنينات - يف الوقت الذي كان يف مقدور الكويت أن تقوم باإلنتاج وبطاقات 
اإلنتاج  بتقنني  التزمت  الكويت  ولكن  هائل،  نفطي  خمزون  من  لدهيا  بام  مقارنة 
مع ما يعنيه من تضحية، حمافظة منها عىل الثروة الطبيعية وحتقيقا ملستوى أفضل 

لألسعار.

وحول ما ورد يف املذكرة من أن الكويت قامت بنصب منشآت نفطية منذ عام 
1980م عىل اجلزء اجلنويب من حقل الرميلة العراقي، فان احلقيقة هنا تتلخص بأن 
الكويت بدأت عملية االستكشاف والتنقيب داخل أراضيها منذ عام 1963م، 
الكويت  واستأنفت  جيدا.  العراق  يعرفها  ألسباب  العمليات  تلك  توقفت  ثم 
أواخر  اإلنتاج يف  ويبدأ  العمليات  لتستكمل جيع  احلفر عام 1976م  بعد ذلك 

السبعينيات.
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من  اجلنويب  اجلزء  من  للنفط  الكويت  بسحب  العراقية  املذكرة  ادعته  وفيام 
حقل الرميلة العراقي، فإنه البد من التأكيد هنا بأن هذا اجلزء من احلقل يقع ضمن 
ضمن  تقع  آبار  من  النفط  باستخراج  الكويت  قامت  وعليه  الكويتية،  األرايض 
أراضيها جنوب خط اجلامعة العربية، وعىل مسافة كافية من احلدود الدولية وفقا 

للمقاييس العاملية.

يف  ورد  ما  عكس  وعىل  الكويتية.  األرايض  داخل  تتم  اإلنتاج  عمليات  إن 
املذكرة العراقية، فقد تكررت حماوالت العراق وال تزال بحفر آبار داخل األرايض 
ضمن  الواقع  باجلزء  اخلاص  احلقل  خمزون  يف  البالغ  الرضر  يلحق  ما  الكويتية، 

األرايض الكويتية عىل الرغم من االعرتاضات الكويتية املتكررة.

تشأ  فلم  الكويتية،  األرايض  داخل  العراقية  التجاوزات  من  الرغم  وعىل 
الكويت إثارة هذه املشكلة عىل الساحة العربية، بل اكتفت باالتصاالت الثنائية 

بني البلدين.

معايل األمني العام

الذي  املقرتح  لدراسة  استعدادها  فيه  تبدي  الذي  الوقت  يف  الكويت  إن 
العربية،  والتنمية  للمعونة  بإقامة صندوق  واملتعلق  العراقية،  املذكرة  ورد ضمن 
فإهنا ترى، وبكل إخالص، أن هذا املقرتح يمكن أن ُيطرح للبحث والدراسة يف 
نطاق اجلامعة العربية، ولكن األمر الذي ال تفهمه الكويت وال تقبل به؛ أن يأيت 
هذا املقرتح مرافقا للنيل واإلساءة هلا، وهي التي كانت يف مقدمة الدول الداعية 
بام حيقق  املشرتك  العريب  بالعمل  الدفع  التي من شأهنا  والقواعد  لوضع األسس 

املصالح القومية العليا لألمة العربية.

ويف اخلتام، فإن الكويت يف الوقت الذي تعتمد فيه احلقائق وحدها يف ردها 
بني  األخوية  العالقات  يف  سلبيا  تطورا  لتمثل  جاءت  التي  العراقية  املذكرة  عىل 
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البلدين لتنبه إىل املخاطر التي قد تنجم عن اتباع مثل هذه األساليب يف التعامل 
لألمة  املصريية  القضايا  عن  االنشغال  دائرة  إىل  أمتنا  تعيد  والتي  األشقاء،  بني 

العربية.

وإيضاحا للموقف، أرجو معايل األمني العام توزيع هذه املذكرة عىل الدول 
العربية الشقيقة، واهلل املوفق. 

مع خالص التحيات واألمنيات،،

صباح األمحد اجلابر الصباح     
نائب رئيس جملس الوزراء ووزير اخلارجية".)58(    

يف  الدائم  الكويت  مندوب  سلم  1990/7/20م   يف  بيومني  ذلك  وبعد 
منظمة األمم املتحدة السيد حممد عبداهلل أبو احلسن رسالة من سمو الشيخ صباح 
باملوقف  تتعلق  كويار  دي  برييز  خافيري  املتحدة  لألمم  العام  األمني  إىل  األمحد 

املستجد بني الكويت والعراق.)59( وفيام ييل نصها:

سعادة األمني العام لألمم املتحدة / خافيري برييز دي كويار

حتية طيبة وبعد :

أود إطالع معاليكم عىل أن الكويت تلقت مذكرة من احلكومة العراقية مؤرخة 
يف 1990/7/15م تضمنت عددا من االدعاءات واالهتامات التي ال تستند إىل 

أساس من الصحة، وقد انحرصت تلك االدعاءات واالهتامات باآليت:

يف  النفط  أسعار  عىل  طرأ  الذي  التدهور  وراء  تقف  الكويت  بأن  االدعاء  أوال: 
السوق العاملية وذلك بإغراق السوق النفطية بمعدالت إنتاج عالية.

)58(   فؤاد مطر، مرشفا، موسوعة حرب اخلليج: اليوميات – الوثائق – احلقائق، ج. 2، ص. 18-16.
)59(   جريدة القبس، 1990/7/21م.
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الرميلة  الواقع ضمن حقل  العراق  نفط  قامت برسقة  الكويت  بأن  ثانيا: االهتام 
العراقي.

ثالثا: االدعاء بأن الكويت - فيام عمدت إليه آنفا - أحلقت رضرا بالغا باالقتصاد 
العراقي يعد بمثابة عدوان عسكري . 

مع جهات  وباتفاق  بتدبري مسبق  يتم  إنام  الكويت  به  تقوم  ما  بأن  االهتام  رابعا: 
أجنبية.

خامسا: االدعاء بأن الكويت تتباطأ يف التجاوب مع املساعي اهلادفة إىل حل مسألة 
احلدود وقد عمدت إىل الزحف التدرجيي واملربمج يف اجتاه أرض العراق 

وإقامة منشآت عىل أرضه.

احلقيقة  مع  يتناىف  األسعار  تدهور  وراء  الكويت  بأن  ادعاء  من  ورد  ما  إن 
والواقع، حيث أن املتتبع ملسألة أسعار النفط يدرك وبوضوح أن تدهور األسعار 
ومن  ومستهلكني  منتجني  عديدة  أطراف  فيها  تدخل  عاملية  مشكلة  بفعل  كان 
داخل األوبيك وخارجها. أما االدعاء بأن الكويت ترسق نفطا عراقيا فإننا نود أن 
نؤكد هنا بأن استخراج الكويت للنفط يف تلك املنطقة إنام يتم يف آبار تقع ضمن 
األرايض الكويتية جنوب خط اجلامعة العربية عىل مسافة كافية من احلدود الدولية 

وفقا للمقاييس العاملية.

وعن ادعاء العراق بأن الكويت تتباطأ يف التجاوب مع املساعي اهلادفة إىل 
الزحف التدرجيي باجتاه األرايض العراقية وإقامة منشآت عىل األرايض العراقية 
يف  الكويت  سعت  فقد  معكوسة؛  احلقائق  وعرض  للواقع  تزييفا  ُيعدُّ  ذلك  فإن 
شكل متواصل إىل ترسيم احلدود بني البلدين وإهناء املشاكل املعلقة، ولكن العراق 
كان يرفض وباستمرار وضع حد لتلك املسألة القائمة بني البلدين يف الوقت الذي 
سعى فيه العراق وأثناء احلرب إىل ترسيم احلدود بشكل هنائي مع الدول العربية 

الشقيقة األخرى املجاورة له.
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إىل  سعادتكم  انتباه  تسرتعي  أن  فيه  ترغب  الذي  الوقت  يف  الكويت  إن 
خطورة االدعاءات واالهتامات الواردة ضمن املذكرة العراقية فإهنا تود أن تشري 
أوضحت  عندما  وذلك  للكويت  واضح  هتديد  من  املذكرة  يف  ورد  ما  إىل  أيضا 
املذكرة بأن العراق سيحتفظ بحقه بمطالبة املعنيني بإصالح التجاوز، وهو جتاوز 

تؤكد الكويت بطالن صحته.

كام تود الكويت التأكيد عىل أنه يف الوقت الذي يشهد فيه العامل انفراجا واضحا 
وتتضاءل فيه بؤر التوتر؛ ويف الوقت الذي عملت فيه الكويت جاهدة لوضع حد 
املنطقة  بأمن واستقرار  حلرب مأساوية دامت ألكثر من ثامين سنوات وعصفت 
فضال عام مثله من هتديد مبارش لألمن والسلم الدوليني؛ يف هذا الوقت تأيت هذه 
املذكرة العراقية لتعمل عىل التلويح بإعادة التوتر إىل املنطقة بام ينطوي عليه من 
أبعاد خطرية. وما يدعو إىل األسف أن تأيت هذه املذكرة يف مرحلة هامة ودقيقة 
الشعب  مأساة  استمرار  عىل  ودوليا  عربيا  واالهتامم  األضواء  تتسلط  وقت  ويف 

الفلسطيني وحماولة إجياد حل متفاوض عليه هلا.

معايل األمني العام

عىل الرغم من نوايا العراق يف مواصلة التصعيد اإلعالمي إال أن الكويت 
تود أن تؤكد التزامها املبدئي يف تعاملها مع جرياهنا والقائم عىل أساس من حسن 
اجلوار والتعايش السلمي واللجوء إىل احلوار يف حل املشاكل املعلقة بني البلدين، 
ومقاصده  املتحدة  األمم  بميثاق  التام  التزامها  الصدد  هذا  يف  تؤكد  أن  تود  كام 

وأهدافه.

معايل األمني العام

لقد تقدمنا هبذه املذكرة الطالع سعادتكم عىل هذه االدعاءات واالهتامات 
املوجهة ضد الكويت العضو يف منظمتكم املوقرة وسنعمل عىل موافاة سعادتكم 
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بام يستجد من تطورات هبذا الشأن.

وتفضلوا سعادتكم بقبول فائق تقديري واحرتامي

صباح األمحد اجلابر الصباح       
          نائب رئيس الوزراء ووزير اخلارجية". )60(

باإلضافة إىل ذلك الدفاع، توجد شهادة السيد سليامن الشاهني وكيل وزارة 
العراق. ويميز شهادته  اهتامات  الذي حتدث يف مذكراته عن  الكويتية  اخلارجية 

أهنا مدعمة باألرقام واإلحصائيات، وفيام ييل نصها:

هلم  أوضحنا  فقد  النفط  بشأن  للكويت  العراق  باهتامات  يتعلق  ما  يف  "أما 
خط  جنويب  وتقع  "الرتقة"،  هي   1963 عام  منذ  اكتشافها  بدأ  التي  املنطقة  بأن 
املكونة حلقل  الطبقات  وإذا كانت جيولوجيا متصلة حتت األرض مع  اجلامعة. 
الرميلة العراقي فذلك ال يعني التجاوز عىل احلق العراقي وال عالقة للعراق هبا. 
عىل  املتجاوز  هو  من  املتحدة  لألمم  التابعة  احلدود  جلنة  ترسيم  واقع  من  وثبت 

أرايض اآلخر. 

قبل  أنه  حيث  جتاوزاته  يعرف  نفسه  العراق  أن  اآلن  أقول  أن  يمكنني  بل 
أشهر من إعالن جلنة ترسيم احلدود عن نتائجها يف ما يتعلق باحلدود الربية فقد 
الحظت قوات املراقبة لألمم املتحدة مع رجال األمن الكويتيني يف املنطقة املجردة 
من السالح قيام العراق بسحب معدات استخراج النفط من تلك اآلبار التي كان 

يستغلها طيلة السنوات املاضية. 

أما االدعاء بأن الكويت استفادت من تعطل العراق إلنتاج نفطه خالل حربه 
مع إيران فيكفي أن يعرف العراق بأن إنتاج الكويت انخفض من مليون ونصف 

شكري،  حسن  455-457؛  ص.  واملهنة،  املحنة  بني  الكويتية  الدبلوماسية  الشاهني،  ماجد  سليامن     )60(
الكتاب األبيض يف حمكمة التاريخ، د.م.، د.ن، 2001، ص. 127-125.

بداية األزمة: افتعال العراق ألزمة سياسية مع الكويت الفصل الثالث



149 148149 148

عام 1979 إىل أقل من ثامنامئة ألف برميل يوميا يف الثامنينيات، واإليرادات هبطت 
من حوايل ستة مليارات دينار عام 1980 إىل 1.4 مليار عام 1986م، وأن التزام 
الكويت بمقررات األوبك أفقدها 55٪ من معدل إنتاجها قبل احلرب العراقية 

االيرانية؛ وذلك التزاما منا باحلصص املقررة لوقف التدهور يف األسعار. 
املتدهورة  األسعار  املتسببتان يف  بأهنام  بعشوائيٍة  واإلمارات  الكويت  واهتام 
للنفط أمر مردود عليه، حيث أن تقارير األوبك نفسها عن تلك الفرتة؛ ويف مايو 
حصتها،  لتجاوز  القدرة  متلك  التي  هي  دول  تسع  هناك  أن  إىل  تشري  بالذات، 

وليست الكويت أو االمارات ]من بينها[.
األعضاء  الدول  بني  االتفاق  تم  جدة  يف  العربية  لألوابك  اجتامع  آخر  ويف 
عىل املستوى املقبول لإلنتاج، والعراق أول من أشاد بام تم االتفاق عليه. وهكذا 
أبواق  بفتحه  احلرب  مشارف  إىل  واألمة  العريب  اخلليج  منطقة  العراق  أوصل 
دعاياته وإعالمه وتصعيد هلجة التهديد والوعيد واالهتامات املكشوفة والساذجة 

إال عىل من يصيغها".)61(
خالل  من  العراق،  ملسؤويل  اخلطايب  االنقالب  الشاهني  سليامن  ورصد 
كشفه عن رسالة بعثها وزير الشؤون اخلارجية العراقي سعدون محادي يف تاريخ 
أي  األمحد،  صباح  الشيخ  الكويتي  اخلارجية  وزير  سمو  إىل  1990/4/30م 
قبل شهرين ونصف من تاريخ املذكرة العراقية يف يوليو. وفيها يعرتف سعدون 
هي  الكويت  مع  احلدود  حتديد  عىل  االتفاق  إجراء  عن  تأخرهم  بأن  محادي 
ألسباب خارجة عن اإلرادة القومية. وأكد فيها عىل احرتام سيادة دولة الكويت 
عىل أرضها احرتاما ثابتا وأصيال كإخوة ودول. ثم يقارن الشاهني هذا اخلطاب 
أمريكا  مع  والتآمر  املربمج  الزحف  عن  تتحدث  التي  املذكرة  بخطاب  اهلادئ، 

واخليانة والعدوان.)62(

)61(   سليامن ماجد الشاهني، الدبلوماسية الكويتية بني املحنة واملهنة، ص. 22.
)62(   سليامن ماجد الشاهني، الدبلوماسية الكويتية بني املحنة واملهنة، ص. 320-319.
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جريدة القبس تبني موقف احلكومة الكويتية واملجلس الوطني من املذكرة العراقية. تاريخ 1990/7/19م.
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ثم جاء رد عراقي عىل املذكرة الكويتية اجلوابية سلم جلامعة الدول العربية 
مؤرخًا بـ 1990/7/21م ال ختتلف يف مضموهنا عن املذكرة األوىل، حيث كرر 
الكويت  مساعدات  وجحد  واحلدود،  النفط  مسألتي  يف  مزاعمه  عزيز  طارق 
خاص.  بشكل  وللعراق  عام  بشكل  العربية  للقضايا  والداعم  املؤيد  وموقفها 
ورفض أيضا اقرتاحات الكويت حلل األزمة ما يوضح تعمد العراق االستمرار 

يف التصعيد السيايس والبذاءة اللفظية.)63(

فقد  احلسن  أبو  حممد  السفري  املتحدة  األمم  يف  الكويت  دولة  مندوب  أما 
قال:

كون  وطبيعي  عليها.  الكويتية  احلكومة  ورد  العراقية  املذكرة  "وصلتنا 
جملس األمن عادة من صلب اختصاصاته هو مراقبة األوضاع الدولية ومكامن 
اخلطورة وحماولة معرفة هل هذه املكامن سوف تنفجر؛ وبالتايل هناك مسؤولية 
ملقاة عىل عاتق األمني العام بموجب امليثاق لكي يستشعر مكامن  اخلطورة التي 
هتدد األمن والسالم يف العامل، وإذا مل تتقدم أي دولة سواء من املعنية أو غري املعنية 
من أعضاء جملس األمن أو خارج أعضاء جملس األمن بطلب دراسة هذا الوضع؛ 
من   99 البند  حتت  احلالة  هذه  يف  ينظر  أن  العام  لألمني  حق   يعطي  امليثاق  فإن 

امليثاق. يؤيت باحلالة كنوع من أنواع الدبلوماسية الوقائية. 

األمور  تطورات  بدقة  وأراقب  الكويتية  احلكومة  من  املذكرات  أتلقى  وأنا 
والواسطات التي بدأت تظهر عىل الساحة والواسطات العربية. واقرتبنا من أنه 

ُرِفَضت املبادرة الكويتية التي طلبت احلل العريب قبل تفاقم األزمة.
املتحدة  األمم  يف  أنا  يل  بالنسبة  الكويت  اقرتحتها  التي  اللجنة  رفض  ]إن[ 
كان مؤرش خطر نظرا ألن امليثاق يقول إنه عندما تتفاقم األزمات فهناك املنظامت 
ملا  عليه.  يساعد  امليثاق  هذا  اإلشكال،  هذا  حل  يف  األوىل  الوالية  هلا  اإلقليمية 

)63(     فؤاد مطر، مرشفا، موسوعة حرب اخلليج: اليوميات – الوثائق – احلقائق، ج. 2، ص. 22-19.
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رفضت العراق اللجوء إىل املنظمة اإلقليمية وهى اجلامعة العربية، هنا استشعرت 
خطورة". )64(

•	موقف املجل�ص الوطني الكويتي: خطاب �صمو ويل العهد وتاأييد الأع�صاء

كان للمجلس الوطني يف الكويت، وهو املجلس البديل ملجلس األمة بعد 
يف  ظهرت  التي  العراقية  لالدعاءات  شاجب  موقف  بالدستور،  العمل  تعليق 
املذكرة. وقد سجل وزير الرتبية أ.د. عبداهلل يوسف الغنيم حمرض اجللسة الرسية 
جملس  ورئيس  العهد  ويل  خطاَب  فيه  مدونًا  1990/7/18م  بتاريخ  املنعقدة 
الوزراء سمو الشيخ سعد العبداهلل الصباح إىل األعضاء. وفيه فنَّد مزاعم املذكرة 
سبع  اجللسُة  واستغرقت  والديون.  باحلدود  املتعلقة  الباطلة،  واهتاماهتا  العراقية 
بإصدار  اجللسة  وانتهت  للحديث،  أسامءهم  عضوا   35 حوايل  سجل  ساعات. 

بيان وتفويض احلكومة بالقيام بكل ما هو مناسب ملعاجلة األزمة.

كان الشعور بأمل اجلحود واضحا يف خطاب سمو ويل العهد، هذا اخلطاب 
الذي جتلت فيه الشهامة الكويتية واإلخالص لألخ والصديق، واإليامن بالقضية 
دفعت  الكويت  أن  فاتضح  العراقي.  النظام  يستحقه  ال  الذي  والنبل  العربية، 
الكويت  تطالب  أن  مليار، ودون  يقل عن 12  ما ال  الثامنينيات  فرتة  للعراق يف 
وحتويل  املستثمرة  الكويتية  األصول  كرس  إىل  تلجأ  الكويت  فكانت  بتسديدها. 
املبالغ إىل العراق. ويتضح أيضا من اخلطاب أن الكويت قد حتدثت مع املسؤولني 
العراقيني أكثر من مرة حول التعديات العراقية عىل احلدود الكويتية، بل وأخذوا 
ذلك  لريوا  للكويت  الشاملية  احلدود  يف  ميدانية  بجوالت  العراقيني  املسؤولني 
بأنفسهم. وبينوا أن حقل الرتقة الكويتي الذي يقع داخل حدود الكويت ينتج 10 

من  عدد  أحاديث  يرصد  األول"  امللف  يرَو،  مل  ما  الغادر:  العراقي  "الغزو  بعنوان  وثائقي  فيلم   )64(
وأسامة  الفييل  رضا  وتقديم  إعداد  من  للكويت  العراقي  الغزو  فرتة  قبيل  الكويتيني  املسؤولني 
YouTube، https://www.youtube.com/ الكويت،2000،  دولة  تلفزيون  الروماين، 

watch?v=mtZmZLf2_R8 )تاريخ الدخول 2019/7/10م(.
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آالف برميل يوميا، فيام ينتج حقل الرميلة العراقي الذي يقع شامل خط احلدود ما 
بني 400 إىل 600 ألف برميل يوميا، ما يعني أن الرتقة تنتج ما معدله 1.5٪ من 
اإلنتاج العراقي، فكيف يمكن هلذا العدد الصغري من الرباميل أن يرض باالقتصاد 
عن  العهد  ويل  سمو  رد  فقد  الكويتي،  بالنفط  السوق  إغراق  وحول  العراقي؟ 
أن ارتفاع سعر الربميل هو من مصلحة اقتصاد الكويت والعراق، فكيف تقوم 

باإلسهام بخفض سعره؟

كان الغرض من خطاب الشيخ سعد ألعضاء املجلس الوطني كام ذكر بنفسه 
وا بوضوح وبرصاحة عىل استفسار كل  أن يبّينوا كلَّ احلقائق، ومن أجل أن يردُّ
اليوَم تسجيال كامال  العراقية حينام تبثُّ  مواطن وهو يستمع إىل أجهزة اإلعالم 
ُت  "وقد أردنا أن يأيت الرد الكويتي بصيغة ُتفوِّ ملضمون املذكرة العراقية. وقال: 
يتامشى  بحيث  العملية،  تصعيد  إىل  هتدف  أو  تريد  التي  العنارص  عىل  الفرصَة 
باملساعي  العرب  لألشقاء  الفرصة  نعطي  الرد  هذا  ويف  أهدافهم.  مع  التصعيد 

ة إلجياد صيغة تكفل للبلدين الشقيقني املزيد من التعاون يف جيع امليادين". اخلريِّ

وفيام ييل نص خطاب سمو ويل العهد الشيخ سعد العبداهلل الصباح ألعضاء 
املجلس الوطني بتاريخ 1990/7/18م،)65(  ويليه نص بيان املجلس الوطني:

الرئيس)66( "السيد 

اإلخوة الكرام أعضاء املجلس الوطني

السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته،

أشكركم يف بدء كلمتي عىل استجابتكم لطلب احلكومة بأن تكون اجللسة 

البحوث  مركز  لدى  حمفوظ  1990/7/18م،  بتاريخ  الوطني  املجلس  يف  عقدت  جلسة  حمرض   )65(
والدراسات الكويتية. 

كان رئيس املجلس الوطني آنذاك املرحوم عبدالعزيز املساعيد.  )66(
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رسية، وذلك ملناقشة املستجدات املتعلقة بالعالقات الكويتية العراقية.

يف األسبوع املايض - أهيا اإلخوة - اجتمع يف تونس جملس اجلامعة العربية 
ختام  ويف  الفلسطيني،  األمريكي  احلوار  وموضوع  الفلسطينية  القضية  ملناقشة 
اجتامع اإلخوة مندويب الدول العربية فوجئ اجلميُع بتوزيع الوفد العراقي ملذكرة 
حتتوي عىل اهتامات ومزاعم خطرية ضد الكويت ... وأطلب من السيد األمني 

العام للمجلس أن يقرأ نصَّ املذكرة، وسأقوم بالتعليق عليها بعد ذلك.

)يتلو األمني العام نص املذكرة العراقية، ثم تابع سمو الرئيس خطابه(

وبعد أن استمعتم إىل فحوى ومضمون ما ورد يف املذكرة العراقية التي كالت 
التهم للكويت، اسمحوا يل أن أوضح لكم ما ورد فيها، مع الرد عىل األمور التي 

َضت هلا . . تعرَّ

إن أي شخص حمايد يقرأ ما ورد يف هذه املذكرة جيد أن ما فيها من اهتامات 
وعبارات تتعارُض مع طبيعة العالقات القائمة بني بلدين شقيقني، وتتعارض مع 

تطلعات األمة العربية وآماهلا.

لقد جاء يف مقدمة املذكرة إشارة إىل تنصل شعب الكويت عن مبادئه القومية 
العراقية  النظر  وجهات  أقبل  أن  املمكن  من  ومسؤول  وكمواطن  عنها.  وختليه 
ما  لكن  تضمنتها،  التي  النقاط  كل  عىل  أرد  أن  املستقبل  يف  أو  اليوم  وأستطيع 
حيز يف النفس أن املذكرة هي عبارة عن حمض اهتامات ... حيز يف النفس أن تأيت 
هذه االهتامات من جار عزيز عرف موقف الكويت يف املايض واحلارض. وأقول 
لإلخوة يف العراق إن شعب الكويت ال يستحق منكم مثل هذه االهتامات، فشعب 
الكويت األمني والرشيف أعطى يف املايض وال يزال يعطي يف احلارض وسيستمر 

يف العطاء من أجل قضايا األمة العربية واالسالمية بدون ادعاء أو منة.

قاله  ما  وحزن  أمل  بكل  أقول  اآلن  إليكم  أحتدث  إذ  اإلخوة،  أهيا  وإنني 
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الشاعر:

عىل النفس من وقع احلسام املهند وظلم ذوي القربى أشد مضاضة  

ال أهيا اإلخوة يف العراق، فشعب الكويت ال يمكن - ال يف احلارض وال يف 
املستقبل - أن يتنصل من مسئولياته الوطنية والقومية. والعامُل العريب من املحيط 
القومية، ويعرف  القضايا  الشجاع من  الكويت  يعرف موقف شعب  اخلليج  إىل 
العراق  بني  احلرب  بدء  منذ  وعطاء  دعم  من  الشعب  هذا  قدمه  ما  العريب  العامل 
وإيران، واستمر ذلك خالل سنوات احلرب، ونسمع اليوم الغمز واللمز بأن أهل 

الكويت ختلوا عن مبادئهم القومية.

لقد  يناورون.  أو  بلهجتني  يتحدثون  الذين  الناس  أولئك  من  لسنا  نحن 
آمنا بقضية العراق العادلة، وآمنا بقضايا أمتنا العربية واالسالمية، وآمنا بواجبنا 
مع  حرهبم  يف  العراق  يف  األشقاء  مع  وقفنا  اإليامن  هذا  ومن  والقومي،  الوطني 
ايران. وكلكم تعرفون ما تعرضت له الكويت نتيجة ذلك من هتديدات ومؤامرات 
وتفجريات هنا وهناك، وقالوا لنا سوف يستمر التهديد والتفجري، وقلنا هلم بأن 
موقفه،  من  ذلك  يغري  ولن  القومية  بقضيته  مؤمن  شعب  بأرسه  الكويت  شعب 
رغم وصول األمر إىل تعرض رمز البالد حرضة صاحب السمو حفظه اهلل خلطر 

االعتداء.

كل هذا - أهيا اإلخوة - يف سبيل موقف الكويت القومي، وبسبب موقفها 
عن  تنصلوا  قد  الكويت  أهل  بأن  نسمع  النهاية  ويف  العراق،  بجانب  الواضح 
مبادئهم. ونقول بصوت جهوري: ال، ال يمكن ال يف املايض وال يف احلارض وال يف 
املستقبل أن نتنصل أو نتهرب من هذه املبادئ التي ورثناها عن اآلباء واألجداد، 
وتعاهد اجلميع عىل السري يف الطريق الذي يرفع اسم الشعب الكويتي عاليا يف كل 

أقطار املعمورة.
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مواقف  يف  التشكيك  حول  العراقية  املذكرة  يف  جاء  عام  احلديث  هذا  وبعد 
الكويت القومية نتطرق إىل ما جاء فيها عن موضوع النفط، والديون، واملزاعم 
القائلة بتجاوز السلطات الكويتية يف بناء مراكز عسكرية وإنشاء مزارع وحفر آبار 

داخل األرايض العراقية.
حكومة  جانب  من  اآلن  نواجه  بتنا  األسف  عميق  مع  "إننا  املذكرة:  تقول 

الكويت حالة خترج عن إطار املفاهيم القومية ..."
الكالم  وأين  ذلك؟  تم  ومتى  القومية؟  املبادئ  نطاق  عن  خرجنا  متى  منذ 
شعب  بشجاعة  يشيدون  كانوا  الذين  العراقيني  املسئولني  من  نسمعه  كنا  الذي 
الرئيس  الكويت وما قدمه من دعم للعراق الشقيق، وكلكم قد سمع ذلك من 
العراقي صدام حسني نفسه من خالل وسائل اإلعالم. فمنذ متى حادت الكويت 

عن مبادئها القومية؟
حيتاج هذا السؤال إىل أكثر من جواب...

وبأسلوب  سعوا  الكويت  حكومة  يف  املسؤولني  "إن  أيضا:  املذكرة  وتقول 
خمطط ومدبر ومتواصل إىل التجاوز عىل العراق واإلرضار به، وتعمدوا إضعافه 

بعد خروجه من احلرب..."
نحن أهيا اإلخوة ال نتآمر، وال نحيك الدسائس يف الليل، وسياستنا الداخلية 
العربية  األمة  يف  واألشقاء  الكويت  ملصلحة  ونعمل  عِملنا  واضحة.  واخلارجية 

واإلسالمية. وال نتعامل مع الشيطان من أجل اإلرضار بأمتنا العربية.
وتقول املذكرة أيضا: "كام سلكت حكومة الكويت هذه السياسة التي تتعمد 

إضعاف العراق".
منارصة  أجل  من  العراق  إضعاف  عىل  نعمل  أن  إىل  األمر  بنا  وصل  هل 
التي  وهي  الدور،  هبذا  تقوم  أن  للكويت  يمكن  وهل  واإلمربيالية؟  الصهيونية 

عرف العرب جيعا مواقفها القومية املرشفة؟
من  نريد  إننا  الكويت؟  به  تقوم  الذي  الدور  هذا  العراق  اكتشف  متى  منذ 
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اجلانب العراقي إثبات ذلك وحتديده برصاحة ووضوح.

واضح  بشكل  هنا  أحتدث  أن  وأريد  احلدود،  موضوع  عن  املذكرة  حتدثت 
ومسهب ومدعم بالوثائق واملستندات، ونوضح من هو الذي يضع العقبات يف 
ُيقبل من  طريق احلل. وأقول بصوت مسموع وبرصاحة أن االقرتاح العراقي مل 
اجلانب الكويتي، وأفهمنا العراقيني بأن حكومة الكويت غري مستعدة للتنازل عن 

أي شرب من الكويت فهي أمانة نحملها.

أهيا اإلخوة ...

أحتدث إليكم يف هذه اجللسة بكل وضوح. لقد فوجئنا باالهتامات العراقية 
الواردة يف املذكرة التي استمعتم إليها. ورأينا أن نطلب االجتامع بكم، لتستأنس 
احلكومة بام عندكم من آراء وأفكار تساعد يف محاية أمن الوطن واملواطنني. ونحن 
د العملية، ونعرف أن هناك خمططا يريد متزيق األمة العربية، ونقول:  ال نريد أن نصعِّ
ال، ولن نكون من أولئك الذين يساندون ذلك. ونرى أن الظروف احلالية ألمتنا 

العربية تتطلب منا جيعا وحدة الكلمة ووحدة الصف ووحدة العمل.

تقول املذكرة: "أثناء انشغال العراق يف حربه مع ايران استغلت الكويت ذلك 
العراق،  التدرجيي واملربمج باجتاه أرض  التصعيد والزحف  تنفذ خمططا يف  لكي 
فصارت تقيم املنشآت العسكرية واملخافر واملنشآت النفطية واملزارع عىل أرض 

العراق".

... عندما نلتقي باألشقاء يف العراق ونتحدث عن إهناء مشكلة احلدود نرى 
أن ردهم هو ليس هناك فرق بني احلدود الكويتية والعراقية، ويقولون اليوم أن 
الكويت قد جتاوزت احلدود وأقامت منشآت عسكرية ونفطية ومدنية... تعالوا 
لنحدد احلدود ونتفق عليها هنائيا ومن ثم نستطيع القول أن إحدى الدولتني قد 
أو  عراقية  أراض  يف  واملنشآت  املراكز  هذه  أن  قررتم  كيف  احلدود...  جتاوزت 
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كويتية؟ حددوا أوال احلدود ثم انكروا بعد ذلك أي جتاوز عليها.

تقول املذكرة: "وقد سكتنا عىل كل ذلك واكتفينا بالتلميح واإلشارات علها 
تكفي يف إطار مفاهيم األخوة التي كنا نعتقد أن اجلميع يؤمنون هبا، ولكن تلك 

اإلجراءات استمرت وبأساليب ماكرة وإرصار يؤكد التعمد والتخطيط".

... إنني أطلب من السلطات العراقية أن تدلني عىل تلك املراكز واملنشآت 
العسكرية أو املدنية التي متت داخل األرايض العراقية. وملزيد من التفصيل فقد 
اآلخر،  اجتاه  يف  أحدمها  وكويتي  عراقي  جنديني  تقدم  املرات  إحدى  يف  حصل 
من  فرأيت  مواجهة،  حتصل  وكادت  الشامل،  نحو  والثاين  اجلنوب  نحو  األول 
واجبي السفر اىل العراق إلطفاء الفتنة ولبحث هذا األمر. وقلت لألشقاء هناك 
إذا كان العسكري الكويتي قد حترك انطالقا من واجبه للدفاع عن وطنه، فال ينبغي 
املسؤولون  قدر  وقد  صحيح.  والعكس  عريب  عسكري  وجه  يف  ذلك  يكون  أن 
العراقيون ذلك. ثم قمت معهم بجولة يف السيارة يف منطقة احلدود من الرتقة إىل 
أم قرص، وأطلعتهم عىل الوضع وما قد يرتتب عىل انطالق رصاصة باخلطأ من أي 

جندي من الطرفني.

يستمر،  أن  ينبغي  ال  األمر  هذا  أن  عىل  إبراهيم  عزت  السيد  مع  واتفقت 
وأن يسحب كل جانب قواته ملسافة كيلومرت واحد من اخلط املمتد ما بني الرتقة 
وأم قرص، عىل أن ال يشمل تلك املخافر املبنية. وقد تم االتفاق عىل ذلك وهدأ 

األمر.

لقد احرتمنا وما زلنا نحرتم هذا االتفاق، ولكن لألسف من الذي جتاوز؟ 
الكويت أم العراق؟

الكويتي  الداخلية  وزير  من  طلبُت  العراقي  الداخلية  وزير  زيارة  وأثناء 
التجاوزات  عىل  ويطلعه  ميدانيا  األمور  له  ويرشح  احلدود،  إىل  يصطحبه  أن 
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العراقية التي ما زالت مستمرة وباقية بالرغم من كل الوعود التي أعطيت لنا من 
بأمر  حسني  صدام  العراقي  الرئيس  إبالغ  تم  وقد  املسؤولة.  العراقية  السلطات 
هذه التجاوزات، وقد أبدى الرغبة يف إصالح األخطاء. فأثناء وجودي يف الدار 
املوضوع  هذا  العراقي حول  الرئيس  مع  األخري حتدثُت  القمة  مؤمتر  البيضاء يف 
وقلت له: لَنَدع موضوع احلدود ولنتكلم عن التجاوزات، فسأل: أمل ينفذ العراق 

ما تم االتفاق عليه؟ قلت له: مع األسف ال تزال املراكز العراقية موجودة.

تقول املذكرة: "وبعد حترير الفاو بادرنا يف أثناء مؤمتر قمة اجلزائر عام 1988م 
إىل إبالغ اجلانب الكويتي برغبتنا الصادقة يف حل هذا املوضوع يف إطار عالقات 
األخوة واملصلحة القومية... والحظنا الرتدد والتباطؤ املتعمدين من جانبهم يف 
يف  االستمرار  مع  املصطنعة  التعقيدات  وإثارة  واالتصاالت  املباحثات  مواصلة 
األرايض  عىل  واملزارع  واملخافر  والعسكرية  البرتولية  املنشآت  وإقامة  التجاوز 

العراقية".

... نعم لقد حتدثوا معنا أكثر من مرة، لكن وجدنا أن العراق يطالب بموقع 
حيوي اسرتاتيجي يف جزيرة بوبيان. وأثناء زيارته األخرية لبغداد سمعت عزت 
ابراهيم يقول: إن وربة جزيرة عراقية، فقلت له: بل هي جزيرة كويتية، ولنرجع 
الكويت عام 1963م والذي  الذي اعرتف بحدود  العراقي  البيان  إىل  أنا وأنت 
أشار إىل الرسائل املتبادلة بني احلكومة العراقية وحاكم الكويت. وهذه الرسائل 
تقر بأن حدود الكويت تتفق مع احلدود احلالية، وأكدت بأن جيع اجلزر الكويتية 
مل  االتفاقية  هذه  أن  وقتها  يل  وقيل  الكويت.  حلاكم  تابعة  وبوبيان  وربة  فيها  بام 
البكر وحاكم  أمحد حسن  أهنا موقعة من  مع  الثورة،  قيادة  يصادق عليها جملس 
الكويت، ونسخ من هذه االتفاقية موجودة يف أمانة جامعة الدول العربية واألمم 

املتحدة.

إن القول بأن اجلانب الكويتي هو الذي يضع العراقيل هو قول جيانب الصحة 
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التي تؤكد نوايا الكويت، ويسعدنا أن  وينايف احلقيقة. ولدينا الكثري من الوثائق 
ندعو األشقاء لكي يطلعوا عىل هذه الوثائق ونتحدث معهم دون مواربة.

تقول املذكرة: "بدأت حكومة الكويت ومنذ عدة أشهر بانتهاج سياسة ظاملة 
القصد منها هو إيذاء األمة العربية، وإيذاء العراق خاصة."

لألمة  مؤذ  بعمل  الكويت  قامت  هل  املتوسطة  املدرسة  يف  طالبا  سألت  لو 
العربية عامة أو للعراق خاصة ألجابك بالنفي. وكلنا نعرف أنه قبل أشهر قليلة 
كانت هناك قمة عربية يف بغداد، ومل نسمع أحدا من الرؤساء قال بأن الكويت آذت 

األمة العربية أو العراق، ونحن نطلب من األشقاء اإلجابة عن هذا السؤال.

إن التاريخ ميلء باملواقف واألمثلة الدالة عىل ما قدمته الكويت لألمة العربية، 
وذلك انطالقا من اإلحساس الوطني والقومي، وقد حتملت الكويت الكثري يف 
سبيل تلك املواقف. ومن املؤمل أن نسمع من األشقاء يف العراق أن هذا الشعب قد 

قام بإيذاء األمة العربية.

أهيا اإلخوة ... فيام يتعلق بموضوع النفط

إلغراق  مدبرة  عملية  واإلمارات  الكويت  حكومتا  "نفذت  املذكرة:  تقول 
سوق النفط بمزيد من اإلنتاج خارج حصتهام املقررة يف األوبيك بمربرات واهية 

ال تستند إىل أي أساس من املنطق أو العدالة...".

... إنني وكل مواطن غيور يمكن أن ندرك بسهولة أن مثل هذا األمر املتعلق 
بحصة الكويت أو سقف اإلنتاج يمكن أن ُيطرح يف داخل املنظامت املعنية هبذا 
الكويت  ملهاجة  ذلك  يستغل  أن  ينبغي  وال  األوابيك.  أو  األوبيك  مثل  األمر، 
أن  أليس من مصلحتنا  مرفوض.  أمر  هذا  إن  املذكرة.  الذي جاء يف  النحو  عىل 
ذلك  أليس  ومصدر،  منتج  بلد  ونحن  الواحد  للربميل  دوالرا   34 السعر  يبقى 
أمرا منطقيا؟ وكان بودنا أن نبيع النفط بأسعار عالية، غري أن النفط سلعة ختضع 
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لقانون العرض والطلب. وليس من املعقول أن تقدم الكويت عىل إغراق سوق 
النفط وهو أمر يؤدي إىل الرضر هبا أوال، دون أن يكون هناك عوامل جتارية عاملية 

جتربها عىل ذلك.

وتقول املذكرة: "وقد أضافت حكومة الكويت إىل هذه اإلساءات املتعمدة 
 1980 عام  منذ  نصبت  فقد  بالذات.  بالعراق  اإلرضار  مستهدفة  أخرى  إساءة 
الرميلة  حقل  من  اجلنويب  اجلزء  عىل  نفطية  منشآت  احلرب  ظروف  يف  وخاصة 

العراقي، وصارت تسحب النفط منه".

... إن من حقنا - أهيا اإلخوة - أن نحفر اآلبار داخل حدودنا ويف أراضينا. 
بأن  القول  أراضيهم. وال يستدعي ذلك  كام أن من حقهم حفر اآلبار يف داخل 
"النفط الذي كانت تبيعه الكويت يف األسواق العاملية هو ذلك الذي كانت ترسقه 

من حقل الرميلة العراقي" .

ال يا سادة... نحن لسنا لصوصا، وال نرسق حقوق الغري، وليس هذا من 
شيم الكويت... ومنذ متى يتهم شعب الكويت بالرسقة واللصوصية؟ إن هذا من 
حقنا مثل ما هو حاصل بني الكويت والسعودية، حيث متتد التكوينات النفطية 
اجلانب  عنها  حتدث  التي  اآلبار  من  املستخرج  النفط  إنتاج  أن  كام  احلدود.  عرب 
العراقي ال يتعدى عرشة آالف برميل يوميا تستخرج من حقل الرتقة الكويت. 
بينام اإلنتاج العراقي من حقل الرميلة يرتاوح بني 400 و 600 ألف برميل يوميا، 

أي أن إنتاجنا نحو 1.5٪ من إنتاج العراق.

وأغرقنا  اإلنتاج  زدنا  بأننا  االهتام  أما  إليها،  اإلشارة  من  البد  حقائق  هذه 
بالرسقة  واالهتام  بالعراق،  واإلرضار  األسعار  انخفاض  إىل  أدى  ما  األسواق 

واللصوصية، فهام أمران مرفوضان.

الكويت  حكومتي  سياسة  خماطر  رشحنا  أن  سبق  "لقد  املذكرة:  تقول 
واإلمارات إلخوتنا يف الدول العربية املنتجة، ومنهم الكويت واإلمارات مرات 
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عديدة وشكونا وحذرنا...".

... كلنا استمعنا خالل األيام القليلة املاضية إىل وجهة النظر العراقية الداعية 
إىل رضورة إجياد صيغة لتحديد سقف إنتاج النفط. وكان رأينا أن يبحث ذلك يف 
إطار الدول العربية املنتجة للنفط. وزارنا وزير النفط العراقي الذي عرض طلب 
الرؤساء لبحث هذا املوضوع، وكان رأينا  العراق دعوة مؤمتر قمة عىل مستوى 
أن ذلك يمكن أن يبحث عىل مستوى وزراء النفط، وفعال تم االجتامع املطلوب 
ضت الكويت  يف جدة لبحث هذا األمر. والتزمنا بام تم االتفاق عليه حيث خفَّ

إنتاجها إىل 1.5مليون برميل يوميا وهو يف حدود حصة الكويت.

ومن املالحظ أن العبارات الواردة يف املذكرة تدل عىل أن ما جاء فيها ليس 
اهلدف منه النفط، وأهنا كانت ُمعدة قبل االجتامع األخري لوزراء النفط يف جدة. 
لع الرئيس صدام عىل اتفاق جدة أو البيان الذي صدر عن الدول  وأتساءل أمل يطَّ

املنتجة للنفط وعن التزامنا بسقف اإلنتاج؟

فعلته  ما  بأن  االستنتاج  الستبعاد  جمال  أي  هناك  يبق  "مل  املذكرة:  وتقول 
حكومتا الكويت واإلمارات يف هذا الشأن إنام هو سياسة مدبرة تستهدف أهدافا 
خفية... ومن آزرها أو دفع إليها إنام ينفذ جزءا من املخطط اإلمربيايل الصهيوين 

يف العراق وضد األمة العربية".

أننا  العربية يظهر من يقول  متُه الكويت للعراق ولألمة  ... وبعد كل ما قدَّ
املواطن  يقول  ماذا  العربية.  واألمة  العراق  ضد  واألمريكان  اليهود  مع  نشرتك 
الكويتي حينام يسمع ذلك؟! ملاذا مل يطرح ذلك أمام صاحب السمو عند زيارته 
االجتامع  أن  مع  السكوت  التزموا  ملاذا  القمة؟  مؤمتر  حلضور  لبغداد  األخرية 
املخططات  مع  تتامشى  أن سياستكم  يقولوا  مل  ملاذا  العربية؟  الطاقات  حلشد  هو 

الصهيونية واألمريكية؟
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وحينام تعرض إخواننا يف العراق للتهديد اإلرسائييل أعلنت الكويت أن أي 
عدوان عىل العراق هو عدوان عىل الكويت، وأهنا لن تأخذ دور املتفرج، واآلن 

نسمع بأن الكويت تقوم بدور خمطط له ضد العراق!!

فاخترصت  العربية،  للعراق وللقضايا  الكويت بسبب دعمها  تأثرت  ولقد 
أشقاءنا  وندعم  نقف  زلنا  ما  ولكننا  أخرى.  مشاريع  وأجلت  املشاريع  بعض 
عىل  دوما  عملنا  ولقد  الفلسطينية.  التحرير  ومنظمة  واألردن  سوريا  يف  العرب 

رفعة العرب وكرامتهم، ومل نعمل يف يوم من األيام عىل تفريق الكلمة العربية.

وتسرتسل املذكرة لتقول: "وبعد أن طلبنا مبارشة من هاتني احلكومتني الكفَّ 
عن هذه السياسة الظاملة واملدمرة ورشحنا هلا ما نتعرض إليه من أرضار كبرية ... 
فإننا ُندين حكومَتي الكويت واإلمارات بالعدوان املبارش عىل العراق فضال عن 

عدواهنام عىل األمة العربية".

إنني مرسور وسعيد أن وزعت هذه املذكرة عىل الدول العربية، وأريد من 
أي دولة عربية أن تذكر أن الكويت قد قامت بعدوان عليها، وليحاسبونا عىل ما 
قمنا به. وملاذا مل يناقش هذا األمر يف االجتامع األخري بتونس، ومِلَ مل توزع املذكرة 

إال بعد انفضاض االجتامع؟ أرجو أن تفرس هذه النقطة.

اعتداء  العراق هو  اعتداءها عىل  فإن  للكويت  بالنسبة  "أما  املذكرة:  وتقول 
مزدوج... وهو بمثابة عدوان عسكري.."!!

... هكذا تقول املذكرة دون أن يكون هناك مقدمة أو اتصاالت حول هذا 
ثم  بالعراق.  االقتصادي  تتعمد اإلرضار  الكويت  بأن حكومة  التأكيد  األمر مع 
تتطرق املذكرة إىل فكرة إقامة صندوق املعونة العربية وهذه الفكرة يمكن بحثها 
من خالل املؤسسات املختصة. أما بخصوص املساعدات التي قدمتها الكويت 
إيامننا  ولوال  جيعا،  معركتنا  كانت  العراق  معركة  أن  ننكر  ال  فنحن  العراق  إىل 
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بذلك ملا وقفنا معه وحتملنا يف سبيل ذلك الكثري. 

أما عن القروض فقد دفعنا للعراق ثالث دفعات: كل دفعة 2 مليار دوالر، 
باإلضافة إىل النفط الذي تم بيعه حلساب العراق ونصيبنا فيه 150 ألف برميل 
أننا ال  العراقيني  أن حتدثنا مع  مليار دوالر، وسبق  ملدة مخس سنوات وقيمته 6 
نستطيع أن ندفع املزيد عند طلبهم األخري، وال يمكن املساس باحتياطي األجيال 
القادمة حسب القانون. ومع ذلك حول إليهم 500 مليون دوالر. باإلضافة إىل 

املعونات والتسهيالت األخرى ومعظمكم يعرفها.

إن واجبنا القومي ألزمنا بمساعدة العراق يف حربه، وكان هذا الدعم املتنوع 
حمل تقدير جيع املسؤولني العراقيني. ويف إحدى زيارايت للعراق كان السيد عزت 
إبراهيم يشيد بالدعم الكويتي ويقول باحلرف الواحد: إننا كقيادة وحزب بدأنا 
ُم الشعَب العراقي واجلندَي عىل اجلبهة عن دور الكويت )ونقول له بأن اخلبزة  ُنَفهِّ
التي تأكلها يف اخلندق يأيت طحينها من الكويت(. وقال بأن القصد هو تكوين رأي 
عام ملعرفة دور الكويت... واآلن انقلبت القيم لتصبح الكويت يف رأي احلكومة 

العراقية تتعاون مع اإلمربيالية والصهيونية ضد العراق!

وتقول املذكرة: "وقد خرس العراق من جراء االنخفاض الكبري يف صادراته 
بسبب احلرب مبالغ هائلة تقدر بـ 100 مليار وستة مليارات دوالر. ومن الناحية 
يف  للنفط  املنتجة  األخرى  الدول  خزائن  إىل  انتقلت  قد  املبالغ  هذه  فإن  العقلية 

املنطقة".

وتنرش  للدولة،  العامة  امليزانية  نناقش  سنة  كل  يف   - اإلخوة  أهيا   - إننا   ...
الصحف مفرداهتا. فأين تلك املبالغ والوفورات التي تتحدث عنها املذكرة. فإذا 

كانت لدينا وفورات ملاذا ال نسد العجز املوجود يف امليزانية؟

له  ُتدّبر  أن  الكويت  استطاعت  كيف  ويعرف  مداخيلنا،  يعرف  العراق  إن 
األموال املطلوبة وحتويلها برسعة عندما طلبُت من مكتب االستثامرات الكويتي 
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يف لندن تكسري األصول وحولنا مبالغها إىل األشقاء يف العراق.

إن شعب الكويت ُعرف عرب التاريخ بمواقفه العربية، لقد ضحينا ومستعدون 
للتضحية، وال نريد أن نأخذ الدروس من أحد.

لقد أتينا إىل هذه اجللسة العتقادنا بأنه ليس هناك فرق بني احلكومة والشعب، 
الكويت  بني  جمارهيا  إىل  املياه  تعيد  صيغة  إىل  الوصول  يف  التعاون  ُبغية  وذلك 
ُأطِلَعكم  والعراق. وكيل أمل أن يكوَن ما حصل هو سحابة صيف. وُأِحبُّ أن 
عىل ما توّصل إليه جملسكم املوقر ]جملس الوزراء[، واإلجراءات التي اختذها حمليا 

وخليجيا وعربيا:

حمليا:   االجتامع بكم وإطالعكم عىل هذا األمر وأخذ الرأي منكم. 
أمري  السمو  صاحب  من  رسائل  بحمل  األمحد  صباح  الشيخ  سيقوم  خليجيا:  
البالد إىل رؤساء دول جملس التعاون اخلليجي الطالعهم عىل فحوى 

املشكلة. 
عربيا:   سيقوم وزير الدولة لشؤون جملس الوزراء الدكتور عبد الرمحن العويض 
الدول  رؤساء  إىل  رسائل  بحمل  العثامن  ضاري  السيد  العدل  ووزير 
الكويت من  البالد لرشح وجهة نظر  أمري  السمو  العربية من صاحب 

املذكرة العراقية.
)اسرتاحة(

أهيا اإلخوة ...

أشكركم عىل حسن استامعكم حلديثي الذي حاولُت جاهدا من خالله أن 
أن  العراقية من أجل  املذكرة  ما جاء يف  أعطيكم صورة واضحة وحقيقية حول 
وا بوضوح وبرصاحة عىل استفسار كل  تتبّينوا جيعا كلَّ احلقائق، ومن أجل أن تردُّ
اليوَم تسجيال كامال  العراقية حينام تبثُّ  مواطن وهو يستمع إىل أجهزة اإلعالم 

ملضمون املذكرة العراقية.
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ارتياحه  عدم  حول  العراقي  اجلانب  إليه  أشار  ما  لكم  أرشح  أن  وفاتني 
لكلمة قروض بدل الدعم وسبق أن رشحنا لعدة وفود عراقية عندما حتدثوا عن 
هذا املوضوع وذكرنا هلم أن من مصلحة العراق أن تبقى هذه الديون سواء من 

الكويت أو السعودية أو اإلمارات لعدة أسباب.
الرئيس صدام أشار إىل هذا  للعراق واجتامعي مع  وخالل زياريت األخرية 
املوضوع وإن العراقيني يعتقدون أن تلك املبالغ دفعت كدعم... وقلت له: إن من 
مصلحتكم أن يبقى هذا الرقم دينا عليكم ألن العراق عليها ديون كثرية من الرشق 
والغرب، ومن مصلحة العراق أن ُيثبَِت جلميع الدائنني أن ظروفه االقتصادية ال 
تسمح بتسديد هذه الديون؛ فتستطيع أن تستغل أرقام الديون اخلليجية كسالح يف 
يدك بحيث جترب الدائنني بأنك ال تستطيع أن تدفع ديوهنم إال عن طريق الربجمة. 
وقد اقتنع بذلك... وقد سألته: هل أتتك رسالة من صاحب السمو أو من مسؤول 

كويتي عن هذه الديون أو طلب فوائد؟ فأجاب بالنفي.
َ للمجلس املوقر عن موقف دول اخلليج، وهنا أسجل الشكر،  والبد أن ُأبنيِّ
فقد  بالكويت.  باالتصال  الستعجاهلم  الشقيق  البحرين  يف  لإلخوة  الشكر،  كل 
بأننا  وقال  البحرين،  وزراء  رئيس  بن سلامن  األخ خليفة  أمس  اتصل يب صباح 
ُصدمنا للمذكرة العراقية، ونستغرب إرساهلا يف هذا الوقت، وقال بأننا نقف مع 

الكويت، فشكرته عىل هذا املوقف النبيل.
وعربيا...  وخليجيا  حمليا  احلكومة  ستتخذها  التي  اإلجراءات  لكم  ذكرت 
وأطلب من األمني العام للمجلس أن يقرأ عليكم الرد الذي أعدته وزارة اخلارجية 

عىل املذكرة العراقية.
املذكرة  عىل  ردا  العربية  للجامعة  العام  لألمني  ُكتبت  التي  املذكرة  )ُتليت 

العراقية()67(

إىل أمني عام  العراقية، واملرسلة  املذكرة  الشيخ صباح األمحد عىل  السابق حول رد سمو  القسم  انظر     )67(
جامعة الدول العربية.
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أهيا اإلخوة ...

لقد استمعتم إىل مضمون الرد الكويتي عىل املذكرة العراقية، وقد أردنا أن 
إىل  هتدف  أو  تريد  التي  العنارص  عىل  الفرصَة  ُت  ُتفوِّ بصيغة  الكويتي  الرد  يأيت 
تصعيد العملية، بحيث يتامشى التصعيد مع أهدافهم. ويف هذا الرد نعطي الفرصة 
ة إلجياد صيغة تكفل للبلدين الشقيقني املزيد من  لألشقاء العرب باملساعي اخلريِّ

التعاون يف جيع امليادين.

الكويت من  أبناء  يف هذه اجللسة اخلاصة أحتدث إىل إخواين وأبناء وطني، 
خاللكم أنتم أعضاء املجلس الوطني، وأقول للجميع: لقد كافح اآلباء واألجداد 
وناضلوا وضّحوا بالغايل والنفيس يف سبيل املحافظة عىل سيادة واستقالل وطننا. 
ونحن جيعا اليوم أحفاد أولئك األبطال نقدر كل التقدير ما ألقَي عىل عاتقنا جيعا 
من مسؤوليات جسام وأمانة تتطلب الدفاع واملحافظة عىل كيان وعزة الكويت 
وأهل الكويت. إن قوتنا يف تعاوننا، قوتنا تكمن يف تفامهنا... تآزرنا ... تشاورنا 
... وحدة كلمتنا وصفنا ولنذكر قوله سبحانه: )واعتصموا بحبل اهلل جيعا وال 

تفرقوا(.

صاحب  حرضة  قيادة  حتت  وطننا  خلدمة  جيعا  يوفقنا  أن  اهلل  أدعو  وختاما 
السمو الشيخ جابر األمحد، وحفظ اهلل الكويت من كل مكروه.

والسالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته."

وصدر أيضا بيان للمجلس الوطني بعد أن حتدث مخسة وثالثون عضوا   
وأبدوا استنكارهم للموقف العراقي، وفيها ييل نصه:
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بسم اهلل الرمحن الرحيم

بيان صادر عن املجلس الوطني

عقد املجلس الوطني جلسة رسية صباح يوم األربعاء املوافق 18 من يوليو 
1990م بناء عىل طلب من احلكومة اطلع فيها عىل املذكرة التي قدمتها احلكومة 

العراقية إىل جامعة الدول العربية بتاريخ 15من يوليو 1990.

وبعد أن استعرض املجلس ما جاء يف هذه املذكرة، ويف ضوء الرشح الذي 
هلا  مستفيضة  مناقشة  أجرى  الوزراء،  جملس  ورئيس  العهد  ويل  سمو  به  تفضل 

وانتهى إىل تثبيت احلقائق التالية:

يؤكد املجلس الوطني عىل أن للكويت وال تزال وستبقى وفّية اللتزاماهتا  أواًل: 
بالقيم  إيامهنا  من  ذلك  يف  منطلقة  اإلسالمية،  بالقضايا  مؤمنة  القومية، 

العربية األصيلة وبمبادئ الرشيعة اإلسالمية الغراء.

وواجبها  بعروبتها  هذا  إيامهنا  واقع  من  الكويت  أن  عىل  املجلس  يؤكد  ثانيا: 
ملساندة  منة،  دون  العطاء  جتزل  تزال  وال  سامهت  قد  واإلنساين  القومي 
املواقف،  هذه  أبرز  ولعل  وامللامت،  الظروف  كل  يف  العربيات  شقيقاهتا 
باملسؤولية  ويقني،  إيامن  عن  به،  التزمت  الذي  القومي  الكويت  موقف 
العربية املشرتكة، من احلرب العراقية اإليرانية. هذا املوقف  الذي تعرضت 
والتهديد  التخريب  حماوالت  من  لكثري  معلوم  هو  كام  الكويت  بسببه 
واالبتزاز والتي عرضت مصاحلها وأرواح أهلها ومواطنيها للخطر، والتي 
السمو  صاحب  موكب  عىل  لالعتداء  اآلثمة  املحاولة  تلك  أخطرها  كان 
أمري البالد حفظه اهلل. فلم ترضخ الكويت، ومل ترتاجع عن استمرار دعمها 
واإلسالمية  العربية  األصعدة  كافة  عىل  ومعنويا  ماديا  العريب  للموقف 

والدولية.
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واملجلس إذ يستنكر ما جاء بمذكرة احلكومة العراقية ملا حتمله من خرق  ثالثا: 
ومن  واإلسالمية،  العربية  األخوة  لواجبات  جمافاة  ومن  اجلوار  حلقوق 
رضورة  عىل  ليؤكد  الدولية؛  واألعراف  القيم  مع  تتناىف  وألفاظ  عبارات 
قبل  وتبرص  روية  يف  احلوار  وإدارة  والتفاهم  التشاور  بأسلوب  االلتزام 
مواقفها  التشكيك يف  أو حماولة  الكويت  االهتامات يف حق  بنرش  التعجل 

القومية واإلنسانية.

واملجلس الوطني إذ يؤكد عىل أن الكويت، وهي تنطلق من هنجها السيايس 
ويف عالقاهتا مع كافة دول العامل من مبادئ العدل والسالم الدوليني لتنبذ سياسة 
واملعاهدات  باملواثيق  الراسخ  التزاماهتا  دائام  لتؤكد  واالبتزاز؛  والتهديد  العنف 
والدولية.  اإلقليمية  واملنظامت  العربية  اجلامعة  وبمبادئ  الدولية،  واألعراف 
واملجلس يف الوقت الذي يعلن فيه ثقته الكاملة يف قيادته السياسية احلكيم؛ ليؤكد 
تقتضيها  ومواقف  وقرارات  إجراءات  من  مناسبا  تراه  ما  اختاذ  عىل  قدرهتا  عىل 

الظروف. 

واهلَل نسأُل أن يوفقنا جيعا ملا فيه خري ومصلحة وطننا العزيز وأمتنا العربية 
واإلسالمية.")68(

)68(    جريدة القبس، تاريخ 1990/7/19، السنة التاسعة عرشة، العدد 6536، ص. 5.
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جريدة القبس تغطي جلسة املجلس الوطني بعد املذكرة العراقية. تاريخ 1990/7/19م.
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•	زيارة الوفود الكويتية الر�صمية للدول العربية

قررت الكويت فورًا إرسال مبعوثني إىل جيع الدول العربية لرشح املوقف 
الكويتي ورد اهتامات العراق، وتقديم اقرتاحات ملعاجلة األمر. سافر املبعوثون 
سمو  فسافر  1990/7/19م.  تاريخ  يف  الوطني  املجلس  جلسة  بعد  مبارشة 
الشيخ صباح األمحد حامال رسالة من صاحب السمو أمري البالد الشيخ جابر إىل 

دول جملس التعاون اخلليجي. 

وسافر معايل وزير العدل والشؤون القانونية السيد ضاري العثامن إىل دول 
أما  وموريتانيا.  واملغرب  واجلزائر  وتونس  ليبيا  العريب:  املغرب  او  أفريقيا  شامل 
معايل وزير الدولة لشؤون جملس الوزراء الدكتور عبد الرمحن العويض فسافر إىل 

لبنان وسوريا واألردن ومرص والسودان و جيبويت والصومال.)69(

وكانت هلذه الزيارات أثر كبري يف تسليط الصحافة العربية للضوء عىل األزمة 
العراقية الكويتية، فكانت تتصدر عناوين الصحف ونرشات األخبار.

•	تغطية ال�صحافة الكويتية لالأزمة

الكويتية  األزمة  تطورات  من  جيري  بام  كامل  اطالع  عىل  الكويتيون  كان 
العراقية من خالل وسائل اإلعالم املحلية املرئية واملسموعة واملقروءة. كان توجه 
الدولة إعالميا يميل نحو التفاؤل والتطمني، ومع ذلك مل يمنعها من أن ختاطب 
األحداث  وتغطي  تكتب  بأن  الكويتية  للصحافة  وُسمح  وثقة.  بحزم  العراق 
بشكل كامل ومل يكن هناك حجب للمعلومات إال ما خيص البذاءة العراقية التي 

من  عدد  أحاديث  يرصد  األول"  امللف  يرَو،  مل  ما  الغادر:  العراقي  "الغزو  بعنوان  وثائقي  فيلم    )69(
وأسامة  الفييل  رضا  وتقديم  إعداد  من  للكويت  العراقي  الغزو  فرتة  قبيل  الكويتيني  املسؤولني 
YouTube، https://www.youtube.com/  ،2000 الكويت،  دولة  تلفزيون  الروماين، 

2019/7/10م(. watch?v=mtZmZLf2_R8 )تاريخ الدخول 
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تصدر يف صحفهم. تواصلت التغطية اإلعالمية الكويتية منذ تاريخ 18 يوليو إىل 
يوم الغزو يف 1990/8/1.)انظر امللحق(.

أذاعت حمطة إذاعة الكويت يف 1990/7/20م بيانا أو تعليقا أوضحت فيه 
موقف حكومة الكويت كان عنوانه كام رصدت جريدة القبس "التضامن سبيل 
العرب الوحيد لبلوغ أهدافهم القومية يف دفع املؤامرة التي تريد هلم وملستقبلهم 
د مهمة  الدمار والفناء"، وبينت فيه أن اخلالفات تنايف املصلحة القومية العليا وُتعقِّ
املتبادل  االحرتام  وأكدت عىل رضورة  التحديات.  أمام  واهلدف  الكلمة  توحيد 
وحتقيق السالم يف الوطن العريب. وخال التعليق من الدخول يف تفاصيل اخلالف 
والرد عىل مزاعم العراق مؤثرا الرتكيز عىل السياق األعم للحالة العربية الراهنة. 
العراقية  يتساوى مع حرارة الصحافة  املوقف ال  وال شك أن درجة حرارة هذا 

رغم أهنا هي البادئة.
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إذاعة الكويت، جريدة القبس 1990/7/21م.
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الكويتية ذو حضور قوي. ومن بني  العريب يف الصحافة  القومي  التيار  كان 
نفس  ويف  للكويت  منارصا  موقفا  اختذت  التي  القبس  جريدة  القومية  الصحف 
ختاطب  التي  االفتتاحية  املقاالت  طريق  عن  األجواء  هتدئة  حاولت  الوقت 
يف  الكويت  تاريخ  واستذكار  واملنطق  العقل  حتكيم  إىل  وتدعوهم  العراقيني 
القبس  املقاالت االفتتاحية يف  العربية والعراقية. ومن بني عناوين  القضايا  دعم 
"خالف األشقاء ال شقاق اإلخوة"، و"نعم للجار واجلوار"، و"نأمل أن تنفرج". 
وكان موقف الصحافة الكويتية عقالنيا ووطنيا تفوق فيه عىل الصحافة العراقية 
واألردنية جتاه األزمة التي افتعلها العراق ضد الكويت. يذكر أن القبس مل تفطن 
إىل ملز صدام بالدول اخلليجية يف خطابه اإلذاعي يف 17 يوليو 1990، ثم تبني هلا 
الحقا وبدأت بالدفاع عن الكويت)70(.  أما جريدة األنباء فكانت نربهتا متشددة 

ضد اخلطاب العراقي.

يف  فجاء  واإلمارات  الكويت  عىل  شعواء  محلة  العراقية  الصحف  شنت 
صحيفة القادسية الصادرة عن وزارة الدفاع العراقية من ضمن مقالتها االفتتاحية 
ال  زهيدا  "مبلغا  للعراق  قدمت  قد  كانت  الكويت  أن  1990/7/23م  بتاريخ 
يستحق الذكر مقارنة بالتضحيات اجلسام التي قدمها العراقيون للدفاع عن أمن 
الكويت"، وكتبت: "إننا نعلن وبرصاحة أن كل ما قدمته الكويت واإلمارات ال 

يساوي متطلبات معركة واحدة خاضتها قواتنا املسلحة".)71(

بالغًا  إستياء  حتمل  الكويتية  األنباء  صحيفة  افتتاحية  كانت  اليوم  نفس  ويف 
املديَح ملرص وعدهتا زعيمة  العراقيني وجحودهم ونكراهنم. فكالت  من صفاقة 
العامل العريب، وهذا تلميح ظاهر بالعراق دون أن تذكرها باالسم. وما جاء فيها: 
"وعندما تفجر النفط وعّم اخلري أرض الكويت واخلليج مل تطالب مرص بالثمن 
انظر صورة غالف الصفحة األوىل وصفحة 23 من جريدة القبس الصادرة يوم 1990/7/18م، يف   )70(

امللحق.
فؤاد مطر، مرشفا، موسوعة حرب اخلليج: اليوميات – الوثائق – احلقائق، ج. 2، ص. 27-26.  )71(
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أو متن بعطائها السابق والالحق، بل استمرت يف مد جسور املودة واملحبة ... ومل 
يكن ذلك غريبا عىل مرص وهي التي وقفت سدا منيعا أمام جحافل أعداء العروبة 
من التتار إىل الصليبيني إىل االستعامر احلديث إىل الصهيونية دون أن تطلب من 
إخواهنا العرب ثمنا ملواقفها أو أجرا عن دماء أبنائها أو مقابال عن تضحياهتا املادية 
... هكذا هي مرص زعيمة  العروبة  لبوابات  ماديا عن محايتها  أو دعام  والبرشية 
العرب باملواقف ال باألقوال، وقائدة العروبة باملعدن األصيل والواقع التارخيي ال 

بالتطلعات اجلوفاء والطموحات املصطنعة". )72(

كتبت صحيفة القبس مقالة افتتاحية بعنوان »نأمل أن تنفرج« يوم اخلميس 
املختلفة  متتنع األقالم ووسائل اإلعالم  "أن  إىل  فيه  يوليو 1990م، ودعت   26
عن اخلوض يف التفاصيل السياسية واالقتصادية واجلغرافية والتارخيية، ألن مكان 
هذه التفاصيل هو طاولة املفاوضات حيث جيلس أهل الثقة املتمرسون بالقيادة 
انتزاع أكرب  املفوضون بالقرار، ال خلوض حرب تفاوضية حياول كل طرف فيها 
حقوق  عىل  طرف  كل  فيها  حيرص  صيغة  عىل  للتفاهم  بل  املكاسب،  من  قدر 

الطرف اآلخر ومصاحله، بقدر سعيه للحفاظ عىل حقوقه اخلاصة ومصاحله".

وفيام ييل نصها:

اإلدراك  عىل  يستعيص  والعراق،  الكويت  يف  الشقيقني  نحن  اليوم،  "حالنا 
ال  حتى  العربية  نافذتنا  من  بالقفز  هيم  فالتاريخ  الالمعقول.  يف  ويدخل  السليم 
يديل يوما بشهادة زور عىل وضع غري طبيعي، يفصل فيه حد السيف بني اإلنسان 
وذاته. واذا كان ال جيوز أن يرتفع بني دارينا جدار القطيعة، فإنه ليس صعبا أن 
نتداركه بالعالج، قبل أن يتهاوى اجلسد كله حتت مطارق املرض. واذا كان آخر 
الصحية،  الظروف  وتوفري  األزمة،  حقائق  إدراك  هو  أوله  فإن  الكي،  العالج 

ليتمكن ذوي االختصاص من تشخيص العلة واستئصال الداء.

فؤاد مطر، مرشفا، موسوعة حرب اخلليج: اليوميات – الوثائق – احلقائق، ج. 2، ص. 28-27.  )72(
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وأول ما جيب إدراكه، هو حقائق التاريخ وحقائق اجلغرافيا وحقائق املستقبل 
العراق،  جانب  إىل  هو  الطبيعي  الكويت  مكان  أن  تؤكد  حقائق  وكلها  أيضا. 
ومكان العراق الطبيعي هو إىل جانب الكويت. وموقع الكويت الطبيعي هو قلب 
العراق، وموقع العراق الطبيعي هو قلب الكويت. ومالذ الكويت الطبيعي هو 
احلصن العراقي ومالذ العراق الطبيعي هو السور الكويتي، كمكان اإلصبعني يف 

كف واحدة. وكمكان البطني واألذين يف قلب واحد.

واحلقيقة الثانية، هي إدراك قادة البلدين ملتغريات العامل، هذه املتغريات التي 
التعاون  وتوظيف  التناقضات،  إلغاء  وتستدعي  العريب،  التضامن  حتمية  تقرر 

لتحقيق املصلحة القومية العامة.

حتمل  يف  يوما  تتهاون،  ولن  تتهاون،  مل  الكويت  أن  هي  الثالثة،  واحلقيقة 
تستأثر  أن  يوما  حتاول  ومل  العريب،  اإلجاع  عن  يوما  خترج  ومل  القومي،  واجبها 
تضحياهتا  إن  بل  حساهبم.  ومن  اآلخرين  حساب  عىل  ذاتية  بمصلحة  لنفسها 
وتنازالهتا حفاظا عىل وحدة الصف وقوته وحتقيقا للمصلحة اجلامعية، واضحة 
متاما بني أسطر التاريخ العريب املعارص، دون إعالن أو جماهرة، بل ابتغاء ملرضاة 

الضمري القومي وحسب.

واحلقيقة الرابعة، هي أن الكويت، وبام ينسجم مع منظورها القومي ويكمله، 
فإهنا عندما يتعلق األمر بالسيادة الوطنية، تقف برجاهلا ونسائها وشيبها وشباهنا، 

وراء قيادهتا صفا واحدا ورأيا واحدا ال اجتهاد فيه وال خالف عليه.

واحلقيقة اخلامسة، هي إدراك أن العراق خاض حربا قومية باهظة التكاليف 
التي  احلرب  هذه  يف  ضحى  فالعراق  العربية.  لألمة  الرشقية  البوابة  عن  دفاعا 
طالت ثامين سنوات بالغايل والرخيص، وأغىل ما فيها تلك الدماء العراقية اخلرية 
التي سالت عىل التخوم الرشقية لألمة العربية دفاعا عن وجود أمة وكرامة أمة، 
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ناهيك عن تلك األرضار التي حلقت باقتصادياته وخرياته، ولقمة أبنائه.

ابتهاجا  اليوم  امُلبّيتة، يصفقون  النيات  أن أصحاب  السادسة، هي  واحلقيقة 
وينفخون يف النار حتى تزداد اشتعاال، ألن مصاحلهم ال تتحقق إال عىل حساب 

ويالت الشعوب ويف ظل اخلراب والدمار.

الذي  احلل  أمام  السبيل سيهون  فإن  االعتبار،  احلقائق يف  فإذا وضعنا هذه 
األرسة  عىل  خريا  ينعكس  بام  الطرفني،  مصالَح  وُيلبي  الطرفني،  حقوق  حيرتم 

العربية الكبرية.

فإفساح  رأهيا،  الطيبة  الكلمة  لتقول  املالئمة  الظروف  هتيئة  ولكن البد من 
الصائدين  أمام  األبواب  يوصد  املشرتكة  واملصلحة  والقلب  العقل  للغة  املجال 
يف املاء العكر. وتبعا لذلك جيب أن متتنع األقالم ووسائل اإلعالم املختلفة عن 
مكان  ألن  والتارخيية،  واجلغرافية  واالقتصادية  السياسية  التفاصيل  يف  اخلوض 
هذه التفاصيل هو طاولة املفاوضات حيث جيلس أهل الثقة املتمرسون بالقيادة 
انتزاع أكرب  املفوضون بالقرار، ال خلوض حرب تفاوضية حياول كل طرف فيها 
حقوق  عىل  طرف  كل  فيها  حيرص  صيغة  عىل  للتفاهم  بل  املكاسب،  من  قدر 
الطرف اآلخر ومصاحله، بقدر سعيه للحفاظ عىل حقوقه اخلاصة ومصاحله. واذا 
الواجب  فإن  املواضيع،  هذه  يف  نخوض  أن  اإلعالم  ووسائل  األقالم  عىل  كان 
يفرتض هبا أن ترقى إىل مستوى الضمري القومي، فتنبذ لغة التجريح والتهويل، 
وال يغيب عن ذهنها يف أية حلظة من اللحظات، أهنا تتحدث عن شقيق ورشيك 
يف املايض واملستقبل، فال داعي ألن تشوب هذه احلقيقة أية شائبة قد تتخلف يف 
القلوب من جّراء الكلمة املؤذية. ويف هذا املناخ املناسب، يمكن لألرسة العربية 
أن تتدخل إلصالح ما بني عضوهيا إلهناء املشكلة دون رشوط مسبقة أو أحكام 
مسبقة أو أفكار مسبقة. ونحن نعرتف أن العبء القومي الذي حتمله العراق أكرب 
من طاقته، لكنه أكرب من طاقة الكويت أيضا. فاألرسة العربية مطالبة بأن تتحمل 
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متضامنة متكافلة واجب املشاركة، والكويت مستعدة للمسامهة بحصتها يف هذا 
اإلطار القومي.

فاحلقيقة املؤكدة - كام قال أمرينا - أن حل اخلالف األخوي غري مستعص، 
بوجود النوايا الصافية والرغبة الصادقة يف إهناء اخلالف بأسلوب احلوار والتفاهم 
األخوي. وأكد ويل عهدنا لنا أن قادتنا ما زالوا يبذلون الكثري والكثري من السعي 
عىل  األشقاء  بقدرة  موجود  التفاؤل  وأن  والرتوي،  باحلكمة  املوضوع  ملعاجلة 
ما  نعترب  وأن  والعراق،  الكويت  بني  الطيبة  العالقات  لتعود  صيغة  إىل  التوصل 

حصل سحابة ستزول قريبا.

بحكم  راضون  وإننا  العريب  التحكيم  قوس  حتت  وإخاء  حمبة  بكل  فلنقف 
الشقيق بني الشقيقني.. فالبد أنه لصاحلهام معا ولصالح العرب عموما".

الكويتية  القبس  جريدة  من  مهمة  لصفحات  صور  اجلزء  هذا  ملحق  ويف 
تعطي فكرة عن تغطية الكويت ملراحل التصعيد السيايس.
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الصفحة األوىل جلريدة القبس الصادرة يوم 1990/7/26م.
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والتيارات  والحتادات  العام  النفع  وجمعيات  املثقفني  موقف  		•
ال�صيا�صية الكويتية:

التابعة  التدريس يف املؤسسات  عربت رابطُة األدباء الكويتية وأعضاء هيئة 
لوزارة التعليم العايل كجامعة الكويت والكليات التطبيقية وجعيات النفع العام 
مثل: جعية املحامني الكويتية وجعية اخلرجيني وجعية الصحفيني وجعية الفنانني 
وجعية  االجتامعيني  ورابطة  االجتامعي  اإلصالح  وجعية  الكويت  عامل  واحتاد 
جتارة  وغرفة  االستهالكية  التعاونية  اجلمعيات  واحتاد  واملراجعني  املحاسبني 
وصناعة الكويت وغريهم عن استغراهبا ورفضها لالفرتاءات واملغالطات الواردة 
1990/7/21م  يوم  أصدرهتا  منفصلة  بيانات  خالل  من  العراقية  املذكرة  يف 
وبرقيات أرسلت إىل سمو أمري البالد وويل عهده. وطالبوا بأن تنتهي هذه األزمة 
الكويتية.  السياسية  القيادة  يقفون وراء  التشاور والتفاهم وبينوا أهنم  من خالل 

ونرشت هذه البيانات والربقيات يف الصحف الكويتية.)73(

كانت  وقت  يف  صدر  قد  الكويتي  النخبوي  الشعبي  املوقف  هذا  أن  يذكر 
أن  عىل  يدل  وهو  1985م.  جملس  حل  بعد  بأزمات  متر  فيه  السياسية  األجواء 
الكويتيني صادقني يف والئهم لنظام احلكم وألرسة آل الصباح، وأهنم وقفوا وراء 

قيادهتم عند حدوث هتديد خارجي.

جريدة القبس الصادرة يوم اجلمعة 1990/7/22م، و 1990/7/23م.  )73(
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جريدة القبس الصادرة يوم اجلمعة 1990/7/20م.
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جريدة القبس الصادرة يوم 1990/7/23م.
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•	ال�صفارة الكويتية يف بغداد

بغداد  يف  الكويتية  السفارة  بنشاط  اخلاصة  الصورة  نقل  املناسب  من  لعله 
كتب  وقد  الغزو.  عملية  سبقت  التي  األحداث  جمريات  وانعكاس  وانطباعها 
يف  ونرش  املوضوع  هذا  حول  حتقيقا  مصادره  عىل  اعتامدا  اجلارس  محد  الصحفي 
جريدة احلياة، باإلضافة إىل مقابلة تلفزيونية أجريت مع السفري إبراهيم البحوه، 
حتدث فيها عن بعض التفاصيل. علام بأن السفري والطاقم الدبلومايس قد تعرضوا 

لالعتقال داخل العراق أثناء الغزو العراقي.

إبراهيم جاسم  وقتها  بغداد  الكويت يف  "كان سفري  اجلارس:  كتبه محد  فمام 
الشأن  يف  طويلة  لسنوات  بناها  التي  خربته  لكن  قديم  دبلومايس  وهو  البحوه، 
الفلسطيني عندما كان سفريًا يف العاصمة األردنية مل تكن ذات فائدة يف بغداد التي 
األردن. كذلك كان طاقم  البقاء يف  لرغبته  أقل من سنتني خالفًا  قبل  إليها  نقل 
القنصل  ومنهم  العراق،  يف  العمل  حديثي  شبان  من  غالبيته  يف  يتألف  السفارة 
الشؤون  الدويش، ومسؤول  اإلدارية سعود  الشؤون  العجمي ومسؤول  حفيظ 
للشؤون  الغانم  الزواوي. وكان هناك ثالثة ملحقني هم نجيبة  السياسية غسان 
اإلعالمية وعبداملحسن النفييس للشؤون الثقافية واملقدم عيل الكندري للشؤون 
العسكرية. وكان أقدم الكويتيني يف السفارة وهو موظف الرمز جاسم اليحيوح. 

وكان يعمل يف السفارة عراقيون يف وظائف إدارية وخدمية.

يف  السفارة  أعضاء  كان   ]1990 متوز/يوليو  من  عرش  السابع  ]مساء  ويف 
التي وجهها وزير اخلارجية  الرسالة  العراقي نص  التلفزيون  منازهلم عندما بث 
إياها  متهمة  الكويت  عىل  بشدة  ومحلت  العربية،  اجلامعة  إىل  عزيز  طارق  آنذاك 
العراق والسطو املربمج عىل أراض وحقول نفطية حدودية، وبالتآمر مع  بإيذاء 
قوى غربية ضدها. فتوجه الدبلوماسيون إىل السفارة وعقدوا اجتامعًا حتى الفجر 
التصعيد، ثم أصبح وجودهم شبه  فيه كل ما يمكن عمله يف ظل هذا  تدارسوا 
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دائم يف السفارة يف األيام التالية وحتى حلظة الغزو.

الحظ بعض أعضاء هذا الطاقم باكرًا أن البعثة الكويتية ال متلك تدريبًا أو 
توجيهات كافية لكيفية العمل يف بلد مثل العراق ُتدار فيه األمور يف ظل شبكة 
مكّثفة من األجهزة األمنية واالستخبارية. كذلك مل يكن لدهيم أي فكرة عام ينبغي 
إلخالء  خطة  حتى  أو  املوقف  تقويم  أو  املعلومات  جلمع  الطوارئ  وقت  عمله 

الدبلوماسيني وعائالهتم إذا تفاقم اخلطر. 

يف ظل ما سبق بدأت دراما الغزو العراقي تفتح صفحاهتا. فبعد يومني من 
رسالة طارق عزيز، علم طاقم السفارة عرب وسائل اإلعالم - وليس عرب الفاكس 
املشفر الذي يستقبل الرسائل من الكويت - بأن احلكومة الكويتية رّدت برسالة 
العراقية، وتدعو إىل تشكيل جلنة عربية للتحقيق يف  إىل اجلامعة تنفي االهتامات 
ثنائي  األمر خالف  أن  اللجنة، وقالت  بغداد تشكيل  هذه االهتامات. ورفضت 
اخلارجية  من  رسائل  جاءت  هنا  الكويت.  مع  مبارشة  بمفاوضات  حّله  يمكن 
سرتسله  الذي  الوفد  نوع  مثل  أمور  عن  معلومات  تطلب  السفارة  إىل  الكويتية 
بغداد للتفاوض، ومرئيات السفارة ملا تتجه إليه األمور. وردت السفارة بتقارير 
كثرية مفصلة نشط الطاقم يف إعدادها، وقال بعض هذه التقارير أن )نوعية التوتر 
الذي يبديه العراق غري مسبوق واألزمة ليست وقتية(. والحظ موظفو السفارة 
أن الكويت ال تزودهم أي تعليامت أو توجيهات حمددة عن تصورات احلكومة 

عن مصري هذه األزمة أو ما عليهم أن يفعلوه إذا سارت األمور نحو األسوأ. 

إعداد  وتم  العسكرية،  احلشود  عن  يتحدث  السفارة  تقارير  أكثر  كان 
تدريب  أو  خربة  عىل  بناًء  وليس  وارجتالية  بدائية  بطرق  ذلك  حول  املعلومات 
مسبق. فكان بعض الدبلوماسيني جيمعها من زمالء يف احلي الديبلومايس حيث 
معارف وأصدقاء عراقيني  من  اآلخر  والبعض  بغداد،  السفارات يف  يقع معظم 
أو عن طريق املرور بالسيارة عرب الطريق الرسيعة املؤدية إىل اجلنوب ملالحظة أن 
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طوابري من اآلليات وشاحنات اجليش العراقي قد شغلتها متجهة نحو الكويت. 

وعىل إثر ذلك قطع امللحق العسكري عيل الكندري إجازته يف الكويت وقام 
بعبور احلدود والتجوال يف منطقة البرصة، ثم أعد لدى وصوله إىل بغداد تقريرًا 
كان من اخلطورة واحلساسية بمكان أنه مل ُيرسل بالربيد املشّفر كباقي التقارير بل 
محله الكندري بنفسه إىل الكويت يف 29 متوز يوليو وفحواه أن احلشود العراقية 

حتكي استعدادها لعمليات عسكرية وشيكة. 

والتقت السفرية األمريكية أبريل غالسبي الرئيس صدام حسني يف 25 متوز، 
وتصادف أنه كان لدهيا يف اليوم التايل موعد حدد مسبقًا وقبل بدء التصعيد للقاء 
السفري إبراهيم البحوه. فظهرت الصحف العراقية يف اليوم التايل بعناوين عريضة 
عن "سفريهم الذي اجتمع بسيدته األمريكية" يف تعزيز للرواية العراقية عن التآمر 
الكويتي - األمريكي عىل العراق. ثم التقى الوفدان الكويتي والعراقي يف جدة ليل 
األربعاء األول من آب أغسطس وجتمع أفراد طاقم السفارة يتابعون التطورات، 
وكان يسريًا عليهم قراءة التصّور العراقي لنتيجة اجتامع جدة من جمرد االستامع 
 ..." عن  وحتدثت  وعادية  رسمية  جاءت  لياًل  العارشة  فنرشة  العراقية.  لإلذاعة 
سمو الشيخ سعد العبداهلل الصباح رئيس اجلانب الكويتي…" أما نرشة منتصف 
الليل - أي التي ُأعّدت بعد ورود نتائج االجتامع - فتحدثت عن "سعد عبداهلل 
االهتامات  النرشة  وكّررت  والالم،  األلف  شطب  ومع  ألقاب  غري  من  صباح" 
اخلارجية  إىل  املضمون  تقاريرها هبذا  آخر  السفارة  الكويت، وأرسلت  تآمر  عن 
الكويتية بعد منتصف الليل بقليل ثم تفّرق الدبلوماسيون إىل بيوهتم، إذ مل تصل 

تعليامت من احلكومة بأي يشء حمدد يف ضوء ما حدث يف جدة". )74(

)74(  محد اجلارس، قصة السفارة الكويتية يف بغداد إبان الغزو العراقي، حتقيق صحفي نرش يف جريدة احلياة، 
الدخول  )تاريخ   http://www.alhayat.com/article/1120967  ،2002/2/26

.)2019/8/30
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السفري  الكويت قال  تلفزيون  إنتاج  فيلم وثائقي من  لقاء أجراه ضمن  ويف 
إبراهيم الَبّحوه:

األحداث  تداعي   7/15 يف  تونس  يف  بغداد  طرحتها  التي  املذكرة  "طبعًا 
لكن  بغداد،  يف  السفارة  داخل  رسيع  بشكل  تصلنا  إحنا  إن  اإلمكان  يف  كان  ما 
مضامينها وفحواها من خالل الفاكسات والرسائل مع الوزارة. لكن مراقبة اجلو 
العام شعوري من املتابعة وإيامين بعدم الثقة يف الواقع العراقي إين بدأت أشعر أن 

الساعات احلاسمة بدأت تقرتب والعد التنازيل بدأ بشكل واضح.

بعد تفجر املوقف يف تونس من خالل املذكرة واالجتامعات اليل دارت جاء 
خطاب صدام يف ذكرى الـ 17 متوز يسموه يوليو. يومها كان خطاب شديد جدًا. 
وكان الوضوح يف سوء النية أكثر ما سطرته املذكرة العراقية يف اجلامعة العربية يف 
تونس، حتى عندما قال قولته الشهرية التي ترددت يف كثري من الصحافة والكتاب؛ 
رددوها اليل هي "قطع األعناق وال قطع األرزاق". وهنا قد انتهى كل يشء يوم 
1990/7/17م. كان تقديري الشخيص كمراقب يف املنطقة أو يف بغداد أن انتهى 
كل يشء. فيجب أن تبدأ احلسابات عىل األرض، وأن ينتهى دور األوراق ودور 

اخلطب ودور املجامالت والتنظري.

ما تعرف مثل ما سبق احلديث  الكويت مثل  بدأت االتصاالت مع  وطبعا 
أن قلنا أن األمور اآلن وصلت إىل الرقاب يف حديث الرجل، إىل الرقاب، فبدأت 
االتصاالت املكثفة وخالل تقريبا يومني من اخلطاب أو يمكن أقل من يومني بدأ 

التحرك العسكري العراقي عىل األرض.

حديث السفرية مل يكن كليًة دافعا لعملية التحرك العراقي كام قال العراق. 
فات  يوم جعة.  كان  نعم  تقديرا 1990/7/25  يوم 25  التقت هي مع صدام 
علينا السبت وحاولت إين اتصل بيها وعدت إهنا تشوفني إجتني يوم األحد يوم 
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27 عىل ما أذكر. وكانت زيارة رسيعة جلست معاها حاولت أن أنا استطلع منها 
ما هو االنطباع عندها بالنسبة للموقف العراقي، فكان االنطباع تشاؤم كامل.

إحنا طبعا - بحكم واقعنا - كنا ُمستنَفرين ومتابعني، وال ندري إن إحنا كنا 
بنأكل أم نشتغل أم نكتب أم نذهب أم نأيت.. بالسفارة بالبيت. فكانت أجواء طبعا 
بسيارات  جدا غري طبيعية ويف مكان غري عادي. وكنت شخصيًا حمارص؛ طبعا 
تأيت  األمريكية  السفارة  إىل  أذهب  عندما  حتى  وحتركايت،  تنقاليت  يف  املخابرات 

السيارة إىل حدود معينة يف الشارع وترتكني وتعود مرة أخرى." )75(
•	تقارير الوفد ال�صعبي الكويتي الزائر للعراق

بالغا ويزيد عن املعقول لدى بعض  الكويتيني للعراق  كان محاس كثري من 
منهم. وكانت احلكومة الكويتية تتساهل يف السامح لوفود من املواطنني الكويتيني 
بزيارات شعبية للعراق يلتقون فيها بمسؤولني عراقيني ليعربوا هلم عن دعمهم 

وتأييدهم ومنارصهتم. 

حتدث بعض أعضاء الوفد الشعبي الذي زار بغداد قبل أسبوعني من الغزو 
عن كواليس الزيارة األخرية، ومنهم النائب السابق يف برملان 1985 السيد فيصل 
بندر الدويش، واملحامي السيد مشاري العصيمي. ونبدأ مع رواية فيصل الدويش 

التي قدمها لربنامج متلفز، حيث قال ما ملخصه: 

منهم  الدويش  فيصل  وكان   – املنحل  األمة  جملس  أعضاء  العراقيون  دعا 
- يف سنة 1988م مستغلني األزمة السياسية بني أعضاء جملس األمة واحلكومة 
ظنًا منهم أن الكويتيني سيذهبون بعيدا عن ]الوالء[ للحكومة. وكانت الدعوة 

رسمية من جلنة منظمة وبرغبة من صدام حسني.
من  عدد  أحاديث  يرصد  األول"  امللف  يرَو،  مل  ما  الغادر:  العراقي  "الغزو  بعنوان  وثائقي  فيلم   )75(
وأسامة  الفييل  رضا  وتقديم  إعداد  من  للكويت  العراقي  الغزو  فرتة  قبيل  الكويتيني  املسؤولني 
YouTube، https://www.youtube.com/  ،2000 الكويت،  دولة  تلفزيون  الروماين، 

2019/7/10م(. watch?v=mtZmZLf2_R8 )تاريخ الدخول 
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يف  خاصة  طائرة  ستأيت  أنه  قال  الذي  العراقي  السفري  مع  األعضاء  اجتمع 
الساعة الثامنة لتقلهم إىل بغداد. واتفق سبع وثالثون نائبا عىل الذهاب. ويف الساعة 
العراقية  الطائرة  منع  أنه  له  وقال  بالدويش  الصباح  الشيخ سامل  اتصل  السادسة 
الثامنة اتصل بأمحد السعدون، الذي قال له أن السفري العراقي  من اهلبوط. ويف 
عنده وقال أن الدعوة ال تزال قائمة، ويمكننا الذهاب بسياراتنا، وأن املستعدين 
الذهاب. ويف  الدويش عن  واعتذر  األعضاء عددهم سبع عرشة.  للذهاب من 

سنة 1989م أرسلوا دعوة أخرى، ومل يذهب بسبب وجوده خارج البالد.

ويف يوليو سنة 1990م دعا السفري العراقي فيصل الدويش مرة ثالثة خالل 
فقبل  بحضورك.  يرغب  الرئيس  أن  له  وقال  أبنائه،  أحد  زفاف  حلفل  حضوره 
وثالثني  سبعا  وجد  1990/7/13م  بتاريخ  املطار  إىل  ذهابه  وعند  الدويش. 
كويتيا مل يكن من بينهم إال عضوين من جملس األمة حممد الرشيد وأمحد الرشيعان. 
وبعد هبوط الطائرة اخلاصة ببغداد استقبلهم سعد البزاز الوكيل املساعد لشؤون 
اإلذاعة والتلفزيون. عندها قال له البزاز اركب معي بالسيارة. ويف الطريق قال 
سبع  إال  حيرض  ومل  كويتية  شخصية  ألربعامئة  دعوة  أرسلوا  أهنم  البزاز  سعد  له 
ويف  اصطياف.  موسم  أنه  إىل  يعود  قد  السبب  بأن  الدويش  عليه  ورد  وثالثني. 
فندق الرشيد استلم هو ومشاري العصيمي جناحان خاصان دون بقية احلضور 

الذين أخذوا غرفا عادية. 

ونارص  النسائي،  االحتاد  من  وامرأتني  البزيع،  أمحد  احلضور  بني  من  وكان 
إىل  ُدعوا  وهناك  البدر.  وأمحد  الرشيد،  وحممد  الصحفيني،  جعية  رئيس  السعيد 
حفل عشاء يوم األثنني الساعة التاسعة من وزير اإلعالم. جاءه سعد البزاز وأخذه 
بسيارته ووجدوا يف الدور الرابع وزير اإلعالم العراقي وقاموا باجتامع عىل طاولة 
وكان هناك مصورين. وهناك حياهم الوزير وكان يريد احلديث إال أن مشاري 
العصيمي وقف وحتدث شاكرا الدعوة العراقية ومادحا بطوالت العراق. وبعد 
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العراقي، ويريد أن يتحدث.  الوزير  الكويتيون ومل يصفق  أن أهنى حديثه صفق 
قال إخويت الكويتيني أرحب بكم وبدأ بمدح املوقف الكويتي جتاه العراق خالل 
احلرب. ثم قال أنه يؤسفنا أنه مع انشغالنا باحلرب بدأت الكويت بربنامج منظم 
لالستيالء عىل النفط العراقي وأخذ أراضينا التي أقامت عليها منشآت صناعية 
ونفطية. ثم ألقى باللوم أيضا عىل اإلمارات التي قال أهنا تغرق السوق النفطي. 
أننا سنغزو الكويت، وهو غزو موجه للحكومة  أننا يؤسفنا  وأهنى حديثه بقوله 

االستعامرية ال للشعب الكويتي.

بالقول أهنم وفد غري رسمي  الوزير وبدأ حديثه  أنه قاطع  الدويش  ويقول 
وأهنم غري خمولني للحديث عن احلكومة. وقال أن شعب اخلليج واجلزيرة العربية 
الفاريس يف صدر اإلسالم.  االحتالل  العراق من  قد حررت  يف صدر اإلسالم 
وأن العراق تطور ولديه قوة عسكرية كبرية ال مكان الستخدامها إال يف فلسطني. 
أما الكويت فقد عانت كام عانيتم يف العراق من آثار احلرب وأن األمري استهدف 
بسبب منارصته للعراق، وأنه جيب مراعاة اجلريان وأن احلسنة ال تقابل بالسيئة. ثم 
أمسك الوزير بعضد الدويش وقال له: قل للصباح أن حقوقنا مرة. فقام الدويش 
وقال أنه يعتقد بأن الرئيس صدام والشيخ جابر قادران عىل التوصل إىل ما حيقق 
مصلحة البلدين. ثم خرج الدويش وخرج الوفد الكويتي، وهم أمام املصعد قال 

له الوزير: استِمع الليلَة إىل خطاب الرئيس صدام.

طلب أعضاء الوفد إىل فيصل الدويش أن يتحدث مع سعد البزاز ويطلب منه 
إرجاعهم إىل الكويت. ويف نفس الوقت، ذهب رئيس جعية الصحفيني ورئيس 
وه وأخربوه بام سمعوه  جعية املحامني إىل السفري الكويتي يف بغداد إبراهيم البحُّ

من الوزير العراقي.

رجع الوفد الكويتي ما عدا عرشة أشخاص إىل الكويت يوم اخلميس. ويف 
املغرب أرسل الشيخ نارص املحمد نايف الركيبي إىل فيصل الدويش ليدعوه إىل 
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الشيخ جابر، حيث  الدويش سمو  التقى  اللقاء وبعدها  تم  ثم  اللقاء واحلديث. 
الوزير كان حاد يف طرحه ومذكرة  أن  الدويش  فقال  للوضع.  تقييمه  منه  طلب 
إذا  الكويت  أو احتالل  الشاملية  إما احتالل منطقة  ُبعد،  بأن هناك  صدام توحي 
استطاع ألن هذا الشخص الذي ينعتكم بالنعوت اخلبيثة . لكن ال ختيل الكويت. 
ومثل ما قال املثل "حتيزم للحصني بحزام أسد". وهذا أسد غابة مفرتس. فقال 
ذهب  الحق  يوم  يف  ثم  يتأخر.  ولن  جهده  بكل  يعمل  سوف  أنه  جابر  الشيخ 

الدويش إىل سمو ويل العهد وأخربه ما حدث. )76(

وللسيد مشاري العصيمي رئيس جعية املحامني لقاء متلفز حتدث فيه عن 
تفاصيل زيارة الوفد الشعبي الكويتي لبغداد، فقال أنه يف شهر يوليو 1990 زاره 
هو واملحامي والنائب السابق محد اجلوعان يف مكتب املحاماة حامد املال امللحق 
الصحفي للسفارة العراقية بالكويت. وأعطانا دعوة رسمية من احلكومة العراقية 
بالعمل  مشغولون  أهنم  فقالوا  متوز،  أعياد  احتفاالت  بمناسبة  لبغداد  للذهاب 
الصحايف، وخصوصا عىل حضور  امللحق  الكويت. وأرص  والسيايس يف  املهني 
السيد محد اجلوعان بحكم كونه نائبا برملانيا سابقا. وحاول أيضا إقناع العصيمي 
الذي وافق يف هناية املطاف. ويف يوم السفر يف املطار فوجئ بطائرة خاصة حلوايل 
30 أو 40 شخص يمثلون وفدا شعبيا، ومنهم فيصل الدويش، وعدنان الراشد 
مدير حترير جريدة األنباء، والشاعر فايق عبداجلليل، وصالح الشاجيي، وحمررين 

صحفيني، وبعض النساء، وبعض األشخاص الذين ال اهتامم سيايس هلم. 

إىل  وأوصلوهم  جيدا.  استقباال  وكان  باستقباهلم،  هناك  العراقيون  وكان 
فندق الرشيد. وهناك التقوا بأمحد بزيع الياسني الذي كان موجودا ببغداد. وقال 

،YouTube  ،2015/12/30 املجلس،  قناة  رساي،  برنامج  يف  لقاء  الدويش،  فيصل   )76(
 https://www.youtube.com/watch?v=yHOsdUafjRU  

)تاريخ الدخول 2019/8/24(.  
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هلم مسؤول التجمعات الشبابية بحزب البعث أهنم ربام سيلتقون بصدام حسني. 
وبني  بينهم  سيعقد  لقاءا  بأن  أيضا  وأعلمهم  العشاء،  عىل  ليال  بدعوهتم  وقام 

مسؤول يف عرص الغد، ومل خيربهم عن هوية املسؤول.

ومن الغد ركبوا باصات وتوجهوا إىل مبنى تبني أنه وزارة اإلعالم العراقية. 
ودخلوا الصالة املجهزة بالكامريات واملايكروفونات لإلذاعة، وبعد قليل دخل 
اسمه  بعثي  مسؤول  ومعه  العراقي  اإلعالم  وزير  جاسم  نصيف  لطيف  عليهم 
مزبان خضري هادي وجمموعة من احلزبيني وجلسوا. وقال مشاري العصيمي بأن 
الوفد الشعبي الكويتي قد فوضه للحديث بالنيابة عنهم. فبدأ الكالم وشكرهم 
بني  العالقات  حسن  استمرار  ومتنى  متوز  أعياد  بمناسبة  هلم  وبارك  الدعوة  عىل 
الكويت والعراق. ثم حتدث الوزير العراقي عن تضحيات العراق ومعاركه وعن 
محايته للبوابة الرشقية والشهداء. ثم قال بشكل مفاجئ هلم بأن الكويت تنكرت 
هلم، وأهنا حتاول خنق العراق وتستنزف النفط وتبيع النفط بسعر رخيص، وكالم 
شعبيا،  وفدا  يمثلون  أهنم  له  وقال  العصيمي  فقاطعه  شعبي.  وفد  أمام  يقال  ال 
ومسائل كهذه جيب أن حتل بني املسؤولني. ثم فوجئ العصيمي بأن أحد البعثيني 

جاء وراءه ومهس له وقال له يا أستاذ ال تقاطع الرفيق. 

ففهم العصيمي بأن الوزير لديه رسالة يريد أن يوصلها، مع وجود أجهزة 
سيقوهلا  التي  املقولة  وكرر  املطول  حديثه  الوزير  فأكمل  والتلفزيون.  اإلذاعة 
اللقاء  وانتهى  األرزاق".  قطع  وال  األعناق  "قطع  وهي  واحد،  يوم  بعد  صدام 
وقال هلم الوزير عند ذهاهبم أرجو أن تنقلوا هذه الرسالة للقيادة الكويتية. فرد 
عليه فيصل الدويش بأهنم ال يرغبون بنقل هذه الرسالة التي قد تفسد العالقات 

بني البلدين.
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وعند الرجوع إىل فندق الرشيد، كان الوفد الكويتي يشعر بالصدمة واملفاجأة. 
واتفق الوفد عىل رضورة ذهاب عدنان الراشد إىل السفارة الكويتية للقاء السفري 
إبراهيم البحوه لينقل له ما دار يف اللقاء مع املسؤول العراقي. فذهب ونقل هلم 
املعلومات. وقال العصيمي بأنه حسب ما فهم من الراشد أن السفري نقل بالشفرة 

إىل املسؤولني يف وزارة اخلارجية الكويتية املعلومات التي حتصل عليها.

التايل ألقى صدام اخلطاب وسمعه الوفد وهم هناك. فذهبوا إىل  اليوم  ويف 
املطار بمفردهم دون أن تصطحبهم اللجنة املنظمة، فوجدوا رحلة عىل اخلطوط 
اجلوية الكويتية ورجعوا عىل متنها للكويت. وقال العصيمي أنه مل يقابل أحٌد من 

الوفد صدام حسني.

األمري  سمو  إىل  التايل  اليوم  يف  ذهب  الكويت  إىل  العصيمي  وصول  وعند 
الشيخ جابر ونقل له ما دار بني الوفد والوزير العراقي. ويف اللقاء قال له األمري 
بأن العراقيني طلبوا 10 مليارات دوالر، وهو أمر غري مكن بسبب عجز امليزانية. 
منهار  العراق  بأن  العصيمي  فقال  للوضع،  تقييمه  العصيمي  من  األمري  وطلب 
نفس  العراقية ويف  امليزانية  يرهق  كبريا  يمتلك جيشا  نفسه  الوقت  اقتصاديا ويف 
عليه.  يثورون  سيجعلهم  ما  رزقهم  وقطع  اجلنود  ترسيح  يستطيع  ال  الوقت 
بأنه  وبالتايل فصدام بحاجة ماسة إىل األموال حلل هذه األزمة. وأكد العصيمي 
العراق  يبتز  أن  ضد  ألنه  للعراق،  العرش  املليارات  بدفع  األمري  يويص  يكن  مل 
أن  للكويت، ويوضح  العراق  الكويت، ولكنه كان حيلل ويرشح أسباب هتديد 
املسألة ليست عن النفط يف احلقيقة، فهو موضوع يمكن حله دبلوماسيا، ولكنه 
موضوع أكرب يتعلق باهنيار االقتصاد والتهديد املحتمل للجيش العراقي لصدام. 

ثم ذهب العصيمي أيضا لسمو ويل العهد الشيخ سعد ونقل له ما حصل يف 
العراق. وقال له الشيخ سعد بأن العراقيني يسمون احلقل الرميلة ونحن نسميه 
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الرتقة، وأنه حقل مشرتك بني الدولتني، ويستغل وفق العرف الدويل، واستغرب 
ادعاءات العراقيني.

الكويت أوقفوا نشاطاهتم  السياسيني يف  الناشطني  بأن كل  العصيمي  وقال 
العام  النفع  جعيات  وأن  العراقية،  التهديدات  بعد  الديوانيات  يف  السياسية 
اجتمعوا يف بيت أمحد بزيع الياسني يف منطقة الِشعب، وبعثوا برقيات تأييد للقيادة 

الكويتية، وذهبوا ملقابلة سمو األمري ليعربوا عن موقفهم الداعم للكويت.)77(

إبراهيم  السيد  ببغداد  الكويتي  السفري  الوفد  هذا  عن  روى  من  بني  ومن 
"كان  الَبّحوه نقال عن أحد أعضاء الوفد الشعبي الكويتي الزائر للعراق، فقال: 
فيه مناسبة عراقية نفس املناسبة اليل ذكرنا عنها، كان فيه وفود أتت؛ واستغربت 
أن كان فيه وفد شعبي كويتي فعرفت إنه بعض اإلخوان موجودين يف بغداد من 
واجتمع  استدعاهم  لطيف  العراقي  اإلعالم  وزير  وأن  إجا،  اليل  الوفد  أطراف 
فيهم. وكان األخ نائب رئيس أو مساعد رئيس حترير جريدة األنباء األخ عدنان 
الراشد. فلام اتصل فيني عدنان قلت له تعال الزم تيجي تعال. بعثت له سيارة 
بالليل جبته من الفندق فحكى يل رواية غريبة، قال يل إنه وزير اإلعالم أتى هبم 
العراقية،  النوايا  عن  جدا  شديد  كالم  وأسمعهم  عنده،  للحضور  واستدعاهم 
وقال هلم باحلرف الواحد: أبلغوا املسؤولني الكويتيني أن إحنا الزلنا نلبس البدلة 

اخلاكي".)78(

احللقة  الكوت،   قناة  تقي،  عامر  معه  أجراه  األسود  الصندوق  برنامج  يف  لقاء  العصيمي،  مشاري   )77(
الدخول  )تاريخ   ،https://www.youtube.com/watch?v=euYsqFvH0b8 الثانية، 

.)2019/8/25
من  عدد  أحاديث  يرصد  األول"  امللف  يرَو،  مل  ما  الغادر:  العراقي  "الغزو  بعنوان  وثائقي  فيلم   )78(
وأسامة  الفييل  رضا  وتقديم  إعداد  من  للكويت  العراقي  الغزو  فرتة  قبيل  الكويتيني  املسؤولني 
YouTube، https://www.youtube.com/  ،2000 الكويت،  دولة  تلفزيون  الروماين، 

watch?v=mtZmZLf2_R8 )تاريخ الدخول 2019/7/10م(.
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يبدو أن خطة العراقيني كانت تقيض بأن يستدرجوا جزءا من نخبة املجتمع 
الكويتي يف لقاء مع مسؤول حكومي عراقي رسمي ويروا ردة فعل الكويتيني حني 
يسمعون تذمر وغضب العراق من الكويت ورغبته باإلطاحة بالدولة القائمة، فإن 
وافق الكويتيون عىل ذلك استخدموهم إعالميا وسياسيا أمام العامل ليتحججوا 
من  به  قاموا  ما  وأن  الكويت،  يف  احلاكم  النظام  يريدون  ال  الكويتيني  نخبة  بأن 
غزو كان بناء عىل رىض الكويتيني. وكانت أجهزة التصوير والتسجيل التلفازي 
واإلذاعي مدارًة أثناء اللقاء مع وزير اإلعالم العراقي لطيف نصيف جاسم. لكن 
خاب مسعى العراقيني حني رفض الكويتيون يف اللقاء جماراة العراقيني وموافقتهم 

عىل اهتاماهتم الباطلة للكويت.

•	موقف دولة الإمارات العربية املتحدة من التهديدات العراقية:

بعد التهدهيات التي أطلقها صدام حسني ضد اإلمارات كان هلذه الدولة ردًا 
حازمًا أيضًا، حيث تعاملت دولة اإلمارات العربية املتحدة مع التهديد العراقي 

بأسلوب سيايس وعسكري. 

أما عىل املستوى السيايس فقد بعث وزير الدولة اإلماراتية للشؤون اخلارجية 
راشد بن عبداهلل النعيمي مذكرة إىل جامعة الدول العربية ترفض ادعاءات العراق، 
وتؤكد عىل أن الدفاع عن السوق النفطية العاملية مسؤولية جاعية تضامنية للدول 
دول  ووحدة  البرتولية  السوق  استقرار  عىل  حرصت  اإلمارات  وأن  املنتجة، 
إنتاجها إىل مستوى أقل من حصتها. وترى أهنا ال تصب يف  األوبيك بتخفيض 

مصلحة األمة، بل يف مصلحة أعدائها.)79(

وكان  هنيان،  آل  زايد  بن  حممد  الشيخ  قام  فقد  العسكري  املستوى  عىل  أما 
نورمان  باجلنرال  باالتصال  الدفاع،  ووزارة  اإلمارايت  اجليش  يف  كبريا  مسؤوال 

)79(   فؤاد مطر، مرشفا، موسوعة حرب اخلليج: اليوميات – الوثائق – احلقائق، ج. 2، ص. 19-18.
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مع  مشرتكة  عسكرية  مناورات  إجراء  إىل  األمريكي  اجليش  داعيا  شوارتزكوف 
القوات اإلماراتية. ويقول شوارتزكوف يف مذكراته عن هذا املوضوع ما ييل:

الشيخ  وتوجه  العون.  يطلب  من  أول  املتحدة  العربية  اإلمارات  "كانت 
لتزويد  الوقود  نقل  طائرات  من  زوج  بطلب  إلينا  والده  بموافقة  زايد  بن  حممد 
حملقة  اجلوية  بقوته  االحتفاظ  يبغي  حممد  الشيخ  كان  جوا.  بالوقود  املقاتالت 
إن كان  أيضا  بوجه أي هجوم عراقي. كام سأل  فورا  للدفاع  باستمرار وجاهزة 
بمقدورنا تزويده بطائرة إنذار مبكر حتسبا لقيام العراق بشن غارة. كان كال الطلبني 
دفاعي الطابع ومعقوال. وأدركت أن اإلمارات تعد ذلك امتحانا صارما للعالقة 
اجلديدة التي وعدهتم هبا. كام كنت أدرك أن طلب املعونة األمريكية يتطلب قدرا 
من الشجاعة ألن اإلمارات كانت تعرض نفسها بذلك إىل االزدراء من جانب 

الدول العربية األخرى. قلت بالطبع سنفعل.

بعد ذلك تقدمت اإلمارات بطلب رسمي إىل واشنطن، إال أن وزارة اخلارجية 
أوصت برفض الطلب". "فالتجأت أخريا إىل كولن باول وقلت له إن ذلك هام 
جدا بالنسبة لنا؛ إهنم ال يطلبون الكثري، وجيب أن ندعم هذا الطلب إذا كنا نريد 
احلفاظ عىل أية عالقة عسكرية مع اإلمارات، ووافقني الرأي. إال أن تغيري موقف 

وزارة اخلارجية تطلب يومني".

"ويف حوايل هناية يوليو ]1990م[ أرسلنا هبدوء طائريت نقل وقود ألجل ما 
أسميناه التدريبات املشرتكة مع القوة اجلوية اإلماراتية، كام نرشنا ثالثة من سفننا 
اخلمس يف قوة الرشق األوسط لتشكل سياج خفارة عىل امتداد اخلليج، بحيث إذا 
شن العراق غارة جوية أمكن لنا التقاطها عىل شاشات الرادار يف الوقت املناسب 

لتحذير اإلمارات".)80( 

نورمان شوارتزكوف، األمر ال حيتاج إىل بطل: مذكرات شوارتزكوف، ترجة نور الدين صدوق وغالب   )80(
اجلابري، ط. 1، دمشق-القاهرة، دار الكتاب العريب، 1993، ص. 291-290.
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  الف�صل الرابع

ات�صالت امللوك والروؤ�صاء وامل�صوؤولني العرب باأمري 

الكويت للتطمني وموقف اأمريكا

العرب  والرؤساء  امللوك  من  عدد  قام  العراقية  التهديدات  تصاعد  بعد 
وشملت  وسياسيا.  دبلوماسيا  ومعاجلتها  األزمة  وتطويق  هتدئة  بمحاوالت 
اتصاالت هاتفية، وزيارات مكوكية واقرتاحات تشكيل جلان، وأخريا استضافة 
مؤمتر بني سمو ويل العهد الشيخ سعد العبداهلل الصباح ونائب رئيس العراق يف 

جدة. وفيام ييل نعرض ما قام به امللوك والرؤساء العرب.

امللك فهد بن عبدالعزيز والأمري �صعود الفي�صل

يف تاريخ 18 يوليو 1990م أجرى امللك فهد عبدالعزيز آل سعود اتصاال 
هاتفيا مع صدام حسني ثم اتصل بسمو الشيخ جابر لينقل له فحوى ما دار بينه 

وبني صدام. 

ويتحدث خادم احلرمني الرشيفني امللك فهد يف لقاء مع جوع من املواطنني 
الذين استقبلهم يف قرص السالم بمدينة جدة بتاريخ 1990/11/26م عام سبق 
عملية الغزو العراقي للكويت، وما قاله فيام خيص مرحلة التفاوض والتطمينات 

التي تتعلق باحلشود العراقية عىل احلدود الشاملية للكويت: 

قبل  من  الكويت  عىل  حدث  بام  فوجئ  من  أول  أن  ذكرت  أن  سبق  "لقد 
األيام  ويف  سنني.  فيها  وعشت  املشكالت،  هذه  أعرف  ألنني  أنا؛  هو  العراق 
مشكلة  هناك  كانت  األمر:  هذا  برز  أن  وسبق  نعلم  كلنا  حيث  بالذات  األخرية 
ما  أمور يف  استجدت  بفرتة  بعد ذلك  األمر،  بداية  أقصد  البرتول،  بإنتاج  تتعلق 
يتعلق بني العراق وبني الكويت بالنسبة للحدود وبالنسبة إىل حقل اسمه »حقل 
الرميلة«. وابتدأت مناقشة حول هذا األمر، وهذا ليس جديدا. وكان من املمكن 
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الكويت ومع  العالقات اجليدة مع  ملا هلا من  السعودية  العربية  اململكة  أن تصل 
ووجدنا  الطرفني  مع  األمر  هذا  بحث  تم  ولقد  نتيجة.  إىل  سبق،  ما  يف  العراق 
حمببة  بطريقة  األمور  وتناقش  نتفاهم  أن  املمكن  ومن  الكويت،  من  استجابة 

للنفوس، وبعد هذا ال بد من أن نصل إىل ما يكون مفيدا وبّناء. 

اتصلنا بالعراق وكانت عندهم نفس االستجابة ولكن فيها نوع من احِلّدة. 
حاولت أنا بقدر جمهودي، أن أعمل شيئا ولكن يبدو أن األمور كانت أرسع من 
أن يالحقها اإلنسان بسهولة. وثبت أن اإلرساع فيها هلدف معني؛ هذا اهلدف مل 
ة من  نكن نعرفه أو نستطيع أن نتوقع ما حدث. ويبدو يل أنا أن األمور كانت ُمَعدَّ

قبل مؤمتر بغداد األخري أو ربام حتى يف ما سبق.

وابتدأت األوضاع تأخذ طابعا فيه نوع من احلدة التي ال تدل عىل أن األمور 
العراقي بحكم  بالرئيس  اتصلت  وبناء. ومع هذا  مفيد  أن تصلح بشكل  يمكن 
وقوفنا مع العراق ليس بطريقة خمفية. إهنا دولة عربية جماورة وقفنا معها ألهنا جزء 

من األمة العربية ونحن جزء منها.

أن  يقول  أن  يستطيع  الرئيس صدام حسني  أو  العراق  يستطيع  فأي موقف 
اململكة العربية السعودية أساءت له؟ إنه ال يستطيع ذلك. وأعتقد أننا كلنا سمعنا 
ترصحيات الرئيس العراقي صدام حسني يف جيع املناسبات من أن اململكة العربية 
السعودية مل تتأخر يوما من األيام عن أن تؤدي ما تستطيع من واجبات للعراق إن 
كانت مادية أو عسكرية، ومعدات عسكرية، أو تسخري موانئها ملا يريده العراق. 
فهل بعد هذا العمل والقيام بشد إزر العراق يفكر أحد أن جييء يوم من األيام 
تأيت فيه العراق بعد منتصف الليل وتغزو الكويت. أظن مل يكن أحد ُيفكر هذا 
التفكري مهام كنا مالحظني من أن هناك توترا، لكن التوتر ما كان جيب أن يؤدي 

إىل ما وصلت إليه العراق مع الكويت.
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الرئيس  إىل  الفيصل  األمري سعود  بعثُت سمو  توترا  هناك  أن  رأينا  وعندما 
صدام وقلت: إننا نالحظ أن هناك استعدادات وتدريبات يف منطقة الفاو. وهذه 
ال نعلم ما هو الداعي لوجودها. بالنسبة إليران فقد انتهت املشكالت مع إيران 
إىل اتفاق اتفقتم عليه مع اإليرانيني وكال الطرفني َقبَِل هذا االتفاق. فكان اجلواب 
أنه مل خيطر عىل الذهن أي يشء أكثر من أن قواتنا العسكرية البد من تدريبها ما 
بني وقت وآخر ولضامن أن ال حتدث حوادث بيننا وبني إيران وقبولنا لقرارات 
جملس األمن أو قبوهلم هم قد يتعثر وحيدث يشء ال حيمد عقباه. ومن املفروض 
اليد  لنا  أبدا من دولة عربية جماورة  ليس مفروضا  يعني  الكالم.  أن نصدق هذا 
الطوىل معها ولكننا الحظنا أن هناك شيئا غري طبيعي، ولكنه ليس ملفتا للنظر إىل 

درجة جتعل اإلنسان يقتنع أنه ال بد أن حيدث قتال.

وكنا  مبارك،  حسني  بالرئيس  اتصال  عىل  كنا  فقد  ذكرت  أن  سبق  ما  ومع 
نناقش يف مثل هذا األمر ونالحظ هذه األشياء، فأخربت الرئيس مبارك أن سمو 
األمري سعود الفيصل وزير اخلارجية ذهب إىل العراق وأقنعه صدام واقتنعنا بأن 
هذه التدريبات أو التحركات العسكرية ال يمكن أن تكون ضد الكويت، وهذا 
يشء ال خيطر عىل الذهن هنائيا. نعم هذا كالمه هو. بيننا مشكلة حدودية ونأمل 
أن حتل بالطرق املحببة للنفوس. وكنت شخصيا أقرب الناس لكال الدولتني – 

العراق والكويت – وكان يف مقدور اململكة العربية السعودية أن تعمل شيئا.

 الذي حصل أن صار حديث بيني وبني الرئيس مبارك عن حصيلة ما توصل 
إليه األمري سعود واقتنعنا بطبيعة احلال، وال بد أن نقتنع ألنه مل تكن هناك مشكلة 
بيننا وبني العراق بل كانت املحبة موجودة. هذا الظاهر الذي كنا نعرفه بالضبط.

والكويت،  للعراق  كذلك،  يذهب،  أن  بد  ال  قال  مبارك  حسني  الرئيس 
وقلنا هذه عىل كل حال فكرة جيدة، وكل ما نحاول أن نبعد شبح أي مشكلة يف 

النفوس. مل يكن هناك خطر مشكلة حرب.
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وذهب الرئيس مبارك إىل العراق وإىل الكويت واطمأن. ومن ثم اتصل يب 
وقال: إنني ذكرت العراقيني أنه الحظنا أن هناك توقفا بالنسبة للمباحثات التي 

من املفروض اهنا تستمر بني الكويت وبني العراق.
وذكر الرئيس صدام هذا الكالم وقال: من األفضل أن تستأنف املباحثات يف 
ما يتعلق بمشكلة احلدود. ذكرها الرئيس العراقي. قال: ال بأس، ولكنني لن أقبل 
أن تكون االنطالقة حتى نعود إىل ما كنا عليه ألنه حصل توقف وجيب أن يكون 

اجتامعنا يف اململكة العربية السعودية.
ذلك  عىل  أوافق  أين  األمور  طبائع  ومن  مبارك،  حسني  الرئيس  يب  فاتصل 
يأيت  أن  عىل  االتفاق  وتم  وافقت.  والكويت  وافق  فالعراق  بالبلدين،  وأرحب 
وفدان من الكويت ومن العراق، الوفد الكويتي برئاسة ويل عهد الكويت ورئيس 

وزرائها، والوفد العراقي برئاسة نائب الرئيس عزت إبراهيم".)81(

الرئي�ص حممد ح�صني مبارك

قام الرئيس املرصي حممد حسني مبارك باالتصال هاتفيا بتاريخ 19 يوليو 
عند  األزمة  وقف  وراء  سعيا  حسني؛  وصدام  الكويت  أمري  سمو  مع  1990م 
هذا احلد. إال أن االتصاالت اهلاتفية مل جتد نفعا مع صدام حسني. ويف 20 يوليو 
األشقاء  بجميع  مرص  فيه  "أهابت  بيانا  العربية  مرص  جهورية  رئاسة  أصدرت 
العرب أن يعطوا األولوية القصوى لتعزيز التضامن العريب وجتنب أية مضاعفات، 
مؤكدة أن األسلوب الوحيد الذي يتفق مع املصالح العربية العليا هو تسوية أية 

خالفات باحلوار األخوي البعيد عن جو اإلثارة والتوتر". )82(

وبعد تواتر وتأكد األنباء عن احلشود لعسكرية العراقية عىل حدود الكويت 
بغداد  إىل  رسيعة  بزيارات  1990/7/24م  بتاريخ  مبارك  الرئيس  قام  الشاملية 

)81(   فؤاد مطر، مرشفا، موسوعة حرب اخلليج: اليوميات – الوثائق – احلقائق، ج. 2، ص. 23-22.
)82( عصمت عبداملجيد، زمن االنكسار واالنتصار: مذكرات دبلومايس عن أحداث مرصية وعربية ودولية: 

نصف قرن من التحوالت الكربى، ط. 1، بريوت، دار النهار للنرش، 1998، ص. 231.
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وزير  يروي  األزمة.  تدهور  ووقف  األوضاع،  هتدئة  ملحاولة  وجدة  والكويت 
اخلارجية املرصي عصمت عبداملجيد الذي صحب الرئيس مبارك يف هذه اجلولة 
ما سمعه من مبارك حول لقائه بصدام يف بغداد. وهو كالم قاله مبارك يف مؤمتر 
صحفي بتاريخ 8 أغسطس بعد الغزو العراقي. قال مبارك لصدام: هل لك قوات 
تتجه جنوبا يف اجتاه الكويت وعىل احلدود الكويتية؟ احلقيقة قال يل: دي قوات 
احلرس اجلمهوري راحية إجراء روتيني عادي مع قوات موجودة هناك. قلت له: 
بعيد عن احلدود؟ قال يل: بعيدة من 70 إىل 80 كيلومرت عن احلدود. قلت له: 
فيه نية اعتداء؟ قال يل: أنا اكتفيت باملوقف ده وليس هناك أي نية لالعتداء عىل 

الكويت". )83(

ويف زيارته للكويت نقل حسني مبارك وعود صدام بعدم استخدام اجليش 
ضد الكويت ووافق عىل استمرار املفاوضات. كتبت صحيفة القبس أن الرئيس 
السالم  قرص  يف  مغلق  اجتامع  يف  جابر  الشيخ  األمري  بسمو  التقى  مبارك  حسني 
الوزراء ووزير اخلارجية  نائب رئيس جملس  العهد. كام أجرى  حرضه سمو ويل 
عبداملجيد.  عصمت  الدكتور  املرصي  نظريه  مع  حمادثات  األمحد  صباح  الشيخ 
أن  العويض  عبدالرمحن  الدكتور  الوزراء  جملس  لشؤون  الدولة  وزير  وأوضح 
األمري وضيفه استعرضا فحوى املحادثات اإلجيابية التي أجراها الرئيس مبارك 
خالل زيارته لبغداد صباح أمس إىل جانب التفاصيل املتعلقة باخلالف بني الكويت 
معاجلته  مسؤولية  تقع  عربيا  شأنًا  إبقائه  عىل  الكويت  حرصت  والذي  والعراق 
العراق  أن  مفاده  العراق  من  خربا  القبس  ونقلت  العرب.  األشقاء  دائرة  ضمن 
رفض االحتكام إىل جلنة عربية لتنظر يف موضوع احلدود، وقال أن اخلالفات عىل 

احلدود بني الدول العربية حتلها الدول املعنية نفسها.)84( 

)83(  عصمت عبداملجيد، زمن االنكسار واالنتصار: مذكرات دبلومايس عن أحداث مرصية وعربية ودولية، 
ص. 231.

جريدة القبس، مقالة بعنوان "بغداد ترفض االحتكام للعرب"، 1990/7/25م. انظر امللحق.  )84(
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وقال الشيخ سعد عن زيارة مبارك: "كان عندنا الرئيس مبارك، فاتفقنا وقال 
إنه كان ببغداد، فتحدث الرجل برصاحة وبوضوح وبشكل شامل عن املشكلة، 
د العملية، وأن كل يشء يمكن  وإنه استطاع أن يضغط عىل صدام حتى ال ُيصعِّ
الرئيس  لطلب  صدام  استجاب  وأخريا  والتفاهم.  وباحلوارات  باللقاءات  حله 
حسني مبارك، واتفق عىل أساس أن صدام كان يريد االجتامع األول يف بغداد، 
بأن يكون االجتامع رقم 1 يف  إقناع صدام  الرئيس مبارك استطاع بأسلوبه  لكن 
جدة، ورقم 2 يف بغداد، ورقم 3 يف الكويت. فقلنا نحن مستعدون ألي اجتامع 
أو لقاء يؤدي إىل حوار، وهذا ما نريده. كام فهمنا من الرئيس مبارك بأنه ال نية 

للعراق باهلجوم عىل الكويت".)85(  
ويف تاريخ 1990/7/26 قام أسامة الباز وكيل أول وزارة اخلارجية املرصية 
ومدير مكتب الرئيس حسني مبارك للشؤون السياسية بزيارتني رسيعتني لبغداد 
الجتامع  النهائية  الرتتيبات  حول  رسالة  جابر  والشيخ  صدام  لتسليم  والكويت 

جدة. )86(
وللسفري عبداهلل بشارة كالم مهم تناول فيه ما جاء يف مذكرات أسامة الباز 
وحلل فيه موقف حسني مبارك ومأزقه بني صدام والشيخ جابر، وحيسن نقله فيام 

ييل:
الباز، مبعوث  "يف يوم اخلميس 26 يوليو، استقبل صدام حسني د. أسامة 
للنظام  جديد  مرشوع  بطرح  حسني  صدام  جتىل  وفيه  مبارك.  حسني  الرئيس 
العريب يؤسس للعالقات بني الدول العربية. وقد بدأ صدام حسني بالتأكيد عىل 
موقفه الذي مل يتبدل؛ وهو إذا تم حل املوضوع بالوسائل السلمية كان خريا وإال 

فإن كل واحد اهلل يعينه عىل حقه.
الغنيم، وأ.د.  سمو الشيخ سعد العبداهلل السامل الصباح، مقابلة مسجلة مع سموه أجراها أ.د. عبداهلل   )85(
امليال،  ميمونة الصباح، وأ.د. نجاة اجلاسم، وأ.د. بدرية العويض، وأ.د. عبداهلل الشاجيي، وأ.د. أمحد 
يوم األربعاء 9 ديسمرب 1992، الكويت، مرشوع توثيق أعامل حكومة الكويت خالل فرتة االحتالل 

العراقي، مركز البحوث والدراسات الكويتية.
)86(   حسن شكري، الكتاب األبيض يف حمكمة التاريخ، د.م.، د.ن، 1991، ص. 20.
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أساس  الباز عىل  مع  متحدثا  القومية  مرئياته  بعد ذلك رشح صدام حسني 
ثروة  النفط  أن  الصدامي  املرشوع  وجوهر  الطرح.  يتفهم  قوميا  شخصا  كونه 
اإلنساين  لالستحقاق  طبقا  منها  طرف  كل  يأخذ  العرب،  يملكها  عامة  عربية 
بينها؛ ألهنا قومية  العربية متبادل  الدول  التأثري بني  باعتبار أن  القومي الرشيف، 
واحدة تترصف بالتناغم الواحد، ويتم توزيع ثروهتا عىل أساس املقياس القومي. 
ويستغرب كيف أن دوال صغرية يف اخلليج تستأثر هبذه الثروة القومية، وال جيوز 
أمور  وكلها  اخليل،  وسباق  واملباذل  بالصقور  مشغولني  اخلليج  أهل  يستمر  أن 

مصاريفها تشبع اجلياع يف العامل العريب.

ويشري إىل حالة احلقد بني الدول عىل بعضها، ألن الدول الكبرية منها تتحمل 
العبء يف العطاء القومي واملسؤوليات، وأن مطلوب منها دعم دول البرتول أمنيا 

والدفاع عنها، ومعنى ذلك أهنا تزيد فقرا بوجود هذه الدول البرتولية.

يف  استثامراهتا  تضع  التي  اخلليجية  االستثامرية  للسياسة  انتقاده  ويواصل 
مع  طرح  بأنه  ويستطرد  والفقر،  النكد  من  يعاين  العريب  العامل  حني  عىل  أوروبا 
امللك حسني هذا املبدأ، وسيطرحه يف القمة العربية القادمة. واهتم دول اخلليج 
بأهنا دفعت الرئيس السادات نحو الصلح مع إرسائيل، بسبب أن مرص تعاين من 

زيادة السكان ولن يكفيها التطور التنموي يف حدود 3 ٪.

ويضيف أن العرب جيب أن يقفوا جاعيا ضد التأثريات األجنبية مشريا إىل 
املناورة العسكرية بني اإلمارات وواشنطن التي كانت جتري آنذاك. ويتحدث عن 
الثروة وفق اعتبارات السكان  وحدة املوقف يف التخلص من األجنبي، وتوزيع 
األغلبية  بمصري  الصغرية  الدولة  تتحكم  أن  جيوز  ال  بأنه  مدلال  الدولة  ومعيار 
من األمة. ويتحدث عن تضامن الكبار، ويطالب دول اخلليج بأن تترصف وفق 

حجمها.
الرئيس  بعث  حيث  حسني  صدام  هلا  يرتاح  نقطة  عن  الباز  أسامة  ويتكلم 
إصدار  بعدم  بوش  الرئيس  فيها  يطالب  بوش  الرئيس  إىل  رسالة  مبارك  حسني 
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أي ترصيح أو حترك أو حتذير مبارش أو غري مبارش؛ ألن املوضوع عريب، ويبقى يف 
هذا اإلطار، كام أصدرت مرص بيانا تناشد فيه القوى األوروبية أن ال تتدخل ال 
باألفعال وال باألقوال وال بالتعاطي وال بالتلميح. وأن هذا الطلب طرحه الرئيس 

مبارك مع القيادة الكويتية التي أكدت بأهنا حريصة عىل احلل يف اإلطار العريب.

كان اهلدف من زيارة أسامة الباز إىل بغداد هو نقل ما دار بني الشيخ جابر 
األمحد أمري الكويت والرئيس حسني مبارك، وقد حصل فيه صدام حسني عىل 
التدويل واالستمرار يف املفاوضات املبارشة. وال أعرف إذا كان  تأكيدات بعدم 
التهديد  حالة  األمحد  جابر  الشيخ  األمري  سمو  إىل  نقل  مبارك  حسني  الرئيس 
العراق  وأن  املفاوضات،  فشل  حال  يف  حسني  صدام  هبا  حتدث  التي  والوعيد 
سيترصف بحرية وفق قاعدة احلقوق، فمن الصعب معرفة ما دار بالتفاصيل؛ ألن 

األرشيف الكويتي مل يتيرس وربام غري موجود.

الرئيس حسني  أن  تلك األحداث  املشاركني يف  املسؤولني  وقد فهمت من 
إىل  اللجوء  استبعاد  مع  الدبلومايس  احلل  عىل  الرتكيز  األمري  لسمو  أكد  مبارك 

القوة. 

من  املزيد  جابر  الشيخ  من  وطلبه  مبارك  حسني  زيارة  أن  شخصيا  أعتقد 
التهدئة: ال إعالم، ال حتريك للجيش، ال حترك سيايس، وال تواصل مع احللفاء 
خطته،  خيفي  حسني  صدام  يكن  مل  بينام  املؤثرة،  العاملية  القوى  من  واألصدقاء 
فيؤكد بأن فشل اجتامع جدة جيعل كل واحد يأخذ حقه بيده، وهو يعني الترصف 

وفق مصالح العراق، دون نبذ استعامل القوة.

واحلق أن التضحية الكويتية ال يمكن جتاهلها هنا، حيث نجح حسني مبارك 
يف احلصول عىل تعهد كويتي بغلق الباب أمام النجدة العاملية عرب األصدقاء أو من 
قدماء التحالف مثل بريطانيا، بل الذهاب أكثر يف التضحية والتنازل، إىل االكتفاء 
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باللقاءات الثنائية بني العراق والكويت، دون حضور أي طرف بام يف ذلك حسني 
مبارك أو غريه، عىل حني ال يكشف صدام حسني عن األوراق العراقية، بل ظل 
يردد أن املفاوضات تستمر ما دام هناك أمل يف القبول الكويتي للرشوط العراقية، 

وبدون ذلك، هناك األسلوب اخلشن وحتقيق الرشوط بالقوة. 

ونستذكر هنا ما جاء يف حمرض اجتامع صدام حسني مع أسامة الباز الذي نقل 
إىل الرئيس العراقي عتاب حسني مبارك عىل تعليق طارق عزيز بأن حسني مبارك 
يتكلم عن  الثنائية، ومل  القضايا  الرئيس صدام خالل زيارته إىل بغداد  بحث مع 

أزمة اخلليج.
وأحس حسني مبارك بأن هذا الترصيح تفريغ جلدوى الوساطة، وكان رد 
للتدويل يف رسالتها إىل  بأن املالحظة هلا عالقة بمساعي الكويت  صدام حسني 

السكرتري العام لألمم املتحدة.

الترصيح،  وعدم  اإلثارة  عدم  يف  الكويت  نصح  مبارك  حسني  أن  والواقع 
هبذه  ثقتها  القيادة  وضعت  حيث  املسلحة،  القوات  يف  حمدود  استنفار  حتى  وال 
بدون  احلقائق  عن  والتنقيب  بالبحث  املهتمني  تواجه  مشكلة  وهي  التطمينات، 
وثائق تسجل ما دار، خاصة وأن اجليش العراقي استوىل عىل جيع وثائق األرشيف 

الكويتي.

أتذكر يف هذا اإلطار ما قرأته يف كتاب حممد حسنني هيكل يف كتابه )اخلليج 
واملعتمد  العراق  ملواقف  واملتبني  احلقائق  بتشويه  املحشو  والنرص(  القوة  أوهام 
عىل وثائق التزوير التي حصل عليها من العراقيني، حيث يدون )عندما ال تكون 
وتعقيدا؛  حدة  تزداد  املشاكل  فإن  الروايات  وختتلف  للجلسات،  حمارض  هناك 
ذلك أن تضارب الروايات وعلو مستوى الرواية جيعل عملية البحث عن احلقيقة 
مأزقا مستعصيا(. وهذا بالضبط ما حدث يف اللقاء الذي اقترص عىل الرئيسني يف 
بغداد يوم 24 يوليو 1990م، فالرئيس مبارك فهم من الرئيس صدام أنه ال ينوي 
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استخدام القوة ضد الكويت. عىل حني يرص الرئيس صدام أنه قال للرئيس مبارك 
أنه ال ينوي استخدام القوة ما دامت املفاوضات جارية. ومل يكن هناك شهود وال 
العراقيون ونرشوه، وهو معرب عن  كان هناك حمرض للجلسة. هناك حمرض أعده 
سياسة صدام. وقد نرش بعد أن غضب الرئيس حسني مبارك، وشعر بأنه ضحية 

اخلداع العراقي". )87( 

زيارة ال�صاذيل القليبي

وصل األمني العام جلامعة الدول العربية التونيس الشاذيل القليبي إىل الكويت 
بتاريخ 1990/7/21م يف مسعى لتهدئة األوضاع. ويبدو أنه كان مائال للجانب 
فالح  الركن  اللواء  الكويتي  باجليش  الربية  العمليات  مدير  أوضح  كام  العراقي 
سيدي  مع  موجودا  "كنت  شهادته:  يف  وقال  اللقاء  حرض  الذي  الشطي  عبداهلل 
العربية  للجامعة  العام  لألمني  اخلارطة  عىل  املوقف  ورشحت  العهد،  ويل  سمو 
الوضع.  مالبسات  العهد  ويل  سمو  سيدي  رشح  ذلك  وبعد  القليبي.  الشاذيل 
ولكن يف أثناء ذلك مل أشعر بأن املذكور – أي الشاذيل – كان مهتام. وكان وجهه 

يقول إن من حق العراق القيام بذلك".)88(
وجاء يف مذكرات سليامن الشاهني الذي رافق الشاذيل القليبي وقدمه لسمو 
لن  العراقي  اجلانب  أن  لسموه  يؤكد  الشاذيل  أنه سمع  اللقاء  العهد وحرض  ويل 

يلجأ للقوة أبدا.)89(

)87(   عبداهلل بشارة، الغزو يف الزمن العابس: الكويت قبل الغزو وبعده، ص. 133 – 136.
بتاريخ 1 ديسمرب 2001. وردت يف كتاب:  الشطي، مقابلة أجريت  فالح عبداهلل سامل  الركن  اللواء     )88(
سامل مسعود الرسور، اللواء املدّرع اخلامس والثالثون ودوره يف معركة اجلسور وحترير الكويت: صفحة 
مرشفة من صفحات العسكرية الكويتية، ط. 1، الكويت، مركز البحوث والدراسات الكويتية، 2007، 

ص. 70 – 75.
)89(   سليامن ماجد الشاهني، الدبلوماسية الكويتية بني املحنة واملهنة، ص. 23.
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امللك ح�صني والرئي�ص يا�صر عرفات والرئي�ص علي عبداهلل �صالح

الكويت وويل  بأمري  العراقي والتقى  الغزو  قبيل  الكويت  امللك حسني  زار 
"امللك حسني جاءنا رأسا  عهده. ويقول الشيخ سعد يف لقاء أجري مع سموه: 
االجتامع،  حرضت  وأنا  السمو،  صاحب  مع  واجتمع  الكويت،  إىل  بغداد  من 
تزال،  أن  جيب  خالفات  هناك  كان  وإذا  العريب،  التعاون  عن  عام  كالم  وكان 
لقد كنت يف  السمو:  قال لصاحب  أنه  وأذكر  الوضع،  تدهور  من  يشكي  وكان 
بغداد ووجدت اإلخوان غري راضني ويعتبون. هذا كل ما ذكره ومل يقل الرجل 
أن الوضع متكهرب أو الوضع خطري، وإين سمعت من اإلخوان يف العراق كذا 
وكذا؛ يا صاحب السمو املوضوع أخطر ما تتصورون. وعند انتهاء االجتامع قلت 
جلاللة امللك: هناك أربع أو مخس فرق عراقية متواجدة. فقال: اطمئنوا ال يمكن 
أن يقوم العراق بأي هجوم عىل الكويت. ومل يقل ما جيعلنا نكون بمنتهى احلذر 

واليقظة إال اللهم إن اإلخوان غري راضني".

وزار الرئيُس الفلسطينُي يارس عرفات سموَّ أمري الكويت وويل عهده يف يوم 
1990/7/29م. وعند خروج عرفات من اللقاء رصح للصحافة بأن اللقاء كان 
إجيابيا وبناء، ومتنى نجاح مفاوضات اجتامع جدة. وعن زيارة يارس عرفات قال 
كم  أعطوهم  وقال:  املشكلة،  حلل  كمسعى  عامر  أبو  "زارين  سعد:  الشيخ  سمو 
دينار يا أخي. فقلت: يا أبو عامر، العملية ال حتل هبذا األسلوب. قال: إنت تعرف 
أيام  أنه  كام  مستعد  وإنه  وبينه،  بيني  الكالم  هذا  دينار.  كم  اعطوهم  العراقيني، 

الصامتة قام بجهد ومشى باملنطقة ويعرفها، كان كالم عام". )90(

أما الرئيس اليمني عيل عبداهلل صالح فقد حادث الشيخ سعد هاتفيا وطمأنه. 

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

العراقي، مركز البحوث والدراسات الكويتية.
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ويقول الشيخ سعد يف لقاء معه: 

تشوف  راح  اليمن  بتسافر  له  قلت  جيبويت،  يف  العويض  الدكتور  كان  "ملا 
الكويت  أمن  عىل  وخطورهتا  العراقية  احلشود  عن  له  قول  صالح،  عيل  الرئيس 
املكتب  يف  أتذكر  العريب.  التعاون  جملس  يف  عضو  ألنه  الصورة،  يف  يكون  خل 
الرئيس  أتكلم معاك من مكتب  قال  العويض  الدكتور  التليفون أخذته وإال  دق 
عيل صالح واشلون صحته معاك، احلمد هلل ويسلم عليك، واآلن يتحدث معاك، 
إن  قال يل  العويض  الدكتور  إن  األخ سعد  قال:  التليفون،  إياه عىل  قلت عطني 
هناك حشود عراقية عىل احلدود، قلت له: نعم هذه موجودة، قال: إن أنا اتصلت 
بنفسك،  الطائرة وتشوف  تاخذ  ما يف حشود عراقية، وتقدر  أبدا  بصدام، وقال 

شاقوله: أنا أقولك إن يف حشود عراقية، يقول يل أنا حكيت مع صدام!". )91(

•	موقف الوليات املتحدة الأمريكية وال�صفرية الأمريكية ببغداد

عربت الواليات املتحدة األمريكية عن استعدادها ملساعدة الكويت وردع 
العراق لو تعرضت خلطر عسكري عرب ترصحيات لرئيسها جورج بوش، ووزير 

دفاعها ريتشارد تشيني. )92(

ووزير  حسني  صدام  اجتمع  للكويت  العراقي  الغزو  من  أسبوع  وقبل 
بتاريخ  غالسبي  أبريل  بغداد  يف  األمريكية  السفرية  مع  عزيز  طارق  خارجيته 
أثار الكثري من اجلدل، حيث  اللقاء  القول أن هذا  1990/7/25م. وغني عن 
الواليات  بأن  االجتامع  حمرض  من  مقاطع  قرأوا  أن  بعد  سياسيون،  حمللون  رأى 
الكويت. وهو حتليل يرفضه كثري  بغزو  للعراق  املتحدة أعطت الضوء األخرض 

من املتخصصني بالشؤون الدبلوماسية والسياسية. 

)91(   سمو الشيخ سعد العبداهلل السامل الصباح، مقابلة مسجلة مع سموه.
)92(   جريدة القبس الكويتية يف عددي 1990/7/20م و1990/7/21م.
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العراقية أوال  املذكور يف الصحافة  اللقاء  لقد خرجت عدة نسخ من حمرض 
وهي تقدم النسخة العراقية من حمرض اللقاء الذي يبدو أنه قد أضيف إليه الكثري 
فقد  األمريكية  الصحافة  أما  طويلة.  حمارضة  غالسبي  أعطى  صدام  أن  ويبني 
النيويورك  وجريدة   ABC حمطة  ونرشته  املحرض  من  العراقية  النسخة  ترجت 
ذلك. مؤخرا  التعليق حيال  األمريكية عن  اخلارجية  وزارة  امتنعت  وقد  تايمز. 
نرش موقع الترسيبات ويكيليكس الربقية التي بعثتها السفرية غالسبي إىل وزارة 
جريدة  يف  نرش  وكذلك  صدام.  وبني  بينها  دار  ما  تلخص  األمريكية  اخلارجية 

الواشنطن بوست، وموقع مكتبة بوش يف تكساس.
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السفارة  من  بعثتها  التي  غالسبي  أبريل  السفرية  برقية  عىل  هنا  وسنعتمد 
األمريكية يف بغداد إىل وزارة اخلارجية يف واشنطن، وهي مرسبة إىل ومنشورة يف 

موقع ويكيليكس، ومل يسبق استخدامها يف دراسات سابقة بحسب علمي. 

والنسخ  األصيل  النص  بني  الداللة  يف  كبريا  فرقا  هناك  أن  ذكره  جيدر  وما 
األخرى التي ظهرت يف الصحافة األمريكية والعربية. وعىل أي حال، فإن حديث 
املضادة  اإلعالمية  باحلملة  يتعلق  فيام  نفاقه  منها  مسائل،  عدة  يكشف  صدام 
ألمريكا التي يسوقها يف العلن، بينام يف الرس يطلب صداقة أمريكا. وثانيا يتضح 
أن السفرية غالسبي مل تعطه ضوءا أخرضا لغزو الكويت. فكالمها كان واضحا 
يف قلق الواليات املتحدة من احلشد العسكري عىل حدود الكويت. وحول عدم 
تدخل الواليات املتحدة؛ فهي كانت تتحدث عن واقع خيص عدم تدخل أمريكا 
دبلومايس  إطار  يف  جُترى  حني  بالطبع  وتقصد  العرب  بني  احلدودية  القضايا  يف 
اعتداء  القيام بيشء لو حصل  أمريكا عن  امتناع  وسيايس، ومل يكن حديثها عن 
عسكري عراقي عىل الكويت، بل إهنا قالت بوضوح "أننا لن نسمح مطلقا ألي 
مع  الربقية،  نص  ييل  وفيام  اخلالفية".  القضايا  حلل  السلمية  الوسيلة  غري  وسيلة 

ترجة الربقية إىل العربية فقرة بفقرة:

برقية السفرية األمريكية يف بغداد عن لقائها مع صدام وطارق عزيز بتاريخ 
1990/7/25م:)93( 

)93( From Embassy Baghdad to Secretary of State, Washington, "Sad -
am's message of friendship to president Bush )WikiLeaks telegram 
90BAGHDAD4237(". U.S. Department of State. 25 July 1990. https://
web.archive.org/web/20110107203728/http://www.wikileaks.ch/
cable/1990/07/90BAGHDAD4237.html )Accessed in 26/8/2019(.
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CABLE 90BAGHDAD4237, SADDAM'S MESSAGE OF FRIEND-
SHIP TO PRESIDENT BUSH

Reference ID          Created       Released   Classification     Origin
90BAGHDAD4237   1990-07-25 12:12  2011-01 21:09      SECRET     Embassy Baghdad
O 251246Z JUL 90
FM AMEMBASSY BAGHDAD
TO SECSTATE WASHDC IMMEDIATE 4627
INFO AMEMBASSY ABU DHABI IMMEDIATE
AMEMBASSY CAIRO IMMEDIATE
AMEMBASSY KUWAIT IMMEDIATE
AMEMBASSY RIYADH IMMEDIATE
ARABLEAGUE COLLECTIVE
S E C R E T SECTION 01 OF 05 BAGHDAD 04237

E.O. 12356: DECL:OADR
TAGS: MOPS PREL US KU IZ
SUBJECT: SADDAM'S MESSAGE OF FRIENDSHIP TO PRESIDENT 

BUSH

املوضوع: رسالة صداقة من صدام إىل الرئيس بوش
1.  SECRET - ENTIRE TEXT.

1. رسي – النص الكامل.
2.  SUMMARY: SADDAM TOLD THE AMBASSADOR JULY 25 THAT 

MUBARAK HAS ARRANGED FOR KUWAITI AND IRAQI DEL-
EGATIONS TO MEET IN RIYADH, AND THEN ON JULY 28, 29 
OR 30, THE KUWAITI CROWN PRINCE WILL COME TO BAGH-
DAD FOR SERIOUS NEGOTIATIONS. "NOTHING WILL HAP-
PEN" BEFORE THEN, SADDAM HAD PROMISED MUBARAK.

 --SADDAM WISHED TO CONVEY AN IMPORTANT MESSAGE 
TO PRESIDENT BUSH: IRAQ WANTS FRIENDSHIP, BUT DOES 
THE USG? IRAQ SUFFERED 100,000'S OF CASUALTIES

 AND IS NOW SO POOR THAT WAR ORPHAN PENSIONS WILL 
SOON BE CUT; YET RICH KUWAIT WILL NOT EVEN ACCEPT 
OPEC DISCIPLINE. IRAQ IS SICK OF WAR, BUT KUWAIT HAS 
IGNORED DIPLOMACY. USG MANEUVERS WITH THE UAE 
WILL ENCOURAGE THE UAE AND KUWAIT TO IGNORE CON-
VENTIONAL DIPLOMACY. IF IRAQ IS PUBLICLY
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 HUMILIATED BY THE USG, IT WILL HAVE NO CHOICE BUT 
TO "RESPOND," HOWEVER ILLOGICAL AND SELF DESTRUC-
TIVE THAT WOULD PROVE.

 --ALTHOUGH NOT QUITE EXPLICIT, SADDAM'S MESSAGE TO 
US SEEMED TO BE THAT HE WILL MAKE A MAJOR PUSH TO 
COOPERATE WITH MUBARAK'S DIPLOMACY, BUT WE MUST

 TRY TO UNDERSTAND KUWAITI/UAE "SELFISHNESS" IS UN-
BEARABLE. AMBASSADOR MADE CLEAR THAT WE CAN NEV-
ER EXCUSE SETTLEMENT OF DISPUTES BY OTHER THAN 

 PEACEFUL MEANS. END SUMMARY.

ملخص: قال صدام للسفرية ]يف[ 25 يوليو أن مبارك أعد لعقد اجتامع بني 
وفد كويتي ووفد عراقي يف الرياض، عىل أن يلحقه اجتامع يف يوليو 28 أو 29 
أو 30 يوليو، وسوف يقوم ويل العهد الكويتي بزيارة بغداد إلجراء مفاوضات 

جادة. وعد صدام مبارك بأنه "لن حيدث يشء" قبل ذلك.

–- رغب صدام بنقل رسالة مهمة إىل بوش: العراق يريد الصداقة، ولكن 
ألف   100 إصابة  من  العراق  عانى  ذلك؟  املتحدة  الواليات  حكومة  تريد  هل 
شخص، ويعاين العراق فقرا سيضطره إىل قطع معاشات أيتام احلرب. ومع ذلك 
فإن الكويت الغنية ال تقبل قوانني األوبيك. إن العراق قد تعب من احلرب، ولكن 
الدبلومايس. واملناورات األمريكية اإلماراتية ستشجع  العمل  الكويت تتجاهل 
اإلمارات والكويت عىل جتاهل العمل الدبلومايس التقليدي. إن تعرض العراق 
إىل اإلهانة العلنية من قبل حكومة الواليات املتحدة، فلن يكون هناك خيار آخر 

غري الرد مهام كلف ذلك من هتور. 

-- رغم عدم رصاحة صدام، فإن رسالته إىل الواليات املتحدة تشري إىل أنه 
سيدفع بقوة باجتاه التعاون مع عمل مبارك الدبلومايس، برشط أن تفهم الواليات 
أننا  بوضوح  السفرية  وقالت  تطاق.  ال  واإلمارات  الكويت  أنانية  بأن  املتحدة 
لن نسمح مطلقا ألي وسيلة غري الوسيلة السلمية حلل القضايا اخلالفية. انتهى 

امللخص.
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3. AMBASSADOR WAS SUMMONED BY PRESIDENT SADDAM 
HUSAYN AT NOON JULY 25. ALSO PRESENT WERE FONMIN 
AZIZ, THE PRESIDENT'S OFFICE DIRECTOR, TWO NOTETAK-
ERS, AND THE IRAQI INTERPRETER.

اسُتدعَيت السفرية من قبل صدام حسني يف ظهرية 1990/7/25م. وكان 
من بني احلضور وزيُر اخلارجية عزيز، ومدير مكتب الرئيس، واثنان من مدوين 

املالحظات، ومرتجم عراقي.
4. SADDAM,  WHOSE MANNER WAS CORDIAL,REASONABLE 

AND EVEN WARM THROUGHOUT THE ENSUING TWO 
HOURS, SAID HE WISHED THE AMBASSADOR TO CONVEY A 
MESSAGE TO PRESIDENT BUSH. SADDAM THEN RECALLED 
IN DETAIL THE HISTORY OF IRAQ'S DECISION TO REESTAB-
LISH DIPLOMATIC RELATIONS AND ITS POSTPONING IMPLE-
MENTATION OF THAT DECISION AT THE BEGINNING OF THE 
WAR, RATHER THAN BE THOUGHT WEAK AND NEEDY. HE 
THEN SPOKE ABOUT THE MANY "BLOWS" OUR RELATIONS 
HAVE BEEN SUBJECTED TO SINCE 1984, CHIEF AMONG THEM 
IRANGATE. IT WAS AFTER THE FAW VICTORY, SADDAM SAID, 
THAT IRAQI MISAPPREHENSIONS ABOUT USG PURPOSES 
BEGAN TO SURFACE AGAIN, I.E., SUSPICIONS THAT THE U.S. 
WAS NOT HAPPY TO SEE THE WAR END.

أنه  وقال  اللقاء.  ساعتي  خالل  ودافئا  عقالنيا،  وديا،  صدام  أسلوب  كان 
تفصييل  برسد  صدام  بدأ  ثم  بوش.  الرئيس  إىل  رسالته  السفرية  تنقل  أن  يتمنى 
لتاريخ قرار العراق إلعادة العالقات الدبلوماسية، إن مسألة تأخري تفعيل ذلك 
القرار يف بداية احلرب اختذت لئال ُيعتقد بأن ]العراق[ ضعيف وحمتاج. وحتدث 
بعد ذلك عن األزمات الكثرية التي عصفت بعالقاتنا منذ سنة 1984م، وأبرزها 
فضيحة إيران غيت. وقال صدام بأنه بعد انتصاره يف الفاو بدأ العراق يشتبه يف 
أن هناك أغراضا حلكومة الواليات املتحدة، ويعني اشتباهه بأن الواليات املتحدة 

ليست سعيدة لرؤية هناية للحرب.
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5. PICKING HIS WORDS WITH CARE, SADDAM SAID THAT 
THERE ARE "SOME CIRCLES" IN THE USG,INCLUDING IN 
CIA AND THE STATE DEPARTMENT, BUT EMPHATICALLY EX-
CLUDING THE PRESIDENT AND SECRETARY BAKER, WHO 
ARE NOT FRIENDLY TOWARD

 IRAQ-U.S. RELATIONS. HE THEN LISTED WHAT HE SEEMED 
TO REGARD AS FACTS TO SUPPORT THIS CONCLUSION: 
"SOME CIRCLES ARE GATHERING INFORMATION ON WHO 
MIGHT BE SADDAM HUSAYN'S SUCCESSOR;" THEY KEPT UP 
CONTACTS IN THE GULF

 WARNING AGAINST IRAQ; THEY WORKED TO ENSURE NO 
HELP WOULD GO TO IRAQ )READ EXIM AND CCC(.

أقتبُس كلامته بعناية، قال صدام بأن هناك دوائر يف حكومة الواليات املتحدة، 
األمريكية،  اخلارجية  ووزارة  األمريكية  االستخبارات  وكالة  يف  ضمنها  من 
بني  عالقات  بوجود  ترحب  ال  بيكر،  والوزير  الرئيس  بينها  من  ليس  وقطعا 
التي عددها حقائق تدعم  قائمة من األمور  ثم قدم  املتحدة.  العراق والواليات 
صدام  سيخلف  من  مسألة  حول  املعلومات  جتمع  الدوائر  "بعض  استنتاجاته: 
حسني؛" واحتفظوا باتصاالهتم يف اخلليج حيث حذروهم من العراق؛ وعملوا 

.)CCC و EXIM عىل منع تقديم أي مساعدة للعراق. )اقرأ
6. IRAQ, THE PRESIDENT STRESSED, IS IN SERIOUS FINANCIAL 

DIFFICULTIES, WITH 40 BILLION USD DEBTS. IRAQ, WHOSE 
VICTORY IN THE WAR AGAINST IRAN MADE AN HISTORIC 
DIFFERENCE TO THE ARAB WORLD AND THE WEST, NEEDS A 
MARSHALL PLAN. BUT "YOU WANT THE OIL PRICE DOWN," 
SADDAM CHARGED.

مدين  فهو  مالية خطرية،  متاعب  يعاين  العراق  أن  إىل  االنتباه  الرئيس  لفت 
والغريب  العريب  العامل  يف  الفارق  صنع  الذي  العراق  إن  دوالر.  مليار  بأربعني 
بانتصاره عىل إيران حيتاج إىل خطة مارشال. وقال صدام: "ولكنكم تريدون سعر 

النفط منخفضا".
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7. RESUMING HIS LIST OF GRIEVANCES WHICH HE BELIEVED 
WERE ALL INSPIRED BY

 "SOME CIRCLES" IN THE USG, HE RECALLED THE "USIA 
CAMPAIGN" AGAINST HIMSELF, AND THE GENERAL MEDIA 
ASSAULT ON IRAQ AND ITS PRESIDENT.

مستكمال قائمة شكاواه التي يعتقد أهنا من صنع "بعض الدوائر" يف حكومة 
 "USIA الواليات املتحدة، أثار صدام موضوع "محلة وكالة املعلومات األمريكية

التي وجهت ضده، وموضوع اهلجوم اإلعالمي العام عىل العراق ورئيسه.
8. DESPITE ALL THESE BLOWS, SADDAM SAID, AND ALTHOUGH 

"WE WERE SOMEWHAT ANNOYED," WE STILL HOPED THAT 
WE COULD DEVELOP A GOOD RELATIONSHIP. BUT THOSE 
WHO FORCE OIL PRICES DOWN ARE ENGAGING IN ECO-
NOMIC WARFARE AND IRAQ CANNOT ACCEPT SUCH A 
TRESPASS ON ITS DIGNITY AND PROSPERITY.

قال صدام: رغم كل هذه الرضبات، ورغم "كوننا منزعجني بعض اليشء،" 
فال نزال نرجو أن نتمكن من تطوير عالقة جيدة. ولكن هؤالء الذين يتعمدون 
ختفيض سعر النفط املتورطون بشن حرب اقتصادية ضد العراق ال يمكنهم قبول 

فكرة أن هذا االنتهاك يعد انتهاكا عىل كرامة ورخاء العراق.
9.  THE SPEARHEADS )FOR THE USG( HAVE BEEN KUWAIT AND 

THE UAE, SADDAM SAID. SADDAM SAID CAREFULLY THAT 
JUST AS IRAQ WILL NOT THREATEN OTHERS, IT WILL AC-
CEPT NO THREAT AGAINST ITSELF. "WE HOPE THE USG 
WILL NOT MISUNDERSTAND:" IRAQ ACCEPTS,AS THE STATE 
DEPARTMENT SPOKESMAN SAID, THAT ANY COUNTRY 
MAY CHOOSE ITS FRIENDS. BUT THE USG KNOWS THAT IT 
WAS IRAQ, NOT THE USG, WHICH DECISIVELY PROTECTED 
THOSE USG FRIENDS DURING THE WAR--AND THAT IS UN-
DERSTANDABLE SINCE PUBLIC OPINION IN THE USG, TO 
SAY NOTHING OF GEOGRAPHY, WOULD HAVE MADE IT IM-
POSSIBLE FOR THE AMERICANS TO ACCEPT 10,000 DEAD IN 
A SINGLE BATTLE, AS IRAQ DID.
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قال صدام: إن لدى حكومة الواليات املتحدة رؤوس حربة ومها الكويت 
أن  أيضا  ويرفض  اآلخرين  هيدد  لن  العراق  أن  بحذر  صدام  وقال  واإلمارات. 
املتحدث  قال  وكام  فهمنا:"  املتحدة  الواليات  حكومة  تيسء  أال  "ونرجو  هُيدد. 
الرسمي لوزارة اخلارجية ]األمريكية[، تقبل العراق بفكرة أن لكل دولة أن ختتار 
وحده،  العراق  أن  تعلم  األمريكية  املتحدة  الواليات  حكومة  ولكن  أصدقائها. 
وليس حكومة الواليات املتحدة، من محى بجدية أصدقاَء الواليات املتحدة أثناء 
احلرب—وهذا أمر مفهوم بالنظر إىل – دون النظر إىل اجلغرافيا - أن الرأي العام 
لدى حكومة الواليات املتحدة لن يفلح بإقناع األمريكيني بقبول مقتل 10 آالف 

شخص يف معركة واحدة، كام فعل العراق.
10. SADDAM ASKED WHAT DOES IT MEAN FOR THE USG TO AN-

NOUNCE IT IS COMMITTED TO THE DEFENSE OF ITS FRIENDS, 
INDIVIDUALLY AND COLLECTIVELY. ANSWERING HIS OWN 
QUESTION, HE SAID THAT TO IRAQ IT MEANS FLAGRANT 
BIAS AGAINST THE GOI.

التزامها  عن  تعلن  حني  املتحدة  الواليات  حكومة  تعني  ماذا  صدام  سأل 
أنه  قائال  سؤاله  عىل  بنفسه  وأجاب  جاعي.  أو  منفرد  بشكل  أصدقائها،  بحامية 

بالنسبة للعراق فإنه يعني انحيازا سافرا للحكومة اإلرسائيلية. 
11. COMING TO ONE OF HIS MAIN POINTS, SADDAM ARGUED 

THAT USG MANEUVERS WITH THE UAE AND KUWAIT )SIC( 
ENCOURAGED THEM IN THEIR UNGENEROUS POLICIES. 
THE IRAQI RIGHTS, SADDAM EMPHASIZED, WILL BE RE-
STORED ONE BY ONE, THOUGH IT MAY TAKE A MONTH OR 
MUCH MORE THAN A YEAR. IRAQ HOPES THE USG WILL BE

 IN HARMONY WITH ALL THE PARTIES TO THIS DISPUTE.

احلكومة  مناورات  بأن  صدام  جادل  الرئيسية،  نقاطه  إحدى  إىل  ويصل 
األمريكية مع اإلمارات والكويت )هكذا بنصه( شجعتهام عىل القيام بسياساهتام 
البخيلة. أكد صدام بأن حقوق العراق ستسرتد واحدا بعد اآلخر، حتى لو استغرق 
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ذلك شهرا أو سنة أو أكثر. يرجو العراق أن تكون الواليات املتحدة األمريكية 
عىل وئام مع جيع األطراف يف هذا اخلالف.

12. SADDAM SAID HE UNDERSTANDS THAT THE USG IS DETER-
MINED TO KEEP THE OIL FLOWING AND TO MAINTAIN ITS 
FRIENDSHIPS IN THE GULF. WHAT HE CANNOT UNDER-
STAND IS WHY WE ENCOURAGE THOSE WHO ARE DAMAG-
ING IRAQ, WHICH IS WHAT OUR GULF MANEUVERS WILL 
DO.

األمريكية مصممة عىل  املتحدة  الواليات  أن حكومة  يتفهم  أنه  قال صدام 
احلفاظ عىل تدفق النفط ومحاية أصدقائها يف اخلليج. ولكنه ما ال يفهمه هو ملاذا 
تشجع الواليات املتحدة هؤالء الذين يدمرون العراق، وهو ما تفعله املناورات 

األمريكية يف اخلليج.
13. SADDAM SAID HE FULLY BELIEVES THE USG WANTS PEACE, 

AND THAT IS GOOD. BUT DO NOT, HE ASKED, USE METH-
ODS WHICH YOU SAY YOU DO NOT LIKE, METHODS LIKE 
ARM-TWISTING-

قال صدام أنه يؤمن بصدق أن الواليات املتحدة ترغب يف السالم، وهو أمر 
جيد. وطلب أن ال تقوم بأساليب تزعم أمريكا أهنا ال حتبذها، مثل يل الذراع.

14. AT THIS POINT SADDAM SPOKE AT LENGTH ABOUT PRIDE 
OF IRAQIS, WHO BELIEVE IN "LIBERTY OR DEATH." IRAQ 
WILL HAVE TO RESPOND IF THE U.S. USES THESE METHODS. 
IRAQ KNOWS THE USG CAN SEND PLANES AND ROCKETS 
AND HURT IRAQ DEEPLY. SADDAM ASKS THAT THE USG NOT 
FORCE IRAQ TO THE POINT OF HUMILIATION AT WHICH 
LOGIC MUST BE DISREGARDED. IRAQ DOES NOT CONSIDER 
THE U.S. AN ENEMY AND HAS TRIED TO BE FRIENDS.

يؤمنون  الذي  العراقيني  كرامة  عن  مطوال  صدام  حتدث  النقطة  هذه  وعند 
الواليات  استخدمت  إن  للرد  العراق  سيضطر  املوت".  أو  احلرية  "إما  بشعار 
إرسال  بإمكاهنا  املتحدة  الواليات  بأن  يعلم  العراق  األسلوب.  هذا  املتحدة 
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الواليات  حكومة  من  صدام  يأمل  بشدة.  العراق  وإيذاء  والصواريخ  الطائرات 
املتحدة أن ال توصل العراق إىل نقطة اإلذالل بحيث ينبذ عندها املنطق. العراق ال 

تعد الواليات املتحدة عدوا، وحاولت أن جتعل منها صديقة.
15. AS FOR THE INTRA-ARAB DISPUTES, SADDAM SAID HE IS 

NOT ASKING THE USG TO TAKE UP ANY PARTICULAR ROLE 
SINCE THE SOLUTIONS MUST COME THROUGH ARAB

AND BILATERAL DIPLOMACY.

تأخذ  ال  بأن  يأمل  بأنه  صدام  قال  البينية،  العربية  باخلالفات  يتعلق  وفيام 
حكومة الواليات املتحدة أي موقف حمدد، ألن احللول جيب أن تأيت من خالل 

العرب، والعالقات الثنائية.
16. RETURNING TO HIS THEME THAT IRAQ WANTS DIGNITY 

AND FREEDOM AS WELL AS FRIENDSHIP WITH THE U.S., HE 
CHARGED THAT IN THE LAST YEAR THERE WERE MANY OF-
FICIAL STATEMENTS WHICH MADE IT SEEM THAT THE U.S. 
DOES NOT WANT TO RECIPROCATE. HOW, FOR EXAMPLE, 
SADDAM ASKED,CAN WE INTERPRET THE INVITATION FOR 
ARENS TO VISIT AT A TIME OF CRISIS IN THE GULF? WHY 
DID THE U.S- DEFENSE MINISTER MAKE "INFLAMMATORY" 
STATEMENTS?

عودة إىل موضوعه املتعلق برغبة العراق باالحتفاظ بكرامتها وحريتها جنبا 
إىل جنب مع عالقات ودية مع الواليات املتحدة، اهتم الواليات املتحدة بأهنا ال 
ترغب باالعرتاف باجلميل، وذلك عىل ضوء الكثري من الترصحيات الرسمية يف 
دعوة  تفسري  نستطيع  كيف  صدام:  وتساءل  بذلك.  أوحت  التي  املاضية  السنة 
األمريكي  الدفاع  وزير  قام  ملاذا  اخلليج؟  يف  أزمة  وقت  يف  للزيارة   ARENS

بإطالق ترصحيات نارية؟ 
17. SADDAM SAID THAT THE IRAQIS KNOW WHAT WAR IS, 

WANT NO MORE OF IT--"DO NOT PUSH US TO IT; DO NOT 
MAKE IT THE ONLY OPTION LEFT WITH WHICH WE CAN 
PROTECT OUR DIGNITY."
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قال صدام أن العراقيني يعلمون ماذا تعني احلرب، وال يريدون املزيد منها. 
عىل  احلفاظ  أجل  من  واملتبقي  الوحيد  خيارنا  جتعلوها  ال  نحوها؛  تدفعونا  "ال 

كرامتنا".
18. PRESIDENT BUSH, SADDAM SAID, HAS MADE NO MISTAKE 

IN HIS PRESIDENCY VIS-A-VIS THE ARABS. THE DECISION 
ON THE PLO DIALOGUE WAS "MISTAKEN," BUT IT WAS TAK-
EN UNDER "ZIONIST PRESSURE" AND, SADDAM SAID, IS 
PERHAPS A CLEVER TACTIC TO ABSORB THAT PRESSURE.

قال صدام أن الرئيس بوش مل يفعل حتى اآلن أي خطأ خالل فرتة رئاسته 
"خاطئا،"  كان  الفلسطينية  التحرير  منظمة  حوار  حول  القرار  إن  العرب.  نحو 
– كام قال صدام- كان تكتيكا  "ضغط صهيوين،" ولعل قراره  ولكنه اختذ حتت 

ذكيا الستيعاب ذلك الضغط. 
19. AFTER A SHORT DIVERSION ON THE NEED FOR THE U.S. TO 

CONSIDER THE HUMAN RIGHTS OF 200,000 ARABS WITH THE 
SAME VIGOR AND INTEREST AS THE HUMAN RIGHTS OF THE 
ISRAELIS, SADDAM CONCLUDED BY RESTATING THAT IRAQ 
WANTS AMERICAN FRIENDSHIP "ALTHOUGH WE WILL NOT 
PANT FOR IT, WE WILL DO OUR PART AS FRIENDS."

وبعد استطراد جانبي قصري حول حاجة الواليات املتحدة لالهتامم بقضية 
لقضية  تبديه  الذي  ذاته  بالقدر  فلسطيني  ألف  بامئتي  اخلاصة  اإلنسان  حقوق 
حقوق اإلنسان اخلاصة باإلرسائيليني، وختم صدام بالتأكيد عىل أن العراق يريد 
بدورنا  سنقوم  وأننا  خلفها،  نلهث  لن  أننا  من  الرغم  "عىل  األمريكية  الصداقة 

كأصدقاء". 
20. SADDAM THEN OFFERED AN ANECDOTE TO ILLUSTRATE 

HIS POINT. HE HAD TOLD THE IRAQI KURDISH LEADER IN 
1974 THAT HE WAS PREPARED TO GIVE UP HALF OF THE 
SHATT AL-ARAB TO IRAN TO OBTAIN ALL OF A PROSPER-
OUS IRAQ. THE KURD HAD BET THAT SADDAM WOULD NOT 
GIVE HALF THE SHATT--THE KURD WAS WRONG. EVEN
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 NOW, THE ONLY REAL ISSUE WITH IRAN IS THE SHATT, AND 
IF GIVING AWAY HALF OF THE WATERWAY IS THE ONLY 
THING STANDING BETWEEN THE CURRENT SITUATION AND 
IRAQI PROSPERITY, SADDAM SAID HE WOULD BE GUIDED 
BY WHAT HE DID IN 1974.

وبعد ذلك حكى صدام حكاية ليرشح فكرته. كان صدام قد أخرب الزعيم 
الكردي العراقي سنة 1974 أنه جاهز للتنازل عن نصف شط العرب إليران من 
أجل أن ينال العراق حصة كاملة من الرفاهية. راهن األكراد أن صدام لن يعطي 
نصف شط العرب—وكان األكراد عىل خطأ. حتى اآلن القضية الوحيدة احلقيقية 
مع إيران هي قضية الشط، وإن كان إعطاء نصف املمر املائي هو اليشء الوحيد 
فعله سنة  بام  العراق فصدام سيهتدي  الراهن ورفاهية  الوضع  الذي حيول دون 

1974م.
21. THE AMBASSADOR THANKED SADDAM FOR THE OPPORTU-

NITY TO DISCUSS DIRECTLY WITH HIM SOME OF HIS AND 
OUR CONCERNS. PRESIDENT BUSH, TOO, WANTS FRIEND-
SHIP, AS HE HAD WRITTEN AT THE 'ID AND ON THE OCCA-
SION OF IRAQ'S NATIONAL DAY. SADDAM INTERRUPTED TO 
SAY HE HAD BEEN TOUCHED BY THOSE.

املشرتكة  االهتاممات  ملناقشة بعض  الفرصة  السفريُة صدام إلتاحة  شكرت 
بشكل مبارش معه. وقالت له بأن الرئيس بوش أيضا يرغب بالصداقة، كام كتب 
تلك  يثمن  بأنه  قائال  صدام  وقاطعها  للعراق،  الوطني  واليوم  العيد  مناسبة  يف 

التهاين.
22. AMBASSADOR RESUMED HER THEME, RECALLING THAT 

THE PRESIDENT HAD INSTRUCTED HER TO BROADEN AND 
DEEPEN OUR RELATIONS WITH IRAQ. SADDAM HAD RE-
FERRED TO "SOME CIRCLES" ANTIPATHETIC TO THAT AIM. 
SUCH CIRCLES CERTAINLY EXISTED, BUT THE U.S. ADMIN-
ISTRATION IS INSTRUCTED BY THE PRESIDENT. ON THE 
OTHER HAND, THE PRESIDENT DOES NOT CONTROL THE 
AMERICAN PRESS;
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 IF HE DID, CRITICISM OF THE ADMINISTRATION WOULD 
NOT EXIST. SADDAM AGAIN INTERRUPTED TO SAY HE UN-
DERSTOOD THAT. THE AMBASSADOR SAID SHE HAD SEEN 
THE DIANE SAWYER SHOW AND THOUGHT THAT IT WAS 
CHEP AND UNFAIR.

 BUT THE AMERICAN PRESS TREATS ALL POLITICIANS WITH-
OUT KID GLOVES--THAT IS OUR WAY.

إىل  أرشدها  قد  كان  الرئيس  أن  مستذكرة  موضوعها،  السفرية  استأنفت 
"الدوائر  تلك  إىل  صدام  وأشار  العراقية.  األمريكية  العالقات  وتعميق  توسيع 
ولكن  بوجودها،  شك  ال  القليلة  الدوائر  تلك  االجتاه.  هلذا  الرافضة  القليلة" 
ال  الرئيس  آخر،  جانب  ومن  الرئيس.  من  توجيهاهتا  تتلقى  األمريكية  اإلدارة 
يتحكم باإلعالم األمريكي؛ وإن فعل ذلك فلن يكون هناك نقد لإلدارة. قاطع 
صدام جمددا ليقول أنه فهم ذلك. قالت السفرية أهنا شاهدت برنامج دايان سوَير 
السياسيني  جيع  مع  يتعامل  األمريكي  اإلعالم  ولكن  وظامل،  مبتذل  أنه  وتعتقد 

بخشونة، هذه طريقتنا. 
23. WHAT IS IMPORTANT IS THAT THE PRESIDENT HAS VERY 

RECENTLY REAFFIRMED HIS DESIRE FOR A BETTER RELA-
TIONSHIP AND HAS PROVEN THAT BY, FOR EXAMPLE,

 OPPOSING SANCTIONS BILLS. HERE SADDAM INTERRUPT-
ED AGAIN. LAUGHING, HE SAID THERE IS NOTHING LEFT 
FOR IRAQ TO BUY IN THE U.S. EVERYTHING IS PROHIBITED 
EXCEPT FOR WHEAT, AND NO DOUBT THAT WILL SOON BE 
DECLARED A DUAL-USE ITEM- SADDAM SAID, HOWEVER, 
HE HAD DECIDED NOT TO RAISE THIS ISSUE, BUT RATHER

 CONCENTRATE ON THE FAR MORE IMPORTANT ISSUES AT 
HAND.

وما هيم هو أن الرئيس مؤخرا أعاد تأكيد رغبته بتطوير العالقة وبرهن عىل 
ذلك من خالل، عىل سبيل املثال، معارضة قوانني العقوبات. عندها قاطع صدام 
جمددا. ضحك، وقال مل يتبق يشء يف أمريكا يمكن أن تشرتيه العراق، فكل يشء 
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منوع، باستثناء القمح، وليس لدي شك بأن حتى هذه السلعة سيعلن أهنا سلعة 
ذات استخدامني، ومع ذلك فقد قرر أنه لن يثري هذه القضية، تفضيال للرتكيز عىل 

القضايا األهم التي بمتناول اليد.  
24. AMBASSADOR SAID THERE WERE MANY ISSUES HE HAD 

RAISED SHE WOULD LIKE TO COMMENT ON, BUT SHE 
WISHED TO USE HER LIMITED TIME WITH THE PRESIDENT 
TO STRESS FIRST PRESIDENT BUSH'S DESIRE FOR FRIEND-
SHIP AND, SECOND, HIS STRONG DESIRE, SHARED WE AS-
SUME BY IRAQ, FOR PEACE AND STABILITY IN THE MID

 EAST. IS IT NOT REASONABLE FOR US TO BE CONCERNED 
WHEN THE PRESIDENT AND THE FOREIGN MINISTER BOTH 
SAY PUBLICLY THAT KUWAITI ACTIONS ARE THE

 EQUIVALENT OF MILITARY AGGRESSION, AND THEN WE 
LEARN THAT MANY UNITS OF THE REPUBLICAN GUARD 
HAVE BEEN SENT TO THE BORDER? IS IT NOT REASONABLE

 FOR US TO ASK, IN THE SPIRIT OF FRIENDSHIP, NOT CON-
FRONTATION, THE SIMPLE QUESTION: WHAT ARE YOUR IN-
TENTIONS?

عليها،  تعلق  أن  هي  وتود  صدام  أثارها  قضايا  عدة  هناك  السفرية  قالت 
ولكنها ترجو استغالل الوقت القصري السانح هلا يف هذا اللقاء مع الرئيس للتأكيد 
نفرتض  التي  األكيدة  رغبته  وثانيا  الصداقة،  يف  يرغب  بوش  الرئيس  أن  عىل 
اشرتاك العراق فيها، باستتباب السالم واالستقرار يف الرشق األوسط. أليس من 
املعقول لنا أن نكون قلقني عندما يتحدث كل من الرئيس ووزير خارجيته علنا 
بأن ترصفات الكويت هي بمثابة اعتداء عسكري، ثم بعد ذلك نعلم بأن وحدات 
كثرية من احلرس اجلمهوري أرسلت إىل احلدود؟ أليس من املعقول لنا أن نسأل، 

يف نطاق صداقتنا، ال املواجهة، السؤال البسيط: ما هي نواياكم؟ 
25. SADDAM SAID THAT WAS INDEED A REASONABLE QUES-

TION. HE ACKNOWLEDGED THAT WE SHOULD BE CON-
CERNED FOR REGIONAL PEACE, IN FACT IT IS OUR DUTY 
AS A SUPERPOWER. "BUT HOW CAN WE MAKE THEM )KU-
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WAIT AND UAE( UNDERSTAND HOW DEEPLY WE ARE SUF-
FERING." THE FINANCIAL SITUATION IS SUCH THAT THE 
PENSIONS FOR WIDOWS AND ORPHANS WILL HAVE TO BE 
CUT. AT THIS POINT, THE INTERPRETER AND ONE OF THE 
NOTETAKERS BROKE DOWN AND WEPT.

قال صدام بأن هذا السؤال معقول بالفعل. وأقر بأن لألمريكيني أن هيتموا 
ألمر االستقرار اإلقليمي، ويف احلقيقة هي واجب أمريكي لكوهنا قوة عظمى. 
معاناتنا".  عمق  يفهمون  واإلمارات(  )الكويت  جعلهم  يمكننا  كيف  "ولكن 
النقطة،  األرامل واأليتام. وعند هذه  املايل جيربنا عىل قطع معاشات  الوضع  إن 

أجهش املرتجم ومدون املالحظات بالبكاء. 

26. AFTER A PAUSE FOR RECUPERATION, SADDAM SAID, IN 
EFFECT, BELIEVE ME I HAVE TRIED EVERYTHING: WE SENT 
ENVOYS, WROTE MESSAGES, ASKED FAHD TO ARRANGE 
QUADRAPARTITE SUMMIT )IRAQ, SAG, UE, KUWAIT(. FAHD 
SUGGESTFD OIL MINISTERS INSTEAD AND WE AGREED TO 
THE JEDDAH AGREEMENT ALTHOUGH IT WAS WELL BELOW 
OUR HOPES. THEN, SADDAM CONTINUED, TWO DAYS LAT-
ER THE KUWAITI OIL MINISTER ANNOUNCED HE WOULD 
WANT TO ANNUL THAT AGREEMENT WITHIN TWO

 MONTHS. AS FOR THE UAE, SADDAM SAID, I BEGGED 
SHAYKH ZAYID TO UNDERSTAND OUR PROBLEMS )WHEN 
SADDAM ENTERTAINED HIM IN MOSUL AFTER THE BAGH-
DAD

 SUMMIT(, AND ZAYID SAID JUST WAIT UNTIL I GET BACK TO 
ABU DHABI. BUT THEN HIS MINISTER OF OIL MADE "BAD 
STATEMENTS."

مبعوثني،  أرسلنا  يشء:  كل  جربت  لقد  صدقيني  صدام:  قال  وقفة،  وبعد 
كتبنا رسائل، طلبنا من فهد أن حيرض قمة رباعي يتشكل من )العراق، السعودية، 
عىل  املؤمتر  يكون  أن  ذلك  من  بدال  اقرتح  فهد  ولكن  والكويت(.  اإلمارات، 
آمالنا.  مستوى  دون  أهنا  رغم  جدة  اتفاقية  عىل  ووافقنا  النفط،  وزراء  مستوى 
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واستمر صدام قائال: وبعد يومني أعلن وزير النفط الكويتي أنه يريد إلغاء تلك 
الشيخ  توسلت  "لقد  صدام:  قال  لإلمارات،  وبالنسبة  شهرين.  خالل  االتفاقية 
زايد ليتفهم مشكالتنا )عندما استضافه صدام يف املوصل بعد قمة بغداد(، وقال 
اإلمارات رصح ترصحيا  النفط  أبوظبي. ولكن وزير  إىل  أعود  ريثام  انتظر  زايد: 

سيئا".
27. AT THIS POINT, SADDAM LEFT THE ROOM TO TAKE AN UR-

GENT CALL FROM MUBARAK. AFTER HIS RETURN, THE AM-
BASSADOR ASKED IF HE COULD TELL HER IF

 THERE HAS ANY PROGRESS IN FINDING A PEACEFUL WAY 
TO DEFUSE THE DISPUTE. THIS WAS SOMETHING PRESI-
DENT BUSH WOULD BE KEENLY INTERESTED TO KNOW. 
SADDAM SAID THAT HE HAD JUST LEARNED FROM MUBA-
RAK THE KUWAITIS HAVE AGREED TO NEGOTIATE. THE KU-
WAITI CROWN PRINCE/PRIME MINISTER WOULD MEET IN 
RIYADH

 WITH SADDAM'S NUMBER TWO, IZZAT IBRAHIM, AND THEN 
THE KUWAITI WOULD COME TO BAGHDAD ON SATURDAY, 
SUNDAY OR, AT THE LATEST, MONDAY, JULY 30.

وعند هذه النقطة، ترك صدام القاعة ليتلقى اتصاال عاجال من مبارك. وبعد 
عودته، سألت السفرية إن كان بمقدوره إخبارها عن حدوث أي تطور يف مساعي 
إجياد حلول سلمية لنزع فتيل األزمة؛ فهذا أمر سيكون الرئيس بوش حريصا عىل 
معرفته. قال صدام أنه علم للتو من مبارك أن الكويتيني قد وافقوا عىل التفاوض. 
سيلتقي ويل العهد ورئيس الوزراء الكويتي مع نائب صدام، عزت إبراهيم، يف 
الرياض. وبعد ذلك سيأيت ويل العهد الكويتي إىل بغداد يوم السبت، أو األحد، 

أو االثنني بتاريخ 30 يوليو.
28. "I TOLD MUBARAK," SADDAM SAID, THAT "NOTHING WILL 

HAPPEN UNTIL THE MEETING," AND NOTHING WILL HAP-
PEN DURING OR AFTER THE MEETING IF THE KUWAITIS 
WILL AT LAST "GIVE US SOME HOPE."
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قال صدام: قلت ملبارك، "لن حيصل يشء حتى موعد االجتامع،" ولن حيدث 
يشء أثناء أو بعد االجتامع إن أعطانا الكويتيون أخريا بعض األمل.

29. THE AMBASSADOR SAID SHE WAS DELIGHTED TO HEAR 
THIS GOOD NEWS. SADDAM THEN ASKED HER TO CONVEY 
HIS WARM GREETINGS TO PRESIDENT BUSH AND TO

CONVEY HIS MESSAGE TO HIM.

قالت السفرية أهنا سعيدة لسامع هذه األخبار اجليدة. ثم طلب صدام أن تنقل 
حتياته احلارة إىل الرئيس بوش، وأن تنقل رسالته إليه.

30. NOTE: ON THE BORDER QUESTION, SADDAM REFERRED TO 
THE 1961 AGREEMENT AND A "LINE OF PATROL" IT HAD ES-
TABLISHED. THE KUWAITIS, HE SAID, HAD TOLD

 MUBARAK IRAQ WAS 20 KILOMETERS "IN FRONT" OF THIS 
LINE. THE AMBASSADOR SAID THAT SHE HAD SERVED IN 
KUWAIT 20 YEARS BEFORE; THEN, AS NOW, WE TOOK NO

 POSITION ON THESE ARAB AFFAIRS.

و   1961 اتفاقية  عن  صدام  حتدث  احلدود،  بمسألة  يتعلق  وفيام  مالحظة: 
"خط املخافر احلدودية" التي أنشأهتا. وقال صدام أن الكويتيني قالوا ملبارك أهنا 
عىل ُبعد 20 كيلومرت "أمام" ذلك اخلط. وقالت السفرية أهنا خدمت يف الكويت 
الشؤون  تلك  حيال  موقف  أي  نأخذ  مل  اآلن،  وكام  وخالهلا،  عام،  عرشين  قبل 

العربية.
31. COMMENT: IN THE MEMORY OF THE CURRENT DIPLOMAT-

IC CORPS, SADDAM HAS NEVER SUMMONED AN AMBASSA-
DOR. HE IS WORRIED. 

 ACCORDING TO HIS OWN POLITICAL THEORIZING )U.S. THE 
SOLE MAJOR POWER IN THE MIDDLE EAST(, HE NEEDS AT A 
MINIMUM A CORRECT RELATIONSHIP WITH US FOR OBVI-
OUS GEOPOLITICAL REASONS, ESPECIALLY AS LONG AS HE 
PERCEIVES MORTAL

 THREATS FROM ISRAEL AND IRAN. AMBASSADOR BELIEVES 
SADDAM SUSPECTS OUR DECISION SUDDENLY TO UNDER-
TAKE MANEUVERS WITH ABU DHABI IS A HARBINGER OF 
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A USG DECISION TO TAKE SIDES. FURTHER, SADDAM, HIM-
SELF BEGINNING TO HAVE AN

 INKLING OF HOW MUCH HE DOES NOT UNDERSTAND 
ABOUT THE U.S., IS APPREHENSIVE THAT WE DO NOT UN-
DERSTAND CERTAIN POLITICAL FACTORS WHICH INHIBIT 
HIM, SUCH AS:

 --HE CANNOT ALLOW HIMSELF TO BE PERCEIVED AS CAV-
ING IN TO SUPERPOWER BULLYING )AS U/S HAMDUN 
FRANKLY WARNED US IN LATE 1988(;

 --IRAQ, WHICH LOST 100,000'S OF CASUALTIES, IS SUFFERING 
AND KUWAIT IS "MISERLY" AND "SELFISH."

أي  أبدا  صدام  يستدع  مل  احلايل،  الدبلومايس  الطاقم  يتذكر  حسبام  تعليق: 
سفري. إنه قلق.

استنادا إىل نظريته السياسية اخلاصة )الواليات املتحدة هي القوى العظمى 
الوحيدة يف الرشق األوسط( هو بحاجة عىل األقل إىل عالقة قويمة معنا ألسباب 
جيوسياسية واضحة، خصوصا وأنه يتصور وجود هتديدات خطرية من إرسائيل 
وإيران. وتعتقد السفرية أن صدام يشتبه يف أن قرارنا املفاجئ بإجراء مناورات مع 
أبوظبي ينذر بأن حكومة الواليات املتحدة قررت دعم جانب معني. باإلضافة 
إىل ذلك، بدأ صدام بالشك يف مدى فهمه لشؤون الواليات املتحدة، ويف نفس 
الوقت هو قلق من كون الواليات املتحدة ال تتفهم عوامل سياسية معينة تعيقه، 

مثل:

--عدم قبوله بأن ينظر إليه راضخا لتسلط قوة عظمى. )كام حذرنا العميل؟ 
محدون يف هناية 1988م(؛

"بخيلة"  والكويت  جريح،  ألف   100 خرس  الذي  العراق  --يعاين 
و"أنانية".

32. IT WAS PROGRESS TO HAVE SADDAM ADMIT THAT THE USG 
HAS A "RESPONSIBILITY" IN THE REGION, AND HAS EVERY 
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RIGHT TO EXPECT AN ANSWER WHEN WE ASK IRAQ'S IN-
TENTIONS. HIS RESPONSE IN EFFECT THAT HE TRIED VARI-
OUS DIPLOMATIC/CHANNELS BEFORE RESORTING TO UN-
ADULTERATED INTIMIDATION HAS AT LEAST THE VIRTUE 
OF FRANKNESS. HIS EMPHASIS THAT HE WANTS PEACEFUL 
SETTLEMENT IS SURELY SINCERE )IRAQIS ARE SICK OF WAR(, 
BUT THE TERMS SOUND DIFFICULT TO ACHIEVE. SADDAM 
SEEMS TO WANT PLEDGES NOW ON OIL PRICES AND PRO-
DUCTION TO COVER THE NEXT SEVERAL MONTHS.

املتحدة  الواليات  حلكومة  بأن  اعرتف  حني  صدام  لدى  تقدم  مؤرش  إنه 
نوايا  عن  تسأل  حني  إجابة  لتوقع  احلق  كل  لدهيا  وأن  اإلقليم،  يف  "مسؤولية" 
التهديد  إىل  جلوئه  قبل  الدبلوماسية  القنوات  بشتى  حاول  أنه  رده  كان  العراق. 
املحض، وهي إجابة تتميز بالرصاحة. إن تأكيده عىل رغبته بالسالم يبدو صادقا 
بالفعل )سئم العراقيون احلرب، ولكن الرشوط صعبة التنفيذ. ويبدو أن صدام 
األشهر  بعض  لتغطية  وإنتاجه  النفط  أسعار  بخصوص  حالية  تعهدات  يريد 

القادمة.  
GLASPIE

غالسبي. ]انتهى[

وكان  غالسبي،  أرسلتها  التي  الربقية  هذه  األمريكية  اخلارجية  تنرش  مل 
العراقيون قد نرشوا نسخة مشوهة من حمرض اللقاء كان فيه ادعاؤهم أن السفرية 
قالت بأن الواليات املتحدة ال تتدخل باخلالفات العربية. وقد تلقفت الصحف 
املتحدة  الواليات  أن  مؤامرة مؤداها  نظرية  املجتزأ من سياقه وبنت  الكالم  هذا 
عرب سفريهتا يف بغداد أعطت لصدام الضوء األخرض لغزو الكويت. وقد اضطر 
الكونجرس األمريكي إىل استدعاء السفرية واستجواهبا يف جلسة مصورة ومذاعة 
للحديث عن هذا االهتام. فوجه عضو الكونجرس السيناتور أالن كرانستون من 

جلنة الشؤون اخلارجية هلا سؤاال واضحا وهو: 
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"- ]عضو الكونجرس:[ هل قلِت بأنه ال رأي لنا حول اخلالفات العربية-
العربية، مثل اخلالف احلدودي بني بينكم وبني والكويت؟

فأجابت غالسبي قائلة: نعم، كان هذا جزءا واحدا من جلتي، واجلزء اآلخر 
من جلتي هو أننا ُنرِصُّ عىل أن حتلوا خالفكم مع الكويت بشكل غري عنيف.

وقالت غالسبي أيضا للجنة أن النسخة من حمرض اللقاء الذي نرشه العراقيون 
قد شوه تشوهيا بالغا".)94( 

وحتدث السفري الكويتي ببغداد السيد إبراهيم البحوه عن لقائه بغالسبي بعد 
يومني من لقائها مع صدام يف مقابلة أجريت معه بعد التحرير:

"حديث السفرية مل يكن كليًة دافعا لعملية التحرك العراقي كام قال العراق. 
فات  يوم جعة.  كان  نعم  تقديرا 1990/7/25  يوم 25  التقت هي مع صدام 
األحد  يوم  إجتني  تشوفني.  إهنا  وَعَدت  بيها  اتصل  إين  وحاولت  السبت  علينا 
يوم 27 عىل ما أذكر. وكانت زيارة رسيعة، جلسُت معاها حاولت أن أنا استطلع 
تشاؤم  االنطباع  فكان  العراقي،  للموقف  بالنسبة  عندها  االنطباع  هو  ما  منها 

كامل.")95(

ويف لقاء مع سفري دولة الكويت يف واشنطن يف فرتة االحتالل الشيخ سعود 
ببغداد  صدام  مع  ولقائها  غالسبي  السفرية  موضوع  عن  حتدث  الصباح  نارص 

فقال:

 ،Gulf War مقطع تلفزيوين الستجواب غالسبي يف الكونجرس األمريكي ضمن فيلم وثائقي بعنوان  )94(
 YouTube، https://www.youtube.com/watch?v=c8NAWiMbyKw انظر 

)تاريخ الدخول 2019/8/27(.
من  عدد  أحاديث  يرصد  األول"  امللف  يرَو،  مل  ما  الغادر:  العراقي  "الغزو  بعنوان  وثائقي  فيلم   )95(
وأسامة  الفييل  رضا  وتقديم  إعداد  من  للكويت  العراقي  الغزو  فرتة  قبيل  الكويتيني  املسؤولني 
YouTube، https://www.youtube.com/  ،2000 الكويت،  دولة  تلفزيون  الروماين، 

R8_watch?v=mtZmZLf2 )تاريخ الدخول 2019/7/10م(.
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السفرية  موضوع  عن  ختتلف.  الواقع  يف  احلقائق  لكن  كثري  كالم  "أثري 
من  كانت  غالسبي  آبريل  هذي  بوقتها.  غالسبي  آبريل  كانت  اليل  األمريكية 
يف  تعمل  كانت  قدم.  من  أنا  أعرفها  معاهم.  التقيت  أنا  اليل  األشخاص  أسوأ 
يف  املعجبني  أشد  من  وكانت  األوسط.  الرشق  إدارة  قسم  يف  اخلارجية  وزارة 
لوزارة  أذهب  وكلام  أنا.  احلني  أكلمك  الثامنينيات  يف  الكالم  حسني.  صدام 
اخلارجية كانت دائاًم تدعونا للتقارب مع العراق ومع صدام أكثر من التقارب مع 
اململكة ونظامها. فكانت معجبة جدًا ومهووسة يف صدام حسني. كان عندنا سنة 
88 صفقة الطائرات الـ إف 18 اليل اشرتهتا الكويت الـ 40 طائرة، وكنا نعمل 
الغزو إلقناع أعضاء الكونجرس للموافقة عىل الصفقة. فكانت هي تعمل  قبل 
ضدنا، فقالت يل واهلل شوف إنتو ال تستخدمون أسلوب السعودية، خليكم مع 
العراق خليكم مع صدام. أنا اشتكيتها لريتشارد مرييف، كان بوقتها مساعد وزير 

اخلارجية. فقلت له أنا ماين فاهم املرأة اليل عندك يف اإلدارة. 

استغربت بعدين إهنا راحت ]كـ[ـسفرية يف بغداد. ملا راحت سفرية ببغداد 
مل تقابل صدام حسني إطالقًا. بعد فرتة ملا نوى صدام املخطط ماله لغزو الكويت 
قبل  من  استدعيت  بأهنا  الفرحة  شدة  من  وكانت  استدعاها،  جدة  مؤمتر  قبل 
صدام ذهبت. وطلبت تعليامت من وزارة اخلارجية؛ أن يعني ماذا نتحدث عنه. 
ووصلتها تعليامت من وزارة اخلارجية هلا هبذا املوضوع ]عندما[ كانت فيه حشود 
عراقية عىل احلدود إىل آخره. وأنا شخصيًا اطلعت عىل التعليامت اليل راحت هلا، 
واطلعني عليها جون كييل اليل كان بوقتها مساعد وزير خارجية هبذه التعليامت 
راحت سفريتنا راحت تقابل صدام. ]قال يل:[ اقرأها ولكن ال أستطيع أن أعطيك 
نوع من  بأي  نقبل  لن  له رسالة واضحة:  تنقل  بأن  قرأهتا واضحة  منها.  صورة 
التحرك أو التهديد ألمن واستقرار الكويت، وموضوع احلدود واخلالفات عىل 

احلدود بينكم وبني الكويت حُتل باملشاورات والتفاوض بينكم وبني الكويت.
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ذهَبت ومل تنقل هذه الرسالة لصدام. راحت وقعدت معاه وتكلمت كالم 
عام. فقط قالت له واهلل موضوع اخلالفات احلدودية بينكم وبني الكويت هذا يتم 
بالتفاوض بينكم وبني الطرف الثاين. مل تعطيه التحذير اليل ورد بالفقرة األوىل من 

التعليامت بأن لن نقبل باملساس يف أمن الكويت واستقرارها. 

للخارجية طلعت وكانت اخلارجية جدًا مستائني  استدعيت  التقرير  ملا جه 
الكالم  بأن  أقنع حاله  أو هو  اعتقد  التحذير لصدام. فصدام  نقلت هذا  ما  بأهنا 
اليل سمعه بأن هو نوع من النور األخرض لغزو الكويت. ابدًا. أنا أؤكدها بكل 
أمانة ومسؤول عن كالمي. أبدًا هذا خطأ ارتكبته هذه السفرية األمريكية السابقة. 
وأخضعت للتحقيق يف الكونغرس بعد الغزو، ألن هي طلعت بإجازة وحصل 
الكونغرس  أمام  وامتثلت  التحرير.  بعد  لواشنطن  استدعيت  وبعدين  الغزو 
األمريكي وهبذلوها هبذلة كاملة عىل تقصريها يف العمل، وطردت من العمل يف 

وزارة اخلارجية". )96(

الشيخ سعود نارص الصباح، مقابلة تلفزيونية بقناة سكوب أجراها أمحد الفضيل عام 2009، وأذيعت   )96(
YouTube، https://www.youtube.com/watch?v=OFy_  ،2014/1/16 بتاريخ 

lUYhTZY )تاريخ الدخول 2019/8/28(.
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الف�صل اخلام�ص

اجتماع جدة قبيل الغزو

كان اجتامع جدة ثمرة جهود امللك فهد والرئيس حسني مبارك يف مساعيهام 
الحتواء األزمة التي افتعلها العراق ضد الكويت. وكانت اخلطة التي اتفق عليها 
بغداد  الثاين يف  لقاءات:  األول من ثالث  اجتامع جدة هو  أن  والكويت  العراق 
بأن  وإهيامهم  الكويتيني  ختدير  يريدون  العراقيون  وكان  الكويت.  يف  والثالث 
العراق ينوي االستمرار يف املفاوضات، ما جيعل القيادة الكويتية ال تستنفر قواهتا 
أو تستدعي قوات شقيقة وصديقة، قد تسهم يف عدم رشوع العراق بالغزو ويف 

إلغاء خمططاته. 

نارص  كالشيخ  الوزراء  من  عدد  وبرفقته  جدة  إىل  سعد  الشيخ  سمو  سافر 
ضاري  السيد  العدل  ووزير  اخلارجية  للشؤون  الدولة  وزير  الصباح  املحمد 
ذكرهم،  سيأيت  ودبلوماسيون  العمريي،  رشيد  الدكتور  النفط  ووزير  العثامن، 
وفرق فنية تعني عىل دراسة وصياغة احللول القانونية والسياسية املزمع الوصول 

هلا مع العراق يف ذلك االجتامع. 

أدلة  ذلك  اللقاء يف جدة كام دلت عىل  انعقاد  قبل  اختذ  قد  الغزو  قرار  كان 
وقرائن عدة من أمهها شهادة أحد قادة ألوية اجليش العراقي الغازي الذي حتدث 
اجلـزء  يف  بالتفصيل  عنهـا  سنتحدث  والتي  الغـزو  خطة  إعـداد  كواليس  عن 

الثاين.)97(  وفيام ييل شهادات اجلانب الكويتي حول هذا اللقاء.)98(  

الفريق الركن رعد جميد احَلَمداين، قبل أن يغادرنا التاريخ، ط. 1، بريوت، الدار العربية للعلوم، 2007،   )97(
ص. 199-193.

راجع مطالبات العراق املستحيلة من الكويت يف الفصل الثاين من هذا اجلزء.  )98(
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سمو ويل العهد الشيخ سعد يف اجتامع جدة 1990/7/31م. لقطة من فيلم وثائقي أعدته قناة األم يب يس.

عزت إبراهيم الدوري رئيس الوفد العراقي. لقطة من فيلم وثائقي أعدته قناة األم يب يس.

اجتمـــاع جــدة قبيـل الغــــزو الفصل اخلامــس
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�صهادة �صمو ال�صيخ �صعد العبداهلل ال�صباح

كان سمو الشيخ سعد مثال للكويت، فيام كان الرجل الثاين بعد صدام، عزت 
إبراهيم الدوري يمثل العراق. وقد حتدث الشيخ سعد مطواًل عن هذا املؤمتر يف 
لقاء معه سنة 1992م أجراه باحثو مركز البحوث والدراسات الكويتية. وفيام ييل 

نصه:

الثالثاء الضحى إىل جدة، وكان معي نارص املحمد، وسليامن  "سافرنا يوم 
األمري  االجتامع  حرض  بساعة،  املغرب  صالة  قبل  العرص  فاجتمعنا  الشاهني، 
وعندما  العراقي،  واجلانب  الكويتي  اجلانب  بحضور  االجتامع  وافتتح  عبداهلل، 
وأنت  أنا  ودي  لقاء  يكون  ال  ملاذا  إبراهيم:  لعزت  قلت  عبداهلل  األمري  تَرَكنا 
أدعو  وأنا  العراقي،  اجلانب  تدعو  ثم  إعالميا،  أن غطي  بعد  املوضوع،  ونبحث 
اجلانب الكويتي، قال: فكرة جيدة، فالتقينا وحتدثنا يف املوضوع عن املذكرة وما 
جاء هبا من اهتامات للكويت، وهو يستمع، فقال : إنت مستعد لقول هذا الكالم 
أمام اجلانب العراقي، فقلت: نعم مستعد، قال: لندعو اجلانب الكويتي والعراقي، 
يف  بيان  أصدرتم  أنتم  وقلت:  االهتامات،  عن  الكالم  نفس  وأعدُت  فدعيناهم 
اإلمربيالية  األهداف  مع  تتامشى  سياسة  اتبعت  الكويت  أن  فيه  تقولون  املذكرة 
واإلرسائيلية، فمتى أصبح هذا التحول لدينا؟ وأنتم دائام يف موقف إشادة ومدح 
نحن  العملية،  نكربِّ  ال  دعنا  له:  وقلت  هذا؟  حصل  فمتى  الكويتي،  اجلانب  يف 
اآلن يف جدة، أنتم قلتم أن الكويت أقامت مراكز ومنشآت نفطية، وأن الكويت 

أخذت كذا من نفطكم.

فبالنسبة ملوضوع ضخ النفط ليس أنا أو أنت، هناك املنظمة العربية لألوابك 
وفيها سجالت وهناك منظمة أوبك تعرف إنتاج كل دولة منتجة ومصدرة للنفط، 

ما هي كمية إنتاجها يوميا، وهناك سجالت دعنا نفهمها.
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نحن إنتاجنا من حقول الرتقة يوميا حوايل 20،000 برميل، وأنتم تنتجون 
حوايل420،000 أو 450،000 برميل، فمن الذي يرسق اآلخر نحن أم أنتم، 
هذه واحدة، والسجالت هي التي ستتحدث من الذي يرسق اآلخر. أما قولكم 
نفطية،  ومنشآت  ومراكز  وخمافر  مزارع  بنت  الكويتية  السلطات  بأن  املذكرة  يف 
م  نحن اآلن يف جدة، نرسل مندوب كويتي ومندوب عراقي، وإذا أحببتم أن ُنَطعِّ
املنطقة  كل  عىل  ويكشفون  يذهبون  لدينا،  مانع  فال  عريب  بمندوب  اللجنة  هذه 
الكويتية حتى احلدود. قال: أنا أعرف جاءتنا معلومات ونحن نثق هبا. ثم فاجأنا 
بعملية متثيل للصالة، أهنى االجتامع بدون أن نصل إىل تصور، فأنت جئت ونحن 

جئنا البد أن يظل حتى نتوصل إىل صيغة.

أن  يذكر  هيكل  كتاب  العمر:  طويل  الغنيم:[  عبداهلل  الدكتور  من  ]سؤال 
سموك قدمت تنازالت خالل هذا االجتامع ومل يقبلها اجلانب العراقي؟ 

]إجابة سمو ويل العهد الشيخ سعد العبداهلل الصباح[  أبدا، لكن الغريب يف 
املوضوع أن هناك تصور، وهذا ما أقرأه عند بعض الكويتيني، وأنتم تعرفوهنم، 
يتكلم  كان  ألنه  العراقيني  أغضب  بأسلوبه  أنه  يقولون  فهم  السبب،  أنا  إنني 

بعنجهية واستفزاز.

خرج  الرجل  ألن  مبتور،  فاالجتامع  اجلامعة،  صالة  بعد  أننا  حصل  والذي 
يصيل، فام حصل بالعكس، قلت اآلن سأقوم باالتصال هاتفيا به وأقول له تأتيني 
صيغة،  إىل  الوصول  عدم  يف  السبب  إنني  يقولون  هذا  رغم  وهم  إليك.  آيت  أو 
العراقي  اجلانب  إىل صيغة،  نصل  مل  أننا  له:  وقلت  عبداهلل،  األمري  وقبلها جاءنا 
ما زال متشدد، وأعتقد إنه جاء من غري هدف، فقال: سأذهب إليه، فقلت له: أنا 
اتفقت معه عىل أن آيت إليه، ولكن عندما أحرض، ترتكنا أنت، فقال: أنا عارف، ويف 
املوعد ذهبت، وبعدها بقليل استأذن األمري عبداهلل وتركنا، فحاولت أن نبحث 
يقول:  فكان   - اإلعالم  لرجال  كثريا  قلتها  أن  سبق  وأنا   - وبينه  بيني  املوضوع 
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أنا ال أستطيع ورأيس يؤملني. فبدأت الدخول يف املوضوع وبدأنا النقاش، لكنني 
صيغة،  إىل  نتوصل  أن  أجل  من  معي  والرد  لألخذ  مستعد  غري  الرجل  وجدت 
مل  له:  فقلت  العشاء،  موعد  يسأل عن  أرضنا. ويف كل حلظة  أخذتم  أنتم  فقال: 
امللك فهد، ولو حان فسنذهب معا يف سيارة واحدة، وملست  حين موعد عشاء 
يف الرجل أنه غري مستعد ألن يستمر بالبحث من أجل أن يستكشف أي صيغة، 
كأن يقول تواجد القوات يسبب خطر أو يظل احلوار، فلم يطرح أي اقرتاح، وأنا 
م بأنني عّقدت األمور بأسلويب، وسبق أن قلت سيأيت اليوم الذي أحتدث  الذي ُأهتَّ

إلخواين الكويتيني بشكل واضح ورصيح وشامل. 

العشاء  من  االنتهاء  وقبل  واحدة،  بسيارة  معا  وذهبنا  العشاء  موعد  فحان 
قلت لألمري عبداهلل، عندما تركتنا مل نتوصل إىل صيغة، نحن ضيوف لديكم وجيب 
أن تعرفوا كل ما حصل. فأمتنى عندما خيرج عزت إبراهيم، يتأخر امللك وأنت؛ 
امللك برغبتي، وبعد  لدينا. وبلغ  بأول، فقال: ال مانع  لتعرفوا أوال  وأقول لكم 
ع امللك عزت إبراهيم، ورجعنا بزاوية، وقلت  انتهاء العشاء ورشب القهوة، ودَّ
كل الكالم الذي سمعه مني والذي سمعته منه. فقال امللك: إن شاء اهلل تستمر 

اللقاءات ويستمر احلوار.

االجتامع  يف  حصل  هذا  بغداد،  يف  يكون  الثاين  االجتامع  أساس  عىل  اتفقنا 
املشرتك .... قال ال هذا مو واردة عندنا أن جتي بغداد. قلت له: إحنا فهمنا من 
الرئيس حسني مبارك أن اجتامع رقم )1( يف جدة واالجتامع رقم )2( يف بغداد، 
واجتامع رقم )3( يف الكويت. قال ال واهلل إحنا ما وصلتنا هاملعلومات. ومل أجد 
أن  اتفاق  وبالتايل حصل  اليل حصل.  للملك كل  وبينت  يأخذ ويعطي،  الرجل 

نجتمع مرة ثانية وثالثة.

لسليامن  فقلت  املدينة،  بيسافر  العراقي  اجلانب  إن  سمعت  الصبح  صار 
بيعرفون  اإلعالم  رجال  كل  مشرتك،  بيان  يطلع  إما  العادة  جرت  إنه  الشاهني 
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شاليل حصل، فهذه الصيغة مكن تودهيا لعزت إبراهيم يطلع عليها، وتكون بيان 
أشوف  أنا  واهلل  وقال  لسعدون  وقرأها  لسعدون،  فوداها  الطرفني،  بني  مشرتك 
اتفقنا  ما  إن  إبراهيم، ووجد حسب كالمه  فيها يشء، ووداها حق عزت  ما  إن 
ع بيان، وإنه ملا نرجع لبغداد وانطّلع بيان، ونحن نذهب  عىل يشء فاشلون انطلَّ
هم  سافروا،  بعدها  الرأي،  هذا  عىل  اتفقنا  بيان،  يطلع  واحد  كل  الكويت،  إىل 
قبل الظهر وسافرنا العرص، وقبل ال نسافر احلقيقة أعطيت ترصيح لوكالة كونا 

ووكالة األنباء السعودية عن االجتامعات.

وصلنا املساء، توجهت رأسا إىل صاحب السمو يف دسامن، وقدمت تقرير 
لصاحب السمو عن كل االجتامعات اليل حصلت.

إن  قال  نواف  الشيخ  الدفاع  وزير  صحاين  يمكن  والنصف  واحدة  الساعة 
صارت  ما  معقولة،  مو  له  قلت  الكويتية،  احلدود  عربت  اآلن  العراقية  القوات 
إىل غرفة  فانتقلنا  اليل حصل، قصة طويلة،  قال هذا  ست ساعات من رجعت، 

العمليات برئاسة األركان ملتابعة دخول القوات العراقية". )99(

�صهادة امللك فهد

ومن جانب آخر حتدث امللك فهد عن اجتامع جدة الذي رعاه، وتقدم روايته 
مزيدا من الضوء عىل ما حدث، فقد قال جاللته:

الكويتي  الوفد  العراق،  الكويت ومن  من  وفدان  يأيت  أن  االتفاق عىل  "تم 
برئاسة ويل عهد الكويت ورئيس وزرائها والوفد العراقي برئاسة نائب الرئيس 
إبراهيم ومن رافقه من املسؤولني. وصلوا الساعة العارشة تقريبا صباحا  عزت 

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

العراقي، مركز البحوث والدراسات الكويتية.
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إىل مطار جدة واستقبلهم سمو األمري عبد اهلل بن عبد العزيز. وكان أول من حرض 
ويل عهد الكويت، ورافقه األمري عبد اهلل إىل أن وصلوا عندنا يف الديوان. وبعد 

ذلك عاد األمري عبد اهلل ورافق نائب الرئيس العراقي.

املهم أننا كلنا اجتمعنا يف مكان استقبال وحصل احلديث بني رئييس الوفدين 
ورسرنا بذلك؛ ألننا اعتربناه انطالقة إىل اخلري. وبعد أن بقوا بعض الوقت قلت 
هلم أن هناك أماكن مهيأة لراحتكم واجتامعكم إذا أردتم ذلك. فرحب الطرفان 
هبذا االقرتاح ورافقهم األمري عبد اهلل بن عبد العزيز إىل األماكن املخصصة هلم. 
أي  أو  دخل  أي  السعودية  العربية  للمملكة  يكن  ومل  االثنان  اجتمع  ذلك  وبعد 
وساطة بني البلدين ألهنام بلدان متجاوران واملفروض أن يكون التفاهم بينهام ال 
حيتاج إىل وسيط. كل ما يف األمر أن الفرتة التي توقفت فيها املباحثات أمكن حلها 

باللقاء فبقوا يتباحثون مع بعضهم.

يف الفرتة األوىل كان االثنان وحدمها وبعد ذلك شارك يف احلديث املسؤولون 
إىل  البعض وذهبوا  وانتهى بحثهم مع بعضهم  الكويتي والعراقي.  الوفدين  من 

املكان املعد لراحتهم. وكنا هيأنا هلم عشاء الساعة التاسعة والنصف تقريبا.

أن  املراسم  رئيس  من  العراقي  الرئيس  نائب  العراقي  الوفد  رئيس  فطلب 
هتيأ سيارة واحدة عىل أساس أن يأيت فيها معًا نائُب الرئيس العراقي وويل عهد 
الكويت.  وعلم  العراق  علم  علامن:  عليها  ويوضع  وزرائها،  ورئيس  الكويت 
اتفاق..  أنه حصل  معناه  هذا  بذلك ألن  املراسم رسرت  رئيس  أخربين  وعندما 

معناه إنه حصل مبدأ.

العشاء  االثنان عندنا سوية يف سيارة واحدة، وبعد فرتة قصرية كان  حرض 
خيص  املوضوع  واعتربنا  أحد،  مع  أحتدث  مل  وأنا  العشاء  مكان  إىل  فذهبنا  معدا 
دولتني متجاورتني. ومن املؤكد يف مثل هذه الظروف إذا صار الناس متجاورين 

يف مكان معد لألكل أن يدور بينهم حديث. هذا يشء طبيعي.
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فسألت ويل عهد الكويت ورئيس وزرائها وقلت: لعل األمور إن شاء اهلل 
أخذت وضعها الطبيعي؟

فقال: لقد كنت معدا كل ما دار من حديث يف ما سبق وما انتهى إليه، وعندما 
توقف احلوار بيننا وبني العراق ذكرت لرئيس الوفد العراقي وهو عزت إبراهيم 
إنني مستعد للبحث معه يف أي أمر يريد إن أراد أن نستعرض ما حدث من أمور 

قريبة أو ما كان قديام.

وكلنا نعرف أن موضوع احلدود بني الكويت كانت له بعض املشكالت يف 
عهد عبد الكريم قاسم، حيث وقعت عدة أحداث ولكنها هدأت يف األخري.

قال يل سمو الشيخ سعد أن رئيس الوفد العراقي عزت إبراهيم حتدث معه 
بعض اليشء، ولكن يف النهاية رغب رئيس الوفد العراقي أن يكون احلديث يف 
بغداد واتفقوا. حسبام ذكر يل ويل عهد الكويت أن يكون اجتامعهم هذا اجتامعا 
- كام يقولون-  إلذابة اجلمود بني البلدين، واتفقوا عىل أن جيتمعوا يف بغداد يوم 

السبت.

من  وسافروا  انفرجت  األمور  أن  ورسرت  اليشء  هذا  باركت  فقد  وطبعا 
احلادية  الساعة  وبعد  عرشة.  احلادية  الساعة   - اعتقد  ما  عىل   - جدة  من  عندنا 
عرشة بقليل سافر رئيس الوفد العراقي إىل العراق ورئيس الوفد الكويتي سافر 

اىل الكويت عىل أساس أن يلتقوا يوم السبت.

أعتقد أن أي إنسان يكون مرسورا بالنسبة النفراج األمور بني بلدين عربيني 
بعد  الواحدة  الساعة  فوجئنا  أننا  حصل  الذي  لكن  حوار.  مسألة  املسألة  وأن 
منتصف الليل )صباح اخلميس( بأن ختربين اجلهات املختصة بأن الكويت هُتاَجم 
يف احلقيقة. من الوهلة األوىل فإن من الصعوبة عىل اإلنسان أن يستوعب أمرا مثل 

هذا. هتاجم من أي جهة؟ قالوا من العراق.
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حقيقة  هي  ما  وقلت  الكويت  يف  بسفارتنا  هاتفيا  اتصل  أن  اضطررت 
حيتل  اآلن  العراقي  اجليش  أن  قالوا  السفارة  يف  املسؤولون  بالضبط؟  سمعته  ما 

الكويت".)100(

�صهادة ال�صفري �صليمان ماجد ال�صاهني:

ماجد  سليامن  السيد  جدة  اجتامع  يف  املشارك  الكويتي  الوفد  عضو  وكتب 
الشاهني وكيل وزارة اخلارجية ما شاهده يف قرص املؤمترات بجدة. فقال:

بغداد  يف  لقاء  بعد  مبارك  حسني  املرصي  الرئيس  فخامُة  الكويت  "وصل 
القضية،  هذه  حلل  القوة  استخدام  عدم  من  صدام  به  تعهد  ما  ليؤكد  والرياض 
كام وصل امللك حسني ويارس عرفات ليؤكدا اليشء نفسه مع التأكيد عىل التربير 
طبيعي  وضع  هو  إنام  اجلنوبية  املناطق  يف  العراقية  القوات  تواجد  بأن  العراقي 
اجلامعة  عام  أمني  القليبي  الشاذيل  السيد  قام  كام  املحررة.  الفاو  محاية  الستمرار 
يوليو 1990  املوافق 30  إذ ذاك بجولة يف هذا اإلطار، ويف يوم االثنني  العربية 
قمت بمرافقته وتقديمه لسمو ويل العهد رئيس جملس الوزراء املوقر حيث أكد 
هذا  وخالل  أبدا،  القوة  إىل  يلجأ  لن  العراقي  اجلانب  أن  لسموه  الشاذيل  السيد 
اللقاء اتصل د. عبد الرمحن العويض من صنعاء ومن مكتب الرئيس اليمني عيل 
عبداهلل صالح حيث نقل لسمو ويل العهد تأكيدات الرئيس اليمني بأنه عىل اتصال 
هاتفي دائم مع الرئيس العراقي وأن صدام يدعو الرئيس اليمني وبمعيته من يريد 
الطريان عىل طول احلدود العراقية الكويتية ليتأكد بنفسه عدم وجود أي حشود. 
ورغم هذه التأكيدات إال أن اجلهود واملساعي العربية مل تتوقف، ألن الوضع ال 

يزال ينذر باخلطر. 

وكان خادم احلرمني الرشيفني امللك فهد بن عبدالعزيز يف مقدمة من يعون 

)100(   فؤاد مطر، مرشفا، موسوعة حرب اخلليج: اليوميات – الوثائق – احلقائق، ص. 24-23.
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والعراق،  الكويت  بني  اجتامع  لعقد  الساعي  فكان  الوضع؛  خطورة  ويدركون 
العبداهلل  سعد  الشيخ  سمو  توجه  وهكذا  جدة،  يف  الستضافته  الداعي  وكان 
السامل الصباح حفظه اهلل ويل العهد ورئيس جملس الوزراء عىل رأس وفد وزاري 
وسيايس وفني ضم أصحاب املعايل الشيخ نارص املحمد األمحد الصباح، ومعايل 

ضاري عبداهلل العثامن، وسليامن ماجد الشاهني وكيل وزارة اخلارجية.

يوم 31 يوليو وكان الوفد العراقي برئاسة السيد عزت إبراهيم، والدكتور 
سعدون محادي وآخرين ومن بينهم السيد عيل حسن املجيد وزير احلكم املحيل إذ 
ذاك، وقد هيأت اململكة العربية السعودية كل األسباب لضامن نجاح هذا االجتامع 
الذي عقد يف قرص املؤمترات بجدة وافتتحه سمو األمري عبداهلل بن عبدالعزيز ويل 
العهد الذي رحب بأعضاء املؤمتر ومتنى أن ال ينتهي االجتامع إال بعد أن يكلل 
بالنجاح، ومن كلامته أن العريب ال يمكن أن يرفع سالح يف وجه أخيه العريب وأن 
الدم العريب ال يمكن أن يتحول إىل ماء مسفوح. وقال أن الوقت ثمني ويفضل أن 

يرتك اجلانبني ملناقشة أمرمها ويبقى قريبا من االجتامع رهن املتابعة.

املباحثات  يف  والدخول  املجاملة  كلامت  وبعد  االفتتاحية  اجللسة  وحرضنا 
ابراهيم أي جديد يقدمه سوى أنه حيرض هذا  أنه ليس لدى السيد عزت  اتضح 
يف  تستكمل  أن  يمكن  مناقشات  أي  وأن  فهد،  امللك  لدعوة  استجابة  االجتامع 
بغداد. وقد رأى أن يقترص االجتامع عىل رئيس الوفدين لعل االنفراد يعطي احلرية 
يف تناول القضايا. من خالل اجللسة املغلقة مل يتضح أي انفراج يف املوقف وألح 
العراقي يف  الوفد  لرئيس  بزيارة  القيام  أو  ثانية  العهد عىل عقد جلسة  سمو ويل 
جناحه، وتم ذلك، ولكن السيد عزت تعلل باملرض وعدم القدرة عىل مواصلة 
لدعوة  يستجيب  بأنه  قاله  ما  نفس  مرددا  اهلامة  القضية  والبت يف هذه  االجتامع 
الوزراء حفظه اهلل فرصة إال  العهد رئيس جملس  امللك فهد، ومل يرتك سمو ويل 
العشاء  لتلبية  معا  يذهبا  بأن  اقرتح  إنه  لعل وعسى، حتى  للمحادثات  وانتهزها 
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فهد  امللك  بحضور  اجلانبي  اللقاء  وساد  للوفدين  تكريام  فهد  امللك  أقامه  الذي 
عنه  تفصح  مل  ما  الكثري  اليشء  باألنفس  أن  شك  ال  ولكن  طيب  جو  اهلل  رعاه 

املظاهر اخلارجية.

هذا ومن املفيد أن نستذكر الدور الذي كان يقوم به السيد عيل حسن املجيد 
خالل االجتامع فكان املحرك للوفد، وأن السيد عزت إبراهيم يتلقى أوال بأول 
املغلقة أن نجلس معا. وقد  الفرصة من خالل اجللسة  لنا  مالحظاته. كام كانت 
عن  احلديث  وجتاذبنا  وامليش.  والصوت  باحلركة  رئيسه  يقلد  كونه  عىل  أجعنا 
قضايا متعددة، ومل يدر يف تصور أحدنا رغم كل اهلواجس أن هذا الشخص الذي 
نجالسه خيفي وراءه كل هذا احلقد والكراهية والوحشية جتاه الكويت والكويتيني؛ 
عندما اختذ من بيت الشيخ نارص املحمد األمحد الصباح بالشويخ مقرا له يوجه 

من خالله جيشه املحتل إلشاعة القتل والدمار والنهب بني األبرياء. 
عىل أية حال يف الساعات األوىل من فجر احلادي من أغسطس كنا مع سمو 
بإحلاح عن  يقلب األمور ويتساءل  الذي كان  الوزراء  العهد ورئيس جملس  ويل 
أسوأ ما يمكن أن تأيت به الساعات القادمة وعام إذا كان العراق سيقدم عىل تنفيذ 
الغرض  وما  والتحليالت  التساؤالت  من  وعرشات  حجمها  ومدى  ما،  عملية 
من هذا االجتامع إذا كان رئيس وفدهم مل يقل أكثر من الدعوة إىل بغداد ملواصلة 
ضاري  األخ  معايل  وكان  وحتليله.  رأيه  أبدى  كل  احلدث؟  هذا  عن  املباحثات 
العثامن أكثرنا تشاؤما وأشدنا توقعا حلدوث األسوأ، وكان يردد ماذا يمنع صدام 

من االجتياح؟
يلزم  مشرتك  ببيان  نخرج  أن  الرضوري  من  أن  اهلل  حفظه  سموه  ورأى 
للعمل،  إطار  دون  من  ترتك  أن  حتتمل  ال  القضية  ألن  حمدد؛  باجتامع  الطرفني 
وأوكل سموه إيلَّ مهمة االجتامع مع الدكتور سعدون محادي، ومتكنت من حتديد 
االجتامع معه حوايل السادسة من صباح األول من أغسطس، حيث استقبلني يف 
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غرفته وطرحت عليه أمهية إصدار بيان يؤكد عىل تصميم الطرفني عىل مواصلة 
الكويت،  يف  وبعده  بغداد  يف  القادم  االجتامع  يعقد  وأن  السياسية،  االجتامعات 
عىل  والكويت  بغداد  من  كل  يف  عقده  عىل  النص  بفكرة  القبول  يف  تردد  ولكنه 
التوايل، ولكنه أرص عىل أن يأيت الوفد الكويتي إىل بغداد، »وبعدها يصري خري«. 
ونظرا لعدم موافقتي عىل ذلك فقد ذكر بأن عىل الوفدين أن يصدرا ما يريدانه كل 

عىل حدة.

بعد ذلك تطرق احلديث إىل قضايا أخرى جانبية واستأذنته ونزلت إىل غرفتي 
وإذ يتصل الدكتور سعدون محادي ليقول إن لديه اقرتاحا من سيادة النائب عزت 
إبراهيم، وهو أن يصدر بيان من اجلانبني يتضمن اإلشارة إىل أنه سيعقد اجتامع 
الرئيس  امللك فهد بن عبدالعزيز وسيادة  يضم كال من خادم احلرمني الرشيفني 
حسني مبارك والرئيس العراقي صدام لبحث قضية الكويت، وهنا ذكرت له ما 
نصه "أين صاحب القضية؟ أين مكان صاحب السمو الشيخ جابر األمحد الصباح 
يف هذا االجتامع؟"، فقال أن هذا هو املقرتح املطروح. فقلت: ال أود أن أسبق أي 
توجيهات عليا ولكن أؤكد عىل أن مثل هذا االقرتاح لن يكون مقبوال. وطلبت 
منه أن يميل عيلَّ نص االقرتاح توثيقًا لألمور. هذا وقد كان معايل األخ األستاذ 
عبداهلل بشارة أمني عام جملس التعاون اخلليجي والسيد خالد املغامس والدكتور 
طارق رزوقي سفرينا يف باريس معي يف الغرفة ويتابعون احلديث، وبعدها بدقائق 
سمعنا ضجيج موكب النائب عزت ابراهيم املغادر إىل املدينة املنورة وفق ما علمنا 
يف ما بعد، وقبل أن يسمعوا رد سمو ويل العهد ورئيس جملس الوزراء حفظه اهلل 

هبذا الشأن الذي نقلت إليه تفاصيل هذا املوضوع.

قضية أخرى ذات دالالت معينة حرصت عىل تسجيلها. ففي لقائي وسعدون 
وبعد أن انتهى حديثنا بشأن البيان ذكرت له أين أود أن أتناول معكم موضوعا مل 
القيم  إطارات  كل  عن  اخلارجة  اإلعالمية  اهلجمة  هذه  وخيص  بطرحه،  أكلف 
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ضد الشيخ صباح األمحد اجلابر الصباح، وبحكم عالقتكم الرسمية والشخصية 
تعرفونه خري معرفة؛ فلامذا هذا التوجيه اإلعالمي ضده مع ما حيمل من تشويه ظامل 
جلهوده وشخصه يف وقت تعلمون مواقفه ودوره من خالل ترؤسه للجنة املنبثقة 
واالجتامعات  الرحالت  وعرشات  العراق،  صمود  لدعم  العربية  اجلامعة  عن 
اإلعالم،  هذا  نارص  أبو  هيم  »ال  املعهودة.  بربودته  فرد  العراق  سبيل  يف  املتتالية 

فالناس تنسى برسعة .. وعىل أية حال أنا غري مسؤول عن اإلعالم«. 

واستطرد يقول »ولكن أبو نارص هو وراء التشدد الكويتي جتاه العراق، وأود 
كان  أوهلام   - محادي  لسعدون  والكالم   - احراجا  لنا  سببت  قضيتني  أطرح  أن 
"حفظه اهلل ورعاه"  يف اللقاء األخري مع صاحب السمو أمري البالد الشيخ جابر 
رأي  فكان  وأسعاره  النفط  ملوضوع  وتطرقنا  صدام،  الرئيس  من  رسالة  لتقديم 
صاحب السمو أن يعهد إىل وزيري النفط يف كل من الكويت والعراق التباحث 
له رأي آخر  الشيخ صباح كان  بشأن ذلك ألهنام أصحاب االختصاص، ولكن 
فقد ذكر أن الكويت حرة يف الترصف بسياستها النفطية وأننا سنسري وفق مصلحة 
وربة  جزيرة  أن  عىل  يوافقنا  صباح  الشيخ  كان  فقد  أخرى:  وقضية  الكويت«. 
أبلغنا به ونقلناه  عراقية ويف اجتامعنا األخري يف فرباير يف بغداد أنكر ما سبق أن 

بدورنا للقيادة. 

هذا وقد رددُت عليه يف حينه بأين أستبعد أن ينقض الشيخ صباح توجها يديل 
به أمرينا املفدى، وحتى لو كان هناك رأي آخر فانه ال يبديه بحضور الضيف. أما 
عن وربة فأنا شخصيا كنت متابعا الجتامعكم معه حني احتد معاليه معرتضا عىل 

أنه سبق أن وافق معكم عىل أن جزيرة وربة عراقية!

ومن هذين املثلني طرأ يف ذهني حتليل قادين إىل االعتقاد بأنه قد يكون الكثري 
من املعلومات املغلوطة وصل إىل القيادة العراقية من سوء النقل أو عدم الدقة عن 
قصور أو تغطية لعجز يف عدم إنجاز املهمة املوكولة ألي موفد، ولعل ذلك من 
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أخطر األمور التي تبنى عليها املواقف يف ما بعد.

»مع استبعاد أي تربير بالطبع للعدوان« مل أرد أن أترك هذه االدعاءات تضيع 
الدكتور  أبدامها  اللتني  املالحظتني  هاتني  كتبت  املوقف  ودقة  األمور  تزاحم  مع 
سعدون. وعند وصولنا إىل الكويت بعد مغرب احلادي من أغسطس دسستهام يف 
جيب معايل صباح األمحد اجلابر الصباح حفظه اهلل عند السالم عليه حيث تزاحم 
املستقبلني مل يتح يل جمال الرشح. وبالفعل أثارت هذه القضية اهتاممه فاتصل يب 
السيد عاصم كان حارضا  العراقي  السفري  أن  قائال  ليبدي استغرابه  السيارة  من 
االجتامع، وهو الذي كان يقوم بتسجيله، وأمر باستدعائه صباح اليوم التايل أي 
اخلميس والتحقق منه والطلب إليه أن يبعث إىل حكومته بتصحيح املوقف، حيث 
صاحب  توجيه  إىل  سعدون  الدكتور  استمع  كام  استمع  صباح  الشيخ  معايل  أن 
من  تدخل  أي  دون  من  املوضوع  هذا  يف  للتباحث  النفط  وزيري  بدعوة  السمو 

معاليه.

التاسعة  وبالفعل قمت باالتصال بالسفري عاصم يعقوب وحتددت الساعة 
يتم،  الذي مل  به. هذا االجتامع  الثاين من أغسطس لالجتامع  من صباح اخلميس 
قائال  صباح  الشيخ  معايل  يب  اتصل  والثلث  عرشة  الثانية  الساعة  حوايل  حيث 
أنه  حيث  األركان  رئاسة  إىل  التوجه  ومطلوب  الكويت  العراقي  اجليش  "دخل 
التي عشنا ونعيش  يف الطريق إىل وزارة الدفاع. وتتالت األمور بعدها بالصورة 

آالمها وأحداثها". )101(

)101(  سليامن ماجد الشاهني، الدبلوماسية الكويتية بني املحنة واملهنة، ص. 23 – 27.
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�صهادة ال�صفري عبداهلل ب�صارة

كان السفري عبداهلل بشارة األمني العام ملنظمة جملس التعاون اخلليجي حارضا 
يف قرص املؤمترات وبالقرب من الوفد الكويتي. وكتب مشاهدته يف كتابه "الغزو 

يف الزمن العابس"، أنقله فيام ييل:

العبداهلل  سعد  الشيخ  برئاسة  الكويتي  الوفد  وصل  التفاؤل  من  جو  "يف 
الوزراء إىل جدة، وأدىل بترصيح يشكر  العهد ورئيس جملس  السامل الصباح ويل 
التي  للجهود  مبارك  حسني  والرئيس  فهد  امللك  الرشيفني  احلرمني  خادم  فيه 
مهدت الجتامع جدة، منطلقا بقلب مفتوح للقاء أخيه نائب رئيس جملس قيادة 
الثورة معربة عن إجيابية الكويت يف هذا االجتامع للتوصل إىل حل هنائي جلميع 

املشاكل بني البلدين.

كنت يف القاهرة حلضور مؤمتر وزراء خارجية الدول اإلسالمية، بدعوة من 
منظمة املؤمتر اإلسالمي، الذي كان سيكتمل يومي األول والثاين من أغسطس 
1990م، ووصلت القاهرة يف 29 يوليو حيث حجزت يف فندق سمرياميس عىل 
القوات  قائد  الوسمي  إبراهيم  اللواء  الفندق  قاعة  يف  وجدت  النيل،  كورنيش 
الربية الكويتية، حيث سألته عن مسببات حضوره يف هذه الوقت العصيب، فكان 
رده بأنه يقيض إجازة، وأراد العودة برسعة مع األزمة إال أن السلطات الكويتية 
يف  استثنائية  إجراءات  توجد  فال  إجازته،  واستكامل  القاهرة،  يف  بالبقاء  أخربته 
وزارة الدفاع، كل ذلك متاشيا مع نصائح الرئيس حسني مبارك ورغبته يف عدم 

إثارة العراق الذي كان يبحث عن خطوة مهام كانت صغرية ليعقد الوضع.

ويف املساء تلقيت مكاملة من الشيخ نارص حممد األمحد اجلابر الصباح، وزير 
الكويتي  الوفد  بقرب  ألكون  جدة  إىل  أتوجه  بأن  اخلارجية،  للشؤون  الدولة 
الكويت واإلمارات ومتابعة  ملواقف  التعاون  الدعم اجلامعي ملجلس  تعبريا عن 
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لتطورات األزمة. توجهت إىل جدة واستقريت مع الوفدين العراقي والكويتي يف 
مركز املؤمترات السعودي حيث توجد الوفود.

الصباح، ويل  السامل  العبداهلل  الشيخ سعد  برئاسة سمو  الكويتي  الوفد  كان 
الدولة  الصباح وزير  األمحد  نارص حممد  والشيخ  الوزراء،  العهد ورئيس جملس 
للشؤون اخلارجية، والسيد ضاري العثامن وزير العدل والسيد سليامن الشاهني 
قراءة  يمكن  عنارص  عىل  حيتوي  العراقي  الوفد  كان  حني  عىل  اخلارجية،  وزارة 
النوايا من وظائفها، السيد عزت إبراهيم الدوري، نائب رئيس جملس قيادة الثورة 
املجيد  عبد  حسن  وعيل  الوزراء،  جملس  رئيس  نائب  محادي  وسعدون  رئيسا، 
أخو صدام حسني امللقب بالكياموي وأحد أعمدة احلكم يف العراق وآخرين من 

املستشارين.

يف مساء يوم األول من أغسطس وقبل املغرب بدأت االجتامعات بحضور 
األمري عبداهلل بن عبدالعزيز ويل العهد السعودي، ومشاركة الوفدين يف لقاء بدأه 
نجاح  الرشيفني، وحرصه عىل  احلرمني  بنقل حتيات خادم  السعودي  العهد  ويل 
اللقاءات مع كلامت ترحيبية حارة وأمنيات بأن يكون التفاهم معربا عن العالقات 
األخوية بني الطرفني. وخرج ويل العهد السعودي، وانحرص اللقاء عىل أعضاء 

الوفدين دون مشاركة أي طرف ثالث.

وأغلقت األبواب، وكان كل من الشيخ نارص املحمد والسيد ضاري العثامن 
الشيخ سعد، عىل حني كان سعدون محادي وحسن عبداملجيد مع عزت  بمعية 
الدوري رئيس الوفد. كنت أنا والسيد سليامن الشاهني - وكيل اخلارجية الكويتي 
خارج القاعة ننتظر يف الصالون املجاور لقاعة االجتامع املغلق، نتحدث عن كل 

االحتامالت، يف أجواء ليست مرحية، إن مل تكن مزعجة.

وفجأة انفتح الباب وخرج كل من الشيخ سعد وعزت الدوري ألداء صالة 
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املغرب، وذلك بعد انقضاء حوايل أربعني دقيقة من بدايته. فأرسعنا باحلديث مع 
كل من الشيخ نارص والسيد ضاري العثامن. وكان االنطباع لدى الوفد الكويتي 
عىل  تبعث  وال  مرحية  تكن  مل  البداية  لكن  الصالة،  بعد  ستعود  املفاوضات  بأن 
التفاؤل، فقد جاء الوفد العراقي متوقعا أن حيصل عىل رشوطه دون مباحثات؛ 
ورشوطه معروفة بالدفع املايل البالغ عرشة مليارات دوالر ثم احلديث عن باقي 

القضايا.

وبعد انتهاء شعائر الصالة، انتظرنا عودة الوفد العراقي غري أن رئيس الوفد 
عزت الدوري ظل جالسا يف جناحه اخلاص ال يريد املشاركة بحجة أنه ال يوجد 
أي جديد يربر مواصلة املفاوضات، حممال الكويت فشل املباحثات، ألن الوفد 

الكويتي مل يأت بمطالب العراق.

وحاول الشيخ سعد االتصال به دون رد، كام سعى أن يزور رئيس الوزراء 
العراقي يف جناحه لكنه اعتذر بحجة معاناته من الصداع.

يف  كنا  اجللسة،  الستئناف  االتصاالت  فيها  جتري  التي  الفرتة  تلك  خالل 
الصالون فشاركنا الوفد العراقي سعدون محادي وعيل حسن عبداملجيد احلديث 
عبداملجيد  حسن  عيل  وكان  ومشاكلها،  تربيتها  وصعوبة  العربية،  اخليول  حول 
نارص عىل حني كان  الشيخ  العربية، ويشاركه  اخليول  اجلانب اإلجيايب يف  يرشح 

ضاري العثامن مستمعا.

الشاهني  سليامن  وسعى  الدوري،  عزت  مع  يلتقي  أن  سعد  الشيخ  حاول 
مع سعدون محادي لالتفاق عىل بيان مشرتك يصدر عن لقاء مستقبيل، وكان رد 

سعدون محادي: كل طرف حر ُيصدر ما يريد لكن ال يشء مشرتك.

كان هناك لقاء عشاء رسمي يقيمه خادم احلرمني الرشيفني، امللك فهد بن 
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عبدالعزيز، وذهب كل من الشيخ سعد وعزت الدوري بسيارة واحدة، عىل حني 
ذهبنا يف املوكب اخلاص بالوفد الكويتي.

كان احلوار بني كل من امللك فهد وويل العهد األمري عبداهلل والشيخ سعد 
وعزت الدوري، وكنا بعيدين ال نسمع ما يدور.

أن  بعد  املباحثات  باستمرار  األمل  فقدنا  فقد  فرحة،  العشاء  أجواء  تكن  مل 
الرسول،  قرب  لزيارة  املنورة  املدينة  إىل  الصباح  يف  الذهاب  الدوري  عزت  قرر 
وكانت تشغلنا احتامالت املستقبل، وما خيبئه القدر، وماذا ستكون شكل اخلطوة 

القادمة".

بغداد هي  قادم يف  لقاء  إىل  بأن اإلشارة  "وال شك  السفري بشارة:  ويضيف 
من آليات اخلداع، فقد كان القرار بالغزو قد اختذ، وأحيط بخطوات تبعد الظن 
والتخمني، منها تأكيدات الزوار السيام حسني مبارك، ومنها إهيام الكويت بأن 
لقاءات أخرى ستتم، ومنها تطمينات للدول الكربى السيام األوروبية وواشنطن، 
لدهيا  املتوافرة  املعلومات  وتقدم  احلدود،  عىل  الدقيق  الوضع  تتابع  كانت  التي 
للحكومة الكويتية، التي وضعت الثقة العمياء يف التطمينات املتالحقة والكثيفة.

أغسطس،  من  األول  األربعاء  مساء  الكويت  إىل  عائدين  الطائرة  أخذنا 
ووصلنا الكويت حوايل التاسعة والنصف مساء.

ونحن يف الطائرة ذهبت إىل الشيخ سعد، وجلست بجانبه حيث كان حزينا 
لنقل  واشنطن  إىل  بالذهاب  تفوييض  عليه  واقرتحت  التفسريات،  يف  وغارقا 
احلقائق إىل هناك، وكان رده بأن األمريكان ال حيتفظون باألرسار، ولكنه قال يل: 
"مر عيّل يوم السبت" - يف ديوانه، متصورا بأن األمور ستمر بال مشاكل، خاصة 

وأن الوفد الكويتي أصدر ترصحيا بأن املباحثات القادمة ستكون يف بغداد.
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ووصلنا مطار الكويت، وكانت األعداد املنتظرة أكثر ما تصورنا، اجلميع يف 
القلقون، وكنت أحد  املواطنون  التف حولنا  القاعة  منتظرين األخبار. ويف  قلق 
الذين التف حوله بعض املواطنني، فرشحت ما دار كام شاهدته من سلبية اجلانب 
العراقي، وعدم اهتاممه بحضورنا ووجوده معنا يف القاعة بتكتم وانغالق وحذر، 

وكأننا ال نعرف بعض مكتفني بالعموميات.

ذهب الشيخ سعد للقاء سمو األمري، وغادرنا املطار عائدين إىل بيوتنا.

يف الساعة الواحدة والنصف بعد منتصف الليل اتصل يب سمو الشيخ صباح 
األمحد اجلابر يبلغني عن عبور العراقيني، وبدء الغزو". )102(

وهكذا كان هذا املؤمتر مرسحية غرضها التمويه واخلداع وإهيام الكويت بأن 
احلل يكمن يف املباحثات املطولة، وبالتايل يتأكد من أن الكويت لن ترفع جاهزيتها 
أو تستعني بالقوات الشقيقة أو الصديقة. وكان القرار العراقي بغزو الكويت قد 
اختذ قبل اجتامع جدة كام سنرى يف اجلزء الثاين. قامت القوات العراقية باجتياح 
الكويت يف أوىل ساعات الثاين من أغسطس 1990م، وهو موضوع اجلزء الثاين 

من هذا الكتاب.

ونختم هذا الفصل بتقييم اسرتاتيجي للوضع يف تلك األزمة قدمه الدكتور 
سامي الفرج يف إحدى دراساته فكتب:

"وربة  جزيريت  الكويُت  تؤجر  أن  العراق  مطلب  أن  اعتقادنا  يف   ..."
يوليو 1990، وهو  اندلعت يف شهر  "األزمة" التي  وبوبيان" له هو حتديدا لب 
املطلب األصعب الذي واجهته الكويت. ونحن نعتقد أنه ما كان مكنا للكويت 
أن ترضخ للمطالب العراقية أبدا، ألهنا كانت ستخل بموازين القوى يف اخلليج 

)102(   عبداهلل بشارة، الغزو يف الزمن العابس، ص. 144-138.
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"وربة  جزيريت  تأجري  أن  إذ  اخلليجي.  التعاون  جملس  دول  كافة  أمن  وتؤثر عىل 
وبوبيان" للعراق كان يعني - كام أسلفنا - السامح بتوسع القوة البحرية العراقية 
بام يفوق حاجات العراق األمنية. ويعني كذلك، قدرة العراق عىل امتالك قدرات 

بحرية تعزز من تفوقه الربي واجلوي. 

وكان  ذلك  للعراق  حتقق  لو  سيحصل  كان  ما  نتخيل  دعنا  الشأن  هذا  ويف 
يمتلك كل هذه القوة يف الثاين من أغسطس 1990. كان بإمكان مثل هذه القوة أن 
تعرض للخطر كل املنطقة الرشقية للمملكة العربية السعودية الغنية بالنفط، وأن 
جتعل موانئ البحرين وقطر واإلمارات العربية املتحدة يف متناول اآللة العسكرية 
العراقية اجلبارة، وأن يؤدي ذلك إىل احليلولة دون قدرة قوات التحالف الدويل 
عىل القيام بأية عمليات ضد القواعد اجلوية والبحرية احليوية للعراق. لقد كانت 
يتجاوز  ألنه  أبدا،  مقبوال  يكون  لن  املطلب  هذا  أن  جيدا  تعلم  العراقية  القيادة 
التي  املطالب  املطلب ضمن  إدراج هذا  الكويتية. وكان  الوطنية  املصالح  حدود 
حل  إىل  الوصول  جعل  نظرنا-  يف  يستهدف  جدة،  ملؤمتر  العراقي  الوفد  قدمها 

تفاويض "ألزمة" يوليو 1990 أمرا غري مكن.)103(

)103( سامي حممد الفرج، األسلوب العراقي يف التخطيط اإلسرتاتيجي: قضية بحث الغزو العراقي لدولة 
ص.   ،1995 أغسطس   2 اإلسرتاتيجية،  للدراسات  الكويت  مركز   ،1990 أغسطس   2 يف  الكويت 

.57-56
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اخلامتة

قام الشعب الكويتي ومؤسسات الدولة – كام بينا يف املقدمة - بمجهود كبري 
جدا يف توثيق ودراسة أحداث الغزو العراقي للكويت وما يتصل به من مواضيع، 
واقتصادية  وإنسانية وسياسية وعسكرية  اجتامعية  متعددة:  حيث غطى جوانب 
العلمي - يف نفس الوقت - عانى من عدم  وبيئية وقانونية. ولكن هذا اإلنتاج 
ظروف  بسبب  التسويق  ضعف  من  عانى  وكذلك  الوترية،  بنفس  االستمرارية 
َد قلة اهتامم لدى األجيال اجلديدة من  بحاجة إىل دراسة مستقلة، األمر الذي ولَّ

الكويتيني الذين مل يعارصوا فرتة الغزو العراقي. 

نشأهتا يف  منذ  الكويت،  استقالل  وثائق وخرائط  التارخيية من  األدلة  تثبت 
يف  وسقطت  قامت  التي  السياسية  الكيانات  عن  امليالدي،  عرش  السابع  القرن 
قد  الرتكية  اجلمهورية  ووريثتها  العثامنية  الدولة  فإن  ذلك،  عىل  عالوة  العراق. 
تنازلتا عن كل ما تدعيه من سيادة عىل املناطق التي تقع خارج حدود تركيا احلالية 
يف  العراق  اعرتف  وكذلك  1923م.  لوزان  واتفاقية  1920م  سيفر  اتفاقية  يف 
العهد امللكي والعهد اجلمهوري باستقالل الكويت، وقامت بالتوقيع عىل اتفاقية 
ترسيم احلدود الربية والبحرية مرات متعددة: يف سنوات 1923م، و1932، و 

1959م و1963م. 

كانت عالقة الكويت والعراق يف فرتة الثامنينيات تتصف باالنسجام، الشرتاك 
الفلسطينية،  القضية  بدعم  متثَل  الذي  العريب  القومي  املوقف  نفس  يف  الدولتني 
ومواجهة التطلعات اإليرانية بتصدير الثورة إىل الدول املجاورة هلا. فكان املوقف 
دوالر،  مليار   12 من  أكثر  بلغ  للعراق  سخي  مادي  دعم  إىل  يرتجم  الكويتي 
وازاُه تأييٌد دبلومايٌس كويتي باملحافل الدولية، وإتاحٌة لإلمكانيات االسرتاتيجية 
الكويتية من مواٍن ومطارات وطرق وجمال بحري وجوي الستخدام العراقيني يف 

وقت احلرب العراقية اإليرانية )1980-1988م(. 

الفصل اخلامــس



253 252253 252

بدأ العراق بتغيري هلجته مع الكويت واالنقالب التام عىل موقفه املحالف، 
واملشاكل  الصدامية  الغطرسة  وسامهت  عليه.  الكويتية  األفضال  لكل  متنكرا 
االقتصادية العراقية يف حتويل موقفه من مبجل وشاكر للكويت إىل موقف جاحد 
ومبتز هلا. كان اجلانب الكويتي حياول مرارا وتكرارا، من خالل زيارات رسمية 
السابقة  لالتفاقيات  ومؤكدة  هنائية  حدود  ترسيم  اتفاقية  إىل  الوصول  متعددة، 
العربية  واململكة  األردنية  اململكة  مع  العراق  عقدها  التي  باالتفاقيات  وغرارا 

السعودية، إال أن الكويت كانت جتد مانعًة صلفة من اجلانب العراقي. 

كان العراق يطالب الكويَت بأمور مستحيلة تصل إىل انتهاك السيادة الكويتية 
للعراق،  وبوبيان  وربة  جزيريت  إعارة  التايل:  يف  تلخيصها  يمكن  أراضيها،  عىل 
بري من جنوب  وتعبيد وختصيص مر  فيلكا،  قاعدة عسكرية عراقية يف  وإقامة 
إلغاء  ذلك  فوق  العراق  وأراد  العراقية.  السيادة  حتت  يكون  شامهلا  إىل  الكويت 
الدين الكويتي عليه والبالغ 12 مليار دوالر، ودفع مبلغ إضايف قدره 10 مليار 
دوالر. وكان موقف الكويت رافضا هلذا االبتزاز، وبخاصة ما يتعلق باألرايض 
الكويتية وحدودها، وبنفس الوقت عرضت عىل العراق أن تؤجل تسديد دينها 

أو حتى ال تطالب به، وتقدم للعراق نصف مليار دوالر. 

وعند ذلك بدأ العراق بسلسلة من اإلجراءات السياسية التي كفلت حدوث 
أزمة سياسية مع الكويت. وابتدأ ذلك مع خطاب صدام يف مؤمتر القمة العربية يف 
بغداد يف مايو 1990، ثم خطابه التهديدي املبارش ضد الكويت بمناسبة ذكرى 
السابع عرش من متوز سنة 1990م، ثم مذكرة قدمت جلامعة الدولة العربية بتونس 
تكيل االهتامات الكيدية الباطلة للكويت واإلمارات تتحدث عن تعديات كويتية 
عىل احلدود العراقية ورسقة نفط وتالعب بأسعاره بشكل أرض باقتصاد العراق 
احلدود  عىل  عسكري  حشد  السيايس  التصعيد  هذا  وواكب  1986م.  سنة  منذ 

الكويتية الشاملية.
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مع  متامشيا  والدبلوماسية  السياسية  األصعدة  كافة  عىل  الكويتي  الرد  كان 
موقفها القانوين ويف إطار جامعة الدول العربية ومنظمة األمم املتحدة. فأرسلت ردا 
رسميا إىل جامعة الدول العربية، وأخطرت األمني العام لألمم املتحدة، وأوفدت 
الكويتي. كام  العربية لرشح حقيقة املوقف  الدول  لزيارة جيع  مبعوثني رسميني 
وعرضت حتكيم  االقتصادية،  العراق  أزمة  حلل  صندوق عريب  إنشاء  وعرضت 
جامعة الدول العربية ملسألة احلدود الكويتية الشاملية مع العراق. واستقبلت أيضا 
عددا من الرؤساء العرب وتلقت اتصاالهتم. وكلها كانت تصب يف نفس االجتاه 
وهو عدم التصعيد مع العراق وعدم استفزازه، بل وعدم استنفار اجليش وإبقائه 

عىل احلالة العادية.

اخلطرية  األزمة  هذه  حدوث  إزاء  أطيافه  بكافة  الكويتي  الشعب  تالحم 
للقيادة  مساندا  ووقف  بالغيوم،  املحلية  السياسية  السامء  تلبد  رغم  للكويت 
التي  والربقيات  البيانات  خالل  من  التأييد  ذلك  عن  الشعُب   َ وعربَّ الكويتية. 
أصدرها ونرشها كل من أعضاء املجلس الوطني البديل ملجلس األمة الكويتي، 
واملهنيني  العامل  واحتادات  الكويتية،  العام  النفع  جعيات  أصدرهتا  التي  وتلك 
والطالب، باإلضافة إىل التيارات السياسية املعارضة التي أوقفت جتمعاهتا فورا 
لتعلن تأييدها ملوقف بالدها. وكانت الصحافة الكويتية تطلع القراء عىل أحدث 
كالقبس، وأخرى  ما بني مهدئة لألزمة  مواقفها  تباينت  األزمة، حيث  تطورات 

منزعجة من التهديدات العراقية كاألنباء.

ببغداد  األمريكية  السفرية  إعطاء  وحقيقة  األمريكي  باملوقف  يتعلق  وفيام 
التي  للربقية  ترجة  البحث  هذا  قدم  فقد  الكويت  بغزو  لصدام  األخرض  الضوء 
واتضح  االجتامع مع صدام،  من  بعد خروجها  مبارشة  أبريل غالسبي  أرسلتها 
أهنا قالت لصدام أن الواليات املتحدة ال تقبل باحلل العنيف مع الكويت، وأن 
الواليات املتحدة حريصة عىل إهناء األزمة بالطرق السلمية والدبلوماسية. وبالتايل 

اخلامتــــــة اخلامتــــــة



255 254255 254

تبني أن املحرض الذي نرشه العراقيون يف صحفهم كان مشوها ومزيفا يف كثري من 
املواضع، ما أعطى الناس انطباعًا خاطئًا بوجود مؤامرة. 

َ له  كانت آخر حماوالت حل األزمة بالطرق السلمية اجتامع جدة الذي َحرضَّ
امللك فهد والرئيس حسني مبارك، بني ويل العهد الشيخ سعد العبداهلل الصباح، 
جاهدا  حياول  الكويتي  الوفد  وكان  الدوري.  إبراهيم  عزت  صدام  ونائب 
عدم  بغرض  متثيلية  بطرق  يتذرع  العراق  وفد  رئيس  كان  فيام  حل  إىل  الوصول 
أو اإلبقاء عىل عدم  الشيخ سعد، وليستخدم هذا االجتامع إليقاف  احلديث مع 
جاهزية الكويت من الناحية الدفاعية وإهيام القيادة الكويتية أن احلل السيايس يف 
األفق؛ حيث أعطى العراق موافقته عىل متديد االجتامعات ليكون االجتامع الثاين 
يف بغداد والثالث يف الكويت. ومل متر أربع ساعات عىل انتهاء اجتامع جدة حتى 

غزت القوات العراقية الكويت يف الثاين من أغسطس عام 1990م.

اخلامتــــــة
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املالحق

العراق  عن  الكويتية  األرايض  انفصال  توضح  تارخيية  خرائط 
ييل خرائط  فيام  الغنيم. وسنعرض  بن سلوت، وعبداهلل  كتاب  من 
منتقاة من الدكتور الغنيم والذي كرب اجلزء اخلاص بالكويت وعلق 

عليها يف كتابه "الكويت يف اخلرائط التارخيية".

اخلامتــــــة



خرائط تارخيية توضح انفصال األرايض الكويتية عن العراق256 257 257
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خرائط تارخيية توضح انفصال األرايض الكويتية عن العراق

خريطة رقم 1: خريطة اجلزء الغريب من آسيا نرشها جان لنشوتن )J. H. Linschoten( يف هولندا عام 1596م 
وهي حمفوظة يف أرشيف مكتبة الدولة العامة يف هولندا.
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خريطة رقم 1: خريطة رسمها نيكوالس سانسون N. Sanson بفرنسا عام 1652م.

خرائط تارخيية توضح انفصال األرايض الكويتية عن العراق خرائط تارخيية توضح انفصال األرايض الكويتية عن العراق

خريطة رقم 3: خريطة رسمها األخوان رينر وجوشوا أوتنز R. & J. Ottens هبولندا عام 1737م.خريطة رقم 2: خريطة رسمها نيكوالس سانسون N. Sanson بفرنسا عام 1652م.
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خريطة رقم 2: خريطة رسمها األخوان رينر وجوشوا أوتنز R. & J. Ottens هبولندا عام 1737م.

خرائط تارخيية توضح انفصال األرايض الكويتية عن العراق خرائط تارخيية توضح انفصال األرايض الكويتية عن العراق

خريطة رقم 3: خريطة رسمها األخوان رينر وجوشوا أوتنز R. & J. Ottens هبولندا عام 1737م.خريطة رقم 2: خريطة رسمها نيكوالس سانسون N. Sanson بفرنسا عام 1652م.
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خريطة رقم 3: خريطة رسمها هرياويل Herauli للدولة العثامنية بفرنسا يف منتصف القرن الثامن عرش امليالدي.

خرائط تارخيية توضح انفصال األرايض الكويتية عن العراق خرائط تارخيية توضح انفصال األرايض الكويتية عن العراق

خريطة رقم 5: خريطة كارستن نيبور Carsten Niebuhr بالدنمرك، رسمت عام 1761م ونرشت عام 1772م.خريطة رقم 4: خريطة رسمها هرياويل Herauli للدولة العثامنية بفرنسا يف منتصف القرن الثامن عرش امليالدي.
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خريطة رقم 4: خريطة كارستن نيبور Carsten Niebuhr بالدنمرك، رسمت عام 1761م ونرشت عام 1772م.

خرائط تارخيية توضح انفصال األرايض الكويتية عن العراق خرائط تارخيية توضح انفصال األرايض الكويتية عن العراق

خريطة رقم 5: خريطة كارستن نيبور Carsten Niebuhr بالدنمرك، رسمت عام 1761م ونرشت عام 1772م.خريطة رقم 4: خريطة رسمها هرياويل Herauli للدولة العثامنية بفرنسا يف منتصف القرن الثامن عرش امليالدي.
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خريطة رقم 5: خريطة رسمها آرو سمث A. Arrowsmith  ونرشت بلندن عام 1829م.

خرائط تارخيية توضح انفصال األرايض الكويتية عن العراق خرائط تارخيية توضح انفصال األرايض الكويتية عن العراق

خريطة رقم 7: خريطة مجعية نرش املعرفة النافعة Society for the Diffusion of Useful Knowledge رسمت عام 1840م.خريطة رقم 6: خريطة رسمها آرو سمث A. Arrowsmith  ونرشت بلندن عام 1829م.
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 Society for the Diffusion of Useful Knowledge خريطة رقم 6: خريطة مجعية نرش املعرفة النافعة
رسمت عام 1840م.

خرائط تارخيية توضح انفصال األرايض الكويتية عن العراق خرائط تارخيية توضح انفصال األرايض الكويتية عن العراق

خريطة رقم 7: خريطة مجعية نرش املعرفة النافعة Society for the Diffusion of Useful Knowledge رسمت عام 1840م.خريطة رقم 6: خريطة رسمها آرو سمث A. Arrowsmith  ونرشت بلندن عام 1829م.
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خريطة رقم 8: خريطة رسمها وليم بلجريف W. G. Palgrave نرشت عام 1868م.

خرائط تارخيية توضح انفصال األرايض الكويتية عن العراق خرائط تارخيية توضح انفصال األرايض الكويتية عن العراق
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خريطة رقم 9: خريطة رسمها كارل ريرت C. Ritter نرشت بأملانيا عام 1818م وعام 1867م.

خرائط تارخيية توضح انفصال األرايض الكويتية عن العراق خرائط تارخيية توضح انفصال األرايض الكويتية عن العراق
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خريطة رقم 10: خريطة رسمها ونرشها يف اطلسه الكبري ألكسندر جونستون Alexander Jonston يف إدنربه 
باململكة املتحدة عام 1874م.

خرائط تارخيية توضح انفصال األرايض الكويتية عن العراق خرائط تارخيية توضح انفصال األرايض الكويتية عن العراق
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خريطة رقم 11: خريطة أملانية طبعت يف شتوتغارت يف القرن التاسع عرش.

خرائط تارخيية توضح انفصال األرايض الكويتية عن العراق خرائط تارخيية توضح انفصال األرايض الكويتية عن العراق
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خريطة رقم 12: خريطة نرشت يف أطلس هارمسورث اجلديد Harmsworth’s New Atlas الصادر يف لندن 
بالعقد الثاين من القرن العرشين.

خرائط تارخيية توضح انفصال األرايض الكويتية عن العراق خرائط تارخيية توضح انفصال األرايض الكويتية عن العراق
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خريطة رقم 13: خريطة رسمها إدوارد ويلر E. Weller نرشت يف بريطانيا يف القرن التاسع عرش.

خرائط تارخيية توضح انفصال األرايض الكويتية عن العراق خرائط تارخيية توضح انفصال األرايض الكويتية عن العراق
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خريطة رقم 14: خريطة نرشت بأطلس التايمز Times Atlas الصادر عن معهد إدنربه اجلغرايف باململكة املتحدة يف 
أواخر القرن التاسع عرش.

خرائط تارخيية توضح انفصال األرايض الكويتية عن العراق خرائط تارخيية توضح انفصال األرايض الكويتية عن العراق
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خريطة رقم 15: خريطة عراقية رسمية وردت يف كتاب الدليل العراقي عام 1936م. 

خرائط تارخيية توضح انفصال األرايض الكويتية عن العراق خرائط تارخيية توضح انفصال األرايض الكويتية عن العراق
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خريطة رقم 16: تكبري ملوقع الكويت يف خريطة عراقية رسمية وردت يف كتاب الدليل العراقي عام 1936م.

خرائط تارخيية توضح انفصال األرايض الكويتية عن العراق خرائط تارخيية توضح انفصال األرايض الكويتية عن العراق
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خريطة رقم 17: وهي خريطة ملحقة بمذكرة اخلبري النروجيي كوشريون-آموت الذي رسم احلدود البحرية بني الكويت 
والعراق بطلب من األخرية سنة 1959م وعليها توقيع وزارة النفط العراقية ووزيرها عبداهلل إسامعيل.

خرائط تارخيية توضح انفصال األرايض الكويتية عن العراق خرائط تارخيية توضح انفصال األرايض الكويتية عن العراق
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خريطة رقم 14: خريطة نرشت يف كتاب الدليل اجلغرايف العراقي سنة 1960م 
وهي يف عهد الرئيس العراقي عبدالكريم قاسم.

خريطة رقم 18: خريطة نرشت يف كتاب الدليل اجلغرايف العراقي سنة 1960م 
وهي يف عهد الرئيس العراقي عبدالكريم قاسم.

الصفحة األوىل من تقرير كتبه السيد أمحد خوجة وأرسله إىل األمانة العامة للمؤمتر الشعبي الكويتي بجدة بتاريخ 1990/12/31.

خرائط تارخيية توضح انفصال األرايض الكويتية عن العراق خرائط تارخيية توضح انفصال األرايض الكويتية عن العراق
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آراء مؤرخني أتراك رافضة ادعاء العراق سيادهتا عىل الكويت بحجة احلقبة 
العثامنية

صفحة األوىل من تقرير كتبه السيد أمحد خوجة وأرسله إىل األمانة العامة للمؤمتر الشعبي الكويتي بجدة بتاريخ 
.1990/12/31

 

خريطة رقم 18: خريطة نرشت يف كتاب الدليل اجلغرايف العراقي سنة 1960م 
وهي يف عهد الرئيس العراقي عبدالكريم قاسم.

الصفحة األوىل من تقرير كتبه السيد أمحد خوجة وأرسله إىل األمانة العامة للمؤمتر الشعبي الكويتي بجدة بتاريخ 1990/12/31.

خرائط تارخيية توضح انفصال األرايض الكويتية عن العراق خرائط تارخيية توضح انفصال األرايض الكويتية عن العراق
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الصفحة الثانية من تقرير كتبه السيد أمحد خوجة وأرسله إىل األمانة العامة للمؤمتر الشعبي الكويتي بجدة بتاريخ 
.1990/12/31

خرائط تارخيية توضح انفصال األرايض الكويتية عن العراق



277 276277 276

صحف ما قبل 
الغزو العراقي للكويت 

خرائط تارخيية توضح انفصال األرايض الكويتية عن العراق
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جريدة القبس الصادرة يوم 1990/7/18م.

صحف ما قبل الغــزو العراقـــي للكويت صحف ما قبل الغــزو العراقـــي للكويت

جريدة القبس، ص. 23، الصادرة يوم 1990/7/18م.جريدة القبس الصادرة يوم 1990/7/18م.
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جريدة القبس، ص. 23، الصادرة يوم 1990/7/18م.

صحف ما قبل الغــزو العراقـــي للكويت صحف ما قبل الغــزو العراقـــي للكويت

جريدة القبس، ص. 23، الصادرة يوم 1990/7/18م.جريدة القبس الصادرة يوم 1990/7/18م.
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جريدة القبس الصادرة يوم 1990/7/19م.

صحف ما قبل الغــزو العراقـــي للكويت صحف ما قبل الغــزو العراقـــي للكويت

جريدة القبس الصادرة يوم 1990/7/20م.
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جريدة القبس الصادرة يوم 1990/7/20م.

 

صحف ما قبل الغــزو العراقـــي للكويت صحف ما قبل الغــزو العراقـــي للكويت

جريدة القبس الصادرة يوم 1990/7/20م.
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جريدة القبس الصادرة يوم 1990/7/21م.
 

صحف ما قبل الغــزو العراقـــي للكويت صحف ما قبل الغــزو العراقـــي للكويت

جريدة القبس الصادرة يوم 1990/7/21م.



283 282283 282

جريدة القبس الصادرة يوم 1990/7/22م.

صحف ما قبل الغــزو العراقـــي للكويت صحف ما قبل الغــزو العراقـــي للكويت

جريدة القبس الصادرة يوم 1990/7/21م.
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جريدة القبس الصادرة يوم 1990/7/22م.

 

صحف ما قبل الغــزو العراقـــي للكويت صحف ما قبل الغــزو العراقـــي للكويت

جريدة القبس الصادرة يوم 1990/7/22م.
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جريدة القبس الصادرة يوم 1990/7/23م.

صحف ما قبل الغــزو العراقـــي للكويت صحف ما قبل الغــزو العراقـــي للكويت

جريدة القبس الصادرة يوم 1990/7/22م.
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جريدة القبس الصادرة يوم 1990/7/24م.

جريدة القبس الصادرة يوم 1990/7/25م.جريدة القبس الصادرة يوم 1990/7/24م.

صحف ما قبل الغــزو العراقـــي للكويت صحف ما قبل الغــزو العراقـــي للكويت
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جريدة القبس الصادرة يوم 1990/7/25م.

 

جريدة القبس الصادرة يوم 1990/7/25م.جريدة القبس الصادرة يوم 1990/7/24م.

صحف ما قبل الغــزو العراقـــي للكويت صحف ما قبل الغــزو العراقـــي للكويت
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جريدة القبس الصادرة يوم 1990/7/26م.

جريدة القبس الصادرة يوم 1990/7/27م.جريدة القبس الصادرة يوم 1990/7/26م.

صحف ما قبل الغــزو العراقـــي للكويت صحف ما قبل الغــزو العراقـــي للكويت
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جريدة القبس الصادرة يوم 1990/7/27م.

جريدة القبس الصادرة يوم 1990/7/27م.جريدة القبس الصادرة يوم 1990/7/26م.

صحف ما قبل الغــزو العراقـــي للكويت صحف ما قبل الغــزو العراقـــي للكويت
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جريدة القبس الصادرة يوم 1990/7/28م.

 

جريدة القبس الصادرة يوم 1990/7/29م.جريدة القبس الصادرة يوم 1990/7/28م.

صحف ما قبل الغــزو العراقـــي للكويت صحف ما قبل الغــزو العراقـــي للكويت
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+

جريدة القبس الصادرة يوم 1990/7/29م.

جريدة القبس الصادرة يوم 1990/7/29م.جريدة القبس الصادرة يوم 1990/7/28م.

صحف ما قبل الغــزو العراقـــي للكويت صحف ما قبل الغــزو العراقـــي للكويت
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