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املقدمة 

الذي جاء  الكويت  التي أعقبت مبارشة استقالل  الفرتة  بأن أحداث  أشعر 
يف 19 يونيو 1961م مل يتم تدوينها بشكل يتفق مع أمهيتها ودورها الالحق يف 
التأثري عىل سري األحداث السيام الفرتة التي رافقت عضوية الكويت يف اجلامعة 
العربية، وهي العضوية التي صادق عليها وزراء اخلارجية يف يوم اخلميس املوافق 
20 يوليو 1961م بعد مداوالت استمرت شهرًا ومداخالت فيها كثري من تضييع 
الوقت املقصود، وكثري من املناورات وكثري من حماوالت متييع املقرتحات وتأخري 

اختاذ القرارات.

يف 22 يونيو 1961م قدمت الكويت املستقلة حديثًا طلب االنضامم لعضوية 
اجلامعة العربية، وقدم الطلب السيد عبدالعزيز حسني - مدير املعارف يف دولة 
الكويت - إىل الدكتور سيد نوفل األمني العام املساعد للشؤون السياسية، وقد 
اقرتح ممثل الكويت السيد عبدالعزيز حسني أن يكون اجتامع جملس اجلامعة لبحث 
طلب الكويت بعد ثالثة أسابيع حتى جتهز ترتيبات وصول وفد الكويت املشارك 
يف االجتامع، وينقل السيد عبدالعزيز حسني خالل لقائه يف اجلامعة أن أول قرار 
قرار  هو  االستقالل،  إعالن  بعد  الكويت  أمري  السامل  عبداهلل  الشيخ  سمو  اختذه 

طلب انضامم الكويت للجامعة، وأنه كلفه بالسفر لتقديمه.

بعد اللقاء أصدر الدكتور سيد نوفل ترصحيًا صحفيًا قال فيه: 

الطلب  هبذا  رسوري  عن  أعرب  العربية  الدول  جلامعة  العامة  األمانة  باسم 
الذي كتب غداة إعالن بريطانيا اعرتافها بسيادة الكويت واستقالهلا، وال ريب 
يف أن اجلامعة العربية يسعدها أعظم السعادة انضامم الكويت الرسمي إىل األرسة 
العربية، وإن كانت الكويت يف الواقع متارس مظاهر العضوية الكاملة يف اجلامعة 
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أو  الثقافية  أو  االجتامعية  أو  السياسية  املبادئ  يف  سواء  بعيد،  وقت  منذ  العربية 
االقتصادية، وأن اجلامعة تأمل أن يكون انضامم الكويت مرحلة جديدة يف مستقبل 
سيعقد  العربية  اجلامعة  جملس  أن  وأضاف  قوهتا،  أسباب  ودعم  العربية  اجلامعة 

قريبًا جدًا لنظر طلب الكويت.
ومن جهة أخرى أكد األمني العام للجامعة السيد عبداخلالق حسونة أن أمر 
اجتامع جملس  العربية سيبحث خالل  الدول  إىل جامعة  االنضامم  الكويت  طلب 
اجلامعة القادم، وأنه سيجري االتصاالت مع حاكم الكويت واحلكومات العربية 

هبذا الشأن.

التمنيات،  التفاؤل الصادق، ومل جتر وفق  لكن األحداث مل تنسجم مع هذا 
فقد بعث عبدالكريم قاسم - رئيس وزراء العراق والقائد العام للقوات املسلحة 
مملوء  هنج  عن  وتنم  النوايا،  سالمة  من  ختلو  السامل  عبداهلل  الشيخ  إىل  برقية   -
الكويت  بالتاريخ، والتشكيك يف سالمة قرار  الطموحة، والتالعب  باالدعاءات 
يف  قاسم  اللواء  يشري  حيث  شعبها،  وحرية  سيادهتا  وحتدي  استقالهلا،  إعالن  يف 
برقيته املؤرخة يف 20 يونيو 1961م إىل إلغاء االتفاقية املزورة غري الرشعية وغري 
املعرتف هبا دوليًا والتي سموها اتفاقية 1899م بعد أن عقدوها بالباطل مع الشيخ 
مبارك الصباح قائمقام الكويت التابع لوالية البرصة دون علم إخوته يف الكويت 

ودون علم السلطات الرشعية يف العراق آنذاك.

وينهي اللواء قاسم برقيته بقوله : 

إن االستقالل خدعة ال تنطيل عىل إخوانكم يف اجلمهورية العراقية اخلالدة.

بريطانيا  واهتام  الكويت،  استقالل  رفض  يف  واضحة  عبارات  يف  وذلك 
القائمقام  اتفاق غري رشعي عىل  البرصة بعد فرض  املستعمرة بفصلها عن والية 

مبارك الصباح كام ورد يف الربقية.
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أثارت  السامل  عبداهلل  الشيخ  إىل  قاسم  من  املوجهة  الربقية  كانت  وإذا 
التساؤالت والشكوك وتركت جمااًل للتفسريات فإن املؤمتر الصحفي الذي عقده 
قاسم يف السادسة من مساء يوم األحد 25 يونيو 1961م أزال أي جمال حلسن 
وبريطانيا  الكويت  اتفاقية  أن  املؤمتر  يف  أعلن  حيث  الشكوك؛  كل  وبدد  النوايا، 
الكويت هي  اتفاقيات عن  باطلة، وأن من ينوب يف عقد  يف 19 يونيو 1961م 
الكويت  يف  أكان  سواء  فرد  ألي  حيق  ال  وبالتايل  غريها،  ال  العراقية  اجلمهورية 
يف  تتحكم  أن  ومناصبهم  ومراكزهم  أوضاعهم  كانت  مهام  الكويت  خارج  أم 
العراقية  العراقي، وأن اجلمهورية  الكويت من الشعب  الكويت، فشعب  شعب 
قررت محاية الشعب العراقي يف الكويت واملطالبة بجميع األرايض التي تعسف 
هبا االستعامر والتابعة لقضاء الكويت واملرتبط بلواء البرصة بكامل حدوده دون 

االستعداد للتخيل عن شرب واحد من تلك األرايض.

ومع هذا املؤمتر الصحفي الذي أعلن فيه رئيس وزراء العراق املطالبة بضم 
الكويت واعتبارها جزءًا من البرصة دخلت الكويت فصاًل مل تتوقع أحداثه ومل 
تكن مهيأة ملواجهته؛ ألن املطالبة تطعن يف رشعيتها ووجودها وسيادهتا، وبحق 
تتطاول عىل  املطالبة  أن  املفاجأة  صدمة  وزاد من  واحلرية،  االستقالل  شعبها يف 
تاريخ متواصل من احلياة الكويتية الصعبة بدأ استقرار نظامها منذ عام 1718م 
تقريبًا، وتلغي صمود شعب عاش عىل أرضه يف حياة صعبة وفقر مدقع وحرمان 
ال يصدق وتصميم عىل البقاء وعىل الدفاع عن األرض التي عشقها رغم قسوهتا، 
وانسجم مع واقعها مستفيدًا من مينائها الطبيعي فصار شعبًا بحريًا ماهرًا، بحث 
عن احلياة يف اليابسة واستخرج البقاء من التجارة عرباملحيطات ومن الغوص يف 

مياه اخلليج بحثًا عن اللؤلؤ.

ادعاءات  مع  الكويتي  الشعب  تعامل  املفاجئة  والصدمة  املؤمل  الشعور  هبذا 
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قاسم، وقد نشطت الدبلوماسية الكويتية للتصدي هلذا البهتان املفاجئ، وحترك 
اجلامعة  يف  ممثلة  العربية  املجموعة  جتاه  األول  اجتاهني؛  يف  الدبلومايس  العمل 

العربية، والثاين نحو األرسة العاملية ممثلة يف األمم املتحدة.

الكويت  مساعي  يف  املحورين،  يف  جرى  ما  هو  الكتاب  هذا  وموضوع 
العراق، وهي معركة  قاسم رئيس وزراء  اللواء  ادعاءات  لتقويض  الدبلوماسية 

خاضتها الكويت بخربة حديثة، وبكفاءات قليلة، وبإمكانات شحيحة.

وعىل  العربية،  املجموعة  يف  املواقف  متوجات  عىل  الضوء  الكتاب  ويسلط 
تقديم  هو  الكتاب  من  اهلدف  أن  األهم  لكن  األمن،  جملس  جلسات  يف  دار  ما 
تاريخ موجز عن قوات األمن العربية يف الكويت ومالبسات تشكيلها، وواقعها 

وكفاءهتا ومدى جدية عملها.

فقد اختذت اجلامعة العربية بتاريخ 20 يوليو 1961م القرار التارخيي - غري 
املسبق - يف حياهتا وفق ما ييل:

تلتزم حكومة الكويت بطلب سحب القوات الربيطانية من أرايض الكويت   -
يف أقرب وقت ممكن.

تلتزم حكومة اجلمهورية العراقية بعدم استخدام القوة يف ضم الكويت إىل   -
العراق.

دول  من  دولة  أي  مع  االحتاد  أو  للوحدة  الكويت  تبدهيا  رغبة  كل  تأييد   -
جامعة الدول العربية طبقًا مليثاق اجلامعة.

الرتحيب بدولة الكويت عضوًا يف اجلامعة العربية.   -
مساعدة دولة الكويت عىل االنضامم إىل عضوية األمم املتحدة.  -

الكويت  استقالل  لصيانة  الفعالة  املساعدة  بتقديم  العربية  الدول  تلتزم   -
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بناء عىل طلبها، ويعهد املجلس إىل األمني العام باختاذ اإلجراءات الالزمة 
لوضع هذا القرار موضع التنفيذ.

مرشوطة  العربية  اجلامعة  يف  الكويت  عضوية  قبول  أن  القرار  من  ويتضح 
قرار  وضع  وقد  الربيطانية،  القوات  سحب  وهو  القرار  من  األول  البند  بتنفيذ 
االنسحاب كرشط أو بناء عىل مقرتح من تونس، تسهياًل لسري املداوالت، وتعبريًا 

عن رغبة أبدهتا بعض الدول لالطمئنان إىل جدية االلتزام باالنسحاب.

القوة،  إىل  اللجوء  بعدم  بموجبه  يلتزم  الذي  الثاين  البند  العراق  ورفض 
وقام بإلقاء بيان قبل التصويت استغرق ساعة ونصف الساعة، تضمن تسجياًل 
بتبعية  يقنع  ما  فيها  ليس  وثائق عثامنية  العراق والكويت مستندًا عىل  تاريخ  عن 

الكويت.

االجتامع  من   - العراق  مندوب   - القطيفي  عبداحلسني  السيد  خرج  وقد 
حمتجًا عىل قبول الكويت، معتربًا عضويتها خرقًا للميثاق، ومتهاًم الكويت بتوزيع 

أموال رشوة عىل الدول والوفود.

بتشكيل قوات عربية  العربية  قرار اجلامعة  تنفيذ  الكتاب مسار  ويستعرض 
فعالة لتساعد الكويت يف التصدى لنوايا اللواء عبدالكريم قاسم، كام يقدم حتلياًل 
وتأثريها  ونجاحها  القوات  هذه  فاعلية  عن  الربيطانية  الوثائق  من  مستخلصًا 
اإلقليمي ومدى اعتامد الكويت عىل قدرهتا مع تعليقات مستخرجة من الوثائق 

الربيطانية عن الوضع العام يف املنطقة.

أما شعوري عن هذه الواقعة - تشكيل قوات األمن العربية - ونشاطها يف 
الكويت فهو أهنا جزء مهم من تاريخ الكويت احلديث مل يعط حقه من البحث 

والتحليل والنرش.
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وقد اعتمدت يف هذا الكتاب عىل عدة مصادر أمهها:

- الوثائق الربيطانية.

- املطبوعات والكتب واملقاالت التي نرشت من الكويت وعن الكويت يف 
اجلامعة العربية. 

- حمارض جملس األمن بشأن املوضوع.

وأتصور أن هذا الكتاب يقدم رشحًا مهاًم بشأن موضوع هيم الكويت، وهو 
جزء من تارخيها، مع مراعاة األمانة املوضوعية واالهتامم بالوثائق واإلحتكام إىل 

الضمري وأحكام املنطق.

            امل�ؤلف 

         عبداهلل يعق�ب ب�شارة
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الفصل األول 
إهناء اتفاقية 1899م وإعالن االستقالل

إعالن االستقالل والرسائل املتبادلة بشأنه.  -1
اتفاقية 1899م ودورها يف محاية حدود الكويت.  -2

الطريق إىل اتفاقية 1961م.  -3
استقالل الكويت والوضع اإلقليمي :  -4

موقف اللواء قاسم من استقالل الكويت. أ-  
املوقف الرسمي والشعبي من مؤمتر قاسم. ب -  

موقف اجلمهورية العربية املتحدة. ج� -  
موقف اململكة العربية السعودية.  د -  

طلب املساعدة اخلارجية  -5
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الفصل األول 
إهناء اتفاقية 1899م وإعالن االستقالل

1- إعالن االستقالل والرسائل املتبادلة بشأنه:
* يف يوم التاسع عرش من يونيو 1961م وجه سمو الشيخ عبداهلل السامل الصباح 

حاكم الكويت كلمة إىل أبناء وطنه واألمة العربية مجعاء، جاء فيها :
من  فيه  ننتقل  الذي  اليوم  هذا  يف  املحبوب،  وطننا  أيام  من  األغر  اليوم  هذا  "يف 

من  صفحة  صبحه  انبالج  مع  ونطوي  التاريخ،  مراحل  من  أخرى  مرحلة  إىل  مرحلة 
املايض بكل ما حتمله وما انطوت عليه، لنفتح صفحة جديدة تتمثل يف هذه االتفاقية 

التي تقرؤوهنا اآلن، والتي نالت بموجبها الكويت استقالهلا التام وسيادهتا املطلقة.
يف هذا اليوم، والرسور يمأل اجلوانح، واالبتسامات املرشقة تعلو الوجوه، نرفع 
أبصارنا بخشوع إىل املوىل عزوجل لنحمده سبحانه ونشكره عىل ما وفقنا إليه، وأنعم 
األرسة  أبناء  من  املسؤولني  يف  ممثلة  احلكومة  بني  الوثيق  للتعاون  كان  ولقد  به،  علينا 
احلاكمة، وبني الشعب املخلص، من املغزى اجلميل ما أشاع الغبطة واالستحسان يف 

نفيس، وجعلني أمتنى استمرار مثل هذا التعاون خلري البلد ودوام تقدمه وازدهاره".

ويضيف الشيخ عبداهلل السامل يف كلمته:

الصداقة  أوارص  بتقوية  انطالقها  الكويت  تبدأ  جديد  عهد  أبواب  عىل  "ونحن 

العرب  خري  فيه  ما  عىل  وتآزر  بتكاتف  للعمل  العربية  الدول  شقيقاهتا  مع  واألخوة 
وحتقيق أماين األمة العربية، كام أن الوضع اجلديد يتطلب منا العمل عىل االنتامء للجامعة 
العربية وهيئة األمم املتحدة وغريها من املنظامت التي تعمل خلري العامل وأمنه وسالمه 

كل ما كان ذلك يف اإلمكان.

واهلل ويل التوفيق"
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مشاعر  صدق  عن  معربة  جاءت  التي  السياسية  الكلمة  هذه  من  ونالحظ 
تأكيد  باالستقالل،  مبرشًا  يتحدث  وهو  السامل  عبداهلل  الشيخ  الكويت  حاكم 
الشيخ اجلليل عىل الرتابط مع اجلامعة العربية، وعىل الوفاء باملسؤوليات جتاهها، 
العريب  االلتزام  قواعد  لتكتمل  املتحدة،  األمم  هيئة  إىل  االنضامم  إىل  التطلع  مع 

والدويل.
التي يعّد االنضامم هلا  العربية  كام نالحظ ثقة الشيخ عبداهلل السامل باجلامعة 
تأكيدًا النطالق تقوية أوارص الصداقة واألخوة كام جاء يف تلك الكلمة السياسية 

اهلامة.

وتظهر االتصاالت التي سبقت إعالن االستقالل ما متتع به الشيخ عبداهلل 
السامل من إملام بمتطلبات األمن واالستقرار، متثل يف االتصاالت التي قادها مع 
بريطانيا، وتوجت بالرسائل املتبادلة بينه وبني املقيم السيايس الربيطاين يف اخلليج، 

وجاءت عىل النحو التايل:

املغفور له - سمو الشيخ عبداهلل السامل - يلقي بيان االستقالل يف 19 يونيو 1961م
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نص الرسالة املوجهة إىل أمري الكويت من املقيم السيايس للمملكة املتحدة يف 
الكويت)1( يف 19 يونيو 1961م.

يا صاحب السمو 
وبني  سموكم  بني  مؤخرًا  جرت  التي  املباحثات  إىل  أشري  أن  الرشف  يل 
سلفي نيابة عن حكومة صاحبة اجلاللة يف اململكة املتحدة بشأن الرغبة يف تطوير 
العالقة بني حكومة اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وأيرلندا الشاملية وبني دولة 
الكويت، وذلك لألخذ بعني االعتبار حقيقة أن حكومة سموكم تتحمل وحدها 

مجيع مسؤوليات تسيري شؤون الكويت الداخلية واخلارجية. 

فقد تم الوصول خالل هذه املباحثات إىل النتائج التالية : 

تلغى اتفاقية 23يناير 1899م لكوهنا تتنايف مع سيادة واستقالل الكويت. ) أ ( 

ة بروح الصداقة الوثيقة. تستمر العالقات بني البلدين مسريرَّ )ب( 

عندما يكون ذلك مناسبًا فإن احلكومتني ستتشاوران مع بعضهام يف األمور  )ج�( 
التي هتم الطرفني.

يف  اجلاللة  صاحبة  حكومة  استعداد  عىل  سيؤثر  النتائج  هذه  يف  يشء  ال  ) د ( 
مساعدة حكومة الكويت إذا طلبت حكومة الكويت مثل هذه املساعدة.

بني  إليها  الوصول  تم  التي  النتائج  صحيحًا  متثياًل  يمثل  ذكر  ما  كان  فإذا 
سموكم وسري جورج ميدلتن - فيل الرشف أن أقرتح بناء عىل تعليامت من سكرتري 
الدولة الرئييس للشؤون اخلارجية لصاحبة اجلاللة أن تعترب هذه املذكرة وجواب 
والكويت  املتحدة  اململكة  بني  اتفاقية  معًا  يشكالن  أهنام  عليها  باملوافقة  سموكم 
هبذا املوضوع، وتظل هذه االتفاقية سارية املفعول ما مل ُيشعر أحد الطرفني الطرف 
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اآلخر برغبته يف إهنائها بإخطار يسبق اإللغاء بثالث سنوات عىل األقل، وتعترب 
اتفاقية 23 يونيو 1899م ملغاة من تاريخ هذا اليوم.

يل الرشف يا صاحب السمو أن أكون، خادمكم املطيع.

املقيم السيايس لصاحبة اجلاللة - السري وليام لووس    



- 21 -

سمو الشيخ عبداهلل السامل يوقع وثيقة االستقالل يف 19 يونيو 1961م

املقيم السيايس الربيطاين يوقع عىل وثيقة استقالل دولة الكويت



- 22 -

ورد الشيخ عبداهلل السامل الصباح يف اليوم نفسه عىل رسالة املقيم السيايس 
الربيطاين بام ييل: 

نص الرسالة املوجهة من أمري الكويت إىل املقيم السيايس للمملكة املتحدة )2( 

حرضة صاحب الفخامة املقيم السيايس لصاحبة اجلاللة يف اخلليج املحرتم.
بعد السالم والتحية

التي تم الوصول  النتائج  أوكد أن مذكرة فخامتكم متثل متثياًل صحيحًا   
إليها بيني وبني سري جورج ميدلتن، وأوافق عىل أن تعترب مذكرة فخامتكم وجوايب  

عليها أهنام يشكالن معًا إتفاقية بني الكويت واململكة املتحدة هبذا املوضوع.

مع أطيب التمنيات،،

التوقيع عبداهلل السامل الصباح      

يف 6 حمرم 1381هـ املوافق 19 يونيو 1961م     

البيان  الكويت  سكرتارية  نرشت  حتى  الرسائل  وتبادل  توقيع  تم  إن  وما 
التايل:

بيان سكرتارية احلكومة الكويتية )3( 
بسم اهلل الرمحن الرحيم

بعون اهلل تم يف هذا اليوم الواقع يف السادس من شهر حمرم 1381ه� املوافق 
19 يونيو 1961م تبادل كتابني بني حرضة صاحب السمو أمري الكويت املعظم 
وبني السري وليام لوس املقيم السيايس يف اخلليج نيابة عن حكومة اململكة املتحدة، 
ويشكل الكتابان املذكوران اتفاقية بني احلكومتني تظل سارية املفعول ما مل يشعر 
بثالث  اإللغاء  يسبق هذا  بإخطار  إهنائها  برغبته يف  اآلخر  الطرف  الطرفني  أحد 

سنوات عىل األقل.
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وتنص االتفاقية عىل أربع مواد هي:
تلغى إتفاقية 23يناير 1899م لكوهنا تتنايف مع سيادة واستقالل الكويت. ) أ ( 

تستمر العالقات بني البلدين مسرية بروح الصداقة الوثيقة. )ب( 
عندما يكون ذلك مناسبًا فإن احلكومتني ستتشاوران مع بعضهام يف األمور  )ج�( 

التي هتم الطرفني.
صاحبة  حكومة  استعداد  عىل  سيؤثر  )امل��واد(  النتائج  هذه  يف  يشء  ال  ) د ( 
اجلاللة يف مساعدة حكومة الكويت إذا طلبت حكومة الكويت مثل هذه 

املساعدة.

ولقد كان من الرضوري الوصول إىل اتفاقية جديدة بني الكويت وبريطانيا 
نظرًا ألن إتفاقية 1899م أصبحت غري ذات موضوع بعد أن تطورت العالقة بني 
البلدين تطورًا أدى يف الواقع إىل قيام حكومة الكويت وحدها بتحمل أعباء تسيري 

شؤوهنا الداخلية واخلارجية.

ومن املعروف أن الكويت خالل السنوات األخرية قد سارت بخطى ثابتة 
الوطنية  العملة  وإصدار  القضاء  باستقالل  بدأهتا  التي  السيادة  استكامل  نحو 

واالشرتاك يف املنظامت واملؤمترات العربية والدولية.

السمو  صاحب  أصدر  1959م  عام  ديسمرب  شهر  من  عرش  التاسع  ففي 
مرسومًا رقم 59/19 ينظم القضاء وجيعله شاماًل جلميع االختصاصات القضائية 
يف مجيع النزاعات التي تقوم داخل نطاق سيادة الدولة بعد أن كانت بعض القضايا 

تنظر أمام هيئات غري كويتية.

وبناء عىل ما تقدم كله أصبحت الكويت يف الواقع دولة مستقلة ذات سيادة، 
وتسجل  الواقع  باألمر  تعرتف  اتفاقية  إىل  سابقًا  ذكر  كام  الوصول  تم  أن  وكان 

حقيقة واقعة.
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وجدير بالذكر أن االتفاقية اجلديدة التي ستسجل لدى هيئة األمم املتحدة 
قد تم الوصول إليها بني طرفني متساويني بعد أن اعرتفت بريطانيا اعرتافًا قانونيًا 
باستقالل الكويت وسيادهتا الكاملة، ولذا أوردت االتفاقية يف املادة )1( السبب 
الكويت،  استقالل  مع  تتناىف  ألهنا  1899م؛  يناير   23 إتفاقية  إلغاء  يف  الرئييس 
انتساهبا  وتم  العربية،  اجلامعة  لدخول  الكويت  أمام  ممهدًا  الطريق  أصبح  وهبذا 
فعليًا رغم وجودها واقعيًا يف املايض، واالنتساب هليئة األمم املتحدة، وهبذا تكون 
الكويت دولة تنتمي إىل أرسة الدول املستقلة، وستكون الكويت بإمكانياهتا املادية 
واملعنوية بإذن اهلل وتوفيقه عونًا وسندًا للدول العربية الشقيقة ويف طليعة األمم 

املحبة لألمن والسالم.

تتوسم  الذين  من شباهنا  عددًا  الكويت  اختارت حكومة  فقد  هلذا  وتعزيزًا 
فيهم اخلري، وذلك لتدريبهم عىل األعامل القنصلية، متهيدًا لتبادل التمثيل القنصيل 

والسيايس وفق الربنامج الذي تعده حكومة الكويت، بام يتمشى مع مصلحتها.

ويالحظ من الفقرة )ب( من االتفاقية أن العالقات بني الكويت وبريطانيا 
ستستمر مسرية بروح الصداقة وهي الروح التي تربط ما بني دولتني من الدول 

املحبة للسالم.

التي هتم  التشاور بني احلكومتني يف األمور  التي تنص عىل  الفقرة )ج(  أما 
البلدين،  بني  تربط  التي  البدهيية  للمصالح  نظرًا  مناسبًا  كان  ذلك  فإن  الطرفني 
ويالحظ أن هذا التشاور غري ملزم، لكنه حيدث عندما ترى الدولتان ذلك مناسبًا 

هلام ويف األمور التي هتم الطرفني.

أما الفقرة األخرية من االتفاقية فتشري إىل استعداد حكومة اململكة املتحدة 
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ومن  املساعدة،  هذه  مثل  الكويت  حكومة  طلبت  إذا  الكويت  حكومة  ملساعدة 
يف  سيام  وال  مساعدة،  إىل  حتتاج  قد  الفتية  العربية  الدولة  الكويت  أن  الواضح 
املرحلة األوىل من االستقالل والسيادة، ومن الطبيعي أنه يف حالة احتياج الكويت 
إىل مساعدة فستطلبها من خمتلف املصادر مما يتمشى ومصلحتها، وال تعني هذه 
الفقرة إطالقًا أن الكويت ملزمة بطلب املساعدة من دولة أو جهة معنية، كام ال 
تعني أن مثل هذه املساعدة مفروضة عىل الكويت، وغني عن الذكر أن الكويت 
التي أصبحت عضوًا عاماًل يف اجلامعة العربية لواثقة أهنا ستجد يف الدول العربية 

خري معني فيام لو احتاجت إىل مساعدة.

واهلل ويل التوفيق        
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يكون  أن  عىل  السامل  عبداهلل  الشيخ  تصميم  اجلديدة  االتفاقية  وعكست 
أن  املتبادلة  الرسائل  يف  )د(  الفقرة  تؤكد  حيث  قيود؛  ودون  كاماًل  االستقالل 
مساعدة بريطانيا لدولة الكويت تأيت بناء عىل طلب الدولة املستقلة فقط، ودون 

ذلك ال يوجد ما يربر فرض هذه املساعدة.

الكويت  تشعر  عندما  االتفاقية  تنتهي  أن  عىل  عبداهلل  الشيخ  حرص  كام 
وفوق  الدفاع،  مستلزمات  تأمني  عىل  قادرة  وأهنا  أمنها  متطلبات  أكملت  أهنا 
الصادر  البيان  أكد  وقد  شاءت،  متى  تنهيها  الكويت  بيد  االتفاقية  مصري  ذلك 
من حكومة الكويت أهنا قادرة عىل طلب املساعدة من أي جهة تراها، وليست 

حمصورة يف بريطانيا.

2- اتفاقية 1899م ودورها يف محاية حدود الكويت )4(:
ومع انتهاء فاعلية اتفاقية 1899م، واستبدال اتفاقية 1961م هبا، كان البد من 

اإلشارة إىل الدور املؤثر الذي لعبته هذه االتفاقية يف احلفاظ عىل كيان الكويت.

الشيخ مبارك الصباح 1896 - 1916م
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اتفاقية احلامية الربيطانية املوقعة يف 23 يناير 1899م )النسخة العربية(
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اتفاقية احلامية الربيطانية )النسخة اإلنجليزية(
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أ - ملاذا أرص الشيخ مبارك عىل احلامية الربيطانية؟
واجه الشيخ مبارك، والكويت معه، أخطر ثالث سنوات يف حياته السياسية 
 - االتفاقية  توقيع  تاريخ   - 1899م  إىل  1896م  من  السنوات  فخالل  املثرية؛ 
تعرض الشيخ مبارك الصباح لتهديدات مل يكن يتوقعها ومل حيسب هلا حساب، 

فقد واجه الشيخ مبارك، من مجلة املشاكل، ما ييل:

مبارك  الشيخ  البرصة الرصاع بني  العثامنية وممثلوها يف  استغلت احلكومة   -1
املشهور  التاجر  مع  وسعت  البرصة،  إىل  ذهبوا  الذين  أخويه  أبناء  وبني 
يوسف اإلبراهيم إىل االستفادة من االرتباك لفرض نفوذها عىل الكويت 
حكم  لتقويض  ونشاطاته  اإلبراهيم  يوسف  الشيخ  بتحركات  مدعومة 
مبارك الصباح وإعادة احلكم إىل أبناء اإلخوة، واستفاد يوسف اإلبراهيم 
حتركاته  تنسيق  يف   - باشا  محدي   - البرصة  يف  العثامين  الوايل  سياسة  من 
وجتنيد احللفاء أمثال الشيخ جاسم آل ثاين - حاكم قطر، الذي كان خصاًم 

مهددًا للشيخ مبارك.

واصلت السلطات العثامنية يف البرصة الضغط عىل الشيخ مبارك بتحريض   -2
اخلصوم وتسهيل مهامهتم ومضايقة الشيخ يف النزاع حول أمالك آل صباح 
يف البرصة، ومن هؤالء األمري عبدالعزيز بن رشيد أحد البارزين يف تاريخ 

نجد يف السياسة والفروسية.

آلل سعود  دعمه  يف  مبارك  سلوك  من  يتهيب  رشيد  بن  عبدالعزيز  وكان    
رشيد،  بن  حممد  عليها  استوىل  التي  الرياض  يف  السلطة  خرسوا  الذين 
ابن رشيد خيشى من صعود  الثانية، كام كان  السعودية  الدولة  وأهنى فرتة 
نفوذ الشيخ مبارك يف البادية، ومل يكن الشيخ مبارك مرتاحًا من التحالف 
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حائل،  أمري  رشيد  ابن  واألمري  العثامنية،  الدولة  ممثيل  يضم  الذي  الثالثي 
ويوسف اإلبراهيم.

لصد  مناوراته  يف  تساعده  التي  األوراق  عن  يبحث  مبارك  الشيخ  وكان    
النوايا، وأحيانًا يلجأ إىل  العثامنيني؛ أحيانًا يلجأ إىل املرونة وإظهار حسن 
قوي  يعثر عىل حليف  مل  طاملا  بال  له  مل هيدأ  لكنه  والكرم،  العطاء  وسيلة 

يستند عليه يف التعامل مع هذا الثالثي املتسلط.

وقد مارس الشيخ مبارك أسلوب املناورة مستفيدًا من رغبة أملانيا بمد خط 
إشارات تساعده يف ممارسة  إرسال  الكويت، وبدأ يف  إىل  الشام  سكة حديد من 

دبلوماسية املناورة التي برع فيها.

كام واصل االستمرار يف إثارة اهتامم روسيا الباحثة عن مواٍن دافئة عرب إنشاء 
حمطة وقود يمكن أن تكون عىل األرايض الكويتية.

لكن الشيخ املدرك لألبعاد اإلسرتاتيجية وضع أمام عينيه البحث عن تفاهم 
اخلليج  إبقاء  عىل  واحلريصة  احلديث  األسطول  متلك  التي  العظمى  بريطانيا  مع 

خاليًا من القرصنة واالضطرابات تأمينًا للوصول إىل اهلند.

وقد بدأ الشيخ مبارك اتصاالته مع بريطانيا عن طريق املقيم الربيطاين يف أبو 
شهر طالبًا االتفاق عىل صيغة مع بريطانيا مشاهبة للنموذج البحريني الربيطاين.

أبرزهم  القبائل؛  مع بعض زعامء  قبائلية  بناء حتالفات  مبارك  الشيخ  حاول 
وكان  مبارك،  الشيخ  مع  حتالف  يف  دخل  الذي  "املنتفق"  أمري  سعدون  الشيخ 
بني  املنطقة  يف  دائاًم  يتحرك  كان  الذى  رشيد  ابن  مضايقات  من  يعاين  سعدون 
سعدون  للشيخ  املتاعب  ومثريًا  الكويت  مهددًا  الشيوخ،  وسوق  البرصةوالزبري 

أمري املنتفق.
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له  تتيح  مناسبة  ينتظر  مبارك  الشيخ  كان  الصعبة  الظروف  تلك  كل  ومع 
الربية الصحراوية واضحة ومل  التي مل تكن حدودها  إمارته يف الصحراء  توسيع 

يكن حجمها مقنعًا له.

أما يف داخل الكويت فقد توسع الشيخ مبارك يف اتصاالته مع أهل الكويت 
وأعياهنم، وسعى بتصميم عىل حتقيق صالبة داخلية تؤمن له التحرك إىل مواقع 

التهديد.

عثامنية  قوات عسكرية  إرسال  العثامنية يف  النوايا  بخطورة  بريطانيا  شعرت 
العثامنية يف  لألهداف  وأراضيها  موانيها  الكويت وتسخري  لفرض سيطرهتا عىل 
اجلزيرة ويف األحساء، ومارست بريطانيا سياسة تطويق النفوذ دون املواجهة؛ ألن 
لندن تريد إضعاف التحالف األملاين - العثامين، وال تريد استفزاز الباب العايل يف 
اآلستانة، لذلك تعاملت مع أوضاع الكويت بطريقة تؤمن إبعاد النفوذ العثامين 

دون الصدام السيايس أو العسكري.

وعندما ازداد الضغط عىل الشيخ مبارك من حتالف اخلصوم بدأت بريطانيا 
العظمى تظهر االهتامم بمطالب شيخ الكويت، وخاصة أن شيخ الكويت استمر 
يف مغازلة األملان والروس والعثامنيني يف البرصة، فلم يقطع الصلة مع الباب العايل 
حتى بعد توقيع االتفاقية مع بريطانيا التي ظلت رسًا يف فرتهتا األوىل؛ ألن الشيخ 
مباركًا كان دائاًم حذرًا ال يضع بيض السلطة يف سلة واحدة، وإنام يطور سلوكياته 

وفق املصالح.
عندما وقع الشيخ مبارك االتفاقية مع بريطانيا يف ينانري 1899م، وأحاطها 
برسية بام يتفق مع مصلحته ومصلحة بريطانيا التي ال تريد إثارة اآلستانة، شعر 
ولذلك  الشدة،  عند  الربيطاين  الدعم  عىل  يعتمد  أن  يستطيع  بأنه  مبارك  الشيخ 
الكويت،  أرايض  عىل  عسكرية  قوات  بقبول  العثامنية  السلطات  إنذار  رفض 
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الرفض واختيار أي مكان داخل  التنازل عند  التي قدمتها يف  البدائل  كام رفض 
اإلمرباطورية بدياًل عن الكويت ليتوىل إدارته.

مل يعبأ الشيخ باإلنذار الذي محله من البرصة الوجيه رجب النقيب يف نوفمرب 
1901م، واستشار بريطانيا التي أرسلت بارجة أبعدت الباخرة العثامنية "زحاف" 
الشيخ  مهددة  والفاو  البرصة  يف  العثامنية  باحلشود  يعبأ  ومل  الكويت،  مياه  عن 

مبارك بالغزو.
جرب الشيخ مبارك وفاء بريطانيا لتعهداهتا فارتاح، ويبدو أن هذا االرتياح 
دفعه إىل معركة "الرصيف" يف 17 مارس 1901م، من أجل القضاء عىل هتديدات 
يف  نفوذه  وتصعيد  الصحراء،  يف  ممتلكاته  توسيع  أجل  من  وكذلك  رشيد،  ابن 

اجلزيرة.
ورغم خسارته يف تلك املعركة فإن مباركًا واصل سياسته يف تعزيز سلطاته 
والتي  املعركة،  أعقاب  ابن رشيد يف  بتهديدات  يعبأ  ممتلكاته، ومل  وتوسيع رقعة 
املسؤولني يف  استغراب  أثارت  وبثقة  أعصاب  مبارك هبدوء  الشيخ  معها  تعامل 

بريطانيا.
وفاة  بعد  هلا  احلامية  تأمني  يف  بريطانيا  عىل  االعتامد  يف  الكويت  استمرت 
الشيخ مبارك يف نوفمرب 1915م، واستفادت الكويت بعد ذلك يف تارخيها اململوء 
البقاء يف استمرار احلامية يف أكتوبر 1920م، مع هجوم اإلخوان  باإلرصار عىل 
الثاين لإلخوان  عىل الكويت وعىل اجلهراء، وكذلك يف عام 1928م يف اهلجوم 
عىل الكويت، وكذلك يف الفرتة التالية يف أثناء ثورة اإلخوان ضد ابن سعود يف 

عهد الشيخ أمحد اجلابر.
وحافظت الكويت عىل سالمتها اإلقليمية حيث محتها االتفاقية من حترشات 

القبائل ومن أطامع العراق بعد هناية اإلمرباطورية العثامنية.
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ب - اتفاقية 1899م وبيان احلدود بني الكويت والعراق:
بيان عالقاهتا مع  فيام يىل نرى كيف ساعدت االتفاقية حكومة الكويت يف 
وفق  البلدين  بني  احلدود  حتديد  ويف  1922م،  عام  استقالله  نال  الذي  العراق، 

التسلسل الزمني التايل: 

* نص رسالة الشيخ أمحد اجلابر الصباح، أمري الكويت إىل الوكيل السيايس 
الربيطاين يف الكويت)5( يف 4 أبريل 1923م، ردًا عىل استفسار الوكيل السيايس 

الربيطاين.

بعد التحية،

باإلشارة إىل رسالتكم رقم 160، املؤرخة يف 16 اجلاري )3 أبريل 1923م(، 
حول خط احلدود بني العراق والكويت، الذي أطالب هبا. فإهنا يف احلدود نفسها، 
التي كان قد طالب هبا الشيخ الراحل "سامل" يف امللحق لرسالته إليكم يف الثالث 
وادي  التقاء  نقطة  من  هي:  والتي  1920م(،  سبتمرب   17( 1339ه�  حمرم  من 
العوجة مع الباطن، ورشقًا إىل جنوب آبار سفوان، وجبل سنام، وأم قرص، وإىل 
نجد،   - الكويت  حدود  إىل  الساحل  طول  وعىل  ووربة،  بوبيان  جزر  سواحل 
احلالية. ومن ضمن هذه املنطقة اجلزر البحرية التالية: مسكان، وفيلكا، وعوهه، 

وكرب، وقاروه، وأم املرادم. 

هذه هي حدود الكويت التي أطالب هبا.

           أمحد اجلابر الصباح 

يف 4 أبريل 1923م - 17 شعبان 1341هـ     
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* اعرتاف احلكومة الربيطانية بحدود الكويت كام حددها الشيخ أمحد اجلابر 
يف رسالته يف الرابع من أبريل)6(.

السيايس  املقيم  إىل  العراق  يف  الربيطاين  السامي  املفوض  سعادة  من  مذكرة 
الربيطاين يف الكويت رقم 5405 املؤرخة يف 19 أبريل 1923م.

يرجى التفضل باالطالع عىل مذكرتكم رقم 52 - أس املؤرخة يف 4 أبريل 
1923م التي جاءت كتغطية لرسالة شيخ الكويت املؤرخة يف 17شعبان 1314ه� 
مع  الكويت  حدود  تكون  بأن  يطالب  أنه  منها  يفهم  والتي  1923م(  أبريل   4(

العراق كالتايل:
من تقاطع وادي العوجا مع الباطن ومن هناك شاماًل عىل امتداد الباطن إىل 
آبار  بجنوب  مرورًا  هناك رشقًا  إىل جنوب خط عرض سفوان، ومن  تقع  نقطة 
سفوان وجبل سنام وأم قرص تاركًا هذه للعراق، ماضيًا إىل نقطة التقاء خور الزبري 

بخور عبداهلل.
)أو  ومسكان  وبوبيان،  وربة،  بجزر  الوقت  نفس  يف  أمحد  الشيخ  ويطالب 
تابعة  جزرًا  باعتبارها  املرادم  وأم  وقاروه،  وكرب  وعوهه،  وفيلكة،  مسچان(، 

للكويت.
ويمكن إشعار الشيخ بأن مطالبته باحلدود واجلزر املشار إليها أعاله معرتف 

هبا من قبل حكومة صاحب اجلاللة الربيطانية.
وكام تعرف فإن احلدود كام هي مبنية تتطابق مع احلدود املشار إليها بواسطة 
اخلط األخرض يف االتفاقية األنكلو - تركية بتاريخ 29 يوليو 1913م، إاّل أنه كام 
الوثيقة يف مراسالتكم مع  تلك  إىل  تلميح خاص  يبدو ال توجد رضورة إلبداء 

الشيخ.
        بريس كوكس

املندوب السامي الربيطاين - بغداد      
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وبعد تبادل الرسائل يف عام 1923م بشأن احلدود مع العراق جاءت رسالة 
فيها  يقر  1932م  يوليو   21 املؤرخة  السعيد  نوري  السيد  العراق  وزراء  رئيس 

بتأكيد احلدود كام جاءت يف الرسائل املتبادلةعام 1923م.

* رسالة رئيس وزراء العراق إىل عصبة األمم املتحدة:

املتحدة من  الرسالة إىل عصبة األمم  تلك  العراق  وقد أرسل رئيس وزراء 
أجل أن ينضم العراق إليها، ومن رشوط االنضامم أاّل توجد مشاكل حدودية بني 

الدولة طالبة العضوية وأي من جرياهنا)7(.

يف 21 يوليو 1932م

من : نوري باشا السعيد،

إىل: السري أف. مهفري،

مكتب جملس الوزراء 
بغداد يف : 1932/7/21م

أظن أن سعادتكم توافقون عىل أن الوقت قد حان لتأكيد احلدود املوجودة 
بني العراق والكويت.

وهلذا، فإنا نرجو أن تتخذوا اإلجراءات الرضورية ألخذ موافقة السلطات 
املسؤولة يف الكويت عىل تفصيالت احلدود املوجودة بني البلدين: 

من تقاطع وادي العوجا بالباطن ومنها شامل خط الباطن إىل نقطة تقع جنوب 
خط عرض سفوان متامًا، ومنها رشقًا فتمر بجنوب آبار سفوان، جبل سنام، وأم 

قرص، جمتازًا إىل العراق وهكذا إىل مفرتق طرق خور زبري، وخور عبداهلل. 

إن جزيرة وربة، وبوبيان، ومسكان )أو مسچان(، وفيلكا، وعوهة، وكرب، 
وقارو، وأم املرادم، هي للكويت.
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الرسالة التي أرسلها نوري السعيد يف 21 يوليو 1932م إىل القائم الربيطاين يف بغداد 
يعرتف فيها بحدود الكويت
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رسالة الشيخ أمحد اجلابر الصباح يف 10 أغسطس 1932م إىل املقيم السيايس الربيطاين يف الكويت، 
وفيها موافقته عىل ما جاء يف رسالة نوري السعيد
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كتاب من حاكم الكويت إىل الوكيل السيايس
يف الكويت مؤرخ يف 10 أغسطس 1932م)8(

الثاين  )ربيع  اجلاري   7 يف  واملؤرخة  الرسية  رسالتكم  تسلمنا  الرسور  بيد 
الرسالة  ترمجة  بمحتوياهتا، وكذلك  املوافق 1932/8/9م(، وعلمنا  1351ه� 
رئيس   - السعيد  باشا  نوري  واملرسلة من سعادة  املؤرخة يف 1932/7/25م، 

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.

الشيخ أمحد اجلابر - حاكم الكويت 1921-1950م
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3- الطريق إىل اتفاقية 1961م
الشؤون  الكويت يف  دبلوماسية حكام  قيودًا عىل  اتفاقية 1899م  مل تشكل 
الداخلية وال يف الشؤون اخلارجية، وقد مارس احلاكم صالحيات واسعة، السيام 
مع تويل الشيخ أمحد اجلابر احلكم عام 1921م، حيث وطد العالقات مع اململكة 
العربية السعودية وإيران والعراق ودول اجلوار ومع بريطانيا التي زارها مرتني، 
احلدود  حول  مفاوضات  يف  ودخل  النفط  عن  بالتنقيب  خاصة  اتفاقيات  ووقع 
مع الشامل واجلنوب وتبنى أسلوب االنفتاح واحلوار والتواصل، وتناسبت هذه 
احلرب  بعد  الدولية  املنظامت  يف  الكويت  وجود  اتساع  مع  النشطة  الدبلوماسية 
عىل  وكمثال  الكويت،  إليها  انضمت  متخصصة  منظامت  وبروز  الثانية،  العاملية 

ذلك انضاممها إىل:

- االحتاد الدويل للمواصالت عام 1959م.
- منظمة الطريان املدين العاملية يف 25 أبريل 1960م.

- منظمة الصحة العاملية يف 9 مايو 1960م.
- منظمة األغذية والزراعة يف 29 يونيو 1960م.

- منظمة األمم املتحدة للتعليم والعلوم والثقافة )اليونسكو( يف 18 نوفمرب 
1960م.

- منظمة العدل الدولية يف 16 يونيو 1960م.
وآخرها  العربية،  واملنظامت  املؤسسات  من  كبري  عدد  يف  وشاركت   -
 17-10 بني  بغداد  يف  العريب  االقتصادي  للمجلس  السابعة  الدورة  اجتامعات 
أبريل 1961م، وشاركت يف رأسامل مؤسسة النقد العريب بمقدار مخسة ماليني 

جنيه إسرتليني كبداية مع التوجه نحو املزيد.
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وعامليًا،  وعربيًا  إقليميًا  الكويتي  الوجود  اتساع  مع  ظهرت،  الواقع  ويف 
استعدادات بريطانية للتأقلم مع اكتامل ممارسة السيادة الكويتية، وفق ما جاء يف 
الوثائق الربيطانية الرسية بأن السيد إدوارد هيث املسؤول عن الشئون اخلارجية 
مسؤولة  أصبحت  الكويت  أن  إىل  فيها  أشار  مذكرة  أعد  الربيطانية  احلكومة  يف 
متامًا عن عالقاهتا الدولية، وأن أمري الكويت الشيخ عبداهلل السامل أثار موضوع 
إعادة النظر يف االتفاقية املوقعة عام 1899م، ويرغب يف احلصول عىل االستقالل 
يناير  من  الرابع  بتاريخ  الكويت  يف  الربيطاين  السيايس  املقيم  إشارة  يف  جاء  كام 
1961م، وأنه يرى أن الظروف تغريت عام كانت عليه عام 1899م، وإنه مل يبق 
من تلك االتفاقية يشء إال عالقات الصداقة القوية التي تربط بني البلدين، ونقل 
عن األمري عبداهلل السامل قوله أنه يرغب اآلن يف عقد اتفاقية مع حكومة صاحبة 
استعداد  وعىل  الصداقة  هذه  عىل  وتؤكد  1899م  عام  اتفاقية  تستبدل  اجلاللة 
بريطانيا ملساعدة الكويت، وأن األمري يريد إمتام هذا الطلب قبل أن يغادر املقيم 
السيايس الربيطاين منطقة اخلليج )السري جورج ميدلتون( الذي جاء بعده السري 

وليام لووس)9(.

ويف خرب أوردته الفاينانشال تايمز يف عددها الصادر بتاريخ 30 يناير 1961م 
تعليقًا عىل االتصاالت الكويتية - الربيطانية، جاء ما ييل:

اآلن  إهنا  قريبًا، حيث  العربية  الدول  الكويت إىل جامعة  انضامم  املتوقع  من 
عضو يف املجلس االقتصادي للجامعة، وبام أهنا مل تكن مستقلة متامًا فإنه مل يكن 

بمقدورها التمتع بكامل العضوية.

يناير ستخرج  اعتباًرا من 23  إنه  لقد تبدلت األوضاع بعد اإلعالن، حيث 
مبارشة  البدء  وسيجرى  اخلارجية،  عالقاهتا  عىل  بريطانيا  إرشاف  من  الكويت 

بتدريب الكويتيني عىل األعامل الدبلوماسية.
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وتعلق الصحيفة املشهورة بأن الكويت اآلن مستقلة استقالاًل كاماًل بالرغم 
من ارتباطها بمعاهدة صداقة مع بريطانيا، وسوف تقوم الدول العربية وخصوصًا 
اجلمهوريةالعربية املتحدة بتعيني بعثة هلا هناك، وتسعى الكويت إلقامة عالقات 
بطلب  تتقدم  أن  املحتمل  من  أنه  كام  استقالهلا،  لضامن  أخرى  دول  مع  جديدة 
للحصول عىل عضوية األمم املتحدة. وحتى قبل هذا املسعى، فإن الكويت كانت 
تترصف بصور خمتلفة كدولة مستقلة. وكان انضاممها إىل منظمة الدول املصدرة 
عالقات  هلا  حيقق  ذلك  ألن  اخلارجية  السياسية  صعيد  عىل  هامًا  إجراءًا  للنفط 

حيوية هامة مع الدول األخرى.

أو  عسكري  ثقل  عىل  حتوز  أن  أبدًا  الكويت  بمقدور  يكن  مل  أنه  صحيح 
دبلومايس، لكنها قوة اقتصادية هامة بني الدول العربية، حيث إهنا الدولة الوحيدة 
التي يمكنها استثامر مبالغ رأساملية ضخمة لتلبية الطلب املتزايد عىل قروض التنمية 

طويلة األجل، لكنها ستكون عرضة لضغوط خارجية جديدة عديدة )10(.
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أ- الكويت مسؤولة عن عالقاهتا اخلارجية:

تشري الوثائق الربيطانية إىل أن الوزير إدوارد هيث قدم مذكرة إىل احلكومة 
يكون  اتفاق  إىل  توصلت  الكويت  حاكم  مع  االتصاالت  بأن  يبلغها  الربيطانية 
بموجبه أن االلتزام الربيطاين للدفاع عن الكويت جيب أن يأخذ شكل املذكرات 

املتبادلة بداًل من معاهدة رسمية.

ويقول الوزير الربيطاين أنتوين نانتنج، املسؤول عن شؤون الرشق األوسط، 
يف تعليقه عىل مذكرة هيث:

إهنا كشفت عن وعي بعيد لدى أمري الكويت بخصوص التطورات املستقبلية، 
فقد قرر األمري أن يكون أي تدخل بريطاين مستندًا إىل طلب كويتي باملساعدة، 
عزز  وهبذا  التدخل،  حق  فيه  نفسها  متنح  الذي  للوضع  بريطانيا  فهم  إىل  وليس 
املساعدة  طلب  يف  حتى  الكويتي  القرار  استقاللية  من  السامل  عبداهلل  الشيخ 

اخلارجية، وضمن أاّل يساء فهم هذه االتفاقية من جانب الدول العربية.

وتؤكد املذكرة التي قدمها الوزير هيث عىل:

اجلانب  عىل  منصبًا  كان   - السامل  عبداهلل  الشيخ   - األمري  اهتامم  أن   -
العسكري، ومل يكن يبدي اهتاممًا بالتزام بالده باتفاقيات أخرى مع بريطانيا مثل 

اتفاقية صداقة وعالقات جتارية.

- وأن الشيخ عبداهلل السامل يريد أن يكون القرار بيد الكويت ووفق قناعاهتا، 
وأاّل يتم التدخل الربيطاين حتى يف حالة مساعدة الكويت ضد أي خطر أجنبي 

إال إذا طلبت الكويت مثل هذه املساعدة.
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التي  النقاط  وحدد هيث ملجلس الوزراء الربيطاين يف مذكراته جمموعة من 
جيب عىل احلكومة الربيطانية أن تأخذها يف احلسبان، وهي : 

الكويت عن شؤون عالقاهتا  تتفق مع مسؤوليات  اتفاقية 1899م ال  إن   -1
الدولية.

األفضل،  وباألسعار  الكويتية،  النفط  موارد  إىل  الوصول  استمرار  إن   -2
سوف  املصالح  هذه  وأن  الربيطانية،  املصالح  إىل  بالنسبة  حيوي  أمر  هو 
بينام  أنه  الواضح،  فمن  استقالهلا.  الكويت  خرست  إذا  للخطر  تتعرض 
يف  شتى  بوسائل  ترغب  سوف  فإهنا  للكويت،  الدولية  الشخصية  تنمو 
إظهار أهنا باتت ال تعتمد علينا - أي عىل احلكومة الربيطانية - لكن جيب 
أن نستغل الفرص التي يوفرها لنا دورنا يف احلامية، وذلك حتى نضمن قدر 
املالية، وتظل حاملة بشكل  اإلمكان أال ترفض الكويت وتفشل ترتيباتنا 

جيد للجنيه اإلسرتليني.

إن االتفاقية اجلديدة بني اململكة املتحدة والكويت، التي ذكرت أن حكومة   -3
تعرض  سوف  استقالهلا،  صيانة  عىل  الكويت  بمساعدة  ملتزمة  بريطانيا 
" عالقة إمربيالية"، وال تتفق  طريف االتفاقية هلجوم، عىل أساس أهنا متثل 
مع التطورات اجلارية يف أماكن أخرى من العامل املعارص. وقد يزيد ذلك 
من ضغوط القوميني العرب عىل الكويت إلدانة احلامية الربيطانية، أو عىل 
األقل، جعل الكويت أقل اعتامدًا عىل بريطانيا يف سياستها النفطية واملالية.

تتجنب  1899م،  اتفاقية  بدل  جديدة  اتفاقية  عقد  للجانبني  األفضل  من   -4
إثارة االعرتاضات الواردة يف الفقرة السابقة.

إرصار  وقبوهلا  1899م،  اتفاقية  إهناء  الربيطانية  احلكومة  قبول  حال  يف   -5
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التزام  من  يقلل  ال  اإلهناء  أن  التأكيدات  بعض  عىل  احلصول  عىل  األمري 
أمري  مع  مناقشتها  يمكن  صيغ  ثالث  فهناك  الكويتيني،  بحامية  بريطانيا 
األمم  هيئة  لدى  تسجيلها  يتعني  ملزمة،  دولية  اتفاقية  لتوقيع  الكويت، 

املتحدة، وهذه الصيغ هي:

مفعول  ببساطة  يبطل  الكويت  وأمري  السيايس  املقيم  بني  مذكرات  تبادل  ) أ ( 
صاحبة  حكومة  اعرتاف  حول  شفهي  بتأكيد  مرفقة  1899م،  اتفاقية 
وأن  استقالهلا،  صيانة  عىل  الكويت  بمساعدة  التزامها  باستمرار  اجلاللة 
الذي  الشفهي  التأكيد  أما  املتحدة.  األمم  لدى  املتبادلة  املذكرات  تنرش 

يمكن تسجيله يف املذكرة فال ينرش، وال يسجل يف األمم املتحدة.

واقرتح هيث أن احلكومة إذا سئلت يف الربملان عام إذا كانت املذكرات تؤثر    
يف التزاماتنا القائمة أن جتيب بالنفي.

تبادل مذكرات تشري إىل إبطال مفعول اتفاقية 1899م، مع تأكيد أن هذا  )ب( 
اإلبطال ال يؤثر يف االلتزام الربيطاين املستمر بمساعدة الكويت عىل صيانة 
قائم ومستمر،  الربيطاين  االلتزام  أن  إيضاح  استقالهلا. واهلدف من ذلك 

من دون أن حيدد زمن معني لصالحية هذا االلتزام.

الربيطانية  االلتزامات  تضمن  الرسمية،  الصيغ  عن  بعيدًا  معاهدة،  عقد  )ج( 
تكون  لكنها  البند )2(،  عينه، كام يف  القانوين  األثر  هلا  يكون  نفسها، وأن 

خاضعة للتصديق يف الربملان.

واقرتح هيث يف مذكرته كذلك رضورة عرض بريطانيا التفاقيات بديلة مع    
الكويت يف جمال الصداقة والتجارة، بعد االتفاق عىل إهناء مفعول اتفاقية 

1899م، بأي صيغة من الصيغ الثالث املقرتحة)10(.  
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ولقد تضافرت جمموعة من العوامل واملعايري الوطنية واإلقليمية والدولية، 
أدت مجيعها إىل جعل استقالل الكويت رضورة ال غنى عنها.

وهو ما سلمت به بريطانيا هبدوء، ألهنا أمست غري قادرة عىل احلفاظ عىل 
الرصاع  حلبة  أخرى  دول  دخلت  أن  بعد  خاصة  الكويت،  يف  اخلاص  وضعها 
حول اخلليج واملنطقة وثرواهتا، ويف مقدمتها الواليات املتحدة األمريكية واالحتاد 
السوفيتي. ومن ثم جاءت احلصيلة النهائية لتفاعل مجيع العوامل سالفة الذكر يف 

رضورة استقالل الكويت، وإهناء احلامية الربيطانية عليه.

تبادل  والكويت،  لندن  من  كل  يف  1961م  يونيو   19 يوم  صباح  أعلن  إذ 
رسائل بني أمري الكويت الشيخ عبداهلل السامل الصباح والسري وليام هنري توكري 
املقيم   -  Sir William Henry Tucker Luce  )1966-1961(  - لووس 
السيايس يف اخلليج، انطوت عىل إعالن استقالل الكويت، وإهناء اتفاقية 23 يناير 
1899م، عىل أساس أهنا تتعارض وسيادة الكويت، واستبدال معاهدة جديدة هبا 

تبنى عىل الصداقة والتعاون بينهام.

البيان الكويتي بشأن  اليوم عينه )19 يونيو(  الكويتية يف  وأذاعت احلكومة 
إلغاء معاهدة 23 يناير 1899م، وتعرف املعاهدة اجلديدة بني الكويت وبريطانيا 

باتفاقية "التشاور".

وهكذا، وبتبادل الرسائل يف 19 يونيو 1961م، بني حاكم الكويت واملقيم 
إليزابيث  امللكة  نيابة عن حكومة صاحبة اجلاللة  اخلليج،  الربيطاين يف  السيايس 

الثانية Elizabeth II، ملكة بريطانيا، حصلت الكويت عىل استقالهلا التام.

ويف اليوم التايل )20 يونيو 1961م(، ألقى أمري الكويت خطابًا عرب اإلذاعة، 
هنأ فيه الشعب الكويتي باالستقالل، مشيدًا بالروح الطيبة التي سادت املباحثات، 
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وبام حتىل به اجلانب الربيطاين من رحابة الصدر، وحسن التفهم لألمور، والرغبة 
الصادقة يف التفاهم، مما جعل الوصول إىل الغاية املنشودة يف سهولة ويرس، مؤكدًا 

ومضمونًا، منذ البداية.

ويف 21 يونيو 1961م، أرسلت اتفاقية " التشاور" إىل نيويورك، لتسجيلها 
يف األمم املتحدة، كاتفاقية ومعاهدة بني الكويت وبريطانيا. وبدأت الكويت عىل 
الفور متارس سيادهتا؛ فطلبت يف 23 يونيو 1961م االنضامم إىل كل من جامعة 

الدول العربية واألمم املتحدة.

ب - الدوافع والعوامل الربيطانية إلهناء احلامية عىل الكويت
املتغريات  من  جمموعة  عامًا   62 بعد  للكويت  محايتها  إلهناء  بريطانيا  دفع 
يف  احلامية  معاهدة  عقدت  أجلها  من  التي  والنفسية،  واإلسرتاتيجية  االقتصادية 

23 يناير 1899م.

ونرى أن أهم العوامل التي أدت إىل اتفاقية يونيو 1961م هي ما ييل:

خرجت بريطانيا من احلرب العاملية الثانية منهوكة تعاين من ضعف عسكري   -1
واقتصادي وصناعي، ال يمكنها االستمرار يف أسلوب احلامية القديم. 

نحو  النزعة  عوملة  وبدء  املصري،  تقرير  نحو  والنزعة  التحرر  تيار  تعاظم   -2
االستقالل واحلرية.

بريطانيا  إعالن  رسعة  إىل  أدت  التي  العوامل  أهم  من  كان  النفط  ظهور   -3
املتغريات  لندن أمهية  الكويت، وعدم متسكها هبا. فلقد أدركت  استقالل 
التي طرأت عىل دول اخلليج، ومنها الكويت، وأصبح لزامًا عليها أن تغري 

أسلوب تعاملها مع حكام تلك الدول.
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مستقرة  عقود  عىل  حائزة  الربيطانية  الرشكات  تكون  أن  عىل  فعملت    
حتقيقًا  أهدافها  حيقق  مما  فهذا  طويلة؛  مستقبلية  لفرتات  نفطية  وامتيازات 
املنطقة،  عىل  سيطرهتا  يؤمن  مبارشًا  وجودًا  موجودة  كانت  لو  مما  أفضل 
وخاصة أن حركات التحرر الوطني رافضة هلذا الوجود، أي أن بريطانيا 

فضلت أن متارس أسلوب الوجود غري املبارش أو النفوذ االقتصادي.

فقد اخلليج إثر استقالل باكستان يف 14 أغسطس 1947م واهلند يف 15   -4
التقليدية، املنبثقة عن كونه خط الدفاع األمامي  أغسطس 1947م أمهيته 

بالنسبة إىل إمرباطورية بريطانيا السابقة يف اهلند.

واالحتاد  أملانيا  قبل  من  اخلليج  يف  لربيطانيا  املنافس  الدويل  النفوذ  ازدياد   -5
مركز  تدهور  إىل  نظرًا  األمريكية،  املتحدة  والواليات  وفرنسا  السوفيتي 

بريطانيا، وعدم قدرهتا عىل حتمل مسؤولياهتا يف املنطقة أو محايتها.

املنطقة،  يف  الربيطاين  للوجود  املناهضة  الوطني  التحرر  حركات  ازدياد   -6
وانتشار الوعي القومي، واالجتاه نحو تأكيد القرار الوطني.

وتعاظم  فيها  الوطني  الوعي  وتصاعد  نفوذها  وزيادة  الكويت  تطور   -7
مكانتها، وجتاوزها القيود املفروضة عليها وفق اتفاقية 1899م.

رغبة بريطانيا يف احلفاظ عىل الود والصداقة، ضامنًا ملصاحلها اإلسرتاتيجية   -8
مع دول اخلليج.

النهج الربيطاين الواقعي والتعامل وفق احلقائق املحيطة باملنطقة.  -9

وشعوب  دول  مع  الدولية  والكويتية  العربية  الكويتية  العالقات  اتساع   -10
ومنظامت، وارتفاع تأثري دبلوماسية الكويت يف هذه العالقات.)11(
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4- استقالل الكويت والوضع اإلقليمي

أ - موقف اللواء قاسم من استقالل الكويت :
عىل أثر إعالن إلغاء عهد احلامية وتبادل رسائل االستقالل بني أمري الكويت 
الشيخ عبداهلل السامل الصباح وبني املقيم السيايس الربيطاين يف 19 يونيو 1961م، 

اهنالت الربقيات من ملوك ورؤساء الدول العربية للتهنئة بإعالن االستقالل.

لكن حكومة اللواء قاسم يف العراق اختذت موقفًا خمتلفًا؛ فقد أرسل اللواء 
السامل، صيغت  الشيخ عبداهلل  إىل  برقية  يونيو 1961م  عبدالكريم قاسم يف 20 
إىل  اإلشارة  فيها  تعمد  وإنام  الكويت،  استقالل  إىل  اإلشارة  فيها  يتم  مل  بطريقة 

إتفاقية 1899م واعتربها اتفاقية غري رشعية، وفيام ييل نص الربقية: 

عبداهلل  الشيخ  إىل  العراق  وزراء  رئيس   - قاسم  عبدالكريم  برقية   - ب 
السامل الصباح - أمري الكويت)12( يف 20 يونيو 1961م

سيادة األخ اجلليل عبداهلل السامل الصباح - الكويت 

بإلغاء  1961/6/19م،  يوم  اعرتفوا،  قد  اإلنكليز  بأن  برسور،  علمت 
اتفاقية  سموها  والتي  دوليًا،  هبا  املعرتف  وغري  الرشعية،  غري  املزورة  االتفاقية 
1899م، بعد أن عقدوها بالباطل مع الشيخ مبارك الصباح، قائمقام الكويت، 
التابع لوالية البرصة، دون علم إخوته يف الكويت، ودون علم السلطات الرشعية 
يف العراق آنذاك، وقد سبق للشيخ محود أن رفض التوقيع عليها أو تنفيذها، األمر 
الذي اضطر اإلنكليز إىل هتيئة شهود الزور من عمالئهم للتصديق عىل توقيعها، 
مع  اهلندية،  الطبابة  خدمة  يف  الرئيس  هور،  ويكهام  الربيطاين  وقع  فقد  وفعاًل، 
عىل  شاهدين  بصفتيهام  رحيم،  حممد  أغا  البحرين،  يف  الربيطاين  املمثل  العميل، 

صحة توقيع شيخ الكويت اجلليل.
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التبعية واالستعامر، ومن جريمة  العامل من  ينقذ  فاحلمد هلل الذي هو وحده 
العراق،  يف  إخوانكم  وبحق  الوطن،  وبحق  واملسلمني،  العرب  بحق  الكفر 
العرب يف كل مكان، وحذار من دسائس اإلنكليز  وليكن ذلك درسًا إلخواننا 
واملستعمرين ومكائدهم، لتفرقة الصفوف داخل الوطن وبني األشقاء، ليضمنوا 
سيطرة  وبقاء  واملسلمني،  العرب  بمصالح  ويتالعبون  الستار،  وراء  من  بقاءهم 

االستعامر وأعوانه عىل أوطاننا.

ونؤكد لكم، أننا سنبقى نحن وإخوانكم يف اجلمهورية العراقية اخلالدة، ال 
تنطيل علينا خدعة االستعامر، وسنظل نعمل بقوة وعزم لنرصة العرب واملسلمني، 

والنرص من عند اهلل.

أهل  الكرام  وإلخواننا  بالذات،  الكريم  لشخصكم  نرجو  فإننا  وختامًا 
الكويت الشقيق، كل خري وتقدير ووفاء.

بغداد، يف 20 حزيران )يونيو( 1961م.

عبدالكريم قاسم       
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حاكم الكويت الشيخ عبداهلل السامل مع اللواء عبدالكريم قاسم يف بغداد عام 1958م

الشيخ عبداهلل السامل يوجه كلمة شكر إىل املواطنني واملقيمني الذين خرجوا يف مظاهرات ضد 
مؤمتر اللواء قاسم
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وقد جاءت هذه الربقية متهيدًا للمؤمتر الصحفي الذي عقده اللواء عبدالكريم 
أن  زاعام  العراق،  إىل  الكويت  بضم  فيه  وطالب  1961م،  يونيو   25 يف  قاسم 

الكويت كانت فيام مىض تابعة للواء البرصة، وأهنا جزء ال يتجزأ من العراق.

اتفاقية عام 1899م بني الكويت وبريطانيا، وقال: إن  وقد أشار قاسم إىل 
شيخ الكويت مل يكن جيوز له وقتها التوقيع عىل هذه االتفاقية، وإنه كان يعترب قائم 

مقام للكويت وتابعًا لوالية البرصة.

وأضاف قاسم: إن اتفاقية عام 1899م مزورة وغري معرتف هبا دوليًا، وإن 
بني  االتفاقية  نص  قاسم  وتال  أخرى.  باتفاقية  رسميًا  يثبتها  أن  أراد  االستعامر 
الكويت وبريطانيا بعد أن وصف الذين وقعوها بأهنم أناس غري مسؤولني وأهنم 
وحقوق  العراق  حقوق  تضمن  خطوات  خيطو  إنه  وقال  االستعامر.  قبضة  حتت 

أهل الكويت الذين وصفهم بأهنم جزء من العراق.

مجاهري الكويت تتظاهر منددة بمؤمتر عبدالكريم قاسم الذي طالب فيه بضم الكويت 
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عراقيًا  قضاء  الكويت  باعتبار  مجهوريًا  مرسومًا  سيصدر  أنه  قاسم  وأعلن 
تابعًا للواء البرصة، وقال إنه سينذر شيخ الكويت بعدم التعسف يف حق الشعب 
عداد  يف  وحيسب  الصارم  العقاب  فسيلقى  الترصف  أساء  إذا  وإنه  الكويتي، 

املتمردين.

كام أعلن أن احلكومة العراقية ستسلم اليوم مذكرات إىل الدول العربية ودول 
العامل ختطرها بأن الكويت جزء ال يتجزأ من العراق .

ب - املوقف الرسمي والشعبي من مؤمتر قاسم
تناولتها  التي  قاسم  فترصحيات  استقالهلم؛  بنيل  الكويتيني  فرحة  تدم  مل 
وكاالت األنباء العاملية تعرض فيها الستقالل الكويت وحريتها ورشعيتها، فبّدل 
أفراحهم بأحزان، وقامت تظاهرات عفوية يف كل مكان يف الكويت من أقصاها 
إىل أدناها منددة بمطالب عبدالكريم قاسم ومزاعمه التي ال تستند إىل منطق أو 

حجة.
وشاركت املرأة بمظاهرة مؤيدة الستقالل الكويت وسمو أمريها، مستنكرة 
واملحالت  املتاجر  أغلقت  كام  بشأهنا.  قاسم  عبدالكريم  وترصحيات  موقف 
وعطلت الدوائر احلكومية، ونزواًل عند إحلاح اجلامهري الغاضبة يف الكويت قامت 
احلكومة بفتح مراكز يف أنحاء خمتلفة للتطوع وتوزيع السالح مع إجراء التمرينات 

عليها، للذود عن حياض الوطن.

- الشيخ عبداهلل السامل يثمن مشاعر التأييد الشعبي:
يونيو   30 يف   - الكويت  أمري   - الصباح  السامل  عبداهلل  الشيخ  وجه  وقد 

1961م، إىل املواطنني واملقيمني يف الكويت كلمة هذا نصها:)13(

شعبي العزيز، إخواين وأوالدي 

مرتاصة  كتلة  مجيعكم  هببتم  وقد  املجيد  الكويت  تاريخ  من  اآلونة  هذه  يف 
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بالنفس  للتضحية  التام  واستعدادكم  اجلياش  الطيب  شعوركم  عن  تعربون 
والنفيس يف سبيل الذود عن حياض الوطن مندفعني غري مدفوعني وطائعني غري 

مكرهني.
يف هذه اآلونة من تاريخ الكويت املجيد وقد برهنتم عىل تآزركم واحتادكم يف 
الرساء والرضاء، وأثبتم للعامل أمجع عزمكم للدفاع عن حرمات البالد ومقدساهتا، 

وأكدتم أنكم صف واحد يف وجه امللامت واألحداث.
التأييد  مظاهر  بشتى  قمتم  وقد  املجيد  الكويت  تاريخ  من  اآلونة  هذه  يف 
بالتظاهرات  لنا عنه غري موقفكم املرشف، فرستم  الذي ال دفاع  للموقف احلق 
التي عمت أنحاء البالد تستنكرون ترصحيات بغداد، ورفعتم برقيات التأييد التي 

تكشف عام خيتلج يف جوانبكم من وفاء وحب ووالء.
الذي  الرائع  ملوقفكم  كان  وقد  املجيد،  الكويت  تاريخ  من  األونة  هذه  يف 

شددنا به أزرنا أطيب األثر يف نفيس.
أشكركم يا أبناين األعزاء وأحييكم فرادي ومجاعات، بارك اهلل فيكم ووفقكم 

وسدد خطاكم إىل كل ما فيه خري الوطن.
والسالم عليكم،،       

وما إن بدأت األزمة حتى وجه أمري الكويت إىل ملوك ورؤساء الدول العربية 
الربقية والنداء التايل : 
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الدول  ورؤساء  ملوك  إىل  السامل  عبداهلل  الشيخ  رسالة   -
العربية حول مؤمتر قاسم)14(

أذاعت وكاالت األنباء تقارير عن املؤمتر الصحفي الذي عقده عبدالكريم 
قاسم، والذي طالب فيه بضم دولة الكويت، الدولة العربية املستقلة إىل العراق.

إننا إذا نستنكر هذا الترصيح الذي يتنايف مع أبسط القواعد الدولية لواثقون 
استقالل  عن  الدفاع  عىل  املصممة  الكويت  موقف  تقدرون  سيادتكم  بأن  متامًا 

الكويت، والتي تأمل أن جتد يف حكومتكم سندًا يف مؤازرة حقها املرشوع.

عبداهلل السامل الصباح        

         1961/6/26م
- وقد أصدرت سكرتارية حكومة الكويت البيان التايل: )15(

ليلة  بغداد،  من  اإلذاعة  حمطة  أذاعت  كام  األنباء،  وكاالت  بعض  أوردت 
أمس تقارير عن املؤمتر الصحفي الذي عقده اللواء عبدالكريم قاسم يوم األحد 
الواقع يف 1961/6/25م، والذي طالب فيه بدولة الكويت. فإذا صحت هذه 
الكويت دولة عربية مستقلة ذات سيادة  الكويت تعلن أن  التقارير فإن حكومة 
كاملة معرتف هبا دوليًا، وأن حكومة الكويت ومن ورائها شعب الكويت بأرسه 
مصممة عىل الدفاع عن استقالل الكويت ومحايته. وأن حكومة الكويت إذا تعلن 
ذلك لواثقة متامًا أن مجيع الدول الصديقة املحبة للسالم، وال سيام الدول العربية 

الشقيقة، ستساندها يف املحافظة عىل استقالهلا.

ويف 26 يونيو 1961م وزعت احلكومة العراقية مذكرة تعلن فيها أن الكويت 
جزء من العراق، وأن احلكومة العراقية متمسكة بضم الكويت هلا. وفيام ييل نص 

املذكرة التي وزعت عىل سفراء الدول العربية واألجنبية لدى بغداد:
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بغداد  لدى  الدول  سفراء  عىل  وزعت  التي  العراقية  احلكومة  مذكرة   -
يف 26 يونيو 1961م)16(

ال شك بأن الكويت جزء من العراق، فهي حقيقة أكدها التاريخ، ولن يفلح 
االستعامر يف طمسها أو تشوهيها. فقد كانت الكويت تتبع البرصة من زمان طويل، 
خاصة أثناء احلكم العثامين، وحتى اندالع احلرب العاملية األوىل. وكانت الدول 
فقد كان  الكويت.  العثامنية عىل  الدولة  بسيادة  بريطانيا، تعرتف  الكربى، ومنها 
حاكم الكويت يعني بفرمان يمنحه لقب قائمقام، ويعترب بذلك ممثاًل لوايل البرصة 
يف الكويت. وهكذا كان حكام الكويت يستمدون سلطاهتم اإلدارية من السلطات 

الرتكية يف البرصة، ويؤكدون والءهم للوايل الرتكي حتى سنة 1914م.

وكان االستعامر الربيطاين، يف سبيل غايات عسكرية واقتصادية، حياول بشتى 
الطرق التغلغل يف بالد العرب، منذ القرن الرابع عرش، وذلك بالسيطرة عىل أجزاء 
من السواحل العربية عىل طريق اهلند، بالعمل عىل تركيز أقدامه فيها، وال سيام يف 
اخلليج العريب، وكانت الكويت جزءًا من تلك السواحل. لذلك عملت احلكومة 

الربيطانية ملد سيطرهتا عىل الكويت تدرجييًا وفصلها عن العراق.

وكان من مجلة املساعي الربيطانية لفصل الكويت عن العراق، أن عقد املقيم 
الربيطاين يف اخلليج، يوم 23 كانون الثاين )يناير( 1899م، اتفاقًا رسيًا مع الشيخ 
مبارك، ألزم فيه الشيخ نفسه، وأوالده من بعده، بالتزامات باطلة، ألهنا تضمنت 
تنازاًل عن حقوق ال يملكها هو نفسه، كحق استقدام ممثلني أو الترصف يف أرايض 

الكويت، دون موافقة سابقة من بريطانيا.

وعىل  العثامين  للسلطان  والئه  عىل  الكويت  حاكم  ظل  االتفاق  هذا  ورغم 
ارتباطه بوايل البرصة. وحاول الربيطانيون تارة أخرى سنة 1913م فصل الكويت 
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عن العراق وتقوية نفوذهم فيها، بعقد اتفاق بينهم وبني السلطات العثامنية، ولكن 
املحاوالت فشلت ومل يتم االتفاق.

وإذا كان االستعامر الربيطاين قد فشل يف ذلك فقد عمد إىل القوة، وأتاحت 
له احلرب احتالل العراق، وعزل الكويت عنه.

االستعامر  نفوذ  من  1958م  )يوليه(  متوز   14 بثورة  العراق  حترير  وبعد 
تصفية  أجل  من  للحرية  املحبة  الشعوب  مع  يعمل  أخذ  األجنبية،  والسيطرة 

االستعامر يف كل مكان، وخاصة يف البالد العربية.

شكاًل  فابتدع  جديد،  أسلوب  إىل  االستعامر  جلأ  العريب  الوعي  نام  أن  وبعد 
جديدًا من االستعامر حتت ستار االستقالل، وهو يرمي إىل استمرار نفوذ بريطانيا 
حزيران   19 يف  بريطانيا  عقدت  وهكذا  العراق.  عن  منفصاًل  الكويت  وإبقاء 
)يونيو( 1961م مع شيخ الكويت اتفاقًا استعامريًا ينهي اتفاق 1899م الباطل، 
ويتضمن استمرارًا للحامية الربيطانية للكويت، ويتعهد فيه اإلنكليز بتقديم أي 
عون يطلبه شيخ الكويت، وينص عىل التشاور، يضاف إىل ذلك أن إهناء االتفاق 

يقتىض إبالغًا مسبقًا بثالث سنني عىل األقل.

وحكومة اجلمهورية العراقية وهي تضع هذه احلقائق أمام الرأي العام لتعلن 
االستعامر،  مقاومة  عىل  عزمها  وتؤكد  العراق،  من  يتجزأ  ال  جزء  الكويت  أن 
وثقتها بأن تصفيته يف الكويت وغريه من أجزاء الوطن العريب آتية ال حمالة. وأهنا 

متمسكة بوحدة الشعب يف العراق والكويت، وباملحافظة عليها.
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موقف اجلمهورية العربية املتحدة من ادعاءات اللواء قاسم 
يف أول رد فعل عىل ترصحيات اللواء عبدالكريم قاسم، أصدرت اجلمهورية 
العربية املتحدة بيانًا يوضح فيه موقف اجلمهورية العربية املتحدة إزاء التهديدات 
العراقية لدولة الكويت. وفيام ييل نص البيان الرسمي األول للجمهورية العربية 

املتحدة يف 27 يونيه 1961م يف شأن مطالبة العراق بالكويت : 

املفاجئ  املوقف  تطورات  كبري،  باهتامم  عبدالنارص،  الرئيس مجال  تابع  لقد 
األخري يف العالقات ما بني حكومة اجلمهورية العراقية وبني حكومة الكويت.

بني  العالقات  حيكم  أن  يمكن  ال  أنه  عبدالنارص  مجال  الرئيس  رأي  ويف 
وهي  العربية،  لألمة  الطويل  النضال  صنعها  التي  املبادئ  غري  العربية  الشعوب 
املبادئ التي جتري عىل أساسها حركة األمة العربية إىل مستقبلها اهلادف إىل صنع 

الوطن العريب احلر واملواطن العريب احلر.

تصدرت ادعاءات اللواء قاسم ومطالبته بضم الكويت الصحف العربية
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املوقف  يف  املتحدة  العربية  اجلمهورية  نظر  وجهة  فإن  املنطلق،  هذا  ومن 
فيام  تتلخص  الكويت،  حكومة  وبني  العراقية،  اجلمهورية  حكومة  بني  املفاجئ 

ييل:

إن اجلمهورية العربية املتحدة، يف إيامهنا الذي ال يتزعزع بأن الوحدة العربية  أواًل- 
الشاملة هي أمانة التاريخ العريب إىل املستقبل العريب، تؤمن بأن العالقات 
بني الشعوب العربية ال حتكمها معاهدات أو اتفاقيات، قديمة أو حديثة، 
جرى توقيعها من قبل أطراف عربية أو أطراف أجنبية. وإنام العالقات بني 
الشعوب العربية حيكمها بل يصنعها ما هو أعمق من مجيع املعاهدات أو 

االتفاقيات.

ترتيبًا عىل ذلك فإن اجلمهورية العربية املتحدة تتوقع دائاًم أن تكون حركة  ثانيًا- 
الشعوب العربية يف الوحدة القائمة عىل غري النموذج األورويب التقليدي 
التمسك  بسبب  إليها  وقاد  الثانية،  العاملية  احلرب  قبل  أوروبا  ساد  الذي 
باملطالب اإلقليمية القائمة عىل نصوص معاهدات قديمة، ال تستطيع إال 
أن تثري قضايا فرعية وسطحية، وإن كانت قادرة عىل إحداث آثار خطرية 
يف العالقات بني الشعوب. ومن هنا فإن اجلمهورية العربية املتحدة ال تقبل 
منطق الضم وإن كانت عىل استعداد لبذل كل جهدها لتأييد منطق "الوحدة 

الشاملة".

الشاملة بني  انبثقت من الوحدة  املتحدة وهي دولة  العربية  إن اجلمهورية  ثالثًا- 
مرص وسورية، ال يمكن بطبيعتها إال أن تكون سندًا لكل اجتاه إىل الوحدة، 
سواء كانت وحدة جزئية أو وحدة شاملة. ولكن الوحدة ال جيب وال يمكن 
إال أن تكون تعبريًا اجتامعيًا عن إرادة شعبية متبادلة، قائمة عىل االختيار 

احلر.
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الشعوب  واجب  من  أنه  دائاًم  ترى  كانت  املتحدة  العربية  اجلمهورية  رابعًا-  إن 
العربية الكبرية أن تكون سندًا يعزز قدرة الشعوب العربية الصغرية يف جترد 
يستمد أصوله من معنى التضامن العريب. وكذلك اجلمهورية العربية تعتقد 
أن هذه البلد القوى املتجرد كفيل بتشجيع روح الوطنية العربية يف البقاع 
الصغرية من العامل العريب، حيث استطاع االستعامر أن يتسلل منذ أوقات 
بعيدة، وأن يصور نفسه بصورة الصديق، بينام هو يف الواقع ال هيدف لغري 
املوقف  يطرأ  أن  احلظ  سوء  من  وإنه  استغالله،  ومواصلة  مصاحله  تأمني 
إعالن  أعقاب  العراقية يف  اجلمهورية  وبني  الكويت  بني حكومة  املفاجئ 
متكينًا  وتأمينها،  تشجيعها  املحتوم  كان  خطوة  وهي  الكويت،  استقالل 
من  العريب  التضامن  يوفره  أن  يمكن  ملا  وتأكيدًا  العربية،  الوطنية  لروح 

أسباب الطمأنينة واألمل.

خامسًا- تؤمن اجلمهورية العربية املتحدة أن الشعب العراقي العظيم يملك من 
أسباب الدعوة إىل الوحدة بينه وبني شعب الكويت ما هو أعمق وأبقى من 
الوثائق اإلمرباطورية العثامنية. فإن هذا الشعب يملك قوميته العربية بقدر 
ما يملك شعب الكويت من هذه القومية العربية، وتلك يف حد ذاهتا رابطة 
وامتداد بينهام كفيلة بصنع الوحدة السياسية، إذا ما توافرت أسباهبا، وأن 
وضعها  وعىل  طلبها،  عىل  منهام  كل  يف  االجتامعية  الشعبية  اإلرادة  تنعقد 

موضع التحقيق.

سادسًا- ترجوا اجلمهورية العربية املتحدة أن ينتهي هذا املوقف الطارئ عىل نحو 
يتسق مع املبادئ العربية. وال تتصور اجلمهورية العربية أن يقوم نزاع عىل 
أرض عربية بني شعب عريب وشعب عريب، فإن اجتاه التاريخ احلتمي هو 
أن األرض العربية كلها لألمة العربية كلها. كذلك ال تتصور اجلمهورية 
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العربية املتحدة يومًا يقف فيه جندي عريب يف مواجهة جندي عريب آخر، 
ضد  نضاهلا  تاريخ  يف  اللحظات  أخطر  فيه  العربية  األمة  تواجه  وقت  يف 
العربية  لألمة  الواحد  املصري  يتقرر  حلظات  يف  والصهونية،  االستعامر 
ألجيال عدة قادمة. يف حلظات تتطلب عىل هذا األساس كل طاقة لألمة 

العربية وكل وعيها وكل جندي قادر عىل محل السالح من أبنائها)17(.

د - موقف اململكة العربية السعودية
ما كادت إذاعات العامل تذيع أخبار املؤمتر الصحفي لعبدالكريم قاسم وطلبه 
التالية ردًا عىل  الربقية  امللك سعود  العراق حتى أرسل جاللة  إىل  الكويت  ضم 
مؤمتر  يف  جاء  ما  حول  الكويت  أمري  السامل  عبداهلل  الشيخ  أرسلها  التي  الربقية 

قاسم: 

تناولت برقية سموكم بتاريخ 1381/1/13 هجرية املوافق 1961/6/26 
إنه  الزعيم عبدالكريم قاسم، واحلقيقة  به  أدىل  ما  فيها إىل  ميالدية، والتي أرشتم 
نكون  وسوف  والرضاء،  الرساء  يف  فمعكم  نحن  أما  مؤسف،  عجيب  موقف 
له  تتعرض  خطر  كل  ملواجهة  استعداد  أتم  عىل  ونحن  عليه  تعاهدنا  فيام  أوفياء 

الكويت الشقيقة.)18(

األركان  رئيس  امللك سعود  أرسل  قاسم  ادعاءات  استنكار  إىل  وباإلضافة 
إال  األزمة  بداية  عىل  يومان  يمض  ومل  الكويت،  يف  الوضع  لدراسة  السعودي 
امللك  أرسل  نفسه  الوقت  ويف  الكويت،  إىل  تصل  السعودية  القوات  وطالئع 
أن  فيها  بني  1961م  يونيو   26 يوم  عبدالنارص  مجال  الرئيس  إىل  برقية  سعود 
الكويت والسعودية بلد واحد وما يمس الكويت يمس السعودية، وطالب امللك 
سعود من الرئيس مجال عبدالنارص التعاون يف رتق الفتق. وكان رد الرئيس مجال 
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عبدالنارص عىل برقية امللك سعود أن العالقة بني الشعوب العربية ال يمكن أن 
حيكمها غري املبادئ التي صنعها النضال الطويل لألمة العربية. وهلذا أصدر بيانًا 

يف هذا الشأن.

برقية امللك سعود للرئيس مجال عبدالنارص حول أزمة الكويت   -
أعتقد أنكم تشاركوين األسف للبيان الذي نرش من اللواء عبدالكريم قاسم 

بشأن الشقيقة دولة الكويت املستقلة.

جيب  التايل:  البيان  أعلنت  فقد  خاصة  بصورة  بالكويت  يربطنا  ملا  وبالنظر 
أن يكون معلومًا لدى اجلميع أن الكويت واململكة العربية السعودية بلد واحد 
العربية  اململكة  يمس  وما  السعودية،  العربية  اململكة  يمس  الكويت  يمس  وما 
السعودية يمس الكويت، وقد أحببت إحاطتكم علاًم هبذا، عىل أمل يف التعاون 
يف رتق هذا الفتق الذي ال يستفيد منه إال أعداء العرب، وال يترضر منه إال العرب 
أنفسهم، راجيًا أن يرد رأيكم السديد الذي حيول دون هذا األذى الذي يصيب 

هذا البلد الشقيق.
رد الرئيس مجال عبدالنارص عىل برقية امللك سعود)19(

حرضة صاحب اجلاللة األخ امللك سعود، ملك اململكة العربية السعودية:

لقد تلقيت باهتامم كبري برقية جاللتكم عن التطورات األخرية بني حكومة 
اجلمهورية العراقية وبني حكومة الكويت.

حكومة  عن  صدر  الذي  الرسمي  البيان  عىل  اطلعتم  قد  جاللتكم  ولعل 
اجلمهورية العربية املتحدة والذي حوى يف مقدمته رأيي بأن العالقات بني الشعوب 
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العربية ال يمكن أن حتكمها غري املبادئ التي صنعها النضال الطويل لألمة العربية، 
وإين ألريد من جاللتكم أن تتأكدوا أن شعب اجلمهورية العربية املتحدة يضع دائاًم 

كل طاقاته وإمكانياته يف خدمة هذه املبادئ.

وأرسل امللك سعود برقيات مشاهبة جلميع رؤساء الدول العربية طالبهم بتأييد 
الكويت، كام أرسل وزير خارجيته السيد إبراهيم السويل إىل القاهرة يوم السبت 
عبداخلالق  السيد  العربية  للجامعة  العام  باألمني  لالجتامع  يوليو 1961م  من   1
حسونة، ثم االجتامع بوزير خارجية اجلمهورية العربية املتحدة، واختتم اجتامعاته 
بالرئيس مجال عبدالنارص وبالفريق عبداحلكيم عامر ومحله الرئيس مجال رسالة 
إىل امللك سعود، وكذلك أرسل امللك سعود السيد أمني احلسيني إىل بغداد يوم 
3 من يوليو 1961م، واجتمع احلسيني بعبدالكريم قاسم الذي أرص عىل موقفه، 
مما دعا اململكة العربية السعودية أن تطلب اجتامع جملس اجلامعة يوم 4 من يوليو 
1961م، لدراسة االدعاءات العراقية وطلب انضامم الكويت إىل اجلامعة العربية، 
ويف مكة استقبل امللك سعود السيد حافظ أبو الشهود سفري اجلمهورية العربية 

املتحدة يف السعودية وذلك للتنسيق بني البلدين إزاء تطورات أزمة الكويت.

وعندما وصل إىل علم جاللة امللك سعود أن حتشدات عراقية يف طريقها من 
البرصة إىل الكويت أبرق امللك سعود إىل اللواء عبدالكريم قاسم الربقية التالية 

يطالبه فيها بعدم استخدام القوة يف ضم الكويت:
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برقية امللك سعود إىل الرئيس عبدالكريم قاسم يف 30 يونيو 1961م   -
يطالبه بعدم استخدام القوة ضد الكويت 

بسم اهلل الرمحن الرحيم

حرضة صاحب السيادة الزعيم الركن عبدالكريم قاسم - بغداد 

نبعث لسيادتكم أطيب التحية، ونعرب لكم عن أبلغ عبارات حرصنا عىل 
وحدة العرب، ومجع كلمتهم وحقن دمائهم.

الشقيقني  العربيني  البلدين  بني  للموقف  بالنسبة  قلقي  زاد  ما  بلغني  فقد 
العزيزين علينا مجيعًا، العراق والكويت. فأناشدكم باسم اهلل والعروبة والوطنية، 
أن تتجنبوا كل سبب يؤدي إىل اضطراب العالقات بني العرب أنفسهم، بل إىل 
قوهتم،  ودعم  كلمتهم،  جلمع  حاجة  يكونون  ما  أشد  هم  وقت  يف  صدامهم، 

امللك سعود بن عبدالعزيز يف أثناء زيارته لدولة الكويت )1954م(
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أن  عن  وفضاًل  أنفسهم،  بني  الفرقة  إلحداث  ال  أعدائهم،  وجه  يف  للوقوف 
الكويت بلد عريب نكن له نفس شعور املحبة واإلخاء الذي نشعر به نحو البالد 
العربية األخرى، فإن يف أعناقنا عهدًا مقطوعًا للكويت، يف أن هنرع لنجدته إذا 
تعرض ألي خطر. من أجل هذا أكرر مناشديت بحميتكم اإلسالمية، وقوميتكم 
بعثرة اجلهود،  الذي جير عىل  تغلبوا احلكمة واملصلحة هبذا اخلالف  أن  العربية، 
وضعف الصف العريب، فضاًل عن ضياع قوانا، التي نحن يف أشد احلاجة إليها، 

ويفتح الباب لألجنبي للتدخل يف شؤوننا.

من  عليه  ينطوي  وما  املوقف  لتقدير  نظركم،  وبعد  لوطنيتكم  األمر  وأترك 
خطورة. وإين لشديد الرغبة يف أن تستمر عالقات املودة واإلخاء وحسن اجلوار 

بني بلدينا، وأن تزداد قوة ومنعه، فال نعرضهام ملا يؤثر فيهام، وييسء إليهام.

وهيمني أن أشري يف هذه املناسبة إىل احلشود اإلرسائيلية عىل حدود اإلقليم 
توافقونني  سيادتكم  أن  يقني  لعىل  وإين  املتحدة.  العربية  اجلمهورية  من  الشاميل 
املشرتك  العدو  املوقف اخلطري حيفزنا عىل جتميع قواتنا ملواجهة هذا  عىل أن هذا 
املرتبص بنا، بداًل من أن نسري إىل مزالق ال حتمد عقباها. سائاًل املوىل أن يبرصنا ملا 

فيه مصلحتنا وأمتنا.

واهلل املوفق ملا يشاء وخيتار

سعود بن عبدالعزيز       
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وثيقة طلب املساعدة العسكرية من بريطانيا يف عام 1961م
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5- طلب املساعدة اخلارجية

العربية،  الدول  العراقية من قبل  الرافضة لالدعاءات  الفعل  وتوالت ردود 
آسيا  من  وغريها  األمريكية  املتحدة  والواليات  كربيطانيا  أخرى  دول  قبل  ومن 

وأوربا وأفريقيا. 

وكان الدبلوماسيون العرب حياولون إجياد خمرج للوضع؛ فبعد وصول احلاج 
أمني احلسيني إىل بغداد حاماًل رسالة من امللك سعود إىل عبدالكريم قاسم يف 3 
متوز 1961م كان األمني العام للجامعة العربية يطري باجتاه معاكس من بغداد إىل 
العراق  أن  قبل سفره  أبلغ  بغداد يف 30 حزيران وقد  إىل  جدة، وكان قد وصل 

سينسحب من اجلامعة إذا تم ضم الكويت.

وقد بدأت احلكومة العراقية يف اختاذ إجراءات احلدود مع الكويت بإرسال 
يمكن  ال  هتديدية  إعالمية  محالت  ترافقها  مناورات  وإجراء  عسكرية  وحدات 

جتاهلها.

والتحرشات  قاسم  اللواء  هتديدات  إزاء  السامل  عبداهلل  الشيخ  واضطر 
العسكرية إىل تقديم طلب للحكومة الربيطانية ملساعدة الكويت عسكريًا. 

وفيام ييل نص الرسالة التي بعث هبا أمري الكويت للحكومة الربيطانية: )20(

نظرًا للتحركات العسكرية التي يقوم هبا اجليش العراقي عىل حدود الكويت، 
والتي تعترب هتديدًا ألمن الكويت وسالمتها، فقد قررت أن أقدم طلبًا للمساعدة 
يونيو   19 يف  لووس  سريوليام  وبني  بيني  املتبادلة  للمذكرات  طبقًا  العسكرية 

1961م.

يعلن  التايل،  البيان  الكويت  يف  األعىل  املجلس  أصدر  فقد  لذلك،  ونتيجة 
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نص  ييل  وفيام  املتكررة،  العراقية  التهديدات  ضد  اخلارجية  املساعدة  طلب  فيه 
البيان:)21(

أهيا املواطنون الكرام.

اللواء  وقف  )جون(  املايض  الشهر  من  والعرشين  اخلامس  يف  أنه  تعلمون 
الذي  العزيز  لبلدنا  وتأييده  هتنئته  ليعلن  قاسم يف مؤمتر صحفي، ال  عبدالكريم 
متكن بفضل اهلل وتوفيقه وقيادة صاحب السمو أمري البالد املعظم من الوصول 
إىل اتفاقية تعرتف بالكويت كدولة مستقلة ذات سيادة، مل يقف اللواء قاسم ليلعن 
هتنئته وتأييده، بل وقف ليعلن ما استنكرمتوه واستنكره الرأي العام العريب والعاملي، 
وهو مطالبته بضم الكويت إىل العراق، ومنذ تلك اللحظة التي فوجئ هبا العامل 
املعظم  البالد  أمري  السمو  صاحب  حرضة  بقيادة  الكويت  حكومة  أخذت  أمجع 
وتوجيهاته، أخذت تقوم باتصاالت واسعة يف املحيطني العريب والدويل، آملة من 
ذلك أن يرعوى اللواء قاسم عن موقفه املشني. وقد أبرق حرضة صاحب السمو 
أمري البالد املعظم إىل ملوك ورؤساء الدولة العربية الفتًا نظرهم إىل الوضع معربًا 
عن أمله يف تأييدهم للموقف الذي أعلنته حكومتكم بقيادة أمري البالد املعظم، 
هذا املوقف الذي أيدمتوه بمختلف وسائل التعبري من تظاهرات وبرقيات، والذي 
أبان دون شك عن تصميمنا األكيد وعزمنا الصادق عىل استقالل البالد والذود 
عن حياض الوطن مهام كلف األمر، إذ إنه يف سبيل الدفاع عن االستقالل يرخص 
االستنكار  قاسم رغم  اللواء  أن  املؤسف حقًا  نفيس، ومن  كل غايل وهيون كل 
يذيع من األغانى  بغداد  راديو  فتئ  ما  بل  َيْرَعو،  مل  العامل  الذي القاه يف  اجلامعي 
والتمثيليات والتعليقات مايدل داللة واضحة عىل أنه مصمم عىل امليض يف غيه. 
ولقد وصلت مزاعم قاسم حدًا اليتصوره العقل حني ادعى أن تلك التظاهرات 
الرائعة التي أعربتم فيها عن تأييدكم التام ألمريكم املفدى كانت تظاهرات تأييد 
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ملطامعه، ومل يكتف اللواء قاسم بالترصحيات والتهديدات التي رفعت النقاب عن 
العرب  ليقاتل هبا أعداء  مطامعه اإلقليمية، وإنام أخذ حيشد جيوشه ومعداته ال 
بل ليقاتل هبا إخوانه يف العروبة والدين متحديًا بذلك تعاليم دينه ومشاعر بني 

قومه.

ولقد كانت حكومتكم تتابع هذه التطورات بعني ساهرة، وتراقبها بام يتطلبه 
آملة  إجيابية،  إجراءات  بأية  القيام  عن  امتنعت  وقد  وحذر،  حيطة  من  املوقف 
بالعدول عن  اللواء قاسم  إقناع  العراقيني من  يتمكن املخلصون من إخواننا  أن 
غارقًا يف  غيه،  مازال سادرًا يف  قاساًم  أن  إىل  تشري  الدالئل  مجيع  ولكن  مطامعه، 

مطامعه، فقد أصدر أوامره إىل وحدات من جيشه بأن تتحرك استعدادًا للغزو.

أهيا املواطنون الكرام،

الوسائل  مجيع  املحبوب  أمريكم  بقيادة  حكومتكم  استنفدت  وقد  واآلن 
السلمية لردع قاسم عن غيه، مل يعد أمامنا من سبيل نحفظ به كرامتنا ونصون به 

هذا الوطن الغايل إال بمجاهبة القوة بالقوة، ورد اعتداء قاسم.

اهلل،  واتقوا  عليكم،  اعتدى  ما  بمثل  عليه  فاعتدوا  عليكم  اعتدى  )فمن 
وأعلموا أن اهلل مع املتقني(.

وهلذا إنه بعد أن تأكد حلكومتكم أن )قاسم( قد أخذ حيشد قواته عىل احلدود 
تأهبًا لغزو وطنكم املفدى، فإن أمريكم املحبوب قد أبرق إىل أخيه جاللة امللك 
سعود خيربه باحلشود العراقية عىل حدود الكويت وعن الغزو املتوقع من العراق، 
ملساعدتنا  قوات سعودية  بإرسال  امللك سعود  أمر جاللة  الربقية  أثر هذه  وعىل 
ومؤازرتنا يف هذا الظرف العصيب، ويف الوقت نفسه فإنه بعد االّتكال عىل اهلل، 
وبالنظر  الوطن،  حياض  عن  الذود  يف  صادقة  رغبة  من  عنه  أعربتم  ملا  وتلبيًة 
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للوضع الذي وضعنا قاسم فيه جمربين ال خمتارين، فإن صاحب السمو قد طلب 
املساعدة العسكرية من حكومة اململكة املتحدة، وذلك وفق االتفاق الذي تم بني 
التاسع  يف  تبادهلام  تم  اللتني  املذكرتني  بموجب  الربيطانية  واحلكومة  حكومتكم 
عرش من الشهر املايض، وإذ تعلن حكومتكم أن اململكة املتحدة قد لبت الطلب 
عىل الفور، وأرسلت قواهتا ملساندة جيشنا الباسل ومؤازرته يف دفاعه عن وطننا 
القوات  هذه  فستنسحب  األزمة  هذه  تنتهي  حاملا  أنه  أيضًا  تعلن  فإهنا  الغايل، 

فورًا.

سميع  إنه  خطانا،  ويوفق  ويعضدنا  أزرنا  يشد  أن  وتعاىل  سبحانه  نسأله 
عليم. 

*  *  *  *
اخلطري  الوضع  وأن  جدية،  العراقية  التهديدات  أن  ليؤكد  البيان  هذا  جاء 
استلزم كل الوسائل املتاحة لردع اللواء قاسم عن غيه بام يف ذلك طلب املساعدة 
 19 يف  املوقعة  التفاهم  مذكرة  عىل  بناء  وبريطانيا  السعودية  العربية  اململكة  من 

يونيو 1961م.
جتاوز  األول  املنطلق  منطلقني؛  من  إسرتاتيجية  الكويت  دولة  وانتهجت 
املشرتك  التفاهم  معاهدة  تفعيل  عرب  قاسم  طموحات  وردع  العراقي  االستفزاز 

مع بريطانيا. 
الثاين هو نيل االعرتاف الدويل والعريب باستقالل دولة الكويت،  واملنطلق 
حيث قدمت الكويت يف 23 يونيو 1961م طلب االنضامم إىل كل من اجلامعة 

العربية وهيئة األمم املتحدة.

ويف الفصل الثاين سيتم بحث إشكاليات إنضامم الكويت إىل جامعة الدول 
العربية، واملداوالت التي متت حول ذلك.
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الرسب الثاين الربيطاين يغادر عدن يف طريقه إىل الكويت خالل أزمة قاسم

جنود بريطانيون يتخذون مواقع هلم عىل احلدود الشاملية للكويت
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الفصل الثاين
إشكاليات انضامم الكويت إىل جامعة الدول العربية

قبل  اجلامعة  إىل  لالنضامم  الكويت  مساعي  من  بريطانيا  موقف 
االستقالل:

بداية عام 1961م بدأت وسائل اإلعالم املرصية والعاملية تتحدث عن  يف 
زيارة يقوم هبا السيد عبداخلالق حسونة األمني العام للجامعة العربية إىل الكويت، 
حيث أشارت إذاعة صوت العرب يف 30 يناير إىل هذه الزيارة، وذلك ليناقش 
مسألة انضامم الكويت إىل اجلامعة العربية، كام نرشت صحيفة الفاينانشال تايمز 
اإلنجليزية يف اليوم نفسه أنه من املتوقع انضامم الكويت إىل جامعة الدول العربية 
وأن يذهب السيد حسونة إىل الكويت ليبحث هذا املوضوع، وأن الكويت تترصف 
مع  صداقة  بمعاهدة  ارتباطها  من  بالرغم  تامًا  استقالاًل   - مستقلة  بصورة  اآلن 

بريطانيا، وأهنا قوة اقتصادية هامة بني الدول العربية.

ويف 31 يناير 1961م بدأ وزراء خارجية الدول العربية اجتامعهم يف بغداد، 
وقد سئل السيد عبداخلالق حسونة وهو يف مطار القاهرة يف طريقه إىل بغداد عن 
عدم حصول الكويت، اجلزائر عىل عضوية اجلامعة العربية، فكان رده بأن الطريق 
فإن  وبالتايل  االقتصادية،  اللجنة  يف  عضو  الكويت  وأن  الكويت،  أمام  مفتوح 
مسارات اجلامعة العربية تغطي كل الدول العربية، كام سئل عن عدم زيارته إىل 
الكويت بعد املؤمتر يف بغداد، فكان رده بأنه ذاهب إىل البحرين وقطر، وأن حاكم 

الكويت موجود يف اهلند، لذلك لن يذهب إىل الكويت.

السفارة  يف  الربيطاين  املفوض  الوزير  أرسله  الذي  التقرير  يف  ذلك  جاء 
الربيطانية يف القاهرة بعد لقاء مع رئيس الدائرة القانونية يف اجلامعة العربية السيد 
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الدول  الكويت خارج جامعة  تبقى  أن  يرى  أنه  إىل  أشار  الذي  الغصني،  فوزي 
الكويت  وأن  واليأس،  الدعاية  من  نوع  سوى  ليست  بأهنا  وصفها  التي  العربية 

ليست دولة مستقلة متامًا وفق رشوط اجلامعة.)1(

وقد وجه الوزير املفوض الربيطاين يف القاهرة سؤااًل هامًا إىل وزارة اخلارجية 
الربيطانية يف لندن، عن موقف بريطانيا من مساعي الكويت لالنضامم إىل اجلامعة، 

بسبب كثرة األسئلة التي تواجه السفارة بشأن انضامم الكويت إىل اجلامعة.

وجاء اجلواب يف رسالة بتاريخ 8 فرباير 1961م، وهو أن الكويت مسؤولة 
عن عالقاهتا الدولية، وأن قرار االنضامم من عدمه يعود إىل حاكم الكويت.

احلكومة  أن  إىل  القاهرة  إىل  لندن  من  املرسلة  التعليامت  رسالة  وتشري 
وأن  عام 1959م،  أي يف  من سنتني،  املوضوع  تدارست  أن  هلا  الربيطانية سبق 
خالصة املوقف آنذاك هو معارضة رغبة احلاكم يف إدخال الكويت إىل اجلامعة، 
مع إشارة أخرى يف الرسالة إىل أن الشعور احلقيقي للحكومة الربيطانية هو عدم 

تشجيع هذا التوجه الذي ملسته بريطانيا من أمري الكويت.

يناقش  أن  تتوقع  بريطانيا  أن  إىل  الربيطانية  اخلارجية  وزارة  رسالة  وتشري 
مع  انسجامًا  معها  العربية  اجلامعة  إىل  الكويت  دخول  موضوع  الكويت  حاكم 
ملزم  غري  بريطانيا،  رأي  يف  الكويت،  حاكم  وأن  البلدين،  تربط  التي  الصداقة 
بإبالغ بريطانيا مسبقًا هبذا التوجه. جاء هذا املوقف يف عام 1961م، وهو خيتلف 

عن موقف بريطانيا عام 1959م.

الكويت،  حاكم  عنه  يعرب  الذي  احلقيقي  املوقف  الوثيقة  هذه  من  ويتضح 
هو أن تنطلق الكويت بعالقات صداقة وأخوة قوية مع شقيقاهتا الدول العربية 
للعمل املشرتك وللتنسيق لصالح العرب ومن أجل حتقيق أهداف األمة العربية، 
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إىل جامعة  الكويت  انضامم  تعمل عىل دعم  أن  بريطانيا  يتطلب من  الوضع  وأن 
العامل  تعمل ملصلحة  التي  األخرى  واملنظامت  املتحدة  األمم  وإىل  العربية  الدول 

وأمنه وسالمته بكل طريقة ممكنة.)2(

وقد جاء يف كتاب السيدة مارثا دوكاس بشأن سري الكويت التدرجيي نحو 
االستقالل وطلب االنضامم إىل اجلامعة العربية واألمم املتحدة ما ييل:

يف احلقيقة مل يسع حتى الربيطانيني أن يوافقوا عىل عضوية الكويت يف اجلامعة 
العربية التي كانت اجلمهورية العربية املتحدة تسيطر عليها. والواضح أنه تم إقناع 
احلاكم بإعادة النظر يف فكرة االنضامم إىل اجلامعة، أو عىل األقل اعتبار مثل هذه 

اخلطوة سابقة ألواهنا.

بمساعدة  االجتاه  ذلك  يف  الكويت  سارت  1959م  عام  من  ابتداء  لكن 
التاريخ،  الربيد واملطار قد سلمتا إىل الكويت قبل ذلك  بريطانيا. وكانت دائرتا 
العاملية  الصحة  مثل  دولية  منظامت  عدة  إىل  االنضامم  عىل  اإلمارة  تشجيع  وتم 
الروبية  مكان  والفلس  الدينار  من  مؤلف  كويتي  نقد  ورضب  واليونسكو، 
التي كانت مستخدمة يف املنطقة، وأخذ الربيطانيون عىل عاتقهم تدريب  اهلندية 
قوة الرشطة وجيش صغري وضع حتت إمرة أحد أبناء األرسة كان قد خترج من 
القضائية  سلطاته  عن  الربيطاين  السيايس  املندوب  وتنازل  ساندهرستن،  كلية 
عىل املواطنني غري املسلمني، بعد أن أنجز العامل املرصي السنهوري قانون جزاء 
عرصي لدولة الكويت، ويف أواخر اخلمسينيات كانت اجلمهورية العربية املتحدة 
واجلمهورية العراقية قد طلبتا فتح قنصليتني هلام يف الكويت، لكن الطلب رفض؛ 
عام  ويف  لإلمارة،  اخلارجية  العالقات  عىل  ترشف  زالت  ما  كانت  بريطانيا  ألن 
العالقات  لدراسة  أوكسفورد  جامعة  إىل  كويتيًا  شابًا   11 إرسال  تم  1960م 

الدولية، ألنه كان متوقعًا أن حتصل الكويت عىل االستقالل التام.
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وأضافت السيدة مارثا دوكاس: "إن أمري الكويت تربع بمبالغ إىل صناديق 
إغاثة لالجئني الفلسطينيني واجلزائريني والالجئني يف املغرب وتونس. كام قدمت 
حكومة الكويت قروضًا إىل لبنان واألردن، وسامهت الكويت يف رأسامل املنظمة 

العربية لإلنامء االقتصادي املقرتح إنشاؤها برعاية اجلامعة العربية".

التايل  آيار  شهر  غضون  يف  خطوات  عدة  الكويت  "اختذت   : أضافت  كام 
إلزالة كل العوائق املحتملة يف طريق استقالل الكويت، إثر الزيارة التي قام هبا 
األمني العام للجامعة العربية عبداخلالق حسونة للكويت لبحث انضامم اإلمارة 

إىل اجلامعة واملنظامت املتفرعة منها".
الكويتي  واإلعالم  دائرةاملطبوعات  رئيس  كشف  1961م  مايو   29 ويف 
النقاب يف مؤمتر صحفي عن أن الكويت ستعلن استقالهلا قريبًا وتتقدم بطلبني 

لالنضامم إىل اجلامعة العربية واألمم املتحدة. )3(
حاكم  السامل  عبداهلل  الشيخ  به  يؤمن  الذي  السيايس  االلتزام  هلذا  وتنفيذا 
الكويت جتاه اجلامعة العربية وبعد إعالن االستقالل مبارشة قدم مبعوث الكويت 
العربية خالل  إىل اجلامعة  املعارف طلبًا لالنضامم  السيد عبدالعزيز حسني مدير 
مقابلة له مع د. سيد نوفل، األمني العام املساعد للشئون السياسية، وذلك يف 22 

يونيو 1961م.)4(
نص رسالة الكويت لالنضامم إىل جامعة الدول العربية عام 1961م

بعد إعالن االستقالل يف 19 يونيو 1961م بعث املرحوم السيد بدر املال سكرتري 
احلكومة الكويتية كتابًا إىل األمني العام جلامعة الدول العربية السيد عبداخلالق حسونة 
يعرب فيه عن رغبة الكويت يف االنضامم إىل اجلامعة العربية واختاذ اإلجراءات الالزمة 

لذلك .. وقد تضمن الكتاب ما يأيت: 

التاسع  املوافق  1381هـ  حمرم  شهر  من  السادس  اإلثنني  يوم  يف  إنه  حيث   "
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أمري  السمو  صاحب  حرضة  بني  كتابني  تبادل  تم  قد  1961م،  يونيو  من  عرش 
حكومة  عن  نيابة  اخلليج  يف  السيايس  املقيم  لوس  وليام  السيد  وبني  املعظم،  الكويت 

اململكة املتحدة.

واستقالل  بسيادة  تعرتف  احلكومتني  بني  اتفاقية  يشكالن  الكتابني  إن  وحيث 
الكويت التامني.

يرسين أن أبلغكم بأن حكومة الكويت قد قررت االنضامم إىل جامعة الدول العربية، 
حتدوها يف ذلك الرغبة الصادقة للتعاون التام مع شقيقاهتا الدول العربية، لتحقيق أمانيها 

وآماهلا، وذلك وفق ميثاق جامعة الدول العربية.

ولذا، فقد أمرين حرضة صاحب السمو أمري الكويت املعظم بأن أقدم هذا الطلب 
النضامم الكويت لعضوية جامعة الدول العربية، وذلك بموجب املادة األوىل من ميثاق 

اجلامعة املوقع يف القاهرة بتاريخ 22 مارس 1945م.

وأكون شاكرًا إذا تفضلتم باختاذ الرتتيبات الالزمة بإبالغ طلب الكويت إىل الدول 
األعضاء يف جامعة الدولة العربية للنظر يف الطلب املذكور بأقرب فرصة.

مع أطيب حتيايت وأمجل متنيايت"

أجواء اجلامعة العربية بعد تقديم الكويت طلبها:
رصح السيد األمني العام املساعد للجامعة العربية بقوله :

تستكمل  أن  يسعدها  كام  الطلب،  هذا  تتلقى  أن  يسعدها  اجلامعة  إن   "
يعترب  االنضامم  هذا  أن  والواقع  التامني.  واستقالهلا  سيادهتا  أسباب  الكويت 
نتيجة طبيعية لتعاون الكويت مع اجلامعة يف خمتلف امليادين السياسية واالقتصادية 

واالجتامعية والثقافية.
ونرجو أن يكون بداية عهد جديد يف حياة اجلامعة ويف استكامل متثيلها جلميع 

أعضاء األرسة العربية يف وطننا الكبري. )5(
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كانت أجواء اجلامعة سعيدة بطلب الكويت، وداعمة هلذا لطلب، التي ترى 
فيه اجلامعة أنه حيقق ثالثة أهداف:

اكتامل التحرر الوطني واالستقالل يف العامل العريب. أ - 
الكويت بوابة اخلليج ومن معربها يمكن الوصول إىل منطقة اخلليج بسبب  ب- 

ترابطها وتشابك واقعها مع أهل املنطقة ووحدة مصريهم.
االستفادة من القوة االقتصادية الكويتية. ج�- 

تداعيات املوقف بعد إعالن قاسم ملوقفه:
اللواء  برقية  جاءت  اجلديد،  الفصل  وتباشري  االستقالل،  إعالن  مع  أ- 
التايل،  اليوم  يف  السامل  عبداهلل  الشيخ  إىل  أرسلها  التي  قاسم  عبدالكريم 
فيه وقاحة اجلهل  الكويت يف ممر مؤٍذ  لتدخل  يونيو 1961م،  أي يف 20 

وتطاول السفيه ولؤم العاجز.
وال  مزورة،  1899م  اتفاقية  إّن  برقيته:  يف  قاسم  عبدالكريم  اللواء  يقول 
حيق للشيخ مبارك الصباح توقيعها؛ فليس له صالحية، ألهنا حصيلة خداع 

بريطانيا".
وإذا كانت برقية اللواء قاسم مملوءة بالوقاحة وانعدام الذوق فإن مؤمتره 
الصحفي يف 25 يونيو 1961م مل يرتك جمااًل للشك يف أطامعه يف الكويت 

التي ادعى أهنا جزء من العراق اقتطعه اإلنجليز عنه.)6(
العربية  الدول  جامعة  إىل  الكويت  تقدمت  العراقية  االدعاءات  إثر  عىل  ب- 
للمؤمتر  استنكارها  تتضمن  رسمية  بمذكرة  1961م  يونيو   28 بتاريخ 
الصحفي الذي عقده عبدالكريم قاسم، وتطالب اجلامعة بتأييدها يف دعم 
سيادة واستقالل الكويت، ويف ساعة متأخرة من اليوم نفسه سلمت سفارة 
العراق يف القاهرة مذكرة لألمانة العامة جلامعة الدول العربية تتضمن بيان 

رئيس وزراء العراق الذي أعلن فيه ضم الكويت إىل العراق.)7(
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للجامعة  ثانية  بمذكرة  الكويت  حكومة  تقدمت  1961م  يونيو   29 يف  ج�-  
إىل  االنضامم  طلب  لبحث  اجتامع  بعقد  بالتعجيل  فيها  تطالب  العربية 
عضوية اجلامعة، ويف الوقت نفسه طالبت اململكة العربية السعودية بدعوة 
من  قاسم  عبدالكريم  موقف  لبحث  عاجل  اجتامع  إىل  اجلامعة  جملس 
املساعد  األمني  إسامعيل  الدرديري  قام  السبب  وهلذا  الكويت،  استقالل 
باالتصال باحلكومة السعودية ملعرفة املستوى الذي تطلب أن يكون عليه 
اجتامع اجلامعة، فأبلغه السفري السعودي طاهر رضوان أن يكون االجتامع 
اإلدارة  وتولت  1961م،  يوليو  من   1 السبت  يوم  السفراء  مستوى  عىل 
القانونية باجلامعة إعداد بحث عاجل عن الوضع القانوين للكويت ومدى 

رشعية طلب احلكومة العراقية ضمها إىل الكويت.)8(

ويف بريوت التقى األمني العام للجامعة العربية السيد عبداخلالق حسونة مع 
الشيخ عبداهلل املبارك الصباح، نائب احلاكم، وبحث معه مسألة املطالبة العراقية 
يرافقه  حسونة  عبداخلالق  السيد  طار  االجتامع  هذا  إثر  وعىل  الكويت،  بضم 
الدكتور سيد نوفل إىل بغداد يوم السبت املوافق 1 من يوليو 1961م؛ حيث قابال 
عبدالكريم قاسم يوم 2 يوليو 1962م، واستغرقت املقابلة أكثر من ساعة ونصف، 
كام اجتمعا مع السيد هاشم جواد وزير خارجية العراق، ورصح عبدالكريم قاسم 
بأن العراق سينسحب من اجلامعة العربية إذا قبلت الكويت عضوًا فيها، وطالبت 

احلكومة العراقية بإلغاء اجتامع اجلامعة املزمع عقده بعد يومني.)9(

واضطر الدرديري إسامعيل إىل سحب ترصحيه السابق بأن اجلامعة ستجتمع 
يف يوليو لبحث انضامم الكويت، بعد أن نفى األمني العام للجامعة أن يكون قد 
تقرر عقد مثل هذا االجتامع. ونفى األمني العام أيضًا أنه سيحاول القيام بوساطة 
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قضية  دراسة  تأخري  يف  تأمل  كانت  العامة  األمانة  أن  واضحًا  وكان  النزاع،  يف 
الكويت ريثام هيدأ الوضع.)10(

اجتامع األمني العام مع أمري الكويت 
يف 3 يوليو طار األمني العام جلامعة الدولة العربية السيد عبداخلالق حسونة 
عقد  آنذاك  طلبت  قد  اململكة  وكانت  السعودية،  العربية  اململكة  يف  "جدة"  إىل 
اجتامع ملجلس اجلامعة يف 4 يوليو لدرس طلب انضامم الكويت، ولذا يبدو أن 
أزمة. ويذكر  اجلامعة يف  إىل جدة ملحاولة درء وقوع  قد طار  عبداخلالق حسونة 
أن األمني العام قد بعث بربقية إىل مقر اجلامعة طالبًا حماولة إرجاء عقد االجتامع 

الذي كان مقررًا له أن يعقد يف 4 من يوليو 1961م.)11(
من  الرابع  ويف  اململكة،  يف  واحدًا  يومًا  حسونة  عبداخلالق  السيد  وقىض 
يوليو وصل السيد عبداخلالق حسونة يرافقه سيد نوفل إىل الكويت حيث عقدا 
اجتامعًا مع الشيخ عبداهلل السامل حرضه أعضاء املجلس األعىل وكبار املسؤولني، 

واستغرق االجتامع أكثر من ساعتني.

األمني العام لدى وصوله مطار الكويت ملقابلة األمري يف يوليو 1961م لبحث أزمة هتديدات قاسم
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ورصح األمني العام عند زيارته إىل الكويت بأن العراق لن هياجم الكويت، 
وقد بدأ ان األمني العام قد تلقى وعودًا هبذا املعنى من عبدالكريم قاسم خالل 
اجتامعه به يف بغداد. أما توصيته بإرجاء اجتامع جملس اجلامعة فلم تتحقق؛ فقد 
اجتمع املجلس - كام سيظهر الحقًا - يف الرابع من يوليو، حيث كان رأي العراق 
وبالتايل  مجاعي،  بقرار  إال  اجلامعة  يف  عضوًا  تصبح  أن  الكويت  بوسع  ليس  انه 

فاإلمجاع سيكون مستحياًل.

حسونة  عبداخلالق  السيد  الكويت  غادر  1961م  يوليو  من  اخلامس  ويف 
يرافقه الدكتور سيد نوفل إىل الطائف، حيث التقى بامللك سعود بن عبدالعزيز، 

وتم بحث املوقف الراهن وهتديد العراق بضم الكويت.)12(

عبداخلالق حسونة يأمل يف حتمل املسؤوليات اجلسيمة
يف السادس من يوليو أدىل السيد عبداخلالق حسونة األمني العام جلامعة الدولة 
العربية لدى وصوله إىل القاهرة، عائدًا من الطائف، بترصيح حتدث فيه عن نتائج 
زيارته للعراق والكويت واململكة العربية السعودية، فقال: إنه أجرى االتصاالت 
الالزمة الستطالع آراء املسؤولني يف العراق والكويت واململكة العربية السعودية، 
وإنه تناول معهم الرأي فيام حيقق التضامن العريب ويكفل سالمة البالد العربية من 
إنه  وأضاف  األزمة.  هذه  عىل  ترتبت  التي  اآلثار  مجيع  وإزالة  األجنبية،  املخاطر 
األربعاء  يوم  سيعقد  الذي  العربية  اجلامعة  جملس  عىل  اتصاالته  نتائج  سيعرض 
القادم. وأعرب السيد عبداخلالق حسونة عن أمله يف أن تقدر الدول العربية مجيعها 
فيها  يزداد  التي  اخلطرية  املرحلة  هذا  يف  عاتقها  عىل  امللقاء  اجلسيمة  املسؤوليات 

هتديد االستعامر والصهيونية للدول العربية.)13(

وإذا كان قاسم يريد ابتالع الكويت بادعاءاته، وهو بطل األزمة ومفجرها 



- 84 -

مجال  والرئيس  السعودية  العربية  اململكة  ملك  عبدالعزيز  بن  سعود  امللك  فإن 
االدعاءات  اللذان تصديا هلذه  املتحدة مها  العربية  اجلمهورية  رئيس  عبدالنارص 
الصفحات  يف  سيتضح  كام  الكويت،  ضد  قاسم  اللواء  نوايا  إفشال  عىل  وعمال 

القادمة.

موقف اجلمهورية العربية املتحدة من االدعاءات 
حتمل برقية الرئيس مجال عبدالنارص إىل الشيخ عبداهلل السامل حاكم الكويت  أ- 
الفكر السيايس والنهج الدبلومايس ومعايري العالقات بني الدول العربية، 
والرتابط  الوطني  التحرر  يف  الرئيس  فلسفة  الربقية  مفردات  وتعكس 

القومي.

يقول الرئيس مجال عبدالنارص يف برقيته فور إعالن استقالل الكويت:

يف هذا اليوم األغر الذي انبثق فيه فجر جديد يف تاريخ الوطن العريب باستقالل 
الكويت وسيادته، ال يسعني إال أن أبادر باإلعراب عن ابتهاج شعب اجلمهورية 
العربية املتحدة وعظيم اغتباطنا هبذا احلدث التارخيي املجيد التي اعتزت به نفوس 

العرب مجيعًا.

وليس أحب إىل قلوبنا من أن ننتهز هذه املناسبة السعيدة لنبعث إىل سموكم 
اهلل  داعني  الصادقة،  وأمانينا  القلبية  هتانينا  بأمجل  الشقيق  الكويت  شعب  وإىل 
تعاىل جلت قدرته أن يكتب لكم التوفيق والسداد، وأن يمدكم بعونه حتى يصل 
وجمد  عزة  من  إليه  يصبو  ما  حتقيق  إىل  قيادتكم  بفضل  اجلديد  عهده  يف  الكويت 
تدعيم  العربية يف سبيل  الدول  إىل جنب من شقيقاهتا  تعمل جنبًا  ورفاهية، وأن 
القومية العربية وإعزازها، وإنا لنتطلع ويتطلع معنا العرب يف كل مكان إىل اليوم 

الذي تنال فيه بقية شعوب األمة العربية املكافحة حريتها وسيادهتا.)14(
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بأن املهم تصفية االستعامر  الرئيس مجال عبدالنارص  الربقية قناعة  وتربز يف 
القواعد والتواجد األجنبي  العربية، وإخراج  الدول  القوى األجنبية عن  وإبعاد 

من الوطن العريب كام جاء يف برقيته.

كام جتلت هذه القناعة عرب الربقية التي بعثها الرئيس مجال عبدالنارص إىل  ب - 
الشيخ عبداهلل السامل ردًا عىل برقية الشيخ عبداهلل بمناسبة ادعاءات اللواء 
قاسم يف الكويت، املؤرخة يف 26 يونيو 1961م، والتي يقول فيها:  "أذاعت 
حمطات األنباء تقريرًا عن املؤمتر الصحفي الذي عقده اللواء عبدالكريم قاسم - 
العربية املستقلة إىل  يف 25 يونيو - والذي طلب فيه ضم دولة الكويت الدولة 
الدولية  القواعد  أبسط  مع  يتنايف  الذي  الترصيح  هذا  نستنكر  إذ  وإننا  العراق. 
عن  الدفاع  عىل  املصممة  الكويت  موقف  تقدرون  سيادتكم  بأن  متامًا  لواثقون 
استقالل دولة الكويت، والتي نأمل أن جتد يف حكومتكم سندًا يف مؤازرة حقها 

املرشوع للدفاع عن استقالهلا".)15(

ويف هذا الكالم إشارة إىل أن الشيخ عبداهلل السامل لن يرتك الكويت بال آليات 
دفاع، وأنه مصمم عىل االستفادة من كل اإلمكانات املتاحة وبالطبع منها اتفاقية 

19 يونيو املوقعة مع بريطانيا.

وكان رّد الرئيس عبدالنارص بقوله :

بينكم  إيّل رأيكم يف تطورات املوقف  التي محلت  لقد تلقيت برقية سموكم 
وبني حكومة اجلمهورية العراقية، وهو موقف كنا وال نزال نتابع تطوراته بمزيد 

من االهتامم والقلق.

حكومة  عن  صدر  الذي  الرسمي  البيان  عىل  اطلعتم  قد  سموكم  ولعل 
بني  العالقات  بأن  رأيي  مقدمته  يف  حوى  والذي  املتحدة،  العربية  اجلمهورية 
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الطويل  النضال  صنعها  التي  املبادئ  غري  حتكمها  أن  يمكن  ال  العربية  الشعوب 
الوقت،  يعنينا يف هذا  الذي  األمر  الكويت هو  استقالل  العربية. وإذا كان  لألمة 
باعتبار أن هذا االستقالل يمثل اإلرادة الشعبية احلرة ألهله فإن املبادئ املستمدة 
عنها  للدفاع  األوقات  كل  يف  عنايتنا  يقتيض  ما  هي  العريب  الشعبي  الضمري  من 

ونرصهتا ضد كل األخطار.)16(

توجز  السامل  عبداهلل  الشيخ  إىل  عبدالنارص  مجال  الرئيس  برقية  أن  الواقع  ج�-  
البيان املرصي األول الذي أذاعه الدكتور عبدالقادر حاتم وزير اإلرشاد 

القومي مساء الثالثاء 27 يونيو 1961م.

الكويت بمفهوم قومي  أزمة  القاهرة جتاه  البيان األول سياسة  ويرشح هذا 
وحدوي عرويب، تتناسب مفرداته مع تلك احلقبة من واقع العامل العريب، ويتلخص 

املوقف حول األزمة فيام ييل:

إن القاهرة يف إيامهنا الذي ال يتزعزع بأن الوحدة العربية الشاملة هي أمانة   -1
التاريخ العريب إىل املستقبل العريب تؤمن بأن العالقات بني الشعوب العربية 
ال حتكمها معاهدات أو اتفاقيات قديمة أو حديثة جرى توقيعها من قبل 

جريدة األخبار املرصية يف عددها الصادر يوم 30 يونيو 1961م
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أطراف عربية أو أطراف أجنبية، إنام العالقات بني الشعوب العربية حيكمها 
- بل يصنعها - ما هو أعمق من مجيع املعاهدات أو االتفاقيات.

وترتيبًا عىل ذلك فإن القاهرة تتوقع دائاًم أن تكون حركة الشعوب العربية   -2
التقليدي  النموذج األورويب  القائمة عىل غري  الوحدة  إىل مثلها األعىل يف 
التمسك  بسبب  إليها  وقاد  الثانية  العاملية  احلرب  قبل  أوروبا  ساد  الذي 
إال  تستطيع  قديمة ال  معاهدات  القائمة عىل نصوص  اإلقليمية  باملطالب 
أن تثري قضايا فرعية وسطحية، وإن كانت قادرة عىل إحداث آثار خطرية 
يف العالقات بني الشعوب، ومن هنا فإن القاهرة ال تقبل منطق الضم وإن 

كانت عىل استعداد لبذل كل جهد لتأييد منطق الوحدة الشاملة.

إن اجلمهورية العربية املتحدة وهي دولة انبثقت عن الوحدة الشاملة بني   -3
مرص وسوريا ال يمكن بطبيعتها إال أن تكون سندًا لكل اجتاه إىل الوحدة 
وال  جيب  ال  الوحدة  ولكن  شاملة،  وحدة  أو  جزئية  وحدة  كانت  سواء 
يمكن إال أن تكون تعبريًا إمجاعيًا عن إرادة شعبية عربية متبادلة قائمة عىل 

االختيار احلر.

الشعوب  واجب  من  أنه  دائاًم  ترى  كانت  املتحدة  العربية  اجلمهورية  إن   -4
يف  الصغرية  العربية  الشعوب  قدرة  يعزز  سندًا  تكون  أن  الكبرية  العربية 
جترد يستمد أصوله من معنى التضامن العريب، وكذلك اجلمهورية العربية 
الوطنية  روح  بتشجيع  كفيل  املتجرد  القوي  السند  هذا  أن  تعتقد  املتحدة 
أن  االستعامر  استطاع  حيث  العريب  العامل  من  الصغرية  البقاع  يف  العربية 
يتسلل منذ أوقات بعيد وأن يصور نفسه بصورة الصديق بينام هو يف الواقع 
ال هيدف لغري تأمني مصاحله ومواصلة استغالله، وأنه ملن سوء احلظ أن 
العراقية  اجلمهورية  الكويت وبني  بني حكومة  املفاجئ  املوقف  هذا  يطرأ 
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يف أعقاب إعالن استقالل الكويت، وهي خطوة كان من املحتم تشجيعها 
وتأمينها، متكينًا لروح الوطنية العربية، وتأكيدًا ملا يمكن أن يوفره التضامن 

العريب من أسباب الطمأنينة واألمل.

من  يملك  العظيم،  العراقي  الشعب  أن  املتحدة  العربية  اجلمهورية  تؤمن   -5
أسباب الدعوة إىل الوحدة بينه وبني شعب الكويت ما هو أعمق وأبقى من 
وثائق اإلمرباطورية العثامنية، فإن هذا الشعب يملك قوميته العربية بقدر 
ما يمكن شعب الكويت من هذه القومية، وتلك يف حد ذاهتا رابطة وامتداد 
بينهام كفيلة لصنع الوحدة السياسية إذا ما توفرت أسباهبا، وأول األسباب 
أن تنعقد اإلرادة الشعبية االجتامعية يف كل منهام عىل طلبها وعىل وضعها 

موضع التحقيق.

الطارئ عىل نحو  املوقف  ينتهي هذا  أن  املتحدة  العربية  ترجو اجلمهورية   -6
يقوم  أن  املتحدة  العربية  اجلمهورية  تتصور  وال  العربية  املبادئ  مع  يتسق 
التاريخ  اجتاه  فإن  عريب،  وشعب  عريب  شعب  بني  عربية  أرض  عىل  نزاع 
ال  كذلك  كلها،  العربية  لألمة  ملك  كلها  العربية  األرض  أن  هو  احلتمي 
العربية املتحدة يومًا يقف فيه جندي عريب يف مواجهة  تتصور اجلمهورية 
يف  اللحظات  أخطر  فيه  العربية  األمة  تواجه  وقت  يف  آخر،  عريب  جندي 
املصري  فيها  يتقرر  حلظات  يف  والصهيونية،  االستعامر  ضد  نضاهلا  تاريخ 
هذا  عىل  تتطلب  حلظات  يف  قادمة،  عّدة  ألجيال  العربية  لألمة  الواحد 
محل  عىل  قادر  جندي  وكل  وعيها  وكل  العربية  لألمة  طاقة  كل  األساس 

السالح من أبنائها.)17(

فلسفتها  القاهرة  تضع  وفيه  يونيو،   27 الثالثاء  يوم  صدر  البيان  هذا 
االختيار،  وحرية  الشعبية  اإلرادة  إمجاع  وأبرزها  تنفيذها،  وآلية  الوحدة  ملفاهيم 
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العربية مكانة مميزة تفوق أمهية االتفاقيات املوقعة  وتعطي الروابط بني الشعوب 
واملعاهدات، مع دور مميز للشعوب الكبرية لتوفري االطمئنان.. كان البيان الرسمي 
القومي ووضع  الرتابط  وأبرزها  الوحدوي وقواعده  القومي  الفكر  األول حيمل 

مصالح الشعوب فوق االعتبارات القانونية والوثائقية.

بعد ذلك أصدرت اجلمهورية العربية املتحدة البيان الثاين، بشأن حتركات  ج�- 
التدخل  فرص  زيادة  ومع  الكويت،  مع  احلدود  جتاه  العراقية  القوات 
الذي  البالغ  القلق  عن  املتحدة  العربية  اجلمهورية  فيه  وتعرب  العسكري، 
وفيه  الكويتية،  احلدود  األنباء حول حتركات عسكرية عراقية جتاه  أفرزته 

نقد واضح للقيادة العراقية التي تعرض مصالح شعب العراق لألذى.)17(

وموجز البيان الثاين يشري إىل : 

يشري  ما  املختلفة  تلقت عن طريق مصادرها  املتحدة  العربية  اجلمهورية  أن 
إىل أن قوات من اجليش العراقي قد صدرت إليها األوامر بالتحرك صوب حدود 
الكويت، كام تلقت حكومة اجلمهورية العربية املتحدة أن بعض الدوائر يف بغداد 
تبحث جديًا احتامالت التدخل العسكري، ويف هذا اجلو املشحون باالحتامالت 
الثقيلة عىل نفس كل مواطن من أبناء األمة العربية فإن اجلمهورية العربية املتحدة 
تتوجه برجائها وأملها إىل الشعب العراقي العظيم واثقة أنه لن يرىض بغري مبادئ 

النضال العريب بدياًل يلهمه ويرشده إىل طريق الوجب العريب. 

لذلك تتوجه اجلمهورية العربية املتحدة بشعور صادق بالوالء للتاريخ العريب 
واملستقبل العريب إىل كل مسؤول يشارك هذه اللحظات من قريب أو بعيد برأي 
أو قرار يمس األزمة يف أي ناحية من نواحيها أن يضع يف اعتباره قبل أي قرار أن 
مصري األمة العربية يعلو عىل أي جمد شخيص وعىل أي مطمع إقليمي، وعىل أي 
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يميض  والضمري،  الفكر  ووحدة  الدم  وحدة  من  وإنام  قديمة،  وثيقة  أو  معاهدة 
مستقبل األمة العربية إىل أملها يف الوحدة القائمة عىل اإلرادة احلرة لشعوهبا بكل 

ما تنطوي عليه الوحدة من كرامة الوطن العريب وكرامة املواطن العريب.

وتشعر اجلمهورية العربية املتحدة يف متابعتها لألحداث أن ثمة عنارص كثرية 
بعضها يعرف ما هو مقدم عليه وبعضها ال يقدر مسؤولية ما يفعله، تدفع األزمة 

بني الشعبني الشقيقني إىل حد ال يفيد منه غري أعداء األمة العربية وحدهم.

وإن اجلمهورية العربية املتحدة تتابع بأسف، وبشعور عميق من عدم الرضا، 
هذه التحركات العسكرية لألسطول الربيطاين، وإهنا لتؤمن أنه ليس من حق عريب 
عىل غري أساس من مطلب رشعي من املطالب العادلة للنضال العريب أن يعرض 
التدخل االستعامري، ويف  الدولية، واحتامالت  العربية للمناورات  سالمة األمة 
مطالب النضال العريب وحدها فإن األمة العربية عىل استعداد ملواجهة كل خطر 

وحتمل أي مشقة والدفاع يف القتال إىل غري ما حد حتى يتحقق النرص.

الكويت والعراق إىل  أزمة  تدفع  التي  الترصفات  العربية يف  وال ترى األمة 
احتامالت الصدام املسلح والتدخل االستعامري األخري أي صلة بمطالب النضال 
العريب، وإن شعب العراق العظيم الصانع احلقيقي لثورة 14 متوز بمبادئها األصيلة 
يعلم أن لديه داخل الوطن العريب من مهام البناء الداخيل تدعياًم للمبادئ األصيلة 
لثورة متوز ما يتطلب كل جهده، كذلك يعلم هذا الشعب العظيم أن قضايا عربية 
غالية عليه، يف مقدمتها قضية فلسطني التي تآمر عليها االستعامر والصهيونية ما 
حيتاج إىل بعض هذه اجلهود، ولن يرىض هذا الشعب العظيم أن تتعرض مكاسبه 
الرشعية النابعة من املبادئ األصيلة الثورية ألخطار من يرتبصون هبا، ألن ثورته 
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قضت عىل مطامعهم يف العراق وقضت عىل احللف االستعامري الذي كان يربطه 
هبم رغم إرادته ومشيئته. )18(

لكي  العراق  حلكومة  إنذار  هو  املتحدة  العربية  اجلمهورية  من  البيان  هذا 
نرى  كام  وهي  احلشود،  عن  أخبار  من  رصدته  ما  عىل  تعليقًا  بالنار،  تلعب  ال 
فتاوى قومية من القيادة العسكرية الوحدوية يف القاهرة عاّم جيب أن تكون عليه 
العالقات، وما جيب أن يتحىل به املسؤولون العرب، وما جيب أن يتوافر من قيود 

قومية ومعنوية واعتبارية رادعة ضد اللجوء إىل القوة بني العرب يف أزماهتم.

وإذا كان البيان األول هو وصفة من القاهرة للعالقات بني الدول العربية، 
فإن البيان الثاين حيدد املواصفات التي جيب أن تتحىل به القيادات العربية من قيود 

املسؤولية القومية وااللتزام بالقواعد التي تضبط هذه العالقات.

املساعدة  الكويت  طلب  بعد  املتحدة  العربية  اجلمهورية  من  الثالث  البيان 
من بريطانيا 

وسط هذا التوتر مع تصاعد األخبار عن حشود عراقية عىل حدود الكويت، 
احلكومة  إىل  الثانية  الرسالة  الكويت  أمري  الصباح  السامل  عبداهلل  الشيخ  وجه 

الربيطانية يف 28 يونيو 1961م.
نظرًا للتحركات العسكرية التي يقوم هبا اجليش العراقي عىل حدود الكويت 
حكومة  إىل  أقدم  أن  قررت  فقد  وسالمتها  الكويت  ألمن  هتديدًا  تعترب  والتي 
صاحبة اجلاللة ملكة بريطانيا طلبًا للمساعدة العسكرية طبقًا للمذكرات املتبادلة 

بيني وبني السري ويليام لووس يف 19 يونيو 1961م.

أن  متامًا  واثق  وأنا  فورًا،  الطلب  هبذا  حكومتكم  تبلغوا  أن  أرجو  وإنني 
إلبعاد  طاقاهتا  مجيع  وستعبئ  اإلجراءات  مجيع  ستتخذ  اجلاللة  صاحبة  حكومة 

املعتدين.)19(
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العراقي استعداداته عىل  السامل إىل أن يكمل اجليش  الشيخ عبداهلل  ينتظر  مل 
احلدود الكويتية، وإنام أراد أن يقيض عىل احتامالت العدوان يف مهدها؛ ألنه أدرك 
جمااًل  يرتك  أاّل  جيب  املسؤول  أن  حياته  طوال  الزمه  الذي  اإلسرتاتيجي  بفكره 
يتسلل منه العدو، وأن مسؤوليته هي القضاء عىل الرش يف بدايته، فهذا أسلم من 

تركه لالستفحال.

كان  بريطانيا  مع  املوقعة  االتفاقية  إىل  جلوئه  يف  السامل  عبداهلل  الشيخ  أن  كام 
حريصًا عىل أن حيرص األمور بيده، فهو الذي يطلب إىل بريطانيا املساعدة، وهو 
الذي ينهي وجودها العسكري، فقد أرص خالل املفاوضات عىل الصيغة النهائية 
التزامًا  وليس  األمري  طلب  عىل  بناء  العسكرية  بريطانيا  استجابة  تكون  أن  عىل 

بريطانيا متارسه بريطانيا وفق قناعاهتا.

الكويت  وإعالن  احلدود،  عىل  ومتركزها  الربيطانية  القوات  نزول  وبعد 
الثالث الذي يتعامل  البيان  العربية املتحدة  حالة الطوارئ، أصدرت اجلمهورية 
القاهرة يف  البيان سياسة  الكويت، ويعكس  الربيطاين يف  العسكري  التواجد  مع 
من  والشكوك  بالريبة  والشعور  األجنبي،  الوجود  ومعارضة  األحالف  مقاومة 

هذا التواجد.

وفيام ييل نص البيان الثالث:
"إن اجلمهورية العربية املتحدة، وهي تتابع الصور التي تتطور إليها األزمة 
العراقية وحكومة الكويت، جتد من واجبها أن ترفع  التي قامت بني اجلمهورية 
صوهتا بالتحذير ضد العمليات العسكرية الواسعة النطاق التي تقوم هبا القوات 
األزمة  فرصة  منتهزة  بالذات،  الكويت  ويف  العريب،  اخلليج  منطقة  يف  الربيطانية 

املفاجئة التي قامت هناك".
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يف  الربيطانية  القوات  حتشيد  عملية  أن  املتحدة  العربية  اجلمهورية  وترى 
الكويت جرت ومازالت جتري بصورة تشري إىل أن العملية كلها، إن مل تكن مدبرة 

من قبل، فهي عىل األقل كانت تنتظر أدنى بادرة ليستند إليها التدبري.

واجلمهورية العربية املتحدة التي حددت منذ الدقيقة األوىل لألزمة موقفها 
أن  -ترى  وأمانيه  العريب  النضال  جتارب  من  مستوحاة  املبادئ  من  أساس  عىل 
عىل  خطرًا  يشكل  اآلن،  هبا  جيري  التي  بالصورة  واستمراره  الربيطاين  احلشد 

الشعب العراقي وعىل األمة العربية كلها.

ويف رأي اجلمهورية العربية املتحدة أن هذه احلشود كلها مل تعد هلا اآلن أي 
الضم  منطق  عن  وعدلت  موقفها،  العراقية  احلكومة  غريت  أن  فبعد  رضورة، 
بالقوة، وأعلنت يف األمم املتحدة التزامها بأن يكون السالم هو وسيلتها يف الدعوة 
الربيطانية  احلشود  فإن  فيه،  اآلراء  اختالف  عن  النظر  برصف  به،  تنادي  ما  إىل 
واستمرارها مل يعد له معنى إاّل معنى التهديد وإال التظاهر بالقوة العسكرية عىل 

نحو يعرض األمن العريب للخطر.

وترى اجلمهورية العربية املتحدة، من وحي املبادئ التي تؤمن هبا، أن استمرار 
حشد القوات الربيطانية وبقاءها يف الكويت عىل هذه النحو الذي شاهده العامل 
العريب خالل األيام املاضية، هو يف نفس الوقت ماس باستقالل الكويت وبحرية 

شعبها.

األمم  لدى  الدائم  املتحدة  العربية  اجلمهورية  وفد  فإن  هذه  عىل  واستنادًا 
الكويت  موضوع  قبول  يف  الرسمي  موقفه  يكون  بأن  تعليامت  تلقي  قد  املتحدة 

عضوًا يف األمم املتحدة عىل النحو التايل:

تكرار املطالبة برضورة جالء القوات الربيطانية عن الكويت فورًا. أواًل- 
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بإمتام  املتحدة  األمم  يف  عضوًا  الكويت  قبول  عىل  التصويت  يرتبط  أن  ثانيًا- 
يصبح  لكي  أراضيه،  عن  وناجزًا  كاماًل  جالء  الربيطانية  القوات  جالء 
العريب خالصًا ألهله سلياًم من كل شائبة، وأن تكون  البلد  استقالل هذا 
هلذا الشعب عضويته يف املجتمع الدويل ضامنة جديدة تعزز ضامنات تطوره 

السلمي")20(

اجلامعة  إىل  الكويت  انضامم  رشوط  القاهرة  توضح  الثالث  البيان  هذا  ويف 
يف  الربيطاين  الوجود  من  املخاوف  عن  وتتحدث  املتحدة،  األمم  وإىل  العربية 

الكويت.

وهناك شكوك بشأن نوايا بريطانيا، وهناك خماوف من أن الوجود العسكري 
لن خيرج بالسهولة التي تراها احلكومةالكويتية، وأن النوايا الربيطانية جتاه اخلليج 
هي تأكيد البقاء فيه ومالحقة مساعي التحرر واملطالبة باالستقالل، وهناك خماوف 
من أن الوجود الربيطاين يمكن أن يؤدي إىل نكسة داخل العراق تتفوق فيه القوى 
التي ال تريدها القاهرة وسعت إىل إسقاطها طوال اخلمسينيات، وشكوك يف أن 

تتحول الكويت إىل قاعدة ملواجهة مرشوع التحرر الذي تقوده القاهرة.

املهم أن البيان وضع رشوطًا عىل الكويت يف مساعيها نحو اجلامعة العربية 
التي ترددها بريطانيا بشأن  ونحو األمم املتحدة، مع عدم االطمئنان للتأكيدات 

الوجود العسكري الربيطاين املؤقت يف الكويت.

الكويت  من  بريطانيا  إخراج  نحو  القاهرة  جهود  متحورت  كيف  وسنرى 
أي  منها،  بريطانيا  إخراج  برشط  اجلامعة  إىل  الكويت  إدخال  عىل  اإلرصار  مع 
يتم  أن  إىل  املتحدة  األمم  يف  العضوية  ملساعي  التصدي  وكذلك  الكويت،  من 

االنسحاب الربيطاين من أراضيها.
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وسنرى أيضًا كيف تطورت اتصاالت الكويت نحو عضوية األمم املتحدة 
ودور اجلمهورية العربية املتحدة فيها.

اللقاء الصحفي لسمو أمري الكويت مع صحيفة األخبار املرصية:
حتدث  موقفها،  حقيقة  وتوضيح  اهلواجس  تبديد  يف  الكويت  من  ورغبة 
سمو الشيخ عبداهلل السامل أمري الكويت مع رئيس حترير األخبار املرصية السيد 
عبدالسالم داوود يف الثالث من يوليو 1961م، ومن أهم النقاط يف تلك املقابلة:

سؤال: هل طلبتم التدخل العسكري من اجلمهورية العربية املتحدة؟
مل نطلب أي مساعدة باملعنى الرصيح من الدول العربية، ولكننا طلبنا  جواب  : 
امللك  اجلاللة  صاحب  استجاب  أن  فكان  عام،  بشكل  الدول  تلك  تأييد 

سعود وعرض املساعدة العسكرية التي قبلناها ملا دعت احلاجة.

سؤال: ما هي الفرتة املقررة لبقاء القوات الربيطانية يف الكويت؟
جواب : جاء يف البيان الرسمي الذي أصدره املجلس األعىل أن مجيع القوات التي 
هبت لنجدة الكويت ستنسحب فور انتهاء هذه األزمة، وقاسم وحده هو 

الذي يمكنه أن حيدد الفرتة الالزمة لبقاء هذه القوات يف الكويت.

العريب  بالعامل  املستقلة  الكويت  عالقات  تقوم  أساس  أي  عىل  سؤال: 
والعامل الغريب؟

جواب : لقد أفصحت الكويت عن خططها وعالقاهتا عندما قامت بأول عمل 
جامعة  إىل  االنضامم  طلب  تقديم  وهو  باستقالهلا  قانونيًا  االعرتاف  بعد 
الدول العربية وإىل األمم املتحدة، وقد كانت الكويت وما تزال عازمة عىل 
املعنوية  إمكانياهتا  بكل  العربية  الدول  لشقيقاهتا  سندًا  اهلل  بإذن  تكون  أن 

واملادية.
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إن الكويت الدولة املحبة للسالم ستعمل عندما يتم انتساهبا لألمم املتحدة    
مع بقية دول العامل للمحافظة عىل رفاهية البرش وجتنب احلرب.

سؤال: ما هو رأي حكومتكم يف بيان اجلمهورية العربية املتحدة؟
البيان الذي صدر عن اجلمهورية العربية املتحدة هو تأييد  إننا نعترب أن  جواب: 

تام ملوقفنا. 

سؤال: هل هناك فكرة لدى حكومة الكويت، يف عقد معاهدة عسكرية مع 
بريطانيا؟
جواب: ال ..)21(

إبقاء  تريد  ال  التي  الكويتية  السياسية  عن  الواضح  النادر  اللقاء  هذا  ويعرب 
القوات الربيطانية عند انتفاء احلاجة، والتي ترحب بكل دعم، وتعتمد عىل سالمة 

موقفها ورفض األرسة العاملية الدعاءات حكومة العراق.

وقد سعت القاهرة إليضاح سياستها إىل املسؤولني يف الكويت؛ حيث استقبل 
الرئيس عبدالنارص يوم 10 يوليو 1961م الشيخ جابر األمحد الصباح بحضور 
رئيس جملس األمة السيد أنور السادات، وسلم الشيخ جابر رسالة خطية من أمري 
الكويت تتعلق باألزمة مع احلكومة العراقية مع مناقشة ترتيبات اجتامعات جملس 

اجلامعة العربية املزمع عقده ملناقشة طلب الكويت عضوية اجلامعة العربية.

نظر  وجهة  يتضمن  تقريرًا  1961م  يوليو   6 بتاريخ  األهرام  نرشت  كام  و- 
اجلمهورية العربية املتحدة من األزمة.

وموجز التقرير ما ييل: 
إن اجلمهورية العربية املتحدة تعرف أن اإلنجليز حاولوا مرارًا إنزال بعض   -1
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قواهتم يف الكويت، وأن الكويت دائاًم كان تعرتض، حاول اإلنجليز ذلك 
عام 1956م أثناء معركة السويس، وحاولوا وقت ثورة العراق 1958م 
ولكن  لبنان،  يف  األمريكية  القوات  وإنزال  األردن،  يف  قواهتم  إنزال  بعد 

الكويت صممت عىل الرفض.

بعد  الكويت  واجهته  الذي  التهديد  أن  املتحدة  العربية  اجلمهورية  تعرف   -2
ترصحيات اللواء قاسم وبعد هتديداته الساخرة، كان هتديدًا مبارشًة لدرجة 
أن الناس عىل ما وصف املندوب الكويتي إىل اجلامعة العربية أحرقوا ما يف 

البلد من احلبال خوفًا من السحل.

إىل  قوات  بإرسال  تتطوع  أن  املتحدة  العربية  اجلمهورية  رأي  من  يكن  مل   -3
الكويت؛ فإن العملية ليست متصلة بالكويت وحدها، وإنام العملية كانت 
متصلة باملوقف العريب كله وباملوقف الدويل، وال يمكن ألحد أن يعمل يف 

عزلة عن هذه االعتبارات.

العربية املتحدة تطوعت بإرسال  ومن ناحية أخرى فلو كانت اجلمهورية    
موقفها  لتشويه  جهدها  االستعامرية  القوى  لركزت  الكويت  إىل  قوات 
تسبق  أن  حاولت   - املتحدة  العربية  اجلمهورية  أي   - أهنا  عىل  وتصويره 
حكومة العراق إىل السيطرة عىل الكويت، وهذا ما ال تتصوره اجلمهورية 
العربية املتحدة، وإذا كانت الدعاية االستعامرية حتاول تصوير دعوة القومية 
العربية عىل أهنا قناع فإن اجلمهورية العربية املتحدة هيمها أن تعرف حكومة 

الكويت ما ييل :

أن  خلريه  وتريد  للكويت  خري  كل  يسعدها  املتحدة  العربية  اجلمهورية   -   
يبقى لشعبه.



- 98 -

- هناك أصوات يف العامل العريب، ال من خارجه، تطالب الكويت بأن يعطى    
بعض عائداته للدول العربية، وفيام يتعلق باجلمهورية العربية املتحدة فإهنا 
ترفض ذلك أساسًا، ولو عرض عليها قرش واحد من الكويت العتذرت 
عنه، وصممت عىل االعتذار إيامنًا منها بأن املستقبل العريب جيب أن يقوم 
عىل املبادئ ال عىل العطاء، وقد يقال من جانب البعض إن هناك تبذيرًا يف 
رصف عائدات البرتول العريب، واجلمهورية العربية املتحدة تشعر أن تلك 

ليست مشكلتها وإنام مشكلة مرتوكة للتطور العريب العام.

ال تستطيع اجلمهورية العربية املتحدة أن تقبل نزول قوات استعامرية يف أي   -4
خطرًا  الكويت  الربيطاين يف  الوجود  تعترب  وهي  العريب،  الوطن  من  بقعة 
دامهًا جيب إبعاده فورًا، ومن ناحية أخرى فهي تدرك أن شعب الكويت 
أنه البد  ترى  هلذا  هتديدات، وهي  إليه من  ما وجه  لكثرة  الطمأنينة  يريد 
من توفري طمأنينة عربية لشعب الكويت، وترى اجلمهورية العربية املتحدة 
أن اقرتاح الكويت بطلب قوات عربية لتحل حمل القوات الربيطانية يقدر 
العربية  اجلامعة  يف  الكويت  عضوية  تساهم  لذلك  الطمأنينة،  توفري  عىل 
ويف األمم املتحدة بعد ذلك يف تدعيم هذه الطمأنينة، وذلك حتى يستطيع 

الضمري العريب أن يسوي األزمة يف نطاق عريب)22(.

أاّل تبعث بقوات من جيوشها لعدة  املتحدة تفضل  العربية  إن اجلمهورية   -5
أسباب:

أ -   بينها أاّل يكون هناك سبب إلثارة التأويالت، مهام سهل الرد عليها 
لصدورها من جانب أصحاب اهلوى والغرض.

ومنها أن ذهاب قوات من اجلمهورية العربية املتحدة قد خيلق عنادًا  ب- 
تريد  وال  قاسميًا،  عنادًا  أيضًا  خيلق  وقد  األمور،  يعقد  استعامريًا 
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ذريعة،  وال  حجة  لالستعامر  ترتك  أن  املتحدة  العربية  اجلمهورية 
فإن هدفها ليس أن تبعث قواهتا إىل الكويت، وإنام هدفها أن خترج 
القوات الربيطانية من الكويت، وأن يبقى االستقالل الكويتي ممثاًل 

إلرادة شعب الكويت.
ومنها أخريًا أن اجلمهورية العربية املتحدة تريد أن تبقي كل جندي  ج�- 
من جنودها عىل اخلطوط مع إرسائيل. وهلذا فإن اجلمهورية العربية 
املتحدة حرصت عىل أن تستثني من إرسال القوات إىل الكويت أي 

دولة عربية هلا خطوط مع إرسائيل.
ال توافق اجلمهورية العربية املتحدة عىل أي حماولة للتأجيل أو للتسويف،   -6
لشعب  العربية  الطمأنينة  توفري  يف  أو  الربيطانية  القوات  إجالء  يف  سواء 

الكويت العريب.
وال حيتاج هذا التقرير الذي نرشته جريدة األهرام واملعرب عن موقف الرئاسة 
إىل كثري من التحليل؛ حيث ترص اجلمهورية العربية املتحدة عىل انسحاب بريطانيا 
املقرتح  الكويت، وتؤيد  العربية لدولة  الطمأنينة  الكويت، وترص عىل توفري  من 
الكويتي بأن تستبدل بالقوات الربيطانية قوات عربية، وتضع االنسحاب الربيطاين 

رشطًا لقبول الكويت يف اجلامعة ويف األمم املتحدة.

وخالصة موقف القاهرة يأيت من ثالثة بيانات :
األول: هينئ الكويت باالستقالل، ويرى فيه إسهامًا نحو حترر األمة العربية. 

إنذار إىل احلكومة العراقية بشأن ما علمت به اجلمهورية العربية املتحدة عن  الثاين: 
احلشود العسكرية جتاه الكويت.

الثالث: رفض الوجود الربيطاين يف الكويت، وحتوله إىل هدف إعالمي وسيايس 
إلخراجه من الكويت.

يرافق ذلك مساعي كويتية إلبراز املوقف احلقيقي كام تراه الكويت.   
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7- موقف اململكة العربية السعودية
السعودي مساء  الوزراء  اجتامعًا ملجلس  عبدالعزيز  بن  امللك سعود  ترأس 

يوم 27 يونيو 1961م لبحث التهديدات العراقية ضد الكويت.

وأصدرت اململكة البيان الذي أذيع مساء اليوم نفسه، وجاء فيه: إن جاللة 
رضر  ،وأي  واحدًا  بلدًا  والكويت  السعودية  العربية  اململكة  يعترب  سعود  امللك 
السعودية وبالعكس. كام أعلن  العربية  اململكة  بالكويت سوف يؤثر عىل  يلحق 
راديو مكة أن اململكة أبلغت ذلك إىل سفريها يف بغداد لنقله إىل احلكومة العراقية، 
يونيو   27 الثالثاء  الكويت  إىل  سيصل  السعودي  األركان  رئيس  أن  أعلن  كام 

للتفاوض مع أمري الكويت يف اخلطوات الواجب اختاذها إزاء هتديد قاسم.)23(

األول  أربعني ساعة من االجتامع  بعد  السعودي  الوزراء  اجتمع جملس  كام 
برئاسة امللك سعود، حيث استمع إىل تقرير عن أزمة الكويت قدمه رئيس األركان 

السعودي بعد عودته من الكويت.

كام أرسل امللك سعود برقية إىل الرئيس مجال عبدالنارص يقرتح فيها التعاون مع 
اجلمهورية العربية املتحدة " لرتق الفتق الذي ال يستفيد منه إال أعداء العرب".

ورد الرئيس مجال عبدالنارص مؤكدًا ما جاء يف برقيته إىل الشيخ عبداهلل السامل 
برفض ادعاءات قاسم ورفض الضم.

وتنفيذًا لقرار امللك سعود بتقديم الدعم العسكري وصلت القوات السعودية 
إىل داخل الكويت يف 29 يونيو 1961م، وأرسلت إىل احلدود مع العراق.)24(

اللواء قاسم ناشده فيها باسم اهلل والعروبة  كام بعث امللك سعود برقية إىل 
أن يغلب احلكمة ومصلحة العرب يف هذا الوقت الذي حيتاجون فيه إىل التامسك 

أكثر من أي وقت مىض، ويضيف امللك يف برقيته قائاًل:
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إنني أترك األمر لوطنيتكم وبعد نظركم لتقدير املوقف، وأرجو أال تعرضوا 
البالد العربية ملا يؤثر فيها، كام هيمني أن أشري هبذه املناسبة إىل احلشود اإلرسائيلية 

عىل حدود اإلقليم الشاميل للجمهورية العربية املتحدة.
وبناء عىل تعليامت من امللك شخصيًا نقل السفري السعودي يف بغداد إىل وزير 
خارجية العراق رسالة واضحة مفادها أن أي هجوم عىل الكويت يعترب هجومًا 
عىل اململكة العربية السعودية، كام أبلغ السفري العراقي يف جدة بخصوص الرسالة 

التي بعثها امللك سعود إىل اللواء قاسم.
كام اجتمع امللك سعود مع السفري حافظ أبو الشهود سفري اجلمهورية العربية 

املتحدة يف جدة بناء عىل طلب امللك لتنسيق املواقف.
كل ذلك تم عىل خلفية تصعيد إعالمي يف الصحافة املرصية بالذات ينتقد 
فيه الوجود الربيطاين مع اإلرصار عىل االنسحاب من الكويت والتشديد عىل أن 
هذه أزمة عربية جيب أن حيلها العرب أنفسهم، وأن جمرد السعي للحصول عىل 
العامل العريب  التواجد الربيطاين يف  مساعدة بريطانية هو أمر شاذ بحد ذاته، وأن 

دائاًم يتم جتيريه لصالح بريطانيا.

الشيخ عبداهلل السامل يستقبل قائد القوات السعودية يف مكتبه
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جولة وفد الكويت لرشح احلقائق
يف  اتباعها  عىل  الكويت  حكومة  حرصت  التي  الدبلوماسية  اجلهود  ضمن 
معاجلة األزمة من جراء مطالبة اللواء قاسم بالكويت تّم إرسال وفد لزيارة الدولة 
العربية املستقلة خالل الفرتة من 10 إىل 26 يوليو 1961م سبقتها زيارة للملكة 

العربية السعودية يوم 7 يوليو 1961م.

ولقد تشكل الوفد من كل من:

رئيسًا الشيخ جابر األمحد الصباح رئيس الدائرة املالية     -

عضوًا السيد نصف يوسف النصف من الشخصيات الكويتية   -

عضوًا السيد عبدالعزيز محد الصقر من الشخصيات الكويتية   -

سكرتريًا السيد يوسف إبراهيم الغانم من الشخصيات الكويتية   -

السيد عبدالعزيز عبداهلل الرصعاوي نائب رئيس دائرة الشئون االجتامعية   -
سكرتريًا والعمل       

)قانوين( السيد املحامي محد يوسف العيسى   -

)مدير مكتب رئيس الوفد( السيد بدر يوسف النرصاهلل    -

من  الفارس  عبداللطيف  محد  السيد  بخط  الوفد  عودة  بعد  التقرير  وكتب 
موظفي دائرة البلدية، الذي وقع عليه االختيار من قبل الوفد ليقوم بكتابة التقرير 
املعد من قبل سكرتارية الوفد بخط يده ملا عرف عنه من حسن خطه وأمانته بعدم 
إفشاء ما تضمنه التقرير من بيانات ومعلومات قبل اعتامده من قبل رئيس وأعضاء 
الوفد. ثم رفعه لسمو أمري البالد الشيخ عبداهلل السامل، وجرى كتابة التقرير بمعرفة 

وحتت إرشاف كل من : 
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السيد يوسف إبراهيم الغانم.  -

السيد عبدالعزيز عبداهلل الرصعاوي.  -

األمور  وأهم  هبا،  قام  التي  املهمة  عن  شامل  تقرير  بوضع  الوفد  قام  ولقد 
واملحادثات التي دارت يف الدول التي زارها، وهذه الدول هي : 

- اململكة العربية السعودية

- اجلمهورية العربية املتحدة 

- مجهورية السودان 

- اململكة الليبية 

- اجلمهورية التونسية 

- اململكة املغربية 

- اململكة األردنية اهلاشمية 

- اجلمهورية اللبنانية 

أ - زيارة الوفد للمملكة العربية السعودية
بدأ الوفد زياراته بزيارة اململكة العربية السعودية يوم 7 من يوليو 1961م، 
إىل  بالسفر  النصف  يوسف  نصف  السيد  برفقته  األمحد  جابر  الشيخ  قام  حيث 
رسالة  حاماًل  الطائف  بمدينة  سعود  امللك  ومقابلة  السعودية  العربية  اململكة 
امتنان من األمري إىل امللك سعود الذي كرر تأييد بالده الستقالل الكويت، وقال 
ليس هناك من سبب يدعو إىل التفاوض مع العراق، ولقد عاد الوفد إىل الكويت 
يوم 10 من يوليو 1961م ليستأنف الوفد رحلته بكامل أعضائه إىل بقية الدول 

العربية املشار إليها آنفًا.
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ولدى استقبال امللك سعود بن عبدالعزيز لسمو الشيخ جابر األمحد الصباح، 
يف  ومعربًا  الكويت  الستقالل  الكامل  تأييده  عن  فيها  عرب  بكلمة  امللك  حتدث 
دولة  من  العراقي  املوقف  جتاه  هبا  يشعر  التي  األسى  مشاعر  عن  نفسه  الوقت 
الكويت، مؤكدًا أن اململكة والكويت يف خندق واحد، وفيام ييل نص كلمة امللك 

سعود بن عبدالعزيز:

وقوميتها،  عزهتا  صميم  يف  العربية،  باألمة  حلت  التي  النازلة  هذه  "إن 
التهاين  وتبادلنا  هبا،  تبارشنا  التي  الفرحة  أن  وذلك  عريب،  كل  آالمها  يف  يشرتك 
الشقيق،  اجلار  الكويت،  استقالل  وهي  واالنتظار،  الصرب  بعد  بحلوهلا،  القلبية 
العربية،  األمة  عىل  الغالية  الفرحة  تلك  واالزدهار،  واالستقالل  باحلرية  اجلديرة 
التي كدرهتا احلوادث األخرية، التي نعتربها نكسة خميفة، ال يعلم مدى مصيبتها 

للعرب إال اهلل وحده.
وإنني ألكرر لكم، وألهل الكويت، حكومة وشعبًا، بأنني شخصيًا، ومجيع 
أفراد أرسيت، وحكومتي والشعب السعودي، نقف اليوم معكم وقفة رجل واحد، 
ندافع عن ذلك اجلزء العريب الغايل من وطن األمة العربية، ونذود عنه ذودنا عن 
أي شرب آخر يف بالدنا العربية كلها. وقد أعلناها رصحية مدوية، يف مشارق األرض 
ومغارهبا، بأن الكويت نعتربه مع اململكة العربية السعودية بلدًا واحدًا، ال هدف 
لنا ، وال غاية، وال مطمع، إال أن تكون الكويت حرة مستقلة ألهلها وحلكومتها، 

ونشد أزرهم يف الرساء والرضاء، ويشدون أزرنا أيضًا يف الرساء الرضاء.
وإنني أطمئنكم أن مجيع القبائل واحلارضة يف بالدنا، يقفون اليوم، عىل قدم 
صفتي  مع  نفيس  أعترب  وإين  ووطنكم،  وطننا  عن  والدفاع  لتعضيدكم  وساق 
من  الطيبة  البقعة  لتلك  خملصًا  مواطنًا  نفيس  أعترب  البالد،  هلذه  كملك  الرسمية 
جلدي  مس  أرض  الشاعر:"أول  قال  كام  فهي،  الكويت؛  وهي  العرب،  بالد 
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تراهبا". أقول هذا وأعلنه وفاء للعهد، وقيامًا بواجب النجدة، وحرصًا عىل عدم 
تعرض الكويت ألي احتالل أجنبي أو عريب، فال احتالل، وال ضم، وال اغتصاب 
الرب  تتعاون عىل  وإنام هي أرسة عربية واحدة، وبالد عربية واحدة،  العرب،  بني 
والتقوى، وتوحيد جهودها كلها لتحرير ما اغتصبته إرسائيل من بالدنا، وما حيتل 
نصب  اهلدفني  هذين  يضع  أن  عريب،  كل  عىل  كان  وإن  أطرافها.  من  االستعامر 

عينه، وأن جيعلها عقيدة قلبه، ووجهته التي يويل وجهه شطرها.
عىل هذا، هنب اليوم مجيعًا، أنا وشعبي واألمة العربية بأرسها يف كل مكان، 
ما  له  نريد  الكويت،  وهو  بالدنا  من  واملستقل  العريب،  اجلزء  ذلك  عن  للدفاع 
نالوه  الذي  لالستقالل  املرشف  الطويل  كفاحهام  بعد  وشعبه،  حكامه  له  يريده 
واستحقوه، وأن يكون الكويت عضوًا كرياًم عاماًل مع جريانه يف اجلامعة العربية، 
ويف هيئة األمم املتحدة، ويف املجاالت الدولية، التي تتعاون عىل السالم ورفاهية 

البرش واإلنسانية.
إن بعض اإلذاعات تتعرض اآلن ملا تسميه الوساطة يف هذه املشكلة.

وأنا ال أعلم كيف تكون الوساطة يف مثل هذه املشكلة، واملوضوع موضوع 
استقالل أو اغتصاب، وال يشء بينهام، فال مساومة وال وساطة يف استقالل، وهي 
إذ نشكر  وإنا  والذود عنه،  اجلميع محايته  إىل  اجلميع، واملطلوب  به  يشء اعرتف 
سيادة األخ األمني العام للجامعة العربية عىل مساعيه املشكورة نرى أن احلق يف هذا 
اخلالف بني، ونأمل أن تعود املياه إىل جمارهيا، وأن تبقى الكويت ألهلها وحكومتها، 
حرة مستقلة، وشقيقة عاملة، تنضم إىل الركب العريب لتحرير فلسطني واجلزائر 
وأطراف اجلزيرة العربية املحتلة. وإن التحشدات اإلرسائيلية عىل حدود اإلقليم 
الشاميل من اجلمهورية العربية املتحدة جديرة بجمع العرب، ألن يوجهوا قواهتم 
ملجاهبتها ودحرها، بداًل من أن يقف العريب بسالحه أمام أخيه العريب عىل أرض 

اجلميع عىل وطن اجلميع.
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ب - زيارة الوفد إىل اجلمهورية العربية املتحدة :
توجه الوفد يف العارش من يوليو 1961م إىل القاهرة، وكان بكامل أعضائه، 
الرئيس مجال عبدالنارص الذي تم  الوفد رسالة من أمري الكويت إىل  حيث محل 
االجتامع به يوم 11 من يوليو 1961م يف مدينة اإلسكندرية، وأول سؤال طرحه 
الرئيس مجال عبدالنارص عىل الوفد هو: هل هذا الوفد يمثل العائلة احلاكمة أو أنه 
وفد شعبي كويتي؟ فأجابه السيد عبدالعزيز الصقر إن هذا الوفد يرأسه أحد أفراد 
العائلة احلاكمة وهو الشيخ جابر األمحد الصباح بصفته مسؤواًل عن األمور املالية 

يف البالد أما باقي أعضاء الوفد فهم من الشعب الكويتي.

املوقف  هو  سيزوروهنا  التي  بالدول  الوفد  أعضاء  يراه  موقف  أهم  وكان 
نظر  وجهة  يعكس  فهو  كثرية،  أمورًا  عليه  تعلق  كانت  الكويت  ألن  املرصي، 
الشارع العريب، بل ويتحكم يف الشارع العريب، وذلك بام يملكه من جهاز إعالمي 
مرتددين  الوفد  أعضاء  وكان  لالستعامر،  املناوئة  القومية  حركة  ويتزعم  ضخم، 
بشأن كيفية اخلوض يف مسألة استدعاء القوات الربيطانية إىل الكويت، خوفًا من 

أن يساء فهم هذه القضية من قبل الرئيس مجال عبدالنارص.

إال أن السيد عبدالعزيز الصقر بادر باحلديث، وبني األسباب التي دعت الكويت 
مفاجئ. عراقي  غزو  من  الكويت  خوف  وأمهها  الربيطانية،  القوات  الستدعاء 

ولقد ارتاح الوفد للتفهم الذي أبداه الرئيس مجال عبدالنارص للوضع حينام 
أجاب قائاًل: إن هذا شأنكم، ومن حقكم املحافظة عىل استقاللكم، وهذا ترصف 
اجلميع، وعليكم محاية  يطمع هبا  ثروة  لديكم  إن  كيانكم،  للمحافظة عىل  سليم 
أمهلوين  جهتي  من  وأنا  الوطنية،  أهدافكم  خيدم  فيام  هبا  والترصف  الثروة  هذه 
الربيطانية. القوات  حمل  عربية  قوات  حتل  بحيث  سأترصف  وأنا  شهور،  ستة 
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الرئيس مجال عبدالنارص لدى استقباله الشيخ جابر األمحد
والوفد املرافق له )وفد الكويت لرشح احلقائق(

الشيخ جابر األمحد يف أحد لقاءاته مع الرئيس مجال عبدالنارص
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لقد كان تفهم الرئيس مجال عبدالنارص لوجهة النظر الكويتية بشأن القوات 
باقي  النوايا احلسنة يف  للكويت، وبداية موفقة جلولة وفد  الربيطانية نرصًا كبريًا 
الرئيس  موقف  أن  الوفد  ألعضاء  العام  االنطباع  وكان  املستقلة،  العربية  الدول 
مجال عبدالنارص كان رصحيًا غاية الرصاحة، وخاليًا من أي مطمع، ويعمل وفق 
مبادئ يؤمن هبا، وينظر إىل قضية الكويت يف إطار مبادئ القومية العربية والتيارات 
الدولية، وكان ملوقف الرئيس مجال عبدالنارص وتفهمه لوجهة النظر الكويتية تأثري 
قوي مبارش يف قبول الكويت يف عضوية جامعة الدول العربية بتاريخ 20 يوليو 

1961م؛ أي قبل عودة الوفد إىل الكويت.

واحلقيقة التي ال تقبل النقض هي أن موقف الرئيس مجال عبدالنارص، وتأليبه 
املعارضة  حتريك  يف  ونجاحه  العراق،  ضد  العريب  العام  وللرأي  العربية  للدول 
عربية  ضغط  قوة  تشكيل  إىل  أدت  قاسم،  عبدالكريم  ضد  والداخلية  اخلارجية 
وإفشال  العراقي  املوقف  إضعاف  إىل  وأدت  العراقية،  االدعاءات  ضد  ودولية 

خمططاته العربية والدولية.

ج� - زيارة الوفد جلمهورية السودان :
اخلارجية  بوزارة  بمكتبه  السودان  وزير خارجية  السيد  بمعايل  االجتامع  تم 
 9:45 حتى   8:45 )من  ساعة  املقابلة  ودامت  1961م،  يوليو   15 السبت  يوم 
الوفد، سار  الشيخ جابر رئيس  التمهيد للحديث من قبل سعادة  صباحًا( وبعد 

اللقاء عىل النحو اآليت:

نظرنا  يف  كانت  الكويت  استقالل  مسألة  إن  اخلارجية:  وزير  السيد  قال 
واضحة، إال أننا نتيجة ملطالبة قاسم املفاجئة واتصاالت العراق بنا دار يف نفوسنا 
هذا التساؤل: هل الكويت وحدة قائمة بذاهتا؟، والتهنئة من جانب السودان عىل 
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أثر استقالل الكويت، وإن كانت ال حتمل بالنص عبارات االعرتاف فإهنا روحًا 
كانت تعرب عن اعرتافنا باستقالل الكويت.

وردًا عىل هذه النقطة رشح الوفد للسيد وزير اخلارجية حقيقة وضع الكويت 
الدول عىل  قبل مجيع  تعامل من  أن وجدت وهي  منذ  أهنا يف مجيع عهودها  من 
شقيقة  جارة  كوهنا  إال  إطالقًا،  بالعراق  مرتبطة  وغري  بذاهتا  قائمة  وحدة  أهنا 
للعراق مستقلة ومنفصلة عنه، ومجيع ترصفات العراق نفسه معنا ومجيع معامالته 

واتصاالته مع حكومة الكويت تؤكد هذه احلقيقة.

قاسم  الكويت حيال مطالبات  اختذهتا  التي  الوفد مجيع اخلطوات  ثم رشح 
التي ال تقوم عىل أي أساس، وما قام به من حتشدات وهتديدات لضم الكويت 

بالقوة. 

أمام هذا البيان قال وزير اخلارجية إن خطواتكم ال شك سليمة ويف حملها. 
ومن ناحيتي الشخصية ليس لدّى أدنى شك يف حقيقة استقالل الكويت.

وأشار من ناحية أخرى إىل أنه يعرتض عىل األسلوب غري السليم الذي اتبعه 
قاسم وسلكه مع الكويت، وقال: كان يمكن من قبل االعرتاض عىل استقالل 
الكويت من قاسم، قبل سنة أو أكثر، لكن قاساًم وقد ترك الدول العربية والعامل 
أمجع يتعامل مع الكويت عىل أساس أهنا وحدة بذاهتا، ثم جييء اآلن ويقول إهنا 
نتفق  أن  بأي حال من األحوال  الكويت فهذا غري معقول، وال يمكن  جزء من 

معه.

ورشح الوفد للسيد وزير اخلارجية الظروف التي أجلأت الكويت إىل اختاذ 
املوقف الوقائي العاجل بنزول القوات الربيطانية، وكذلك الشكوى التي تقدمت 
هبا الكويت إىل جملس األمن. وحيث إن الكويت ترغب يف أن جتد هلذه األزمة 
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بني الكويت والعراق حالًّ يف نطاق جامعة الدول العربية، فإهنا - الكويت - قد 
تقدمت بمذكرهتا إىل جملس اجلامعة معربة عن هذه الرغبة وحمددة اجتاهها العريب 
الصحيح، واملوضوع اآلن معروض عىل جملس جامعة الدول العربية الذي تأجل 

حتى يوم اخلميس املقبل.

الوزير: إن السودان يوافق دون حتفظ عىل عضوية الكويت يف  فقال السيد 
ثمة  هناك  كان  وإذا  املتحدة،  األمم  عضوية  يف  وكذلك  العربية،  الدول  جامعة 
ارتباط بني دخول الكويت جامعة الدول العربية وتشكيل قوات عربية لتحل حمل 
القوات الربيطانية يف الكويت فإن هذا أيضًا ال يغري يف تأييدنا لكم. والسودان عىل 
أية حال ينتظر منكم أن تقولوا له ماذا تريدونه منا لنعمل به. فالسودان يف تقديره 

اخلاص كام يقول وزير اخلارجية - ال يرتدد يف مساعدتكم.

كام قال السيد وزير اخلارجية: إن احلكومة الربيطانية كانت قد تقدمت برجاء 
ملرور قواهتا إىل الكويت عن طريق السودان، فكان رد السؤال: هل هذا بناء عىل 
رغبة حاكم الكويت؟، وحني تأكدنا من ذلك سمحنا بمرور 32 طائرة. أما عن 
االقرتاح اخلاص بتشكيل قوة عربية لتحل حمل القوات الربيطانية فقد أثار السيد 

وزير اخلارجية النقاط التالية :

يقول  كام  فالسودان  تكون؟  ملن  القوات  هلذه  العسكرية  القيادة  ناحية  من   -1
وزير اخلارجية قد مر بتجربة الكونغو القاسية، وهيمه اآلن أن يعرف ملن 
تكون القيادة إذا ما قرر السودان أن يشرتك بوحدات عسكرية من قواته؟، 
ومن رأي وزير اخلارجية أن تكون القيادة كويتية ألن أهل الكويت أعرف 
ببالدهم، ويسهل ذلك اليشء الكثري من مهامت هذه القوات، ويف تسيري 

دفة األمور بصفة عامة.
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فكان من رأي وفد الكويت أهنم وإن كانوا حيبذون أن تكون القيادة كويتية    
فإّن هذا موكول للدول العربية، واألمر عىل أي حال معروض عىل جملس 
كان  ولربام  بالتفصيل،  ذلك  كل  سيبحث  شك  ال  الذي  العربية  اجلامعة 

باإلمكان تشكيل جملس قيادة مشرتكة يكون رئيسه كويتيًا.
هل  العسكرية،  العربية  الوحدات  نفقات  عن  اخلارجية  وزير  تساءل  كام   -2
تتحملها كل دولة عربية عىل حدة أم تتحمل هذه النفقات جامعة الدول 
العربية أم حكومة الكويت؟ فكان الرد الوفد عىل هذه النقطة بأن جملس 

جامعة الدول العربية ال بد وأنه سيبحثها بالتفصيل أيضًا.

حني استفرس الوفد من وزير اخلارجية عن رأي السودان يف االشرتاك يف   -3
القوات العربية املطلوبة لتحل حمل القوات الربيطانية، أجاب السيد وزير 
من  وأن  السودان،  قبل حكومة  من  املوضوع سيبحث  هذا  بأن  اخلارجية 
وجهة نظره اخلاصة يرى أن السودان تنقصه النقل وصعوبة ترحيل قواته. 
كام أن الوزير يرى يف تقديره اخلاص أن القوات العربية عىل أية حال ستكون 
رمزية، وأن وضعها سيكون مشاهبًا لوضع قوات األمم املتحدة عىل احلدود 

بني إرسائيل والدول العربية املتامخة هلا.

تساءل السيد وزير اخلارجية عن الفقرة الرابعة من املرشوع املغريب املقدم   -4
الكويت  شعب  يبدهيا  رغبة  كل  تأييد  فيها  جاء  التي  العربية،  اجلامعة  إىل 

للوحدة أو االحتاد مع غريه من الدول العربية طبقًا مليثاق اجلامعة.

وتساءل عن معنى وجود هذا النص، وقال: نحن من جانبنا ال نعرتض عىل 
وجود هذا النص ألن االحتاد أو الوحدة ال تقوم إال عىل أساس من رغبة الشعوب، 
وكان من األمثل أن يسلك الواحد مسلكًا غري املسلك الذي سلكه، ولكن ما رأي 
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الكويت يف هذا اخلصوص؟ لو وجد مثل هذا النص بالنسبة للسودان مثاًل، فمن 
وجهة نظري اخلاصة ما كنت أرىض به.

فكان رد الوفد بأن هذه النص وجد طبقًا مليثاق جامعة الدول العربية، هذا 
الكويت ليس هلا صوت حتى اآلن يف جملس  ناحية أخرى فإن  ناحية، ومن  من 

اجلامعة، ومل حترض االجتامع الذي نوقش فيه هذا املرشوع.

فرد وزير اخلارجية بأن السودان سيكون صوتكم إن شاء اهلل.

بارتياح  يشعر  والوفد  الساعة 9٫15 صباحًا  متام  املقابلة يف  انتهت  وهكذا 
ملوقف السودان وتفهمه التام ملا عرضناه عليه من موضوعات واستعداده للوقوف 

يف صف الكويت. 

ويف متام الساعة 12 ظهرًا قابل الوفد بحضور وزير اخلارجية معايل الفريق 
إبراهيم عبود الذي عرض عليه السيد وزير اخلارجية ما انتهينا إليه. وأكد معايل 
متام  يف  املقابلة  وانتهت  الكويت،  لقضية  السودان  وتأييد  بالوفد  ترحيبه  الفريق 

الساعة 12:15.

د - زيارة وفد الكويت للمملكة الليبية :
استقبل الوفد رئيس وزراء ليبيا السيد حممد عثامن العبيد يف منزله اخلاص يوم 

16 يوليو

بعد التمهيد من قبل سعادة رئيس الوفد يف هذا اللقاء الذي حرضه األعضاء، 
ورشحه املوقف من مجيع نواحيه، تكلم رئيس الوزراء الليبي، وقال : 

إننا قمنا بتهنئة الكويت حينام نالت استقالهلا، وذلك يعّد منا اعرتافًا رصحيًا 
هبذا االستقالل، وحينام فوجئنا بترصحيات اللواء قاسم رئيس وزراء العراق دعونا 
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سفري العراق باململكة الليبية عندنا ملقابلتنا، وأعربنا له عن قلق ليبيا ملكًا وحكومة 
وشعبًا بشأن الوضع الراهن يف الكويت، ومل يستطع السفري العراقي حينئذ تربير 
احلكومات  تقف  مل  ملاذا  قوله:  هو  به  يرد  أن  استطاع  ما  وكل  حكومته،  موقف 
العربية ضد مراكش حينام طالبت بضم موريتانيا؟ وحني طلب العراق هذا الطلب 

بالنسبة لضم الكويت إىل العراق وقفت مجيع احلكومات العربية ضده.

نعترب  ألننا  كليًا،  اختالفًا  خيتلف  الكويت  وضع  إن  هذا:  عىل  الرد  فكان 
كانت  أهنا  هنالك  ما  وكل  هبا،  اخلاص  كياهنا  وهلا  بذاهتا  قائمة  دولة  الكويت 
الكويت استقالهلا كان من واجبنا  نالت  الربيطانية، وحني  خاضعة حتت احلامية 

تأييد هذا االستقالل.

وأضاف رئيس الوزراء؛ إن موقفه وموقف حكومته واضح كل الوضوح، 
ال لبس وال غموض فيه، وإننا نؤيد استقالل الكويت كل التأييد، ويف استقالل 
الكويت فيام نرى توطيد استقاللنا واستقالل كل دولة عربية. ثم قال: وأرجو أن 

تكونوا عىل يقني بأن ليبيا ستقف بجانبكم يف املحافل العربية والدولية.

بأن  نعتقد  ونحن  معكم،  الدبلومايس  التمثيل  بانتظار  ونحن  أضاف:  كام 
تأجيل البت يف دخول الكويت إىل اجلامعة العربية كان بقصد أال يتصدع الصف 
وليس  العامة  للمصلحة  عقله  حيكم  لكي  للعراق  فرصة  تعطي  وحتى  العريب، 
لنا  فليس  العربية  املجموعة  عن  يشذ  أن  العراق  أراد  إذا  أما  شخصية،  ملصلحة 
باستقالل  إيامننا  نراه سلياًم، وهو  الذي  الطريق  حيلة بعد ذلك من أن نسري عىل 

الكويت وسيادهتا ودخوهلا جامعة الدول العربية.

مقره  يف  الليبية  اململكة  مللك  الوفد  مقابلة  متت  1961م  يوليو   17 ويوم 
وزير  بصحبتنا  وكان  هناك،  إىل  غازي  بني  من  الطائرة  ركبنا  حيث  طربق،  يف 
اخلارجية ورئيس الديوان امللكي، واستقبلنا جاللة امللك، وقدم له سعادة رئيس 
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الوفد الرسالة اخلاصة التي حيملها من صاحب السمو أمري الكويت املعظم، وبعد 
تأييدًا  الكويت  استقالل  يؤيدون  وحكومته  أنه  إىل  امللك  جاللة  أشار  تالوهتا 
تامًا، ويقفون يف صف الكويت، ثم ودعناه شاكرين. وقد طلب جاللة امللك إىل 

صاحب السعادة رئيس الوفد تبليغ حتياته إىل صاحب السمو أمري البالد املعظم.

يتسع  املتحدة  الليبية  اململكة  يف  معهد  بافتتاح  الكويت  باسم  الوفد  وتربع 
خلمسامئة فتى وفتاة من اجلزائريني، تتوىل حكومة الكويت مجيع نفقاته، وتدارس 
الوفد هذه الفكرة ورأى يف تبنيها وتنفيذها كسبًا للكويت لدى الرأي العام الليبي 

الذي يعطف عىل املجاهدين اجلزائريني وذوهيم.

 - الكويت  تنتهجها  التي  السياسة  مع  الفكرة جتاوبًا  تنفيذ هذه  رأي يف  كام 
حكومة وشعبًا - لنرصة إخواننا اجلزائريني املكافحني من أجل احلرية واالستقالل 

والعيش الكريم. 

بأعامل  القائم  سيادة  إىل  املعنى  هبذا  خطابًا  الوفد  رئيس  سعادة  وجه  وقد 
الليبية مع رجائه إخطار اجلهة املختصة يف اململكة  السفارة السعودية يف اململكة 

الليبية لتقوم بدورها بتبليغ ممثل اجلزائر فيها.

ه� - زيارة وفد الكويت للجمهورية التونسية : 
)من 17 يوليو 1961 إىل 18 يوليو 1961م(

مكتبه،  يف  املقدم  صادق  الدكتور  اخلارجية  وزير  السيد  مع  الوفد  اجتمع 
بني  احلالية  األزمة  يف   - الوفد  قدمها  كام   - الكويت  نظر  وجهة  رشح  وبعد 
عربية  دولة  كل  نؤيد  إننا  وقال:  اخلارجية،  وزير  السيد  تكلم  والعراق  الكويت 
تطالب باستقالهلا، فهذه هي سياستنا. ثم أضاف : إننا يف الواقع فوجئنا بمطالبة 
ال  األمر  هذا  فمثل  إليه،  الكويت  بضم  العراق  وزراء  رئيس  قاسم  عبدالكريم 
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نوافق عليه. ثم صحبنا إىل االجتامع مع السيد باهي األدغم رئيس الوزراء، الذي 
حدثنا بدوره عن موقف حكومته املؤيد للكويت، وكان متفهاًم لقضيتنا ومتتبعًا 
هلا، وأضاف رئيس الوزراء : إّن حكومته تؤيد استقالل كل جزء من أجزاء أمتنا 

العربية التي مل تستكمل سيادهتا بعد.

ولذلك فإن تونس ستقف بجانب الكويت يف املحافل العربية الدولية. كام 
رئيس  املقابلة  حرض  وقد  بورقيبة،  احلبيب  الرئيس  فخامة  ذلك  بعد  الوفد  قابل 
الوزراء ووزير اخلارجية ومندوب تونس الدائم لدى جامعة الدولة العربية. وقد 
حتدث الرئيس بورقيبة مؤيدًا قضيتنا، فقال: إن ديدن حكومته هو الوقوف بجانب 
كل دولة تنشد التحرر واالستقالل ومؤازرهتا يف هذا الطلب؛ ألن يف استقالل أي 

جزء من أجزاء الوطن العريب تدعياًم الستقالل الدول العربية األخرى.

وإن سياسة تونس دائاًم هي عدم املوافقة عىل توسع أي دولة عربية عىل حساب 
دولة عربية أخرى، ولذلك فنحن - أي تونس - ضد فكرة الضم التي ال تقوم عىل 
أساس من رغبات الشعوب، وحني أعلن استقالل الكويت بادرنا بتهنئتها فرحني 
بتخلص الكويت من النفوذ األجنبي، وهذا يعني اعرتافًا منا هبذا االستقالل. ثم 
استطرد رئيس تونس قائاًل: وإننا عىل أية حال نقف دائاًم بجانب الكويت، وقد 
أعطينا تعليامت بذلك إىل ممثلنا الدائم لدى جامعة الدول العربية املوجود حاليًا 

معنا يف هذا االجتامع، فهذه سياستنا التي ال لبس فيها وال غموض.

للمعهد  بافتتاح معهد آخر يف تونس مشابه  الكويت  باسم  الوفد  وقد تربع 
الذي سيفتح يف اململكة الليبية املتحدة.

املعنى  هبذا  خطابًا   - ليبيا  يف  السابقة  املرة  يف  كام   - الوفد  رئيس  وجه  وقد 
إىل السيد سفري اململكة العربية السعودية يف تونس ليتوىل إخطار اجلهة املختصة، 

وكذلك ممثل اجلزائر يف تونس.
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واجلامعة  األمن  جملس  لدى  الكويت  بممثل  تونس  يف  وهو  الوفد  اجتامع 
العربية السيد عبدالعزيز حسني يف 17 يوليو 1961م

كان قد طلب إىل السيد عبدالعزيز حسني ممثل الكويت لدى جملس األمن 
الدويل وجامعة الدول العربية أن يلتقي بسعادة رئيس الوفد وأعضائه يف تونس.

بتونس،  الوفد  أثناء مرور  يوليو 1961م يف  بتاريخ 17  اللقاء  تم هذا  وقد 
آخر  عىل  منهم  واطلع  الوفد،  وأعضاء  حسني  عبدالعزيز  السيد  اجتمع  حيث 
تطورات املوقف والنتائج التي توصلوا إليها من حمادثاهتم واتصاالهتم يف خمتلف 
نظرهم  ووجهات  بآرائهم  تزود  كام  هبا،  مروا  التي  العربية  والعواصم  الدوائر 
متهيدًا واستعدادًا حلضور جملس اجلامعة العربية املقرر عقده يوم اخلميس املوافق 
أبرق  فقد  هذا  أجل  ومن  حلضوره.  الكويت  دعوة  واملنتظر  1961م  يوليو   20
رئيس الوفد إىل كل من األمني العام جلامعة الدول العربية والسيد وزير خارجية 
بالقاهرة  السعودية  العربية  اململكة  سفري  والسيد  املتحدة  العربية  اجلمهورية 
ليحيطوا علاًم باعتامد السيد عبدالعزيز حسني متحدثًا باسم حكومة الكويت أو 
التسهيالت  كل  له  يقدموا  أن  ويرجوهم  العربية،  اجلامعة  جملس  لدى  هلا  ممثاًل 

املمكنة إلنجاح مهمته.

وكان الوفد قد سبق له أن اّطلع عىل التقرير الذي وضعه ممثل الكويت لدى 
جملس األمن حينام وافاهم باإلسكندرية بتاريخ 11 يوليو 1961م السيد راشد 
األمن،وكلف  جملس  لدى  الكويت  وفد  يرافق  كان  الذي  الراشد،  عبدالعزيز 
بالسفر من نيويورك إىل اجلمهورية العربية املتحدة، ومن هذا التقرير والنتائج التي 
انتهى إليها الوفد من اتصاالته وحمادثاته التي أجراها مع كافة املسؤولني يف البالد 
العربية، تبني للوفد رضورة دخول الكويت مكاهنا الالئق هبا بني شقيقاهتا الدول 
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عىل  وللتغلب  جهة،  من  املتحدة  األمم  يف  الكويت  لقبول  متهيدًا  وذلك  العربية 
كافة الصعوبات التي تواجهها من جهة أخرى. وهذا ما عمل ويعمل من أجله 
الوفد الذي لقي الرتحيب واملؤازرة والتجاوب من كافة املسؤولني يف العواصم 

العربية.

و - زيارة وفد الكويت للمملكة املغربية : 
)من 20 يوليو 1961م إىل 21 يوليو 1961م(  

كافة  من  املوقف  له  ورشح  الرباط،  يف  الدولة  كاتب  بنائب  الوفد  اجتمع 
نواحيه، فرد نائب كاتب الدولة بأن اململكة املغربية يف الواقع ال تشك يف حقيقة 
قبل  من  مناقشة  أو  جدل  حمل  املوضوع  هذا  مثل  يكن  ومل  الكويت،  استقالل 
بعض  أثار  الكويت  أرض  يف  الربيطانية  القوات  نزول  لكن  املغربية،  السلطات 
التساؤل لدينا ملعرفة الظروف واملالبسات التي أجلأت الكويت الختاذ مثل هذا 
املوقف، غري أن هذه املذكرة املقدمة من الوفد باسم حكومة الكويت إىل جملس 
جامعة الدول العربية أوضحت موقف حكومتكم وبددت الغموض الذي أحاط 
به، وأصبح األمر اآلن موكواًل إىل جامعة الدول العربية للبت فيه، ثم أضاف قائاًل:

العربية  اجلامعة  يف  حكومتنا  مندوب  تقدم  فقد  املغربية  اململكة  ناحية  ومن 
كام  العربية،  اجلامعة  يف  عضوًا  الكويت  بدخول  الرتحيب  إىل  يدعو  بمرشوع 

يتضمن املرشوع أيضًا وجهة نظرنا يف موضوع محاية استقالل الكويت.

ثم قابل الوفد يف صباح اليوم التايل 21 يوليو 1961م جاللة امللك احلسن 
الثاين، الذي استمع إىل وجهة نظر الوفد بشأن ادعاءات قاسم التي ال تقوم عىل 
أي أساس، وبعد ذلك تكلم جاللة امللك وقال: إنه يرجو أن يكون ما بني الكويت 
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والعراق جمرد غيمة تتبدد قريبًا إن شاء اهلل. كام أضاف: إن املغرب هيمه احلفاظ 
قائاًل:  استطرد  ثم  العواطف.  احلكمة عىل  تسود  وأن  العريب  الصف  وحدة  عىل 
اململكة املغربية سبق هلا أن هنأت الكويت باستقالهلا، وهذا اعرتاف من املغرب 
باستقالل الكويت. وختم جاللة امللك حديثه بقوله: إن املغرب سياسته معروفة، 
فنحن نؤيد طلب االستقالل بالنسبة ألية دولة بصفة عامة والدولة العربية بصفة 

خاصة.

ز- زيارة وفد الكويت اململكة األردنية اهلاشمية
من 22 يوليو 1961م إىل 24 يوليو 1961م  

مقابلة رئيس الوزراء السيد هبجت التلهوين
بعد أن رشح الوفد وجهة نظره حتدث رئيس الوزراء فقال: لقد كان العراق 
يف رشح وجهة نظره أكثر تنظياًم؛ فخطواته حمكومة، ودعايته مركزة، وكانت وجهة 
نظر الكويت يعوزها الرشح والدعاية؛ فمنذ إعالن قاسم ترصحيه بدأ العراق القيام 
باتصاالت يف غاية الدقة؛ فقد أمسك لكل دولة ممسكًا، فوعد اليمن بتأييدها يف 
بموريتانيا،  مطالبته  يف  معه  بالوقوف  للمغرب  وتعهد  العريب،  باجلنوب  املطالبة 
وأما األردن فقد لوح له باملساعدات، واألردن قد هنأ الكويت باستقالله، وهذا 
اعرتاف هبذا االستقالل، ولكن اتصاالت العراق بالدول العربية، كل عىل انفراد، 
وإرصاره عىل هذه املطالبة، وتأخري انعقاد جملس اجلامعة العربية إىل يوم 12 يوليو، 
التأجيل  الكويت، وطلبنا  استقالل  إعالن  منذ  املوقف  العوامل غريت  كل هذه 
خوفًا من التصدع للصف العريب، وحينام قبلت الكويت عضوًا يف اجلامعة العربية 

اهتم قاسم الدول العربية باجلبن والرشوة.

وهنا أثار الوفد ما يأيت:
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إن اتصاالت حكومة قاسم ودعايته وحماولته لتغيري احلقائق جيوز أن تكون 
مقبولة لدى بعض أعضاء جملس األمن أو هيئة األمم املتحدة لعدم توافر املعلومات 
الكافية لدهيم عن حقيقة وضع الكويت، ولكن ال يمكن أن تقبل بأي حال من 
األحوال من أعضاء جامعة الدول العربية، ملا يتوافر لدهيم من معلومات مجة عن 

حقيقة الوضع يف الكويت.

لكن رئيس الوزراء بدل أن يعلق عىل هذا الكالم قال:

الكويت،  ملشكلة  هنائيًا  حاًل  يعترب  ال  العربية  باجلامعة  الكويت  قبول  إن 
وهلذا جيب بحثها عىل مستوى أعىل من مستوى اجلامعة العربية، كأن تبحث عىل 
مستوى ملوك ورؤساء الدول العربية، عىل أن يمثل هبذا املستوى كل من الكويت 

والعراق.

ومل حيدد )رؤساء كل الدول العربية أو بعضها(. وهنا دعي الوفد ملقابلة امللك 
حسني، وقد حرض االجتامع رئيس الوزراء ورئيس الديوان والسفري السعودي.

وتكلم امللك فقال:

إعالنه".  منذ  االستقالل  هبذا  وهنأناه  الكويت،  باستقالل  اعرتفنا  قد  "إننا 
يف  الدخول  الكويت  عىل  عرض  لقد   " وقال:  حديثه،  يف  امللك  واسرتسل 
ويف  ذلك،  عىل  الكويت  توافق  ومل  العراق،  ثورة  قبل  العراقي  األردين  االحتاد 
احلارض القريب وقفت األردن وحدها فلم تتقدم ملساعدهتا الدول العربية ال ماديًا 
األردن"،  إىل  أراضيها  من  البرتول  مرور  منعت  السعودية  إن  حتى  معنويًا،  وال 
واستمر امللك يف مهامجة الدول العربية وعدم نرصهتا لألردن يف أحرج أوقاهتا، 
وها هي حتى اآلن تستمد القوة من الدول األجنبية؛ فاألردن يرابط جيشه عىل 
امتداد 650كم، وهذا مما جيعله يف وضع ال يستطيع معه االستغناء عن قسم من 
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إمكانياته العسكرية وتقديمها إىل دولة أخرى. يقصد بذلك قرار جامعة الدول 
العربية بإرسال جيش إىل الكويت.

الطراونة  أمحد  الديوان  رئيس  احلديث  تناول  امللك  من  املقدمة  هذه  وبعد 
فقال: " لقد برزت يف هذه األيام اجتاهات متطرفة، وهذا التطرف أول ما هيدف إىل 
أوضاع كأوضاع الكويت وقطر والسعودية واألردن، ثم إن بعض الدول العربية 
صفوف  يف  والشيوعية  املتطرفة  اآلراء  انبثاق  بجانب  اشرتاكيًا  اجتاهًا  اآلن  يتجه 
بعض الشعوب العربية". وهنا تناول احلديث امللك مرة أخرى وأخذ يقلل من 

قيمة اجلامعة العربية، ثم قال:

هذا  عن  بنفسه  وأجاب  الكويت؟  يف  األجنبية  القوات  تستمر  متى  وإىل 
املستحيل  من  بأنه  فأخربوه  اإلنجليز  أصدقائه  ببعض  اتصل  إنه  بقوله  التساؤل 
بقاء قواهتم بصورة دائمة، ثم أخذ يذكر الصعوبات التي ستقف يف طريقة تنفيذ 
قرارات اجلامعة العربية بإرسال جيوش عربية إىل الكويت، وذكر السودان عىل 
سبيل املثال بأنه قد أبدى يف جلسة اجلامعة األخرية حتفظًا عىل إرسال قوة سودانية 
اتصاالت  طريق  عن  الكويت  قضية  حتل  أن  يرى  إنه  أضاف:  ثم  الكويت.  إىل 
شخصية عىل مستوى عال، وإنه قوي األمل يف حل هذه املسألة عن هذا السبيل، 
وأيده يف ذلك رئيس الديوان. وهنا تساءل الوفد الكويتي: هل احلل الذي تعنونه 
يكون بطريقة فردية؟ وهل هناك مساومة عىل استقالل الكويت؟ إن كان األمر 
الكويت  استقالل  يكون  أن  األحوال  من  حال  بأي  نوافق  ولن  ال  نحن  كذلك 
"إن الكويت معرتف باستقالله، ولكننا نحاول  موضع مساومة. فأجاب امللك: 

إجياد خمرج هلذا األزمة". ولكنه مل حيدد هذا املخرج.

قبلنا يف جملس  فقد  إن قضيتنا واضحة،  فقال:  الكويتي  اجلانب  تكلم  وهنا 
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العربية، وتقدمنا بطلب قوات عربية لتحل حمل اجليوش األجنبية، وقد  اجلامعة 
بالدول  خيتص  أصبح  اآلن  واألمر  به،  ورحب  العرض  هذا  عىل  املجلس  وافق 
العربية نفسها، فعليها القيام بمسؤولياهتا والتزاماهتا التي وافقت عليها يف اجلامعة 
ممثلة بمندوبيها. ولكن اجلانب األردين عاد فأخذ يقلل من أمهية اجلامعة، ويندد 
يكون  سوف  والتي  األوسط،  الرشق  يف  املتطرفة  واالجتاهات  الشيوعي  باخلطر 
وقطر،  واألردن  والكويت  كالسعودية  العربية  الدول  بعض  عىل  كبريًا  رضرها 

وهلذا جيب أن يكون هناك تعاون بني هذه األقطار لتقف يف وجه هذه التيارات.

الذي هيدف إىل إجياد تعاون من بعض  نوايا اجلانب األردين  وهنا تتكشف 
كثريًا  يردد  كان  امللك  أن  وخصوصًا  ذلك،  يف  إدخالنا  وحماولة  العربية،  الدول 
كالمًا عن احتياج األردن إىل األموال التي تساعده يف الوقوف عىل قدميه، وهو 
التلميح أحيانًا، أو ما يقارب  إنام أتى ذلك عن طريق  مل يكن رصحيًا فيام ذكرنا، 

الترصيح يف بعض اجلمل.

ح - زيارة وفد الكويت اجلمهورية اللبنانية :
) من 24 يوليو إىل 26 يوليو 1961م (  

أن هناك  الوفد  وأبلغ  الوفد،  مع  اجتامعًا  الوزراء صائب سالم  رئيس  عقد 
من يشكك يف موقف لبنان وعدم منارصته للكويت، وبعد ذلك رشح وجهة نظر 

حكومته بالنسبة للموقف، وقال:

الكويت  حكومة  هنأ  الكويت  استقالل  إعالن  عىل  اطالعه  منذ  إنه 
باالستقالل، وبعد ذلك فوجئت احلكومة اللبنانية بترصيح اللواء قاسم، ورأت 
احلكومة أن تقوم بالعمل الصامت، وهو عن طريق االتصاالت الشخصية، وفعاًل 
تم االتصال بقاسم عن طريق سفرينا يف بغداد، ونتيجة لذلك وعد قاسم بعدم 
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استعامل القوة بمطالبته، وبعد ذلك فوجئنا بإنزال القوات الربيطانية يف الكويت. 
كام أوضح رئيس الوزراء أن موقفهم باجلامعة دائاًم بجانب الكويت، وكانوا مع 
اجلانب الذي ال يلح باحلل الرسيع خشية تصدع الصف العريب، وأال يسبب ذلك 

خروج العراق من اجلامعة.

تقرير وفد النوايا احلسنة الذي زار عواصم البالد العربية
القاهرة - اخلرطوم - بني غازي )طربق( - تونس - الرباط - عامن - بريوت 

) ما بني 10 يوليو و 26 يوليو 1961م (

يف  الوفد  أجراها  التي  واالتصاالت  املباحثات  نتائج  التقرير  هذا  يتضمن 
العواصم العربية التي زارها، وبسط قضية الكويت أمام املسؤولني فيها، وتبادل 

وإياهم وجهات النظر بشأهنا.

الشيخ جابر األمحد لدى زيارته رئيس جملس الوزراء اللبناين صائب سالم
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يرس الوفد هبذه املناسبة أن يسجل ارتياحه للتوفيق الذي ناله يف جولته هذه، 
التجاوب  روح  من   - عامة  بصفة   - العربية  البالد  يف  املسؤولني  لدى  ملسه  وما 

والتفهم التام لقضية الكويت.

بقبول  بتاريخ 20 يوليو 1961م اخلاص  العربية  الدول  ولعل قرار جامعة 
الكويت عضوًا فيها يعكس هذا النجاح والتوفيق يف مهمتنا، كام يرسنا أيضًا أن 
نسجل شكرنا لكافة التسهيالت واجلهود املوفقة التي قدمها ممثلو اململكة العربية 
السعودية يف البالد العربية التي قام الوفد بزيارهتا، وإىل جانب هذا نود أن نورد 

فيام ييل االنطباعات التي خرج منها الوفد نتيجة لقيامه بمهمته املوكولة إليه:

أواًل - انطباعات الوفد بشأن الدول العربية التي زارها: 
1- اجلمهورية العربية املتحدة 

يسرّي موقفها هذا أي مطمع،  الرصاحة، وال  كان موقفها معنا رصحيًا غاية 
الكويت يف إطار من مبادئ  ملبادئ تؤمن هبا، وتنظر إىل قضية  وهي تعمل وفقًا 
باجلمهورية  االتصال  تم  وعندما  كذلك،  الدولية  والتيارات  العربية  القومية 
واتفقت وجهتا النظر بذلت اجلمهورية كل جهدها يف سبيل الوصول إىل ما اتفقنا 
قويًا، وذا  العربية األخرى  للدول  بالنسبة  عليه، ولذلك كان موقفها يف اجلامعة 
تأثري مبارش يف قبولنا عضوًا يف اجلامعة العربية، وكذلك فإننا نتوقع تأييدًا مستمرًا 

يف املجال العريب والدويل إذا ما نفذت قرارات اجلامعة العربية.

2- اململكة األردنية 
لديه  ملسنا  وقد  الكويت،  لقضية  بالنسبة  األردن  موقف  يف  الوفد  يتشكك 
اجتاهًا إىل استغالل أزمة الكويت ملصالح مادية وسياسية، وذلك من حيث اإلفادة 
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من دخل الكويت من جهة، وإلدخال الكويت يف تكتالت عربية مع األردن من 
جهة أخرى.

أما عن بقية الدول العربية فقد كان موقفها بصفة عامة مؤيدًا لقضية الكويت 
والوقوف إىل جانبها.

أن  فلقد أحسسنا  التقرير، ومع ذلك  انطباعاتنا عنها عام ورد يف  وال خترج 
نظره  وجهة  لتأييد  الدول  هبذه  متتالية  باتصاالت  يقوم  يزال  وال  قام  قد  العراق 
وحماولة إضعاف مركز الكويت، ولذلك فإننا نرى وجوب االستمرار يف االتصال 
بتطورات األمور وعىل معرفة  دائم  العربية مجيعها حتى تكون عىل علم  بالدول 
تامة بوجهة نظر الكويت، وحتى تتاح الفرصة للرد عىل مجيع املزاعم العراقية التي 

تصل إىل هذه الدول.

ثانيًا - الشؤون اخلارجية

العربية، وعىل  الكويت دولة مستقلة، وعضوًا يف اجلامعة  بعد أن أصبحت 
التمثيل  لتبادل  نفسها  هتيئ  اآلن  وهي  املتحدة،  األمم  هيئة  يف  الدخول  أهبة 
السيايس  والقنصيل، بات من الواجب أن تكون هناك وزارة للخارجية مدعمة 
باألكفياء من الرجال املخلصني الذين يستطيعون أن ينهضوا بالتبعات ويتحملوا 
املسؤوليات، وكذلك فإن الشؤون اخلارجية قد أصبحت كثرية التعقيد، متعددة 
كام  التامة،  بالرسية  الكفاءة  جانب  إىل  يتصف  منظاًم  جهازًا  وتستلزم  اجلوانب، 
يتصف باملقدرة عىل إدراك التيارات السياسية واجتاهاهتا سواء يف العامل العريب أو 

يف العامل أمجع.

تعتمد عىل ركن  أن  اخلارج جيب  إىل  التي سنرسلها  الدبلوماسية  بعثاتنا  إن 
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متني يف وزارة اخلارجية، قدير عىل توجيه هذه البعثات الدبلوماسية التوجيه الذي 
حيقق مصلحة الكويت يف إطار سياسة مرسومة.

ثالثًا - التمثيل الدبلومايس 
زرناها،  التي  البالد  مجيع  يف  للكويت  سيايس  متثيل  وجود  أمهية  ملسنا  لقد 
املحلية  املشكالت  مجيع  يف  الكويتية  النظر  وجهة  للمسؤولني  ليرشح  وذلك 
والعربية واألجنبية، ولكي يوصل إىل حكومة الكويت اجتاهات الدول التي متثل 
الكويت لدهيا، وهذه البعثات هي الرمز الدائم للوجود السيايس للكويت يف كل 

دولة.

ويف وجود هذه البعثات ربط للدول بالكويت، واعرتاف دائم هبا، ومكسب 
يبدو من عدم وجود من يمكن اختياره من  الدولية، وما  للكويت يف املجاالت 
الكويتيني لتمثيلنا يف اخلارج ال جيوز أن يكون عقبة وسببًا يف تأخري البدء بالتمثيل 

الدبلومايس، ولذلك فنحن نقرتح: 

1- أن يرشع فورًا بإرسال بعثة دبلوماسية إىل كل من : 
اململكة املتحدة: ويرسل هلا ممثل بدرجة سفري ويمكن أن يعهد إليه مستقباًل  ) أ ( 
بتمثيل الكويت يف الدول القريبة من بريطانيا التي يمكن أن نتبادل وإياها 
التميثل الدبلومايس؛ من مثل أيرلندا اجلنوبية والدول اإلسكندنافية وبعض 

دول القارة.

اململكة العربية السعودية : ويرسل هلا كذلك ممثل بدرجة سفري، ويمكن أن  )ب( 
يكون مسؤواًل يف املستقبل عن متثيلنا يف بعض الدول العربية املجاورة. 

اجلمهورية العربية املتحدة: ويرسل إليها ممثل بدرجة سفري، ويمكن أيضًا  )ج�( 
أن يعهد إليه مهمة املندوب الدائم لدى اجلامعة العربية.
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الواليات املتحدة األمريكية: ويرسل هلا ممثل بدرجة سفري، ويمكن أن يقوم  ) د ( 
أيضًا بمهمة املندوب الدائم للكويت يف هيئة األمم املتحدة ومنظامهتا.

هذا ونقرتح أن تصدر التعيينات يف التمثيل الدبلومايس يف الدول املذكورة 
الدبلومايس  التمثيل  مراحل  من  األوىل  املرحلة  باعتبارها  واحدة؛  دفعة  أعاله 

للكويت يف اخلارج. 

2- أما املرحلة الثانية فإننا نقرتح أن تكون كام ييل : 
أ - الدول العربية األخرى   

يكون متثيلنا الدبلومايس لدهيا كام ييل:

وتونس يف  ليبيا  يكون مسؤواًل عن  أفريقيا  للكويت يف شامل  ممثل   *
اجلزائر واملغرب.

ممثل للكويت يف لبنان، يكون يف الوقت نفسه مسؤواًل عن األردن.   *

عن  مسؤواًل  نفسه  الوقت  يف  يكون  السودان،  يف  للكويت  *   ممثل 
عالقتنا مع الدول األفريقية الصديقة.

ب - الدول األجنبية   
- ممثل للكويت يف اليابان، يكون مسؤواًل يف الوقت ذاته عن دول الرشق    

األقىص.

-  ممثل يف اهلند، يكون مسؤواًل يف الوقت نفسه عن باكستان.   

-  ممثل يف إيران، يكون مسؤواًل يف الوقت ذاته عن أفغانستان.   
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رابعًا - التكتالت اإلقليمية والدولية 
لزج  مبارشة  غري  أو  مبارشة  بطريقة  تبذل  حماوالت  هناك  أن  الحظنا  لقد 
الكويت يف تكتالت إقليمية يف املجال العريب، وحيث إننا نؤمن أن هذه التكتالت 
ال تعود باخلري عىل األمة العربية وال عىل الكويت بصفة عامة، فإننا نرجو أن نكون 
يقظني يف املحافظة عىل العالقات الودية مع مجيع البالد العربية دون أن ندفع أو 
نندفع إىل صف معني؛ ألن هذه التكتالت، وباألخص من الكتلة التي أحسسنا 

أهنا تعمل جلذبنا إليها، تستهدف استغاللنا ال مصلحتنا.

يف  املسؤولني  من  إليه  استمعنا  الذي  احلديث  من  واضحًا  ذلك  ظهر  وقد 
األردن، كام أرشنا إىل ذلك يف التقرير.

أما يف املجال الدويل فإن هناك حماوالت إلدخال الكويت إىل ميدان احلرب 
الباردة بني الرشق والغرب، وقد وضح ذلك من متابعتنا للمناقشات التي دارت 
من  فإن  ولذلك  العراق.  ضد  الكويت  شكوى  بحث  أثناء  يف  األمن  جملس  يف 
هو  يسرينا  ما  وأن  معينة،  دولية  كتلة  ضمن  لسنا  أننا  العامل  يعرف  أن  الواجب 

مصلحة الكويت يف نطاق مصلحة الوطن العريب الكبري.

خامسًا - العالقات مع اجلمهورية العربية املتحدة 
الدويل  املجالني  بمكانة خاصة يف كل من  املتحدة  العربية  تتمتع اجلمهورية 
والعريب. فهي عضو بارز يف الدول غري املنحازة، وعضو بارز يف اهليئة األفريقية 
- اآلسيوية من جهة، كام أهنا من جهة أخرى هلا دورها اخلاص وتأثريها القيادي 

الفعال يف جمريات األحداث، باعتبارها أقوى وأكرب دولة يف املجال العريب.

وعىل هذا فإننا نرجو أن ننبه عىل هذه األمهية اخلاصة يف عالقتنا باجلمهورية 
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العربية املتحدة، والعمل عىل استمرار هذه العالقات بام يضمن مصلحة الكويت 
ويؤكد الروابط األخوية بيننا وبني شقيقاتنا الدول العربية.

البالد  يف  واإلنامئية  االقتصادية  املرشوعات  يف  الكويت  إسهام   - سادسًا 
العربية

نظرًا ملا أنعم اهلل به عىل الكويت من ثروة مادية كبرية فإن الدول العربية - يف 
الكويت يف  تسهم  أن  ترغب يف  فيها -  املسؤولني  مع  ملسنا يف حمادثاتنا  ما  ضوء 
بعض مرشوعاهتا اإلنامئية واالقتصادية لرفع مستوى شعوهبا وحتقيق الرفاهية هلا. 
وحيث إن الكويت قد أصبحت عضوًا يف اجلامعة العربية وأخذت مكاهنا الالئق 
هبا بني شقيقاهتا الدول العربية، فإننا نرى أن عىل الكويت يف املستقبل أن تلعب 
دورها البارز يف هذا املجال، وأن تسهم يف حتقيق املرشوعات االقتصادية واإلنامئية 
أعبائها بني  فاعليتها ومقدرهتا عىل حتمل  الكويت  تثبت  العربية، حتى  البالد  يف 

جمموعة الدول العربية.

سابعًا - التنظيم الداخيل 

من االنطباعات التي ملسناها يف جولتنا أن الوضع الداخيل يف الكويت له تأثري 
عىل تصور البلدان العربية لكيان الكويت، فكلام كان هذا الوضع سلياًم ومتمشيًا 
مع اجتاهات احلكم احلديثة ونظمه كان التقدير للكويت أكرب، وإنه ملن املؤسف أن 
الفكرة السائدة عند الكثريين أن نظام احلكم لدينا ال يتمشى وال يستند عىل رأي 

اجلمهرة من الشعب.

التي  الصلة  القائمة، ورغم  الظروف  الكويت يف  الشعبي يف  ورغم اإلمجاع 
مطالب  فإن  ومتآخية  مرتابطة  واحدة  أرسة  كوهنم  بحكم  مجيعًا  الكويتيني  تربط 
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احلكم،  أساليب  وتعقد  الدويل،  املجال  يف  واشرتاكنا  احلديثة،  العرصية  احلياة 
واجتاهنا لتطبيق األنظمة احلديثة، جيعل من املتعذر عىل غرينا أن يتصور إمكانية 
الشعب  يسهم  أن  تقتيض  التي  الديمقراطية  األسس  عىل  إال  صالح  حكم  قيام 
اإلسهام  هذا  ملثل  الفرصة  بإتاحة  وإننا  احلكم.  مسؤوليات  حتمل  يف  ما  بصورة 
نقيض عىل سالح استخدم ضدنا كثريًا، وال شك يف انه سيستغل بصورة أوسع إذا 
مل نبادر بإجراء التنظيم املناسب الذي يوصلنا هلذا الغرض، ويستدعي هذا التنظيم 

أيضًا تنظياًم آخر يتعلق بناحيتني مهمتني: 
األوىل: 

الذي  املدروس  والتخطيط  احلديثة  األسس  عىل  املبني  االقتصادي  التنظيم 
هيدف أساسًا إىل رفاهية الشعب وضامن مستقبله.

الثانية: 
احلد من مظاهر البذخ واإلرساف بالنسبة جلميع الكويتيني، وعىل األخص 
الكويتيني  من  فئة  مقدرة  انطباعًا عن  يعطي  مما  الكويت،  خارج  النظر  يلفت  ما 

اإلنفاق ال يمكن أن تتأتى لسائر أفراد الشعب.
هذا هو جممل انطباعاتنا، راجني أن حتوز مالحظاتنا هذه العناية والتقدير من 
حرضة صاحب السمو أمرينا املفدى ومن املسؤولني مجيعًا يف حكومة سموه. كام 
نرجو أن يكون أخذ مالحظتنا بعني االعتبار سببًا يف تقدم الكويت ورفعة شأهنا 

يف فرتة نحن أحوج ما نكون فيها للعمل املثمر يف خدمة شعبنا)*(.
واهلل املوفق ،،        

)*( تم نقل هذه التقرير من كتاب عقدة الضم وأزمة عبدالكريم قاسم عام 1961م عقيد ركن عيل عبداللطيف 
خليفوه.
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طلب الكويت يف أحضان اجلامعة 
سبق أن ذكرنا يف الفصل األول أن الكويت قدمت طلبها إىل عضوية اجلامعة 
يف 22 يونيو قبل املؤمتر الصحفي الذي عقده اللواء قاسم، وجددت الطلب يف 

29 يونيو بمذكرة تطلب استعجال عقد اجللسة، بعد انفجار األزمة.

ويف  الكويت  طلب  معارضته  يف  ينشط  العراق  بدأ  اللواء  ادعاءات  ومع 
توظيف دبلوماسية طلب التأجيل مدعومًا من بعض الدول األعضاء التي تريد 

الوقوف عىل تفاصيل أكثر وعىل معرفة حقائق الوضع.

كانت الكويت عضوًا فعااًل يف عدة منظامت عربية أبرزها املجلس االقتصادي 
واليونسكو العريب، وتشارك يف املؤمترات الثقافية واالجتامعية، واجتامعات مكتب 
مقاطعة إرسائيل، وينص ميثاق اجلامعة عىل أن اجلامعة تتألف من الدول العربية 
املستقلة، وحيق لكل دولة عربية مستقلة أن تنضم إىل اجلامعة برغبتها، هلذا فإن 
النشاط الكويتي املكثف يف القاهرة ويف العواصم العربية األخرى كان منصبًا عىل 

تفنيد ادعاءات قاسم وكشف تزويره للحقائق ولواقع الكويت.

أواًل - اجتامع اجلامعة األول يف 12 يوليو 1961م :
1- ما قبل االجتامع : 

العراق  طلب  حيث  العربية،  اجلامعة  اجتامع  لتأجيل  العراق  مساعي  بدات   - أ 
العربية  تولت اجلمهورية  بينام  يوليو،  املقرر عقده يف 12  االجتامع  تأجيل 
املتحدة بذل املساعي إلبقاء املوعد دون تأجيل، وأعلنت األهرام يف عددها 
الصادر يوم العارش من يوليو أن تسعة وفود عربية أبلغت حكوماهتا رفض 
االقرتاح العراقي الداعي إىل تأجيل جلسة االجتامع - اجتامع املجلس - 
من دون اختاذ قرار حول عضوية الكويت، وأن اجلمهورية العربية املتحدة 



- 131 -

والغالبية العظمى من تلك الدول تفضل انضامم الكويت إىل اجلامعة، وأن 
الكويت تدرس التقدم لعضوية معاهدة األمن اجلامعي العريب.

مع  الربيطانية  النوايا  يف  التشكيك  ممارسة  املرصية  الصحافة  واصلت  كام   - ب 
احلرية  منارة  تدمري  إىل  هتدف  إمربيالية  مؤامرة  العملية  كل  بأن  اهتامات 
لألمة العربية، ورضب مفهوم القومية العريب من أجل حتويل أنظار العرب 
حول  اتفاقية  إىل   - العرب  أي   - توصلوا  أن  بعد  اإلرسائييل،  اخلطر  عن 

خطط دفاع مشرتك.

ج� - ومع تثبيت املوعد لالجتامع يف 12 يوليو واقرتاب املناقشات تبلور املوقف 
الكويتي فيام ييل:

تأكيد انسحاب القوات الربيطانية من الكويت عندما تطلب حكومة   -
الكويت ذلك.

من  قواهتا  سحب  بريطانيا  إىل  للطلب  استعدادها  الكويت  تؤكد   -
الكويت.

العربية  الدول  جامعة  عضوية  عىل  احلصول  عىل  الكويت  تعمل   -
واألمم املتحدة.

القوات  مكان  بأخذ  املتحدة  األمم  قوات  أو  عربية  قوات  تقوم  أن   -
الربيطانية.

اجلابر  األمحد  جابر  الشيخ  برئاسة  القاهرة،  يف  الكويتي  الوفد  واصل  وقد 
العربية؛  الدول  تأييد  لكسب  االتصاالت  املالية،  الشئون  عن  املسؤول  الصباح 
مع  السعودية  العربية  اململكة  عبدالنارص وسفري  الرئيس  لقاء  بعد  اجتمع  حيث 
السيد األمني العام للجامعة العربية ومع السيد حممد حسن الزيات ممثل اجلمهورية 

العربية املتحدة يف اجلامعة.
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د- تقرير القاهرة هييئ األجواء ويستبق األحداث :
القاهرة االجتامع املقرر عقده يف 12 يوليو ببث تقرير سيايس  ولقد سبقت 
نرشته وكالة أنباء الرشق األوسط الرسمية، وصدر قبل 24 ساعة من االجتامع، 
وأبرزته الصحافة املرصية يف صفحاهتا األوىل، والتقرير هو هتيئة األجواء جللسة 
تبطل  وسياسية  إعالمية  بأجواء  اجللسة  بإدخال  لألحداث  واستباق  اجلامعة، 
أجادته  متبع  دبلومايس  أسلوب  وهو  القاهرة،  مواقف  عىل  االلتفاف  حماوالت 

القاهرة يف جتارهبا مع الدول العربية. 

التقرير حيدد أربعة خطوط أساسية يف مسألة الكويت ستوضع أمام جملس 
اجلامعة يف اجتامعه مساء ذلك اليوم، وهذه اخلطوط هي: 

تدعيم استقالل الكويت.  -

انسحاب القوات الربيطانية من الكويت فورًا.  -

قبول الكويت عضوًا يف جامعة الدول العربية.   -

أية  الكويت من  له  تتعرض  قد  كافية ضد أي هتديد  إجياد ضامنات عربية   -
جهة كانت.

وهذه اخلطوط جيب أن ينظر هلا كوحدة ال تتجزأ، وذلك حتى يمكن حتقيق 
إليه العرب وهو محاية األمة العربية واملحافظة عىل  اهلدف الرئييس الذي يسعى 
مصاحلها، كام أهنا ستحول دون أن تندس  إرسائيل أو االستعامر من خالل هذه 

األزمة بقصد بعثرة الصف العريب وهدم وحدته.

وأشارت الوكالة إىل ما تقوله مصادر مسؤولة يف اجلامعة من أنه إذا كانت 
للعراق حقوق يطالب هبا يف الوقت احلارض أو يف املايض فليتحفظ إن أراد عىل أي 
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قرار يصدره املجلس، حيث تبحث هذه املطالب داخل النطاق العريب دون تدخل 
مهام كان يف شئون العراق.)32(

العربية   الدول  جامعة  مقر  يف  1961م  يوليو   12 اجتامع  وقائع   -2
بالقاهرة :

بدأ االجتامع مساء األربعاء 12 يوليو يف جو متوتر، ربام يقىض عىل اجلامعة  أ - 
ويقطع أوصاهلا أو يزيد من قوهتا وارتفاع شأهنا.

وأمام هذا االجتامع تقدمت احلكومة الكويتية بمذكرة تتضمن استعدادها   
لطلب سحب القوات الربيطانية فورًا من أراضيها إذا توافر هلا أحد رشطني 

أساسني: 

ضم  فيها  أعلن  التي  ترصحياته  العراقي  الوزراء  رئيس  يسحب  أن   -
الكويت إىل العراق.

أو أن تقوم الدول العربية بإرسال قوات هلا إىل الكويت لتحل حمل   -
القوات الربيطانية.

وأيد كل من مندويْب اجلمهورية العربية املتحدة واململكة العربية السعودية 
يوليو   13 يوم  الصادر  عددها  يف  األهرام  نرشت  وقد  الكويت.  موقف 

تفاصيل االجتامع.

حسونة،  عبداخلالق  السيد  العام  األمني  االجتامع  يف  تكلم  من  أول  وكان   - ب 
فألقى بيانا استغرق نصف ساعة حتدث فيه عن نتائج مشاوراته يف العراق 

والكويت والطائف، فقال:

إنه فوجئ بأزمة الكويت وهو يف بريوت، وقد وجد أن واجبه كأمني عام   
واجتمع  بغداد،  إىل  واجته  يستفحل،  أن  قبل  املوقف  بحث  إىل  يسارع  أن 
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بوزير خارجية العراق ووزير التخطيط، وكان ذلك متهيدًا لالجتامع باللواء 
قاسم، الذي اجتمع معه يف لقاء استغرق ثالث ساعات كاملة، حتدث فيها 
رئيس احلكومة عن املشكلة. ثم قال: إنه عندما توجه إىل الكويت وجد أن 
حاكمه متأثر للغاية، وأنه ذكر أنه اضطر إىل طلب القوات الربيطانية حلاميته 
بعد أن  اختيار هذا األمر  لديه إال  العراقية، وأنه مل يكن  القوات  من غزو 
أعلن رسميًا رئيس حكومة العراق اجتاهاته العدوانية جتاه الكويت، وإنه 

يطلب مساندة الدول العربية، وضم الكويت إىل عضوية اجلامعة.

وأضاف األمني العام أنه وجد مثل هذا التأثر عند امللك سعود بن عبدالعزيز   
عندما اجتمع به يف الطائف، وطلب امللك رسعة عقد جملس اجلامعة لبحث 
ضم الكويت إىل عضوية اجلامعة ليتمكن من إجالء القوات الربيطانية عن 

أراضيه.

بتالوة مذكرة  للجامعة  املساعد  العام  نوفل األمني  قام د.سيد  وبعد ذلك  ج�- 
قدمتها حكومة الكويت عرضت فيها احلكومة الكويتية رشطني هامني من 

أجل سحب القوات الربيطانية من أراضيها فورًا، وهذا الرشطان مها : 

أن يسحب اللواء قاسم ترصحياته التي أدىل هبا يف 25 يونيو 1961م   -
والتي تضمنت اعتبار الكويت جزءًا من العراق.

استقالل  بحامية  وافية  جديدة  ضامنات  العربية  الدول  تقدم  أن   -
القوات  العربية لتحل حمل  الدول  أو أن ترسل قوات من  الكويت 

الربيطانية.

عربية  قوات  وجود  تقبل  الكويت  حكومة  أن  الكويت  مذكرة  وذكرت   
الستقالهلا  ضامنًا  بذلك  لتكون  الربيطانية  القوات  حمل  حتل  الكويت  يف 
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وحمافظة عىل سيادهتا، وأهنا مستعدة بعد ذلك إىل تقديم الضامنات الكافية 
لطلب إجالء القوات الربيطانية فورًا من الكويت.

العربية  الزيات - رئيس وفد اجلمهورية  بعد ذلك د. حممد حسن  حتدث  د - 
الكويت  الستقالل  املتحدة  العربية  اجلمهورية  تأييد  فأعلن  املتحدة، 
ترى  حكومته  إن  وقال  العربية،  اجلامعة  يف  عضوًا  ضمها  عىل  وموافقتها 
من واجبها أن تتقدم إىل شقيقاهتا الدول األعضاء يف هذه اجللسة التارخيية 
ببيان واضح قصري، وقال إن حكومة اجلمهورية العربية املتحدة تعلم أن 
يف جبهة اإلقليم الشاميل من اجلمهورية العربية املتحدة حتركات إرسائيلية 
غري عادية، وتعلم بوجود استعدادات عسكرية يف إرسائيل للقيام بام يسمى 
ختطيطات  جانب  إىل  كله  وذلك  العرب،  جرياهنا  ضد  حمدودة  عمليات 
خمتلفة يف احلرب السياسية، الشك أن حكومات الدول األعضاء غري غافلة 
عنها، وحكومة اجلمهورية العربية املتحدة حتب أن تطمئن شقيقاهتا إىل أهنا 
تقابل كل ذلك باالستعداد الالزم لتدفع اخلطر الصهيوين املاثل، وتعلم أن 

الصهيونية ال تعمل مستقلة عن االستعامر وال تعمل إال بإذنه وعونه.

تقرن كل حركة  أن  بد  املتحدة ال  العربية  فإن حكومة اجلمهورية  ولذلك   
سببًا  هذا  يف  وترى  املنطقة،  يف  املوجودة  باالحتامالت  أجنبية  عسكرية 
وجيهًا يدعوها إىل استنكار مقاومة أي احتالل عسكري الي بقعة يف البالد 
العربية، إىل جانب استنكارها ومقاومتها النابعة من املبادئ الوطنية العربية 
التي يتأسس عليها وجودها ألي عمل من شأنه بقاء اجليوش األجنبية أو 

عودهتا لبالدنا.

اخلامس  منذ  وشعبًا  حكومة  املتحدة  العربية  اجلمهورية  أنكرت  وقد   
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تتوصل حكومة من احلكومات األعضاء  أن  املايض  يونيو  والعرشين من 
إىل استلحاق أي شعب عريب آخر مهام صغر بأي وسيلة غري وسيلة التعبري 

الرصيح احلر النابع من اإلرادة الكريمة املتوجهة إىل االحتاد والتعاون.

أنكرت ذلك واستنكرته من حيث املبدأ، ثم أنكرته واستنكرته ملا أدى إليه   
يف الكويت من نزول القوات الربيطانية هبا، وقد تعلمت اجلمهورية العربية 
أمر  أمر وخروجها  الربيطانية  القوات  نزول  أن  منذ عام 1882م  املتحدة 

آخر.

وقد استمع املسؤولون منا إىل ترصحيات بريطانيا بأهنا ستخرج يف اللحظة   
التي يطلب فيها أمري الكويت ذلك، وهذا هو أمري الكويت يؤكد بلسان 
القوات  مجيع  بسحب  حااًل  يأمر  بأن  يتعهد  بأنه  الرسمي  الكويت  وفد 

الربيطانية من الكويت عندما يتحقق واحد من حلني عرضهام علينا.

إن حكومة اجلمهورية العربية املتحدة وهي حتيي املوقف الكويتي العريب   
اجلمهورية  حكومة  رئيس  بإرادة  معلق  األول  احلل  أن  ترى  وتسجله، 
العراقية، وهي لذلك تسجل هنا استعدادها التام الصادق وموافقتها الكاملة 
عىل إرسال قوات عربية إىل الكويت بناء عىل طلب الكويت، مما يرتتب عىل 
ذلك من إخراج القوات الربيطانية من املنطقة، وحكومة اجلمهورية العربية 
قائمة  املتحدة ترى أن األمر قد أصبح اآلن واضحًا، فمن كانت سياسته 
عىل إخراج القوات األجنبية من بالدنا البد أن يوافق عىل هذا احلل الذي 
يدفع عن الشعوب العربية وعن اجلامعة العربية هتديدًا فهمت يف أحاديث 

خمتلفة أن كل احلارضين هنا حيسون به كل اإلحساس.
الكويت  دولة  مع  للتفاهم  مستعدة  املتحدة  العربية  اجلمهورية  وحكومة   
األمني  ومع  العربية  اجلامعة  نطاق  يف  املعنية  األطراف  كل  ومع  الشقيقة 
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العام فيها عىل طبيعة وشكل وجنسيات القوات العربية التي تقرتحها دولة 
الكويت.

الدول  فإن  احلديث  قدمناها يف صدر هذا  التي  لالعتبارات  نظرًا  أنه  عىل   
إبقاء جنودها حيث هم، وقد  املتامخة إلرسائيل قد ترى من اخلري  العربية 
تتفضل الدول العربية األخرى بتحمل عبء تكوين هذه القوة مع التعاون 

الصادق من اجلمهورية العربية املتحدة.
إنه قد   : إلقاء كلمته حتدث مندوب األردن فقال  الزيات من  انتهاء  وبعد  ه� - 
هنر  جمرى  حتول  بدأت  إرسائيل  أن  أكيدة  معلومات  حكومته  من  تلقى 
األردن فعاًل، وذلك بإحضارها مضخات لنقل املياه إىل أراضيها وأن وراء 

هذا العمل حشودًا إرسائيلية حلاميته.
املجلس  أمام  إن  فقال:  رضوان  طاهر  السيد  السعودي  املندوب  وحتدث  و -  
طلب  بحث  موضوع  وهو  اجتامعه  استدعى  الذي  هو  واحدًا  موضوعًا 
اجلامعة  عضوية  إىل  الكويت  بضم  السعودية  احلكومة  وطلب  الكويت 

العربية.
بيانات تتضمن وجهة  العراقي عىل ذلك، وألقى عدة  املندوب  واعرتض  ز- 
املايض  يونيو   25 يف  قاسم  عبدالكريم  اللواء  أعلنها  التي  العراقية  النظر 

والتي تطالب بضم الكويت إىل العراق.
)سفري  الطريس  عبداخلالق  السيد  فطلب  املوضوع  بشأن  النقاش  واشتد  ح- 

اململكة املغربية يف القاهرة( ورئيس اجللسة، رفعها.
األمني  وخلفه  االجتامع  بعد  العراقي  املبعوث  خرج  اجلانبية:  املشاورات  ط- 
العام ورئيس املجلس وممثل لبنان السفري جوزيف أبو خاطر حيث دخلوا 

قاعة جماورة للتشاور.
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وخرج إىل قاعة أخرى جماورة السيد حممد املرشد الزغيبي السفري السعودي 
السعودية  القاهرة وممثل بالده يف االجتامع والسيد طاهر رضوان ممثل  يف 
باألعامل  القائم  اجلنيدي  سامل  حممد  والسيد  العربية  اجلامعة  لدى  الدائم 

األردين يف القاهرة وممثل بالده يف االجتامع إلجراء مشاورات مماثلة.
الفرعي  االجتامع  إىل  رضوان  طاهر  والسيد  السعودي  السفري  انضم  ثم 
انضم  العراق ولبنان واملغرب، كام  العام وممثيل  الذي يضم األمني  األول 
إىل االجتامع نفسه د. حممد حسن الزيات ممثل اجلمهورية العربية املتحدة 

يف االجتامع.
وبعد 20 دقيقة عاد املجلس بكامل هيئته إىل االجتامع ليبحث من جديد  ي- 
املوضوع األصيل وهو طلب الكويت االنضامم إىل اجلامعة، وأخذ الرئيس 
رأي األعضاء فيام إذا كان هذا املوضوع )طلب الكويت االنضامم( يبحث 

مستقاًل بذاته أم مرتبطًا بام جاء يف مذكرة حكومة الكويت.

الكويت  املتحدة توافق عىل ضم  العربية  الزيات أن اجلمهورية  وأعلن د.  ك- 
إىل  عربية  قوات  إرسال  وموضوع  الضم  هذا  بني  تربط  ولكنها  للجامعة 

الكويت.

أسبوعًا  املجلس  اجتامع  يؤجل  أن  فاقرتح  الكلمة  لبنان  مندوب  وطلب  ل- 
ليتمكن كل وفد من الرجوع إىل حكومته.

ولكن ممثيل الدول العربية ما عدا العراق طلبوا أن يبت يف موضوع  ضم   
الكويت إىل عضوية املجلس، أما موضوع إرسال القوات فيمكن أن يؤجل 
بحثه أسبوعًا حتى يتم االتصال باحلكومات . وعندئذ قال مندوب اليمن: 

إنه مستعد للتصويت عىل ضم الكويت إىل اجلامعة.
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وطلب ممثل العراق الكلمة، فقال: إن لديه بيانًا مطواًل قد يأخذ وقتًا طوياًل  م- 
من اللجنة، وإنه يطلب قبل التصويت عىل عضوية الكويت يف اجلامعة أن 
يسمح له بإلقاء هذا البيان املطول، وإنه يقرتح لذلك أن يؤجل االجتامع إىل 
غد، فوافقت اللجنة عىل أن تعقد اجتامعها يف احلادية عرشة قبل ظهر اليوم 

التايل اخلميس 13 يوليو 1961م.

تقرير األهرام عن االجتامع وأبرز ما فيه: ن - 

إن حكومة اجلمهورية العربية املتحدة يف مطلع االجتامع وضعت سري   -
املداوالت نحو قبول عضوية الكويت، ورفض ادعاءات العراق.

الربيطانية  القوات  إخراج  تريد  املتحدة  العربية  اجلمهورية  إن   -
الوجود  بني  وتربط  معها،  املصالح  وتعارض  إسرتاتيجية  ألسباب 

الربيطاين وحتركات إرسائيل عىل احلدود.

إن اجلمهورية العربية املتحدة تريد أن يكون قبول الكويت مرشوطًا   -
يؤمن  الذي  الكويتي،  املقرتح  يف  جاء  كام  عربية  قوات  بإرسال 
بإخراج القوات الربيطانية، وواضح أن اجلمهورية العربية املتحدة 

تعطي هذا املوضوع أولوية.

العراق  إىل  الكويت  ضم  تقبل  لن  املتحدة  العربية  اجلمهورية  إن   -
هدفني؛  لتحقيق  السياسية  املساعي  وستامرس  جوهرية،  ألسباب 
مها احلفاظ عىل استقالل الكويت وانضاممها إىل اجلامعة، وسحب 

القوات الربيطانية.

اجلامعة  إىل  الكويت  ضم  إىل  السعودية  العربية  اململكة  تسعى  بينام   -
دون رشوط، وال تربط ذلك بأي خطوات مطلوبة إىل الكويت.



- 140 -

الكويت  املواقف مؤثرة مع أهنا متيل إىل األخذ بفصل طلب  باقي  ومل تكن 
للعضوية عن موضوع إرسال قوات عربية إليها، بينام ال توافق اجلمهورية العربية 

املتحدة عىل هذا الفصل.

ويالحظ أن الكويت مل حتدد يف مقرتحاهتا مأمورية القوات العربية ونوعية 
القيام بغرض السالم أم هي قوات عربية حلفظ السالم،  سالحها وتفويضها يف 

وإنام تركت هذه التفاصيل لفرتة الحقة.

3- بريطانيا ال تريد التدخل يف القضايا العربية 
وقد أرسلت وزارة اخلارجية الربيطانية رسالة عاجلة إىل السفري الربيطاين يف 
الكويت تطلب إليه التأكد من أن الشيخ عبداهلل السامل - أمري الكويت - يتفهم 

واقع أن بريطانيا ال تريد التدخل يف القضايا العربية الداخلية.

التي  لكنها تعلق أمهية كربى إلجراء مشاورات وثيقة معه يف كافة القضايا 

جانب من اجتامعات اجلامعة العربية يف 12 يوليو 1961م لبحث أزمة الكويت
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تؤثر عىل أمن الكويت، من وجهة نظر اتفاقية 19 يونيو، ألن بريطانيا تريد التدقيق 
يف أي مقرتحات، وذلك لكي تتمكن من تقديم املشورة ملا فيه ما يضمن سالمة 

الكويت، وحتى ال يؤثر أي مقرتح عريب عىل التزامها بالدفاع عن الكويت.

ثانيًا - اجتامعات يوم اخلميس - 13 يوليو 1961م - القاهرة
- كانت اجلامعة العربية يف عني العاصفة خالل تلك الفرتة املمتدة من 12 
يف  القرار  رسعة  مع  العام  وأمينها  بجهازها  كانت  وإذا  1961م،  يوليو   20 إىل 
تبني املقرتحات الكويتية مدعومة من اجلمهورية العربية املتحدة واململكة العربية 

السعودية بشكل خاص فإن أحداث اجللسة مل جتر بام يعزز أمل االنفراج.

- وكعادهتا نرشت األهرام يف عددها الصادر يوم اجلمعة 14 يوليو 1961م 
ذلك  خالل  الوفود  عقدهتا  التي  الثالثة  االجتامعات  يف  دار  ما  يتضمن  تقريرًا 

اليوم.

1- اجللسة األوىل :
أ - بدأت جلنة الشئون السياسية باجلامعة العربية اجتامعها األول يف الساعة 
احلادية عرشة والربع صباحًا، وكان املفروض حسبام انتهى إليه االجتامع يف الليلة 
عبداحلسني  العراقي  املندوب  قال  الذي  الطويل  بالبيان  اجللسة  تبدأ  أن  السابقة 
القطيفي أنه سوف يلقيه قبل أن يبدأ األعضاء عمليات التصويت عىل مسألة قبول 
الكويت عضوًا يف اجلامعة العربية، ولكن حدث أن وقف مندوب العراق وتال 
برقية قال إنه تلقاها من حكومته يف الصباح، وكانت الربقية تتضمن اقرتاحًا بتأجيل 
بحث موضوع انضامم الكويت إىل اجلامعة وما تفرع عنه إىل وقت آخر غري حمدد، 
ومل يستطع ممثلو الدول العربية أن يكتموا دهشتهم أمام هذه املفاجأة التي ألقاها 
الكويت  العراقي هو جتميد املوقف يف  العراق، ذلك أن معنى االقرتاح  مبعوث 
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الربيطانية يف  القوات  بقاء  ذلك  بام يف  أجل غري حمدد،  إىل  اآلن  عليه  ما هو  عىل 
الكويت، وقد عرب عدد من ممثيل الدول العربية عن رأهيم يف االقرتاح العراقي.

ب - املندوب السعودي يرفض التأجيل
االجتامع  إىل  املجلس دعي  التأجيل ألن  نرفض  إننا  السعودية  مندوب  قال 
لبحث موضوع ضم الكويت لعضوية اجلامعة، ونحن نطلب التصويت عىل هذا 
بميثاق  يتعلق  بيانًا  ألقي  أن  طلبت  لقد   : قائاًل  العراقي  املندوب  ورد  املوضوع. 
اجلامعة،  يف  الكويت  عضوية  عىل  التصويت  موضوع  يعرض  أن  قبل  اجلامعة 

ولكن أمام املالبسات اجلديدة التي تطور إليها املوضوع فإنني أطلب التأجيل.

ج� - مواقف الدول العربية 
وقال مندوب اجلمهورية العربية املتحدة إننا أيدنا استقالل الكويت، وأعلنا 
موقفنا رصاحة، ونريد أن يوضح لنا ممثل العراق أسباب هذا التأجيل الذي طلبه 

ومدى رضورته.

وقال مندوب العراق: إننا نخشى إذا مل يؤجل املجلس أن حيدث تصدع يف 
اجلامعة العربية وانقسام بني دوهلا، والظروف الراهنة ال تسمح بذلك.

وقال مندوب لبنان إذا كنتم تريدون احلديث يف موضوع عضوية الكويت فقد 
أعلنت لبنان رأهيا الرسمي عىل لسان وزير خارجيتها يف جلنة الشؤون اخلارجية، 
وهذا الرأي يؤيد استقالل الكويت وضمها إىل اجلامعة العربية، ولكننا نوافق عىل 
التأجيل لنتمكن من الرجوع إىل حكوماتنا للتشاور يف هذا املوقف خشية حدوث 

تصدع يف الصف العريب.

فيه،  نامنع  ال  فإننا  التأجيل  تقتيض  املصلحة  أن  مادام  تونس  مندوب  وقال 
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ولكننا نريد أن نعرف األسباب احلقيقية وراء ذلك، وخاصة أن حكومة تونس 
قد سبق هلا أن أعلنت رأهيا واعرتفت باستقالل الكويت.

وحتدث السيد عبداخلالق الطريس ممثل املغرب ورئيس االجتامع فقال: إن 
سياسة املغرب واضحة يف حرصها عىل التضامن العريب، وأعلنت رأهيا رصاحة 
جتعلنا  األزمة  هذه  حول  مالبسات  حدثت  ولكن  الكويت،  استقالل  تأييد  يف 

مضطرين ملعاجلة املوضوع بيشء من الروية.

وما دامت معظم الدول تؤيد استقالل الكويت ومتيل إىل التأجيل فإنني أرى 
أن يكون هذا التأجيل قائاًم عىل مبادئ تقرها اللجنة، وهذه املبادئ تتعهد بإجالء 
القوات الربيطانية من الكويت، وأن يتعهد العراق بعدم االعتداء عليه، وأن تلتزم 
الدول العربية بضم الكويت للجامعة العربية ومساعدهتا إىل االنضامم إىل األمم 

املتحدة. 

وقرر الرئيس رفع اجللسة يف الساعة الثانية عرشة والثلث.

مرشوع مغريب أمام اجلامعة
بعد عرشين دقيقة من رفع اجللسة عادت اللجنة إىل االجتامع، وطلب رئيس 
العربية  الدول  ممثيل  عىل  توزع  أن  للوقت  اختصارًا   - املغرب  سفري   - املجلس 

نسخة من مقرتحاته التي قدمها يف شبه مرشوع من ستة مبادئ:

أن تلتزم الكويت بإخالء القوات الربيطانية عنها.  -1

يتعهد العراق بعدم التدخل العسكري يف الكويت أو االعتداء عليه.  -2

تلتزم الدول العربية بضم الكويت عضوًا يف اجلامعة.  -3
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الكويت،  استقالل  لصيانة  الالزمة  الضامنات  بتوفري  العربية  الدول  تلتزم   -4
وأن تبذل من جانبها املساعدات الالزمة حلامية هذا االستقالل. 

الكويت يف االنضامم إىل األمم  ببذل اجلهود ملساعدة  العربية  الدول  تقوم   -5
املتحدة.

بميثاق  عماًل  عربية  دولة  أي  مع  االحتاد  يف  احلرية  للكويت  يرتك  أن   -6
اجلامعة.

وبدأت اللجنة بعد أن وزع عليها املرشوع املغريب يف التشاور، كل وفد عىل 
حدة، وقد اقرتح أن تعطى الفرصة لوفود الدول العربية لدراسة املرشوع، عىل أن 

تعود اللجنة لالجتامع يف السادسة والنصف من مساء اليوم نفسه.

2- اجللسة الثانية : مساء اخلميس 13 يوليو 1961م
يف الساعة السادسة والنصف مساًء تابع جملس اجلامعة اجتامعه الثاين، وبدأ 
ضوء  يف  أنه  وذكر  االجتامع،  رئيس   - املغرب  وفد  رئيس  من  بكلمة  االجتامع 
االتصاالت التي قام هبا، فإنه يريد أن يقدم تعديالت عىل املرشوع األصيل، وتال 

هذه التعديالت : 

األخبار املرصية يف عددها الصادر يوم 13 يوليو تربز مطالب الكويت 
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الرتحيب بالكويت عضوًا يف اجلامعة.  *
نتيجة هلذا يلتزم الكويت بطلب سحب القوات الربيطانية من أراضيه.   *

عىل هذا األساس يلتزم العراق بعدم ضم الكويت.   *
تلتزم الدول العربية من جانبها بام ييل:   *

مساعدة الكويت يف االنضامم إىل األمم املتحدة.   -
تأييد كل رغبة يبدهيا شعب الكويت يف الوحدة أو االحتاد مع غريه من   -

الدول العربية.
يوليو   20 اخلميس  يوم  السادسة  الساعة  إىل  اجتامعه  تأجيل  املجلس  يقرر   *
1961م، وذلك ليتسنى ملندويب الدول األعضاء الرجوع إىل حكوماهتم لبحث 
طلب مساعدة الكويت بناء عىل طلبه الوارد يف مذكراته املقدمة إىل جلنة الشئون 
السياسية يف جلستها املنعقدة يوم 12 يوليو، وذلك لتقرير اخلطة الالزمة لوضع 

هذه املساعدة موضع التنفيذ.
وعلق مندوب العراق قائاًل: إنه معرتض عىل دخول الكويت أصاًل، ورأى 
أن دخوهلا جيب أن يكون بإمجاع اآلراء، واقرتح عدم نظر الطلب أصاًل بغية عدم 
قبول  بعدم  العراق  إىل رفض طلب  انتهى  قد  النقاش  كان  فإذا  الشقاق،  إشعال 

الكويت فإن مندوب العراق سيلقي بيانًا عن املوقف النهائي للعراق.
العربية كلها يف  اجلامعة  إن   : بقوله  التأجيل،  ورد رئيس اجللسة عىل طلب 
موقف حرج إذا مل تستطع مواجهة هذه األزمة بطريقة سليمة، وإن املساعي هي 

حلل األزمة وليس للمجامالت.
وحتدث د. حممد الزيات مندوب مرص - كعادته يف أخذ زمام املبادرة - قائاًل: 
إن مرص أحاطت جملس األمن بأن حل أزمة الكويت يكون داخل اإلطار العريب، 
وال تستطيع اآلن أن تقول للعامل إننا فشلنا يف احلل العريب. وكرر قوله إّن املوضوع 
األول هو رضورة جالء القوات الربيطانية عن الكويت، وقد رأت الكويت لتأمني 
نفسها أن تستعني بأشقائها العرب، وإذا مل خيرج اإلنجليز فسيحل التصدع، وإن 
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اجلمهورية العربية املتحدة تريد استقالل الكويت وال بد أن تيرس اجلامعة للكويت 
أمله يف االستقالل، ولكن ماذا تكون قيمة هذا االستقالل واجلنود اإلنجليز عىل 

أرايض الكويت؟؟
ويكرر رئيس اجللسة قوله : إن املرشوع هو لضامن دخول الكويت إىل اجلامعة 

وإخراج اإلنجليز منها.
ويتدخل مندوب العراق رافضًا الرتحيب بالكويت عضوًا كام هو مقرتح يف 
املرشوع، وبعدها اقرتح مندوب تونس إدخال تعديالت تراعي حساسية املوقف 

العراقي.
وتم تأجيل االجتامع إىل الساعة التاسعة مساًء..

األمني العام عبداخلالق حسونة مع مندوب اململكة املغربية رئيس اجللسة عبداخلالق الطريس
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3- اجللسة الثالثة مساء اخلميس 13 يوليو 1961م
املعدل،  املرشوع  تونس  وفد  وقدم  لالجتامع،  السياسية  اللجنة  عادت   -
ولوحظ يف التعديل التونيس تأخري البند األول الذي ينص عىل الرتحيب بالكويت 

عضوًا يف اجلامعة العربية وجعله موضوعًا فرعيًا يف البند الثالث من املرشوع.
- وقد صار املرشوع بعد تعديالت تونس كام ييل : 
أواًل - يلتزم الكويت بطلب سحب القوات الربيطانية.

ثانيًا - يلتزم العراق بعدم استخدام القوة لضم الكويت.
ثالثا-  تلتزم الدول العربية من جهتها بام ييل:

الرتحيب بالكويت عضوًا يف جامعة الدول العربية.   -1
مساعدة الكويت عىل االنضامم لألمم املتحدة.  -2

املذكرة  عىل  بناء  الكويت  استقالل  حلامية  الفعالة  املساعدة  تقديم   -3
الكويتية املقدمة إىل الشؤون السياسية يف جلستها املعقودة يوم 12 

يوليو 1961م. 
تأييد كل رغبة يبدهيا شعب الكويت يف الوحدة أو االحتاد مع غريه   -4

من الدول العربية طبقًا مليثاق اجلامعة.

 

األهرام املرصية: اجلمهورية العربية ترفض أي مرشوع ال جيعل هدفه األول إخراج اإلنجليز
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السعودية  العربية  اململكة  ورفضت  التأجيل،  طلب  عىل  التصويت  وتم 
األردن،  للتأجيل:  دول  سبع  تأييد  مع  التأجيل،  املتحدة  العربية  واجلمهورية 
العراق، لبنان، السودان، املغرب، تونس، ليبيا، ورفعت اجللسة إىل يوم اخلميس 
التي  املتحدة،  العربية  اجلمهورية  لسياسة  التأجيل  يرق  ومل  1961م.  يوليو   20
أعرب مندوهبا عن شكوكه يف جدوى التأجيل إىل صحيفة األهرام كام نرشته يف 

عددها الصادر يوم 19 يوليو.

وقد نرشت الصحافة املرصية تقريرًا يوضح موقف القاهرة كاآليت:
إن هناك يف االعتبار األول قوات بريطانية موجودة اآلن فعاًل عىل أرض   -

الكويت. 
عندما قدمت الكويت شكواها إىل جملس األمن حتدث مندوب اجلمهورية   -
إطار  عربية حتل يف  املشكلة  إن  قائاًل:  املجلس  أعضاء  إىل  املتحدة  العربية 

اجلامعة، وقد وافق جملس األمن عىل ذلك.
) يف الواقع فشل مرشوع القرار الربيطاين بسبب الفيتو الرويس يوم السابع    

من يوليو 1961م(.
إن اجلامعة كإطار عريب جيب أن جتد حاًل لألزمة.  -

اإلنجليزية  القوات  سحب  لطلب  استعدادها  أبدت  الكويت  حكومة  إن   -
إذا قامت الدول العربية بتحقيق الضامنات الالزمة هلا والتي تستطيع هبا أن 

حتافظ عىل استقالهلا وسيادهتا.
إن الواجب اآلن هو حتقيق الضامنات التي طلبتها الكويت، حتي يتسنى هلا   -

إجالء القوات الربيطانية املوجودة عىل أراضيها.
إن تأجيل االجتامع دون اختاذ قرار معناه استمرار بقاء هذه القوات الربيطانية   -

عىل أرض الكويت.
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إن سبب التأجيل هو الرجوع إىل احلكومات ألخذ رأهيا يف املساعدات التي   -
طلبتها الكويت، وإذا كان األمر جديًا فاألمر حيتاج إىل مشاورات أعضاء 
املجلس مجيعهم، وهذا يتطلب استمرار اجتامع املجلس دون تأجيله حتى 

يمكن االتفاق عليه.

تعليق طويل عىل  يوليو يف  يوم 14  الصادر  كام علقت األهرام يف عددها   -
فشل الدول العربية باختاذ القرار الفعال، قائلة:

باالحتالل  الرضا  معناه  التأجيل  إىل  االجتاه  أدق  بمعنى  أو  البت  عدم  إن 
املنطقة،  الربيطاين يف  الوجود  إثبات  مناورة  والسكوت عىل  للكويت،  الربيطاين 
ملجلس  السياسية  اللجنة  جلسات  إليه  انتهت  الذي  القرار  أن  احلظ  سوء  ومن 
النتائج  مواجهة  يف  فشل  املتحدة،  العربية  اجلمهورية  رفضته  والذي  اجلامعة، 
الواضحة للحقائق األساسية يف األزمة، فال هو يعطي الكويت أي ضامن إىل حني 
إجياد خمرج لألزمة، وال هو يضع االستعامر الربيطاين يف موقف ليس له خمرج إال 

اخلروج من الكويت.

وعدم رضا القاهرة عن مداوالت اجلامعة يعرب عن تباين املنظور؛ فالقاهرة 
ترى أن األيدلوجية القومية واملقام القيادي ال يسمح بأن ترتك القوات األجنبية 
حتمي دولة عربية من دولة عربية أخرى، بينام الدول العربية األخرى ترى أن هناك 

حسابات مصلحية ال عالقة هلا باملنظور األيدولوجي القومي.

وتقول الوثائق الربيطانية عرب تقرير مرسل من السفارة الربيطانية يف القاهرة 
إّن القاهرة تريد إرسال قوة عربية إىل الكويت، وإذا اختذ مثل هذا القرار فمعنى 
ذلك أن اجلامعة تتحمل املسؤولية وتنفذها، وأن انفضاض اجللسة دون قرار هو 

تعزيز ومساندة لبقاء القوات الربيطانية يف الكويت.
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ويالحظ تقرير السفارة الربيطانية من القاهرة أنه ال يوجد ما يشري إىل رغبة 
أية دولة عربية يف إرسال قوات إىل الكويت، ولذلك ال يمكن استبعاد اجلمهورية 

العربية املتحدة من املشاركة تنفيذًا القرتاحها باستثناء دول املواجهة.)27(

وقد أفرز التأجيل ما ييل:
خطابًا من اللواء قاسم يوم اجلمعة 14 يوليو كرر فيه مزاعمه بشأن الكويت،   -
واستمراره يف حتديه لتوجهات الدول العربية التي تؤيد االستقالل الكويتي، 

مع الرغبة يف الرجوع إىل احلكومات للتشاور.

انتقادات صحفية وإعالمية وسياسية يف اجلمهورية العربية املتحدة إلخفاق   -
مقام  إىل  االرتفاع  وعدم  للكويت  الطمأنينة  إعطاء  يف  األعضاء  الدول 
املسؤولية القومية، ورغم عدم اقتناع الدول العربية بادعاءات العراق فإن 
املصالح مع العراق والرغبة يف استنفاد كل األساليب والوسائل قبل اختاذ 

املوقف احلاسم هي التي أدت إىل قرار التأجيل.

بدء إعالم اجلمهورية العربية املتحدة هتيئة األجواء لقرار فعال وهنائي يف   -
جلسة يوم 20 يوليو.

باالتصاالت  القاهرة  يف  السعودية  العربية  اململكة  سفارة  نشطت  كام   -
اململكة  وأن  يوليو،   20 يوم  الكويت  ملف  إغالق  سيتم  أنه  وبالتأكيد 

العربية السعودية تستنكر التسويف والتأجيل.

وتكاثفت االتصاالت مع األمني العام من ممثيل اململكة العربية السعودية   -
األربعاء 19يونيو  يوم  الوفود، وحتى  وباقي  املتحدة  العربية  واجلمهورية 
الكويت  استقالل  محاية  تؤيد  عربية  دول  لثامين  الرسمي  املوقف  اتضح 
وضمها إىل اجلامعة العربية واألمم املتحدة وقيام فنيني ببحث خطة إرسال 
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مل  بينام  األهرام،  كام نرشته  الربيطانية،  القوات  لتحل حمل  العربية  القوات 
حيدد األردن موقفه رغم تأكيدات بريطانيا أنه يؤيد انضامم الكويت ويوافق 

عىل املرشوع املقرتح.

حلول بريطانية استباقية
وجاء يف تقرير السفارة الربيطانية يف الكويت بتاريخ 16 يوليو 1961م عن 
يف  الربيطاين  البقاء  طول  من  حيذر  ما  األزمة،  بشأن  الكويتي  العام  الرأي  تقييم 
الكويت؛ ألن هناك قوى عربية ستقلل من قيمة استقالل الكويت إذا استمر البقاء 

الربيطاين وسينظر إىل الكويت كمحمية بريطانية.

القومية  املشاعر  وتعاظم  الكويت  يف  اجلاليات  تأثري  إىل  التقرير  يشري  كام 
العربية، ومنذ ذلك الوقت بدأت بريطانيا يف استخراج بدائل وخيارات لتواجدها 
العسكري املكثف، منها تقرير عن الكفاءة العسكرية الكويتية، ومنها بقاء قوات  
السيايس  بالردع  إيفاد مراقبني دوليني، لتحقيق ما يسمى  بريطانية، ومنها  رمزية 

العسكري.

ومعنى ذلك البحث عن قوة مسلحة تابعة لألمم املتحدة، ألن ذلك جيمع 
بني الرادع السيايس واملعنوي وبني اجلانب العسكري.

القوات  أن  إىل  الكويت  يف  السفارة  من  الصادر  الربيطاين  التقرير  ويشري 
عرب  قوات  إرسال  تعذر  إذا  وأنه  الردع،  لتوفري  كافية  غري  وحدها  السعودية 
تدبري قوة عربية خارج اجلامعة من دول عربية متعاطفة  فيمكن  العربية  اجلامعة 

مع الكويت.

 16 يف  لندن  إىل  املرسل  التقرير  هذا  من  يتضح  كام  الربيطاين  املوقف  لكن 
عن  السفارة  تتحدث  وهنا  تدرجيي،  بريطاين  انسحاب  أمهية  عن  يتحدث  يوليو 
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باستثناء  معادية،  وسياسية  إعالمية  عربية  أجواء  يف  العسكري  البقاء  حساسية 
الدعم الكويتي هلا.

كام يتحدث التقرير عن احلل األنجلو - كويتي، وجوهره بقاء قوة بريطانية 
صغرية، وبناء جيش كويتي مدرب ومسلح، وأن اجليش الكويتي احلايل ) يف ذلك 
الوقت(، عديم الفائدة، بأي معنى عسكري جّدي، وأن اللواء الشيخ مبارك عبداهلل 
اجلابر يبدي حاليًا اهتاممًا بتطوير القدرة الكويتية، لكن ذلك يعني االحتفاظ بقوة 

بريطانية لفرتة طويلة ربام تؤثر عىل مكانة الكويت يف العامل العريب.

الكويتي  اجليش  ينمو  حتى  ما،  لفرتة  قوة  يوفر  عربيًا  حاًل  التقرير  ويقرتح 
ليحل مكان القوة العربية، ويوجز التقرير االختيارات يف : 

احلفاظ عىل استقالل الكويت.   -
عدم الزيادة يف االلتزامات العسكرية الربيطانية.  -

العريب،  العامل  مع  عالقاهتا  يف  اجلديد  النظام  مع  تتأقلم  أن  الكويت  عىل   -
وخاصة العمل عىل التوثيق االقتصادي.)28(

األهرام يف عددها الصادر يوم السبت 15 يوليو 1961م - اجلامعة العربية فشلت
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ثالثا - االجتامع التارخيي يوم 20 يوليو 1961م
) الكويت عىل مقاعد اجلامعة (

جاء اجتامع العرشين من يوليو، وهو املوعد النهائي للبت يف طلب الكويت، 
العمل  مصري  عىل  حرصًا  متداخلة،  ومساعي  ومتشابكة  طويلة  مشاورات  بعد 
العريب املشرتك وعىل اجلامعة نفسها، كام جاء وسط أجواء سياسية وإعالمية بشأن 
ظروف  يف  جاء  كام  نفسها،  اجلامعة  عىل  وتأثريه  املشرتك  العريب  العمل  جدوى 
سياسية وإعالمية مرصية تدفع نحو البت اإلجيايب، وذلك بخلق املناخ الضاغط 
نحو القرار الرسيع وفق املبادئ التي جاءت يف املرشوع املقرتح الذي يرتكز عىل 

مقرتحات الكويت.

ونرشت األهرام - كالعادة - يف عددها الصادر يوم 21 يوليو حمرض االجتامع، 
مع تعليق بأن مندوب العراق تعامل مع دول اجلامعة التسع كمن يلقي األوامر، 
وال يقبل النقاش، سجل عىل نفسه أواًل أن الكويت دولة، وقبل مبدأ انضاممها 
لعضوية اجلامعة عندما اقرتح أن يبحث طلب الكويت يف عضوية جملس اجلامعة 
يف سبتمرب القادم. وأكثر من ذلك أنه مل يبد أي اعرتاض عىل املرشوع املغريب عندما 
عرض للتصويت، غري أنه طلب طلبًا غريبًا، هو أن تطلب دول اجلامعة من أمري 

الكويت أن يلغي االتفاقية التي عقدها يف 19 يونيو مع احلكومة الربيطانية. 

املندوب العراقي ينسحب ويتهم األهرام بالتلفيق
باالشمئزاز،  قوبلت  بطريقة  االجتامعات  قاعة  من  العراقي  الوفد  انسحب 

وسجل املجلس استنكاره ملا صدر من عبارات نابية من مندوب العراق.

وجاءت ردة فعل احلكومة العراقية نتيجة هلذا التقرير باهتام جريدة األهرام 
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بالتلفيق، ونرش حمرض اجللسة كام سجلته وثائق اخلارجية العراقية، وأوجز أهم ما 
جاء يف الوثيقة العراقية التي تتكون من حوايل ست وأربعني صفحة:)29(

وكان أول املتكلمني السيد حممود رياض املستشار يف رئاسة اجلمهورية العربية 
املتحدة، الذي جاء لريأس الوفد تأكيدًا ألمهية اجللسة يف نظر اجلمهورية العربية 
املتحدة، وكان أول املتحدثني للتأثري عىل سري املداوالت، حيث قال : إن موقف 
اجلمهورية العربية املتحدة هيدف بالدرجة األوىل إىل إجالء القوات الربيطانية عن 
األرض العربية بالكويت، وأن توفر الثقة لدى شعب الكويت وحكومته بتوفري 
طلبه  عىل  بناء  عربية  قوات  وإرسال  استقالله،  عىل  للمحافظة  عملية  ضامنات 

لتحل حمل القوات الربيطانية.

ويتساءل هنا مندوب العراق )القطيفي( عاّم إذا كان املقصود بقوات عربية 
أن تقف يف وجه القوات العراقية يف الكويت، مع أنه العراق أكد أنه لن يلجأ إىل 
القوة. ويرد عليه حممود رياض : إن اجلمهورية العربية املتحدة تعترب وقوف قوات 
مع  اجليوش  هذه  تتقابل  أن  عىل  توافق  فكيف  جريمة،  عربية  قوات  ضد  عربية 
بعضها، وأن القصد هو توفري عنارص الثقة لدى حكومة الكويت وشعبها حتى 

يتخلص من القوات الربيطانية التي حتتل أراضيه.

وهنا طلب مندوب العراق إلقاء بيان استغرق ساعة ونصف، استعرض فيه 
تاريخ العراق والكويت، واستند يف ربط البلدين معًا إىل وثائق عثامنية، ومل يقدم 

أي وثيقة تارخيية أو إقليمية أو زمنية تثبت تبعية الكويت يف فرتة ما للعراق.
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انضامم  إىل  يدعو  قرار  مرشوع  السعودية  العربية  اململكة  قدمت  ذلك  بعد 
الكويت فورًا، واملصادقة عىل املرشوع الذي يتضمن املبادئ التي قدمها املغرب 

)رئيس اجللسة(.

نص املرشوع السعودي
الدول  جامعة  إىل  االنضامم  الكويت  حكومة  طلب  يف  اجلامعة  جملس  نظر 

العربية، وفيام قدم إليه من األطراف املعنية هبذا الشأن، وقرر املوافقة عىل ما ييل :

أواًل -
تلتزم حكومة الكويت بطلب سحب القوات الربيطانية من أرايض الكويت  ) أ ( 

يف أقرب وقت ممكن.
تلتزم حكومة اجلمهورية العراقية بعدم استخدام القوة يف ضم الكويت إىل  )ب( 

العراق.
تأييد كل رغبة يبدهيا الكويت للوحدة أو االحتاد مع غريه من دول اجلامعة  )ج�( 

العربية طبقًا مليثاق اجلامعة.

اجللسة التارخيية يف جامعة الدول العربية يف تاريخ 20 يوليو 1961م
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ثانيًا :
الرتحيب بدولة الكويت عضوًا يف جامعة الدول العربية. ) أ ( 

مساعدة دولة الكويت عىل االنضامم إىل عضوية األمم املتحدة. )ب( 

ثالثًا : تلتزم الدول العربية بتقديم املساعدة الفعالة لصيانة استقالل الكويت بناء 
الالزمة  اإلجراءات  باختاذ  العام  األمني  إىل  املجلس  ويعهد  طلبها،  عىل 

لوضع هذا القرار موضع التنفيذ العاجل.
كام قدم مندوب العراق مقرتحًا يتلخص يف مطلب إجالء القوات الربيطانية 
عن دولة الكويت، وأن يرجأ نظر انضاممها لعضوية اجلامعة إىل دورة املجلس يف 
اجلديدة  االتفاقية  إلغاء  الكويت  شيخ  إىل  يطلب  وأن  سبتمرب،  يف  البيضاء  الدار 

بإهناء احلامية الربيطانية عىل الكويت.

نص املرشوع العراقي
الذي ُقدم إىل جلنة الشؤون السياسية يف 

20 يوليو 1961م
وتدارس  العربية  الدول  جامعة  إىل  الكويت  طلب  إىل  اجلامعة  جملس  نظر 
ببالغ القلق واالهتامم الوضع الناشئ عن اتفاقية 19 حزيران 1961م، بني شيخ 
قاعدة  الكويت  من  جعلت  التي  االتفاقية  تلك  الربيطانية،  واجلهات  الكويت 

عسكرية هتدد سالمة العراق واألمة العربية.

حكم  حتت  الواقعة  العربية  واملشيخات  املحميات  موضوع  بحث  كام 
كل  يتخذ  سوف  العراق  بأن  العراقي  الوفد  تأكيدات  إىل  واستمع  االستعامر، 

الوسائل السلمية يف سبيل استعادة حقوقه يف الكويت، وقرر: 
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أواًل- أن تقوم الدول العربية بعمل مشرتك من أجل : 
إلغاء اتفاقية 19 حزيران 1961م بني شيخ الكويت وبريطانيا.  -1

انسحاب القوات الربيطانية من الكويت.  -2
حترير كافة املشيخات واملحميات العربية يف اخلليج العريب وساحل مسقط   -3

وعامن واجلنوب اليمني من االستعامر.

ثانيًا -
انضامم  طلب  يف  البيضاء  بالدار  القادمة  دورته  يف  اجلامعة  جملس  ينظر  أن 
الكويت إىل اجلامعة بعد أن يتم جالء القوات الربيطانية عنها. وتلغي اتفاقية 19 

حزيران 1961م.

اجتامع  إىل  الكويت  تأجيل طلب  إىل  يدعو  باختصار  العراقي  املرشوع  كان 
الدار البيضاء القادم، وسحب القوات الربيطانية من الكويت، وإلغاء اتفاقية 19 

يونيو.

ومل يدعم أي وفد املرشوع العراقي، وهزت الوفود رؤوسها بعدم املوافقة.
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قرار جامعة الدول العربية رقم )1777( يف دورته العادية رقم )35(
طرح املرشوع السعودي التايل للتصويت عليه:

أواًل -
نظر جملس اجلامعة يف طلب حكومة الكويت االنضامم إىل عضوية اجلامعة 

العربية، وفيام قدمته إليه األطراف املعنية هبذا الشأن، وقرر املوافقة عىل ما ييل :

تلتزم حكومة الكويت بطلب سحب القوات الربيطانية من أرايض الكويت  ) أ ( 
يف أقرب وقت ممكن.

تلتزم حكومة اجلمهورية العراقية بعدم استخدامها القوة يف ضم الكويت  )ب( 
إىل العراق.

تأييد كل رغبة يبدهيا الكويت للوحدة أو االحتاد مع غريه من دول اجلامعة  )ج�( 
العربية طبقًا مليثاق اجلامعة.

ثانيًا - 
الرتحيب بدولة الكويت عضوًا يف جامعة الدول العربية.)*( ) أ ( 

مساعدة دولة الكويت يف االنضامم إىل عضوية األمم املتحدة. )ب( 
ثالثًا -

بناء  الكويت  الفعالة لصيانة استقالل  بتقديم املساعدة  العربية  الدول  تلتزم 
لوضع  الالزمة  اإلجراءات  اختاذ  العام  األمني  إىل  املجلس  ويعهد  طلبها،  عىل 

القرار موضع التنفيذ العاجل.

منفعاًل،  العراق  مندوب  هنض  العربية  الدول  جامعة  يف  عضوًا  الكويت  بدولة  الرتحيب  قراءة  )*( بعد 
الكويت  لقبول  املجلس  موافقة  عىل  العراق  باسم  بشدة  أحتج  إنني  وقال:  الوفد،  أعضاء  معه  ووقف 
يف  تسري  اجلامعة  أن  تعلم  العراق  حكومة  وأن  اجلامعة،  مليثاق  خرقًا  ذلك  يف  ألن  اجلامعة؛  يف  عضوًا، 
ركاب االستعامر الربيطاين، كام تعلم أن أموال شيخ الكويت قد وزعت رشوة يف داخل دول اجلامعة، 
واحلكومة العراقية تعرف كيف ترد عىل ذلك. ثم انسحب الوفد من االجتامع، وواصل الرئيس تالوته 

للمرشوع السعودي.
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موافقة الوفود باإلمجاع
وفد  النسحاب  األسف  أشد  نأسف  قائاًل:  )املغرب(  الرئيس  يتحدث   -1
النابية التي صدرت  العراق العزيز، وإنني أحس بمرارة شديدة للكلامت 
من رئيس وفد العراق، وأسجل باسم املجلس استياءنا املرير عىل املسلك 

املنايف للخلق العريب.
السودان )أمحد خمتار(: يوافق السودان عىل املرشوع، ويعتذر عن عدم إرسال   -2

قوات سودانية إىل الكويت حلاجة السودان إليها يف الوقت الراهن.
وحتدث جوزيف أبو خاطر سفري لبنان معلنًا موافقة لبنان  عىل املرشوع، وقائاًل:   -3

ولكن صغر جيش لبنان جيعلنا نعتذر عن إمكان إرسال قوات لبنانية.
ليبيا : نؤيد املرشوع وتعتذر ليبيا عن إرسال قوات ليبية لبعد املسافة.    -4

مندوب اليمن يأيت بموضوع جنوب اليمن، قائاًل: نحن وافقنا عىل املرشوع،    -5
ووفد اليمن يرى لزامًا عليه أن يسجل أنه ال توجد سابقة تتخذ منها وسيلة 
وضع  عن  االختالف  كل  ختتلف  التي  اليمني  اجلنوب  لقضية  ما  يوٍم  يف 
جملس  ذلك  أكد  أن  وسبق  اليمن،  من  يتجزأ  فاجلنوب جزء ال  الكويت، 
اجلامعة بقرارات بلغت 32 قرارًا، وأنتم تعلمون ما تعانيه اليمن من االعتداءات 
الربيطانية املستمرة وما تتكبده اليمن يف سبيل رد هذا العدوان السرتجاع جزء 

من أراضيه، وإننا لعازمون عىل التخلص من االحتالل الربيطاين.
رد رئيس املغرب قائاًل : إننا نؤيد حق اليمن ضمن ما أصدره املجلس يف   -6

قرارات سابقة.
اقرتح رئيس املجلس دعوة مندوب الكويت للرتحيب به عضوًا يف اجلامعة،   -7

وخرج د. سيد نوفل أمني اجلامعة املساعد ليستدعي ممثل الكويت.
وعندما دخل ممثل الكويت عبدالعزيز حسني جلس أمام الفتة كتب عليها 
)الكويت(، وبجانبها العلم الكويتي، وكان أول من هنأه األمني العام عبداخلالق 

حسونة.
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وااللتزامات  احلقوق  إىل  وأشار  الكويت،  فيها  حيا  كلمة  الرئيس  ألقى  ثم 
الواجبة عىل كل دولة يف اجلامعة، ومتنى للكويت أن تصري دولة حرة مستقلة مع 

جمموعة الدول العربية.

ورد عليه مندوب الكويت قائاًل:
إن شعب الكويت مل يفقد الثقة يف اجلامعة العربية، وإنه كلام اشتدت األزمة 
تطلعت أنظار األمة العربية إىل اجلامعة، ونحن نحمد اهلل عىل أن العرب أخذوا بيد 

الكويت وشدوا من أزرها لتحافظ عىل استقالهلا.)30(
ويف اليوم الثاين بعث األمني العام للجامعة العربية برقيات إىل كل من رئيس 
جملس األمن، وسكرتري عام األمم املتحدة، وإىل الشيخ عبداهلل السامل أمري الكويت، 
تتضمن القرارات التي اختذها جملس اجلامعة، وطلب األمني العام للجامعة إيداع 

هذه القرارات كوثيقة رسمية يف جملس األمن واألمانة العامة لألمم املتحدة.
العربية  اجلامعة  بقرار  تعرتف  لن  أهنا  العراقية  احلكومة  أعلنت  بغداد  ويف 
مواصلة  عىل  عزمها  العراق  أعلنت  كام  فيها،  عضوًا  الكويت  بقبول  اخلاص 

جهودها اخلاصة بإعادة الكويت إىل الوطن األم، وأصدرت البيان التايل:

األمني العام للجامعة مهنئًا مندوب الكويت بعضويتها
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بيان من وزارة خارجية اجلمهورية العراقية بتاريخ 1961/7/21م 
بشأن قرار جملس جامعة الدول العربية الصادر باألكثرية 

بقبول مشيخة الكويت يف اجلامعة

إن قرار جملس اجلامعة العربية الصادر باألكثرية بقبول مشيخة الكويت عضوًا 
يف اجلامعة العربية انتهاك رصيح مليثاق اجلامعة؛ فالرأي املجمع عليه والذي جرى 
عليه العمل يف تفسري وتطبيق ما يتعلق بقبول األعضاء من أحكام يستلزم اإلمجاع 
يف ذلك. والشك يف أن هذا الرأي حتتمه طبيعة اجلامعة العربية وطبيعة العالقات 
املنطقي أن  العميل وال من  فليس من  قيامها بني أعضائها؛  التي يفرتض  الوثيقة 
يعرتف  ال  ومن  مجيعًا،  األعضاء  يرتضيه  ال  من  العربية  اجلامعة  سلك  يف  خيرط 
بعضهم بشخصيته الدولية، وال يطمئنون إىل سالمة اجتاهاته السياسية. إن ذلك 
يثري املشاكل، مّما يتنايف مع الغرض الذي ترمي إليه املنظامت الدولية التي ال تقوم 
عىل اعتبارات إقليمية فحسب بل تقوم باإلضافة إىل ذلك عىل روابط وثيقة أخرى 

تفرتض وحدة األهداف وسالمتها.

والشك يف أن انتهاك األعضاء مليثاق اجلامعة العربية غاية يف اخلطورة؛ فإن 
فيه إضعافًا كبريًا للجامعة نفسها، ألنه يظهر جليًا عدم متسك أعضائها باملبادئ 

التي اتفقوا عىل احرتامها والسري بموجبها.

الكويت  مشكلة  العربية  اجلامعة  جملس  هبا  تناول  التي  الشاذة  الطريقة  إن 
أظهرت بجالء ما لبعض الدول العربية من مصالح ذاتية ضيقة دفعتها إىل عدم 
التقيد بمبادئ امليثاق يف اختاذ قرار دويل بالغ اخلطورة يتناىف وما يفرضه واقع األمة 
الوطن  من  عديدة  أجزاء  يف  القائم  االستعامر  ملجاهبة  موحد  وعمل  تضامن  من 
وخططه،  االستعامر  أحابيل  عليها  انطلت  الدول  هذه  أن  عىل  دلت  كام  العريب، 
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فال نظن أن هناك من ينكر أن االتفاقية املزيفة التي وقعها شيخ الكويت قد أبقت 
الكويت حتت السيطرة الربيطانية الدائمة، وال شك أهنا تتناىف واالستقالل؛ ألهنا 
جعلت من الكويت قاعدة عسكرية بريطانية ستستخدم دومًا للضغط عىل البالد 

العربية وهتديدها.)31(

مذكرة من احلكومة العراقية إىل البعثات الدبلوماسية
الدول  الدبلوماسية  البعثات  إىل  بغداد  سلمت  أغسطس  من  العارش  ويف 
العربية مذكرة بشأن موقف احلكومة العراقية من قرار جملس جامعة الدول العربية 

اخلاص بالكويت، وفيام ييل نص املذكرة العراقية:

هتدي وزارة خارجية اجلمهورية العراقية حتياهتا إىل سفارة ......... يف بغداد، 
وتترشف أن حتيط السفارة علاًم بموقف احلكومة العراقية من القرار الذي اختذه 
جملس جامعة الدول العربية يوم 1961/7/20م بشأن الكويت، راجية إبالغه 

إىل حكومتها املوقرة.

اجلامعة  مليثاق  واضح  خرق  عىل  انطوى  قد  هذا  اجلامعة  جملس  قرار  إن 
القرار  تضمن  فلقد  ومبادئه:  امليثاق  بأحكام  خطرية  استهانة  وعىل  وأغراضها، 
فيام تضمن قبول الكويت عضوًا يف اجلامعة، األمر الذي يتعارض مع غرض من 
األغراض التي أنشئت اجلامعة من أجلها أال وهو صيانة سيادة الدول األعضاء، 
املؤسسة  الدول  إحدى  هو  الذي  العراق  إقليم  من  جزء  الكويت  ألن  وذلك 
إهنا  حيث  الكويت،  يف  العضوية  رشوط  توافر  عدم  ذلك  إىل  يضاف  للجامعة. 
ليست دولة وليست مستقلة، كام أن املجلس اختذ قراره بقبول عضوية الكويت 
فرض  قد  القرار  إن  ثم  القرار.  هذا  مثل  إصدار  يف  الالزم  اإلمجاع  ملبدأ  خالفًا 
إذ  أن تفرض عليه دون موافقته؛  التزامات ال يمكن  العراق رقم معارضته  عىل 
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إن ميثاق اجلامعة رصيح يف أن القرار ال يمكن أن يلزم إال من يقبله من الدول 
األعضاء. هذا فضاًل عن أن القرار موضوع البحث قد اختذ من قبل املجلس يف 
اجتامع انعقد باطاًل لعدم دعوة اجلمهورية العراقية إىل حضوره بعد أن انسحب 

وفدها من اجتامع جلنة الشؤون السياسية.

مع  يتفق  ال  فإنه  وأغراضها  اجلامعة  مليثاق  املذكور  القرار  خمالفة  عن  وعدا 
االستعامر  ومقاومة  التحرر  العربية يف  األمة  أهداف  العليا ومع  العربية  املصالح 
والرجعية. فهو من ناحية يفرق الصف العريب، ويضعف جامعة الدول العربية، 
وحيول معركة العرب مع االستعامر إىل خصومة بني العرب أنفسهم. كام أنه يتمشى 
من الناحية األخرى مع أغراض االستعامر الربيطاين يف إدامة نفوذه يف الكويت 
عن طريق فصلها عن العراق ومحاية األنظمة الرجعية التي احتدت مصاحلها مع 

مصالح االستعامر هنالك.

العام  األمني  أبداه  الذي  الغريب  احلامس  إىل  النظر  تلفت  أن  الوزارة  وتود 
أنه  علمه  مع  إليه  املشار  القرار  اختاذ  عىل  اجلامعة  جملس  محل  سبيل  يف  للجامعة 
خيالف عىل األقل حقًا تطالبه به إحدى الدول أعضاء اجلامعة، كام وتلفت النظر 
إىل بعض اتصاالته التي ال تتفق - أثناء بحث القضية - وما عليه من واجبات وما 

جيب أن يلتزم به من حياد.

وبالنظر ملا تقدم، وحلرص العراق شعبًا وحكومة عىل املصالح العربية العليا، 
حر  عريب  جمتمع  خلق  ويف  االستعامر،  من  إنقاذها  يف  التعاون  برضورة  وإليامنه 
متقدم، تطالب احلكومة العراقية حكومات دول اجلامعة العربية أن تنقذ اجلامعة 

مما أراده هلا االستعامر وأعوانه من مصري مؤمل، وذلك بتحقيق ما ييل:

وذلك  1961/7/20م،  يوم  اجلامعة  جملس  اختذه  الذي  القرار  إلغاء  أواًل- 
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لبطالنه بسبب خمالفته للميثاق وتعارضه مع أغراض اجلامعة ومع أهداف 
األمة العربية.

 19 باتفاقية  سمي  ما  إلغاء  أجل  من  مجاعي  بعمل  العربية  الدول  قيام  ثانيًا- 
الكويت  من  جعلت  التي  الكويت  وشيخ  بريطانيا  بني  1961م  حزيران 
يف  العربية  واملحميات  املشيخات  كافة  حترير  أجل  من  بريطانية،  قاعدة 

اخلليج العريب وساحل مسقط وعامن واجلنوب اليامين.

العمل عىل إيداع األمانة العامة إىل أيد حريصة عىل املصالح العربية. ثالثًا- 

ويف انتظار ما ستسفر عنه مساعي حكومة ......... هبذا الشأن جتد حكومة 
عليها  الصعب  من  أن  أعاله  الواردة  لألسباب  نظرًا  العراقي  العربية  اجلمهورية 
جدًا أن تقوم ضمن نطاق اجلامعة العربية بالدور الذي ترتضيه يف خدمة القضايا 
العليا  العربية  املصالح  عىل  الشديد  حرصها  نفسه  الوقت  يف  مؤكدة  العربية، 

واستعدادها للعمل اجلدي والتضحية يف سبيلها.)32(

*   *   *   *

وانتهت معركة هامة يف حروب الدبلوماسية الكويتية كادت تعصف باجلامعة 
العربية، وأنقذها ثالثة مواقف:

موقف الكويت الذي متيز باملرونة املتساحمة، حيث مل تطلب أكثر من عضوية  أواًل- 
اجلامعة، وإرسال قوات عربية فعالة، مقابل سحب القوات الربيطانية، وهو 
املوقف الذي سهل عىل املرتددين من الدول األعضاء اختاذ موقف الرتحيب 

بعد أن وضع رشط االنسحاب الربيطاين كأول خطوات الكويت.

ومن مظاهر املرونة أن الكويت مل حتدد مسؤوليات القوة العربية، ومل تضع    
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سالم  تفرض  حماربة  قوة  تكون  أن  اشرتاط  مثل  من  ملرجعيتها؛  رشوطًا 
وعددها،  وقيادهتا  أسلحتها  نوعية  عن  تتحدث  ومل  مراقبة،  قوة  وليست 

وإنام ترك املوضوع لالتصاالت الالحقة بني الكويت واألمني العام.

وإنام  املداوالت،  حصيلة  ينتظر  مل  الذي  السعودية  العربية  اململكة  موقف  ثانيًا- 
سفريها  وأرسلت  الفرتة،  تلك  خالل  احلدود  عىل  لتبقى  قواهتا  أرسلت 
- كأول سفري يف الكويت املستقلة - ووافقت عىل عضوية الكويت دون 
رشوط، وقامت بالتنسيق مع اجلمهورية العربية املتحدة ومع جهاز األمانة 
برئاسة األمني العام، وحاولت أن تثني اللواء قاسم عن ادعاءاته برسائل 

من امللك سعود.

موقف اجلمهورية العربية املتحدة الضاغط عىل الدول الختاذ موقف رسيع  ثالثًا- 
يؤمن انسحاب القوات الربيطانية من الكويت، واستبداهلا بقوات عربية، 
مع حتريك الزخم اإلعالمي والسيايس، وأخذ املبادرات يف املداوالت من 

أجل توجيه املداخالت نحو اإلجيابية.

ورغم أن اجلمهورية العربية املتحدة تعطي اجلالء الربيطاين األولوية ملسببات 
قومية عقائدية وزعاماتية ومواقف إقليمية ودولية، وجتارب خاصة، فإهنا ثبتت 
عضوية الكويت بشكل قوي ومؤثر، ومن يطلع عىل الصحافة املرصية وأجهزة 
اإلعالم يف ذلك الوقت سيقف عىل الزخم اإلعالمي املؤثر لصالح قبول الكويت، 
وكانت مواقف القاهرة تتلخص يف أن الكويت جيب أاّل ترتك وحيدة يف مواجهة 
ما أحست به من هتديد، وجيب أاّل ترتك وحيدة أمام االستعامر الربيطاين يفرض 

عليها وعىل األمة العربية كلها الثمن الذي يريده.
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الفصل الثالث 
تطورات تشكيل القوة العربية البديلة  

للقوات الربيطانية

أواًل - موقف بريطانيا من تطورات تشكيل القوة العربية:
كانت بريطانيا تراقب تطورات اجلامعة بتواصل مع حكومة الكويت، وبدأت 
منذ اليوم األول لنزول قواهتا يف الكويت التفكري يف بدائل لقواهتا التي ستخرج 
حتاًم من األرايض الكويتية، كام التزمت بريطانيا دبلوماسية التهدئة والعمل وراء 

الكواليس خالل مداوالت اجلامعة.

1 - أساس املوقف الربيطاين
يف  الربيطاين  السفري  أرسل  الكويت،  عضوية  بقبول  املشهور  القرار  وبعد 
بغداد السيد مهفري ترفيليان - الذي سيكون آخر احلكام الربيطانيني يف عدن - 

تقريرًا مفصاًل يشكل األساس ملوقف بريطانيا يف التعامل مع القوات العربية.

وخالصة التقرير:
إن العراق سيبقى عضوًا يف اجلامعة لكنه لن يتعاون معها.  -

ليس بمقدور اللواء قاسم االعتامد عىل االحتاد السوفيتي لشن هجوم عىل   -
الكويت التي تدافع عنها قوات عربية.

ولكن بسبب طبيعة قاسم ال يمكن االستهانة كليًا بتهديد عسكري عراقي   -
ضد الكويت.

ليس من املصلحة أن يعتمد أمري الكويت بصورة آمنة عىل الردع السيايس   -
الذي توفره قوة عربية رمزية بكل معنى الكلمة.
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املتحدة مع قوات  إىل قوة من األمم  العربية  القوة  بتحويل  التفكري  يمكن   -
أخرى، وإذا ما طرحت الدول العربية هذا االقرتاح فلن يعارضه االحتاد 

السوفيتي.

من  األوىل  دفاعه  الكويت  حاكم  يؤمن  أن  هو  املريض  الوحيد  احلل  إن   -
خالل قواته اخلاصة، والتواجد الربيطاين احلايل يوفر له الوقت عىل األقل 

ملدة سنة.)1(

2- تطوير القوات الكويتية
الربيطاين يف الكويت سري جون ريتشموند  ويف يوم 25 يوليو قابل السفري 
عن  التايل  املوجز  التقرير  وأرسل   - الكويت  أمري   - السامل  عبداهلل  الشيخ 

االجتامع: 

إن الشيخ عبداهلل السامل حيرض اآلن ملفًا ملباحثاته مع اجلامعة العربية، وإنه   -
سيرتك لنفسه أقىص درجات املرونة، ويتوقع أن يكون له رأي، وإنه معني 

بأن تكون أية قوة عربية قوية بدرجة كافية.

بنّي أمري الكويت بمنتهى الوضوح عزمه عىل اإلبقاء عىل اتفاقية 19 يونيو،   -
وأنه يفكر جديًا يف توسيع القوات الكويتية بمساعدة بريطانية، لكنه مل يلزم 
نفسه بكيفية معاجلة هذه األسئلة يف املفاوضات مع اجلامعة العربية يف إطار 

احلل الذي أشارت إليه السفارة الربيطانية سابقًا )األنجلو - كويتي()2(

كام يتضح من التقرير حرص بريطانيا عىل عدم إسهام وجودها يف الكويت 
يف عزل الكويتيني عن العامل العريب، وأن يتوافر احلل الذي يتيح لربيطانيا سحب 
اليوم  منذ  كثرية  بدائل  تفكر يف  بريطانيا  بدأت  فقد  ولذلك  الكويت،  من  قواهتا 

األول لوصول قواهتا إىل الكويت.
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ثانيًا - واشنطن ال ترحب بتدخل قوات األمم املتحدة :
ال تشارك واشنطن أفكار لندن بشأن تدخل قوات األمم املتحدة يف الكويت، 
واشنطن  ترحيب  يؤكد عدم  تقريرًا  واشنطن  الربيطانية يف  السفارة  بعثت  حيث 
بتواجد لألمم املتحدة، وإنام تقلل واشنطن من شأن خماطر عمل عسكري عراقي، 
وتعطي وزنًا كبريًا للردع السيايس للقوات العربية حتى برتكيبتها احلالية املؤلفة 

من القوة السعودية وحدها.

ملقابلة  القاهرة  يف  بريطانيا  وسفارة  العربية  اجلامعة  بني  اتصاالت  وجرت 
بشأن  واملشورة  املعلومات  يف  للمساعدة  الكويت  يف  الربيطانيني  العسكريني 
يف  الربيطانية  القيادة  من  حتتاجه  قد  وما  العربية،  اجلامعة  لقوة  الفنية  املتطلبات 

الكويت.

أن يكون ذلك وفق رغبة حاكم  بذلك، عىل  الربيطانية  القيادة  وقد رحبت 
يكون  وأال  وتركيبتها،  القوة  حجم  بشأن  االتصال  يكون  أن  وعىل  الكويت، 
االتصال معنيًا بأية مباحثات بشأن ما إذا كانت قوة عربية أصغر ستكون مقبولة 
كردع سيايس كاف، أو بشأن خطة بريطانية لتعزيز أمن الكويت يف حالة الطوارئ 

يف الفرتة التي تيل انسحاب القوات الربيطانية فيها.

وقد أبلغ األمني العام للجامعة السفارة الربيطانية يف القاهرة بأن بعثة اجلامعة 
أغسطس  من  األول  األسبوع  يف  الربيطاين  العسكري  املسؤول  مع  اللقاء  تريد 

1961م يف الكويت.)3(

ثالثًا - بعثة اجلامعة العربية يف الكويت :
وعقدت  الكويت،  إىل  العربية  اجلامعة  بعثة  وصلت  أغسطس   7 وبتاريخ 
وذهبت  والرشطة،  األمن  إدارة  رئيس  نائب  العبداهلل  سعد  الشيخ  مع  اجتامعها 



- 174 -

إىل احلدود الشاملية، واستمرت اجتامعاهتا مع اللجنة الكويتية التي شكلت هلذا 
الغرض.

وتم إبالغ الكويت بأن القوات الربيطانية عىل استعداد إلعطاء أية معلومات 
قد يرغب وفد اجلامعة يف احلصول عليها.

كام طلبت القيادة العسكرية الكويتية من بريطانيا ترك معدات حيتاجها اجليش 
الكويتي عىل سبيل االستعارة وهي 8 دبابات، 5 عربات مصفحة صالح الدين، 
20 سيارة استطالع، 6 مدفعية، 6 قذائف 25 رطاًل وذخريهتا. وردت بريطانيا 

بعدم املامنعة من حيث املبدأ مع تفضيل الرشاء بداًل من استعارهتا.)4(

رابعًا - التحركات اإليرانية وقوات السنتو :
بدأت حتركات إيرانية جتس نبض بريطانيا باقرتاح إرسال قوات من حلف 
الوجود  عن  بديلة  لتكون  الكويت  إىل  وباكستانية،  وإيرانية  تركية  )السنتو(؛ 
الربيطاين يف حال انسحابه، ألن إيران ال ترتاح لوجود قوات عربية حتمل أفكارًا 
أن  واتضح  للخليج،  اجلنويب  الساحل  قومية عىل  أيدلوجية  اإلمربيالية وهلا  ضد 
أن  عىل  الفعال،  العريب  الوجود  وتفضل  اإليراين،  للمقرتح  متحمسة  غري  تركيا 

تبقى بريطانيا حتى اكتامل القوة العربية. )5(

خامسًا - سحب القوات الربيطانية بمجرد وصول القوات العربية:
كام ردت بريطانيا بأن حاكم الكويت قد وقع اتفاقية مع اجلامعة العربية، وأنه 
سيبدأ بإعطاء األوامر لسحب القوات الربيطانية بمجرد أن يتم وصول القوات 
باتفاق  ترحب  بريطانيا  وأن  بريطانيا عىل ذلك،  توافق حكومة  العربية، وسوف 
احلاكم مع اجلامعة بالرغم من أن عدد القوات املويص هبا من وفد اجلامعة العربية 
يعاين نقصًا يف بعض اجلوانب، وأن احلاكم يرى أن القوات ال بد أن متثل ردعًا 
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التزمت  التي  العربية  اجلامعة  اقرتحته  ما  وفق  تشكلت  ما  إذا  وسياسيًا  عسكريًا 
العدد  هبذا  جاهزة  قوات  هلا  تكون  أن  دون  و3500   3000 بني  قوات  بتوفري 
املقرتح، وبالرغم أن اجلمهورية العربية املتحدة ترفض أن تشارك فيها فإن هناك 
دالئل يف الوقت احلايل تشري إىل أهنا تفكر مليًا يف تغطية أي عجز ممكن يف تلك 
السامل سوف يكون يف  الشيخ عبداهلل  إذا كان  ما  املقرتحة، وغري واضح  القوات 

موقف يعرتض فيه عىل ذلك.)6(

إىل  تقديمه  تم  الذي  العربية  للجامعة  العسكري  الوفد  تقرير   - سادسًا 
تشكيل  بخصوص  العربية  للجامعة  املساعد  العسكري  العام  األمني 

القوة األمنية التابعة للجامعة العربية يف الكويت :
بتاريخ 24  العسكرية رقم 531  الرس  أمانة  للفقرة 12 من مذكرة  تنفيذًا   -1

نائب االمني العام جلامعة الدول العربية والقائد العسكري املرصي لدى زيارهتم لدولة الكويت
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يوليو 1961م، فقد قام الوفد العسكري بزيارة اململكة العربية السعودية 
بتاريخ 6 أغسطس ودولة الكويت بتاريخ 7 أغسطس 1961م.

السعودي  الدفاع  ووزير  سعود  امللك  جاللة  قبل  من  الوفد  استقبال  تم   -2
ورئيس أركان السعودية، وتم عقد املباحثات فيام بينهم حول استيفاء الوفد 

للمهام املوكلة له.

ثم قام الوفد بزيارة صاحب السمو أمري الكويت، وتم عقد اجتامعات مع    
جلنة التفاوض الكويتية التي رأسها صاحب السعادة الشيخ سعد العبداهلل 
السامل الصباح وزير الداخلية واألمن العام واللواء الشيخ مبارك العبداهلل 
استمع  املسلحة، وقد  للجيش والقوات  العام  القائد  نائب  الصباح  اجلابر 
الوفد لوجهات النظر التي تم التعبري عنها من قبل رئيس اللجنة الكويتية.

الكويتية  القوات  متركز  مواقع  بفحص  قام  الكويت  يف  الوفد  كان  وبينام   -3
التفاوض  جلنة  مع  االجتامعات  من  عددًا  وعقد  والربيطانية،  والسعودية 
املعلومات  بجمع  الوفد  وقام  الكويتية،  العسكرية  واللجنة  الكويتية 
الوفد  قام  كذلك  العربية،  األمنية  القوة  بتشكيل  يتعلق  ما  بشأن  الالزمة 
املتنوعة  املصاعب  من  والعديد  الكويت  يف  هبم  اخلاصة  املشاكل  بدراسة 
من الناحيةاإلدارية والفنية، كذلك قام اجلانب السيايس من الوفد بدراسة 

القضايا السياسية واملالية والقانونية ذات الصلة.

العوامل اجلديدة التي ظهرت يف أثناء مسار زيارة الوفد: بعدما قام الوفد   -4
بزيارة الكويت ودراسة اجلوانب العسكرية واملعنوية للمشكلة أصبح من 
الواضح أن هناك عددًا من العوامل التي أثرت بصورة أو أخرى يف حجم 
وتشكيل وعتاد القوات املقرتحة يف املذكرة املشار إليها يف الفقرة )1( أعاله.
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وفيام ييل أهم تلك العوامل:   

األثر الناجم عن التهديدات املتتالية من قبل رئيس وزراء العراق عىل  ) أ ( 
كل من احلكومة والرأي العام يف الكويت، ومن شأن هذا العامل أن 
يؤثر يف حجم تلك القوات بحيث تصل إىل الفاعلية من الناحيتني 

العسكرية والنفسية.

طبيعة الدولة: كان من الواضح للوفد أن طبيعة الدولة ال تتناسب  )ب( 
مع حالة الدفاع اإلستاتيكي والدفاع العميق، وأنه من الرضوري أن 
رسيعًا  التحرك  ويمكنها  اخلفيفة  باألسلحة  مسلحة  القوات  تكون 
عمليات  عىل  مهامهم  تشتمل  وسوف  املشاة،  وحدات  خالل  من 
العسكرية،  العمليات  تقدم  من  واحلد  املبكر  واإلنذار  االستطالع 
القوات  تشكيل  يف  النظر  إعادة  يستلزم  هذا  أن  الطبيعي  ومن 

املقرتحة.

من  بعض  توفري  يتم  أن  جيب  بأنه  قناعة  الوفد  لدى  أصبح  العتاد:  )ج�( 
األسلحة التي مل تكن مشتملة يف تكوين القوات السابق اقرتاحها، 
ولذلك فقد بدأ الوفد يف االقرتاح بإضافة العنارص اآلتية إىل تشكيل 

القوات:

حمطة  عن  للدفاع  )وخاصة  للطائرات  املضادة  املدفعية  عنرص   )1(  
حتلية املياه(.

)2( عنرص املدفعية املدنية.  

  )3( قد يفضل الوفد أيضًا أنه جيب تدعيم وحدات املشاة بالعنارص 
املضادة للمدرعات.



- 178 -

األمور اإلدارية: ) د ( 

  )1( لدى ملك السعودية ميل نحو توفري وحدة هندسة عسكرية، 
ألن هذا األمر مازال حتت التشكيل.

  )2( رأى الوفد أن هناك الكثري من خمتلف أنواع ورش اإلصالح يف 
الكويت، ولذلك فقد تم قبول اعتذار اململكة األردنية اهلاشمية عن 

توفري جمموعة ورش العمل املتنوعة.

وكنتيجة  املقرتحة  القوات  حجم  أن  الوفد  يقدر  للقوات:  املقرتح  احلجم   -5
للعوامل املذكورة أعاله جيب أن يكون من ست كتائب عسكرية تشتمل 

عىل ما ييل:

) أ ( 3 كتائب مشاة.   
)ب( كتيبة استطالع مسلحة.   

)ج�( كتيبة خدمات فنية تشتمل عىل ما ييل:   
* وحدة إشارة.  

*  وحدة هندسة عسكرية.  
*  وحدة رشكة عسكرية.  

) د ( كتيبة أسلحة مساعدة تشتمل عىل :    
* عنرص مضاد للطائرات.  

* عنرص مدفعية ميدان.  
)ه�( يرتواح عدد القوات ما بني 3000-3500 رجل، وقد وافق اجلانب    
هذه  متركز  ملؤونة  الالزمة  والفنية  اإلدارية  الوحدات  توفري  عىل  الكويتي 

القوات بام يشتمل عىل: 



- 179 -

الالسلكي  وأجهزة  واألسلحة  املركبات  إلصالح  فنية  *  ورش 
)وخاصة األجهزة بريطانية الصنع(.

وحدة نقل تشتمل عىل ما ال يقل عن 60 لوري كل منها محولة 3   *
طن.

مركز للقيادة.  *

وحدة مياه.  *

وحدة وقود.  *

مستشفيات.  *

فيلق مهندسني.  *

جلنة  رئيس  خالل  من  الكويت  حكومة  أعلنت  اجلوي:  النقل   *
اجلوي من  النقل  استعدادها لضامن عملية  الكويتية عىل  التفاوض 

دوهلا إىل الكويت.

)طائرات  اخلفيفة  الطائرات  من  حمدود  عدد  لديه  الكويتي  اجليش   *
القادة  الضباط  لنقل  مناسبة  الطائرات  أوسرت وهوليكوبرت(، وهذه 

واالستطالع وإخالء املصابني.

امليناء: كان من الواضح للوفد مدى مالءمة امليناء البحري للكويت   *
لعمليات استقبال سفن الشحن املتنوعة وعمليات تفريغ األجهزة 

من خمتلف األوزان.

مذكرة  يف  كام  العربية  اجلامعة  قوات  بتشكيل  الصلة  ذات  الفقرات  باقي   -6
األمانة العسكرية املشار إليها يف الفقرة 4 أعاله بقيت كام هي دون تعديل.
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أزمة  مع  التعامل  يف  اجلوانب  أهم  هو  السيايس  اجلانب  أن  الوفد  رأى   -7
كعنرص  احلسبان  يف  يوضع  أن  الرضوري  من  وأنه  الكويت/العراق، 
خطة  وضع  تم  ولذلك  العسكري،  اجلانب  مع  تكامله  حيث  من  أسايس 
سياسية اتفق عليها الطرفان، وقد تم تكليف الدكتور/ سيد نوفل مساعد 

األمني العام للشئون السياسية تقديم تلك اخلطة يف تقرير منفصل.

وقد أكمل اجلانب املدين من الوفد دراسة اجلوانب املالية والقانونية، وقد   -8
يتم من خالهلا  التي سوف  الرئيسية  القواعد واألسس  الطرفان عىل  اتفق 

تنظيم تلك األمور.

هو  كام  العسكري  الوفد  مقرتحات  عىل  الكويتية  التفاوض  جلنة  وافقت   -9
منصوص عليها يف الفقرات أعاله بشقيها ذوي الصلة باجلوانب العسكرية 

والسياسية واجلوانب القانونية واملالية.
               اللواء أمحد عبداحلليم إمام

رئيس الوفد العسكري للجامعة العربية      
11 أغسطس 1961م      

سابعًا - اتفاقية تنظيم القوات العربية :
يف 12 أغسطس وقع أمري الكويت الشيخ عبداهلل السامل والسيد عبداخلالق 
حسونة األمني العام للجامعة االتفاقية األمنية التي تنظم انتشار القوات العربية 

يف الكويت.

جاء احلجم املقدر للقوات العربية كام جاء يف الوثائق الربيطانية املرسلة من 
الكويت يف 12 أغسطس 1961م وفق ما ييل:
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- حجم القوات : 

قدر وفد اجلامعة أن تتكون القوات من ست كتائب، بام يشتمل عىل اآليت:

ثالث كتائب مشاة.  -1

كتيبة استطالع مدرعة. ) أ ( 

كتيبة خدمات فنية، وتشتمل عىل :  )ب( 

- وحدة إشارة. 

- وحدة هندسة عسكرية.

- وحدة بوليس حريب.

كتيبة أسلحة معاونة، وتشتمل عىل ما ييل: )ج�( 

- عنرص مضاد للطائرات.

- عنرص مدفعية ميدان.

عدد القوات يرتواح بني ثالثة آالف وثالثة آالف ومخسامئة. ) د ( 

توافق الكويت عىل توفري الوحدات اإلدارية والفنية.  -2

القوات من دوهلا إىل  النقل اجلوي هلذه  استعدادها لضامن  الكويت  تعلن   -3
الكويت.

كام أوىص وفد اجلامعة بتوفري ماييل : 

- عنرص مدفعية مضادة للطائرات )يوضع للدفاع عن حمطة حتلية املياه(.

- عنرص مدفعية ميدان.

- توفري وحدات مشاة جمهزة بأسلحة ضد املدرعات.
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ثامنًا - تقرير اللجنة املشرتكة :
عليه  وافقت  الذي  للقوة،  السياسية  املرجعية  وهو  السيايس،  التقرير  أما 
األمني  نوفل  سيد  د.  برئاسة  والكويت،  العربية  اجلامعة  من  املشرتكة،  اللجنة 

املساعد للجامعة العربية، فقد جاء كام ييل:

االقتصادي  والتعاون  املشرتك  الدفاع  معاهدة  إىل  الكويت  تنضم  أن   -1
باجلامعة.

أن يقوم األمني العام بإصدار بيان يؤكد فيه التزامات الدول العربية طبقًا   -2
مليثاق معاهدة الدفاع املشرتك للحفاظ عىل استقالل دولة الكويت وسالمة 
أراضيها وباحرتام النظام احلاكم يف الكويت، وباعتبار أي عدوان مسلح 
ضد الكويت أو قواته عدوانًا ضد كافة الدول العربية. وبناًء عليه فإن الدول 
العربية طبقًا للحق الرشعي للدفاع عن النفس جمتمعني أو منفردين عليهم 
يتخذوا  أن  منفردين وجمتمعني  الكويت، وعليهم  االلتزام بمساعدة دولة 
اإلجراءات الفورية، وأن يسلكوا كل طريق ممكن بام يشمل استخدام القوة 

لرد أي عدوان الستعادة األمن والسالم.

لضامن  والدؤوبة  العاجلة  اجلهود  كافة  تبذل  أن  العربية  الدول  عىل  جيب   -3
قبول الكويت عضوًا يف األمم املتحدة.

لضامن  والدؤوبة  العاجلة  اجلهود  كافة  تبذل  أن  العربية  الدول  عىل  جيب   -4
اعرتاف احلكومة العراقية باستقالل وسيادة الكويت، حتى يمكن للقوات 

واجلهود العربية أن تتفرغ حلرهبا ضد اإلمربيالية والصهيونية.

يف حالة أن تلك اجلهود ال تلقى االستجابة فإنه يتعني عىل الدول العربية أن   -5
تتخذ التدابري الفاعلة طبقًا مليثاق اجلامعة ومعاهدة الدفاع املشرتك.
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من  األكرب  باحلصة  تسهم  أن  الكويت  عىل  يتعني  واإلدارية  املالية  األمور   -6
التكاليف، ويتعني عىل باقي الدول األعضاء أن تسهم كل تبعًا ملوارده.

سوف تتحمل حكومة الكويت املصاريف التايل بياهنا بصفة خاصة:  -7

نقل القوات إىل الكويت وإعادهتا إىل بلداهنا. ) أ ( 

داخل  القوات  وانتقاالت  القوات  واحتياجات  ومؤونة  استضافة  )ب( 
الكويت.

سوف تقوم الدول العربية بسداد رواتب قواهتا كام لو كانوا يف أقطارهم.)7(  -8

تاسعًا - اجلمهورية العربية املتحدة قد تعيد النظر :
ممثل  الزيات  حسن  حممد  د.  بأن  القاهرة  الربيطانية يف  السفارة  أفادت  وقد 
اجلمهورية العربية املتحدة يف اجلامعة ذكر أن حكومة اجلمهورية العربية املتحدة ال 
تزال ترفض املشاركة، ولكنها قد تعيد النظر يف ذلك يف حالة وجود عجز يف تلك 
القوات، ولن تستطيع اختاذ قرار بشأن حجم مشاركتها حتى ترى ما يمكن أن 
توفره الدول العربية األخرى، وإذا وجدت فجوةكبرية فقد تعوضها اجلمهورية 
العربية املتحدة، مع إشارة يف التقرير إىل أن األمني العام لديه أمل كبري يف وجود قوة 
متوازنة تتشكل من فرق عسكرية من كافة الدول العربية ما عدا اليمن والعراق، 

لكن التقارير الربيطانية تؤكد رفض لبنان وليبيا املشاركة.)8(

عارشًا - القوات العربية نحو الكويت :
مل ترتك اجلامعة العربية أية فرصة إلضاعة الوقت؛ فقد أجرت اتصاالت مع 
الدول العربية وتقدمت إىل كل من: تونس واألردن والسودان، باإلضافة إىل اململكة 

العربية السعودية التي تواجدت قواهتا يف يوم األزمة، بطلب املسامهة يف القوات.
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وبدأ األمني العام املساعد للشئون السياسية باختاذ إجراءات التنفيذ، وخاصة 
بعد أن أعلن السيد عبدالعزيز حسني ممثل الكويت يف اجلامعة العربية بعد اجتامعه 
حكومته  أن  1961م  أغسطس  من  األول  يوم  ظهر  للجامعة  العام  األمني  مع 
أبلغت حكومة بريطانيا رسميًا برضورة انسحاب القوات الربيطانية، وأن الكويت 
مستعدة الستقبال القوات العربية يف أقرب وقت ممكن، كام أهنا مستعدة كذلك 

لدفع كل النفقات التي تقرها اجلامعة بشأن القوات العربية الذاهبة إىل الكويت.

كام التقى مندوب الكويت يف اجلامعة بمقر األمني العام للجامعة العربية مع 
الفريق عيل عيل عامر األمني املساعد للشئون العسكرية والفريق أمحد عبداحلليم 

أمام رئيس اللجنة العسكرية العربية الدائمة.

وكذلك التقى مندوب الكويت يوم اخلميس الثالث من أغسطس 1961م 
املتعلقة  الرتتيبات  مجيع  عىل  االتفاق  وتم  ومساعديه،  للجامعة  العام  األمني  مع 

بسفر البعثة العسكرية إىل الكويت.

حادي عرش - انضامم الكويت ملعاهدة الدفاع العريب املشرتك :
نرشت األهرام ما ييل يف أعدادها الصادرة أيام الثالث والرابع واخلامس من 

أغسطس 1961م:
- قوات رمزية تسافر إىل الكويت.

- أي عدوان عىل هذه القوات اعتداء عىل كل العرب.
كام ذكرت األهرام أن من أهم نتائج االتصاالت موافقة الدول العربية عىل 
الكويت،  إىل  سرتسل  التي  القوات  هذه  يف  رمزية  عسكرية  بقوات  تشرتك  أن 
أي عدوان عىل هذه  العربية(، وسيعترب  األمن  )قوات  تسميتها  اتفق عيل  والتي 
القوات  هذه  وستتبع  مجيعًا،  العربية  الدول  عىل  عدوانًا  الرمزية  العربية  القوات 
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األمني العام للجامعة، وهو الذي يعني قائدها، ويعد تشكيلها وتنظيمها، ويبني 
مراكزها، وسوف يوقع األمني العام اتفاقًا مع حاكم الكويت عىل الوضع القانوين 

هلذه القوات.
ويف السادس من أغسطس 1961م، وصلت البعثة العسكرية الفنية التابعة 
الفريق أمحد عبداحلليم، حيث تركت  برئاسة  الكويت  العربية إىل  الدول  جلامعة 
البعثة حلاكم الكويت اختاذ ما يراه مناسبًا بشأن حتديد عدد قوات الطوارئ العربية 

وتنظيم طريقة عملها.

وذهب السيد عبداخلالق حسونة إىل الكويت بتاريخ 12 أغسطس 1961م 
من أجل االتفاق عىل الوضع القانوين والسيايس وترتيبات القوة وقواعد العمل، 
بالتوقيع عىل  الكويت توجت  السامل حاكم  الشيخ عبداهلل  وأجرى مباحثات مع 
انضامم الكويت ملعاهدة الدفاع املشرتك، وقد وجه رسالة إىل أمري دولة الكويت 

يف شأن وضع قوات أمن اجلامعة والرتتيبات املتعلقة هبا...)ملحق 1(.
ورد الشيخ عبداهلل السامل باملوافقة عىل تلك الرتتيبات كام جاء يف نص الرسالة 

التالية : 

الشيخ عبداهلل السامل واألمني العام للجامعة العربية يوقعان اتفاقية الدفاع املشرتك
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ثاين عرش - رسالة أمري الكويت إىل أمني عام جامعة الدول العربية:
تتضمن موافقته عىل إحالل قوات أمن جامعة الدول العربية يف الكويت بداًل 

من القوات الربيطانية : 

سيادة األستاذ عبداخلالق حسونة، األمني العام جلامعة الدول العربية 

واملتضمنة  1961م،  أغسطس  من   12 يف  املؤرخة  رسالتكم،  إىل  باإلشارة 
األسس التي ارتأيتموها، يف الوقت احلايل، الزمة ألداء قوات أمن اجلامعة العربية 

وواجباهتا، عىل وجه فعال، أثناء وجودها يف الكويت.

أترشف بأن أؤكد لسيادتكم، أن حكومة الكويت، انطالقًا من ممارسة سلطاهتا 
السيادية، يف أي من األمور املتصلة بوجود قوات أمن اجلامعة يف أراضيها، سوف 
حترص كل احلرص عىل أن تستهدي روح التقاليد العربية والثقة التي تنري تارخينا 
يف  اجلامعة  جملس  وقرار  اجلامعة،  ميثاق  وروح  بنص  تلتزم  وأن  املجيد،  العريب 

العرشين من يوليو 1961م، املشار إليه يف رسالتكم.

الواردة يف  البنود  تامة عىل مجيع  نوافق موافقة  وإنا، بموجب رسالتنا هذه، 
رسالتكم، وتلتزم كذلك حكومة الكويت بتنفيذها. كام نوافق عىل ما أرشتم إليه 
جامعة  بني  اتفاقية  يشكالن  جانبنا،  من  الرد  وهذا  رسالتكم  أن  من  سيادتكم، 

الدول العربية وحكومة الكويت.

ويف هذه املناسبة، يسعدين إبالغ سيادتكم، أنه تنفيذًا ملا ألقي عىل عاتقنا يف 
قرار جملس اجلامعة سالف الذكر، قد طلبنا اليوم إىل احلكومة الربيطانية سحب 

قواهتا من أرايض الكويت.

وتفضلوا بقبول فائق االحرتام،
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املوافق  السبت، غرة ربيع األول سنة 1381ه�  السيف يف يوم  حرر بقرص 
12 أغسطس 1961م.

         أمري دولة الكويت 
عبداهلل السامل الصباح       

وصدر مرسوم أمريي بانضامم الكويت إىل هذه املعاهدة هذا نصه:

نحن عبداهلل السامل الصباح أمري دولة الكويت 

دول  بني  االقتصادي  والتعاون  املشرتك  الدفاع  معاهدة  عىل  اطالعنا  بعد 
العربية  اجلامعة  جملس  عليها  وافق  اللذين  العسكري  وملحقها  العربية  اجلامعة 
الثاين  العادي  انعقاده  دور  1950م،  )نيسان(  أبريل   13 يوم  املعقودة  بجلسته 
بجلسته  العربية  اجلامعة  جملس  عليه  وافق  الذي  اإلضايف  وبروتوكوهلا  عرش، 
الكويت  دولة  انضامم  نعلن  ميالدية،  1951م  )شباط(  فرباير   2 يوم  املعقودة 
إىل  أمرنا  العسكري وبروتوكوهلا اإلضايف، وقد أصدرت  املعاهدة وملحقها  إىل 

السلطات املختصة يف حكومتنا لتنفيذ أحكامها.

صدر من قرص السيف يوم السبت غرة ربيع األول 1381ه�، املوافق 12 
أغسطس 1961م.

وأعلن السيد عبداخلالق حسونة األمني العام جلامعة الدول العربية موافقة 
اجلامعة عىل انضامم الكويت إىل معاهدة الدفاع املشرتك، وأصدر الوثيقة التالية:

)آب(  أغسطس   12 املوافق  1381ه�  األول  ربيع  غرة  السبت  يوم  يف  إنه 
1961م - بمقر السيف العامر بالكويت.

انضمت دولة الكويت إىل معاهدة الدفاع املشرتك والتعاون بني دول اجلامعة 
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التي وافق عليها املجلس بجلسته املعقودة يوم 13 أبريل )نيسان( 1950م، دور 
املعاهدة  هلذه  اإلضايف  الربوتوكول  إىل  انضمت  كام  الثاين عرش،  العادي  انعقاده 
والذي وافق عليه جملس اجلامعة بجلسته املعقودة يوم 2 فرباير )شباط( 1951م، 

من دور انعقاده الثالث عرش.

وقد سلم حرضة صاحب السمو أمري دولة الكويت املعظم وثائق االنضامم 
إىل املعاهدة املذكورة وملحقاهتا إىل األمني العام جلامعة الدول العربية.

وإثباتًا ملا تقدم، حرر هذا املحرض من نسختني أصليتني، سلمت إحدامها إىل 
سمو األمري، والثانية لدى األمانة العامة جلامعة الدول العربية.

التوقيع األمني العام         

وقد عقد األمني العام للجامعة العربية مؤمترًا صحفيًا عامليًا يف الكويت قال 
فيه:

إن انضامم الكويت إىل معاهدة الدفاع العريب املشرتك والتعاون االقتصادي 
يعترب عماًل تارخييًا مشهودًا يف حياة الكويت، بل هو إىل جانب عضوية اجلامعة، 
الدعامة الوطيدة يف املحافظة عىل استقالل الدولة العربية الفتية وسالمة أراضيها 
واحرتام نظام احلكم القائم فيها، كام أن الدول املعنية تلتزم باعتبار أن أي اعتداء 
تبادر  بأن  وتلتزم  كلها،  عليها  اعتداء  قواهتا  عىل  أو  الكويت  دولة  عىل  مسلح 
التدابري،  مجيع  جمتمعة  أو  مفردة  الفور  عىل  تتخذ  وأن  الكويت،  دولة  معونة  إىل 
لرد  املسلحة  القوات  استخدام  ذلك  يف  بام  وسائل  من  لدهيا  ما  كل  وتستخدم 

االعتداء، وإلعادة أمور األمن والسالم إىل نصاهبا.
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يغادر  وهو  املطار  يف  به  أدىل  الذي  الترصيح  يف  ذلك  العام  األمني  وأكد 
الكويت، وقد قال فيه:

أن  العزيز  وشعبها  الكويت  وسع  ويف  واضحًا،  اآلن  أصبح  الطريق  إن 
يطمئنوا إىل سالمة وضعهم وإرادهتم، وأن هذه السالمة حيميها جيش الكويت 

ويؤيده فيها التضامن العريب القومي.

ويضيف األمني العام يف حديث للصحافة قائاًل:

األسباب  كل  ستزول  الكويت  أرض  عن  الربيطانية  القوات  جتلو  وعندما 
التي دعت إىل التوتر احلايل، وإنني لذلك أرجو أن يزول أيضًا وبصفة دائمة كل ما 
من شأنه أن يثري املخاوف لدى إخواين الكويتيني، وأن ينرصفوا يف عهد استقالهلم 
اجلديد إىل كل ما يعود باخلري عليهم، ملتفني حول سمو رائدهم وأمريهم املعظم 

الشيخ عبداهلل السامل الصباح، الذي أرجو له الصحة واهلناء والتوفيق.

وكان الشيخ عبداهلل السامل أمري الكويت طلب إىل بريطانيا إجالء قواهتا من 
ترسل  بأن  بريطانيا  العربية، كام رحبت  القوات  لقدوم  متهيدًا  الكويتية  األرايض 

اجلامعة العربية قوات عربية إىل الكويت لتحل حمل القوات الربيطانية.

سحب  بطلب  الربيطانية  احلكومة  إىل  الكويت  أمري  رسالة   - عرش  ثالث 
قواهتا من الكويت، الرد عليها:

1- " القنصل العام الربيطاين يف الكويت 

بعد التحية .. 

من  بطلبنا  يتعلق  فيام  1961م  يونيو   30 يف  املؤرخ  خطابكم  إىل  باإلشارة 
قوات اململكة املتحدة أن تقوم بمواجهة هتديدات قاسم رئيس حكومة اجلمهورية 
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العراقية، فإنه يرشفني أن أخطر سعادتكم بأنه قد تم الوصول اليوم إىل االتفاق 
فيام بيني وبني اجلامعة العربية عىل استبدال القوات الربيطانية بقوات من الدول 
القوات  انسحاب  نحو  أوامركم  بإعطاء  أطالبكم  فإنني  عليه  وبناء  العربية، 

الربيطانية بمجرد وصول القوات العربية.

أشكر سعادتكم عىل تعاونكم، وأمتنى حلياتكم الرخاء والرفاهية.

مع خالص التحيات،،
عبداهلل السامل الصباح       
         أمري دولة الكويت"

2- الرد الربيطاين عىل طلب االنسحاب:
"حرضة صاحب السمو الشيخ عبداهلل السامل الصباح

أمري الكويت املعظم 

كتاب  تسلمت  قد  بأهنا  اجلاللة  صاحبة  حكومة  من  تعليامت  تلقيت  لقد 
سموكم املؤرخ يف 12 أغسطس. وقد ذكرت فيه أن القوات الربيطانية ستنسحب 
فإهنا  ولذا  مؤمنًا،  أصبح  الكويت  أمن  بأن  سموكم  تشعرون  حاملا  الكويت  من 
ترحب بترصيح سموكم، بأنه قد تم الوصول إىل اتفاق بإحالل قوات من دول 
بأن  سموكم،  طلب  عىل  توافق  وهي  الربيطانية،  القوات  حمل  العربية  اجلامعة 
قوات  هبا  يستبدل  أن  يمكن  حاملا  الكويت  من  ستنسحب  الربيطانية  القوات 

تقدمها الدول العربية")9(.

رابع عرش - املنظور الربيطاين ملعاهدة الدفاع العريب املشرتك : 
وتتابع  قوات،  إرسال  بشأن  اجلامعة  بقرار  رحبت  قد  بريطانيا  كانت  إذا   -1
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واجلامعة  الكويت  بني  لالتفاق  املجردة  النظرة  فإن  االتصاالت،  تطور 
العربية يشري إىل خماوف جاءت يف تقرير بعثته وزارة اخلارجية الربيطانية، 

فيه تعليقات بشأن معاهدة الدفاع املشرتك العربية.

املادة  وتشكل  للمعاهدة،  الكويت  النضامم  مزايا  هناك  أن  التقرير  يؤكد   -2
الثانية من االتفاق البند الرئييس فيها، وتنص عىل أن أطراف املعاهدة سوف 
يعتربون أي عدوان مسلح ضد أي واحد أو أكثر من الدول املوقعة كأنه 
عدوان مبارش عليهم مجيعًا، وبناء عليه فإهنم يلزمون أنفسهم باإلرساع إىل 

مساعدة الدولة أو الدول التي تتعرض ملثل هذا العدوان.
العدوان  حالة  يف  الثانية  املادة  تطبيق  بشأن  ما  يشء  عىل  املعاهدة  تشتمل   -3
املعاهدة،  عىل  املوقعني  من  آخرى  دولة  ضد  املوقعة  الدول  أحد  قبل  من 
ألن املعاهدة ليست موجهة ملا قد يقع بني الدول العربية وإنام موجهة ضد 
إرسائيل. وهناك شك يف أن يقوم أحد من املوقعني عىل تفعيل املادة الثانية 
إذا ما تم هجوم عراقي عىل الكويت، وأن املعاهدة مل تؤخذ أبدًا عىل حممل 
اجلد، وليس هلا أنياب، ولذلك فإن هناك شكوكًا بأن انضامم الكويت من 

شأنه أن يعزز بصورة قوية ردع أي هجامت عراقية.

املعاهدة ليست بقيمة كبرية : كام الحظ التقرير الربيطاين أن األحداث التي   - 4
تسببت يف خلق منافسة أساسية بني العراق وبني اجلمهورية العربية املتحدة، 
تساند اململكة العربية السعودية فيها جانب اجلمهورية العربية املتحدة، بينام 

يتجه األردن نحو مساندة العراق.

وأن ظهور هذه املنافسة ليس باألمر الصحي سواء لربيطانيا أو للكويت،   
وجيب أاّل تساند بريطانيا أي طرف يف هذه املنافسة، وجيب عىل الكويت أن 
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تعتمد قدر املستطاع عىل الدعم العريب املشرتك اجلامعي؛ ألن هذا يضمن 
التوازن رغم استحالة ذلك بسبب االدعاء العراقي.

اجلامعة  يف  سيادته  له  كعضو  مكانتها  يربز  املعاهدة  إىل  الكويت  وانضامم   
ليست  املعاهدة  أن  إال  املزايا  له بعض  الكويت  انضامم  أن  العربية، ورغم 

بذات قيمة كبرية.)9(

ويتضح من الوثائق أن بريطانيا :   - 5

ترحب بإحالل القوات العربية .  -

اخلالفات  انعكاس  وختشى  للوضع،  السياسية  الظروف  تتفهم   -
العربية عىل أوضاع القوات العربية يف الكويت.

وسائل  طريق  عن  الكويت  سالمة  ضامن  بمجرد  االنسحاب  تريد   -
تطمئن أمري الكويت مثل قوات اجلامعة العربية.

 7 يف  الفيتو  إىل  السوفيتي  االحتاد  جلوء  بعد  االحتالل  ملقاومة  عربية  قوة   - 6
املتحدة  العربية  اجلمهورية  وامتناع  الكويت  شكوى  ضد  1961م  يوليو 
أو  املتحدة  وإكوادور وسيالن، مل يعد هناك جمال لدعوة قوات من األمم 

حتى مراقبني، كام كانت تتمنى بريطانيا.

ولذلك فإن رأي بريطانيا بعد الفيتو السوفيتي هو احلصول عىل قوة عربية   
تقاوم االحتالل العراقي إذا حدث ملدة 36 ساعة، وكذلك ترى لندن أن 
القوة العربية توفر الوقت لبناء قوة كويتية تستطيع صد هجوم عراقي ملدة 

36 ساعة متكن األصدقاء من إيصال النجدة هلا.

وتشعر بريطانيا بأن الفرتة احلاسمة هي بني االنسحاب الربيطاين وبني بناء   
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يف  العربية  القوة  متكني  هي  سياستها  فإن  ولذلك  الفاعلة،  الكويتية  القوة 
الكويت لتوفري الردع الالزم خالل هذه الفرتة.

وكذلك يمكن إبقاء احتياطي من خمزون املعدات الثقيلة يمكن استخدامها   
عند الطوارئ، مع بقاء وفد بريطاين صغري احلجم لصيانة املخزون وتدريب 

القوات الكويتية.)10(

وجاءت مناسبة تقديم األفكار الربيطانية إىل الشيخ عبداهلل السامل - أمري   
يوم 14 أغسطس  الشيخ  الربيطاين مع سمو  السفري  لقاء  الكويت - عند 

1961م.

خامس عرش - تعليق أمري الكويت عىل االتفاقية : 
كان تعليق األمري عىل االتفاقية مع اجلامعة العربية بأن هناك أمرين يتعلقان 
باالتفاقية؛ أوهلام سيايس، والثاين عسكري، وأن أمهية األمر األول جيب عدم إغفاهلا، 
وأن دعم أعضاء اجلامعة العربية للكويت له أمهية كبرية، ويف اجلانب العسكري 
والطائرات، وأن  الدبابات  العجز يف  بالرغم من  السعادة  بنوع من  األمري  يشعر 

االتفاقية بشكل عام مرضية.

ويأمل األمري بأن تشارك كافة الدول العربية يف القوة، وأنه يؤيد رأي امللك 
سعود بن عبدالعزيز بأن تكون القيادة ألحد الضباط السعوديني.

كام أكد األمري أن صياغة رسالته إىل احلكومة الربيطانية التي تطالب بانسحاب 
القوات الربيطانية ليس من شأهنا أن متثل إعاقة لعملية التسليم والتسلم العسكرية، 
تنتقل من  أن  بمعنى  فاعلة، وأن حتدث بصورة غري مبارشة؛  تتم بصورة  بحيث 

القوات الربيطانية إىل قوات اجلامعة العربية من خالل اجليش الكويتي.
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وحول توقيت التسليم قال األمري إنه قرأ تقريرًا يذكر أن يكون املوعد 10 
سبتمرب، كام أكد األمري أن االتفاقية مع اجلامعة العربية - عىل كل حال - لن تؤثر 
عىل ما تبادلناه من رسائل يف 19 يونيو، وأضاف إنه ويف الوقت املناسب سوف 
يقوم بشكر احلكومة الربيطانية ملساعدهتا الكبرية، وأنه سوف يضع هذا بصورة 

واضحة يف رسالة جيب أن تبقي رسية بيننا. )11(

)أي  طلبه  السامل  صباح  الشيخ  الكويتي  اخلارجية  وزير  إن  التقرير  يقول 
يف  اجلامعة  بعثة  رئيس  من  صدر  تقرير  بشأن  انتباهه  ليسرتعي  تلفونيًا  السفري( 
الكويت، والذي يتوافق مع أفكار األمري، هذا البيان ينص عىل أن عدد القوات 
العربية قد يتخطى عدد القوات الربيطانية املوجودة يف الكويت، وسيكون العدد 
القوات  وصول  بعد  إال  تنسحب  لن  الربيطانية  القوات  وأن  عسكرية،  بفاعلية 

العربية وبصورةمتتابعة وتدرجيية.)12(

أن  يرى  كان  الذي  الربيطاين،  اجلانب  من  باالرتياح  شعور  هناك  كان  وقد 
أمري الكويت عىل وعي تام بطموحات إخوانه العرب، وأن الرتتيبات التي اختذها 
االختيارات  ألن  الربيطاين؛  واملوقف  موقفه  حلامية  جيدة  بصورة  حمسوبة  كانت 
ضاقت بعد الفيتو الرويس يف السابع من يوليو، مع انعدام فاعلية االقرتاح اإليراين 
بإيفاد قوة من أصدقاء الكويت خارج دائرة العرب، وأن األمري يعي أن لديه فرتة 
عامة لبناء قوة كويتية تصد العدوان العراقي لفرتة 36 ساعة إىل حني جميء النجدة 
الربيطانية، وخالصة املوقف الربيطاين أن احلل احلايل هو احلامية األفضل - وفق 

احلسابات - ملصالح الكويت ومصالح بريطانيا.

سادسا عرش - الوثائق الربيطانية تكشف التفاوت والتناقض يف املواقف: 
1- من خالل الوثائق الربيطانية نكتشف القلق الربيطاين من انعدام فاعلية 
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القوات العربية وجديتها، ومن تشكيلها، مع اخلوف من أن تطغى عليها العنارص 
القادمة من اجلمهورية العربية املتحدة، وهلذا فإن االتصاالت املبارشة بني السفارة 
الربيطانية يف القاهرة واملسؤولني املرصيني كانت ذات أمهية، حيث نرى يف تقرير 
السفارة الربيطانية بتاريخ 16 أغسطس 1961م عن حديث مع د. الزيات ممثل 
اجلمهورية العربية املتحدة يف اجلامعة، أنه تصور أنه يمكن أن تبعث اجلامعة بني 
ثالثة آالف ومخسة آالف إىل الكويت، وأن حكومة اجلمهورية العربية املتحدة عىل 
علم بأن كالًّ من بريطانيا واألمري لدهيام من القلق من أن تتكون األغلبية من قوات 
اجلمهورية العربية املتحدة، وأن الزيات سمع أن قوات اجلامعة يمكن أن تدعمها 

قوات بريطانية تتواجد يف البحرين.)13(

2- موقف األردّن :
أ - التلهوين والنفوذ النارصي

مل يعد التفاوت والتناقض يف املواقف العربية خمتفيًا وراء عبارات املجاملة؛ 
ذكر  التلهوين  هبجت  السيد  األردن  وزراء  رئيس  مع  الربيطاين  السفري  لقاء  ففي 
رئيس الوزراء أن األردن ليست لدهيا معلومات رسمية بشأن اتفاقية اجلامعة مع 
الكويت، ولذلك فهو ليس له رأي يف املوضوع، ثم حتدث مطواًل عن هذا األمر، 
باملخاطر،  حمفوف  الكويت  إىل  عربية  قوات  إرسال  أن  كان  مالحظاته  وجوهر 
وال يمكن أن يوّفر حالًّ هنائيًا ملشكلة الكويت، وقد يكون من مصلحة بريطانيا 

والعرب البحث عن حل آخر.

حالة  يف  العربية  اجلامعة  ترصف  رسعة  من  تعجبه  التلهوين  هبجت  وأبدى 
اجلامعة  تعاملها  مل  العاجلة  األمهية  من  القدر  نفس  عىل  األمور  بينام  الكويت، 
باألمهية ذاهتا، وأن األردن يعترب األمني العام عبداخلالق حسونة واحدًا من أدوات 
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اجلمهورية العربية املتحدة، فالقصد هو خدمة السياسة اخلفية للجمهورية العربية 
من   سيزيد  قواهتا  وجود  وإن  بالفعل،  خطري  الكويت  يف  تأثريها  وإن  املتحدة، 
هذه اخلطورة، باإلضافة إىل أنه يشكل إثارة للعراقيني، وإنه مندهش من ترحيب 

بريطانيا بذلك، ويتساءل: هل تريد بريطانيا مزيدًا من النفوذ النارصي هناك؟.

وذكر التلهوين أن سفري العراق قابله قبل يوم من لقائه مع السفري الربيطاين 
ومن  املشرتك  الدفاع  معاهدة  من  باالنسحاب  العراق  فيها  هيدد  مذكرة  ومعه 
إّن  التهلوين:  ورد  الكويت،  إىل  العربية  القوات  أرسلت  ما  إذا  العربية  اجلامعة 

األردن له حدود طويلة مع إرسائيل،  وله العذر يف االعتذار.

وسأل التلهوين سفري العراق: هل تفضل قوات أردنية يف الكويت إىل جانب 
يفضل  شخصيًا  السفري  إن  وقال  املتحدة؟  العربية  اجلمهورية  من  معززة  قوات 
مشاركة األردن، وكان تعليق السفري الربيطاين: إن اخلطورة تكرب إذا انعزل األردن 

وترك الساحة لقوات اجلمهورية العربية املتحدة.

ويعلق السفري الربيطاين بقوله: إن رسعة اخلطوات فاجأت األردن، وإهنم - 
يف األردن - يفكرون يف طرق من شأهنا أن تؤخر من تنفيذ تلك االتفاقية )إرسال 
قوات عربية إىل الكويت(، وإن رئيس الوزراء حياول إقناع امللك باملشاركة لكن 

امللك ليس لديه رغبة يف ذلك.)14(

وواضح أن بريطانيا تريد أن تكون مشاركة األردن بمستوى يناسب حجمه 
وقدرته.

ب - الصحافة األردنية تدعم العراق

ويف 16 أغسطس 1961م التقى امللك حسني بأصحاب الصحف األردنية، 
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عىل  ليس  األردن  إن  فيها  يقول  العربية  اجلامعة  إىل  رسالة  أرسل  أنه  وأبلغهم 
استعداد إلرسال قوات للمسامهة يف الدفاع عن الكويت ما مل تقم الدول األعضاء 
التي صوتت مع الكويت بإرسال قوات من جانبها، ويمكن لألردن أن يسلك 
نفس الطريقة التي سلكها اآلخرون، أي عدم إرسال قوات رغم تصويته لصالح 
الكويت، ويرى امللك رضورة عدم عزل العراق خوفًا من حتول اللواء قاسم إىل 

الشيوعيني.

واململكة  الكويت  عىل  باهلجوم  تعليامت  األردنية  الصحف  أعطيت  وقد 
العربية السعودية وشيوخ اخلليج، وأن تقوم بدعم العراق يف هذا النزاع.)15(

جـ - امللك حزين وقد يشارك بكتيبة

العراق حتاول االستفادة من اخللخلة يف مواقف بعضهم؛  يبدو أن حكومة 
فالسفري الربيطاين يف األردن يقول يف تقريره يوم 26 أغسطس 1961م، بعد لقائه 

بامللك حسني يف اليوم نفسه.

ذلك  رغم  مستعد  األردن  وأن  صعبًا،  موقفًا  يواجه  بأنه  امللك  اعرتف  لقد 
للمسامهة بكتيبة، وأنه مستعد ليعيد النظر عندما ال يتوافر العدد املطلوب للقوة 
العربية، ألن البديل هو املزيد من قوات من اجلمهورية العربية املتحدة، وهو أمر 

يزيد من تعقيد األمور.

تعطي  أن  جيب  كان  العربية  اجلامعة  إّن  بقوله  رأيه  عن  حسني  امللك  ويعرب 
األولوية للحل السيايس بعد أن تعهد اللواء قاسم بعدم استعامل القوة.

وخيشى امللك من هجوم عراقي عىل القوات العربية يف الكويت، األمر الذي 
مع  جنب  إىل  جنبًا  العراق  ضد  عسكرية  عمليات  يف  األردنية  القوات  سيدخل 
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بنظام  اإلطاحة  يف  القاهرة  أهداف  خيدم  وبام  املتحدة،  العربية  اجلمهورية  قوات 
العراق وهيدد مصري األردن نفسه.

وإن امللك حزين إلخفاقه يف إقناع امللك سعود واملسؤولني الكويتيني بتقدير 
العربية  التواطؤ بني السعودية واجلمهورية  املخاطر، وكذلك ملا يرى من مظاهر 
فإن  السيطرة عليها، وبالطبع  نفسه وسط أحداث ال يستطيع  املتحدة، كام وجد 

الوضع ال يريح امللك، لكنه ال يملك التأثري لتغيري الوضع.

وقد أبلغ السيد سمري الرفاعي )السيايس البارز يف الديوان امللكي( السفري 
الربيطاين بأنه هنأ امللك عىل اختاذ القرار الوحيد املناسب، وأنه يشارك امللك خماوفه 
ونصحه بعدم االستعجال يف إرسال قوات أردنية، وليرتك اآلخرين الكتشاف ردة 
الفعل العراقية، وأن اجلامعة العربية حاولت أن يتوىل األردن قيادة القوات، ولكن 

األردن ختلص من هذا االقرتاح. 

وأن امللك أكد بأن الكتيبة األردنية تتلقى أوامرها من األردن فقط )ليس من 
قائد القوات وال من احلكومة الكويتية(.)16(

د - التلهوين والضيافة النارصية

باإلضافة إىل ذلك ترتدد الشكوك، وخاصة يف األردن، بشأن اتفاق رسي بني 
بريطانيا واجلمهورية العربية املتحدة لرتتيب قوات عربية تعطي اجلمهورية العربية 
الربيطاين يف عامن يف  السفري  برقية  ذلك يف  اخلليج؛ جاء  قدم يف  املتحدة موضع 
17 أغسطس يف لقائه مع رئيس الوزراء هبجت التلهوين وإشارات رئيس الوزراء 

بشأن ما يقولون عن املؤامرة الثنائية )املرصية - الربيطانية(.

ورد السفري : إن األقاويل رددت منذ عهد قريب أن بريطانيا حاكت مؤامرة 
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العربية  أيضًا إن اجلمهورية  باالتفاق معه، ويقولون  الكويت  ادعاءات قاسم يف 
أكرب  دور  إلبراز  العراق  يف  الشيوعية  مع  حتالفت  بريطانيا  بأن  تعتقد  املتحدة 
للشيوعية. ويعلق السفري: إننا نزهو هبذه املجاملة التي تعطينا هذه احلنكة الفريدة 

يف السياسة.

إىل  األمني  األردن  وفد  ذهب  عندما  إنه  قائاًل:  التلهوين  السيد  ويتحدث 
القهوة  له  قدمت  الكويتي،  العام  األمن  مدير  وزار  1961م،  يونيو  يف  الكويت 
ما عدا  الغرفة خالية من صور رسمية  نارص، وأن  بفنجان عليه صورة  والشاي 
بعد  بذلك  أخرباه  اللذان  مها  والبحريي  الطراونة  السيدين  وأن  نارص،  صور 

عودهتام من الكويت.

كام نكتشف من الوثائق الربيطانية أن هناك ضيقًا من بعض الدول املسامهة 
التي مل تكن طرفًا يف املداوالت بشأن قيادة القوة وشؤون إدارهتا، وأن هذه القضايا 

حتل داخل اجلامعة يف القاهرة بمعزل عن الدول املسامهة)17(.

3- املغرب يعتذر
قدم املغرب االعتذار ألن اجليش خيضع إلعادة تنظيم، كام رفضت باكستان 
املغرب  ألن  أمل؛  خيبة  املغرب  رفض  وشكل  عمليًا.  مات  الذي  إيران  مقرتح 
له جتارب يف قوات حفظ السالم، وكانت قواته من أفضل القوات يف الكونغو، 

ووجوده يعطي، التوازن وهو ليس طرفًا يف املشاكل العربية.)18(

4 - السودان يشارك برسية
ويتحدث تقرير من السفارة الربيطانية يف اخلرطوم بتاريخ 17 أغسطس أن 
تريد  بينام  ليست عالية،  قيادة  قوة من رسية واحدة حتت  يشارك يف  قد  السودان 

بريطانيا مشاركة أكرب من السودان ألن سياستها هادئة وقواهتا منضبطة.)19(
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برئاسة  العسكري  اجلامعة  وفد  هبا  يقوم  التي  االتصاالت  بريطانيا  وتتابع 
الفريق امحد عبداحلليم فيام يتعلق بوصول القوات إىل الكويت؛ ألن بريطانيا ال 
تريد فراغًا "أمنيا" يف الكويت، لذلك تريد معرفة نوع القوات التي ستصل مبكرًا، 

ووقت وصوهلا، وطريقة نقلها إىل الكويت. 

اجلامعة  جهاز  عىل  العراقي  اإلعالمي  اهلجوم  تصعيد  مع  ذلك  ويتزامن 
العربية، وتشويه سمعته، وإضعاف ثقة العرب به، واهتامه بأنه يعمل عىل إعطاء 
اجلمهورية العربية املتحدة قاعدة عسكرية يف الكويت خلدمة أغراضها يف اخلليج، 
والتشكيك يف صالبة املوقف العريب، وتبني العراق سياسة النفس الطويل وإطالة 

األمور، عىل أمل أن تربز عنارص حتول املوقف لصالح العراق.)20(

ويقول اللواء حسن البشري وزير الدفاع السوداين إن السودان جيب أن يشارك 
يف املداوالت، وأن السودان سريسل ضابطًا برتبة كبرية لريأس الكتيبة من أجل 
متابعة كيفية االستفادة من هذه القوات، ويعطي اللواء حسن البشري أمهية كربى 
للردع السيايس للقوة، ويعتقد أن الوجود الربيطاين يف البحرين يضيف إىل جدية 
عدد  حيث  من  الكويت  أمري  تقديرات  عىل  يعتمد  الوضع  إن  قال  لكنه  الردع، 

القوات العربية وتدريبها عىل الردع.)21(

5 - املحاوالت مع ليبيا مل تفلح :
السفري  لقاء  رغم  اعتذرت  التي  ليبيا؛  مع  الربيطانية  املحاوالت  تفلح  ومل 
ال  ليبيا  ألن  املسؤولني،  بكافة  واتصاالته  السنويس  إدريس  امللك  مع  الربيطاين 

تتدخل حتى مع القريبني منها مثل أزمة تونس والكنغو.)22(

6- لبنان يتحفظ
كام جاء يف تقرير السفري الربيطاين يف بريوت بعد لقائه مع فيليب تقال وزير 
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إىل  بإرسال قوات  أنه ال يوجد قرار يف اجلامعة  الوزير ذكر  أن  اللبناين  اخلارجية 
الكويت، وأن  استقالل  للحفاظ عىل  فعال  توفري دعم  القرار هو  الكويت، وأن 
احلكومة اللبنانية تتحفظ عىل إرسال قوات، وأن األمني العام للجامعة ال يملك 
العام  األمني  مثل  مثله  الدول،  من  واضح  ختويل  دون  قوات  إرسال  صالحية 

لألمم املتحدة.

يكون  قد  يشارك يف عملية  لن  لبنان  أن  الوزير  يؤكد  بالكويت  يتعلق  وفيام 
الصدام العسكري فيها واحدًا من املليون؛ فال يوجد خيار؛ إما أن تكون قوة جدية 

أو أاّل تكون، ولبنان ال يريد عالقة هبا.

وكان رد السفري الربيطاين بقوله: إن بريطانيا تريد سحب قواهتا من الكويت، 
وكذلك اجلامعة العربية تريد ذلك.

وإذا هناك واحد من املليون يف احتامل سيل الدماء فإن االحتامل سيتضاعف 
مع الفراغ عىل احلدود بني البلدين.

ورد السيد تقال: إن اجلمهورية العربية املتحدة والسعودية تستطيعان إرسال 
القوات إىل هناك مع من يريد من الدول العربية األخرى.

وإنه ال يرى الرضر يف بقاء القوات الربيطانية يف الكويت لفرتة أطول حتى 
يتم احلل السيايس.

ويعرتف الوزير تقال بأن بقاء القوات الربيطانية يف الكويت سيدفع العرب 
إىل مهمة التنديد يف األمم املتحدة ويف املنابر األخرى إذا ما بقيت يف الكويت، ويف 
النهاية أكد أنه ال أمل يف املشاركة مع االستعداد لالستامع إىل ما يقوله وفد اجلامعة 

عند وصوله إىل بريوت.)23(



- 202 -

العربية  الدول  لتشجيع  اتصاالهتا  بريطانيا  فيه  تكثف  الذي  الوقت  ويف 
وتونس  واألردن  السودان  إىل  بزيارات  العربية  اجلامعة  بعثة  تقوم  املشاركة  عىل 
وليبيا واملغرب والسعودية ولبنان، برئاسة د. سيد نوفل األمني املساعد للشؤون 

السياسية، والفريق أمحد عبداحلليم رئيس البعثة العسكرية.

ولبنان  اليمن  مع  تفلح  ومل  األردن،  السودان، ومع  مع  البعثة  وقد نجحت 
وليبيا واملغرب.

ويالحظ التباين بني الدول يف تفسريات دور مهمة قوات اجلامعة وصالحيتها، 
قيادة  من  بداًل  عواصمها  بأوامر  بتشكيالهتا  وااللتزام  رضورهتا  حول  والتباين 
القوات نفسها. وفوق ذلك التباين يف مدى استقالهلا عن عواصمها وعن رضورة 

وجودها.

وقد برزت مشكلة النقص يف عدد القوات؛ فاهلدف هو احلصول عىل 3000 
جندي، ويبدو أن االعتامد سيكون عىل اجلمهورية العربية املتحدة رغم حتفظاهتا 

عىل املشاركة ورغم خماوف اآلخرين من نفوذها.

اخلطة  بحسب   - الكويت  يف  لتنترش  جاهزيتها  بشأن  شكوك  أيضًا  وهناك 
املقرتحة - يف األسبوع األول من سبتمرب.

له  املحدد  الكويت  إىل  وصوهلا  بموعد  باإلرساع  اجلامعة  جهاز  يقوم  كام 
األسبوع األول من سبتمرب، وتشكك بريطانيا يف قدرة القوة عىل الوصول يف ذلك 

التاريخ.

سابع عرش - الكويت تنسق بني القوات العربية واحلكومة الربيطانية:
1- عادت بعثة اجلامعة العربية إىل القاهرة يوم 29 أغسطس 1961م، بعد 
جولة يف الدول العربية، والتقى مستشار سفارة بريطانيا مع د. سيد نوفل األمني 
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املساعد للجامعة يوم 3 سبتمرب، الذي ذكر له أنه حدد يوم 7 من سبتمرب بداية 
وصول طالئع القوات، وأنه أبلغ املسؤولني يف الدول املسامهة بأن حتدد مواعيد 
الرحالت لكي تنقل طائرات الكويت اجلنود إىل الكويت، وأنه أبلغ املسؤولني يف 

اجلامعة لكي يتم تبليغ السفارة الربيطانية يف القاهرة.
رد املستشار بأن بريطانيا تريد اتصال مبارش مع البعثة العسكرية للجامعة من 
أجل معرفة التفاصيل بشأن الوحدات واملعدات، وموعد الوصول وغريها، من 

أجل التنسيق.

نوفل  د.  وبني  الربيطانية  السفارة  يف  املسؤولني  بني  القاهرة  لقاء  يف  وتقرر 
القوات  تنسق بني  التي  الكويت هي  أن تكون حكومة  للجامعة  املساعد  األمني 
العربية واحلكومة الربيطانية وسفارهتا يف الكويت، وأن املبادرة بذلك حول هذا 
التنسيق مع  العربية ال حتبذ مظاهر  اإلجراء جاءت من الكويت، كام أن اجلامعة 

السفارة الربيطانية يف القاهرة خوفًا من النقد اإلعالمي والصحفي.)24(

2- خماوف بريطانية من القوات العربية
وأبرز املخاوف هي التي جاءت يف تقرير املقيم الربيطاين السيايس يف البحرين، 
ومن املخاوف أن يكون وصول القوات العربية بعدد صغري، وأن يستغرق مدة 

طويلة، وربام بعدد ال يتجاوز املئات.

كام تتخوف بريطانيا من أن يتعرض األمري لضغوط من اجلامعة العربية ومن 
قوات  من  الكايف  العدد  اكتامل  قبل  الربيطانية  القوات  لسحب  الكويتيني  بعض 

اجلامعة.

واخلوف أيضًا من أن تكتفي اجلامعة العربية بإعداد أقل مما خطط له بسبب 
عدم محاس الدول يف املشاركة، وربام يتعرض األمري إىل ضغوط لقبول عدد صغري 
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كحل وسط. وحدوث أحد االحتاملني قد يشجع العراق عىل القيام بعمل ما قد 
يؤثر يف قدرة بريطانيا عىل مساعدة األمري ونجدته.

ويقرتح املقيم السيايس الربيطاين يف البحرين أن يكون له دور يف التواصل 
عن  النظر  برصف  االحتاملني،  أحد  ظهور  عىل  دالئل  تظهر  عندما  األمري  مع 
االعتامد  ويمكن  رتشموند،  للكويت سري جون  املرشح  الربيطاين  السفري  وضع 
يف التواصل مع األمري عىل اتفاقه مع اجلامعة العربية بشأن الفاعلية للقوة، وعىل 
الفاعلية  مفهوم  حتت  الكويت  من  االنسحاب  بقبول  األمري  إىل  بريطانيا  رسالة 

للقوة.

وخالصة هذا التحليل الذي أرسل من البحرين يف 5 سبتمرب إىل لندن هو:
إن املهم هو إرصار األمري عىل التزام اجلامعة بالعدد املوعود وفق االتفاقية.)25(

ويعود القلق الربيطاين من حجم القوة العربية كام ظهر من خالل الوثائق، 
فيواصل املقيم السيايس الربيطاين يف البحرين التعبري عن قلقه بأن اخلوف أن تكون 

القوات العربية أقل من ألفني، مع احتامالت قبول األمري حلل وسط.

فاعلية  انعدام  التخفيض مع  مثل هذا  نبلغه بخطورة  أن  بد  بأننا ال  وأعتقد 
القوة، األمر الذي يعقد قدرتنا عىل النجدة يف الوقت املناسب.)26(

ويف تقرير آخر صادر من السفارة الربيطانية يف عامن يف 6 سبتمرب يؤكد رئيس 
الوزراء بأن مشاركة األردن مرشوطة بمشاركة كافة الدول العربية.

وإن رئيس األركان األردين ذهب إىل القاهرة للتشاور، وإن هناك رفضًا من 
اليمن وليبيا ولبنان واملغرب، وستقرر احلكومة األردنية املوقف بعد عودته، كام 
كرر رئيس الوزراء صعوبة مشاركة األردن وحساسية الوضع، ويريد املزيد من 
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املشاركة العربية، وإنه استدعى القائم باألعامل اللبناين يف عامن لتشجيع لبنان عىل 
املشاركة، وهناك أيضًا تواصل مع السودان.

ويكرر رئيس الوزراء أن مشاركة األردن - إن تقرر ذلك - ستكون كبرية، 
ربام فرقة متكاملة، ألن األردن يريد لقواته االكتفاء الذايت، وأال تتداخل مع أي 
قوة من الدول العربية األخرى، وإن األردن بناء عىل طلب من اجلامعة سريشح 

نائبًا للقائد العام السعودي.

وقد شعر السفري الربيطاين بأن رئيس الوزراء مرتاح من اتصاالت الكويت 
وإن  املشاركة،  مقابل  الكويت  من  مفيد  يشء  استخراج  يوفر  وبام  األردن،  مع 
األردن ال يستطيع حتمل تكاليف قوة كبرية ترسل إىل الكويت، مع األمل يف تقدير 
وضع األردن من قبل بريطانيا. ورغم الكفاءة القتالية للقوة األردنية فإن احلكومة 
األردنية ستبقى القوة حتت إمرهتا، وستعمل املستحيل إلبعاد قواهتا عن العراق 

الذي يتشاور مع األردن بصورة مستمرة.)27(

يقول  تقريرًا  سبتمرب   7 يف  أرسل  حيث  تقاريره،  عامن  يف  السفري  ويواصل 
فيه: إن رئيس الوزراء األردين أرسل خيربه بأن األردن قرر إرسال كتيبة من ألف 
للقائد  نائبًا  شخص مع بطارية مضادة للطائرات، مع ضابط برتبة عميد ليكون 
العام، وإن األردن مستعد لسد العجز الناتج عن عدم مشاركة دول عربية أخرى، 

وإن القوة مستعدة للسفر يف أي وقت، وربام تغادر الكتيبة يف 14 سبتمرب.)28(

3- لقاء السفري الربيطاين مع األمني العام
العام  األمني  مع  الربيطاين  السفري  لقاء  بشأن  آخر،  تقرير  القاهرة  ومن 
 - سبتمرب   15 يوم  الطالئع  ترسل  بأن  يأمل  بأنه  أفاد  الذي  حسونة  عبداخلالق 



- 206 -

تاريخ التقرير يف 7 سبتمرب - وأن القائد ورئيس هيئة األركان ) السعودي( للقوة 
املقرتحة سيذهبان إىل الكويت قبل هذا التاريخ.

وأكد حسونة أن االتصاالت بني القوة العربية وحكومة بريطانيا ستكون من 
خالل الكويت وليس مبارشه.)29(

قبيلة  من  األصل  )عراقي  الصحن  خالد  العميد  األردنية  الكتيبة  وسيتوىل 
الظفري(، أما كتيبة املشاة الثانية فستكون بقيادة الرائد عويد عيل فضل، سعودي 

األصل من قبيلة شمر.

واألردن راغب يف تعزيز قواته يف الكويت إذا مل يتوافر الثالثة آالف مقاتل 
من القوات العربية األخرى.)30(

السعودية رئاسة أركان  العربية  اململكة  الدباغ - من  املقدم - كامل  ويتوىل 
القوة، وقد وصل إىل الكويت يوم 8 سبتمرب.

ويقول السيد عبداخلالق حسونة وفق التقرير الربيطاين إن املواعيد واإلعداد 
سيكون كام ييل:

القوات السعودية تتكون من 1100-1200شخص سيصلون يوم العارش   -
من سبتمرب بطائرات حتملهم من الرياض.

سيصل قائد القوات ونائبه يوم 9 أو 10 من سبتمرب.  -

ستصل قوات السودان املكونة من مائة شخص يوم 11 سبتمرب.  -

ستصل قوة كتيبة املدرعات األردنية يوم 16سبتمرب.  -
ستصل قوة من اجلمهورية العربية املتحدة يوم 13 سبتمرب.)31(  -
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* كل ذلك من التقارير وال يعرف العدد احلقيقي إىل حني الوصول.

4- نوايا القوات األردنية جتاه الكويت :
إىل  فعليًا  وصوهلا  قبل  تبدأ  العربية  القوات  مع  الكويت  متاعب  أن  ويبدو 
القوات  نوايا  يتساءل عن  الرسمي  الربيطاين  الفكر  بدأ  الكويتية، حيث  األرض 

األردنية جتاه الكويت.

تريد  ال  التي  األردنية  احلكومة  مواقف  عىل  مبني  الربيطاين  التساؤل  وهذا 
انصهار قواهتا مع القوات العربية، وتتلقى األوامر من عامن مبارشة، وأن القوات 
لن جتر إىل صدام مع العراق، وبذلك ال تشكل عنرصًا هامًا يف الردع السيايس، 

وربام من الناحية النظرية متارس عماًل متواطئًا مع العراقيني.

ومن املسلم به أن يقلق اإلنسان من عدم رغبة القوات األردنية يف توظيف 
قوهتا ضمن الردع؛ ألن قيمتها ستضعف، ويف أسوء احلاالت ربام تكون سلبية، 
وهل يمكن استخدام القوات األردنية لسياسات خارج التفويض املعطى للقوات 
العربية؟.. هذه تساؤالت من الوثائق الربيطانية، كام سنراها يف الفقرات القادمة.

فالقائد خالد الصحن معروف للسفارة الربيطانية يف عامن، وله عالقات مع 
اجليش الربيطاين، ومكمن ضعفه هو حب االسرتخاء، ويقال إنه خفف كثريًا من 

حب االسرتخاء يف اآلونة األخرية.

ويقال إن له قريبًا له نفوذ يف دوائر احلكومة الكويتية، وترى بريطانيا أنه البد 
من البحث عن وسيلة لالتصال به، سواء من قبل عنرص من القوات الربيطانية أو 

من فريق التنسيق العسكري، ألن ذلك مفيد للمعلومات عن القوات العربية.)32(



- 208 -

5- لقاء امللك حسني مع السفري الربيطاين يف 13 سبتمرب 1961م
االنطباع  يعطي  لكيال  الربيطاين،  بالسفري  االتصال  حسني  امللك  حتايش 
بالرتاخي مع بريطانيا يف مساعيها لتشجيع األردن للمشاركة يف القوات العربية، 

والقوات اآلن يف طريقها إىل الكويت.
هو  قوات  بإرسال  اجلامعة  قرار  أن  يرى  ال  بأنه  معروف  امللك  وموقف 
القرار الصائب، وطاملا أن القرار قد اختذ فإن عىل األردن املشاركة، وإذا ما هاجم 
اللواء قاسم الكويت فإن القوات األردنية ستكون يف موقف صعب دون وسائل 

اتصاالت وهي بعيدة عن الوطن.

ورغم ذلك ستترصف هذه القوات وفق القدرة، ويشكك امللك يف القدرة 
القتالية للقوات العربية األخرى، ويأمل امللك يف أن تكون خطوة األردن بإرسال 
قوات إىل الكويت أمرًا مقدرًا من بريطانيا، حيث أراحها من مسؤولية ستتوالها 
بنفسها. وأن امللك عىل ثقة بأنه إذا ما تم هجوم عراقي فإن بريطانيا ستأيت ملساعدة 
القوات األردنية أو عىل األقل أن تكون مستعدة للمساعدة يف إجالء هذه القوات 
من الكويت، وجاء رد السفري بأن بريطانيا ملتزمة بموجب االتفاق مع األمري عىل 

مساعدة الكويت متى ما طلب األمري.

حلفاءه  تشغل  التي  الدسائس  عىل  اطالع  عىل  ليس  إنه   : قائاًل  امللك  ويرد 
العرب، ولكنه سمع أن اجلمهورية العربية املتحدة موجودة بنشاط داخل العراق، 
السفري  يساعده  وربام  الكويت،  يف  يدور  عام  الكافية  املعلومات  يملك  ال  وأنه 
أن  الوضع. ويقرتح  املتوافرة عن هذا  املعلومات  إعطائه  الربيطانية يف  والسفارة 
يتصل أحد من السفارة الربيطانية يف الكويت بالعميد خالد الصحن قائد القوة 

األردنية.
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ويضيف امللك: إنه يتخوف كثريًا من إرسال قوات أردنية إىل الكويت، وال 
يعلم كيف سيكون ردة فعل اللواء قاسم عىل وجود القوات العربية.

وإن رئيس الوزراء "التلهوين" ذكر أن )قاساًم( أرسل رسالة شديدة اللهجة 
يشكو فيها من اخلداع ومن التدخل األردين.

يبدو  الذي  امللك  إىل  طمأنة  رسالة  ترسل  أن  حكومته  عىل  السفري  ويقرتح 
صادقًا يف قلقه. وأوىص بإرسال أية معلومات تتوافر لربيطانيا من بغداد أو من 

الكويت بناء عىل طلب امللك ملعرفة ما يدور.)33(

6- امللك يتدخل لصالح املشاركة :
قرار  فإن  نعلم  وكام  سبتمرب،   17 يف  الكويت  إىل  األردنية  القوات  وصلت 

األردن بإرسال قوات مل يكن سهاًل.

إنه  ماهر:  فواز  اللواء  األردن  يف  املسلحة  القوات  أركان  رئيس  يقول  وكام 
ذهب إىل اجتامعات القاهرة يف هناية أغسطس ومعه تعليامت بأن مشاركة األردن 
مع  اجتمع  القاهرة  من  عاد  وعندما  األعضاء،  الدول  مجيع  بمشاركة  مرشوطة 
املجايل،  حابس  اجليش  وقائد  "التلهوين"  الوزراء  رئيس  بحضور  حسني  امللك 

وأمحد الطراونة رئيس الديوان امللكي.

وكان النقاش بشأن مشاركة األردن يسري نحو عدم املشاركة، غري أن فواز 
نفوذ األردن ومكانته  بقوة مؤثرة ستزيد من  أن مشاركة األردن  يرى  ماهر كان 
العربية، وأن العامل احلاسم كان تدخل امللك لصالح املشاركة، وهلذا فإن األردن 
 ،1200 والسعودية   ،300 املتحدة  العربية  واجلمهورية  جندي،  ألف  سريسل 
والسودان كتيبة من مائة شخص، وأن مشاركة اجلمهورية العربية املتحدة هي من 

فنيني ومهندسني، يرافقها االعتبار السيايس أكثر من العسكري.
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وقد ُأعطى قائد القوة األردنية )خالد الصحن( تعليامت بمراقبة نشاط قوات 
اجلمهورية العربية املتحدة وأن اختيار خالد الصحن كقائد للقوة أمر غريب ويثري 
الدهشة لدى األوساط الربيطانية، وهو العميد املعروف بحبه لالسرتخاء وخاصة 
يف مدينة نابلس، وألنه أبعد عن منصبه منذ أشهر بسبب سلوكه املثري للتساؤالت، 

ومع ذلك فإنه حتسن كثريًا بسبب اهتاممه بصحته.

وقد عاد منذ فرتة قصرية مع العالج، وتصور املسؤولون يف األردن املعروفون 
بروح التفاؤل أنه خلق من جديد، وأصبح املرافق العسكري للملك، ويبدو أن 
الدوائر  يف  نفوذ  له  قريب  أو  أخ  له  ألن  الكويت،  إىل  إرساله  وراء  غرضًا  هناك 
الكويتية اهلامة، كام متت مالحظة أن قائد كتيبة املشاة األردنية من أصول عراقية، 
وله اتصاالت مع العراق، وأن الشعور العام بأن كتيبة املشاة املرسلة إىل الكويت 

ليست من الدرجة األوىل من الكفاءة.

وهناك أخبار غري مؤكدة - كام يقول اللواء فواز ماهر - بأن اجلامعة قد ختتار 
ضابطًا مرصيًا كبريًا للقيادة، ويبدو أن ذلك غري صحيح ألن مبدأ القيادة سيكون 

للدولة التي تقدم أكرب حجم وهي اململكة العربية السعودية.

كان وضع األردن مثل من يركب حصانني متصارعني يف الوقت نفسه؛ فهم 
اجلمهورية  نفوذ  لتقليل  ويسعون  الكويت،  مع  وأصدقاء  العراق،  مع  أصدقاء 
يكون  أن  يريد  ال  األردن  أن  ويبدو  اجلامعة.  قوات  عمليات  يف  املتحدة  العربية 
طرفًا يف أية مواجهة بني قوات اجلامعة والعراق، وربام يساعد وجود قوة أردنية 

هبذا العدد عىل التزام العراق اهلدوء. )34(

7- العميد مازال يامرس هوايته
ويؤكد التقرير اآلخر املرسل من السفارة يف عامن بتاريخ 18 سبتمرب أن العميد 
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خالد الصحن ال يزال يامرس هوايته يف االسرتخاء ، وقبل ذهابه إىل الكويت كان 
يامرسها كثريًا، ومل يفد فيه العالج، وترى السفارة الربيطانية، وتشاركها السفارة 
األمريكية الرأي، أنه ال يصلح للقيادة، ولكن الواضح أنه اختيار امللك شخصيًا.

هناك  بأن  حسني  امللك  عامن  يف  الربيطانية  السفارة  أعضاء  أحد  أبلغ  وقد 
إشاعات يف األردن ليس من واجب السفارة التعليق عليها وهي تتصل باختيار 
قائد القوة إىل الكويت. ويرد امللك إنه عارف باإلشاعة، وإن امللك وضع العميد 
حتت املراقبة بصفته املرافق العسكري، وان امللك مطمئن بأن أوضاعه حتسنت، 
ويريد امللك من بريطانيا مراقبة الوضع يف الكويت، فإذا ما حدث ما يزعج فإنه 
سيعزله عن منصبه، وإن امللك حتدث معه بقوة وطلب إىل آخرين يف القوة مراقبته، 
ويقول امللك إنه اختاره للقيادة ألنه من قبيلة عراقية، ويعرف املنطقة جيدًا، وله 

خلفية قائد القوات العربية السعودي نفسها.

وقد  األزمات،  عند  أعصاهبم  عىل  السيطرة  يفقدون  الذين  من  ليس  وهو 
أكدت السفارة للملك أن بريطانيا اختذت إجراءات االتصال مع العميد األردين، 
ويؤكد امللك أمهية اختيار ضباط هلم ارتباطات عراقية، ويريد امللك االستفادة من 
وجودهم يف الكويت للحصول عىل معلومات عسكرية وخمابراتية بشأن الوضع 

يف العراق.)35(

للعدد  العربية  القوات  اكتامل  لعدم  الربيطاين  القلق  عن  التقارير  وتتكاثر 
املطلوب بني ثالثة آالف وثالثة آالف ومخسامئة، وهو احلد األدنى للحصول عىل 

الفاعلية كام ينص اتفاق األمري مع اجلامعة العربية.

وحتى يوم 20 سبتمرب كان العدد ال يزيد عن ألفني، مع احتامل وصول عدد 
350 جنديًا من السعودية، ومن املمكن أن تكون فعالة إذا ما توافرت هلا اآلليات 

واألسلحة اجليدة.
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وعىل لندن أن تتذكر أن للقوة مفعواًل سياسيًا رادعًا، وهي ال تتأثر بالفرق 
بني 3000 و 2500، وهلذا فإن قلق لندن ليس له أي مربر.

8- إظهار التقدير للملك :
ومن املفارقات يف تطور القوة العربية يف الكويت أن السفري الربيطاين يف عامن 
حيدث حكومته عن إظهار التقدير للملك حسني الذي كان مرتددًا يف املشاركة يف 
القوة، وكذلك االتصال بحكومة الكويت حلثها عىل تبادل السفراء مع األردن، 

وبدء التواصل مع قائد القوات األردنية يف الكويت. ويقول السفري:

يستحق  أمر  احلجم  هبذا  أردنية  قوات  وجود  فإن  امللك  دوافع  كانت  مهام 
العربية  اجلمهورية  أو  السعودية  سيطرة  سيصعب  القوة  هذه  فوجود  التقدير، 

املتحدة عىل الكويت، كام يقول السفري الربيطاين يف األردن.

من  مثيلتها  من  أفضل  األردنية  للقوات  القتالية  القدرة  أن  السفري  ويعتقد 
السعودية أو اجلمهورية العربية املتحدة، غري أن مالحظات امللك املقيدة قد تؤثر 
عىل هذه الفاعلية، ومن املؤكد أنه أمر يسء للغاية أن قوة بحجم القوة األردنية 
هبذا  علم  عىل  قاسم  اللواء  ألن  العراقيني؛  الغزاة  ملحاربة  استعداد  عىل  ليست 

املوقف، األمر الذي قد يشجعه عىل املجازفة.

بالقائد  باالتصال  املبادرة  ألخذ  بريطاين  ضابط  يترصف  أن  املتعذر  ومن 
األردين، وخيصه بذلك بمعزل عن باقي أعضاء القيادة يف القوة العربية.

ويبدو أن أمري الكويت كان يريد استبعاد األردن من إقامة عالقات دبلوماسية 
األردن  الشعور كان يف وقت سابق عندما كان  السفراء، لكن هذا  عىل مستوى 

مرتددًا يف اإلسهام بقوة أكرب من القوة التي اقرتحها السودان ملسامهته.
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ففي بداية وقت تبادل السفراء بني الكويت وبعض الدول كان األردن يشكل 
عقبة يف معارضته تشكيل القوة العربية، وهلذا فليس هناك ما يثري االستغراب إذا مل 
تكن عامن عىل الئحة الكويت الصغرية يف قائمة السفراء؛ ألهنا ال زالت تعاين من 

نقص يف توفري عنارص مؤهلة للخارج.

ويضيف السفري الربيطاين معلقًا عىل فتح سفارة كويتية يف لبنان:

أما يف حالة لبنان والتبادل الدبلومايس معها فقد فرضته املصالح السياحية 
واالجتامعية، ودور بريطانيا يف هذا املجال بذل املساعي فقط، ولكن عىل األردن 
نفسه أن يسعى ويظهر االهتامم بتحسني العالقات مع الكويت، وعىل كل حال ال 
يعتقد السفري أن هناك صعوبة يف إرسال رسالة من بريطانيا )حسن نوايا وصداقة( 

إىل امللك حسني.

بريطانيا  بأن  امللك  خيرب  بأن  السفري  عىل  الربيطانية  اخلارجية  وزارة  وترد 
مرسورة إلرسال قوة فعالة إىل الكويت، وتقدر الصعوبات التي جتاوزها األردن 
الختاذ هذا القرار، واحلكومة الربيطانية متأكدة من أن هذه القوة ستضعف نزعة 

املغامرة لدى قاسم يف اهلجوم عىل الكويت.

وال زال القلق يساور احلكومة الربيطانية بشأن مالحظات امللك بأن القوات 
األردنية ستجلو عن الكويت يف حاالت معينة، وخاصة أن العراق عىل علم هبذه 
املالحظات، وربام تشجع اللواء قاسم عىل انتهاز الفرصة، ولذلك ترجو أن يتناول 
السفري مع امللك رضورة أن تقوم القوات األردنية بواجبها، ويف هذا املوقف تؤكد 

بريطانيا الضامن بعد اندالع القتال.

تم  ما  إذا  األردنية  القوات  إلجالء  وسيلة  الربيطانية  القوات  متلك  وال 
انسحاب القوات الربيطانية من الكويت.
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وبريطانيا عىل استعداد ملامرسة ما يمكن عمله بخصوص تبادل السفراء بني 
الكويت واألردن، وعىل األردن اإلدراك أن نفوذها حمدود جدًا.

إليها سفراء  كام تريد بريطانيا إبالغ امللك بأن قائمة األماكن التي سيذهب 
إىل  انضمت  فبريوت  العربية؛  القوات  يف  املسامهة  أساس  عىل  تعد  مل  الكويت 
الالئحة بسبب املصالح الكويتية يف لبنان، وليس من املستغرب أاّل تضم الالئحة 
القائمة  تعديل  باإلمكان  وليس  الكويت،  مساعدة  يف  األردن  لرتدد  نظرًا  عامن 
برسعة بسبب ندرة العنارص املؤهلة إلرساهلا إىل اخلارج، ولكنها تعتقد أن مسامهة 
الكويت  تعيد  ألن  املناسبة  األرضية  تشكل  العربية  القوات  يف  اجلزيلة  األردن 

موقفها.
وال يوجد ما يمنع امللك من اقرتاح تبادل السفراء عىل األمري مبارشة، عن 
إذا ما أظهر الكويتيون الرتدد؛ فإن  يتقبل  طريق مبعوث خاص، وعىل امللك أن 

ذلك يعود العتبارات عملية.
بريطانيا سيبذل قصارى جهده  فإن ممثل حكومة  املبادرة  األردن  أخذ  وإذا 
يتحرك  لن  ولكن  مصلحته،  يف  ذلك  ألن  األردين  املقرتح  بقبول  األمري  إلقناع 
السفري الربيطاين يف الكويت إىل أن يأخذ األردن زمام املبادرة، ولن يكون مؤثرًا 

ما مل يطور األردن الفتور يف صداقته مع الكويت.)36(
ويرد السفري الربيطاين يف األردن عىل هذه الرسالة بأنه حتدث مع امللك أمس 

املوافق 24 سبتمرب، يقول السفري:
ذكرت له أن تأكيداته يل وترصحياته العلنية بشأن التزام القوة األردنية بواجبها 
ضمن القوة العربية هي أكرب الوسائل تأثريًا يف احتواء اللواء قاسم عن املخاطرة.

ومل يكن من املناسب إبراز خماوف بريطانيا من ترصحيات امللك السابقة بشأن 
دور القوة.
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ويضيف السفري قائاًل:
نحو  قدمًا  والسري  الضيق  من  بيشء  الترصف  يف  عادته  يامرس  أنه  اعتقد 
املستقبل، وال يتوقع تأكيدات حمددة من بريطانيا، وإنام جمرد بعض التعبريات التي 
عندما  وأنه  بريطانيا،  حكومة  مشاعر  عىل  وشكرين  نوايانا.  حسن  وتظهر  ترحيه 
حدثني يف السابق عن إرسال قوات إىل الكويت شعر بأن جزءًا هامًا من األردن 
الكويت،  إىل  للقوة عندما تصل  يفعل شيئًا  أن  يستطيع  وأنه ال  خارج سيطرته، 
القوة األردنية يف  بأن نضع مصري  املساعدة،  وأراد أن يشعرنا كصديق قادر عىل 

االعتبار.
دور  بشأن  ترصحياته  من  القلق  مسببات  للملك  ألرشح  املناسبة  وانتهزت 
الصعب  ومن  افرتاضية  هي  يتصورها  التي  املخاطر  بأن  امللك  واعرتف  القوة، 

التنبؤ بام قد حيدث.
وإنام يأمل امللك جمددًا يف مساعدتنا وحسن نوايانا إذا ما حدثت صعوبات 
القائد األردين يف الكويت،  خطرية. وأخربت امللك عن الرتتيبات لالتصال مع 

وأن القائد األردين أحاط علاًم بأن ممثيل بريطانيا سيتصلون به.)37(
ويواصل السفري الربيطاين طمأنة لندن بشأن سلوك امللك؛ ففي رسالة من 
القوة  عن  امللك  بيانات  من  الربيطاين  الضيق  بشأن  عامن  يف  الربيطاين  السفري 

األردنية يف الكويت، يرى السفري:
املهم هو إظهار الدعم واملجاملة للملك؛ ألن السفري ال يشارك الضيق الذي 
سببته هذه الترصحيات لوزير اخلارجية، فال داعي للمبالغة يف التفسريات حيث 
جيب أاّل ننسى أننا ال نتعامل مع رجل دولة صقلته التجارب يزن كل كلمة، وإنام 
مع ملك شاب صغري السن متهور أحيانًا، وعاطفي جدًا، وأحيانا موهوب جدًا، 
وهو رجل متقلب جدًا، وهو يف معدنه عريب يتيح للظرف احلارض أن يمحو من 

عقله شيئًا كثريًا من ترسبات املايض.
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ويواصل السفري حديثه قائاًل: 
وسخيًا  جريئًا  قرارًا  اختذ  قد  كان  الكويت  موضوع  لبحث  قابلني  وعندما 

إلرسال قوات إىل الكويت.
انغمس  التي  األرباح  وحسابات  التشوهيات  كل  نيس  قد  الشعور  وهبذا 
وللكويت  العربية  للوحدة  جهده  يعمل  الذي  الفارس  كأنه  وبدا  األردن،  فيها 
وألصدقائه الربيطانيني، الذين مهام تضايق الواحد منهم أحيانًا فإنه حيتفظ بمودة 
صادقة، وهو يريد إسعادهم بنفس الطريقة التي يريد كل منا إسعاد ناظر مدرسة 

حمرتم.
الكويت  القوات األردنية نفسها يف  امللك احتامل أن جتد  هبذا الشعور يرى 
آماهلا  أن خيب  بعد  للدفاع واحلرب،  بمفردها، مستعدة  مأزق،  العذراء يف  مثل 
األردنيني  تاركني  أول طلقة،  السعودية من  الذين سيهربون إىل صحراء  العرب 
بأنه  تأكيدات  امللك  يريده  ما  الصدد كل  الكويت، ويف هذا  تائهني عىل سواحل 
أجاد يف خطواته مع بعض الدالئل بأننا مل ننفض أيدينا من الوضع، وإنام سنواصل 
أية  العرب )األردنيني( للخروج من  متابعة الوضع عن كثب من أجل مساعدة 

متاعب جدية.
وقد أكد يل بشكل حمدد أن القوات األردنية ستقدم خري ما تقدر عليه إذا ما 
وأن  االنطباع،  منها خلق هذا  يقصد  العلنية  وأن ترصحياته  قاسم،  اللواء  هاجم 
القوات األردنية بال شك ستحافظ عىل الرشف األردين، وال يكون ذلك باهلروب 

وإعطاء ظهرها للمعارك من أول طلقة واللجوء إىل العدو.
وينصح السفري باالكتفاء هبذه التطمينات، وال داعي للقلق، وإظهار الثقة يف 

السلوك األردين.
ويبدو أن امللك سعيد بأنه نال رضا صديق قديم، وأية مبادرة للتقدير ستزيد 
بعض  من  للهجوم  يتعرض  أنه  ننسى  وال  الصائب،  القرار  اختذ  بأنه  ثقته  من 

األردنيني ألنه يقوم نيابة عن بريطانيا بالدور الذي جيب أن تقوم به قواهتا.)38(
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قوات اململكة األردنية اهلاشمية املشاركة يف قوات األمن العريب

قوات اجلمهورية العربية املتحدة املشاركة يف قوات األمن العريب



- 218 -

ثامن عرش - بداية النهاية
بني  االنفصال  وتم  سوريا،  يف  انقالب  حدث  1961م  سبتمرب   28 يف   -1
مرص وسوريا، وفجر املوقف ظروفًا صعبة يف اخلالفات العربية شملت تدخالت 
وتآمرًا وهتريب أسلحة وخططًا للتدخل، وكان من ضحايا الوضع العريب اململوء 
بانفجار اخلصومات والعداوات القوة العربية يف الكويت؛ فقد انشغلت عواصم 
كل من لندن والكويت والبحرين وعامن والقاهرة والرياض هبذا احلدث الذى 
املزيد من  إىل  العريب  العامل  العامل ورسم خريطة جديدة غري متوقعة، وأدخل  هز 
حروبه الباردة، وخاصة بني سوريا واألردن والسعودية من جهة، والقاهرة من 

جهة أخرى مدعومة باجلبهات والتجمعات النارصية والوحدوية العربية.

القوة  عىل  وانعكاساهتا  األحداث  تراقب  الربيطانية  الوثائق  وكانت   -2
العربية يف الكويت مع تساؤالت : 

هل هناك تأثري مبارش لألحداث يف املنطقة عىل بقاء القوة يف الكويت؟  -
انتهاز  االنفصال يف  انفجر مع  الذي  الوضع  قاسم من  اللواء  يستفيد  هل   -

الفرصة ضد الكويت؟
بتغيري يف مواقف عامن  تتنبأ  التقارير عن األردن والسودان ال  أن  يبدو   -3
واخلرطوم من بقاء قواهتام، لكن الوضع يف اجلمهورية العربية املتحدة مل يتضح، 
القوات  بني  توتر  أي  بروز  بعدم  الكويتي  اجليش  قيادة  تأكيدات صادرة من  مع 
تتأثر بام يدور يف سوريا، لكن احلقيقة غري ذلك؛  العربية، وأن الكويت هادئة مل 
قواهتا من  املتحدة  العربية  تنترش عن سحب اجلمهورية  بدأت اإلشاعات  حيث 
الكويت، وأكدت األهرام يف عددها الصادر يف 12 أكتوبر 1961م أن اجلمهورية 
العربية املتحدة طلبت رسميًا سحب قواهتا من الكويت، وأن قوات اجلمهورية 

العربية املتحدة هي من الفنيني، ولن يؤثر ذلك عىل أداء وفاعلية القوة.
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ويف التقرير املرسل من اخلارجية الربيطانية إىل البحرين والكويت نستشف 
مدى القلق الربيطاين بشأن قرار اجلمهورية العربية املتحدة.

القوة كانت  يؤثر عىل  وعىل عكس ما تذكره األهرام من أن االنسحاب ال 
مع  مقابلة  بطلب  يبادر  أن  الكويت  يف  الربيطاين  باألعامل  القائم  إىل  التعليامت 
األمري لتقديم تقييم موضوعي عن أن الفاعلية للقوة ستتأثر؛ ألن القوات املرصية 
تقوم بدور حيوي يف توفري خدمة اإلشارة، وأن يشري السفري الربيطاين إىل عرض 

امللك حسني زيادة القوة األردنية واالستفادة منه.)39(

بشأن  األمري  مع  تتشاور  أن  بريطانيا  بمقدور  يكن  مل  الوقت  ذلك  وحتى 
يقبل  أن  أو  املسحوبة،  تلك  عن  بداًل  قوة  العربية  اجلمهورية  ترسل  أن  إمكانية 

األمري عرض امللك حسني مبارشة أو عن طريق قنوات اجلامعة.

وتتحرك الدبلوماسية الربيطانية للمزيد من املعلومات عن قرار االنسحاب 
يمكن  هل  وتتساءل:  العام،  األمني  الوضع  وعىل  العربية  القوات  عىل  وتأثريه 
استبدال سالح اإلشارة من اجلمهورية العربية بمثيله الكويتي، وهل لدى القوات 

السعودية سالح إشارة ضمن قواهتا يف الكويت، أو ضمن القوات األردنية.)40(

4- أسباب انسحاب قوات اجلمهورية العربية املتحدة :
حصيلة  عن  تقريرًا  الكويت  يف  الربيطانية  السفارة  أرسلت  أكتوبر   15 يف 
فيه  يشري  الكويتي،  اخلارجية  وزارة  وكيل  مع  الربيطاين  باألعامل  القائم  اجتامع 
األخري إىل أن قرار سحب اجلمهورية العربية قواهتا جاء من اخلوف من أن حيدث 

احتكاك بني قواهتا والفرقة األردنية.

ويف هذا الصدد اقرتح السيد عبداخلالق حسونة األمني العام للجامعة العربية 
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عىل األمري أن يرسل رسالة إىل الرئيس عبدالنارص حيثه فيها عىل إعادة النظر يف 
قراره ، ولكن األمري مل يوافق عىل هذا االقرتاح.

ويقول القائم باألعامل الربيطاين إنه تلقى إفادة من األمري يؤكد فيها صحة 
الرئيس  عىل  التأكيد  ينوي  للجامعة  العام  األمني  وأن  االنسحاب،  معلومات 
عبدالنارص أنه ال يوجد احتكاك بني القوات األردنية والقوات املرصية، وحياول 

إقناعه بالتخيل عن قرار االنسحاب.

الرئيس  أرسل  أن  بعد  القوات  سحب  عن  أشيع  ما  صدق  اتضح  وقد 
حماوالت  إىل  القوات  سحب  قرار  فيها  عزا  الكويت  أمري  إىل  رسالة  عبدالنارص 

اإلرضار بالعالقات الكويتية - املرصية.)41(

5- األمري مل يستلم طلبًا رسميًا
وقد بعث القائم باألعامل الربيطاين يف الكويت تقريرًا إىل لندن عىل أثر مقابلة 
بأنه وجد األمري  فيه  يفيد  أكتوبر،  السامل يف صباح يوم 14  الشيخ عبداهلل  لسمو 
مرتاحًا وال يبدو عليه أي أثر سلبي من القرار، وحتى ذلك الوقت مل يستلم الطلب 
رسميًا من اجلمهورية العربية بسحب قواهتا، ولكنه يتوقع ذلك مع وصول السيد 

األمني العام للجامعة العربية يف مساء ذلك اليوم.

وسأله القائم باألعامل الربيطاين عن عرض امللك حسني فأكد األمري أنه تسلم 
العرض، وينوي الرد عىل امللك حسني بعد لقائه مع األمني العام للجامعة، واقرتح 
القائم باألعامل عىل األمري إمكانية قبول العرض، ورد األمري بأنه سيدرس العرض 
من  الربيطاين  باألعامل  القائم  فهم  ما  للجامعة. وبحسب  العام  األمني  لقاء  بعد 
الناحية العملياتية فإن القوات السعودية جمهزة جيدًا بآليات االتصال، وباإلمكان 
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أن  باألعامل  القائم  ويعتقد  نفسه،  الكويتي  اجليش  مصادر  من  حجمها  زيادة 
سحب اجلمهورية العربية قواهتا لن يؤثر جديًا عىل فاعلية القوة كرادع سيايس، 
أنه ليس مهتاًم كثريًا  إّن األمري ذكر يف مالحظة عابرة  القائم باألعامل:  ويضيف 
سواء أكان عدد القوات العربية ألفني أو مخسة آالف، فهو يعتمد عىل اهلل وعىل 

الربيطانية.)42( القوة 

6- قرار االنسحاب اختذه الرئيس :
ومن القاهرة يبعث السفري الربيطاين إىل لندن رسالة بعد اتصاالت مع د. سيد 
نوفل - األمني العام املساعد - تفيد بأن سحب القوات موضوع تبحثه حكومة 
اجلمهورية العربية من يوم 11 أكتوبر )رسالة السفري يوم 14 أكتوبر(، ومل يتخذ 
قرار االنسحاب سواء من اجلامعة أو من حكومة اجلمهورية العربية ويتمنى السيد 
نوفل عدم سحب القوات ألن اجلامعة بحاجة إىل املزيد منها، ولكن إذا أرصت 

اجلمهورية العربية فستحاول اجلامعة تعويضها مع بلدان أخرى.

ويعلق د. سيد نوفل: إن اجلمهورية العربية دائاًم مرتددة يف املشاركة يف القوة 
العربية يف الكويت، متحاشيًا التعليق عىل أسباب السحب.

ومن مصادرها اخلاصة علمت السفارة الربيطانية يف القاهرة أن الرئيس اختذ 
القرار بنفسه وأمر بإعالنه دون علم هيئة أركان اجليش املرصي.)43(

7- امللك عازم عىل حتقيق الفوز :
تقرير  تقرأه يف  ما  االنفصال  أفرزته عملية  الذي  التباعد  ومن مظاهر عمق 
السفري الربيطاين يف عامن؛ حيث التقى مع امللك حسني يف 12 أكتوبر وأبلغه بأن 
حقيقة(،  صار  االنفصال  أن  ذلك  ويعني   ( سوريا  بحكومة  ستعرتف  بريطانيا 

وأظهر امللك استحسانًا جيدًا وأنه خطوة مهمة يف هذه الظروف.
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فأخربه  التطورات  آخر  من  لديه  عام  الربيطاين  السفري  حسني  امللك  وسأل 
السفريأنه ليس عنده أي يشء، فرد امللك بأنه سمع بأن الرئيس عبدالنارص سحب 
قواته من الكويت، وأضاف: إذا كان هذا اإلجراء هو ترمجة ملفهوم نارص للرشف 
بعد أن أخذ السبق يف االعرتاف بالكويت والعمل عىل بناء قوة عربية للمحافظة 

عىل سالمة الكويت اإلقليمية فإن امللك ال يريد املشاركة يف هذا املفهوم.

إنه يتشاور مع السعوديني واآلخرين، وأنه مستعد إلرسال  ويضيف امللك 
العدد املطلوب من قواته العسكرية للدفاع عن الكويت لو أصبح األمر رضوريًا، 

وتكلم عن إرسال فرقتني.

8- السفري الربيطاين يعلق :
كلنا يعلم أن امللك مل يكن راغبًا يف إرسال قوات إىل الكويت، وكان يفضل 
احلل السيايس حلل املشكلة، ولكنه عندما انطلق يف سياسته الراهنة فإنه عازم عىل 
حتقيق الفوز فيها، ويود منا امللك نقل هذه احلقيقة إىل لندن، مع التأكيد أن القوات 

األردنية ستحارب مهام كانت الظروف.

وذكر أن لديه بعض املؤرشات عىل أن الرئيس نارص عىل اتصال باللواء قاسم 
وأنه - أي نارص - يشجعه عىل القيام بعمل جيلب الفوىض واالضطراب الذي 
أنه  امللك  أكد  النهاية  ويف  وهيبته،  مركزه  الستعادة  منه  لالستفادة  نارص  يسعى 

مستعد إلرسال طائرات عسكرية ومدرعات رغم صعوبة وصوهلا إىل الكويت.

به. وكان جواب  القيام  ينبغى  ملا  بريطانيا  تقييم  ممتنًا الستالم  وأنه سيكون 
السفري بأن حكومة بريطانيا تلتزم بأن القوات العربية شأن عريب، وأهنا ال تريد أن 

جتري تقييام ملا ينبغي القيام به.
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وعلق امللك بقوله إن بإمكان بريطانيا تقديم املشورة لألمري ملا يتطلبه الوضع، 
وإنه مستعد للنظر يف توفري كل ما هو مطلوب.

الكويت  الوضع يف  بشأن  بريطانيا  قلقًا يف  هناك  أن  امللك  إىل  السفري  ونقل 
بسبب األحداث األخرية، وأن بريطانيا تقدر كثريًا تأكيدات امللك بشأن موقف 

األردن.
ويطلب السفري من لندن تزويده بأخبار الكويت إلبالغها للملك.)44(

9- التنسيق مع امللك سعود :
يف 12 أكتوبر اتصل امللك حسني ثانية بالسفري الربيطاين، واستدعاه لالجتامع 
يف مكتبه، ويف اللقاء قال إنه يود إبالغه باخلطوات التي اختذها بشأن املوقف يف 

الكويت.

سحب  عن  األخبار  حقيقة  عن  امللك  سألت  تقريره:  يف  السفري  يقول 
اجلمهورية العربية قواهتا، فأكد ذلك، مضيفًا:

إن سحب القوات املرصية يعود إىل االزدواجية اخلداعية للرئيس نارص الذي 
سحب قواته بمجرد وصول قوات األردن، وإنه أرسل نائب رئيس األركان املقدم 
زهري مطر حاماًل رسالة إىل األمري يوضح فيها موقفه كملك األردن، ويعرض ما 
حتتاجه الكويت من مساعدة إضافية، كام تضمنت الرسالة بعض املقرتحات التي 

يمكن مناقشتها مع األردن.

به سيكون  امللك سعود، وإن أي عمل سيقوم  اتصال مستمر مع  وإنه عىل 
بالتنسيق مع امللك سعود، وربام يتم اللقاء إذا ما دعت احلاجة.

وإنه أرسل حتذيرًا للواء قاسم يوضح له أن املوقف األردين يف بداية األزمة 
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كان العمل عىل حل سيايس وإنه اآلن مرتبط بالتزامات جتاه الكويت، وال مفر من 
احرتامها، ويرشح له األخطار النامجة عن استعامل القوة.

وفهمت من حديثي معه أنه يريد أن يعيق جهود نارص كراعي للقوة العربية، 
وأن إرسال قوات أردنية كثرية إىل الكويت هدفه منع نارص من التمكن من ممارسة 

نفوذ كبري عىل القوة العربية.
لندن  بكم يف  اتصل  أن  مني  طالبًا  أكثر صدقًا،  قاله يل بصورة  ما  كرر  وقد 
بالرغم من معارضته فكرة إرسال القوات العربية، لكنه اعترب أن رشفه ومكانته 
الفرقة  أرسل  عندما  هبا  نفسه  ألزم  التي  بااللتزامات  بالوفاء  مرتبطة  وكرامته 
العسكرية، وأن القوات األردنية ستقوم بواجبها عىل أكمل وجه وستحارب إن 
اقتضت الرضورة. وافرتض، من هذه التأكيدات، أن امللك يعتقد بأن الشك قد 
ترسب إلينا عن نواياه، فقد أصبح متحمسًا جدًا للدفاع عن الكويت، وأنا متأكد 
بأنه يرى يف إزالة قوات نارص من الكويت فرصة مناسبة لتقوية عالقته باألمري، 

مع األمل باحلصول عىل االستفادة املالية.
وإنني قلق من أن امللك املعروف بحبه للتحرك قد ينزلق برسعة نحو املواجهة 

اعتامدًا عىل إشاعة مل تتأكد بعد )إشاعة سحب القوات(.
ومع ذلك، افرتض بأن موقفه هذا موضع ترحيب من قبلكم، ولذلك شكرته 
بحرارة عىل هذه التأكيدات، وأبلغته أنني نقلت إىل حكومتي هذا املوقف، واقرتح 
التي اختذها، وشدد عىل أمهية أن  امللك أن أحيطكم علاًم باإلجراءات اإلضافية 
نبلغه بالتطورات أواًل فأواًل. وأعتقد أنه جيد السعادة يف قدرته عىل التعاون معنا 

حول هذا املوضوع.

نارص  بالرئيس  قاسم  عبدالكريم  اتصال  عن  املعلومات  إن  امللك:  وقال 
مصدرها سفارة األردن يف بريوت.)45(
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10- املساعدات الكويتية والقوة األردنية :
ونرى الرد الرسمي الربيطاين عىل ما طلبه امللك حسني يف رسالة اخلارجية 
إىل السفري يف عامن بأن موقف امللك موضع تقدير وترحيب، وال بد أن تنقل له 
التقرير، السيام رصاحته يف حديثه معكم كام فعل يف عدة مناسبات  شفاهة هذا 

سابقة.

وتأيت التعليامت كام ييل : 

وإذا ما أثار امللك موضوع املساعدات املالية من الكويت عليك أن توضح 
العرب،  التام ألي تدخل من جانبنا يف مناقشات بني الكويت وحلفائها  رفضنا 

ألننا عىل يقني بأن تدخلنا لن يكون عاماًل مساندًا ألصدقائنا.

أن  قبل  املالية  املساعدة  النظر يف موضوع  إمكانية  أننا نشك يف  وأن تضيف 
تكمل بعثة الكويت االقتصادية والسياسية جولتها يف الدول العربية، وال نعتقد 
املساعدة  التي تستفيد من  املشاريع  تفاصيل  الكويتيني سيعريون أمهية ملعرفة  أن 

املالية بسبب واقعيتهم وبسبب املنافع التي ستعود عىل الشعب األردين.

وملعلوماتكم فقد جرى نقاش بني اإلدارات يف لندن بشأن املساعدات املالية 
الكويتية إىل الدول العربية، وسيتم إرسال النتائج لكم باحلقيبة.)46(

11- الوفد االقتصادي الكويتي والتأثري النارصي :
ويتواصل احلوار مع امللك يف وضع خيتلف عام كان عليه قبل االنفصال، مع 

التأكيد عىل أنه يريد أن يأخذ دورًا عىل أنقاض اهتزاز مكانة نارص.

يقول السفري يف تقرير أرسل يوم 16 أكتوبر 1961م: إنه قابل امللك حسني 
قدمها  التي  للتأكيدات  الربيطانية  احلكومة  تقدير  عن  له  وعرب  أكتوبر،   15 يوم 
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بخصوص تصميمه عىل الدفاع عن الكويت، وعزمه عىل تقديم املساعدة إن كان 
ذلك رضوريًا، ويضيف السفري إن حكومة بريطانيا شاكرة له جدًا الرصاحة التي 
حتدث هبا مع السفري بشأن هذا املوضوع يف كثري من املناسبات. ويتحدث السفري 

مبارشة قائاًل:

وقد شكرين امللك، وأوضح أننا جيب أن نعترب هذه األشياء طبيعية ال حتتاج 
إىل شكر. وقلت له إننا مل يكن لدينا شك حول موقفه.

وأعطيته فحوى املعلومات املتضمنة برقية السفارة من القاهرة )165(، ومل 
نائب  أن يعود  يتوقع  لديه معلومات أخرى، ولكنه  أنه ليس  امللك مضيفًا  يعلق 

رئيس األركان حاماًل رد األمري، الشيخ عبداهلل السامل، يف وقت قريب جدًا.

الوزراء  أن رئيس  برقيتكم عن  التي جاءت يف  اآلراء  له متطوعًا  ورشحت 
)التلهوين( يرفض دراسات اجلدوى عن املرشوعات األردنية املقدمة، وأعتقد أهنا 
مهمة إذا أراد األردنيون املساعدة، فيجب عليهم أن يقدموا التفاصيل عن كيفية 

إنفاقهم األموال.

الكويت،  مبارشة مع  األمور  أن حتل هذه  يتوقع  األردن  أن  امللك  وأوضح 
واتفق معي عىل عدم تدخلنا يف أية مناقشات، وعلق امللك بأن الوفد االقتصادي 

الكويتي يغلب عليه التأثري النارصي.)47(

وجدت امللك يف حالة هادئة، وآمل أن تكون انفعاالت األحداث األخرية 
قد تالشت.

األردين  السفري  أبلغ  حيث  بغداد؛  من  األخبار  تأيت  األردنية  القوة  وحول 
زميله الربيطاين بأنه نقل إىل السيد هاشم جواد وزير خارجية العراق قرار األردن 
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بزياده قواهتا إىل الكويت، ردًا عىل مساعي عبدالنارص بتقويض القوة العربية عرب 
سحب كتيبته.)48(

12- حسونة يف الكويت :
أفادت األنباء بعزم األمني العام السفر إىل الكويت، فقد عقد األمني العام 
مدينة  يف  أكتوبر   19 يوم  صحفيًا  مؤمترًا  حسونة  عبداخلالق  العربية  للجامعة 
الكويت، حيث قرأ نص اخلطاب املرسل من نائب القائد العام للقوات املسلحة 
للجيش الكويتي، اللواء مبارك عبداهلل اجلابر. إىل سمو األمري الذي يتضمن اكتامل 

انسحاب العنارص اإلدارية والفنية للقوات الربيطانية من الكويت.

)وقد قررت القوات الربيطانية باالتفاق مع الكويت إبقاء فريق اتصال صغري 
بريطاين مع اجليش الكويتي(.

نّص  بقراءة  بدأ  عبداخلالق حسونة  السيد  الذي عقده  الصحفي  املؤمتر  ويف 
األمر الذي أصدره كأمني عام إىل القوات العربية، وفيه حيض القوات عىل مواصلة 

عملها لتحقيق استئناف العالقات األخوية الطبيعية بني العراق والكويت.

وأنكر السيد حسونه وجود خالفات داخل القوة العربية، وأضاف: إن قواد 
القوات من الدول األربع املشاركة أرسلوا خطابًا إىل األمري ينفون ذلك.

وقال: إن قوات اجلمهورية العربية مازالت يف الكويت، وال يستطيع أن يعلق 
أكثر من ذلك، وأكد أن سوريا سحبت عنارصها من قوات اجلمهورية العربية، 

وهي ضابطان وعرشة أشخاص. 

وذكر أن اجلمهورية العربية )العضو يف جملس األمن( ستتبنى طلب الكويت 
االنضامم إىل األمم املتحدة، وأنه سوف يكون يف نيويورك قريبًا، ويأمل أن يرى 

قبول الكويت.
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ونفى تقديم سوريا طلب االنضامم إىل اجلامعة العربية.)49(

13- بيان القاهرة بشأن قواهتا يف الكويت :
ونرشهتا  1961م،  أكتوبر   18 يوم  عبدالنارص  مجال  الرئيس  بعثها  برقية  يف 
وكالة أنباء الرشق األوسط، موجهة إىل الشيخ عبداهلل السامل، وتتضمن أن الرئيس 
يشعر برضورة توضيح األسباب التي فرضت عليه سحب القوات املرصية؛ حيث 

يقول الرئيس:

استخدامه لإلرضار  القوات املرصية سيتم  بأن وجود  تلقينا معلومات  لقد 
بالعالقات الكويتية - املرصية، عن طريق اهتام هذه القوات بالتدخل يف شؤون 

الكويت الداخلية.

ويؤكد الرئيس أن لديه ثقة مطلقة يف نوايا األمري والشعب الكويتي، ولكنه 
ال يثق يف عمالء اإلمربيالية، ويف اإلمربيالية نفسها، الذين يزورون وخيادعون من 

أجل إحداث خالف يف الصف العريب.

وأن قراره بسحب القوات ال عالقة له بأحداث سوريا، ولكن من رأيه عدم 
إعطاء الفرصة ألي شخص ليتحدى إيامن الشعب العريب املرصي بعروبته، وأن 
هذا القرار ال يعرب عن أي تغيري يف موقف اجلمهورية العربية من الكويت الداعم 

الستقالهلا. 

وفيام ييل نص الرسالة التي أرسلها الرئيس عبدالنارص إىل أمري الكويت لتبيان 
أسباب انسحاب قوات اجلمهورية العربية املتحدة من الكويت :

لقد أحسست وسط زمحة احلوادث التي نعيشها أنه من حقكم عيل ومن حق 
شعب الكويت أن أرشح لكم مجيعًا السبب الذي حدا بحكومة اجلمهورية العربية 
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املتحدة أن تطلب سحب القوة التي اشرتكت هبا ضمن قوات األمن العربية يف 
الكويت.

لقد ُعرضت عيل معلومات اقتنعت بصحتها، أثبتت يل أن جنود اجلمهورية 
العربية املتحدة الذين ذهبوا إىل الكويت بناء عىل طلبكم وليكونوا حتت ترصفكم، 
سوف يكونون موضوع حماولة إلساءة العالقات بينكم وبني اجلمهورية العربية 

املتحدة.

القوات أمامكم،  بأن حماولة ستجري لتصوير هذه  ُعرضت عيل معلومات 
أو أفراد منها، وكأهنا تشرتك فيام ال دخل هلا فيه من أمور الكويت الداخلية، ومن 
ثم يصور األمر أمامكم وأمام شعب الكويت وكأنه مؤامرة قمنا هبا ضدكم، بينام 

املؤامرة احلقيقية ضدنا نحن. 

هذه  جنود  بعض  الستفزاز  ستجري  حماولة  بأن  معلومات  عيل  وُعرضت 
القوة وضباطها، مما قد يرتتب عليه مضاعفات ال أريدها.

الكويت،  ثقة مطلقة يف شعب  أثق  أين  نواياكم، ومع  أدرك حسن  أين  ومع 
وإين  واحدة،  لدقيقة  فيهم  أثق  وأعواهنم، وال  االستعامريني  نوايا  فإنى أشك يف 
الصف  تفريق  بغية  الضالل  اصطناع  وعىل  التزييف  عىل  قادرون  أهنم  ألعرف 

الشعبي العريب.

هلذا تصورت أنه من اخلري لو بادرنا مقدمًا بسحب هذه القوات حتى ال يكون 
هناك جمال لسبب أو لذريعة.

وإنني ألشعر أننا يف اجلمهورية العربية املتحدة نواجه مثل ما واجهناه سنة 
1957م وقت أن جرت املحاولة لعزل الشعب املرصي عن الشعوب العربية يف 

أعقاب اندحار العدوان املسلح عىل بالدنا.
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ويف ذات الوقت، يا صاحب السمو، جاءت عىل شعبنا مؤامرات نحن منها 
أثبتت احلوادث والوثائق أهنم غارقون  الذين  براء، ووصلت األمور إىل حد أن 
إلينا االهتام، وحاولوا  املؤامرات ضدنا إىل رؤوسهم كانوا هم أول من وجه  يف 
أن يرمونا بام مل يكن موجودًا إال يف قلوهبم هم من حقد وبغضاء عىل حركة األمة 
أمّجل، سّيام الختالط  أن  أريد  السيايس واالجتامعي، ولست  إىل حتررها  العربية 
تنتبه ملا جيري  األمور عىل األمة العربية، فذلك وقت حيتم عىل شعوهبا مجيعًا أن 

حوهلا.

احلرص  كل  حريص  أين  عليكم  أخفي  فلست  أخرى،  ناحية  من  وكذلك 
به  ما أحس  بعد كل  العريب يف مرص  الشعب  لدى  بالعروبة  اإليامن  أاّل هيتز  عىل 
هذا الشعب من طعنات يف الظهر يف الظالم، وليس يعنيني أمر هؤالء الذين ال 
الشعب  إىل  يسيئوا  أن  جهدهم  وحياولون  اآلن،  املنطقة  يف  يفعلون  ما  يدركون 
أمر  يعنيني  ليس  التحررية،  الشعبية  حركته  وإىل  نضاله،  وإىل  مرص،  يف  العريب 
هؤالء الذين ال يرون أن الشعب العريب يف مرص هو نصف األمة العربية كلها، 
اليوم من غري هوادة من أجل صنع قوة عربية ذاتية عسكرية  وهو الذي يناضل 

واقتصادية واجتامعية وسياسية.

ليس يعنيني أمر هؤالء الذين ال يفهمون؛ ألن الفهم يتعارض مع مصاحلهم، 
وأهنم ال يقدرون عىل مواجهة عدو األمة العربية إذا مل يكن شعب مرص العريب 

معهم يف امليدان بكل إمكانياته وطاقته املادية واملعنوية.

مهام  األعىل  مثلها  إىل  املتحركة  العربية  الشعوب  فإن  يعنيني كل هؤالء؛  ال 
أفتح جمااًل  اللحظات أال  يعنيني يف هذه  تتوىل أمرها، وإنام  انتظارها سوف  طال 

يطعن فيه الشعب العريب املرصي يف إيامنه ويف عروبته.
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هلذا، وهلذا وحده، كان قراري بطلب سحب القوة، وإين ألرجو أن أكون قد 
أوضحت موقفنا لكم ولشعب الكويت، الذي حيتفظ له شعبنا بكل حمبة وبكل 
إعجاب، وأؤكد يف هناية هذه الرسالة أن استقالل الكويت املستند عىل إرادة شعبه 
وحريته وسالمته من أي هتديد أمر هيمنا بالغ األمهية، ونشعر بحرصنا عليه قدر 

حرصكم عليه.

أن  يف  نجحت  قد  أكون  أن  ألرجو  وإين  بأمانة،  موقفنا  لكم  رشحت  ولقد 
أنقل إليكم صورة صادقة من تفكرينا.

وتقبلوا  يا صاحب السمو خالص حتيايت واحرتامي وصادق حمبتي وعرفاين 
تأييده  بكريم  الظروف  كل  يف  العريب  نضالنا  أحاط  الذي  الكويت  لشعب 

ومساندته)50(.

 

الرئيس مجال عبدالنارص لدى استقباله أمري الكويت يف 1964م
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وتنفيذًا لقرار الرئيس انسحبت القوة، ومل يبق منها يف هناية العام سوى ضابط 
ومخسة جنود، بقوا يف الكويت وال نية لسحبهم.

1961م  ديسمرب  منتصف  يف  املرصية  للقوات  الفعيل  االنسحاب  بدأ  فقد 
واكتمل يف هناية ديسمرب، مع تأكيد املسؤولني الكويتيني أن االنسحاب لن يؤثر 

عىل القدرة القتالية لقوة اجلامعة العربية.)51(

وحتى منتصف شهر نوفمرب 1961م كان عدد القوات قبل سحب القاهرة 
قواهتا، كام ييل: 

اململكة العربية السعودية   1200 -

اململكة األردنية اهلاشمية   1000 -

اجلمهورية العربية املتحدة   300 -

من السودان   108 -

وتتألف القيادة من : 

اململكة العربية السعودية   2 -

اململكة األردنية اهلاشمية   3 -

اجلمهورية العربية املتحدة  4 -

من السودان    2 -

وجمموع القوات 2608، وهو يقل عن العدد الذي رسمته اجلامعة العربية يف 
خطتها بني 3000 و 3500.
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14- استدعاء السفري الكويتي للتشاور :
كان االجتاه يف الكويت أن يتوجه الشيخ جابر األمحد، وزير املالية، إىل القاهرة 

إلقناع الرئيس عبدالنارص برتك قواته يف الكويت.

سحب  تأجيل  تطلب  القاهرة  يف  سفريها  إىل  تعليامت  الكويت  وأرسلت 
الرئيس  مع  جابر  الشيخ  اتصاالت  لنتائج  انتظارًا  الكويت  من  املرصية  القوات 

عبدالنارص، وكذلك السؤال عن القوات البديلة.

لكن رحلة الشيخ جابر إىل القاهرة تم تأجيلها بعد استدعاء األمري ملمثله يف 
القاهرة السفري عبدالعزيز حسني للتشاور.

وكحصيلة هلذه املشاورات تقرر إلغاء رحلة الشيخ جابر إىل القاهرة بعد أن 
أكد السفري عبدالعزيز حسني تصميم مرص عىل سحب القوات، التي عاد نصفها 

يوم 13 ديسمرب والباقي سيتم سحبه قبل هناية العام.)52(

وتوجه السيد عبدالعزيز حسني إىل القاهرة لبذل أقىص جهده إلبقاء النصف 
األخري من القوات يف الكويت.

وزارة  وكيل  القطامي،  جاسم  السيد  قال  القوات  سحب  أسباب  وعن 
اخلارجية:

إّن السفري عبدالعزيز حسني سأل املسؤولني املرصيني عن األسباب، وكان 
عن  األمري  سمو  إىل  عبدالنارص  مجال  الرئيس  برقية  يف  جاء  ملا  موجزًا  ردهم 

االنسحاب، وال يمكن الدخول يف ختمينات غري مؤكدة حول األسباب.)53(

التوتر احلاد بني دمشق والقاهرة حاولت  التي شهدت  الفرتة  وخالل تلك 
جتمع  لتشكيل  عليها  والتأثري  دمشق  بمغازلة  اخلالف  هذا  من  تستفيد  أن  بغداد 
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مع  التعامل  عن  اجلامعة  عجز  بتضخيم  بغداد  بدأت  كام  القاهرة،  ضد  جديد 
برنامج إرسائيل يف حتويل مياه األردن، وذلك إلبراز شلل املوقف العريب يرافق 

ذلك هجوم الذع عىل اجلامعة وعىل جهازها.

ويوازي هذا اخلط مسعى عراقي لرتغيب الدول العربية يف التحاور مع بغداد 
بشأن الوضع العريب العام، واستضافة مؤمترات عربية فنية  وشعبية، مع تصعيد 
هذا  ويرتافق  بغداد،  مواقف  من  لتقريبها  العربية  الدول  مع  الثنائية  االتصاالت 
املسعى مع تصغري لدور اجلامعة وختطئة سياساهتا، والبحث عن جتمع لتصويب 

عملها وإخراجها من النفوذ النارصي.

وإىل حد ما نجحت الدبلوماسية العراقية مع سوريا، ومتثل ذلك يف اجتامع 
)الرطبة( عىل حدود  اجلديد يف  السوري  الرئيس  القديس  ناظم  مع  قاسم  اللواء 
العراقي حيال  للموقف  الطرفان هو دعم سوريا  إليه  توصل  ما  وأهم  البلدين، 
اجلامعة العربية وحيال الكويت، مع املطالبة بالتفكري بآلية جديدة لتعديل عمل 

اجلامعة العربية. 
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ملحق ) 1 (
رسالة األمني العام جلامعة الدول العربية

إىل أمري دولة الكويت يف 12 أغسطس 1961م)54(
يف شأن وضع قوات أمن اجلامعة العربية يف الكويت والرتتيبات املتعلقة هبا 

حرضة صاحب السمو ، الشيخ عبداهلل السامل الصباح
أمري دولة الكويت املعظم

حتية طيبة وبعد، 

أترشف بأن أبعث إىل سموكم هبذه الرسالة، يف شأن وضع قوات أمن اجلامعة 
بموجب  أنشئت  العربية،  الدول  جلامعة  تابعة  هيئة  وهي  الكويت،  يف  العربية 
لنا، بقرار جملس اجلامعة، يف جلسته املعقودة يف العرشين من  السلطات املخولة 
يولية )متوز( سنة 1961م، واستنادًا إىل حق جملس اجلامعة يف إنشاء ما يراه من 

جلان وهيئات. 

وأود أن أشري أيضًا، إىل نص املادة الرابعة عرشة من امليثاق، التي توفر املزايا 
واحلصانات الدبلوماسية، هليئات اجلامعة ومنشئاهتا وموظفيها.

الدول  جامعة  وحصانات  مزايا  اتفاقية  يف  املبينة  واحلصانات  املزايا  وهي 
العربية، التي وافق عليها املجلس بتاريخ 1953/5/10م، وإىل السوابق الدولية، 

والقواعد العامة يف القانون الدويل ومقتضيات التقاليد العربية املأثورة.

استجابة  الكويت  بأرايض  توجد  وقتية،  القوات  هذه  أن  البيان  عن  وغني 
لطلب سموكم، كام أهنا تنسحب منها يف أي وقت تطلبون انسحاهبا، وبالطريقة 

التي يتم عليها االتفاق بيننا.
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احلايل  الوقت  يف  ارتأيتها  التي  األسس  ييل  فيام  أعرض  تقدم،  ما  عىل  وبناء 
الزمة ألداء قوات أمن اجلامعة العربية واجباهتا عىل وجه فعال يف أثناء وجودها 
الرسالة فإهنا هي وردكم  فإذا وافقتم سموكم عىل ما تضمنته هذه  الكويت؛  يف 
عليها باملوافقة يكونان بمثابة اتفاق مربم يف هذا الشأن بني جامعة الدولة العربية 

وحكومتكم املوقرة.

تعريفات:
"قوات أمن اجلامعة العربية"، ويشار إليها يف ماييل ب"القوات":   -1

للسطات  طبقًا  العام،  األمني  قرار  بموجب  تنشأ  التي  القيادة  من  تتكون    
ومن  1961م،  سنة  )متوز(  يوليه   20 يف  اجلامعة  جملس  بقرار  له  املخولة 
مجيع األفراد العسكريني املوضوعني حتت إمرة تلك القيادة من لدن دولة 
من دول اجلامعة. وتطلق تسمية "عضو القوة" عىل كل فرد ينتمي إىل القوة 
كام  األمن.  قوات  يف  األعضاء  الدول  من  أي  هبا  تشرتك  التي  العسكرية 

تطلق عىل كل مدين يعمل حتت إمرة قائد القوات.

القوات  قيادات  أعضاء  من  وغريه  األمن،  قوات  "قائد  يعنى  "القائد"   -2
اهليئات  مجيع  الكويت"  "سلطات  وتعني  بنفسه".  القائد  حيددهم  الذين 
الرسمية، املحلية واملدنية والعسكرية الكويتية، التي تتصل بعمل القوات 
حكومة  بمسؤوليات  اإلخالل  دون  وذلك  االتفاقية،  هذه  تنفيذ  يف 

نفسها. الكويت 

"الدولة املشرتكة" تعني عضو اجلامعة العربية الذي يساهم يف القوات بام ال   -3
يقل عن رسية.

"املواطن الكويتي" يعني الرعايا الكويتيني، واملقيمني، عدا أعضاء القوات.  -4



- 237 -

"منطقة العمليات " تشمل مجيع املناطق التي توجد فيها قوات ألداء املهام   -5
العام  املنوطة هبا، كام هي واردة يف قرار جملس اجلامعة، وقرارات األمني 
املنفذة هلذا، وكذلك تشمل مجيع املنشآت واألبنية يف مواد هذه االتفاقية، 
هلذه  طبقًا  القوات،  تستخدمها  التي  باملواصالت  االتصال  وسائل  وكافة 

االتفاقية.

احرتام القانون املحيل، والسلوك الالئق باملركز الدويل للقوات:

حيرتم أعضاء القوات، ومجيع الرسميني امللحقني بالقوات، القوانني املحلية   -6
للكويت، ويمتنعون عن أي نشاط ذي طبيعة سياسية يف الكويت، أو أي 

عمل يتعارض مع الطبيعة الدولية للمهام امللقاء عليهم.

ويتخذ القائد اإلجراءات الالزمة لضامن مراعاة ذلك.

الدخول واخلروج

يعفى أعضاء القوات من إجراءات السفر والتأشريات والرقابة والتفتيش،   -7
اإلقامة  قيود  يعفون من  الكويتية. كام  األرايض  الدخول واخلروج من  يف 
اإلقامة واالستيطان  أي حق يف  يرتب هلم  أن  والتسجيل، ولكن ال جيوز 
وبأوامر  هبم،  خاصة  شخصية  بوثائق  القوات  أفراد  ويرتدد  الكويت،  يف 
يعينها  التي  املختصة  السلطة  أو  القائد،  من  إليهم  الصادرة  التحركات 
القائد. ويف حالة الدخول األول تقبل وثائق الدول املشرتكة كبديل لوثائق 

القيادة.

القوات،  إليها عضو  املنتمى  الدول  الصادرة من  الشخصية  الوثائق  تعترب   -8
مكملة للوثائق التي تصدرها القيادة يف حال عدم وضوحها.

خيطر القائد السلطات الكويتية بتغيب أي فرد من القوة، إذا زاد التغيب عن   -9
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48 ساعة. كام خيطرها يف حال استغناء أي دولة مشرتكة عن خدمة أحد 
أعضاء  ترحيل  عن  مسؤواًل  القائد  ويكون  القوات.  يف  العاملني  رعاياها 

القوات السابقني إىل بالدهم أو تسليمهم إىل مندوبيهم.

والية القضاء

الرتتيبات اآلتية، املتصلة بالقضاء املدين اجلنائي، وضعت لصالح ممارسة   -10
ألفراد  الشخيص  للصالح  وليس  اجلامعة،  ولصالح  ملهمتها،  القوات 

القوات.

والية القضاء اجلنائي:

خيضع أفراد القوات للوالية املطلقة لقضائهم الوطني، فيام يتعلق باجلرائم   -11
التي يرتكبوهنا يف الكويت.

قضائية  إجراءات  أي  أو  الكويتي،  املدين  القضاء  لوالية  القوة  ختضع  ال   -12
أخرى، فيام يتعلق بواجباهتم الرسمية.

نطاق  خارج  كويتي،  ومواطن  القوة  من  عضو  بني  نزاع  وجود  حالة  يف  )ب( 
واجبات العضو الرسمية، يفصل فيه بإحدى الطريقتني اآلتيتني، بحسب 

رغبة املدعي:

الكويت  حكومة  تعني  أعضاء،  ثالثة  من  تؤلف  للشكاوي،  جلنة   -1
أحدهم، ويعني األمني العام للجامعة الثاين، ويعني الثالث باالتفاق 
حال  يف  اجلامعة  جملس  بواسطة  أو  العام،  واألمني  احلكومة  بني 
عدم اتفاقهام. وتكون قرارات هذه اللجنة هنائية، وهلا قوة األحكام 

التنفيذية.

املحاكم الكويتية، بالطرق املقررة يف قانون املرافعات الكويتي، ويف   -2
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الكافية  الفرصة  القوة  لعضو  الكويتية  املحاكم  تكفل  احلالة  هذه 
للدفاع عن حقوقه. وإذا قرر القائد أن عضو القوة غري قادر بسبب 
تغيبه أو أداء واجباته، أو الدفاع عن نفسه يف قضية منظورة، تؤجل 
حتى  اإلجراءات  املختصة  الكويتية  السلطة  أو  الكويتية،  املحكمة 
يزول املانع، عىل أال يزيد ذلك عن ثالثني يومًا. وال جيوز التحفظ 
عىل احلرية الشخصية لعضو بالقوات، بأمر حمكمة أو سلطة كويتية، 
يف إجراء مدين سواء لتنفيذ احلكم، أو أمر أو قرار قضائي أو ألي 

سبب آخر.
وجيوز للسلطات الكويتية، يف مجيع األحوال، طلب وساطة األمني العام  )ج�( 

لتسوية أية مسألة:

ذات  كويتية  حمكمة  أمام  القوات  عضو  ضد  مدنية  دعوى  أي  أقيمت  إذا   -13
والية يتم اإلعالن إىل القائد، ويبني القائد للمحكمة املختصة ما إذا كان 

الدعوى تتصل بالواجبات الرسمية للعضو أو ال.

الرشطة العسكرية - االعتقال - والتحفظ والتعاون املتبادل:

أعضاء  بني  والضبط  النظام  لكفالة  املناسبة  اإلجراءات  القائد مجيع  يتخذ   -14
األمن  حفظ  مهمة  القائد  يعينها  التي  العسكرية  الرشطة  وتتوىل  القوات، 
لعمليات  األخرى  واملناطق  ييل،  فيام   )19( باملادة  إليها  املشار  املواقع  يف 
إال  بنشاط  العسكرية  الرشطة  تقوم  ال  القوات،  تلك  عدا  وفيام  القوات. 
احلدود  ويف  معها،  وباالشرتاك  الكويتية  السلطات  مع  ترتيبات  بموجب 

الالزمة لصيانة النظام والضبط بني أفراد القوات.

أفراد  اعتقال  سلطة  العسكرية  للرشطة  يكون  األغراض،  هذه  ولتحقيق    
القوات.
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إليها  املشار  املناطق  العسكرية أن تتحفظ عىل أي شخص داخل  للرشطة   -15
باملادة )19( فيام ييل، من اخلاضعني للوالية اجلنائية الكويتية، وذلك بقصد 
تسليمه إىل أقرب سلطة كويتية بناء عىل طلب سلطات الكويت. أو بقصد 

حتقيق خمالفة وقعت منه داخل تلك املناطق.

أفراد  من  شخص  أي  عىل  تتحفظ  أن  الكويتية  للسلطات  يكون  وباملثل،   -16
 ،)19( املادة  يف  إليها  املشار  املناطق  خارج  جريمة،  بارتكاب  اهتم  القوة 
القوات، وتقوم السلطات الكويتية بضبط  وذلك بقصد تسليمه إىل قيادة 

الواقعة والتحفظ عىل األدلة.
عليه  املتحفظ  تقديم  جيب   ،19  ،15 املادتني  يف  إليها  املشار  احلالتني،  يف   -17
التمهيدي، إىل اجلهة املخول هلا إمتام  التحقيق  يف أرسع وقت، بعد إجراء 

التحقيق.

والتحقيقات  التحريات  إجراء  يف  الكويت  سلطات  مع  القائد  يتعاون   -18
بمحاكمة  الكويتية  احلكومة  وتتكفل  هتمها،  التي  املسائل  يف  الالزمة، 
األشخاص اخلاضعني لواليتها اجلنائية، الذين يقومون بأعامل جتاه القوات 
ارتكبت  ما  إذا  جتريم،  حمل  الداخيل،  القانون  نظر  يف  تعترب،  أعضائها،  أو 
اإلج��راءات  باختاذ  القوات  سلطات  وتتكفل  الكويتية،  القوات  ضد 
املواطنني  ضد  اجلرائم  من  يرتكبونه  عام  القوات  أعضاء  ملحاكمة  الالزمة 

الكويتيني.

مواقع القوات : 

للقيادة  الالزمة  املناطق  القائد،  مع  باالتفاق  الكويتية،  احلكومة  تقدم   -19
وبدون  ملهمتها،  القوات  وأداء  إليواء  املواقع  من  وغريها  واملعسكرات، 
املواقع، تعترب أرضًا كويتية، إال أهنا تكون  اإلخالل بحقيقة أن مجيع هذه 
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القائد، الذي له وحده، أن يأذن  حمرمة، وخاضعة متام اخلضوع لسلطات 
بدخول من يرى دخوهلم، ملامرسة واجباهتم فيها.

علم اجلامعة العربية:

تعرتف حكومة الكويت بحق القوات يف رفع علم اجلامعة العربية داخل   -20
األخرى،  ومراكزها  ومواقعها  ومعسكراهتا  قيادهتا  عىل  الكويتية  األرض 
أو  أعالم  رفع  وجيوز  القائد.  يقرره  مما  ذلك  وغري  وسفنها،  وسياراهتا 
شارات، يف حاالت استثنائية، طبقًا للرشوط التي حيددها القائد مع مراعاة 

مالحظات وطلبات السلطات الكويتية.

الزي وشعارات السيارات والسفن والطائرات وتسجيلها:

القائد  وخيطر  القائد.  حيدده  الذي  الزي  عادة،  القوات،  أعضاء  يرتدي   -21
وذلك  املدين،  الزي  ارتداء  فيها  يبيح  التي  باألحوال  املختصة  السلطات 
مع مراعاة مالحظات سلطات الكويت. والسيارات والسفن والطائرات 
القيادة  حتيط  باجلامعة،  خاصًا  شعارًا  حتمل  املواصالت،  وسائل  وسائر 
سلطات الكويت علاًم به. وتتمتع هذه الوسائل مجيعًا بحصانات تعفيها من 

القواعد، واللوائح الداخلية اخلاصة بالتسجيل والرتخيص.

األسلحة:

ألعضاء القوات محل وحيازة األسلحة أثناء قيامهم بواجبهم، طبقًا لألوامر   -22
الكويت يف  القائد مالحظات وطلبات سلطات  إليهم، ويراعي  الصادرة 

هذا الشأن.

مزايا وحصانات القوات : 

بموجب  منشأة  للجامعة،  فرعية  هيئة  بوصفها  اجلامعة  أمن  قوات  تتمتع   -23
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قرار جملس اجلامعة، باملركز الدويل واملزايا واحلصانات املمنوحة للجامعة، 
الذكر،  سالفة  واحلصانات  املزايا  واتفاقية  امليثاق،  من   14 املادة  بموجب 
وغري ذلك من املزايا واحلصانات، التي قد يستلزمها قيام القوات بمهمتها، 

حسبام يتم االتفاق عليه بني القائد وسلطات الكويت.
وحتى يمكن تزويد القوات، وفورًا بحاجياهتا، وتطبيع اإلعفاءات بأيرس    
السبل وأرسعها، مع تقدير مصالح حكومة الكويت، يتم اختاذ الرتتيبات 
القوات  سلطات  بني  باالتفاق  التوثيق،  إجراءات  ذلك  يف  بام  الكافية، 
بعدم  الكفيلة  االحتياطات  القائد  ويتخذ  الكويتية.  اجلمركية  والسلطات 
بأي  فيها  الترصف  أو  احلاجيات  بيع  ويمنع  اإلعفاءات،  استعامل  إساءة 
إىل  التقدير  املتعلقة هبم اإلعفاءات. وينظر بعني  طريقة إىل أشخاص غري 

مالحظات وطلبات سلطات الكويت يف هذا الشأن.

مزايا وحصانات الرسميني وإعفاء القوات:
يظل أعضاء هيئة موظفي األمانة العامة، الذين يعينهم األمني العام ليلحقوا   -24
االمتيازات  بكافة  متمتعني  العامة،  األمانة  يف  رسميني  بالقوات،أعضاء 
املقررة هلم بموجب املادة 14 من امليثاق، اتفاقية املزايا واحلصانات املشار 
حتتفظ  اجلامعة  فإن  حمليًا  املعينني  القوات  ألعضاء  بالنسبة  أما  قباًل،  إليها 

بحقها يف حصانتهم، فيام يتعلق باألعامل الرسمية فقط.
التي ختوهلا  باملزايا واحلصانات والتسهيالت  القيادة  القائد وضباط  يتمتع   -25

اتفاقية املزايا واحلصانات للموظفني الرئيسيني باألمانة العامة للجامعة.

أعضاء القوات: الرضائب، واجلامرك، واللوائح احلالية:

يعفى أعضاء القوات من الرضائب عىل املرتبات. كام يعفون أيضًا من مجيع   -26
الرضائب املبارشة، فيام عدا الرسوم التي تدفع مقابل خدمات.
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لكافة  الرسوم،  من  املعفى  االسترياد  يف  احلق  القوات  ألعضاء  يكون   -27
القانون  لقواعد  وخيضعون  الكويت.  دخوهلم  أو  اخلاصة،  حاجياهتم 
الكويتي، فيام يتعلق باحلاجيات اخلاصة، التي تقتضيها مهام وظيفتهم أو 

احتياجات بقائهم يف الكويت.

واملراقبة  للهجرة  الكويت  الالزمة من جانب سلطات  التسهيالت  ومتنح    
يف  السلطات  تلك  ختطر  أن  برشط  القوات،  لوحدات  واجلمركية  املالية 
الوقت املناسب، وألعضاء القوات عند رحيلهم من الكويت - استثناء من 
قواعد النقد - أن يأخذوا معهم املبالغ التي تقرر سلطات القوات املالية أهنا 
أديت هلم بصورة أجور أو خمصصات. ويتخذ القائد والسلطات الكويتية 
القوات  لتنفيذ ذلك كله، مع مراعاة مصالح كل من  الالزمة  اإلجراءات 

وسلطات الكويت.

يتعاون القائد مع السلطات املالية واجلمركية الكويتية، ويقدم كل مساعدة   -28
يف طاقته، ملراعاة القواعد واللوائح املالية واجلمركية الكويتية، من جانب 

أعضاء القوات طبقًا هلذه الرتتيبات، أو أي ترتيبات أخرى إضافية.

املواصالت وخدمة الربيد

تتمتع القوات بالتسهيالت املنصوص عليها يف اتفاقية املزايا واحلصانات،   -29
املشار إليها قباًل، واخلاصة باملواصالت. وللقائد السلطة يف إقامة وتشغيل 
املناسبة،  املواقع  لربط  واالستقبال،  لإلرسال  السلكية،  حمطات  أو  حمطة 
ولالتصال بمقر اجلامعة. ويبلغ القائد الذبذبات واملوجات التي تستخدمها 
القوات إىل السلطات املختصة واجلهات املسؤولة. وتتمتع رسائل القيادة 
حسبام  احلكومية،  اهلاتفية  واالتصاالت  للربقيات  املعطى  األولوية،  بحق 

ختوله نصوص االتفاقيات الدولية للمواصالت.
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السلكي  االتصال  يف  احلق  بمطلق  العمليات  منطقة  يف  القوات  وتتمتع   -30
داخل  يف  االتصال،  ذلك  يقتضيته  ما  إنشاء  وحيق  وغريها،  والالسلكي، 
منطقة العمليات، بام يف ذلك األسالك واخلطوط األرضية، وإنشاء حمطات 
هذه  أن  املفهوم  ومن  الالسلكي.  ولإلرسال  لالستقبال  وثابتة،  متحركة 
مبارشة  وأن تصل  العمليات،  ومنطقة  القوات  مواقع  داخل  متد  اخلطوط 
مع  باالتفاق  يتم  إنام  الكويتية  االتصال  مع شبكة  هلا  ربط  أي  وأن  بينهام، 

سلطات الكويت املختصة.

تعرتف حكومة الكويت بحق القوات يف اختاذ الرتتيبات الذاتية التي تراها   -31
القوات.  ألعضاء  املوجه،  أو  الصادر  اخلاص،  الربيد  نقل  عملية  لتيسري 
مراسالت  ختضع  وال  الرتتيبات،  هذه  بطبيعة  الكويتية  احلكومة  وختطر 
أعضاء القوات ألي رقابة أو تعرض من جانب السلطات الكويتية، وجيوز 
ذلك يف أحوال استثنائية باالتفاق مع سلطات الكويت والقائد. ويف حالة 
يتفق يف  الكويت  الطرود من  نقل  أو  للعملة  بتحويالت  املراسالت  تعلق 

ذلك بني احلكومة الكويتية والقائد.

حرية التحرك:

تتمتع القوات وأعضاؤها ووسائل النقل اخلاصة هبا، من سيارات وسفن   -32
املناطق  وإىل  من  األخرى،  واملواقع  العمليات  منطقة  داخل  وطائرات، 
الكويتية  واحلكومة  القائد  بني  عليها  يتفق  التي  أو  عليها،  املتفق  الكويتية 
بحرية احلركة، ويتشاور القائد مع السلطات الكويتية يف حدوث حتركات 
حكومة  وتعرتف  العامة.  الطرق  يف  املعدات  أو  القوات  من  كبرية  أعداد 
التحرك يف اخلطوط العسكرية  القوات وأعضائها يف حرية  الكويت بحق 
يف أثناء أدائها ملهامها واملهام الرئيسية ألعضائها. وتزود حكومة الكويت 
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األلغام  حقول  مواقع  ذلك  يف  بام  األخرى  والبيانات  باخلرائط  القوات 
واالحتياطات الدفاعية األخرى التي قد يستلزمها تيسري حتركاهتا.

استخدام الطرق الربية واملائية وتسهيالت امليناء واملطارات وغريها:

يكون للقوات احلق يف استخدام الطرق واجلسور والقنوات، وغريها من   -33
مقابل  أي  أو  رسوم،  دفع  بدون  واملطارات،  واملينائية  املائية  التسهيالت 
واملواقع  العمليات  مناطق  يف  غريها  أو  تسجيالت  صور  يف  سواء  آخر، 
العادية املباحة هلا، باستثناء ما يدفع مقابل خدمات مؤداة مبارشة. وتقدم 
السلطات الكويتية أكرب رعاية وأفضلية لطلبات تسهيالت السفر ألعضاء 

القوات بوسائل مواصالهتا املختلفة.

املياه، والكهرباء، وغريها من املنافع العامة:

املنافع  من  ذلك  وغري  والكهرباء،  املياه  استخدام  يف  احلق  للقوات  يكون   -34
العامة. ومتنح القوات األولوية، التي متنح للهيئات احلكومية، يف حاالت 
االنقطاع. ويكون للقوات حيثام اقتىض األمر ذلك احلق يف أن تولد يف نطاق 

مواقعها حاجتها من الكهرباء، وتوزيعها حسبام تراه مناسبًا.

النقد الكويتي:

تيرس احلكومة الكويتية، إذا طلب منها القائد ذلك، عمليات التحويل إىل   -35
النقد الكويتي.

متويل العملية:

ينشأ يف اجلامعة صندوق لتمويل القوات، وحتمل نفقات نقلها وإقامتها.   -36
أعضاء  الدول  سائر  فيه  تساهم  كام  األكرب،  بالقسم  الكويت  فيه  وتساهم 

اجلامعة.
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تسوية اخلالفات:

يسوى ما قد ينجم من خالف بشأن تفسري أو تطبيق هذه االتفاقية بواسطة   -37
جملس اجلامعة.

االتصال  لكفالة  املناسبة  اإلج��راءات  الكويت  وسلطات  القائد  يتخذ   -38
والتعاون بينها.

إجراءات تكميلية:

اإلج��راءات  عىل  املختصة  الكويت  وسلطات  القائد  بني  االتفاق  يتم   -39
التكميلية التفصيلية التي قد يقتضيها تنفيذ هذه االتفاقية.

رسيان االتفاقية ومدهتا:

إذا وافقتم سموكم عىل ما جاء يف هذا الرسالة فإن الرسالة ورد سموكم   -40
عليها يكونان بمثابة اتفاقية بني اجلامعة ودولة الكويت. وتعترب نافذة ابتداء 
من وصول الفوج األول من القوات إىل األرايض الكويتية، وتظل سارية 

املفعول إىل حني مغادرة تلك القوات الكويت.

وتفضلوا يا صاحب السمو بقبول فائق االحرتام،

حرر يف مدينة الكويت يف يوم السبت، غرة ربيع األول 1381هـ، املوافق 12 
أغسطس 1961م.

                  األمني العام

التوقيع/ عبداخلالق حسونة      
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ملحق ) 2 (

معاهدة للدفاع املشرتك والتعاون االقتصادي بني دول اجلامعة 
العربية  وملحقها العسكري)55(

إن حكومات :  
حرضة صاحب اجلاللة ملك اململكة األردنية اهلاشمية

حرضة صاحب الفخامة رئيس اجلمهورية السورية
حرضة صاحب اجلاللة ملك اململكة العراقية

حرضة صاحب اجلاللة ملك اململكة العربية السعودية 
حرضة صاحب اجلاللة ملك اململكة املرصية

حرضة صاحب الفخامة رئيس اجلمهورية اللبنانية
حرضة صاحب اجلاللة ملك املتوكلية اليمنية

رغبة منها يف تقوية الروابط وتوثيق التعاون بني دول اجلامعة العربية حرصًا 
عىل استقالهلا وحمافظة عىل تراثها املشرتك.

عن  املشرتك  الدفاع  لتحقيق  الصفوف  ضم  يف  شعوهبا  لرغبة  واستجابة 
وميثاق  العربية  الدول  جامعة  ميثاق  ملبادئ  وفقًا  والسالم  األمن  وصيانة  كياهنا 
األمم املتحدة وألهدافهام وتعزيزًا لالستقرار والطمأنينة وتوفري أسباب الرفاهية 

والعمران يف بالدها.

اآلتية  املفوضني  عنها  وأنابت  الغاية  هلذه  معاهدة  عقد  عىل  اتفقت  قد 
أسامؤهم:

السمو عوين عبداهلادي  اململكة األردنية اهلاشمية - حرضة صاحب  عن   -
بك - وزير اململكة األردنية اهلاشمية املفوض بمرص.
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عن اجلمهورية السورية - حرضة صاحب الدولة الدكتور ناظم  القديس   -
بك - رئيس جملس الوزراء ووزير اخلارجية.

 - السعيد  نوري  السيد  الفخامة  صاحب  حرضة   - العراقية  اململكة  عن   -
رئيس جملس الوزراء.

يوسف  الشيخ  املعايل  صاحب  حرضة   - السعودية  العربية  اململكة  عن   -
ياسني - وزير الدولة ووزير اخلارجية بالنيابة.

عن اجلمهورية اللبنانية - حرضة صاحب الدولة رياض بك - الصلح -   -
رئيس جملس الوزراء.

النحاس  مصطفى  الرفيع  املقام  صاحب  حرضة   - املرصية  اململكة  عن   -
باشا - رئيس جملس الوزراء وحرضة صاحب املعايل الدكتور حممد صالح 

الدين بك - وزير اخلارجية.

عن اململكة املتوكلية اليمنية - حرضة صاحب السعادة السيد عيل املؤيد -   -
املندوب الدائم لدى جامعة الدول العربية.

وجدت  والتي  كاملة  سلطة  ختوهلم  التي  التفويض  وثائق  تبادل  يعد  الذي 
صحيحة ومستوفاة.

قد اتفقوا عىل ما يأيت:
املادة األوىل :

واستقرارمها  والسالم  األمن  دوام  عىل  منها  حرصًا  املتعاقدة،  الدول  تؤكد 
عزمها عىل فض مجيع منازعاهتا الدولية بالطرق السلمية، سواء يف عالقاهتا املتبادلة 

فيام بينها أو يف عالقاهتا من الدول األخرى.
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املادة الثانية :
تعترب الدول املتعاقدة كل اعتداء مسلح يقع عىل أية دولة أو أكثر منها، أو عىل 
قواهتا، اعتداء عليها مجيعًا. ولذلك فإهنا، عماًل بحق الدفاع الرشعي - الفردي 
واجلامعي - عن كياهنا، تلتزم بأن تبادر إىل معونة الدولة أو الدول املعتدى عليها، 
وبأن تتخذ عىل الفور، منفردة أو جمتمعة، مجيع التدابري وتستخدم مجيع ما لدهيا من 
وسائل بام يف ذلك استخدام القوة املسلحة لرد االعتداء وإلعادة األمن والسالم 

إىل نصاهبام.

وتطبيقًا ألحكام املادة السادسة من ميثاق جامعة الدول العربية واملادة احلادية 
واخلمسني من ميثاق األمم املتحدة خيطر عىل الفور جملس اجلامعة وجملس األمن 

بوقوع االعتداء وما اختذ يف صدده من تدابري وإجراءات.

املادة الثالثة:
تتشاور الدول املتعاقدة فيام بينها، بناء عىل طلب إحداها، كلام هددت سالمة 

أرايض أية واحدة منها أو استقالهلا أو أمنها.

ويف حالة خطر حرب داهم أو قيام حالة دولية مفاجئة خيشى خطرها تبادر 
الدول املتعاقدة عىل الفور إىل توحيد خططها ومساعيها يف اختاذ التدابري الوقائية 

والدفاعية التي يقتضيها املوقف.

املادة الرابعة:
الدول  تتعاون  وجه  أكمل  عىل  الذكر  السالفة  االلتزامات  تنفيذ  يف  رغبة 
املتعاقدة فيام بينها لدعم مقوماهتا العسكرية وتعزيزها، وتشرتك بحسب مواردها 

وحاجاهتا يف هتيئة وسائلها الدفاعية اخلاصة واجلامعية ملقاومة أي اعتداء مسلح.
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املادة اخلامسة:
تؤلف جلنة عسكرية دائمة من ممثيل هيئة أركان حرب جيوش الدول املتعاقدة 

لتنظيم خطط الدفاع املشرتك وهتيئة وسائله وأساليبه.
وحتدد يف ملحق هذه املعاهدة اختصاصات هذه اللجنة الدائمة بام يف ذلك 
يف  إليهام  املشار  واالشرتاك  التعاون  عنارص  املتضمنة  الالزمة  التقارير  وضع 

الرابعة 
جملس  إىل  أعامهلا  دائرة  يف  يدخل  عام  تقاريرها  الدائمة  اللجنة  هذه  وترفع 

الدفاع املشرتك املنصوص عنه يف املادة التالية.

املادة السادسة:

املشرتك خيتص بجميع  للدفاع  يؤلف، حتت إرشاف جملس اجلامعة، جملس 
الشئون املتعلقة بتنفيذ أحكام املواد 2 ، 3 ، 4 ، 5 من هذه املعاهدة، ويستعني عىل 

ذلك باللجنة العسكرية الدائمة املشار إليها يف املادة السابقة.

ويتكون جملس الدفاع املشرتك املشار إليه من وزراء اخلارجية والدفاع الوطني 
للدول املتعاقدة أو من ينوبون عنهم.

وما يقرره املجلس بأكثرية ثلثي الدول يكون ملزمًا جلميع الدول املتعاقدة.

املادة السابعة:

استكاماًل ألغراض هذه املعاهدة وما ترمي إليه من إشاعة الطمأنينة وتوفري 
الرفاهية يف البالد العربية ورفع مستوى املعيشة فيها، تتعاون الدول املتعاقدة عىل 
النهوض باقتصاديات بالدها واستثامر مرافقها الطبيعية وتسهيل تبادل منتجاهتا 



- 251 -

الوطنية، الزراعية والصناعية، وبوجه عام عىل تنظيم نشاطها االقتصادي وتنسيقه 
وإبرامهم ما تقتضيه احلال من اتفاقات خاصة لتحقيق هذه األهداف.

املادة الثامنة:
بالشئون  املختصني  املتعاقدة  الدول  وزراء  من  اقتصادي  جملس  ينشأ 
االقتصادية، أو من يمثلوهنم عند الرضورة لكي يقرتح عىل حكومات تلك الدول 

ما يراه كفياًل بتحقيق األغراض املبينة يف املادة السابقة.

واملالية  االقتصادية  الشئون  بلجنة  أعامله  يستعني يف  أن  املذكور  وللمجلس 
املشار إليها يف املادة الرابعة من ميثاق جامعة الدول العربية.

املادة التاسعة:
يعترب هذا امللحق املرفق جزءًا ال يتجزأ منها.

املادة العارشة:
تتعهد كل من الدول املتعاقدة بأاّل تعقد أي اتفاق دويل يناقض هذه املعاهدة 
وبأن ال تسلك يف عالقاهتا الدولية مع الدول األخرى مسلكًا يتناىف مع أغراض 

هذه املعاهدة.

املادة احلادية عرشة:
بأية حال من  به أن يمس  أو يقصد  املعاهدة ما يمس،  ليس يف أحكام هذه 
األحوال، احلقوق وااللتزامات املرتتبة، أو التي قد ترتتب للدول األطراف فيها 
بمقتىض ميثاق هيئة األمم املتحدة أو املسئوليات التي يضطلع هبا جملس األمن يف 

املحافظة عىل السالم واألمن الدويل.
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املادة الثانية عرشة
نفاذ هذه  بعد مرور عرش سنوات من  املتعاقدة،  الدول  جيوز ألية دولة من 
األمانة  إىل  انسحاهبا  إعالن  تاريخ  من  سنة  هناية  يف  منها  تنسحب  أن  املعاهدة، 

العامة جلامعة الدول العربية.

وتتوىل األمانة العامة إبالغ هذا اإلعالن إىل الدول املتعاقدة األخرى.

املادة الثالثة عرشة
يصدق عىل هذه املعاهدة وفقًا لألوضاع الدستورية املرعية يف كل من الدول 

املتعاقدة.

العربية، وتصبح  الدول  العامة جلامعة  األمانة  التصديق لدى  وتودع وثائق 
املعاهدة نافذة قبل من صدق عليها بعد انقضاء مخسة عرش يومًا من تاريخ استالم 

األمانة العامة وثائق تصديق أربع دول عىل األقل.

1369ه�  سنة  آخر  مجاد   25 بتاريخ  العربية  باللغة  املعاهدة  هذه  حررت 
املوافق 13 أبريل 1950م من نسخة واحدة حتفظ يف األمانة العامة جلامعة الدول 

العربية وتسلم صورة منها مطابقة لألصل لكل دولة من الدول املتعاقدة.

) عوين عبداهلادي( عن اململكة األردنية اهلاشمية  
) ناظم القديس( عن اجلمهورية السورية   

)نوري السعيد( عن اململكة العراقية   

عن اململكة العربية السعودية       )يوسف ياسني(

عن اجلمهورية اللبنانية        ) رياض الصلح(

عن اململكة املرصية         )مصطفى النحاس، حممد صالح الدين(



- 253 -

عن اململكة املتوكلية اليمنية         أوافق عىل هذه املعاهدة مع ملحقها عىل وفق 
ما يف كتايب لسعادة األمني العام املوضح يف املحرض اليوم. )السيد عيل املؤمن(

وافق عليها جملس جامعة الدول العربية بجلسته املنعقدة بتاريخ 13 أبريل  ) أ ( 
سنة 1950م من دور االنعقاد العادي الثاين عرش.

تم توقيعها من قبل مندويب اجلمهورية السورية واململكة العربية السعودية  )ب( 
بتاريخ  اليمنية  املتوكلية  واململكة  املرصية  واململكة  اللبنانية  واجلمهورية 

1950/6/17م.

اململكة العراقية بتاريخ 1951/2/2م.   

اململكة األردنية اهلاشمية 1951/2/16م.   

تم إيداع وثائق التصديق لدى األمانة العامة من قبل :  )ج�( 
بتاريخ 1951/10/31م. اجلمهورية السورية     
بتاريخ 1951/11/22م. اململكة املرصية      

بتاريخ 1952/1/31م. اململكة األردنية اهلاشمية     
بتاريخ 1952/8/7م. اململكة العراقية     

بتاريخ 1952/8/19م. اململكة العربية السعودية     
بتاريخ 1952/12/24م. اجلمهورية اللبنانية     
بتاريخ 1953/11/10م. اململكة املتوكلية اليمنية     

حتفظات : ) د ( 

احلكومة املتوكلية اليمنية :   -1
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فيام يتعلق بمضمون املادة الثانية ال تعترب اليمن اعتداء عىل أية  أواًل- 
دولة من الدول العربية إال إذا كان االعتداء لذات الدولة ال 
الرتباطها بمعاهدة واتفاقيات مع أية دولة أخرى وال لوجود 

جيش أجنبي يف أراضيها ألي سبب آخر.

يتحفظ اليمن عىل مضمون الفقرة األخرية من املادة السادسة،  ثانيًا- 
بعض  حصول  تتوقع  اليمنية  املتوكلية  احلكومة  ألن  وذلك 
الظروف التي جتعل من املناسب أن تتخذ اليمن منها موقفًا 
خاصًا هبا، وهلذا قررت اليمن أاّل تعترب قرارات جملس الدفاع 
القرارات،  تلك  عىل  وافقت  إذا  إال  عليها  نافذة  املشرتك 
وذلك باعتبار موقعها اجلغرايف وإمكانياهتا العامة واعتباراهتا 

اخلاصة.

من  األول  البند  يف  جاء  ما  تعارض  ال  اليمنية  احلكومة  إن  ثالثًا- 
قد  هبا  اخلاصة  االعتبارات  بعض  لكن  العسكري  امللحق 
جتعل من املتعذر عليها تطبيق األمور املطلوبة منها، فحرصًا 
احلكومة  أن   ( يأيت:  ما  قررت  منها  يطلب  ما  إمكانية  عىل 
اليمنية توافق عىل ما جاء يف البند األول من امللحق العسكري 
ما ستوافق  فاملعترب  والسادسة  الرابعة  الفقرتني  ما يف  ما عدا 

عليه احلكومة املتوكلية اليمنية يف حينه(.

ترصيح للحكومة العراقية :   -2

والتعاون  املشرتك  الدفاع  معاهدة  من  الرابعة  املادة  يف  ورد  ما  إزاء   
االقتصادي بني دول اجلامعة العربية من أن هتيئة الوسائل الدفاعية 
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اخلاصة واجلامعية ملقاومة أي اعتداء مسلح تكون بحسب موارد كل 
دولة وحاجاهتا.

وإزاء ما ورد يف الفقرة األخرية من املادة السادسة من نفس املعاهدة   
يكون  الدول  ثلثي  بأكثرية  املشرتك  الدفاع  جملس  يقرره  ما  أن  من 
الفقرة  هذه  حكم  أن  املفهوم  فإن  املتعاقدة،  الدول  جلميع  ملزمًا 
األخرية من املادة السادسة ال يرسي يف شأن هتيئة الوسائل الدفاعية 
اخلاصة واجلامعية ملقاومة أي اعتداء مسلح، إذا إن هلذا الشأن حكاًم 

خاصًا تضمنته املادة الرابعة السالفة الذكر.
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ملحق ) 3 (
امللحق العسكري)56(

البند األول :  
ختتص اللجنة العسكرية الدائمة املنصوص عليها يف املادة اخلامسة من معاهدة 

الدفاع املشرتك والتعاون االقتصادي بني دول اجلامعة العربية باألمور اآلتية: 

إعداد اخلطط العسكرية ملواجهة مجيع األخطار املتوقعة، أو أي اعتداء مسلح  ) أ ( 
يمكن أن يقع عىل دولة أو أكثر من الدول املتعاقدة أو عىل قواهتا، وتستند 

يف إعداد هذه اخلطط عىل األسس التي يقررها جملس الدفاع املشرتك.

تقديم املقرتحات لتنظيم قوات الدول املتعاقدة ولتعيني احلد األدين لقوات  )ب( 
إمكانيات كل  عليه  وتساعد  احلربية  املقتضيات  متليه  ما  منها بحسب  كل 

دولة.

املتعاقدة من حيث تسليحها  الدول  لزيادة كفاية قوات  املقرتحات  تقديم  )ج�( 
العسكرية  والتطورات  األساليب  أحد  مع  لتتمشى  وتدريبها  وتنظيمها 

وتنسيق كل ذلك وتوحيده.

والصناعية  الطبيعية  املتعاقدة  الدول  موارد  الستثامر  املقرتحات  تقدم  ) د ( 
والزراعية وغريها وتنسيقها لصالح املجهود احلريب والدفاع املشرتك.

تنظيم تبادل البعثات التدريبية وهتيئة اخلطط للتامرين واملناورات املشرتكة  )ه�( 
ودراسة  واملناورات  التامرين  هذه  وحضور  املتعاقدة  الدول  قوات  بني 
نتائجها بقصد اقرتاح ما يلزم لتحسني وسائل التعاون يف امليدان بني هذه 

القوات والبلوغ بكفايتها إىل أعىل درجة.
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املتعاقدة  الدول  موارد  عن  الالزمة  واإلحصائيات  املعلومات  إعداد  ) و ( 
وإمكانياهتا احلربية ومقدرة قواهتا يف املجهود احلريب املشرتك.

بحث التسهيالت واملساعدات املختلفة التي يمكن أن يطلب إىل كل من  ) ز ( 
الدول املتعاقدة أن تقدمها وقت احلرب إىل جيوش الدول املتعاقدة األخرى 

العاملة يف أراضيها تنفيذًا ألحكام هذه املعاهدة.

البند الثاين :

جيوز للجنة العسكرية الدائمة تشكيل جلان فرعية أو مؤقتة من بني أعضائها 
أن  وهلا  اختصاصاهتا،  نطاق  يف  الداخلة  املوضوعات  من  موضوع  أي  لبحث 
تستعني باإلخصائيني يف أي موضوع من هذه املوضوعات ترى رضورة االستعانة 

بخربهتم أو برأهيم فيه.

البند الثالث:

ترفع اللجنة العسكرية الدائمة تقارير مفصلة عن نتيجة بحوثها وأعامهلا إىل 
املعاهدة، كام ترفع  املادة السادسة هذه  الدفاع املشرتك املنصوص عليه يف  جملس 

إليه تقارير سنوية عام أنجزته خالل العام من هذه البحوث واألعامل.

البند الرابع:

تعقد  أن  ذلك  مع  وللجنة  الدائمة،  العسكرية  للجنة  مقرًا  القاهرة  تكون 
اجتامعاهتا يف أي مكان آخر تعينه.

جتديد  ويمكن  عامني،  ملدة  أعضائها  بني  من  رئيسها  اللجنة  وتنتخب 
انتخابه، ويشرتك يف الرئيس أن يكون عىل األقل من الضباط القادة )من الضباط 

العظام(.
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اجلنسيات  ذوي  من  اللجنة  هذه  أعضاء  مجيع  يكون  أن  عليه  املتفق  ومن 
األصلية إلحدى الدول املتعاقدة.

البند اخلامس:

التي  الدولة  امليدان من حق  العاملة يف  القوات  العامة جلميع  القيادة  تكون 
الدول  أكثر عددًا وعدة ومن كل من قوات  العمليات  املشرتكة يف  قواهتا  تكون 
األخرى إال إذا تم اختيار القائد العام عىل وجه آخر بإمجاع آراء حكومات الدول 

املتعاقدة.

ويعاون القائد العام يف إدارة العمليات احلربية هيئة ركن مشرتكة.

إمضاءات 

)عوين عبداهلادي( عن اململكة األردنية اهلاشمية  

)ناظم القديس( عن اجلمهورية السورية   

)نوري السعيد( عن اململكة العراقية    

)يوسف ياسني( عن اململكة العربية السعودية  

)رياض الصلح( عن اجلمهورية اللبنانية   

)مصطفى النحاس، حممد صالح الدين( عن اململكة املرصية    

)السيد عيل املؤمن( عن اململكة املتوكلية اليمينة  
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برتوكول إضايف 
ملعاهدة الدفاع املشرتك والتعاون االقتصادي 

بني دول اجلامعة العربية وملحقها العسكري)56(

املتعاقدة  الدول  جيوش  حرب  أركان  رؤساء  من  استشارية  هيئة  تؤلف 
اخلامسة  املادة  يف  عليها  املنصوص  الدائمة  العسكرية  اللجنة  عىل  لإلرشاف 
امللحق  من  األول  البند  يف  املبينة  اختصاصاهتا  مجيع  يف  ولتوجيهها  املعاهدة  من 

العسكري.

قبل  إلقرارها  ومقرتحاهتا  الدائمة  العسكرية  اللجنة  تقارير  عليها  وتعرض 
رفعها إىل جملس الدفاع املشرتك للنظر فيها وإقرار ما يقتيض احلال إقراره منها.

ويكون هلذا الربوتوكول قبل الدول املوقعة عليه نفس القوة واألثر اللذين 
للمعاهدة وملحقها وخاصة فيام يتعلق بتنفيذ أحكام املادتني اخلامسة والسادسة 

من املعاهدة والبند الثالث من ملحقها العسكري.

إمضاءات 
)عوين عبداهلادي( عن اململكة األردنية اهلاشمية  

)ناظم القديس( عن اجلمهورية السورية   

)نوري السعيد( عن اململكة العراقية    

)فيصل( عن اململكة العربية السعودية  

)رياض الصلح( عن اجلمهورية اللبنانية   

)مصطفى النحاس، حممد صالح الدين( عن اململكة املرصية    

)السيد عيل املؤمن( عن اململكة املتوكلية اليمينة  
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دور  من  1951/2/2م  بتاريخ  العربية  الدول  جامعة  جملس  عليه  وافق  ) أ ( 
االنعقاد العادي الثالث عرش.

العراقية  واململكة  السورية  العربية  اجلمهورية  مندويب  قبل  من  توقيعه  تم  )ب( 
اللبنانية ومرص واململكة املتوكلية  واململكة العربية السعودية واجلمهورية 
بتاريخ  اهلاشمية  األردنية  واململكة  1951/2/2م،  بتاريخ  اليمنية 

1952/2/16م.

وثائق  إيداع  تاريخ  نفس  يف  الربوتوكول  عىل  التصديق  وثائق  إيداع  تم  )ج�( 
التصديق عىل املعاهدة.
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الفصل الرابع
القوات العربية يف الكويت واقعها, وفاعليتها وانسحاهبا

يف الرابع من يونيو 1962م جاء تقرير من لندن يفيد بأن السيد زيد الرفاعي 
اخلارجية  يف  املسؤولني  أحد  أبلغ  لندن  يف  األردن  سفارة  يف  األول  السكرتري 
الربيطانية بأن األوامر الصادرة لقوات اجلامعة العربية يف الكويت بأن تنسحب 
هذه القوات دون قتال عند حدوث هجوم عراقي، وأنه واثق بأن القوات األردنية 

ستلتزم هبذه األوامر.

ويبدو أن هذا اخلرب أثار كثريًا من القلق يف اخلارجية الربيطانية التي أرادت 
الوقوف عىل احلقيقة عن هذا املوضوع اهلام، واستفرست من السفارة الربيطانية 

يف الكويت.)1(

هذه  بتأكيد  الربيطانية  السفارة  من  الرد  جاء  1962م  يونيو  من   12 ويف 
األوامر، مع استطراد بأن هناك نوعني متناقضني من التعليامت للقوة العربية:

- األول : هو االنسحاب من املنطقة دون قتال.

- الثاين : يأمر القوة بتعطيل اهلجوم ألطول مدة.

لتأخري  السلمية  اإلقناع  لوسائل  القوة  توظيف  هو  الثاين  األمر  أن  ويبدو 
القوات  بأن دور  اهلجوم. والواقع أن هذين األمرين متفقان مع موقف اجلامعة 
هو الردع السلمي الفاصل بني الطرفني، ويف رأي السفارة الربيطانية يف الكويت 
املعطاة من اجلامعة  القتال  أوامر  يقال عن  تناقضًا بني األمرين وبني ما  أن هناك 

العربية، ويف كلتا احلالتني هناك صعوبة يف االلتزام احلريّف هبذه األوامر.
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وال تعرف السفارة يف الكويت بالتأكيد من هي القوات التي ستقاوم اهلجوم 
العراقي من بني القوات الثالث؛ القوات السعودية، واألردنية، والسودانية. 

وتوجز السفارة الربيطانية يف الكويت الوضع كام ييل:

األردنية  للقوات  أوامر  وتوجد  باملقاومة،  السودانية  للقوة  تعليامت  توجد 
القوات السعودية؛ حيث يتغيب قائدها  بأن تستعمل أسلحتها، وال نعلم جدية 
السعودي كثريًا عن مكتبه، وأن نائب القائد العام الكويتي الشيخ مبارك العبداهلل 
اجلابر صدم من كثرة نقد الضباط السعوديني لألوضاع العامة، ويعود السبب يف 
ذلك إىل أن قوات السعودية التي تتواجد يف الكويت منذ سنة تقريبًا عىل وشك 
التي   Espirt de Corps اجلامعي  التآلف  روح  انحسار  عليها  بدا  وقد  التغيري، 

ميزهتا يف السابق. 

ولدينا شعور، رغم ما يقوله زيد الرفاعي، بأن القوات األردنية والسودانية 
ستقاوم، ولدينا شكوك حول القوة السعودية احلالية التي سيتم استبداهلا.

وقد اشتكى اللواء مبارك عبداهلل اجلابر - نائب القائد الكويتي - من انعدام 
العربية، وأن ذلك سيسبب االحتكاك  القوة  الكويتية وبني  القوات  التنسيق بني 
العربية  القوات  النار عىل  الكويتية إلطالق  القوات  فقد تضطر  القتال؛  يف حالة 
املنسحبة باخلطأ، وبالرغم من حسن العالقات بني الطرفني فإن مشاكل تربز بينهام 

بني احلني واآلخر.

مارس  الذي  الكويتي  اجليش  من  اشتكت  أن  العربية  للقوات  سبق  وقد 
اللواء  تضايق  وقد  مسبقًا،  العربية  القوات  إبالغ  دون  احلية  بالذخرية  تدريبات 
مبارك العبداهلل من رفض قائد القوات العربية اللواء عبداهلل العيسى من املشاركة 

يف االستعراض العسكري للعيد الوطني الكويتي يف 19 يونيو 1962م.
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وقد حدث أن أخفى اللواء عبداهلل العيسى دعوة موجهة من اجليش الكويتي 
الكتيبة  املكتب دون إطالع أحد، مما أزعج  للمشاركة يف االستعراض يف خزينة 

السودانية التي أحرض أعضاؤها مالبس االستعراض الرسمية ملناسبات كهذه.

وال شك أن قدرة القوات العربية عىل القتال ترضرت كثريًا من عدم وضع 
حتصينية  مواقع  حفر  يف  البدء  عدم  ومن  القوات،  بني  مشرتكة  تدريبات  برنامج 

يتطلبها القتال.

ومثل كل القوات املشرتكة يف أي مكان، فإن القوات العربية ستتأثر بموقف 
قائدها، فإذا كان قائدها اللواء عبداهلل العيسى من النوع املحارب املتشبع بالروح 
القتال  يف  املشاركة  مجيعها  القوات  عىل  يفرض  ألن  كبرية  فرصة  فهناك  القتالية 
عليه  سيسيطر  الذي  القائد  ولكن  املضادة،  العربية  اجلامعة  تعليامت  من  بالرغم 
اخلمول ال تتوقع قيامه بأخذ زمام القيادة بحزم، وستقوم كل كتيبة أو فرقة بمعاجلة 

أمورها وتدبري سالمتها.)2(

1- اجليش الكويتي قوة هلا فاعليتها :
1962م  يونيو   23 يف  مؤرخًا  تقريرًا  الكويت  يف  الربيطاين  السفري  ويرسل 
عن حديثه مع اللواء فواز ماهر نائب القائد العام األردين يف حفل استقبال أقامه 
الكويتي،  العيد الوطني  آنذاك - بمناسبة  السامل - وزير اخلارجية  الشيخ صباح 
ويثني القائد األردين عىل القوات الكويتية يف االستعراض العسكري بمناسبة عيد 

االستقالل، ويتصور أن اجليش الكويتي سيصبح قوة هلا فعاليتها.

كام قام بزيارة الوحدات السودانية وأثنى عىل قائدها الذي حشد القوة دائام 
للتامرين أو للراحة، دون أن يضيع وقته يف رشب الشاي أو االستغراق يف أحاديث 

سياسية.



- 274 -

ويقول املسؤول األردين إن اللواء جلوب باشا أدخل هذا النهج يف اجليش 
األردين، وهو يراه اآلن يف القوة السودانية، كام أضاف إنه سمع أن اللواء عبداهلل 
العيسى قائد القوات السعودي للقوات العربية سيتم استبدال ضابط أصغر رتبة 

به، وذلك سيسبب إحراجًا للقوة األردنية التي يقودها العميد خالد الصحن.

رتبة،  أقل  أردين  ضابط  الصحن  بالعميد  يستبدل  أن  يف  هذا  يسبب  وقد 
يف  إبقاءه  يريد  األردن  أن  رغم  منه،  أصغر  ضابط  قيادة  حتت  يبقى  أن  جيوز  فال 
الكويت التصاالته يف املنطقة؛ فهو أصاًل من الزبري، وترك العراق إىل األردن مع 
جلوب باشا يف الثالثينات، وهو من قبائل العراق، وهذا ما يربر رغبة الكويت يف 

التخلص منه.

وذكر القائد األردين أنه صدم لعدم وجود أي اتصال بني القوات الكويتية 
خالية  مكاتبهم  "جيوان"  معسكر  يف  األردنيني  الضباط  وأن  العربية،  والقوات 
للواء مبارك  لتعليق قبعاهتم، وأنه نقل ذلك  من األثاث، وال يوجد حتى مكان 

العبداهلل، ويأمل أن يتحسن الوضع.)3(

2- إشاعة تقليص القوة العربية :
أ - تقارير عن ختفيض القوة - أغسطس 1962م:

مع زيادة املالحظات السلبية عن الواقع الذي تعيشه القوة العربية، واّتساع 
حجم النقد لفاعليتها، بدأت وزارة اخلارجية الربيطانية يف اتصاالت مع سفاراهتا 
نائب  اجلابر  عبداهلل  مبارك  اللواء  رغبة  عن  أشيع  ما  بشأن  اخلليج  يف  ومكاتبها 
 ،600 إىل   2000 من  الكويت  يف  العربية  القوة  ختفيض  الكويتي  العام  القائد 
والفاعلية  العسكرية  للقيمة  انتفاء  االقرتاح  بأن ذلك  الربيطاين  بالرأي  مصحوبًا 

القتالية للقوة، وإن بقي املغزى السيايس والردع املعنوي فيها.
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ب - مذكرة من اللواء مبارك :
ويف 12 سبتمرب 1962م صدر تقرير من السفارة الربيطانية يف الكويت يشري 
إىل أنه ال توجد شكوى من عدم انضباط أو من سلوك القوة العربية، رغم وجود 
نقد ملستوى الكفاءة يف قادهتا، وأيضًا لفاعليتها العسكرية العامة، مع وجود تذمر 
من استنفاد املوجودات يف املخازن العسكرية الكويتية، ومع ذلك فالقوة ليست 
عنرص إزعاج للكويت، وال توجد مطالب لسحبها، لكن بعض املواقع يف وزارة 
الدفاع الكويتية وقيادة اجليش الكويتي تشري إىل ثقل مصاريف القوة، وترى أن 
قيمتها احلقيقية يف مغزاها السيايس، وأن ما تشكله من رادع سيايس سيتوافر حتى 

مع انخفاض عددها.

وقد أفاد اللواء الشيخ مبارك العبداهلل - نائب القائد العام - بأنه قدم مذكرة 
يقرتح فيها ختفيض عدد وحدات القوة العربية إىل مستوى كتيبة من كل جمموعة، 

وأن املذكرة رفعت إىل جملس الوزراء.

أو حتى حقيقة وجود  الوزراء  الربيطانية رد فعل جملس  للسفارة  يتأكد  ومل 
مذكرة من اللوء مبارك. لكن الرأي هو أن ختفيض القوة فيه كثري من األرضار؛ 
فال زالت هلا قدرة قتالية، وأن قيمتها السياسية عىل اللواء قاسم أكرب من جانبها 

العسكري.

املقاومة،  القوة قادرة عىل إظهار مستوى من  أن  الربيطانية  السفارة  وتعتقد 
سيصطدم  عراقي  غزو  وأي  طليعة،  كقوات  احلدود  عىل  منترشة  أهنا  وخاصة 
األول  اخلط  أن  يف  شك  فال  مقاتل   600 إىل  ختفيضها  تم  ما  وإذا  هبا،  عسكريًا 
املتصدي للقوات الغازية سيتالشى، وستوضع القوة يف الصفوف اخللفية، وهو 

ما سيخفض من قيمتها الرادعة.
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قبل  من  فيها  مرغوب  غري  بأهنا  العربية  القوة  تشعر  عندما  يكمن  واخلطر 
الكويتيني بعددها احلايل، وربام تتالشى القوة وترتك الكويت بال غطاء سيايس، 
الفائدة  انعدام  عن  يتحدثون  عندما  الكويتيني  مع  بريطانيا  تتفق  أاّل  جيب  وهلذا 
عىل  ولندن  فيها.  االنضباط  وانعدام  الباهظة  املصاريف  وعن  للقوة،  العسكرية 
علم بأن أي ختفيض للقوة البد أن يتخذه األمري بنفسه، وتعتقد برتك األوضاع 
كام هي عليه اآلن. ولكن عندما يطلب األمري املشورة أو يترصف بخالف ذلك، 
فعليها أن تكون مشورهتا ضد التخفيض؛ لقد رحبت لندن هبا منذ عام وبسببها 

خرجت القوات الربيطانية.

عند  مهاًم  كان  كام  للجميع  مهاًم  اآلن  الكويت  يف  القوات  وجود  زال  وال 
تشكيلها.)4(

ج� - الرادع السيايس يف القوة العربية :
ويتأكد هذا املوقف الربيطاين يف رسالة وزارة اخلارجية إىل السفري الربيطاين 
يف الكويت، التي تؤكد الفاعلية القتالية للقوة يف تأخري االعتداء العراقي، وتعزز 
من قيمتها كرادع سيايس، حيث إن وجودها عىل اخلط األول يشعر اللواء قاسم 
بأن عليه أن يسيل دم اجلنود العرب قبل أي يشء آخر، واخلوف من التخفيض أن 
يتصور العرب أن اجليش الكويتي قادر عىل املقاومة حتى جميء القوات الربيطانية. 
وأن ذلك حدث بإيعاز من بريطانيا لرشاء املزيد من األسلحة منها، ولبقاء أموال 
االحتياطي يف لندن، وهي عنارص يوظفها العرب ضد القوات الربيطانية املوجودة 

يف املنطقة.)5(

وتعيد بريطانيا تأكيداهتا يف تقرير من اخلارجية إىل املقيم السيايس الربيطاين يف 
البحرين يف 29 أكتوبر، مع إبراز دور قوات اجلامعة كطالئع إنذار وساتر عسكري 
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للمقاومة  إضافية  قوة  وهي  املعتدية،  القوات  مع  الكويتي  اجليش  احتكاك  قبل 
للسالح  الربيطاين  االحتكار  عن  عربية  تفسريات  من  خماوف  مع  الكويتية، 
واألرصدة واالعتامد عىل القوات الربيطانية بداًل من العربية، وقد يفرسه بعضهم، 
وخاصة يف األردن، بأن هذه مقدمة لتخفيض املساعدة املالية واالقتصادية، وربام 
يؤدي ذلك إىل التقليل من دعم األردن الستقالل الكويت. ولن يتصور العرب 

أن التخفيض مبادرة كويتية، وإنام ستنسب إىل بريطانيا.)6( 

د- مقرتح بتخفيض القوات :
يف 22 أكتوبر 1962م كان وكيل وزارة الدفاع الكويتية يبحث يف القاهرة مع 
د. نوفل األمني املساعد للجامعة العربية موضوع ختفيض القوة العربية، كام أذيع 
أن د. سيد نوفل سيزور الكويت لبحث املوضوع مع ممثيل القوات يف الكويت، 
ويشري تقرير من السفارة الربيطانية يف الكويت إىل أن اللواء مبارك - نائب القائد 
العام الكويتي أخرب السفري الربيطاين بأنه اقرتح ختفيض القوة إىل حكومات هذه 

القوات وإىل حكومة الكويت، ولكن مل يتخذ أي قرار.)7(

ه� - لقاء األمري مع السفري الربيطاين :
يف 4 نوفمرب 1962م التقى السفري الربيطاين الشيخ عبداهلل السامل الذي أكد 
العربية، وأنه سيبحث مع د. سيد  أية مبادرة مع اجلامعة  له أن الكويت مل تتخذ 

نوفل األمني املساعد للجامعة العربية موضوع القوة عند وصوله إىل الكويت.

جانبها  من  أكثر  سياسيًا  رادعًا  العربية  القوة  يف  يرى  أنه  األمري  ويؤكد 
السعودية  القوات  عند ختفيض  السياسية ستبقى حتى  فاعليتها  وأن  العسكري، 
واألردنية إىل مستوى القوات السودانية. ويتحدث السفري قائاًل: رشحت لألمري 
رأينا يف أن هناك قيمة سياسية وعسكرية للقوات يف عددها احلايل، وأن هناك خماطر 
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أن تتالشى القوة عند التخفيض، وخاصة يف تداخل قيمتها السياسية مع قيمتها 
العسكرية. ورد األمري بأنه سيأخذ هذه املالحظات يف عني االعتبار عند البحث 
مع اجلامعة العربية، وذكر السفري لألمري أنه باإلمكان تعويض القوات السعودية 
اجلمهورية  من  أو  تونس  من  التخفيض  عىل  حكوماهتام  أرصت  إذا  األردنية  أو 

العربية.

القوة،  ضمن  العربية  اجلمهورية  من  جنودًا  هناك  إّن  وقال  األمري،  ووافق 
وأكد أنه سيحيطني بالتطورات.)8(

و - املفاوضات مع اجلامعة العربية
ويشري تقرير آخر صادر يف 19 نوفمرب من السفري الربيطاين يف الكويت إىل 
أن األمري أخربه بأنه توصل مع اجلامعة العربية من حيث املبدأ إىل خفض القوات، 
واتضح أن االجتاه هو ختفيض القوة إىل 300 مقاتل فقط؛ فالقوة األردنية ستصبح 
بحجم القوات السودانية، والسعودية أكرب من االثنتني بعدد بسيط وحتافظ عىل 

القيادة.)9(
األمريي  الديوان  من  لطفي  أرشف  السيد  إن  الربيطاين:  السفري  ويضيف 
أحيط  أنه  مع  العربية،  اجلامعة  من  أواًل  سيصدر  القوة  عن  بيان  أي  أن  له  ذكر 
السيد  بمقدور  يكن  ومل  التخفيض،  تأثري  طبيعة  عن  بريطانيا  بمقرتحات  علاًم 
أرشف لطفي أن يبلغ السفري إذا تم التوصل إىل التخفيض مع حكومتي األردن 

والسعودية، ألن االتصاالت انحرصت يف اجلامعة العربية.

وقد أبلغ السيد أرشف لطفي السفري الربيطاين أن املفاوضات بني الكويت 
العام،  األمني  إىل  تقرير  تقديم  نوفل  سيد  د.  وعىل  انتهت،  قد  العربية  واجلامعة 

وبعدها سيتم التشاور بني اجلامعة واحلكومات املسامهة.)10(
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ز- رادع الدم العريب مل يعد هناك 
ويف تقرير بريطاين الحق جاء فيه أن التخفيض إىل هذا احلد أمر مزعج، ألن 
الردع السيايس اضمحل، وأن رادع الدم العريب الذي كان موجودًا عىل احلدود مل 

يعد هناك، وهذا لن يغيب عن بال اللواء قاسم.

وتتساءل بريطانيا: إذا كان عدد الثالثامئة جندي بعيدًا جدًا عن العدد الذي 
هبذا  األمري  قرار  يف  النظر  إعادة  باإلمكان  فهل  به  االحتفاظ  يريد  األمري  كان 

التخفيض الكبري؟

انتهى فمن املهم أن تكون حكومة السعودية واألردن قد تم  إذا كان األمر 
الكويتيون  يضّيع  أاّل  واملهم  املقرتح،  النهج  عىل  متفقتان  وأهنام  معهام،  التشاور 

الدعم الذي حصلوا عليه من العرب يف الوقوف ضد العراق.)11(

هكذا تقيم بريطانيا خماطر التخفيض ...

ح - د. سيد نوفل ينفي زيادة القوة
العربية مؤمترًا صحفيًا يف  العام املساعد للجامعة  عقد د. سيد نوفل األمني 
روتينية  الكويت  إىل  زيارته  أن  وأكد  1962م،  نوفمرب   22 يوم  مساء  الكويت 
لالطالع عىل القوات، وأنه متأثر جدًا بتطور اجليش الكويتي، وأشاد بالعالقات 
التي توطدت بني القوة العربية والسلطات الكويتية، وأنه يبحث بعض القضايا 
الصغرية بشأن القوات، ثم يرفع تقريرًا إىل األمني العام عبداخلالق حسونة، مع 
التأكيد عىل أن القوة العربية هي قوة رمزية وال يوجد قرار حول سحبها، ونفى 
بقوة احتامل زيادة القوات من دول شامل أفريقيا. ويبدو أن هناك فرتة انتظار قبل 
موافقتهام عىل  للحصول عىل  والسعودية،  اجلامعة واألردن  بني  املفاوضات  بدء 

التخفيض.
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بشأن  الكويت  موقف  لتبديل  جمااًل  هناك  أن  الربيطاين  السفري  يعتقد  وال 
للجامعة  التخفيض  املفاوضات من أجل  الكويت  اجلامعة، وسترتك  اتفاقها مع 

العربية للتفاهم مع الدول املسامهة مبارشة.)12(

ط - استياء من مصاريف القوة 
الربيطانية  السفارة  اتصال  عن  الربيطانية  اخلارجية  إىل  القاهرة  من  تقرير 
للجميع  معروف  القوات  ختفيض  أمر  بأن  أفاد  الذي  هناك،  الكويتي  بالسفري 
منذ مدة، وستبحثه اللجنة التنفيذية اخلاصة بالقوات العربية يف هذا اليوم )الذي 
السفري عبدالعزيز حسني  التقرير( وهو 6 ديسمرب  1962م. ويضيف  فيه  كتب 
بكل وضوح: إّن املبادرة جاءت من الكويت؛ فهناك استياء من مصاريف القوة، 
وشكوك يف فاعليتها القتالية، وطاملا أهنا قوة رمزية فإن ثالثامئة جندي متساوون 

مع ثالثة آالف.

وقال: إّن هناك مالحظات عىل سلوك القوة، ولكنه رفض تعليقات الدعاية 
من  والسعودية  األردنية  القوات  تشكله  مّما  التخلص  تريد  الكويت  بأن  املرصية 

ضغوط من أجل عدم االعرتاف بحكومة اليمن اجلمهورية.

وحكومة  للجامعة  العام  األمني  أن  فهم  إنه  الربيطاين:  التقرير  ويضيف 
أو  السعودية  موقف  معروف  وغري  ثالثامئة،  إىل  التخفيض  عىل  وافقا  السودان 
)اليوم  القاهرة  إىل  العسكريني  الدولتني  ممثيل  املنتظر وصول  من  األردن، ولكن 

أو غدًا(.)13(

1962م،  ديسمرب  يف  العربية  للجامعة  التابعة  التنفيذية  اللجنة  واجتمعت 
وصادقت عىل ختفيض القوة، وقررت رفع التقرير إىل األمني العام للمناقشة مع 

املستشارين العسكريني، ثم بعدها يتم اختاذ القرار املناسب.)14(
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3- الساحة الكويتية والتوترات العربية :
الكويت  الربيطانية بشأن مسببات رغبة  وتستمر االجتهادات والتحليالت 
يف ختفيض القوة العربية السيام بعد ثورة اليمن يف سبتمرب 1962م؛ حيث صار 
احلديث عن إحياء مرشوع اهلالل اخلصيب بني سوريا والعراق، بعد التقارب بني 
الطرفني  ضد  القاهرة  محالت  وجه  يف  السعودي   - األردين  والتقارب  البلدين، 
واهتامهام بالتآمر، وخماوف الكويت من أن تتحول الساحة الكويتية العسكرية إىل 

توترات انعكاسًا لألوضاع العربية املتصارعة.

ثورة  بعد   - واإلمربيالية  الرجعية  عىل  محالهتا  العراقية  الصحافة  وتصّعد 
اليمن - متوعدة اخلليج بالثورة، ارتباطًا بأحداث اليمن، مع مبالغات عن االهنيار 

املعنوي للقوة العربية يف الكويت.

ومل تسلم القوة األردنية - السعودية مع اهلجوم الالذع من الصحافة املرصية، 
متهمة القوة بمامرسة التهريب واالستفادة من وجودها يف الكويت.

من  منزعجني  الكويتيني  بأن  القاهرة  يف  الربيطاين  باألعامل  القائم  ويعلق 
الضغط السعودي لكي ال تعرتف الكويت باليمن اجلديد، ويرى بأن وجود القوة 
هى إحدى وسائل الضغط، وأن د. نوفل ذاهب إىل الكويت لبحث وسائل ختفيف 
احلقائق يف  وندرة  اإلشاعات  كثرة  من  الربيطانية  السفارة  وتشكو  الضغط،  هذا 

اإلعالم ويف الصالونات السياسية يف القاهرة.)15(

أ - وداع القوات املرصية
ولعل من أبرز مظاهر التوتر يف أجواء القوة والتباعد بني جمموعاهتا ما برز 
يوم 28 ديسمرب 1961م؛ حيث أقام الشيخ جابر األمحد الصباح - املسؤول عن 
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املالية - حفل غداء عىل رشف الكتيبة املرصية املغادرة، حيث تم تبادل الكلامت 
وعند  املناسبات،  هذه  مثل  يف  املعتادة  العبارات  وهي  واألخوة،  العروبة  عن 
توديع القوة يف املطار ألقى اللواء مبارك عبداهلل اجلابر كلمة اثنى فيها عىل مسامهة 
العقيد عبدالستار أمري بكلامت فيها جمامالت وثناء،  القوات املرصية، ورد عليه 
وهي كلامت مملوءة بالتعبريات عن التآخي العريب، أما  قائد القوات العربية اللواء 
اجلهود  عن  شكر  بكلامت  املرصية  القوات  ودع  فقد  العيسى  عبداهلل  السعودي 
والتمنيات بالسفر السعيد. ومهام يكن فإن إنسحاب القوات املرصية ولد احلزن 

يف الكويت، حيث انتاب اخلوف من انحسار التأييد العريب هلا.)16(

ب - القائد السوداين والقوة العربية

إىل  الكويت  يف  السودانية  الكتيبة  قائد  الرشيف  أمحد  العميد  يتحدث  بينام 
السفري الربيطاين يف اخلرطوم بأنه غري مرتاح من املكان وال من وضعه كمسئول 
عن القوة يف الكويت، ويصف الكويتيني بأهنم أثرياء ثراء فاحشًا بثقافة متواضعة، 
بالقوة األردنية وينسجم معها جدًا، وال  التعاون، وهو معجب  وتنقصهم روح 
عنيد،  لكنه  كفؤ  السعودية  القوات  قائد  وأن  السعودية،  القوة  عىل  ذلك  ينطبق 
العربية ال تشكل أي  القوة  بأهنم مدمنون سياسة ودعاية، وأن  الضباط  ويصف 
يف  به  مرحب  أمر  بريطانيا  من  املساعدة  طلب  وأن  قاسم،  اللواء  لقوات  عائق 

الكويت وهو اقرتاح ممتاز.

وينتقد اللواء السوداين سياسة اللواء قاسم الذي أثار عداوة وكراهية الكويت 
له، وأن القوة العربية ال تقوم بتدريبات، ويشعر أفرادها بامللل واالستياء، كام يشعر 

بأن القوات السعودية ستحارب ولن تنسحب.)17(
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ج� - ال توجد خطة دفاعية
ومع ذلك فقد أوضح امللك حسني إىل السفري الربيطاين يف 24 يناير 1963م، 
الكويت،  عن  ستحارب  األردن  قوات  أن  املرصية،  القوات  انسحاب  أثر  وعىل 
كتيبتني من احلرس  القوات -  املزيد من  األردن إلرسال  استعداد  امللك  وأعلن 
الوطني. ويتناغم هذا مع ترصيح الشيخ صباح السامل وزير اخلارجية الكويتي بأن 

القوات العربية ستحارب مع اجليش الكويتي ضد أي اعتداء.)18(

تعطي  التي  اجلامعة  قوات  خطة  مع  ذلك  يتطابق  مدى  أي  إىل  ندري  وال 
بني  يفصل  ساترًا  دورها  وترى  العسكري،  من  أكرب  أمهية  السيايس  للجانب 
توجد خطة  فال  العدوان؛  تعمل عىل صد ومقاومة  قوة  أكثر من كوهنا  املقاتلني 
دفاع منسقة ومتفق عليها بني اجليش الكويتي وبني القوة العربية، وكان املفهوم أن 
تعمل القوة كعازل عىل احلدود الكويتية - العراقية، كخط أول، بينام يتوىل اجليش 
الكويتي املوقع الدفاعي الرئييس يف املطالع ويف الروضتني، فكل قوة تعمل اآلن 
املتحدة يف غزة ذات  بمعزل عن األخرى، وهي شبه مستقلة، مثل قوات األمم 
املعاين السياسية أكثر من العسكرية، ويمكن أن تقاوم القوة األردنية والسودانية، 
اجليش  يقدم  ومل  العسكرية،  العمليات  نحو  يميل  للقوة ال  النفيس  الوضع  لكن 

الكويتي أية خطة دفاعية للتنسيق مع القوات العربية.)19(

عىل أننا نالحظ وسط هذا التضارب تأكيدات امللك حسني عىل أن القوات 
القوات  أوامر  عن  النظر  بغض  األردن  من  أوامر  هلا  وأن  ستحارب،  األردنية 
العربية، وخاصة أن امللك يشعر بأن قواته يف الكويت جزء من األردن وتعمل يف 
بيئة بعيدة، وبدون غطاء جوي، وحيث بريطانيا عىل مساعدة القوات األردنية يف 
الكويت عند حدوث أي عدوان، وال يريد امللك أن تقع القوات األردنية يف مأزق 
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عسكري، وأنه عىل استعداد إلرسال قوات أكرب لتقوم بدور مرٍض، عىل أن يكون 
ذلك بطلب من اجلامعة العربية أو من األمري، وأنه يف انتظار هذا الطلب.

د - امللك يشعر بالعزلة
هذه املناقشات تدور يف أوائل عام 1962م يف ضوء انسحاب القوات املرصية 
األردن،  هو  للتعويض  عريب  مصدر  وأهم  تعويضها،  عىل  الربيطاين  واحلرص 
الربيطاين يف عامن،  السفري  يوميًا عرب  يستمر  امللك حسني  مع  الربيطاين  واحلوار 
ولكن امللك أصبح يشعر بالعزلة بعد االنفصال السوري، وتوجه النظام اجلديد 
إعالمية  األردن محالت عاصفة  يواجه  فيام  العراق،  مع  التقارب  نحو  يف سوريا 
العربية  اململكة  عىل  املرصية  احلملة  عن  تقل  ال  مرصية،  وتدخالت  وسياسية 

السعودية، وخاصة بعد حدوث انقالب اليمن يف سبتمرب 1962م.

الربيطانية،  االستعدادات  يف  الطورائ  حالة  ختفيف  عىل  بريطانيا  وحترص 
العربية فيها مكاسب هلا، لكّن هناك رأيًا آخر  القوات  العدد يف  وهلذا فإن زيادة 
يرى أن القوات العربية هي قوات سياسية يف األساس، وأهنا قوات ردع أكثر منها 

قوات قتال.

وكانت األعني عىل الكويت يف انتظار ما قد يقرره األمري بشأن طلب زيادة 
قوات من األردن.

ه� - اخلالصة كام ترى بريطانيا هي :
أن األمري ال يريد إدخال الكويت يف مشاحنات عربية، ويريد االبتعاد عن 
ذلك، وقد أظهر مرونة يف تعاطيه مع القوى الراديكالية يف املنطقة، لكنه ال يريد 
ثقته  يضع  األمري  فإن  العسكرية  الناحية  ومن  االستقطابات،  يف  طرفًا  يكون  أن 
أو اجلامعة. وهلذا فإن احلديث  الربيطاين، وليس دعم األردن  الدعم  الكاملة يف 
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حدوث  عند  العراقية   - األردنية  احلدود  عىل  قتال  جبهة  فتح  عن  الواضح  غري 
السياسية  األوضاع  يعقد  عنه  واحلديث  أمر غري مستحب،  الكويت  اعتداء عىل 

واألمنية يف املنطقة.)20(

4- انسحاب القوات العربية :
التنفيذية  اللجنة  عقدت  1962م  ديسمرب  من  الثاين  األسبوع  يف  أ -  
الكويت  لتنفيذ رغبة  النهائي  الكويت االجتامع  العربية يف  للقوات 
)األردن  الثالث  الدول  من  كتيبة  مستوى  إىل  القوات  ختفيض  يف 
السيد  العام  األمني  االجتامع  وترأس  والسودان(،  والسعودية 
عبداخلالق حسونة، ود. سيد نوفل األمني املساعد، والفريق عبداهلل 
رجب  عبداهلل  واملقدم  الكويت،  يف  العربية  القوات  قائد  العيسى 
العمليات  مدير  طه  حممد  صديق  والعقيد  الكويت،  ممثل  الرفاعي 

العسكرية يف القوة العربية.)21(

الكويت  طلب  عىل  وافقت  اللجنة  بأن  صديق  العقيد  ورصح   
عامر  عيل  عىل  الفريق  إىل  التقرير  إحالة  ومتت  القوات،  بتخفيض 

مساعد األمني العام للشئون العسكرية لوضعه موضع التنفيذ.

ويف 9 يناير 1963م أذاع راديو مكة قرار جملس الوزراء السعودي  ب - 
بسحب القوات من الكويت حتى تتمكن من القيام بواجبها املقدس 
يف الدفاع عن البالد، كام أبلغ األردن وزارة اخلارجية الكويتية بصدد 

سحب قواته من الكويت.)22(

أبلغ  األمري  أن  الربيطانية  السفارة  أكدت  1963م  يناير   12 ويف  ج� - 
السفري الربيطاين بأن هناك ضغطًا سعوديًا بسحب القوات بكاملها 
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اململكة عىل  بموافقة  تأمل  الكويت  اليمن، وكانت  أحداث  بسبب 
بقاء كتيبة، غري أن امللك فيصل أرص عىل سحبها، وأن تتم موافقة 

الكويت عىل هذا اإلجراء.)23(

يناير   10 يف  األردنية  القوات  كامل  بسحب  األردن  قرار  أن  كام  د - 
اللجنة  قيام  الكويت  طلبت  وقد  للكويتيني،  مفاجأة  جاء  1963م 
التنفيذية العسكرية العليا باالجتامع يف الكويت لتنفيذ رغبة كويتية 

باإلبقاء عىل قوات رمزية فقط.)24(

ه� - التغلغل املرصي واملحارضة األردنية :
كانت تلك الفرتة يف )بداية عام 1963م( تشهد تدهورًا يف العالقات العربية، 
تبادل  حلبة  يف  إدخاهلا  تم  حيث  عليها،  اخلالفات  انعكاس  من  القوة  تسلم  ومل 
االهتامات السياسية واإلعالمية. ولعل أبلغ نموذج عىل هذا الوضع الشائك لقاء 
اجلديد،  األردين  الوزراء  رئيس  التل،  وصفي  بالسيد  عامن  يف  الربيطاين  السفري 

الذي قال:

إّن رأي حكومة األردن أهنا ليست مستعدة لتخفيض قوهتا يف الكويت طاملا 
حلق  ملا  ونظرًا  إطالقًا،  فائدة  ذات  تكون  لن  عددها  ستخفض  التي  القوات  أن 
بالقوات األردنية من إساءة ودمار من قبل املرصيني فليس أمام احلكومة األردنية 

إال سحبها يف ضوء طلب وفد الكويت بتخفيض عددها. 

ويقدم السفري نصيحة لرئيس الوزراء بأن إبقاء قوة رمزية يف الكويت يعطي 
األردن موطئ قدم طاملا أن القرار سيايس أكثر من كونه عسكريًا.)25(

وقدم رئيس الوزراء األردين حمارضة طويلة للسفري عن التغلغل املرصي يف 
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الكويت، وانتشاره يف كل مكان، وأن صور عبدالنارص موضوعة بجانب صور 
ما  متى  األمور  زمام  تويل  املرصيني  وبوسع  الكويت،  دواوين  معظم  يف  األمري 
والدمار وهتريب  للخراب  لبنان كمركز  مثل  الكويت  يستخدمون  شاءوا، وهم 
قاسم  اللواء  ضد  الستخدامها  اململكة  وإىل  األردن  إىل  الكويت  من  األسلحة 
إذا  األمري  إىل  ذلك  بريطانيا  تنقل  أن  الوزراء  رئيس  ويريد  سعود،  امللك  وضد 

كانت حريصة عىل استقالل الكويت ليتخذ قرارات فعالة ضد التسلل.

ويرد السفري بقوله: إن األمري رجل علم وحذر، ويعرف ما يدور يف بلده. 
الكويت  بأن  الوزراء  رئيس  ويعلق  الرمزي،  األردن  وجود  أمهية  السفري  وكرر 

تعطي املرصيني أكثر مما تعطي األردن.

رئيس  ورد  األردن،  استلمها  دينار  ماليني  سبعة  مبلغ  إىل  السفري  وأشار 
باإلمكان احلصول عىل  املبلغ، وأنه  فائدة 4٪ عىل  الكويت فرضت  بأن  الوزراء 

ترتيبات أفضل من أي بنك هيودي يف العامل.

صادقة  الكويت  عىل  وزرائه  ورئيس  امللك  خماوف  إن  السفري:  ويضيف 
وحقيقية، ولكنهام يرصان عىل أن قرار ختفيض القوات هي مؤامرة مرصية .

وستسعى األردن مع الكويت لبقاء القوة دون ختفيض، وإذا فشلت املحاولة 
ستسحب األردن كل قواهتا قبل هناية يناير اجلاري.)26(

ويتلخص املوقف الربيطاين بشأن طلب الكويت ختفيض القوة فيام ييل:

كل  مع  احلميمة  العالقات  عىل  باحلفاظ  خاصًا  اهتاممًا  الكويت  تظهر  أن   -
احلجم  وفرتا  اللتان  العربيتان  احلكومتان  ومها  واألردن،  السعودية  من 
السعودية واألردن مكسب جيب  العربية. ودعم  احلامية  األكرب من قوات 

أاّل يضعف.
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أن املالحظ أن املسؤولني الكويتيني ال يامرسون التشاور الدائم يف القضايا   -
التي يقع العبء األكرب فيها عىل بريطانيا بالتزامها بالدفاع مع الكويت.

واخلوف أن يستمر هذا النهج مما يزيد األعباء عىل بريطانيا، وتلجأ بريطانيا   -
دائاًم إىل إرسال تعليامت إىل سفريها يف الكويت ليتحدث مع األمري أو وزير 
اخلارجية ألمهية املشاورات مع احلكومات التي يعترب دعمها للكويت أمرًا 

حيويًا.)27(

و - األمني العام حْيتد :
بدأت اجلامعة العربية منذ ديسمرب 1962م بوضع تصور لتحويل القوة إىل 
جمموعة مراقبة مع توسيع عضويتها لتشمل دول عربية أخرى، وقدمت اجلامعة 

مقرتحات هبذا الشأن إىل الدول األعضاء ومل تتلق ردًا.

كان رد األمني العام للجامعة عنيفًا ضد سحب القوات األردنية والسعودية، 
وأصدر تعليامته بإبقاء القوة يف الكويت حتى يتوصل إىل اتفاق مع الدول األعضاء 
بإرسال قوات مراقبة رمزية حتل مكاهنا، معتربًا قرار األردن وقرار اململكة بسحب 
القوات خرقًا التفاقية إرسال القوات، وأن اجلامعة العربية هي السلطة الوحيدة 

التي تصدر األوامر للقوة العربية.

يف تلك الفرتة كان العراق يقاطع اجتامعات اجلامعة، وكذلك مرص تقاطعها 
بسبب ما حدث يف اجتامعات شتورة بني النظام السوري اجلديد ومرص، وليس 

هناك ما يدعو إىل التفاؤل بقرارات اجلامعة العربية.

وتسعى الكويت خللق وجود عريب رمزي بداًل من القوات التي ستنسحب 
جاء  كام  رمزية   قوة  سيبقي  األردن  بأن  الكويت  شعور  كان  وقد  الكويت،  من 
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يف تقرير القائم باألعامل الكويتية يف عامن، غري أن حكومة األردن بدلت موقفها 
وقررت سحبها هنائيًا لعدم جدوى بقاء القوة الرمزية التي اقرتحتها الكويت.

وتتجه األنظار إىل الدول العربية يف شامل أفريقيا للمشاركة.)28(

ومل يظهر القلق عىل اللواء مبارك عبداهلل اجلابر نائب القائد العام الكويتي من 
سحب القوات األردنية والسعودية، فقد بدأت الكويت تشعر بثقة أكرب.

ز - املحاولة األخرية :
- اجتمعت اللجنة التنفيذية العسكرية التابعة للجامعة يف الكويت يوم 18 
موافقة  بعدم  وأخربه  يناير،   19 يف  األمري  نوفل  سيد  د.  والتقى  1963م،  يناير 
الدول العربية عىل إرسال قوات رمزية قليلة العدد بحسب الرغبة الكويتية، وأن 
السعودية واألردن ترصان عىل السحب الكامل لقواهتام، أما السودان فسيسحب 

قواته إذا انسحب األردن والسعودية ولن يبقى بمفرده.)29(

يف ضوء ذلك يقوم د. سيد نوفل بآخر حماولة مع السعودية واألردن إلبقاء   -
تقوم  اإلقناع،  فشل  وإذا  الكويت،  يف  سفريهيام  مع  باالجتامع  رمزية  قوة 
تاريخ  فيها  ترسد  العربية  الدول  كافة  إىل  رسالة  بتوجيه  الكويت  حكومة 
القوة وتطورها، وجمهودات الكويت وجهود اجلامعة إلبقاء قوات رمزية 

يف الكويت.
ج.ع.م  و  وتونس  اجلزائر  رؤساء  إىل  رسائل  بتوصيل  العام  األمني  يقوم   -
مع  املساعي  فشلت  أن  بعد  رمزية  محاية  توفري  بغرض  وليبيا  والسودان 

اململكة السعودية واألردن.)30(

ح - املساعدة من جهات أخرى 
مشاركة  دون  الكويت  يف  قواته  بقاء  عىل  يوافق  لن  السودان  أن  ظهر  وقد 
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من دول أخرى، ويؤكد اللواء حسن بشري - وزير الدفاع السوداين - أن البديل 
هو إرسال بعثة عربية عسكرية مشرتكة إىل الكويت بداًل من قوات عربية، وأن 
اللواء قاسم لن هياجم الكويت ألن العرب سيقفون ضده، كام جاء ذلك يف تقرير 

اخلارجية الربيطانية يف 17 يناير 1963م.)31(

وتبني الرسالة املقرتح إرساهلا من الكويت إىل الدول العربية أنه نظرًا لفشل 
الدول العربية يف الوصول إىل قرار بإرسال قوات رمزية فإن الكويت حرة يف أن 
تطلب املساعدة من جهات أخرى إذا أحست بأن استقالهلا يف خطر، وأن الرسالة 

ستحمل موافقة وتوقيع جامعة الدول العربية. )32(

إىل  الكويتية  اخلارجية  أرسلتها وزارة  التي  املذكرة  ما جاء يف  أهم  ييل  وفيام 
جامعة الدول العربية.

قراركم،  بموجب  العربية  الدول  جلامعة  التابعة  احلامية  قوة  تنظيم  تم   -1
وأخذت موقعها عىل احلدود بداًل من القوات الربيطانية.

أداة مراقبة،  القوات لتصبح  أنه من املرغوب فيه خفض  ارتأينا  بعد ذلك   -2
وتم االتفاق عىل ذلك.

مواصلة  عن  األردنية  واحلكومة  السعودية  احلكومة  من  كل  اعتذرت   -3
املشاركة يف أداة املراقبة املقرتحة، وطالبتا بسحب فرقتيهام بالكامل.

تعترب حكومة الكويت أن وجود قوة مراقبة عىل احلدود كرمز عىل التضامن   -4
أمٌر أسايس وجوهري، فضاًل عن كونه يمثل احلاجز للصد ضد أي عدوان 
خارجي. وختشى حكومة الكويت من تطور األعامل العدوانية عىل احلدود 
نتيجة لسحب قوات احلامية، مما سيجرب حكومة الكويت عىل طلب املساعدة 

األجنبية.
يرجي التفضل بتعميم هذه املذكرة عىل الدول األعضاء.   
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نص الرسالة التي بعث هبا سمو أمري الكويت 
إىل القادة والرؤساء العرب طالبا املشاركة 

يف قوة املراقبة العربية 

أبعث لفخامتكم حتيايت العربية معربًا لكم عن أخلص األماين بأن يوفقكم اهلل 
يف جمهوداتكم الناجحة.

حفظكم اهلل ،

لقد تم تشكيل قوات احلامية العربية يف الكويت بقرار صادر من جامعة الدول 
العربية بغرض صيانة استقالل الكويت وسالمة أراضيها.

لقد تقرر يف اآلونة األخرية خفض هذه القوات لتصبح قوة مراقبة بعدد حمدود 
تشارك فيها بعض الدول العربية بحيث تعمل كل دولة عىل توفري عدد حمدود من 

الرجال.

منها  ونفورًا  العربية،  بالعالقات  التمسك  يف  منها  ورغبة  الكويت  دولة  إن 
أن  من  لواثقة  العربية،  الشؤون  للتدخل يف  األجنبية  القوات  من  العون  يف طلب 
جاللتكم سوف توافقون عىل مشاركة دولتكم يف هيئة املراقبة، وبالتايل تؤكدون 
التضامن العريب الذي تدعمه العالقات األخوية احلميمة القائمة بني دولتينا، معززًا 

بام تقوم به الكويت دائاًم نحو دعم وتأييد فخامتكم: 

وتقبلوا - يا فخامة الرئيس - أسمى آيات الشكر وفائق االحرتام.

أخوكم املخلص -24 يناير 1963م
                                                       أمري دولة الكويت 

مرتجم من الوثائق الربيطانية
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الرؤية الربيطانية للموقف األردين 
مل يكن امللك حسني متحمسًا إلرسال قوات إىل الكويت، وكان يأمل بوجود 
حل سيايس، ومل يوضح شكل هذا احلل، وكيفية التوصل إليه، ومصري االدعاءات 

العراقية، وما هو املطلوب إىل الكويت.

وقد وافق امللك عىل املشاركة يف القوة لعدة أسباب؛ أبرزها أن بقاء الكويت 
العراق يف  نفوذ  اتساع  يتفق مع مصلحة األردن، وسيترضر األردن من  مستقلة 

الكويت.

ويتوقع األردن احلصول عىل مكاسب اقتصادية من الكويت؛ ليس ثمنًا وإنام 
إدراكًا لتنمية املصالح الكويتية - األردنية.

وهناك دور بريطاين يف إقناع امللك باملشاركة يف القوات العربية التي جاءت 
يف  بالنفوذ  املتحدة  العربية  اجلمهورية  انفراد  عدم  عىل  امللك  من  حرصًا  أيضًا 

الكويت، واستجابة ملصالح أردنية - بريطانية.

الكويت هو رغبته  استقالل  امللك حسني عىل  أبرز عالمات حرص  ولعل 
يف إرسال قوات أردنية تعويضًا عن انسحاب القوات املرصية الذي تم هنائيًا يف 
ديسمرب 1962م، كام أرشنا من قبل، مع رغبته يف إرسال سالح طريان، وتأكيداته 
القوات  العربية، وأن  القيادة  تعليامت  تنتظر  األردنية ستحارب ولن  القوات  أن 

األردنية تساهم كثريًا يف تعطيل الغزو العراقي حتى وصول النجدة الربيطانية.

وهلذا فإن امللك حسني يف اتصاالته مع السفري الربيطاين يلح دائاًم عىل تأكيد 
الغطاء الربيطاين للقوات األردنية عند حدوث أي اعتداء؛ ألنه كام يقول للسفري 
الربيطاين وضع جزءًا هامًا من اجلسم األردين يف الكويت بعيدًا عن مكانه األصيل، 

وأن ذلك جمازفة بمصري القوة ما مل تتوافر ترتيبات نجدة رسيعة لدعمها.
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ويرغب امللك يف طلب رسمي من األمري للمسامهة يف القوات العربية، أو من 
اجلامعة العربية التي ال يعطيها الكثري من االحرتام، وليس له قناعة كبرية بفاعلية 
القوة العربية؛ لذلك يردد كثريًا حرصه عىل تأمني الغطاء العسكري الربيطاين لكي 

ال تصبح قوة األردن يف مأزق.

كام أن امللك مقتنع بأن القوات الربيطانية ستنزل يف الكويت بمجرد وصول 
طلب من األمري، ولن تنتظر أوامر من القوات العربية أو من اجلامعة.

ويدرك امللك أن احلفاظ عىل استقالل الكويت ليس أمرًا منفصاًل عن واقع 
السياسة العربية وعن طبيعة العالقات بني الدول العربية.

ويردد امللك يف اتصاالته مع بريطانيا بشأن القوة العربية وشأن الكويت أن 
أفضل وسيلة لردع اللواء قاسم هو شعوره بأنه سيواجه بريطانيا عسكريًا، وأن 
املؤرشات التي تطلق بني احلني واآلخر عن االستعدادات العسكرية الربيطانية هلا 

فوائدها.

السياسية  املواجهة  ويف  العربية  العالقات  يف  الفرتة  تلك  يف  امللك،  ويرى 
جانب  من  والقاهرة  جانب  من  والسعودية  األردن  بني  واملخابراتية  واإلعالمية 
آخر، أنه من املهم عدم ترك الكويت لتقع حتت نفوذ السيطرة النارصية، وخاصة 
أن الوفود األردنية التي تزور الكويت ترفع تقارير عن التغلغل النارصي يف أعىل 

مواقع اختاذ القرار الكويتي.

الربيطاين  الوزراء  رئيس  مع  امللك  هبا  يقوم  التي  االتصاالت  خالل  ومن 
بأن  لندن  يف  القناعة  ترتسخ  السفارتني،  طريق  عن  أو  مبارشة  اخلارجية  ووزير 
اخلروج  من  شيئًا  فيها  وأن  وعسكريًا،  سياسيًا  كبرية  أمهية  هلا  األردن  مشاركة 
فيها، حيث ال عالقات مع سوريا، وتوتر مع  نفسه  التي جيد األردن  العزلة  من 
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القاهرة، وال خمرج سوى اململكة السعودية واخلليج، كام أن هناك شعورًا باخلوف 
من أن امللك عندما ال يرى الرتحيب من الكويت وال جيد الدعم من بريطانيا قد 

يعيد النظر يف سياسته جتاه اللواء قاسم.

بريطانية  مساعي  حتبذ  إشارات  التقارير  بعض  يف  واآلخر  احلني  بني  ونقرأ 
لتقريب األفكار واملواقف بني الكويت واألردن، من أجل التخفيف من الضغط 
النارصي عىل الكويت، رغم عدم رغبة الكويت يف املشاركة يف اجلبهات العربية 

املتصارعة.

قوات  بإرسال  امللك حسني  لكن هبدوء - جتاه محاس  بريطانيا -  وتتحفظ 
الربيطاين  التحليل  املرصية، ألن  القوات  انسحاب  الكويت يف ضوء  إىل  إضافية 
هو أن ذلك سيبدل ميزان القوى داخل القوات العربية، ومن ثم سيبدل طبيعة 
ترى  كام  املقرتحة.  األردنية  والقوات  السياسية  الكويتية  الدوائر  بني  العالقات 
يف  التواجد  لزيادة  األردين  احلامس  الكويتيون  يفرس  أن  من  اخلوف  أن  بريطانيا 

الكويت بأنه من صنع بريطانيا وتشجيعها.

وتعلم بريطانيا أن الكويت تفضل احلل العريب السلمي مع العراق بداًل من 
حل عسكري يأخذ بعدًا أردنيًا - بريطانيًا - كويتيًا.

كام ترى بريطانيا أن العرض األردين لزيادة القوات مرتوك ألمري الكويت يف 
قبوله أو رفضه.

من  ورغبة  الكويت،  من  املرصي  االنسحاب  بعد   - األجواء  هذه  ويف 
االستنفار  حالة  من  ختفف  خطة  ووضع  العسكرية،  األوضاع  تقييم  يف  بريطانيا 
الدائمة للقوات الربيطانية يف اخلليج، طلبت حكومة بريطانيا إىل القيادة العسكرية 
الربيطانية وضع خطة تتعامل مع أوضاع الكويت، يف ضوء التهديدات املستمرة، 
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ويف ضوء انسحاب القوات املرصية، مع التأكيد عىل أن القوات العربية هي رمزية 
وقوات عازلة ورادعة سياسية أكثر منها قتالية عسكرية.

ومل تتحمس بريطانيا لتعيني السيد وصفي التل رئيسًا للوزراء يف األردن؛ ألن 
سياسة املواجهة ستتواصل، بينام حاجة األردن هي لدبلوماسية هادئة وتوفيقية..

5- القوات العربية لعبة يف أصابع اخلصوم : 
حيث  الكويت؛  يف  القصرية  حياهتا  يف  فصول  ثالثة  العربية  القوة  شهدت 
خرجت إىل احلياة يف 20 يوليو 1961م، لكنها تشكلت فيام بعد، ووصلت إىل 

الكويت يف 15 سبتمرب 1961م من األردن والسعودية ومرص والسودان.

ويف 15 أكتوبر 1961م أعلنت اجلمهورية العربية املتحدة سحب قواهتا عىل 

الشيخ عبداهلل سامل مع امللك حسني يف حديث جانبي يف القمة العربية 1964م
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أثر االنفصال، وتصاعد التوتر يف العالقات بني مرص من جهة واألردن واململكة 
مؤامرة  بتدبري  هلام  القاهرة  اهتامات  إطار  يف  أخرى،  جهة  من  السعودية  العربية 

االنفصال واالشرتاك فيها.

أكملت القوة املرصية انسحاهبا من الكويت يف هناية ديسمرب 1961م، وهي 
من ثالثامئة شخص من الفنيني والعسكريني وسالح املهندسني.

الفصل الثاين : ظلت القوة العربية من يناير 1962م حتى أكتوبر 1962م 
تتكون من األردن والسعودية والسودان، دون زيادة يف عددها، حيث توصلت 
القيادة العسكرية يف اجلامعة ويف الكويت إىل عدم رضورة الزيادة؛ ألن الفاعلية 

القتالية والسياسية مل تتأثر بانسحاب القوات املرصية.

ويف منتصف 1962م بدأت الكويت تفكر يف ختفيض القوات العربية وحرصها 
يف ثالث كتائب فقط، تتكون كل واحدة من مائة مقاتل، وذلك بعد أن متكن اجليش 

الكويتي من بناء قوته واستعاد الثقة يف ضوء الزيادة يف العدد والعدة.

كام أن القوة العربية يف تلك الفرتة مل تكن بمأمن من التوترات العربية التي 
سيطرت عىل العالقات بني الدول العربية، ومل تكن بمعزل من اإلعالم املتخاصم 
الذي بدأ يف نرش األخبار عن القوة ال عالقة هلا باحلقيقة، وبطريقة تتفق مع مزاج 

البلد الذي خيرج منه هذا اإلعالم.

ويف 12 فرباير 1962م نرشت الصحافة املرصية أن األمني العام عبداخلالق 
التي  األمري  رسالة  عىل  الرد  الكويت  يف  العربية  القوات  قائد  إىل  سلم  حسونة 
محلها قائد القوة إىل حسونة، وفيها يؤكد األمني العام أن القوات العربية تتحمل 
مسؤولية الدفاع عن الكويت ضد أي عدوان، وستزيد اجلامعة من قواهتا وتوفر 

املعدات الرضورية.
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وتصف الصحافة املرصية رسالة األمري بأهنا تأكيد ثقته بالقوات العربية، مع 
جتديد التأكيد أن الكويت لن تطلب قوات أجنبية للدفاع عن استقالهلا، كام نفت 

الرسالة أي صلة بني التحركات األخرية للقوات األجنبية والوضع يف الكويت.

إىل  األمري  رسالة  أن  اتضح  الكويت  يف  الربيطانية  السفارة  استفسار  وعند 
من  بعودته  هتنئة  األوىل  الفقرة  وبروتوكولية؛  قصرية  حسونة  عبداخلالق  السيد 
جولة يف أوروبا للدفاع عن القضايا العربية، والفقرة الثانية إشارة إىل انتهاز فرصة 

سفر قائد القوة إىل القاهرة إلرسال أطيب التحيات والتمنيات لألمني العام.

ويف منتصف 1962م بدأت األفكار تتبلور بشأن ختفيض القوة العربية، وأن 
نائب القائد العام الكويتي رفع تقريرًا إىل جملس الوزراء بذلك.

تستنزف  العربية  القوات  أن  الكويتية  املسلحة  القوات  لدى  االنطباع  وكان 
القوات  من  وبالذات  شكوى،  توجد  كام  الدفاع،  وزارة  ميزانية  من  كبرية  نسبة 
األردنية التصاالهتا مع الوافدين األردنيني ورعايتهم، وقد سبب ذلك انزعاجًا 

من هذا التدخل ومن ممارسة التوسط الذي هو ظاهرة سيئة يف العامل العريب.

قواهتا  لسحب  مرص  اضطرت  العربية  واخلصومات  التباعد  عمق  وبسبب 
السؤال  هنا  ويربز  كويتية.  أرض  عىل  ملكية  عربية  قوات  ضمن  تكون  ال  لكي 

اآليت:

هل املبادرة بالتخفيض جاءت من الكويت أم أن إسقاطات اخلالفات العربية 
عىل القوات هي التي دفعت الكويت نحو اختاذ املبادرة؟

ونقول إن عملية التخفيض استغرقت وقتًا طوياًل بسبب التباين يف القناعات، 
وقد أرادت الكويت أن تكون القوة من ثالثامئة شخص فقط.
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ورفضت األردن ختفيض القوة إىل كتيبة واحدة، ألن ذلك يعرضها إىل الفناء 
القوات  سحب  بعد  الردع  عىل  القدرة  بفقداهنا  العراق  من  اعتداء  أي  حالة  يف 
األصلية، وسحبت اململكة العربية السعودية قواهتا حيث زادت احلاجة إليها بعد 
انفجار ثورة اليمن وتدخل القاهرة وبدء الصدام اليمني بني اجلمهوريني وامللكيني، 
وتدعم اململكة الطرف األخري، مما عرض أمنها هلجامت اجليش املرصي، وبالتايل 
أصدرت  ولذلك  الكويت،  يف  املوجودة  السعودية  للقوة  احلاجة  تضاعفت  فقد 

اململكة البيان التايل:

يف 13 يناير 1963م، تنفيذًا لقرار جملس الدفاع األعىل السعودي، وانسجامًا 
فقد  السعودية،  العربية  واململكة  الكويت  تفاهم بني حكومتي  ما حصل من  مع 
قررت وزارة الدفاع سحب القوات من الكويت من أجل املشاركة يف الدفاع عن 

الوطن.)33(

ومل تكن السلطات الكويتية يف موقف يعارض االنسحاب الكامل للقوات 
السعودية أو األردنية، فكل طرف له مسبباته، فاألردن يريد إبقاء القوة دون ختفيض 
أو سحبها بالكامل، والكويت ال متانع من سحبها هنائيًا - كام تظهر الوثائق، بينام 
أرص السودان عىل االنسحاب إذا ما انسحبت كل من القوات األردنية والسعودية 

هنائيًا.

ويف الفصل الثالث من املحاوالت التي بدأت يف هناية عام 1962م طرحت 
اجلامعة مقرتح قوات رمزية من مجيع الدول العربية بأعداد متواضعة تشكل رادعًا 

رمزيًا سياسيًا.

التي  الدول  واعتذرت  بذلك،  مقرتحًا  الدول  إىل  العام  األمني  أرسل  وقد 
أرسل هلا، وهي دول شامل أفريقيا ولبنان واليمن، األمر الذي أدى إىل التفكري يف 

مقرتح بعثة عسكرية عربية رمزية يف الكويت ملراقبة األوضاع فقط.
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العربية،  الدول  بني  احلامس  وجود  لعدم  أيضًا  النور  املقرتح  هذا  يرى  ومل 
هذا  جتاه  الكويتية  املسلحة  القوات  يف  املسؤولني  لدى  كبريًا  احلامس  يكن  مل  كام 

االقرتاح.

الوقت  يف  الكويت،  من  قواهتا  سحب  رسميًا  األردن  أعلنت  يناير   10 يف 
نفسه الذي أعلنت فيه السعودية سحب قواهتا بسبب اليمن، وجاء إعالن األردن 
القائم باألعامل  الكويت؛ ألن سلطات عامن أخربت  مفاجأة للسفري األردين يف 

الكويتي أن األردن سيستجيب ملا تريده الكويت يف البقاء بقوة رمزية.

التابعة  العليا  التنفيذية  اللجنة  اجتامع  برتتيب  الكويتية  السلطات  وبدأت 
أمل  استمرار  مع  والسعودية،  األردنية  القوات  سحب  إمتام  أجل  من  للجامعة 

الكويت يف إبقاء قوة رمزية كرادع سيايس ضد العراق.

األردين  الوزراء  رئيس  مع  الربيطاين  السفري  اجتمع  1963م  يناير   15 ويف 
وصفي التل، الذي أفاد بأن األردن مل يبلغ القائم باألعامل الكويتي باملوافقة عىل 
مضطر  األردن  وأن  فائدة،  بال  القوة  سيجعل  التخفيض  قرار  وأن  التخفيض، 
لسحب قواته يف وجه التآمر املرصي الذي تتعرض له القوة يف الكويت، وليس 

هناك بد من االنسحاب التام.

وعندما أشار السفري إىل أن بقاء قوة أردنية رمزية يساعد األردن يف احلفاظ 
عىل موطئ قدم يف الكويت كان الرد عنيفًا بشأن تغلغل النفوذ املرصي يف الكويت، 
وأن صور عبدالنارص تزين املكاتب الرسمية يف الكويت وتوضع بجانب صور 

األمري، وأن بإمكان املرصيني االستيالء عىل البلد يف أي وقت خيتارونه.

للتخريب  كموقع  لبنان  استغالل  مثل  الكويت  يستغلون  املرصيني  وأن 
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بإبالغ  وينصح  العراق،  قاسم يف  اللواء  السعودية وضد  األسلحة ضد  وهتريب 
العمليات  مدير  شبيو،  حممود  العقيد  وسيذهب  التغلغل،  هذا  لوقف  األمري 
القوة  ستنسحب  فشل  وإذا  كاملة،  القوة  ببقاء  إلقناعه  الكويت  إىل  األردن،  يف 

بأكملها.

الذي  االجتامع  بأن  حسونة  عبداخلالق  العام  األمني  أعلن   63 يناير   16 يف 
واملغرب  وتونس  وسوريا  واجلزائر  والكويت  وليبيا  والسودان  لبنان  ممثيل  ضم 
االتفاق  وتم  أراضيها،  عىل  رمزي  عريب  بتواجد  الكويت  طلب  حتقيق  يف  فشل 
عىل ختفيض القوات األردنية والسعودية والسودانية وإبقاء وحدات رمزية. وإن 
اللجنة التنفيذية ستذهب إىل الكويت يف 18 يناير لإلرشاف عىل عملية ختفيض 

القوات. )34(

ويبدو أن سحب القوات األردنية كلها كان مفاجأة للجانب الكويتي، الذي 
تصور إمكانية بقاء قوة رمزية من األردن، كام زاد الطني بله إعالن إذاعة األردن 
االنسحاب الكامل قبل أن يصل البالغ الرسمي األردين إىل الكويت، وهو ما أدى 
إىل لقاء مل يكن سهاًل بني الشيخ جابر األمحد - وزير اخلارجية بالنيابة - والسفري 

األردين يف الكويت كام تشري الوثائق الربيطانية.

الذي  للجامعة  العام  األمني  للسيد  والضيق  الضجر  القرار  ذلك  سبب  كام 
يرى أن اجلامعة وحدها خمولة بإعالن سحب القوات وفق اتفاقية القوات املوقعة 

مع الكويت.

ويف 21 يناير اجتمع األمري مع د. سيد نوفل يف الكويت، وأبلغه بعدم قبول 
الدول العربية إرسال قوة مراقبة رمزية إىل الكويت، وحتى السودان ال يريد أن 

يبقى بمفرده، وأن األردن والسعودية مرّصتان عىل االنسحاب.



- 301 -

ويف 23 يناير 1963م صدر تقييم مبسط بأن اجليش الكويتي ال يشعر باحلاجة 
البعد  واملعربة عن  املطلوبة  الرمزية  القوة  أن  العربية طاملا  اجلامعة  قوات  لوجود 
التي  الكويتية  القوة  تتوافر، فليس هناك بديل عن  النفيس لن  الردع  أو  السيايس 
مل تضع يف خطتها العسكرية املرسومة أصاًل دورًا للقوات العربية، وأن االعتامد 

ضمن اخلطة حمصور يف اجليش الكويتي والنجدة الربيطانية.

قرار  بعد  الوضع  عن  وعسكريًا  سياسيًا  تقيياًم  الربيطانية  السفارة  وقدمت 
انسحاب القوات العربية، حددت فيه أن الدور املرسوم للقوة العربية هو تأخري 

تقدم القوات العراقية حتى ولو ساعات لتمكني القوات الربيطانية من التدخل.
وأن القوات العربية كحاجز سيايس يمكن أن يؤدي إىل اتصاالت بني القوات 
العسكري  القائد  جتعل  ساعات،  تستغرق  العربية  والقوات  املتقدمة  العراقية 
العراقي يرتدد يف إطالق النار عىل القوات العربية إذا مل تكن هناك أوامر رصحية 
القائد  إىل  والعودة  بغداد  مع  األوامر  لطلب  االتصاالت  هذه  وأن  الشأن،  هبذا 

تستغرق وقتًا طوياًل.
العربية إىل اختاذ إجراءات قد  القوات  العراقية قيادة  وربام تدفع الترصفات 

تؤدي إىل صدام مسلح، وهناك احتامالت عسكرية متباينة ومتعددة.

وهناك االعتبارات السياسية التي ال يمكن جتاهلها وأن اللواء قاسم لن يقيده 
ضمريه من إطالق النار والسري نحو األمام برصف النظر عن الساتر العريب، ولكنه 

يدرك أن ذلك سيكلفه معارضة قوية يف املحافل الدولية واإلقليمية.

يف  قاسم  ادعاءات  العربية  الدول  لرفض  رمز  هي  العربية  القوات  وإن 
العرب ختلوا عن  أن  قاسم  اللواء  يتصور  أن  يمكن  الرمز  الكويت، ومع غياب 
الرئيسية  القضية  تزيل  لكنها ال  قاسم  مهمة  يسهل  ذلك  فإن  وبالطبع  الكويت، 

وهي القوات الربيطانية.
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ولكن األسلوب العراقي اآلن هو تأخري طلب الكويت النجدة من بريطانيا 
يف حال حدوث عدوان، وال حيتاج األمر أكثر من تأخري الطلب ملدة 24 ساعة 
وصول  تأخر  وإذا  املحتلة،  والكويت  احلرة  الكويت  بني  كبريًا  الفرق  ليصبح 
النجدة فال شك يف أن اللواء قاسم سيفوز بام أراده؛ فاحلاجز الذي تشكله القوات 

العربية اختفى بعد انسحاب القوات العربية.

6- التقييم الربيطاين للقوة العربية :
أعلنت حكومتا اململكة العربية السعودية واألردن عن نيتهام سحب فرقتيهام  أ - 
)1250 فردًا و900 فرد عىل التوايل( من قوة احلامية التابعة جلامعة الدول 
املكونة حاليًا  السودانية  الفرقة  االنسحاب سيرتك  بالكويت. هذا  العربية 
من 105 رجال وحدها يف الساحة. وقد أعلنت احلكومة السودانية مؤخرًا 
السعوديون  انسحب  ما  إذا  الكويت  يف  قواهتا  استبقاء  يف  ترغب  ال  أهنا 
واألردنيون. وكانت حكومة الكويت قد طلبت إىل جامعة الدول العربية 
يف وقت سابق أن حترص الفرق الثالث يف 140 رجاًل، والسبب يف ذلك، 
بحسب ظننا، أن الكويتيني وجدوا أن التكاليف أكرب من أن تطاق يف مقابل 

الفائدة العسكرية الضئيلة التي توفرها القوة.

ان عملية سحب الفرقتني السعودية واألردنية سيؤدي فعاًل إىل إمخاد الرادع  ب - 
الراهن  الوقت  يف  العربية  الدول  جامعة  وحتاول  احلامية.  لقوة  السيايس 
إنشاء وتأسيس فرق عسكرية صغرية من دول عربية مل تسهم سابقًا يف قوة 
يتقدموا  مل  بيد أهنم  احلامية. وافق املرصيون دون شك عىل هذا االقرتاح، 

بيشء بعد.

وحاليًا ال يبدو أن من املرجح نجاح متثيل الدول العربية األخرى.   
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السعوديني  إقناع  العربية حتاول حاليًا  الدول  العامة جلامعة  أن االمانة  كام    
وسواء  الكويت.  يف  صغرية  رمزية  قوة  استبقاء  عىل  باملوافقة  واألردنيني 
أكانت املسامهة يف هذه الفرق املقرتحة ستتم قريبًا أم ال فإن عىل عبدالكريم 
قاسم أن يدرك أن أي غزو عراقي للكويت سوف يثري عليه العامل العريب، 
وذلك بالرغم من ضآلة توقع تنظيم قوة محاية عربية مرة أخرى، فضاًل عن 

ضآلة توقع قيام الدول املسامهة بدعمها بيشء ذي قيمة.

ونظرًا للفائدة املتدنية للقوة، ونظرًا حلقيقة أن املشاركة العربية غري واردة  ج�- 
يف حسابات خطة الدفاع اخلاصة باجليش الكويتي، وذلك نسبة إىل حجم 
للدعم  امللحة  حاجته  إزاء  املاضية  السنة  يف  الكويتي  اجليش  يف  الزيادة 
فإن  العراقي،  للجانب  الكبرية  األعداد  عليه  تتغلب  ال  حتى  اخلارجي 
انسحاب الفرقتني السعودية واألردنية ال يؤدي إىل تغيري يف قدرة اجليش 
الكويتي عىل مقاومة أي هجوم عراقي أو الصمود أمامه. واعتبار أن الرادع 

الرئييس يكمن يف قدرة القوات الربيطانية عىل التدخل رسيعًا.)35(

ويقول املحلل الربيطاين بشأن هذا املوضوع : 
لقد ظللت أفكر فيام إذا كان من املرجح أن يؤثر االنسحاب الكامل لقوة  أ - 
احلامية العربية من الكويت عىل سلوك وترصفات عبدالكريم قاسم. ومن 
سوف  أيضًا  السودانية  الفرقة  أن  سأفرتض  الذهني  التمرين  هذا  أجل 
العربية  الدول  من  عسكرية  فرق  هناك  تكون  لن  وأنه  قريبًا،  تنسحب 
وقد  والسودانيني.  واألردنيني  والسعوديني  املرصيني  حمل  حتل  األخرى 
انتابني يف احلقيقة الشك فيام إذا كان وجود قوات رمزية صغرية العدد من 

الدول العربية األخرى سوف يعني فرقًا كبريًا بالنسبة للعراقيني.

وأقول بصورة افرتاضية إن إمكانية حدوث هذا االنسحاب قد جالت يف  ب - 
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ذهن عبدالكريم قاسم لبعض الوقت. ومن املؤكد أنه مل يكن من املتوقع أن 
يرص العرب عىل إبقاء قوات يف الكويت إىل ما ال هناية، ويف الواقع يبدو يل 
الكويتيون من موقفهم.  يسأم  أو  العرب  يتضايق  أال  للدهشة  مثريًا  األمر 
العربية بالكويت أو عدمه  أبدًا أن يمثل وجود قوة احلامية  مل يدر بخلدي 
أو  الكويت  بغزو  قراره اخلاص  لعبدالكريم قاسم؛ ذلك ألن  أمرًا حاساًم 
عدمه يتوقف عىل عوامل أخرى. كام أن شكًا ضئياًل ينتابني يف أنه لو مل يكن 
هناك قوات بريطانية يف عرض البحر لكان عبدالكريم قاسم غري مباٍل بقوة 
احلامية العربية، وأنه حتى ولو كانت هناك قوات بريطانية يف عرض البحر 
مما يعني مواجهة مقاومة أعنف، ملا تردد طوياًل يف جتاوز أي مقاومة صادرة 
من قبل قوة احلامية. ومع ذلك فإن وجود تلك القوات بإعداد كبرية، لواء 
الناحيتني  من  قاسم  لعبدالكريم  بالنسبة  اإلعاقة  من  نوعًا  يشكل  تقريبًا، 

العسكرية والسياسية.

من وجهة نظر عسكرية قد تفرض تلك القوات عىل قاسم تأخري تقدمه،  ج�- 
قليلة، وسيكون ذلك مهاًم يف متكني  لساعات  التأخري  حتى ولو كان هذا 
قابلت  إذا  أنه  املرجح  من  ويبدو  الكويت.  دخول  من  الربيطانية  القوات 
الدول  جامعة  قوات  يف  يتمثل  صد  حاجز  الزاحفة  العراقية  القوات 
معها  للتفاوض  ستتوقف  فإهنا  الكويتية  احلدود  من  بالقرب  العربية 
لعدة  بينهم  النقاش  يدور  ربام  عربًا  املتواجهني  االستسالم، ولكون  بشأن 
النار  العراقية يف حتمل مسؤولية إطالق  القوات  قائد  ساعات، ربام يرتدد 
عبدالكريم  من  رصيح  أمر  عىل  حصوله  دون  العربية  اجلامعة  قوات  عىل 
قاسم نفسه بفعل ذلك، وبناء عليه فإن إرجاع األمر إىل بغداد إضافة إىل 
إرسال الرد منها ربام يعمل عىل فرض تأخري إضايف يف تقدم تلك القوات. 
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فإذا ترصف العراقيون بأسلوهبم الذي يفتقر إىل اللياقة عادة فقد ينجحون 
يف إزعاج قادة قوة احلامية إىل حد يؤدي إىل إصدار أولئك القادة أوامرهم 
املشكوك  العسكرية  األمور  لذا سيكون هناك عدد من  بالقتال.  جلنودهم 
فيها من وجهة نظر قاسم عىل أقل تقدير. وأيضًا فإن املعاين املتضمنة مل تكن 
قابلة لإلمهال الكامل، وال أعتقد أن قاساًم سيشعر بوخز الضمري فيام يتعلق 
بإطالق النار عىل العرب إذا اعتقد أن بإمكانه ارتكاب ذلك دون التعرض 

لعواقب وخيمة.

بيد أنه إذا قام قاسم بذلك فال بد له أن يتوقع أشد أنواع املعارضة السياسية    
املنابر  من  وغريها  املتحدة  األمم  يف  العرب  )إخوانه(  قبل  من  وأقساها 
العربية كان يمثل رمزًا للتصميم  الدول  الدولية. إن وجود قوات جامعة 
الكويت  تسليم  رفض  عىل  وعزمها  األخرى  العربية  للدول  السيايس 
الرمز سيتم سحبه قريبًا، وعبدالكريم  لعبدالكريم قاسم. واآلن فإن هذا 
قاسم من جانبه يفهم ويدرك أن السعوديني واألردنيني يعملون بال نظام 
أو ترتيب مع عبدالنارص، واجلامعة العربية من جانبها يف حالة سبات عميق 
ال حترك ساكنًا، وعبدالكريم قاسم حيدث نفسه بأن خصومه العرب مل يعد 

لدهيم أي عزم أو تصميم حقيقي إطالقًا جتاه الكويت.

عبدالكريم  مهمة  من  وتبسط  تيرس  هلا  تعرضنا  التي  املسائل  تلك  كل  إن  د - 
قاسم من حيث إزالتها ألحد احلواجز، وربام تعمل عىل تشجيعه، وبالطبع 
فإهنا من ناحية أخرى ال تعالج احلاجز الرئييس املتمثل يف الدعم الربيطاين 
للكويت، ولكن املشكلة التي تواجه قاسم يف الوقت احلايل - كام يبدو يل - 
ربام تتمثل يف تأمني تأخري صدور أي دعوة من جانب احلكومة الكويتية لنا 

إلرسال قواتنا إىل الكويت يف حالة وقوع هجوم عراقي.
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وحيث إن التوقيت حرج جدًا فإن أي تأخري حتى ولو ملدة 24 ساعة ربام    
ودخولنا  صديقة  كدولة  الكويت  دخولنا  بني  فرق  إلحداث  كافيًا  يكون 
الكويت وهي واقعة حتت احتالل القوات العراقية إذا استطاع عبدالكريم 
الدفاعية  املواقع  عرب  احلدود  من  اآلخر  اجلانب  إىل  بدباباته  الدفع  قاسم 
يأمل  وقد  الكويت،  من  املساعدة  بطلب  نداء  يصلنا  أن  قبل  الكويتية 
اقتتال  بسبب  السيايس  الوضع  اضطراب  مع  النرص  يف  قاسم  عبدالكريم 
العرب فيام بينهم، ويف غياب السخط الذي كان سيحدث نتيجة للهجوم 
يف  الرشوع  يف  ترددنا  قاسم  متنى  ربام  العربية  اجلامعة  قوات  عىل  العراقي 

عملية إنزال مقاوم.

ومن املؤكد أننا نستطيع مهامجة مراكز اتصاالته جوًا، لكن قواته عىل سبيل    
االفرتاض ستكون يف الكويت، كام أنه سيقوم فورًا بتكوين حكومة ألعوبة 
بني  نزاعًا  األمر  يصبح  الظروف  هذه  ويف  العراقي.  باالحتالل  للرتحيب 

العرب والربيطانيني، وقد يأمل قاسم يف أن نرتدد يف التورط فيه.

الطريقة إذن - وكام قلت - فإن املشكلة تصبح  إذا كان قاسم يفكر هبذه  ه�- 
واحدة بالنسبة له؛ وهي كيفية إدخال قواته إىل مدينة الكويت قبل أن نقوم 
بمهامجته. اعرتف بأين أجد صعوبة يف إجياد حل ملشكلته هذه. عىل كل فإن 
أفضل ما يأمل فيه قاسم يف الوقت الراهن ربام يكون انقالبًا عسكريًا يقوده 
األمري  من  التخلص  وتم  هذا  حدث  وإذا  الكويت،  يف  ملرص  املنارصون 

يصبح من السهل التنبؤ بالتأخر يف توجيه النداء إىل الربيطانيني.

فإننا نعتقد كام تعلمون بأن عبدالكريم قاسم ال يملك مدرعات يف اجلنوب    
للقيام بأى غزو، ومن الواضح أننا نأمل يف احلصول عىل معلومات عن أي 
حترك للمدرعات نحو اجلنوب قبل 24 ساعة عىل أقل تقدير، وربام قبل 
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مدة أطول من بدء أي عملية غزو، وسيكون عىل عبدالكريم قاسم جتهيز 
قواته للبدء يف اهلجوم، ومن جانبنا ينبغي أن نكون يف وضع معني يسمح لنا 
بإبالغكم بأن القوات الغازية جاهزة بالرغم من أننا ال نضمن ذلك. غري 
أن قاساًم يأمل بالكاد يف جعل قواته يف وضع متوازن ألطول مدة من الزمن 
دون التنبه هلا، وهذا يوحي بإنه البد له من احلصول عىل معلومات دقيقة 

جدًا عن أي حترك عسكري يف الكويت.

أخشى أن يكون كل ذلك غري حاسم. لقد تعمدت اإلحجام عن ختمني  و- 
مواقف عبدالنارص املحتملة جتاه الكويت أو نشاطاته التكتيكية، وبقدر ما 
املشكلة احلقيقية  أن  يبدو يل  املرء أن يستنتج من كل هذه األمور  يستطيع 
قبل  الكويت  إىل  الدخول  كيفية  بالتحديد  هي  قاسم  لعبدالكريم  بالنسبة 
الربيطانيني. ربام كان يف ذلك الوقت قريبًا جدًا من إجياد حل لتلك املشكلة؛ 
حيث إن قوات جامعة الدول العربية يف الكويت، والذي يمثل أحد تلك 
أن  البد  ذلك  إىل  إضافة  قريبًا.  سحبها  سيتم  للمشكلة،  املعقدة  العوامل 
اليمن بني نارص  أن يرى تطور الرصاع عىل  عبدالكريم قاسم سعيد جدًا 
من جهة وامللك حسني من جهة أخرى. غري أنه يف الوقت الراهن ليس يف 
وضع يسمح له بانتهاز أي تطور ُمواٍت يف الكويت مثل انقالب عسكري 
تقوم به مجاعة مؤيدة ملرص؛ ألنه ليست لديه قوات يف اجلنوب قادرة عىل 

التحرك باجتاه الكويت.

وهناك من يقول إن قاساًم لن يتمكن من توفري تلك القوات بسبب التدريب    
إذا  وخاصة  حياول،  لن  قاساًم  بأن  مقتنعًا  لست  لكني  اإلداري،  والعجز 
كويتية  مقاومة  وجود  يف  أو  مقاومة،  دون  الكويت  سيدخل  أنه  حسب 
التطورات احلالية يكون  الكويتية. ويف ضوء  مشتتة بسبب متزق احلكومة 



- 308 -

من املهم أن نرى ما إذا كان قاسم سيبدى أي إشارات تتعلق بإبراز قوة من 
هذا القبيل إىل حيز الوجود.)36(

التقييم الربيطاين، وخالصته أن القوات الربيطانية  التباين حتى يف  ويتضح 
احلشود  وترصد  الكويتية،   - العراقية  احلدود  عىل  الوضع  تراقب  أن  تستطيع 
وحتركات الدروع قبل قيامها باالعتداء، وهو الرأي الذي جيمع عليه العسكريون 

الربيطانيون.

تكن  مل  دراماتيكية  بأحداث  بغداد  اهتزت  1963م  فرباير  من  الثامن  ويف 
متوقعة، أهنت حكم اللواء عبدالكريم قاسم، وسنرى فيام بعد سري األحداث بعد 

مقتل اللواء قاسم.

7- مواقف الدول من القوة العربية :
أ - قرار التخفيض هل جاء من الكويت ؟

نتذكر أن الكويت سعت بقوة للحصول عىل قرار من اجلامعة العربية بتشكيل 
قوة عربية رادعة تأخذ مكان القوات الربيطانية، ونشطت يف اتصاالهتا مع الدول 
األعضاء، السيام اجلمهورية العربية املتحدة واململكة العربية السعودية، لكي تنال 

عضوية اجلامعة العربية.

ومل يكن انضامم الكويت سهاًل، ليس فقط بسبب املعارضة العراقية وأساليبها 
يف التأثري والتخويف واملامطلة، وإنام يف إثارهتا خماوف الدول األعضاء عىل مصري 

اجلامعة إذا ما تم قبول الكويت، وتردد الدول بسبب املصالح واإلرتباطات.

1961م،  يونيو   22 يف  جاء  اجلامعة  عضوية  يف  الكويت  طلب  أن  ونتذكر 
وتواجه  الغربية،  الدول  مع  سياسية  معارك  فيه  تقود  القاهرة  كانت  وقت  يف 
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الضغوط األمريكية - اإلرسائيلية يف مساعيها لتحقيق براجمها اإلقليمية، وجوهر 
هذه الربامج إخراج النفوذ األجنبي من العامل العريب أو الوطن العريب، مع حشد 
النزعة  ذات  الربامج  هذه  نجاح  لتأمني  جبارة  دعائية  وآليات  ضخم  إعالمي 
القومية العربية اليسارية. وعندما قدمت الكويت طلبها األول مل تكن ادعاءات 
قاسم قد خرجت من بغداد، لكن الوضع تبدل بعد 25 يونيو عندما أعلن قاسم 
ادعاءاته ومطالبته بضم الكويت، وما نتج عنه من نزول القوات الربيطانية للدافع 

عنها ضد هتديدات قاسم.

طلب  جاء  اجلامعة  لعضوية  طلبها  بحث  الكويت  استعجلت  وعندما 
األخص  وعىل  األعضاء،  مواقف  يف  وتبدالت  خمتلفة  ظروف  يف  االستعجال 
اجلمهورية العربية املتحدة، التي أرصت عىل أن االنسحاب الربيطاين من الكويت 
رشط أسايس للعضوية، وعندما أصبحت الكويت عضوًا يف اجلامعة العربية يف 20 
يوليو 1961م فإن البند األول من قرار القبول كان انسحاب القوات الربيطانية، 

والبند األخري كان اختاذ الرتتيبات العربية الفعالة حلامية استقالل الكويت.

ومل تتجاهل الكويت هذه احلقائق، فقد قدمت اقرتاحني لقبوهلا يف اجلامعة؛ 
مها استعدادها لطلب سحب القوات، وطلب قوات عربية حلاميتها.

وجاء قرار اجلامعة عىل النحو الذي أرادته الكويت، وسعت اجلامعة العربية 
- بكل ما متلك من قوى سياسية ومعنوية - لتنفيذ الفقرة املتعلقة بتأمني قوات 
عربية فعالة للدفاع عن الكويت، وأفضل ما توصلت إليه هو إرسال 2500 جندي 
وضابط؛ منهم 1200 من السعودية، وألف من األردن، و300 من اجلمهورية 
فإن  التوقعات  إىل  العدد مل يصل  أن  السودان، ورغم  املتحدة، ومائة من  العربية 
إسرتاتيجية  اعتبارات  له  رادعًا  باعتبارها  للقوة،  والسيايس  املعنوي  املغزى 

وسيكولوجية، عوض عن النقص يف العدد.
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يف  جاءت  قليلة،  أشهر  من  أكثر  املتحدة  العربية  اجلمهورية  قوات  تبق  ومل 
سبتمرب وخرجت يف ديسمرب من العام نفسه )1961م(، وهي من الفنيني الذين مل 
تتأثر فاعلية القوة بغياهبم، وظلت القوة مستمرة يف عملها حتى منتصف 1962م، 
عندما بدأت األفكار تتفاعل بشأن ختفيضها وحتويلها من قوة رادعة إىل قوة رمزية 

للمراقبة فقط دون قتال.

وهناك تساؤالت بشأن من الذي اختذ قرار التخفيض، وال حتدد الوثائق التي 
خرجت عن تلك الفرتة جهة ما كصاحبة القرار الذي مل يكن سهاًل يف تطبيقه وال 

يف أبعاده السياسية والعسكرية.

وهناك أحداث وتطورات شكلت سيناريو هذا القرار، أمهها :

بعد سحب القوات املرصية عىل أثر االنفصال وتصاعد التوتر يف البيئة التي   -
تعمل فيه القوة وتأثرها بإسقاطات املواجهة السياسية العنيفة بني األردن 
والسعودية من جهة وبني اجلمهورية العربية من جهة أخرى، حدث تغيري 

يف املناخ املحيط بالقوة.

الدفاع  وزارة  جانب  من  ضيقًا  هناك  أن  تبني  صدرت  التي  الوثائق  ومن    
الكويتية من ترصفات القوة األردنية، وهناك عدم ارتياح لالتصاالت التي 

أنشأها ضباط القوة مع اجلالية األردنية ومع بعض جتمعات الوافدين.

واللوجستيكي  واإلداري  املايل  العبء  من  تتذمر  الدفاع  وزارة  وكانت   -
املخصص للقوات العربية، وهو اجلزء الذي يأخذ حصة كبرية من ميزانية 

الدفاع الكويتية.

لكنها  منضبطة  كانت  سلسة،  والكويت  األردن  بني  العالقات  تكن  مل   -
النارصي  النفوذ  بشأن  األردن  اهتامات  وكانت  محيمة،  وال  حارة  تكن  مل 
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وتسلل  الكويتي،  القرار  عىل  التأثري  عىل  النارصيني  وقدرة  الكويت  يف 
القوة، تؤجج األوضاع، وتبالغ يف حقيقة  النارصيني إىل مراكز  الكويتيني 

ذلك النفوذ.

وأظهرت الوثائق الربيطانية احلدة التي ترافق حديث املسؤولني يف األردن    
عن أوضاع الكويت السيام رئيس الوزراء )التلهوين ثم وصفي التل(...

يف منتصف 1962م بدأت اإلشاعات جتاه التخفيض، وتابعها املسؤولون   -
يف السفارات الربيطانية باهتامم وحرص عىل معرفة احلقيقة.

وجاءت أخبار التخفيض ألول مرة من اللواء الشيخ مبارك العبداهلل اجلابر    
جملس  إىل  سريفع  بأنه   - الكويتية  املسلحة  للقوات  العام  القائد  نائب   -
الوزراء اقرتاحات بشأن ختفيض القوة إىل كتيبة واحدة من كل من األردن 
العسكري  امللحق  لقاء مع  السودانية، وذلك يف  الكتيبة  والسعودية وبقاء 

الربيطاين. 

املشاهبة  األفكار  بعض  أن  أم  الكويتي  العام  القائد  نائب  فكرة  هي  وهل    
يف  دائاًم  جتتمع  التي  العسكرية  التنفيذية  اللجنة  اجتامعات  من  خرجت 
إىل  باإلضافة  املسامهة  الدول  ممثيل  من  وتتكون  الكويت  يف  أو  القاهرة 

اجلامعة العربية.)37(

ب - بريطانيا تعاتب الكويت :
هو  وإنام  خالصًا،  كويتيًا  يكن  مل  القرار  أن  حسني  عبدالعزيز  السفري  يذكر 

موضوع كان يطرح يف اجتامعات اللجنة ويف أروقة اجلامعة العربية.

وكان من الواضح أن إجتاهات التخفيض تقلق بريطانيا التي ترى يف القوات 
املعتدية،  القوة  تقدم  تعطل  هبا  بأس  ال  عسكرية  وآلية  سياسيًا،  رادعًا  العربية 
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وتساعد بريطانيا يف تأخري العدوان حتى وصول النجدة، وأن بريطانيا وضعت 
حسابات الطوارئ وترتيبات قواهتا يف اخلليج عىل هذا األساس.

يف  لسفريها  عتابًا  وجهت  التي  لربيطانيا  مفاجأة  التخفيض  فكرة  كانت   -
الكويت بسبب غياب التشاور بني بريطانيا والكويت بشأن هذا املوضوع 

اهلام.
كان السفري الربيطاين يذهب إىل الديوان األمريي ويثري املوضوع يف لقاءاته   -
مع األمري، غري أن أجوبة األمري كانت أنه ال يوجد قرار هنائي بشأن املوضوع، 
وهي أجوبة حقيقية ؛ فال يوجد قرار كويتي هنائي بشأن التخفيض، وإنام 

هي أفكار وزارة الدفاع التي وجدت جتاوبًا يف أروقة اجلامعة.)38(

ولعل ما يؤكد ذلك أن قرار التخفيض ظل يف إطار اإلشاعات لفرتة ومل يتم    
تنفيذه إال يف آخر عام 1962م.

احلسم  إىل  وصوله  حتى  القرار  اختاذ  تسلسل  يف  مفقودة  حلقة  هناك   -
النهائي.

ج� - هل كان القرار رضوريًا؟
مل يكن اللواء مبارك عبداهلل اجلابر يعطي كثريًا من األمهية العسكرية للقوات   -
أن  دون  الكويت  عن  للدفاع  خطته  الكويتي  اجليش  وضع  وقد  العربية، 
يأخذ القوات العربية يف حسابه. ومل يكن اللواء مبارك مقتنعًا ببقائها هبذا 
العدد، وطاملا أهنا رمزية يمكن االكتفاء بكتيبة واحدة أو بفريق عسكري 
عريب للمراقبة. هذا فضاًل عن املصاريف والثقل السيايس واملخاوف من 

تداخالهتا.

مل جتر أي مناورة مشرتكة مع القوة العربية، وكل وحدة من القوات العربية   -
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إسرتاتيجية  تربطها  وال  األخرى،  الوحدات  عن  تام  باستقالل  تترصف 
واحدة وال عقيدة قتالية موحدة.

هذه الوقائع أقنعت املسؤولني يف القوات املسلحة بأن استبدال قوات رمزية   -
هبا كرادع سيايس وستار سيكولوجي أفضل وأنعم للكويت.)39(

كتيبة  إلبقاء  وسعت  الكويت،  يف  األردنية  القوات  إلبقاء  بريطانيا  -  سعت 
مقرتح  رافضة  هنائيًا،  بسحبها  األردنية  احلكومة  قرار  بعد  فقط  واحدة 

اجلامعة بأن توجد كتيبة واحدة.

القوات عىل مستوى  بتخفيض  العسكرية للجامعة قرارها  اللجنة  اختذت   -
أفريقيا  شامل  دول  إىل  الطلب  أيضًا  وقررت  1962م،  نوفمرب  يف  كتيبة 
املشاركة يف قوة عربية مشرتكة ورمزية كوجود سيايس رافض الدعاءات 

قاسم يف الكويت.

أو من  أفريقيا  املشاركة من شامل  العربية يف احلصول عىل  فشلت اجلامعة   -
لبنان، وأرصت كل من األردن والسعودية والسودان عىل سحب القوات 

هنائيًا.

انسحبت القوات يف األسبوع األول من فرباير 1963م، ويف العارش من    
العربية  اجلامعة  إىل  الكويت  وطلبت  قاسم،  ضد  انقالب  حدث  فرباير 

رصف النظر عن البحث عن قوة عربية مراقبة بعد تبدل الظروف.

متوقعة،  غري  وبصورة  بريطانيا  مع  التشاور  دون  التخفيض  قرار  تم   -
واملفاجآت داخل العراق هي التي غريت الوضع متامًا، وأراحت الكويت 

من وضع ال يمكن التكهن بام سيكون.
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د - موقف بريطانيا من القوات العربية :
سعت بريطانيا منذ نزول قواهتا إىل الكويت إلجياد بديل حيررها من األعباء 

السياسية واللوجستيكية التي ترافق وجودها يف الكويت.

قصدها  عنيفة  مقننة  محالت  إىل  الوجود  هذا  تعرض  األول  اليوم  فمنذ 
عن  مزيفة  صورة  ورسم  التزاماهتا،  يف  الثقة  عدم  وخلق  نواياها  يف  التشكيك 
وأيديولوجية  سياسية  ألسباب  املتحدة،  العربية  اجلمهورية  وتولت  خططها، 
بفكرة  بريطانيا  إىل  أوحى  بام  وفاعلية،  وإتقان  بكفاءة  اخلطة  تنفيذ هذه  وقيادية، 
املراقبني الدوليني، وهي الفكرة التي جرت بشأهنا مراسالت بني لندن ونيويورك، 
غري أن االحتاد السوفيتي قىض عليها متامًا بسياسة الفيتو الذي لوحت به دائاًم ضد 

الكويت.

جهود  يتابع  الربيطاين  املوقف  كان  دوليني  مراقبني  يف  األمل  تالشى  ومع 
الكويت يف اجلامعة العربية، ويتبنى سياسة هادئة ومراقبة دون ممارسة ضغط أو 

حرش أنف يف الشؤون العربية.

تطورات  بشأن  مستمرًا  السامل  عبداهلل  الشيخ  مع  والتنسيق  التشاور  كان   -
مع  املتبادلة  الربيطانية  التقارير  من  ويتضح  اجلامعة،  يف  الكويتي  الشأن 
السفارة يف الكويت، أن حجم التنسيق وخاصة من الديوان األمريي جيد، 
الربيطانية  القوات  سحب  اجلامعة  إىل  الكويت  مقرتحات  بشأن  السيام 

واستبدال قوات عربية هبا.

التي أعقبت قبول الكويت عضوًا يف  وازداد النشاط الربيطاين يف املرحلة    
اجلامعة، وانطالق اجلامعة يف اتصاالهتا لتشكيل القوة العربية، تنفيذًا لقرار 

اجلامعة.
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بشأن  وبريطانيا  األردن  بني  التواصل  حجم  الربيطانية  التقارير  من  نقرأ   -
حرص  ثم  بفاعلية،  مشاركتها  ثم  البداية،  يف  وترددها  األردن،  مشاركة 
بريطانيا عىل بقاء قوات األردن وعدم سحبها هنائيًا، مع مواصلة بريطانيا 

إقناع امللك حسني بقبول التخفيض وإبقاء كتيبة رمزية واحدة.

السفري  ولقاءات  املشاركة،  لتأمني  السودان  مع  اتصاالهتا  عن  ونقرأ    
الربيطاين مع اللواء حسن بشري وزير الدفاع، وتعاونه مع اجلامعة العربية 

حتى النهاية.

للدفاع  الربيطانية  اخلطة  له  تعرضت  الذي  التطور  حجم  الوثائق  وتظهر   -
عن الكويت؛ كانت يف األساس قد وضعت للدفاع عن الكويت، وبعدها 
األردنية،  وبخاصة  العربية  القوة  أن  االعتبار  يف  آخذة  اخلطة  وضعت 
للقوات  يتيح  مما  العراقية،  القوات  تقدم  أمام  عائقًا  وتشكل  ستحارب 

الربيطانية الوصول يف الوقت املناسب.

يمس  أنه  رغم  التخفيض  قرار  يف  التدخل  عدم  يف  احلذر  ومارست   -
سفارهتا  يف  املسؤولني  ولكن  مبارشة،  الدفاعية  وخطتها  إسرتاتيجيتها 
نشطوا من أجل تأمني بقاء الكتيبة األردنية باملستوى الرمزي املقرتح دون 

فائدة.

كام أن بريطانيا مل تكن تشارك األردن قلقه عىل الكويت وخوفه من تغلغل   -
مشيدة  الكويت  من  خترج  الربيطانية  التقارير  وكانت  النارصي،  النفوذ 
العربية  القوات  لدور  تقييمه  يف  وواقعيته  وحذره  ودهائه  األمري  بحكمة 

واعتامده عىل الوجود الربيطاين يف اخلليج.
من  فيها  ملا  متينة  كويتية   - أردنية  لعالقات  املؤيدين  من  بريطانيا  وكانت   -
فائدة للطرفني، مع تشجيع الكويت لالستثامر ودعم األردن اقتصاديًا دون 
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الدخول يف املحاور العربية، ولذلك التزمت الكويت احليادية بشأن مشكلة 
اليمن، ومل تعرتف بالنظام اجلديد يف الفرتة األوىل من احلكم اجلمهوري.

ومما يالحظ من الوثائق الربيطانية أنه مل يكن هناك استشعار من أجهزهتا عن 
احتامالت التغيري يف بغداد، وإنام الذي جاء مرارًا يف هذه الوثائق هو إسرتاتيجية 
اللواء قاسم جتاه الكويت، وموجزها االنتظار حتى تتآكل القوة العربية يف الكويت. 
مع جهود ثنائية مع الدول العربية لتقريبها من املوقف العراقي، واستضافة مؤمترات 
واإلمربيالية  االستعامر  عىل  سليطة  إعالمية  محالت  مع  اجلامعة،  خارج  عربية 

وإطالق حرب نفسيه ضد الكويت بتكرار قرب حتريرها وعودهتا لألم..

وليس يف الوثائق ما ينم عن اتصاالت بريطانية مع بعض القوى يف بغداد، 
وإنام أهم ما يدور يف هذه الوثائق هو تكييف اإلسرتاتيجية الربيطانية يف الدفاع 

عن الكويت مع األحداث اإلقليمية ومع تبدالت أحوال القوة العربية.

ه� - موقف القاهرة من القوة العربية : 
كام أرشت فإن نشاطات القاهرة الدبلوماسية ونفوذها اإلقليمي ويف اجلامعة 
القوات  وسحب  الكويت  قبول  ومها  املتخذين  القرارين  يف  املؤثر  العامل  كان 

الربيطانية، والثاين أن تستبدل هبا قوات عربية.

ورصاحتها  القاهرة  مواقف  عىل  السابقة  الفصول  يف  القارئ  تعرف  وقد 
املرصي،  للنظام  عقدة  الكويت  يف  الربيطانية  القوات  شكلت  وقد  ووضوحها. 
وصار إبعاد هذه القوات عن الكويت من أولويات الدبلوماسية املرصية، فربطت 
أراضيها، كام  من  الربيطانية  القوات  العربية بسحب  اجلامعة  الكويت يف  دخول 
الربيطانية،  القوات  املتحدة بسحب هذه  األمم  إىل  الكويت  ربطت دعم دخول 

والتزمت هبذا املوقف حتى النهاية.
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وأعلنت مرارًا أهنا ال تريد اإلسهام يف القوة العربية، وال حتبذ مشاركة دول   -
املواجهة فيها؛ ألن احلاجة ماسة لبقاء قوات هذه الدول عىل خطوط النار 

بسبب التوتر املتصاعد بسبب حتويل إرسائيل مياه هنر األردن.

جتد  مل  اجلامعة  ألن  السياسية؛  احلياة  حقائق  مع  تبدل  املوقف  هذا  لكن   -
العدد املعقول من الدول العربية لتشكيل القوة العربية مما أجرب القاهرة عىل 
املشاركة بعدد 300 شخص من الفنيني لتسهيل مهمة الكويت يف سحب 

القوات الربيطانية.
من  تتولد  قد  التي  للحساسية  إدراكه  يف  واقعيًا  عبدالنارص  الرئيس  كان   -
تقارب الوحدات املرصية من األردنية والسعودية يف الكويت، وهلذا كان 

مرتددًا، لكن إمالءات الواقع فرضت عليه املشاركة.
حدوث االنفصال السوري عن الوحدة مع مرص يف 28 سبتمرب 1961م   -
بدل املوقف بشكل دراماتيكي؛ فلم تكد تستقر القوة املرصية حتى حدث 
واحتامالت  االحتكاك  احتامالت  جتاهل  الواقعية  من  وليس  االنفصال، 

االستفزاز وتكاثر االهتامات التي يمكن تبادهلا بني الوحدات العربية.
وهلذا فقد أصدر الرئيس قراره يف 17 أكتوبر باالنسحاب، الذي نقلته برقية    

طويلة يرشح الرئيس فيها للشيخ عبداهلل السامل مسبباته.
أن  ومنها  االنسحاب،  مسببات  يف  نفسه  الرئيس  مشاعر  الربقية  وحتمل    
املرصي  الشعب  وعطاء  إسهامات  يف  الطعن  حد  إىل  وصلت  العالقات 

واالستخفاف بنضاله، واهتام القوة بالتدخل يف الكويت.
انسحبت القوات املرصية يف ديسمرب 1961م، وكانت املجموعة السورية   -
العاملة ضمن قوات اجلمهورية العربية املتحدة وعددها أحد عرش شخصًا 

قد انسحبت مبكرًا.
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كانت مشاركة اجلمهورية العربية املتحدة يف القوات العربية يشكل الساتر   -
املؤثر يف املغزى السيايس ويف الردع النفيس، ويمكن املوافقة مع الرأي بأن 
انسحاهبا مل يؤثر عىل الفاعلية القتالية للقوة، ولكنه أثر عىل جوهر مهامهتا، 
اعتبار  إىل  تفسرياته  يف  يصل  مغزى  من  حيمله  وما  السيايس  الساتر  وهو 
نفسها،  املتحدة  العربية  اجلمهورية  عىل  اعتداء  هو  الكويت  عىل  االعتداء 
وخاصة أن هلا آليات دبلوماسية ودعائية وإعالمية ضخمة وفعالة يف التأثري 
عىل الرأي العام العريب، وهلا واقع إقليمي دويل يؤدي املساس هبذا الواقع 

إىل الكثري من املخاطر.

الرئيس  ولكن  الواقع،  هلذا  واعية  بخاصة،  واألمري  الكويت،  -  كانت 
عبدالنارص مل يكن يف وضع يعيد فيه حساباته.

 -  بعد انسحاب قواهتا، ونجاحها يف خروج القوات الربيطانية من الكويت، 
وسوريا  األردن  اآلخرين؛  العرب  مع  رصاعاهتا  يف  القاهرة  انشغلت 

والسعودية، وبعد ذلك جاءت حرب اليمن.

عىل  احلصول  يف  اجلامعة  جهود  يف  املتحدة  العربية  اجلمهورية  تشارك  مل   -
مشاركات من الدول العربية بإرسال قوات رمزية بعد قرار التخفيض، كام 
مل تظهر انزعاجًا من قرار التخفيض، عىل اعتبار أن ذلك القرار صادر من 
الكويت  املعنية مبارشة، ومنها  التي تتكون من األطراف  اللجنة املختصة 

التي طاملا أن القرار يتفق مع سياستها فال داعي للخوف من نتائجه.

رادعة  قوة  توفر  لن  العربية  اجلامعة  بأن  املتحدة  العربية  اجلمهورية  تشعر   -
عسكريًا ولن تكون قوة مدرعة، وأهنا ستكون يف األساس رادعًا سياسيًا، 

وهذا هو املطلوب.
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وإن اجلمهورية العربية املتحدة ال توافق عىل وجود قوات تابعة للجامعة    
أرض  عىل  بريطانية  قوات  فيه  توجد  الذي  نفسه  الوقت  يف  العربية 

الكويت.

و - موقف األردن من القوة العربية :
بدأ األردن مرتددًا، غري موافق عىل قرار اجلامعة بإرسال قوات إىل الكويت،   -

مفضاًل احلل السيايس الذي مل يقدم أي تصور عنه.

للمساعي  حسني  امللك  مقاومة  الربيطانية  والوثائق  التقارير  وكشفت   -
الكويت  طلب  األردن  يعط  مل  كام  العربية،  اجلامعة  وجلهود  الربيطانية 
عضوية اجلامعة رعاية خاصة، وإنام وافق مثل باقي الدول عىل القرار مع 

الشكوك يف حكمته.

الكويت  يف  ادعاءاته  يف  قاسم  اللواء  لسياسة  املستمر  االنكشاف  -  ومع 
رفض  عن  تعبريًا  الفعالة  املشاركة  إىل  األردن  أحوال  تبدلت  وهتديداته، 
األردن هلذه االدعاءات ومسامهة منه يف تأمني اهلدوء يف منطقة اخلليج التي 
بدأ األردن يتعامل معها باهتامم أكرب، وخاصة يف اجلوانب االقتصادية ويف 

تزايد أعداد اجلالية فيها.

القاهرة.  باردة سياسية وإعالمية ونفسيه مع  آنذاك يف حرب  كان األردن   -
وليس  والصالبة  التوافق،  وليس  املواجهة  هي  األردنية  السياسة  كانت 

التسامح، ولذلك جاء الرتدد األردين يف بداية األزمة.
قراءة  تعبري عن  القتال هو  تقريبًا مدربني عىل  مقاتل  ألف  األردن  إرسال   -
لكنها  سيايس  ورادع  ستار  فهي  العربية؛  القوات  عمل  لطبيعة  األردن 
يقبل  للقتال، وال  أوامر  بال  قوة  بقاء  يرى جدوى من  بأسلحة، فال  رادع 
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أن تتعرض قواته للمهانة دون مقاومة، ولذلك كانت سياسة امللك حسني 
هي القتال عند االعتداء دون انتظار قرار اجلامعة الذي يتخوف امللك من 

أنه لن يتخذ.
ورأى كذلك أن تكون القوة حممية بسالح الطريان وبآلية حتميها من اإلبادة،   -
ولذلك تكشف الوثائق الربيطانية إرصار امللك حسني عىل أن توفر القوات 

الربيطانية الغطاء املطلوب حلامية القوات.
مل يوافق امللك عىل التخفيض الذي اختذته اجلامعة العربية بعد اتصاالت   -
مع الكويت؛ ألن ذلك خيالف مرئياته بشأن صالحية القوة، وهي املقاومة 

حتى تأيت النجدة، وهي مرئيات بريطانيا نفسها.
ومل يوافق امللك عىل بقاء قوة رمزية من األردن، وأرص عىل سحب القوات   -

هنائيًا، فال يرى فائدة من قوة رمزية للمراقبة.
حاول امللك أن يبقى قواته ويزيد عددها ويزودها بالطائرات، لكن ذلك مل   -

يكن ميرسًا بعد أن اختذ قرار التخفيض.
نرى من خالل لقاءات امللك مع السفري الربيطاين يف عامن، وهي لقاءات   -
مع  العالقات  بتخريب  النارصية  ويتهم  ينفعل  أنه  ومستمرة،  كثرية 
التزام  عىل  مؤكدًا  يعود  ثم  التخفيض،  قرار  بإلغاء  يطالب  ثم  الكويت، 

األردن باستقالل الكويت.
رفض امللك املشاركة يف قوة مراقبة عربية اقرتحت بعد أن رفضت الدول   -
عام  بداية  يف  الكويت  من  قواته  وسحب  رمزية،  قوات  إرسال  العربية 

1963م.
-  ظلت األجهزة الربيطانية تراقب ترصفات القوة األردنية التي - كام أفادت 
التقارير - لقائدها عالقة قديمة يف العراق وهو من قبائلها، وذلك من أجل 
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معرفة طبيعة هذه االتصاالت التي يقوم هبا العقيد خالد الصحن قائد القوة 
الذي له أقارب يف الكويت.

القوة بعد سحب قواته، فقد جاءت  ومثل اآلخرين مل هيتم امللك بمصري   -
أحداث العراق وانقالب البعث عىل اللواء قاسم مبارشة بعد سحبها من 

الكويت.
امللك  إرصار  هو  والصمود،  املقاومة  قرار  غري  الوثائق،  تظهره  ما  وأهم   -
حسني عىل توصيل الرسائل إىل اللواء قاسم بأن القوات األردنية ستحارب 

قواته عند تقدمها نحو الكويت؛ ألنه يرى يف ذلك رادعًا نفسيًا وسياسيًا.
وأخريًا فإن الوثائق تكشف حرص بريطانيا عىل تصويب العالقات األردنية    
- الكويتية التي مل تكن دافئة ويغلب عليها الفتور وسوء الفهم مع تشجيع 

للجانب الكويتي عىل العطاء واالستثامر.
ز - السودان والقوة العربية :

رغم أن ممثل السودان يف اجلامعة العربية صوت مع قبول الكويت عضوًا   -
يوم 20 يوليو، فإنه سجل يف امللفات عدم قدرة السودان عىل إرسال قوات 

إىل الكويت.
ورغم هذا التحفظ، متكنت االتصاالت بني اجلامعة والكويت والسودان   -
ظلت  الكتيبة  هذه  شخص،   100 من  مكونة  واحدة  بكتيبة  مسامهته  من 
ملتزمة بقواعد املشاركة، وكرست وقتها للتدريب واالستعداد، ومل يأت ما 

يشري إىل تدخالهتا يف السياسة ويف احلصول عىل امتيازات.
كام مل يأت من العاصمة السودانية أي شكوى من الكويت أو مطالب، وإنام    
عالج اللواء حسن بشري - وزير الدفاع - موضوع القوات بحرفية عسكرية، 
ووافق عىل التخفيض، ووافق عىل البقاء يف الكويت، لكنه اشرتط أن يكون 
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ذلك ضمن قوات رمزية وليس بمفرده، ومل تنسحب قواته إال يف يوم 9 
فرباير 1963م، ليلة االنقالب عىل اللواء قاسم.

وكانت رؤية السودان هي الرتكيز عىل رمزية القوة ومغزاها، وهو رفض    
عريب مجاعي الدعاءات قاسم، وتعترب وجودها ظاهرة عربية عىل احلدود 
معنوي  حائط  وهو  للكويت،  منارصًا  عربيًا  وجتمعًا  قاسم،  هيددها  التي 

وسيايس.
ولذلك ظلت القوات السودانية سلسة يف وصوهلا وبقائها وخروجها من    
الكويت، ومل جتعل اخلرطوم منها بندًا يتكرر يف كل لقاء سواء مع بريطانيا 

أو مع اجلامعة العربية أو الكويت.

 

عبداخلالق حسونة يف مكتبه لبحث سبل توفري قوات عربية بديلة، ويظهر يف الصورة 
عبداهلل السيد رجب وكيل وزارة الدفاع وصديق حممد طه
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ح - اململكة العربية السعودية والقوة العربية :
جاءت القوات السعودية تعبريًا عن ترابط املصري بني اململكة والكويت،   -
واختذ امللك سعود بن عبدالعزيز قراره بإرسال قوات قبل أن تتخذ اجلامعة 

قراراهتا.
ودخلت القوات السعودية األرايض الكويتية لتدافع وحتارب مع القوات   -
الكويتية، ومل يدخل يف مصطلحاهتا الردع أو الستار أو احلائط، وإنام جاءت 

بقرار سيايس كقوة وضعت حتت ترصف الكويت.
وعندما ناقشت اجلامعة العربية طلب الكويت العضوية فيها، كانت القوات   -
موجودة بأسلحتها، مل تشرتط اململكة سحب القوات الربيطانية، وأرصت 
عىل عضوية الكويت وأهليتها للعضوية دون رشوط، وأخذت املبادرة يف 
تقديم مرشوع القبول يف 20 يوليو حتى ال يكون هناك جماٌل للتسويف أو 

التأجيل.
وعندما تشكلت القوات العربية كان من الطبيعي أن تتوىل اململكة العربية   -
بالواقع  وألصقها  القوات  وأقرب  القوات  أكرب  ألهنا  القيادة؛  السعودية 
قوات  وهي  اجلامعة،  بقرار  قوات  وليست  تآٍخ  قوات  وهي  الكويتي، 

املشاركة والتداخل بني البلدين.
يف  متوقعة  غري  لظروف  وانسحبت  لتحارب  السعودية  القوات  جاءت   -
وتوىل  طرفني،  إىل  وانقسامه  اليمن  حرب  انفجار  بعد  1962م  عام  آخر 
يف  قواهتا  من  اململكة  وكثفت  طرف،  رعاية  املتحدة  العربية  اجلمهورية 

اجلنوب حفاظًا عىل أراضيها وعىل سالمتها.
يبلغ  الكويت،  أمري  السامل،  عبداهلل  الشيخ  أن  الربيطانية  الوثائق  يف  نقرأ   -
السفري الربيطاين أن امللك فيصل مرص عىل سحبها لظروف اليمن، ويتفهم 

األمري هذه الظروف.
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لتأمني  وإمكاناهتا  قواها  كل  جتنيد  اململكة  عىل  اليمن  قضية  فرضت  وقد    
سالمتها. 

أما باقي الدول العربية فلم تكن مهتمة بالقوات العربية، ومل يكن هلا صلة    
هبا، وإذا ما استثنينا االتصاالت التي متت مع تونس يف آخر أيام عمر القوة 
عندما ظهر اقرتاح بشأن جتميع قوات رمزية من الدول العربية يف الكويت، 

وغري ذلك ال توجد عالقة بني باقي الدول ووحدات اجلامعة.
وهذا التباين يف املرئيات بني الدول املشاركة يف القوة كام رشحت، ال ينسينا    

موقف الكويت، الذي تعرض لتبدالت وفق الظروف.

ط - الكويت والقوة العربية :
كانت الكويت متحمسة الستقبال القوات العربية يف بداية األزمة، وقبلت   -

بالقواعد التي وضعتها اجلامعة يف حدود 3000 - 3500 جندي.
رحبت بمشاركة اجلميع، ومل ختص قوة ما بمظاهر ترحيبية خاصة، وكانت   -

عىل استعداد لقبول أكرب عدد من أي دولة.
للجامعة  العام  واإلرشاف  السعودية  العربية  للمملكة  القيادة  تركت   -
يف  رحيلها  حتى  1961م  سبتمرب  يف  وصوهلا  منذ  القوة  وتولت  العربية، 
وفق  مناورات  أو  متارين مشرتكة  واحدة ودون  هناية 1962م دون خطة 

تصور واحد، وكل وحدة مارست استقالهلا دون رابط.
استوطنت القوة العربية عىل احلدود، يليها اجليش الكويتي يف املطالع كخط   -

ثان.
ويبدو يف االستنتاج بأن قيادة اجليش الكويتي حددت أمهية القوة العربية يف    
رمزيتها، وليس يف قدرهتا القتالية، ويف ردعها السيايس، وليس صالحيتها 

العسكرية.
نائب  اجلابر،  العبداهلل  مبارك  اللواء  أحكام  من  واضح  االستنتاج  وهذا    
القائد العام عىل القوة، وعىل معاناة القوات املسلحة الكويتية من مصاريف 
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من  سببه  وما  التخفيض  برنامج  إىل  أدى  الذي  األمر  العربية،  القوات    
تصدعات يف تشكيل القوة أدى إىل تالشيها.

وقد انسحبت يف البداية القوة املرصية، ومل يثر انسحاهبا جداًل يف األوساط   -
العسكرية الكويتية، حيث كان الرد: إهنا قوة فنية يمكن التعويض عنها.

لكن  التخفيض - كام أرشت سابقًا من ظروف واجتهادات -  قرار  جاء   -
اجليش  قيادة  تظهر  ومل  االنسحاب،  إىل  أدى  وإنام  يتحقق،  مل  التخفيض 
الكويتي شيئًا من القلق، وإنام جاءت التفسريات عىل أن اجليش الكويتي 
عزز وضعه إىل حد إمكانية االستغناء عن القوات العربية، برصف النظر 

عن رمزيتها.
كام يتضح من الوثائق أن الكويت حتبذ وصول قوة رمزية للمراقبة تتكون   -

من عدد حمدد ومن أكرب عدد من الدول العربية.
املفاجئ  العسكري  االنقالب  حدوث  وفر  وربام  أيضًا،  ذلك  يتحقق  ومل    
العربية  القوات  التفكري يف بدائل رمزية حتل مكان  يف بغداد عىل الكويت 

املنسحبة.

الشيخ مبارك مع قائد القوة العربية إبان أزمة قاسم 1961م
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الفصل اخلامس 
حروب الكويت الدبلوماسية يف األمم املتحدة

1- عقبات يف طريق انضامم الكويت لألمم املتحدة :
األمم  نحو  الكويت  توجهت  1961م  يونيو   19 يف  االستقالل  إعالن  مع 
التوقعات متيل نحو سهولة مرور هذا  فيها، وكانت كل  العضوية  املتحدة طالبة 
التي  القبول  قواعد  بموجب  الكويت  متلكها  التي  األهلية  عىل  اعتامدًا  الطلب، 

تطلبها إجراءات األمم املتحدة، حيث تنص املادة الرابعة من امليثاق عىل:

عضوية املنظمة لكل الدول املحبة للسالم التي تقبل االلتزامات التي جيسدها 
امليثاق، ولكن وفق قناعة املنظمة، ومتلك القدرة واإلرادة لتنفيذ هذه االلتزامات.

عىل  بناء  املتحدة  لألمم  العامة  اجلمعية  بموافقة  مرهونة  دولة  كل  وعضوية 
توصية من جملس األمن.

وبالطبع فإن الكويت دولة مساملة راغبة يف التعاون ومتحمسة لقبول تبعات 
االلتزام بامليثاق. وهي دولة هلا شعب وجغرافيا ونظام وارتباطات ومعاهدات، 
وهلا كل املقومات التي تتوقعها األمم املتحدة، وهي ثاين دولة يف حجم تصدير 
النفط، وهلا سجل يف املساعدات والترصف العقالين بثوراهتا. ومل يأت عىل بال 

أحد أن هناك من يعرتض عىل عضويتها.

1961م؛  يونيو   25 يف  قاسم  عبدالكريم  مؤمتر  بعد  األزمة  انفجرت  وقد 
السلمية  حروهبا  يف  متوافر  هو  ما  كل  الناشئة  الكويتية  الدبلوماسية  فجندت 

للدخول يف األمم املتحدة.
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املسلحة  قواهتا  بناء  من  الكويت  متكن  وعدم  قاسم  اللواء  هتديدات  ومع 
يونيو   19 اتفاقية  لبنود  وفقًا  بريطانيا  من  املساعدة  طلب  إىل  الكويت  اضطرت 

1961م. 

أمام  عقبة  شكل  البدائل  غياب  بسبب  جاء  الذي  الدفاعي  الوجود  هذا 
عضوية الكويت.

ففي اجلانب العريب أعلنت اجلمهورية العربية املتحدة برصاحة أهنا ستعرتض 
عىل عضوية الكويت طاملا وجدت القوات الربيطانية عىل أراضيها، وطلبت إىل 
الوقت،  ذلك  يف  األمن  جملس  يف  عضوًا  كان  الذي  لطفي،  عمر  السيد  مندوهبا 
االلتزام هبذه التعليامت، والتزم السفري لطفي هبا طوال الفرتة التي كان فيها عضوًا 

يف جملس األمن.

ومل ختف اجلمهورية العربية املتحدة هذا املوقف، وإنام أعلنته يف جامعة الدول 
العربية، حيث جعلت األولوية لسحب القوات األجنبية، وهي ملتزمة باملعارضة 
طاملا وجدت هذه القوات عىل أرايض الكويت؛ فهي تراها مهددة لألمن والسالم 
يف املنطقة ومهددة للنهج التحرري الوطني، وتشكل خطرًا عىل األمة العربية وفق 

بياناهتا.

كام أن االحتاد السوفيتي الذي ارتبط بعالقات جيدة مع الكويت قبل ذلك 
التزم بسياسة معارضة الكويت، ألنه يرى الوجود الربيطاين مهددًا لنفوذ االحتاد 
السوفيتي يف العراق، ويشكل خطرًا عىل أمن وسالمة املنطقة. وألنه مهدد حلكومة 

اللواء قاسم الذي يرتبط بعالقات إسرتاتيجية مع االحتاد السوفيتي.

مع  املتحدة  والواليات  بريطانيا  محالت عىل  تشن  صحافة موسكو  وبدأت 
ومتهمة  احلربية،  البوارج  دبلوماسية  إىل  واللجوء  االستعامر  بإحياء  هلام  اهتامات 

بريطانيا بتدبري املؤامرة من أجل ترسيخ مصالح االستعامر.



- 335 -

واستفادت موسكو من موقف اجلمهورية العربية املتحدة املعارض لدخول 
الكويت والذي يعطي األولوية إلزالة التواجد األجنبي الذي يشكل هتديدًا لألمة 

العربية وفق مرئيات القاهرة.

2- شكوى الكويت يف جملس األمن : 

بدأت اخلطوة األوىل من الكويت التي أرسلت برقية إىل رئيس جملس األمن 

)سفري اإلكوادور( تطلب فيها دعوة جملس األمن الجتامع عاجل لبحث شكوى 

الكويت من املوقف الناشئ من هتديد العراق لسالمة واستقالل وسيادة الكويت، 

وهو موقف حيتمل أن يؤدي إىل هتديد السالم واألمن العامليني.

وجاء الطلب بناء عىل توجيهات أمري البالد، حيث أرسل السيد بدر املال، 

سكرتري حكومة الكويت الربقية التالية إىل رئيس جملس األمن الدويل:

شكوى كٍل من الكويت والعراق يف جملس األمن،واجلمهورية العربية
تبدي ختوفها من عودة قوات االستعامر.
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وبناء  املعظم،  البالد  أمري  السمو  صاحب  حرضة  من  تعليامت  عىل  "بناء 
املتحدة،  األمم  ميثاق  من  والثالثني  اخلامسة  املادة  من  الثانية  الفقرة  عىل 
جلسة  عقد  الدويل  األمن  ملجلس  رئيسًا  بوصفكم  منكم  أطلب  أن  الرشف  يل 
عن  نشأت  التي  احلالة  بخصوص  الكويت  شكوى  يف  برسعة  للنظر  للمجلس 
هتديد العراق الستقالل الكويت، هذا التهديد الذي من املحتمل أن هيدد املحافظة 

عىل السلم العاملي وأمنه باخلطر".)1(
الفقرة  يف   )35( املادة  تقول  حيث  امليثاق،  من   35 املادة  وفق  الطلب  جاء 

الثانية: 
اهتامم جملس  تطلب  أن  املتحدة  األمم  ليست عضوة يف  دولة  أي  " تستطيع 
االمن أو اجلمعية العامة يف أي مشكلة هي طرف فيها إذا قبلت االلتزام بالتسوية 

السلمية هلذه املشكلة كام جاء يف هذا امليثاق".
وقد تولت بريطانيا إجراء املشاورات ملتابعة الشكوى الكويتية مدعومة من 

الواليات املتحدة.

من  الثاين  األحد  يوم  طارئ  اجتامع  عقد  األمن  جملس  قرر  ذلك  عىل  وبناء 
يوليو 1961م، وهو يوم إجازة ال تعمل فيه األمم املتحدة إال عندما تنفجر أزمة 

هلا تبعات أمنية تؤثر عىل األمن والسالم العامليني.

3 - الدور السوفيتي يف أزمة قاسم :
وقبل اخلوض يف تفاصيل جلسات جملس األمن لبحث الشكويني املقدمني من 
دولة الكويت ضد التهديدات العراقية، ومن العراق ضد احلشودات الربيطانية، 
البد من إلقاء الضوء عىل الدور السوفيتي يف األزمة، وهل كان هناك دور لالحتاد 
اللواء  حتريض  يف  السوفيتي  لالحتاد  دور  هناك  كان  وهل  األزمة؟  يف  السوفيتي 

قاسم وتشجيعه يف طلباته؟
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الكويتية -  العالقات  أزمة  السيدة مارتا دوكاس بشأن  يف مذكرات نرشهتا 
العراقية أشارت إىل عدة عوامل محلت اللواء قاسم عىل طرح مطالبه يف الكويت، 

ومن تلك العوامل أشارت إىل ما ييل:

ال تزال غامضة العوامل التي محلت قاسم عىل طرح تلك املطالب، لكن من 
املحتمل أنه كان يعتمد عىل مساندة االحتاد السوفيتي، وكان السوفييت قد أرفقوا 
الستقالل  احلقيقية  الدرجة  حول  بالشكوك  الكويت  حاكم  إىل  التهنئة  رسالة 

الكويت.

ويف 22 حزيران )يونيو( جاء يف تعليق أذيع من راديو موسكو أنه "رغم كون 
إلغاء اتفاقية 1899م أو اتفاقية )العبودية( خطوة نحو االستقالل، فإن إتفاقية 19 

حزيران التي حلت مكاهنا كانت دلياًل عىل أن استقالل الكويت ليس ناجزًا".

وتعلق الكاتبة:
التعليق السوفيتي قد ترسب يف عقل  أيام جاء الدليل عىل أن  أن بعد ثالثة 
أن  إىل  فيه  وأشار  يونيو،   25 يف  الصحفي  مؤمتره  عقد  حني  قاسم  عبدالكريم 
الوسائل السلمية ال تنفع مع اإلمربيالية ألن اإلمربيالية هي عدو السالم. وكانت 
هذه اجلملة نذير األزمة؛ ألهنا تشكل هتديدًا باختاذ إجراءات عسكرية، وفيها حتٍد 

لدور بريطانيا ولرشعية احلكومة الكويتية.)2(

مارثا  ما جاء يف مذكرات  )نار ودخان(  كتابه  فوزي يف  أمحد  السيد  ويؤكد 
دوكاس، حيث يقول:

ليس من ريب أن قاسم قد حرض رسًا من قبل موسكو؛ ذلك أن موقفه من 
الكويت - التي بعث إليها يوم 20 يونيو برسالة هتنئة بمناسبة ظفرها باالستقالل 

- قد انقلب كلية وملا متض عىل هتنئته أربع وعرشون ساعة.
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فام الذي حدث وكان وراء هذا التحول املباغت؟ يف مساء يوم 20 من يونيو 
استقبل خروشوف سفري العراق يف موسكو الذي كان قد ذهب لتوديعه بمحض 
املصادفة، ملناسبة سفره. ويف مساء يوم 21 منه أعلن راديو موسكو أن يف استقالل 
الكويت تضلياًل، إذ إن لندن ستميض يف جذب اخليوط من وراء الستار، وما لبث 
راديو بغداد أن هنج نفس الطريق. وقبيل مؤمتر قاسم يف 25 يونيو 1961م عاد 
سفري العراق من موسكو إىل بغداد، ورسعان ما عقد قاسم مؤمتره الصحفي الذي 
أعلن فيه مطالبته بضم الكويت. ومن أعجب املصادفات أنه يف مساء نفس اليوم 
الذي كانت إذاعة بغداد قد بدأت محالهتا، كانت موسكو تتهم يف إذاعتها احلكومة 

الكويتية بالتواطؤ مع الربيطانيني.)3(

كام  السوفيتي  املوقف  وأن  الباردة،  باحلرب  ترضرت  الكويت  أن  شك  ال 
فإن  الحقًا  سيظهر  وكام  احلرب،  تلك  تكتيكات  من  جزءًا  كان  الوثائق  أظهرته 
موقف االحتاد السوفيتي سيظهر جليًا خالل مداوالت جملس األمن لبحث طلب 

انضامم الكويت إىل جملس األمن.

4 - شكوى العراق ضد بريطانيا :
العراق بشكوى ضد  تقدم  بساعات  األمن  اجتامع جملس  يوليو وقبل  يف 2 
وهتدد  وأمنه  العراق  استقالل  هتدد  الكويت  يف  قواهتا  أن  اعتبار  عىل  بريطانيا، 
العراقي مؤمترًا صحفيًا قبل اجتامعات  املندوب  العامليني. وعقد  السالم واألمن 
جملس األمن أعلن فيه أن العراق يأمل يف الوصول إىل أهدافه بالوسائل السلمية، 
وأن بلدًا مثل الكويت يعد جزءًا من بلد آخر ال حيق له االنضامم إىل األمم املتحدة، 
وزعم أن العراق كان يبحث مسألة الكويت مع بريطانيا، لكن املشكلة تعقدت 

مع منح بريطانيا االستقالل.)4(
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وقد أدرجت شكوى العراق عىل جدول أعامل املجلس، وصار املجلس أمام 
جدول أعامل متناقض حيتوى عىل شكويني متعارضتني.

5 - مداوالت جملس األمن بشأن أزمة الكويت 
أ - اجللسة األوىل -  الثاين من يوليو 1961م )5(

مل  نيويورك، ولذلك  إىل  يزال يف طريقه  الذي كان ال  الكويت  مل يصل وفد 
تتوافر املشاركة الكويتية.

طارئة  جلسة  لعقد  )اإلكوادور(  املجلس  رئيس  من  باعتذار  اجللسة  بدأت 
يف يوم األحد الثاين من يوليو، رغم أنه عطلة هناية األسبوع، لكنه قال إنه أجرى 

مشاورات شعر بعدها بمربرات عقد جلسة يف يوم العطلة.

املندوب الرويس حيتج ويعارض ويقبل:
التي  بريطانيا  مذكرة  عىل  زورين  الرويس  املندوب  احتج  اجللسة  بداية  يف 
احتجاجه  جاء  الكويت،  حاكم  طلب  يف  للنظر  خاصة  جلسة  عقد  فيها  تطلب 
لتسجيل موقف بأنه غري مقتنع هبذه الشكوى؛ ألن حقيقة األوضاع يف الكويت 
التي تعرفها موسكو ختتلف عن فحوى الشكوى املقدمة من بريطانيا، يقصد أنه ال 

يوجد هتديد ضد الكويت، لذلك ال داعي إلدراج الشكوى ضد العراق.

األمور  عىل  فيتو  يوجد  ال  أواًل:  ألنه  الشكويني؛  إدراج  عىل  وافق  لكنه 
اإلجرائية، وثانيًا: ألنه يريد بحث شكوى حكومة العراق التي تتضمن التهديد 

املسلح الذي يشكله عليها وجود القوات الربيطانية يف الكويت.

كام اعرتض مندوب االحتاد السوفيتي عىل جدول األعامل الذي متت صياغته 
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بطريقة ليس هلا عالقة بالواقع كام يزعم، لكن طاملا أن االجتاه عقد اجللسة فهي 
عىل  موسكو  من  اعرتاض  ال  كام  هي،  كام  احلقائق  موسكو  تقدم  لكي  مناسبة 
فيه  يشكو  العراق  العراق، وآخر من  فيه من  بريطانيا تشكو  الطلبني، واحد من 

من بريطانيا.

املندوب الربيطاين : القوات بإمرة األمري:
بدأ االجتامع رسميًا بمداخلة سفري بريطانيا )السري باتريك دين(، ويبدو أنه   -
اختار أن يكون أول املتحدثني ألنه تبنى الشكوى الكويتية، وألنه يريد أن 

يرسم النهج الذي تسري عليه املداخالت والتأثري عليها إجيابيًا.

قرأ السفري الربيطاين رسالة سكرتري حكومة الكويت )السيد بدر املال( إىل   -
رئيس جملس األمن وفقًا للامدة 35 من امليثاق )الفقرة الثانية( لعقد جلسة 
الناتج عن هتديدات العراق ضد السالمة اإلقليمية  طارئة لبحث الوضع 

واستقالل الكويت، األمر الذي هيدد السالم واألمن العامليني.

أعلن تأييده لطلب الكويت، وتال البيان الصادر من لندن عن نزول القوات   -
الربيطانية يف الكويت ملساعدهتا ضد التهديدات العراقية.

اتفاقية  أن  إىل  مشريًا  والكويت،  بريطانيا  بني  العالقات  تطور  رشح  ثم   -
1899م عفا عليها الزمن، وال تناسب تطور الكويت وال تتفق مع ممارستها 
مسؤولياهتا الدولية، وتم توقيع االستقالل يف 19 يونيو 1961م بام يتفق 

ومبادئ امليثاق، وأن الكويت أعلنت استقالهلا بدعم من األرسة العاملية.

تبعه من  يونيو 1961م، وما  الصحفي 25  قاسم  اللواء  إىل مؤمتر  وأشار   -
محالت هتديد للكويت، وما رافق ذلك من حشود عسكرية يف البرصة.

ويشري أيضًا إىل قرب املسافة واستحالة االنتظار يف غياب العمق اجلغرايف،   -
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العربية  اململكة  بريطانيا ومشاركة  الكويت طلب مساعدة  فإن أمري  وهلذا 
السعودية يف الدفاع عن استقالل بالده.

يوليوالذي  أول  يف  الصادر  الكويت  حكومة  سكرتارية  بيان  إىل  وأشار   -
يتحدث عن حشود عراقية، وأن أمري الكويت اتصل بامللك سعود الذي 

استجاب لطلب املساعدة.
كام يشري إىل طلب من الدول الصديقة والعربية ملامرسة نفوذها مع العراق   -

لتهدئة الوضع، وأكد نقطتني : 
- تأمل لندن أاّل يتدهور الوضع إىل صدام عسكري.   

- وأن بريطانيا ستسحب قواهتا متى ما قرر أمري الكويت ذلك، وأن وجود    
القوات ال يشكل هتديدًا للعراق.

ومن مداخلة السفري الربيطاين يتضح أنه ركز يف مداخلته عىل نقطتني:

األوىل: تاريخ الكويت التي تعاملت مع بريطانيا منذ 1899م، وأهنا تتمتع بكل 
رشوط االستقالل كعضو يف عدة مؤسسات إقليمية عربية ودولية.

القوات الربيطانية ستنسحب بمجرد أن يرى حاكم الكويت ذلك  والثانية : أن 
التزامات  وفق  نزلت  القوات  وأن  بالده،  الستقالل  التهديد  انتهاء  عند 
للعراق  تشكل هتديدًا  وأهنا ال  وبناء عىل طلب رسمي وعاجل،  بريطانيا 
وال نية لالعتداء عىل العراق، وأن حاكم الكويت طلب أيضًا املساعدة من 

اململكة العربية السعودية.

كان املندوب الربيطاين معتداًل يف طرحه، حريصًا عىل كسب تأييد الوفود، 
ادعاءاته يف  بأن  العراق  متهاًم  قواهتا،  بريطانيا لسحب  استعداد  إبراز  واضحًا يف 
الكويت سببت نزول القوات، وهي بأمر أمري الكويت، وهو الذي يقرر توقيت 

انسحاهبا عندما يشعر بأن بالده غري مهددة.
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بيان حكومي يف جملس األمن
املتحدثني،  ثاين  لطفي  عمر  السيد  املتحدة  العربية  اجلمهورية  مندوب  كان 

وهو حريص أيضًا عىل التأثري عىل سري املداوالت، وموجز مداخلته: 

العربية،  الدول  بني  القائم  النزاع  هلذا  املتحدة  العربية  اجلمهورية  استنكار   -
وأن بالده ترى أن أي أرض عربية هي ملك للشعوب العربية.

يأمل أال يتخذ العراق أي خطوة من شأهنا تعكري صفو األمن والسالم يف   -
املنطقة، وأن مبادئ الوحدة العربية ستحل النزاعات الشخصية.

نزول القوات الربيطانية أمر مؤسف، وهذه القوات تقلق بالده، وهلا تأثري   -
سلبي عىل أمن الدول العربية.

أفاد بأنه سيلقي بيانًا آخر بعد االستامع إىل املداخالت.  -
اكتفى عمر لطفي يف مداخلته بقراءة بيان صادر من حكومة القاهرة الذي 
املندوب  التي حتدث هبا  الفرنسية  أو  باللغة اإلنجليزية  ال يعني شيئًا عند قراءته 
التخاطب يف  لغة  بعيد جدًا - عن  بيان سيايس عقائدي قومي -  املرصي، وهو 
من  االمتعاض  عىل  مؤرشات  وفيه  للكويت،  دعم  فيه  والبيان  املتحدة،  األمم 

الوجود الربيطاين.
وفيام ييل نص البيان الصادر من حكومة القاهرة كام نرشته جريدة األهرام يف 

عددها الصادر يف األول من يوليو 1961م.

إن حكومة اجلمهورية العربية املتحدة، تتابع بقلق، تطور الساعات األخرية 
يف األزمة ما بني حكومة الكويت واحلكومة العراقية.

ولقد تلقت حكومة اجلمهورية العربية املتحدة عن طريق مصادرها املختلفة 
ما يشري إىل أن قوات من اجليش العراقي قد صدرت إليها األوامر بالتحرك صوب 
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حدود الكويت. كام تلقت اجلمهورية العربية أن بعض الدوائر يف بغداد تبحث 
جديًا احتامالت التدخل العسكري.

الثقيلة عىل نفس كل مواطن من أبناء  ويف هذا اجلو املشحون باالحتامالت 
األمة العربية، فإن اجلمهورية العربية تتوجه برجائها وأملها إىل الشعب العراقي 
العظيم، واثقة أنه لن يرىض بغري مبادئ النضال العريب بدياًل يلهمه ويرشده إىل 

طريق الواجب العريب.

العريب  للتاريخ  بالوالء  صادق  بشعور  العربية  اجلمهورية  تتوجه  كذلك، 
أو  برأي  بعيد،  أو  قريب  اللحظات، من  يشارك هذه  إىل كل مسؤول  واملستقبل 
قرار يمس األزمة، يف أي ناحية من نواحيها، أن يضع يف اعتباره قبل أي قرار، أن 
مصري األمة العربية يعلو عىل أي جمد شخيص، وعىل أي مطمع إقليمي، وعىل أي 
معاهدة أو وثيقة قديمة. وإنام من وحدة الدم، من وحدة الفكر والضمري، يميض 
مستقبل األمة العربية إىل أملها يف الوحدة القائمة عىل اإلرادة احلرة لشعوهبا، بكل 

ما تنطوي عليه الوحدة من كرامة الوطن العريب وكرامة املواطن العريب.

عنارص  ثمة  أن  لألحداث  متابعتها  يف  املتحدة  العربية  اجلمهورية  وتشعر 
كثرية، بعضها يعرف ما هو مقدم عليه، وبعضها اآلخر ال يقدر مسؤولية ما يفعله، 
العربية وحدهم.  يفيد منه غري أعداء األمة  الشعبني إىل حد ال  تدفع األزمة بني 
وإن اجلمهورية العربية املتحدة تتابع بأسف وبشعور عميق من عدم الرضا هذه 
التحركات العسكرية لألسطول الربيطاين، وإهنا لتؤمن أنه ليس من حق عريب، 
عىل غري أساس من مطلب رشعي من املطالبة العادلة للنضال العريب، أن يعرض 

سالمة األمة العربية للمناورات الدولية، والحتامالت التدخل العسكري.

ويف مطالب النضال وحدها فإن األمة العربية عىل استعداد ملواجهة كل خطر، 
وحتمل أي مشقة، واالندفاع يف القتال إىل غري ما حد حتى يتحقق هلا النرص.
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إىل  الكويت والعراق  أزمة  تدفع  التي  الترصفات  العربية يف  وال ترى األمة 
بمطالب  صلة  أي  األخري،  االستعامري  التدخل  أو  املسلح،  الصدام  احتامالت 

النضال العريب.

إن الشعب العراقي العظيم، الصانع احلقيقي لثورة 14 متوز يوليه، بمبادئها 
تدعياًم  الداخيل،  للبناء  مهام  من  العراقي  الوطن  داخل  لديه  أن  يعلم  األصيلة، 

للمبادئ األصيلة لثورة يوليو، ما يتطلب كل جهد.
كذلك يعلم هذا الشعب العظيم أن قضايا عربية، غالية عالية، يف مقدمتها 
قضية فلسطني، التي تآمر عليها االستعامر والصهيونية، ما حيتاج إىل بعض هذه 
اجلهود. ولن يرىض هذا الشعب العظيم أن تتعرض مكاسبه الرشعية النابعة من 
املبادئ األصيلة لثورته ألخطار من يرتبصون هبا، ألن ثورته قضت عىل مطالبهم 
إرادته  رغم  هبم،  يربطه  كان  الذي  االستعامري  احللف  عىل  وقضت  العراق،  يف 

ومشيئته.
وإن اجلمهورية العربية املتحدة، لتثق يف أن الشعب الذي استطاع بثورته أن 

يميل منطق اإلرادة الشعبية، ال يمكن أن يقبل شيئًا ال ينبثق من إرادة شعبية.)6(
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املندوب العراقي واملؤامرة الربيطانية 
أنزلت  بأهنا  بريطانيا  واهتم  الباجهجي"  "عدنان  العراقي  املندوب  حتدث 
قواهتا يف الكويت دون مربرات لتهديد أمن واستقالل العراق، وأن شكوى شيخ 
الكويت جمرد خدعة بريطانية تتسرت وراءها، فال توجد حشود، وأن العملية هي 

مؤامرة بريطانية القتطاع جزء من العراق.

لعقد  معارضته   - الباجهجي  عدنان   - العراقي  املندوب  مداخلة  يف  وجاء 
بطريقة  امليثاق  من   )35( املادة  فرس  ألنه  الكويت؛  شكوى  إىل  لالستامع  جلسة 
تناسبه، مدعيًا أن الدول املستقلة فقط هي التي هلا احلق اللجوء إىل جملس األمن، 
متجاهاًل الفقرة الثانية من نفس املادة التي تتيح لألطراف األخرى تقديم شكوى 

إذا قبلت بااللتزامات التي يفرضها امليثاق.

ويف رأيه أن : 
جملس األمن ال يملك املربر القانوين للنظر يف الشكوى التي قدمتها الكويت، 
واهتم بريطانيا باقتطاع الكويت من العراق احلديث بموجب اتفاقية 1899م غري 

الرشعية.

ويتحدث عن عالقات الكويت مع البرصة، ويتهم التحالف االستعامري مع 
اإلقطاعي بحرمان العراق من حقوقه يف الكويت.

يستند عليها  التي  احليثيات  العراق طويلة يف تكرار  كانت مداخلة مندوب 
اللواء قاسم يف ادعاءاته يف الكويت؛ ارتباطها بالدول العثامنية، والنفوذ العثامين 
فيها، واستعامل العلم العثامين، إىل آخر الالئحة التي يرددها املسؤولون يف حكم 

قاسم بشأن الكويت.
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مل حيرض وفد الكويت اجللسة، واكتفى املجلس باالستامع إىل كلامت السفري 
الربيطاين والسفري املرصي وسفري العراق.

انتهت اجللسة األوىل املنعقدة يف 2 يوليو، وتم التأجيل إىل يوم اخلامس من 
يوليو 1961م.

ب - اجللسة الثانية لبحث شكوى الكويت، جلسة جملس األمن رقم 958)7( 
اخلامس من يوليو 1961م.

يف اليوم اخلامس من يوليو جاء وفد الكويت برئاسة السيد عبدالعزيز حسني 
وعضوية كّل من السيد سعود الفوزان، والدكتور حسني حممد العشاموي مستشارًا 

قانونيًا.

ويف بداية اجللسة طلب مندوب العراق أن يكون أول املتكلمني يف اجللسة، 
رغم أنه سبق له أن قدم خطابه يف اجللسة السابقة، ولذلك تشاور الرئيس وبعدها 
قرر وضع طلب املندوب العراقي للتصويت عىل قبوله أو رفضه، حيث صوت 
فقط مندوب االحتاد السوفيتي باملوافقة عىل طلب العراق، وامتنع الباقون، وبذلك 

فشل طلب السفري العراقي أن يكون أول املتكلمني.

املندوب العراقي بني املشكلة والوضع
املندوب  وتدخل  املناقشة،  يف  املشاركة  الكويت  وفد  طلب  الرئيس  طرح 
دولة،  يمثل  ال  الكويت  مندوب  أن  ذاكرًا   "ZORIN  - "زورين  السوفيتي 
منه  ليستفيد  للوضع  موضوعيًا  رشحًا  تقدم  لن  مشاركته  أن  ترى  موسكو  وأن 

املجلس، ولذلك ال تؤيد موسكو دعوة وفد الكويت للمشاركة.

وقد خلص رئيس اجللسة الوضع يف أن مجيع األعضاء - ماعدا وفد موسكو- 
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يوافق عىل مشاركة وفد الكويت، ولذلك طلب أن حيتل السيد عبدالعزيز حسني 
ممثل الكويت مقعده مشاركًا يف املداوالت.

تدخل مندوب العراق، وذكر أن تعليامت حكومته أن يعارض مشاركة وفد 
الكويت قبل موافقة املجلس عىل مشاركته ، وطالب أن يعامل طلب املشاركة من 
قبل وفد الكويت وفق املادة )39( من الئحة اإلجراءات التي تسمح باالستامع 
إىل شخصيات فقط - ليس ملمثيل دول - وأن تكون مشاركة ممثل الكويت حمددة 
يف  رئيسيًا  طرفًا  ليس  أنه  أي  التهديد،  عن  الناتج  بالوضع  األعامل  جدول  وفق 

الوضع املتأزم.
ومن ثّم فإن بالده تعترب مشاركة السيد عبدالعزيز حسني بصفته الشخصية 
للمشكلة، وأنه ليس طرفًا يف  املجلس يف مناقشته  تفيد  املشاركة  فقط، وأن هذه 

جدول األعامل.

والكويت  البرصة  بني  العالقات  عن  تارخيية  خلفيات  يف  خطابه  يف  ودخل 
عام  أحداث  عن  وحتدث  1899م،  عام  الكويت  فصل  يف  بريطانيا  ومؤامرة 
1938م وصيحة الوحدة مع العراق، ثم عاد لنفي احلشود العراقية مع تأكيدات 
عىل احللول السلمية، واهتامات لسياسة بريطانيا يف بذر مسببات االنقسام يف العامل 

العريب ومحاية مصاحلها يف اخلليج.

ودعا جملس األمن الختاذ إجراءات لسحب القوات الربيطانية من الكويت 
التي هتدد أمن العراق واملنطقة.

وكان خطاب املندوب العراقي حمصورًا يف االهتامات ضد بريطانيا ومؤامرهتا 
ومل يتحدث عن شكوى الكويت، وإنام ردد سياسة اتباع احللول السلمية مع إرصار 

وتأكيد عىل حقوق العراق يف الكويت.
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املندوب الرويس ونوايا االستعامر
حتدث املندوب الرويس "زورين" عن احلشود الربيطانية يف مستعمرة الكويت 
العراق، وأن هذه احلشود ليس هلا  التي أعلنت بريطانيا استقالهلا، مما هيدد أمن 
مربر مع تأكيدات العراق باتباع احللول السلمية، واهتم بريطانيا بوجود نوايا خفية 
يف مشيخة الكويت. ثم تطرق إىل أحداث الكونغو ولبنان واألردن عام 1958م، 

وحرب السويس وأنجوال، وقال إن املشكلة هي جزء من هذا املسلسل.
وطالب جملس األمن بالتحرك ملعاجلة األخطار التي هتدد السالم يف املنطقة 
الناجتة عن الوجود الربيطاين وليس عن هتديدات عراقية، وألح عىل معاجلة هذه 

املشكلة أواًل وبعدها يفكر املجلس يف مناقشة األمور األخرى.
وإنام  بالكويت،  العراق  مطالبة  إىل  يتطرق  مل  السوفيتي  املندوب  خطاب 
انحرص يف الوجود العسكري الربيطاين ويف نوايا االستعامر ويف جتارب موسكو 
مع االستعامر الغريب، وباملقاييس التي نعرفها يعّد اخلطاب السوفيتي معقواًل، فقد 

كان ذلك عام 1961م عند اشتداد احلروب الباردة.
املندوب الكويتي والنوايا احلسنة 

مداخلته  يف  وتناول  مرة،  ألول  حسني  عبدالعزيز  الكويتي  املندوب  حتدث 
دحض االدعاءات العراقية؛ وذلك عىل النحو اآليت :

والتي  الثانية(  )الفقرة  امليثاق  من   )35( املادة  وفق  هي  مشاركته  أن  أكد   -
تسمح بالدول غري األعضاء باملشاركة.

نفى أن الكويت كانت جزءًا من اإلمرباطورية العثامنية.  -
حتدث عن تطور الكويت بمؤسساهتا وعملتها وطوابعها وكياهنا.  -

والعراق  امللكي  والعراق  الكويت  حكومة  بني  املراسالت  إىل  أشار   -
اجلمهوري، مما يثبت عدم تبعية الكويت للعراق.
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أشار إىل رسائل متبادلة بني اللواء قاسم والشيخ عبداهلل السامل، وبخاصة   -
تبادل  طلب  بشأن  1958م،  سبتمرب  من  السابع  يف  املرسلة  الرسالة 

القنصليات بني البلدين.
العراقية  الوفود  وأن  االستقالل جمرد حتصيل حاصل،  اتفاق  أن  إىل  أشار   -
يف املؤمترات الدولية ساعدت يف انضامم الكويت إىل مؤسسات ومنظامت 

عاملية خمتلفة.
الصادر من وفود كويتية - عراقية اجتمعت يف  البيان الصحفي  إىل  أشار   -

بغداد لتطوير العالقات االقتصادية يف أبريل 1961م.
وبنّي أنه بداًل من الرتحيب باستقالل الكويت وجدت الكويت هتديدات   -
جدية من العراق، األمر الذي اضطرها إىل طلب العون من بريطانيا، وأكد 

أن الكويت ستعمل بكل جدية للحفاظ عىل استقالهلا.
التهديدات،  زوال  بعد  ستنسحب  الكويت  يف  الربيطانية  القوات  أن  أكد   -
أن  الكويت  تتأكد  فعندما  هبا.  امللتزمة  الكويت  سياسة  هي  هذه  وأن 
سالمتها حمفوظة فإن القوات ستنجيل عنها، وأن الكويت متد يد الصداقة 
يعلق أمهية عىل قرار جملس األمن  أنه  العراق خاصة، وبنّي  للجميع ومع 

بشأن شكوى الكويت من هتديدات العراق.
أنيق ومرتفع  الكويت عبدالعزيز حسني مكتوبًا بأسلوب  كان خطاب ممثل 
بعيد عن املهاترات، وفيه نوايا حسنة ومناسب جللسة جملس األمن. وقصد من 
العراقي حمرتفًا يف  املندوب  بينام كان خطاب  ذلك أن يؤثر عىل أعضاء املجلس، 
فنون األمم املتحدة، لكنه غري مقنع يف كثري من النقاط التي حتدث فيها عن شيوخ 
تناسب  عبارات  الكويت، ودخل يف  العراق يف  أحقية  الكويت ودورهم، وعن 

اإلعالم العراقي يف ذلك الوقت.
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واشنطن تعرتف باستقالل الكويت
ثم حتدث نائب املندوب الدائم للواليات املتحدة - السفري بلميتون:

واشنطن  أن  مؤكدًا  األوضاع،  هتدئة  يف  فعال  بدور  املجلس  قيام  إىل  فدعا 
تعرتف بالكويت دولة مستقلة ذات سيادة، وأن واشنطن سبق هلا توقيع اتفاقيات 

مع الكويت مبارشة.
وأشار إىل أن بيانات العراق ال تتفق مع الدعوة للتهدئة، األمر الذي دفع أمري 

الكويت لطلب املساعدة من بريطانيا ومن السعودية.
وأن  لالنسحاب،  األخري  وباستعداد  الربيطاين   - السعودي  بالدور  وأشاد 
الواليات املتحدة ترحب بتأكيدات العراق بعدم اللجوء إىل القوة، وتريد أن يقدم 

العراق، رسميًا، هذه التأكيدات إىل أمري الكويت.
ونالحظ أن مندوب الواليات املتحدة يف جملس األمن ترك مسؤولية الدفاع 
وتأكيد  األخري،  ملساعي  دعم  مع  الربيطاين،  للمندوب  الكويت  شكوى  عن 

االلتزام باستقالل الكويت ودعمه.
اجلمهورية العربية تعارض الضم وتؤيد الوحدة

حتدث مندوب اجلمهورية العربية املتحدة - السفري عمر لطفي - قائاًل إّن 
العربية،  املجموعة  بني  اخلالفات  تسوية  يف  العربية  القومية  مبادئ  تطبق  بالده 
وتعارض الضم، مع تأييدها ملبدأ الوحدة أو االحتاد، ومشريًا إىل واقع اجلمهورية 
العربية املتحدة، املؤسس عىل اتفاق اختياري بني مرص وسوريا يف الوحدة، ثم أكد 

دعم اجلمهورية العربية املتحدة تقرير املصري لشعب الكويت.
املشكلة،  حلل  السلمية  النوايا  أكد  الذي  العراق  مندوب  بيان  إىل  وتطرق 
وطالب بالسامح للمساعي العربية بتجاوز األزمة، مع تكرار ما ذكره يف اجللسة 
األوىل عن نضال الشعب العريب مستوحيًا ذلك مع البيان الذي صدر من القاهرة، 

ويطالب بأن حتل املشكلة وفق مبادئ األخوة العربية.
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الذي - بحسب قوله - عقد  الربيطانية هو األمر  القوات  نزول  وأشار إىل 
املشكلة، وهلذا تطالب اجلمهورية العربية املتحدة بانسحاب هذه القوات. وأوجز 
حق  وممارسة  الكويت  استقالل  تدعم  بأهنا  املتحدة  العربية  اجلمهورية  موقف 
تقرير املصري، وتطالب بسحب القوات الربيطانية من الكويت، مع الرتحيب بأن 

العراق لن يلجأ إىل القوة.
كان مندوب اجلمهورية العربية املتحدة متأثرًا بالبيان املرصي - الذى سنورد 
راديو  وأذاعه  يوليو 1961م  من  اخلامس  الصادر يف   - التالية  الصفحة  نصه يف 
القاهرة، وفيه اهتام بأن عملية حتشيد القوات تشري إىل أن العملية كلها، وإن مل تكن 
مدبرة من قبل، كانت عىل األقل تنتظر أدنى بادرة ليستند عليها التدبري. وكام يبدو 
فإن مداخالت السيد عمر لطفي تأيت ترمجة حرفية للبيانات السياسية التي تصدر 

من القاهرة، وتنرشها األهرام يوميًا.
مساء  األمن  جملس  يف  الكويت  شكوى  لبحث  الثاين  االجتامع  انتهى  وقد 

اخلامس من يوليو 1961م، عىل أن يلتقي املجلس يف اليوم التايل.

جريدة األهرام املرصية تنرش موقف اجلمهورية العربية املتحدة الذي 
حتول إىل أساس ملرشوع القاهرة يف جملس األمن



- 352 -

نص البيان الرسمي للجمهورية العربية املتحدة 
يف 5 يوليو 1961م

إن اجلمهورية العربية املتحدة، وهي تتابع الصورة التي تتطور إليها األزمة، 
التي قامت بني حكومة اجلمهورية العراقية وحكومة الكويت جتد من واجبها أن 
الربيطانية  القوات  هبا  تقوم  التي  الواسعة  العمليات  ضد  بالتحذير  صوهتا  ترفع 
املفاجئة،  األزمة  فرصة  منتهزة  بالذات،  الكويت  ويف  العريب  اخلليج  منطقة  يف 
القوات  املتحدة أن عملية حشد  العربية  التي قامت هبا هناك. وترى اجلمهورية 
الربيطانية يف الكويت جرت ومازالت جتري بصورة تشري إىل أن العملية كلها، إن 
مل تكن مدبرة من قبل فهي عىل األقل كانت تنتظر أدنى بادرة ليستند إليها التدبري. 
واجلمهورية العربية املتحدة التي حددت منذ الدقيقة األوىل لألزمة موقفها عىل 
أساس من املبادئ املستوحاة من جتارب النضال العريب وأمانيه، ترى أن احلشد 
الربيطاين واستمراره عىل الصورة التي جيري عليها اآلن يشكل خطرًا عىل الشعب 
هذه  أن  املتحدة  العربية  اجلمهورية  رأي  ويف  كلها.  العربية  األمة  وعىل  العراقي 

احلشود كلها مل تعد هلا اآلن أية رضورة.

فبعد أن غريت احلكومة العراقية موقفها، وعدلت عن منطق الضم بالقوة، 
وأعلنت يف األمم املتحدة التزامها بأن يكون السالم هو وسيلتها يف الدعوة إىل ما 
تنادي به، برصف النظر عن اختالف اآلراء فيه، فإن احلشود الربيطانية واستمرارها 
مل يعد هلا معنى إال معنى التهديد، وإال التظاهر بالقوة العسكرية عىل نحو يعرض 
األمن العريب للخطر. وترى اجلمهورية العربية املتحدة من وحي املبادئ العربية 
التي تؤمن هبا، أن استمرار حشد القوات الربيطانية وبقاءها يف الكويت عىل هذا 
النحو الذي شاهده العامل العريب خالل األيام املنتهية هو يف نفس الوقت خاص 
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باستقالل الكويت وبحرية شعبها. واستنادًا عىل هذا فإن وفد اجلمهورية العربية 
املتحدة  الدائم لدى األمم املتحدة قد تلقى تعليامت بأن يكون موقفه الرسمى يف 

موضوع قبول الكويت عضوًا يف األمم املتحدة عىل النحو التايل:

تكرار املطالبة برضورة جالء القوات الربيطانية فورًا. أوال- 

أن يرتبط التصويت عىل قبول الكويت عضوًا يف األمم املتحدة، بإمتام جالء  ثانيا- 
القوات الربيطانية جالًء كاماًل وناجزًا عن أراضيها، لكي يصبح استقالل 
هذا البلد العريب خالصًا ألهله، سلياًم من كل شائبة، ولتكون هلذا الشعب 
من عضويته يف املجتمع الدويل لألمم ضامنه جديدة تعزز ضامنات تطوره 

السلمي.)8(

- الكويت ترد عىل بيان القاهرة 
وقد ردت حكومة الكويت عىل بيان اجلمهورية العربية املتحدة ببيان رسمي 

صدر يف 6 يوليو 1961م.

جتلو  أن  الربيطانية  القوات  عىل  أن  املتحدة،  العربية  اجلمهورية  أعلنت  لقد 
القوة  بأهنا لن تستخدم  العراقية  الكويت فورًا، يف أعقاب ترصيح احلكومة  عن 

لتحقيق مطالبها.

وأنه ردًا عىل ذلك، فإن حكومة الكويت تريد أن توضح اآليت:

إن حكومة الكويت، إذ ترحب بالترصحيات الصادرة من بغداد، والقائلة  أواًل- 
بأن احلكومة العراقية لن تلجأ إىل القوة، ال يسعها إال أن تعرب عن أملها 
أن تصحب هذه الترصحيات خطوات عملية الستئصال الداء من أساسه.

إن وجود القوات الربيطانية يف الكويت ليس إال نتيجة ملطالبة اللواء قاسم  ثانيًا- 
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بضم الكويت إىل العراق، وال يكفي أن تعلن بغداد أهنا لن تستخدم القوة 
بواسطة  رصاحة  يعلن  أن  قاسم  اللواء  عىل  بل  قاسم،  مطالب  لتحقيق 
مندوبيه يف األمم املتحدة وجامعة الدول العربية عن ختليه عن مطامعه يف 

ضم الكويت.

الدول  وجامعة  األمن  جملس  عىل  األمر  عرضت  قد  الكويت  حكومة  إن  ثالثًا- 
جمارهيا،  إىل  املياه  يعيد  أن  يمكن  سلمي،  إجراء  بأي  وترحب  العربية، 

ويوحد العرب وجيمع كلمتهم.

رابعًا- جيب أاّل يمس هذا احلل الكويت واستقالهلا، كام جيب أن يكون هذا احلل 
هو الضامنات الدولية الفعالة حلفظ أمن الكويت وسالمتها.)9(

ج� - اجللسة الثالثة لبحث شكوى الكويت )10(

جلسة جملس األمن رقم 959
يف السادس من يوليو 1961م - الساعة الثالثة بعد الظهر

يف ذلك اليوم قدم مندوب بريطانيا )السري باتريك دين( حلل األزمة مرشوع 
القرار املقرتح الذي سمي )املرشوع الربيطاين(، والذي جاء يف ديباجته : 

إن املجلس درس مسألة الكويت، واستمع إىل بيانات األطراف املعنية باألمر، 
وأخذ علاًم أن قوات سعودية وبريطانية وضعت حتت ترصف حاكم الكويت بناء 

عىل طلبه.

كام أخذ علاًم من بيان مندوب العراق أن حكومته تتعهد باستخدام الوسائل 
السلمية فقط يف سياستها جتاه الكويت، كام أخذ علاًم أيضًا من بيان مندوب بريطانيا 
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أن القوات الربيطانية ستنسحب من الكويت بمجرد أن يقرر حاكم الكويت زوال 
التهديد عن بالده.

ويدرك املجلس أمهية إعادة السالم يف املنطقة، ولذلك يرحب بأية خطوات 
تتخذها جامعة الدول العربية، وبام ينسجم مع هذا املرشوع.

يقرر املجلس:
دعوة مجيع الدول إىل احرتام استقالل الكويت ووحدة أراضيه اإلقليمية.  -1

السالم  لتحقيق  يعملوا  أن  هلم  ينبغي  بأنه  األمر  يعنيهم  من  مجيع  حث   -2
واهلدوء يف املنطقة.

املوافقة عىل أن حيتفظ جملس األمن باملسألة قيد النظر واملراجعة.  -3

بعدها دخل املجلس يف مناقشة صلب املوضوع ... 

- سفري ليبرييا يؤيد استقالل الكويت 

أشاد  الذي   ،Barnes  - ليبرييا  سفري  املجلس  عضو  املتحدثني  أول  كان 
بداًل  املشكلة  ملعاجلة  األمن  جملس  الختيارمها  والعراق(  )الكويت  بالطرفني 
الوضع  مع  اإلجيايب  التعامل  من  املجلس  يتمكن  أن  ويأمل  بينهام.  املواجهة  من 
اخلطري، ويقرتح تأكيد حق شعب الكويت يف تقرير املصري ويف استقالله، ويؤيد 
هذا الواقع، وأن الكويت متلك مقومات الدولة، ويشري إىل مشاركة الكويت يف 

منظامت عاملية كان العراق يتبنى ترشيحها هلذه املنظامت.

ويشري إىل تأكيدات العراق، من خطاب سفريه أمام جملس األمن، باللجوء 
إىل الوسائل السلمية.
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وحتدث عن أن الوجود الربيطاين كان بناء عىل طلب األمري، وأنه ال يرى يف ذلك 
مشكلة طاملا ال يتعرض هذا الوجود الستقالل الكويت أو هيدد العراق، ويدعو إىل 

حل سلمي عن طريق اجلامعة العربية، وجيدد موقف حكومته باحلل الودي.

وسفري ليبرييا رجل جمرب يف األمم املتحدة كام يبدو من خطابه، ومداخلته 
جيدة يف دعمه الستقالل الكويت، ويف انسجامه مع لغة األمم املتحدة، وترصف 

كممثل لدولة صغرية جتد األمن والطمأنينة يف األمم املتحدة.

- السفري الفرنيس يرفض شكوى العراق
تدخل السفري الفرنيس )السفري بريارد(، ألول مرة، وقد جاء يف مداخلته:

الوضع خطري لكن املشكلة واضحة، استقلت الكويت باتفاق مع بريطانيا، 
وطالب اللواء قاسم بضمها إىل العراق، ورغم تأكيدات سفري العراق عن النوايا 
السلمية للعراق فإن خماوف أمري الكويت رشعية وال يوجد مربر لشكوى العراق 
وهناك  وجودها،  مسببات  ختتفي  عندما  ستنسحب  التي  الربيطانية  القوات  من 
بناء عىل طلب األمري، ولذلك ال يوجد سبب يربر  قوات سعودية أيضًا جاءت 

شكوى العراق.

كانت كلمة السفري الفرنيس واضحة؛ ليس فقط يف دعم الكويت، وإنام يف 
رفض شكوى العراق، وال شك يف أن مداخلته تركت تأثريًا إجيابيًا.

- السفري الرتكي يرفض اختاذ إجراء ما 
بعد السفري الفرنيس حتدث السفري الرتكي بشكل عام عن تطمينات حول عدم 
القوات الربيطانية  بأن  بأنه استمع إىل ممثل الكويت  القوة، ويستذكر  اللجوء إىل 
موجودة بناء عىل طلب من األمري، واستمع إىل سفري بريطانيا وهو يؤكد انسحاب 
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القوات متى ما طلب األمري، وأن املندوب الرتكي ال يرى سببًا يف اختاذ إجراء ما 
من جملس األمن، ويتمنى هناية سلمية للمشكلة.

وكان واضحًا أن تركيا ال تريد إزعاج العراق، وال تريد إزعاج حلفائها يف 
أوروبا، وال تريد أي قرار من املجلس، وهو موقف سلبي ال يليق بدولة مثل تركيا 

ملمة بأوضاع العراق ونواياه، لكن حكم املصالح له دور يف هذا املوقف املائع.

السفري الربيطاين يفند خطاب سفري العراق

حتدث )سري باتريك دين( مندوب بريطانيا قائاًل إن املجلس ال يستطيع أن 
يتخذ موقفًا إجيابيًا من شكوى العراق ومن شكوى الكويت، ألهنام متعارضتني، 
ولن  جنود  يبقى  فلن  ادعاءاته  أسقط  إذا  العراق،  بيد  املشكلة  حل  إن  ويضيف 
بأن  املجلس  مذكرًا  برسعة.  القوات  ستخرج  وعندها  وفعاًل،  قواًل  هناك  تكون 

مطالبة قاسم بالكويت هي التي أتت بالشكوى إىل جملس األمن.

ودخل السفري الربيطاين يف عملية تفنيد للخطاب الطويل الذي ألقاه سفري 
العراق وحدد مالحظاته يف املحطات التالية:

ادعاءات العراق يف الكويت.  -

تعليق سفري العراق عىل دعوة ممثل الكويت يف االجتامع.  -

نفي العراق لتهديداته ضد الكويت.  -

- ادعاءات سفري العراق بشأن احلشود الربيطانية يف الكويت:
يف تصديه لالدعاءات العراقية يف الكويت أشار السفري الربيطاين إىل االتفاق 
التي تشري إىل أن  الفقرة 16  الربيطاين يف لوزان عام 1923م، السيام  الرتكي - 
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وتقرر  نفوذها  حتت  كانت  التي  األقاليم  يف  الرتكية  الدولة  حق  تسقط  االتفاقية 
شعوب هذه األقاليم مصريها بنفسها دون تأثري من واقع سابق.

استقالل  واقع  يوضح  الكويت  ممثل  بيان  أن  إىل  الربيطاين  السفري  ويشري   -
الكويت عن الدولة العثامنية.

ممثل  صفة  عىل  العراقي  املندوب  اعرتاض  بشأن  الربيطاين  السفري  يؤكد   -
الكويت أن هذا املمثل جاء بناء عىل املادة )35(، الفقرة الثانية من امليثاق، 
بصفة  وليس  دولة  يمثل  وهو  بذلك،  مقتنعون  املجلس  أعضاء  وألن 

شخصية.

ويرفض اقرتاح السفري العراقي عىل أن تكون مشاركة ممثل الكويت وفق   -
تفيد  شخصيات  إىل  باالستامع  األمن  جملس  حق  تؤكد  التي   )39( املادة 

املجلس يف مداوالته.

ثم أتبع املندوب الربيطاين مداخلته قائاًل:
أما عن النوايا السلمية فإنني أطلب أن يضع مندوب العراق نفسه يف مكان 

أمري الكويت يف واقع االدعاءات التي تأيت من اللواء قاسم.

ثم قرأ املندوب الربيطاين رسالة رئيس األركان العراقي اللواء صالح العبديل 
إىل اللواء قاسم والتي جاء فيها:

مؤمتركم  يف  جاء  ما  نؤيد  متوز،  من  عرش  الرابع  قوات  وباسم  "وباسمي 
يتجزأ  ال  جزء  هي  التي  الكويت  يف  اإلمربيالية  املؤامرة  حول  الصحفي 
من اجلمهورية العراقية اخلالدة، ورغم واقع املؤامرة، فنرجوكم التقدم أهيا املنقذ 
العراقي، برعاية اهلل، وأن جيشكم الذي حطم قلعة االستعامر يف الرشق األوسط 

وأنجز أكرب ثورة يف القرن العرشين يضع إمكانياته بيدكم."
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كام اقتطف املندوب الربيطاين جزًءا من بيان اللواء عبدالكريم قاسم الذي 
ألقاه يف يوم 25 يونيو 1961م: 

جزء  هو  الذي  الكويت  بشعب  اإلرضار  من  الكويت  شيخ  نحذر  "إننا 
وسيعامل  الالئق،  العقاب  سيواجه  ذلك  خالف  وإذا  العراق،  شعب  من 

معاملة املتمردين".

كام أشار املندوب الربيطاين إىل قرب املسافة بني البرصة والكويت، وحداثة 
اجليش الكويتي، وقال إن طلب املساعدة من قبل احلاكم يف هذه الظروف أمر ال 
الذي  املتحدة  العربية  بيان اجلمهورية  السفري مداخلته مشريًا إىل  مفر منه. وتابع 
ذكر أهنا استقت معلومات من مصادرها حول أوامر حتريك القوات العراقية جتاه 
احلدود مع الكويت، ومن هذه البيانات هناك هتديد لسالمة الكويت واستقالهلا، 

وال بد من جتنب هذا التهديد.

أما عن احلشود الربيطانية يف الكويت فقد أعلن السفري أن القوات املوجودة 
يف الكويت هي لصد اهلجوم العراقي املحتمل وال توجد أي مهامت أخرى.

وعقب السفري الربيطاين عىل موقف االحتاد السوفيتي كام جاء يف بيان مندوبه 
)زورين(، وسأله مبارشة إذا كانت موسكو جتد مربرًا معقواًل يف ادعاءات قاسم 

يف الكويت.

كام عقب عىل بيان اجلمهورية العربية املتحدة قائاًل : 

عىل  تنكر  لكنها  الكويت  باستقالل  تعرتف  املتحدة  العربية  اجلمهورية  "إن 
احلاكم  حق  وهو  االستقالل،  عىل  للمحافظة  آلية  أهم  حاكمها  وعىل  الكويت 
يف طلب النجدة من احللفاء واألصدقاء، وأن اإلرصار عىل االنسحاب هو إنكار 

لسيادة الكويت وإنكار حلاجتها العسكرية".
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وتطرق السفري إىل مرشوع القرار من بريطانيا، وهو مرشوع يتضمن ثالث 
العسكري - مسؤولية جملس األمن  السيايس - اجلانب  : - اجلانب  نقاط هامة 

مستقباًل.

ذلك  يف  بام  الكويت  كيان  باستقالل  يعرتف  اجلميع  أن  السفري  ويستنتج 
منظمة  مؤمتر  يف  العمري  السيد  العراقي  الوفد  رئيس  به  رحب  حيث  العراق، 

العمل الدولية قائاًل: 

يف  كامل  كعضو  الفتية  العربية  الكويت  بدولة  أرحب  أن  جدًا  "يسعدين 
العراق  حكومتي  عن  نيابة  هبا  أرحب  وإنني  الدولية،  العمل  منظمة  مؤمتر 
وباسم املجموعة العربية". ويواصل ممثل العراق السيد العمري، "وأنه من دواعي 
االعتزاز أن نشهد تطورًا لدولة عربية فتية تأخذ مكاهنا يف منظمة العمل الدولية، 

كام كانت يف اجتامعات األرسة العربية "، كان ذلك يف 13 يونيو 1961م.

وبعد أسبوعني فقط يدعي اللواء قاسم أن الكويت جزء من العراق، فمن 
واجب بريطانيا أن تقول له إنه ال يمكن ضم الكويت.

بداية  قبل  الوضع  إىل  العودة  تريد  بريطانيا  فإن  العسكري  اجلانب  عن  أما 
األزمة، وتعمل عىل زوال التهديد، وعىل جملس األمن أن يتأكد من هناية التهديدات 
العراقية، وال بد أن يتعهد العراق إىل حاكم الكويت حقيقة إسقاط االدعاءات، 

وعندها فقط ستذهب القوات الربيطانية بعيدًا عن الكويت.

هناية  اململكة  وفد  يطلب  أن  يمكن  فال  األمن  جملس  مسؤوليات  عن  أما 
تطورات  املجلس  يتابع  أن  والبد  الكويت،  استقالل  تأكيد  دون  املناقشات 

األحداث سواء فيام يتعلق بتهديدات العراق أو انسحاب القوات الربيطانية.
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ويرحب املندوب الربيطاين بممثل الكويت يف املجلس، ويشيد بسياسة الشيخ 
عبداهلل السامل، مع التأكيد عىل أن شعب الكويت يستحق التهنئة باالستقالل، ومن 
املناسب أن يساند املجلس شعب الكويت يف استعادة أفراحه باالستقالل وذلك 

بإزالة مسببات األزمة.

وإن مرشوع القرار املقدم هو وصفة لعالج هلذا الوضع.

كان السفري الربيطاين قويًا وواضحًا وبليغًا ومؤثرًا، وحافظ عىل وقاره وعىل 
اعتداله وأظهر رغبته يف حل مرٍض سلمي للمشكلة.

- مندوب )الصني - تايوان( يؤيد احلل السلمي :

حتدث مندوب الصني - تايون - وتطرق إىل عرض خللفية األزمة، )مطالبة 
وفد  فإن  الواضح  غري  الوضع  وبسبب  وسعودية(،  بريطانية  ونجدة  عراقية، 
الصني ال يرى داعيًا الختاذ قرار وإنام تأكيد املعارضة لتدهور الوضع مما قد يسبب 

الصدام.

وهينئ بريطانيا عىل موقفها الذي يؤكد استعدادها لالنسحاب متى ما طلب 
األمري منها ذلك، وعىل ممارستها ضبط النفس، وكذلك الحظ املندوب الصيني 
بارتياح مداخلة ممثل العراق حول النوايا السلمية، ولذلك فإنه يؤيد أي اجتاه من 

املجلس لتشجيع احلّل السلمي.

- السفري السوفيتي يرد عىل السفري الربيطاين :
حتدث بعد ذلك السيد زورين املندوب السوفيتي، الذي قال إّن هناك سببني 

للتحدث:
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يف  السوفيتي  االحتاد  موقف  إىل  اإلشارة  وثانيهام  الربيطاين،  املرشوع  أوهلام 
مداخلة السفري الربيطاين.

واهتم بريطانيا باالستمرار يف حشد القوات رغم معارضة أعضاء املجلس، 
السلمية  بالنوايا  نيويورك  يف  وسفريها  العراقية  احلكومة  تأكيدات  ويتجاهل 
للعراق، وأنه رغم ما يقال عن تواصل احلشود العراقية مل يتحرك جندي عراقي 
القوات  تدفق  بسبب  العامليني  والسالم  األمن  هيدد  الوضع  وأن  اجلنوب،  نحو 
الوضع  أمام هذا  اجلدية  إظهار  األمن هو  فإن مسؤولية جملس  الربيطانية، وهلذا 

اخلطري.
للحشود  تربير  هو  منه  األول  اجلزء  بأن  الربيطاين  املرشوع  عىل  ويعلق 

الربيطانية، وإضفاء الرشعية عىل هذه احلشود وتقنني البقاء العسكري.

ويضيف سفري موسكو بأن املرشوع يتناول الوضع القانوين للكويت، وهو 
اهتامم  إلبعاد  حماولة  هذه  وأن  اجللسات،  هذه  يف  األعامل  جدول  عىل  ليس  أمر 
أمام  التي  احلقيقة  املشكلة  وأن  الكويت،  يف  الربيطانية  احلشود  عن  املجلس 
املجلس هي رضورة مطالبته بسحب القوات الربيطانية من الكويت فورًا. لكي 
يفي املجلس بالتزاماته وفق امليثاق، والواقع أن مرشوع القرار يتجاهل طلب كل 

من االحتاد السوفيتي واجلمهورية العربية املتحدة بسحب القوات من الكويت.

وهلذا فإن املرشوع لن ينال تأييد االحتاد السوفيتي، وأن وفد االحتاد السوفيتي 
سيامرس حقه يف بإدخال تعديالت عىل املرشوع لكي ينسجم مع أهداف الرغبة يف 

حتقيق السالم العاملي واألمن العامليني.

ومل يتحدث مندوب االحتاد السوفيتي عن مطالب العراق، وال عن حقوقه 
يف الكويت وال عن شكوكه يف هوية الكويت وشخصيتها، وإنام انصب النقد عىل 

الوجود الربيطاين واالستعامري وما يمثله من هتديد لألمن والسالم يف العامل.
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- مندوب تشييل يأسف للخالفات العربية - العربية
حتدث مندوب تشييل الذي عرب عن أمله أاّل  يتطور الوضع إىل حالة االنفجار، 
وأنه من املؤسف أن يصل اخلالف بني الدول العربية إىل حد يقيض عىل إمكانيات 

التوحد بينها، وعىل هذه الدول حل مشاكلها اإلقليمية عرب آلياهتا.
وأيد مبدأ حق تقرير املصري، وأنه ال يقبل أن تتجه دولة لضم أخرى بمجرد 
اإلعالن عن الرغبة يف ذلك، فكل دولة تستطيع أن تقدم مسببات الدعاءاهتا، ولكن 

األمر حيسمه حق تقرير املصري، ومبادئ القانون الدويل ومسوغات منطقية.
من  مدعومة  استقالهلا  عىل  حصلت  الكويت  أن  إىل  املجلس  عناية  ووجه 
من  جاءت  الشكوى  ألن  العراق؛  شكوى  عىل  توافق  ال  التي  العربية  الدول 
منطلق االدعاءات العراقية يف الكويت، والوجود الربيطاين قانوين بناء عىل رغبة 
احلاكم مثل الوجود السعودي. وال يوافق عىل أن هناك مؤامرة وعدوانًا إمربياليًا، 
النوايا  إىل  السفري  ويشري  مندوهبا،  أكد  كام  الكويت  يف  البقاء  تريد  ال  فربيطانيا 
السلمية التي أكدها أصحاب العالقة، وعىل املجلس مساعدة اجلهود التي يبذهلا 

العرب للخروج من هذه األزمة.
التي  البيانات  معاين  وأخذ  القانونية،  الالتينية  بعقليته  يتحدث  السفري  كان 
ألقيت بجدية، بام فيها بيان العراق حول النوايا السلمية، لكنه أيد الكويت بالتأكيد 

عىل حق تقرير املصري.

بيان من مندوب الكويت
حتدث مندوب الكويت السيد عبدالعزيز حسني، قائاًل يف بيان قصري:

املجلس  يف  العراق  سفري  بيان  إىل  باألمس  استمعنا  عندما  سعداء  إننا   "
هذا  تسلمت  ولكنني  القوة،  إىل  اللجوء  وعدم  النوايا  حسن  عىل  فيه  يؤكد 
وأن  احلدود،  عىل  تزداد  العراقية  احلشود  بأن  حكومتي  من  معلومات  الصباح 
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اإلعالم العراقي وراديو بغداد يواصل هتديداته. وأن هناك تناقضًا بني ما يقوله 
ال  حكومتي  وأن  حكومته،  وترصفات  األمن،  جملس  أمام  هنا  العراق  مندوب 

تستطيع الثقة يف بيانات حكومة العراق".

- املندوب العراقي يرد عىل املندوب الربيطاين

متجاهاًل  الربيطاين،  املندوب  عىل  ردًا  )الباجهجي(  العراق  مندوب  حتدث 
مالحظات مندوب الكويت، ومستنكرًا عدم وجود إشارة إىل شكوى العراق من 
احلشود الربيطانية، ويكرر نوايا بغداد السلمية جتاه الكويت، ويطالب بأن يأخذ 

املجلس يف االعتبار بيانات العراق حول عدم استعامل القوة.

قدم  أن  بعد  الكويت  من  الربيطانية  القوات  بانسحاب  يطالب  ولذلك 
التطمينات بنوايا العراق السلمية.

الربيطانية موجودة يف  القوات  أمل يف حل سلمي طاملا  أنه ال  املوضوع  إن 
الكويت ضد العراق، والسالم يتحقق فقط بسحب بريطانيا قواهتا يف الكويت.

العراق،  الكويت ضد  الربيطاين يف  الوجود  وهناك احتامل إلساءة استعامل 
وبعد أن قدم العراق التطمينات، فيجب أن يتحول اهتامم املجلس نحو بريطانيا. 

وركز عىل رضورة سحب القوات الربيطانية إلعادة الوضع لسابق عهده.

وتطرق إىل اتفاقية 1913م العثامنية - الربيطانية التي حتدد حدود الكويت 
وكياهنا، ويقرأ من هذه االتفاقية املادة اخلامسة واملادة السابعة، بأن الكويت قضاء 

تابع لإلمرباطورية العثامنية.

وأشار إىل اتفاقية لوزان عام 1923م، )املادة 16 من االتفاقية(، التي تنص 
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عىل )أن تركيا تعلن بموجب هذه االتفاقية التنازل عن كل احلقوق واالمتيازات 
التي تقع خارج احلدود الرتكية احلالية(.

ويشري إىل املادة )15( من تلك االتفاقية، موضحًا أن تركيا تنازلت يف مناطق 
كانت تابعة هلا عن أجزاء من دول مثل إيطاليا، ومل ترش إىل تنازهلا عن الكويت ألهنا 
يف الواقع جزء من والية البرصة، وبعد احلرب انضمت واليات املوصل وبغداد 

والبرصة لتشكل الدولة العراقية، بينام فصلت بريطانيا الكويت عن البرصة.

الشيخ مباركًا  الكويت يف جملس األمن( ذكر أن  ويضيف أن املؤلف )ممثل 
ذلك  كان  وإذا  احلكم،  توليه  بعد   - 1897م  عام  يف  الربيطانية  احلامية  طلب 
صحيحًا فإن هذا ما يفرس إرسال الدولة العثامنية سفينة حربية إىل الكويت مطالبة 
الشيخ مبارك بمغادرة الكويت ألي مكان خيتاره، وأن ينضم كعضو إىل املجلس 
االستشاري لإلمرباطورية العثامنية براتب شهري 150 جنيهًا من الذهب، وهذا 
البارجة  أبعدت  باخرة  فأرسلت  مساعدهتا،  طالبًا  بريطانيا  إىل  جلوئه  سبب  هو 
العثامنية. هذا هو التاريخ يف رأيه، وهو يؤكد أن الكويت جزء من اإلمرباطورية 

العثامنية.

ويشري إىل أن مشاركة السيد عبدالعزيز حسني جاءت وفق البند )39( من 
هلذا  سوابق  وهناك  شخصية،  بصفة  جالس  وأنه  للمجلس،  اإلجراءات  الئحة 
أمام  للتحدث  اليهودية  الوكالة  ممثل  دعي  حينام  1948م  عام  يف  وذلك  النهج، 

املجلس بصفته الشخصية.

ويعود يف مداخلته إىل احلشود الربيطانية، ويقرأ من صحيفة نيويورك تايمز 
الصادرة يف نفس اليوم 6 يوليو 1961م، ويشري إىل أن املقيم الربيطاين يف الكويت 

السري وليام لووس ذكر أن الكويت جزء من والية البرصة العثامنية.
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ويقول، سريوليام لويس، إّن طلب املساعدة الكويتية من بريطانيا جاء بناء 
عىل تأثريات دعائية غري حقيقية عن حشود عراقية عىل حدود الكويت، باإلضافة 
ممثل  ويتساءل  البرصة،  يف  مشاه  وكتيبة  مدرعات  قوات  وجود  إىل  اإلشارة  إىل 

العراق، هل يعقل أن يطلب املجلس سحب حامية البرصة من مكاهنا؟

هل هذه رشوط تضعها بريطانيا؟، أين احلشود التي تتكلم عنها؟ مستنجدًا 
بام جاء يف صحيفة النيويورك تايمز نقاًل عن املقيم الربيطاين يف اخلليج.

الكلمة  بإعطائه  مطالبًا  الربيطاين،  للمرشوع  العراقي  الوفد  رفض  ويؤكد 
لتبيان خطورة املرشوع عىل سالمة العراق.

بعد كلمة املندوب العراقي شعر الرئيس بأن هناك حاجة للمشاورات إلعطاء 
الوفود وقتًا ملراجعة حكوماهتا بشأن املرشوع الربيطاين.

يوليو  من  السابع  اجلمعة  يوم  التايل  اليوم  إىل  االجتامع  تأجيل  تم  وهلذا 
1961م.

ويالحظ أن مداخالت السفري العراقي وليدة خربة حرفية وواسعة يف معرفة 
أجواء األمم املتحدة وقواعد السلوك فيها، ويف إملامه بإجراءات جملس األمن.

فقد انصب االهتامم العراقي عىل الوجود الربيطاين بالكويت، ملوحًا باتباع 
العراق األسلوب السلمي، الذي يتصور أنه يسحب مربرات الوجود العسكري 

الربيطاين.

ويتحدث عن مسؤوليات جملس األمن يف املحافظة عىل السلم واألمن الذي 
هتدده بريطانيا، ويتحاشى احلديث عن ادعاءات اللواء قاسم يف الكويت، مرددًا 

فقط مقتطفات تارخيية عن تبعية الكويت لوالية البرصة.
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يقول،  البالء، كام  التي هي أس  القوات  املجلس لسحب  العون من  ويريد 
ويقلل من املخاطر عىل الكويت إذا ما انسحبت القوات الربيطانية منها.

الربيطاين،  اهلجوم  يف  وإنام  الضم  إّدعاءات  يف  ليست  املشكلة  إن  ويقول 
العربية  السوفيتي، ومندوب اجلمهورية  النهج مندوب االحتاد  ويساعده يف هذا 

املتحدة، وتردد تركيا.
ويالحظ أن صحيفة األهرام نرشت يف عددها الصادر يوم اجلمعة السابع من 
يوليو 1961م إضافات ملوقف اجلمهورية العربية املتحدة من األزمة حيث اجتمع 
د. حممد الزيات ممثل اجلمهورية العربية املتحدة يف اجلامعة العربية مع السيد ممثل 

العراق، وقدم له مخس نقاط كقاعدة ملوقف اجلمهورية العربية املتحدة: 
استخدام  عدم  العربية  اجلامعة  أمام  ودوليًا  رسميًا  العراق  تأكيد  رضورة   -1
مع  واحتاده  الكويت  بمستقبل  يتعلق  مرشوع  أي  يف  القوة  أو  التهديد 

العراق.
سعي الدول العربية جمتمعة جلالء القوات الربيطانية عن الكويت.  -2

عدم إثارة أي منازعات يف املنطقة قد تؤدي إىل تدخل من قوة أجنبية فيها.  -3
عىل  املتحدة،  لألمم  الكويت  انضامم  املتحدة  العربية  اجلمهورية  تأييد   -4
األرايض  عن  الربيطانية  القوات  بجالء  مرتبطة  العضوية  هذه  تكون  أن 

الكويتية.
تسوية أي منازعات إقليمية داخل نطاق اجلامعة العربية.  -5

د - اجللسة النهائية لبحث شكوى الكويت يف جملس األمن)11(
      اجلمعة املوافق 7 يوليو 1961م

استأنف املجلس جلساته بشأن شكوى الكويت، ويف البداية حتدث رئيس 
املجلس - ممثل اإلكوادور - بصفته ممثاًل حلكومته.
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- ممثل اإلكوادور ال يعترب مطالبة بلد ببلد مشكلة
هيدد  العراق  أن  من  الكويت  من  شكوى  هناك  إن  اإلكوادور  ممثل  يقول 
استقالله، وادعاءات من العراق بأن الكويت جزء منه، وهذا لب املشكلة، وأن 
بالده ال تعترب مطالبة بلد ما ببلد آخر يشكل هتديدًا للسالم إذا مل يرتبط ذلك بنوايا 

عدوانية أو عمليات عسكرية. 

إن االلتزام ببنود املعاهدات هو جوهر القانون الدويل، وإن املعاهدات التي 
تتم نتيجة للقوة ليس هلا قابلية وفعالية ومرفوضة.

وفق  األزمة  هلذه  سلمي  حل  إلجياد  اجلهود  كل  يؤيد  اإلكوادور  وفد  وإن 
من  ألنه  املشكلة  هلذه  باهتامم  متابع  الوفد  أن  كام  امليثاق.  جسدها  التي  املبادئ 
الشعوب  مع  عالقات  وهلا  للمشاكل  القانونية  احللول  ويؤيد  وصغري  مسامل  بلد 

العربية.

جلسة التصويت يف جملس األمن عىل طلب الكويت االنضامم هليئة األمم املتحدة يف 7 يوليو 1961م
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ومل يذكر سفري اإلكوادور شيئًا عن موقفه من املرشوع الربيطاين ومن شكوى 
الكويت أو شكوى العراق.

- مرشوع اجلمهورية العربية املتحدة
حتدث بعده مندوب اجلمهورية العربية املتحدة )عمر لطفي(

فأكد بأن بالده تريد:

- استقالل الكويت وفق مبدأ تقرير املصري.

- تطالب بانسحاب القوات الربيطانية فورًا.

- تأمل بحل سلمي يف إطار اجلامعة العربية.

وقدم مرشوع قرار يعكس موقف اجلمهورية العربية املتحدة. 

وقد تّم نرش مرشوع القرار الذي قدمته اجلمهورية العربية املتحدة يف صحيفة 
األهرام يف عددها الصادر يف الثامن من يوليو، ونص املرشوع هو:

بعد االطالع عىل املواد املدرجة يف جدول األعامل، والبيانات التي أدىل هبا 
ممثال العراق والكويت، وإعالن ممثل العراق أن حكومته تنتهج الوسائل السلمية 
يف حل أزمة الكويت، نرى أنه من الرضوري، ونحن نضع نصب أعيننا أن تسود 

الظروف السلمية هذه املنطقة، أن يطالب املجلس بام ييل:

أوال- حل هذه األزمة بالوسائل السلمية
ثانيا- مطالبة اململكة املتحدة بسحب قواهتا من الكويت فورًا.

ويشري املندوب املرصي إىل أن مرشوع بريطانيا غري متكامل وال يتطابق مع 
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موقف بالده، ويطلب أن يعالج انسحاب القوات الربيطانية، وهو املحور الذي 
تعطيه اجلمهورية العربية املتحدة األولوية.

وتعترب اجلمهورية العربية املتحدة أن وجود القوات الربيطانية ال يساعد يف 
إحالل السالم، وال يف حل املشكلة سلميًا، وإنام يزيد التوتر، ألن وجود قوات 
أجنبية عىل أراض عربية هلا مضاعفات خطرية يف رأي اجلمهورية العربية املتحدة، 

ويطالب بطرح املرشوع للتصويت.

املندوب الصيني يعرتض عىل االنسحاب الفوري
حتدث املندوب الصيني )تايوان( وقال إن املداوالت يف جملس األمن هدأت 

الوضع يف املنطقة، وأهنا سامهت يف االهتامم العاملي باألمن والسالم فيها.

وإنه يؤيد املرشوع الربيطاين الذي يعالج الوضع، وهو املحافظة عىل استقالل 
الكويت، ويعرتض عىل طلب اجلمهورية العربية املتحدة االنسحاب الفوري.

- املندوب الكويتي ال يرى ضامنًا يف مرشوع اجلمهورية العربية 
حتدث املندوب الكويتي )السيد عبدالعزيز حسني( حيث قال:

اطلعنا عىل مرشوع اجلمهورية العربية املتحدة، ونحن تواقون إىل االنسحاب 
الربيطاين من الكويت مثل اجلمهورية العربية املتحدة والدول العربية األخرى، 
ولكن يف هذه الظروف التي هيدد فيها العراق سالمة الكويت واستقالهلا ال يوجد 

أي ضامن للمحافظة عىل هذا االستقالل يف مرشوع اجلمهورية العربية املتحدة.

ه� - عملية التصويت عىل املرشوعني ونتائجها والتعليق عليها:
بعدها أعلن رئيس املجلس بدء عملية التصويت عىل املرشوعني؛ الربيطاين 

واملقدم من اجلمهورية العربية املتحدة.
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كان أول املتحدثني عن مرشوعي القرار مندوب االحتاد السوفيتي )السفري 
موروزف Morozov(، وموجز حديثه: 

إن املرشوع الربيطاين ليس من النوع الذي حيل املشكلة، وال يتفق مع توقعات 
العامل حللها، وقد فكرت موسكو يف تقديم تعديالت عىل املرشوع الربيطاين؛ ألن 

األولوية هي سحب القوات الربيطانية فورًا.

املتعلق  الثاين  البند  وخاصة  املتحدة،  العربية  اجلمهورية  مرشوع  إىل  ويشري 
بسحب القوات فورًا من الكويت، معلنًا أنه ينسجم مع موقف االحتاد السوفيتي، 

وهلذا ال يوجد مربر لتقديم تعديالت عىل مرشوع القاهرة.

إن انتشار القوات الربيطانية وأسطوهلا يف اخلليج هو استفزاز لألمن وهيدد 
السالم، ليس فقط يف املنطقة وإنام يف العامل كله.

وإعادة  مريض  حل  إىل  يؤدي  املتحدة  العربية  اجلمهورية  مرشوع  تبني  إن 
األمن والسالم إىل املنطقة.

وهلذا سيصوت االحتاد السوفيتي مع مرشوع اجلمهورية العربية املتحدة.

- السفري الربيطاين يعلق عىل مرشوع اجلمهورية العربية املتحدة 
العربية  علق السفري الربيطاين السري )باتريك دين( عىل مرشوع اجلمهورية 

املتحدة، قائال:

إن كل من الكويت وبريطانيا أوضحتا أن االنسحاب سيتم متى ما قرر األمري 
بأن اخلطر العراقي عىل بالده قد زال، وأن املرشوع الربيطاين يعالج هذه النقطة، 
وقد أكدت لندن أن الوجود الربيطاين ال يشكل خطرًا عىل العراق، وأن القوات 

الربيطانية يف وضع دفاعي. )وأقدم تعهدًا بذلك أمامكم(.
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للكويت  امللزم  التعهد  هذا  يتجاهل  املتحدة  العربية  اجلمهورية  ومرشوع 
ولربيطانيا، وال يقبل الوفد الربيطاين مرشوع اجلمهورية العربية املتحدة لسببني:

بتجاهل  لربيطانيا  دعوة  هو  الكويت  من  بريطانيا  قوات  بسحب  الطلب   -
فاألمري  الكويت،  مع  املعقودة  االتفاقية  وفق  وواجبها  الدولية  التزاماهتا 
يونيو 1961م،  املوقعة معه يف 19  بريطانيا وفق االتفاقية  طلب مساعدة 

وال خيار لربيطانيا سوى تلبية الطلب.

والسبب الثاين أن هذا الطلب هو تعدي عىل سيادة الكويت وعىل ممارسة   -
حقها يف طلب املساعدة من أي بلد تراه.

وإن هذه املساعدة جاءت تنفيذًا لاللتزام باتفاقية هلا صفة دولية، وأن األمري 
وحده الذي يقرر متى يطلب سحب القوات، عندما يرى وفق قناعته أن اخلطر 
زال، وال توجد نوايا خفية بريطانية ضد العراق، والقواعد العسكرية ألغراض 

دفاعية.

ويؤكد السفري أن القائد الربيطاين وضع بعض القوات لصد أي احتامل عىل 
القوات،  نزول  املرحلة األوىل من  تم يف  العراق، وأن ذلك  الكويتية مع  احلدود 

حتسبًا ألي طارئ.

ويرسنى إبالغ املجلس أن القوات الربيطانية يف الكويت تم ختفيض عددها 
بعدما اكتمل توزيعها يف مواقع دفاعية، وتم إعادة كتيبتني إىل مواقعهام السابقة، 

وأهنام سيعودان إىل البحرين.

مرشوع  يف  الفوري  االنسحاب  طلب  عىل  الربيطاين  التأكيد  تكرار  يالحظ 
القاهرة، وحدده باآليت:
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بأن األمري وحده يقرره عندما يشعر بانحسار اخلطر.  -

االلتزام  إفشال  معناه  الكويت  يف  القوات  بسحب  األمن  جملس  طلب   -
بمعاهدة  موثق  االلتزام  هذا  وأن  االتفاقية،  وفق  الكويت  جتاه  الربيطاين 

دولية، وليس من اختصاص جملس األمن التدخل يف ذلك.

إن طلب جملس األمن سحب القوات الربيطانية هو انتهاك للسيادة الكويتية   -
التي من اختصاصها الترصف وفق منظورها.

إن القوات الربيطانية بدأت يف مراجعة خطتها وسحبت بعض قواهتا.  -

- السفري العراقي يعلق عىل مداخلة املندوب الربيطاين
املندوب  عىل  ورد  باجهجي(  )عدنان  العراقي  السفري  ذلك  بعد  حتدث 

الربيطاين قائاًل:

إن االتفاقية بني الكويت وبريطانيا ليس هلا فاعلية رشعية يف رأي للعراق.  -

إن االلتزام بمبادئ امليثاق يأيت فوق أي اعتبار ألي حتالفات أو معاهدات   -
من قبل أي دولة، وال حيق ألي دولة أن هتدد دولة أخرى عضوًا يف األمم 

املتحدة.

القوات الربيطانية هتدد سالمة العراق والبد من سحبها سواء جاءت وفق   -
اتفاقية أو معاهدة ألن االعتبار األول هو لقوة امليثاق.

جيدد التأكيد أن العراق سيلجأ للوسائل السلمية فقط، وأن ادعاء بريطانيا   -
بأهنا جاءت لصد اعتداء عراقي حمتمل غري صحيح ألنه ال توجد حشود 

عراقية وال يوجد هتديد عراقي.

ويشري إىل تقرير يف صحيفة التايمز الربيطانية نرش يف اخلامس من يوليو بعثه   -



- 374 -

مندوهبا يف الكويت بأن اهلدوء والصمت يسيطران عىل اجلانب العراقي من 
احلدود مع الكويت، ويقول إن هذا رد عىل ادعاءات بريطانية مزيفة بشأن 
احلشود، والبد من سحب قواهتا من الكويت، وهذا هو دور جملس األمن 

يف مداولته احلالية.

طالب الرئيس األعضاء البدء يف عملية التصويت؛ فطرح املرشوع الربيطاين   -
للتصويت أواًل، وقد صوت لصاحله كل من: تشييل والصني وفرنسا وليبرييا 

وتركيا وبريطانيا والواليات املتحدة.

وعارضه االحتاد السوفيتي.  -

العربية  واجلمهورية  واإلكوادور  سيالن  من  كل  التصويت  عن  وامتنع   -
املتحدة.

وأعلن الرئيس نتيجة التصويت بسقوط املرشوع الربيطاين بسبب فيتو االحتاد 
السوفيتي، مع أنه نال األغلبية املطلوبة.

للتصويت، وكانت  املتحدة  العربية  اجلمهورية  الرئيس مرشوع  ثم طرح   -
النتيجة:

امتنع عن التصويت كل من : تشييل والصني واإلكوادور وفرنسا وليبرييا   -
وتركيا والواليات املتحدة.

املعارض : ال أحد.  -

املؤيد: اجلمهورية العربية املتحدة واالحتاد السوفيتي وسيالن.  -

وسقط مرشوع اجلمهورية العربية املتحدة ألنه مل ينل عدد األصوات املطلوبة 
لسيادة  ويتعرض  الكويت،  تريدها  التي  التطمينات  يوفر  ال  وألنه  املجلس،  يف 

الكويت وحقها يف طلب املساعدة.
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ونرى أن املرشوع الذي قدمه السفري لطفي مندوب ج.ع.م يف جملس األمن 
خيتلف عن النقاط اخلمس التي ذكرهتا األهرام وأمهها: تعهد العراق أمام اجلامعة 

العربية واألمم املتحدة تعهدًا إلزاميًا باللجوء إىل احللول السلمية.

فال يوجد تعهد، جمرد خطاب ألقاه السفري العراقي الذي سعى - بكل قوته- 
وتركيزه  املجلس،  اجتامع  عن  العراق،  ادعاءات  وهي  احلقيقية،  املشكلة  إلبعاد 

عىل وجود القوات الربيطانية يف الكويت وهتديدها للعراق.

- املندوب الربيطاين يعلق عىل نتيجة التصويت
ضد  الرويس  الفيتو  إىل  أشار  الذي  الربيطاين  السفري  حتدث  التصويت  بعد 
الفيتو التي جلأ إليها االحتاد السوفيتي، تاركًا ذلك  الكويت، وتساءل عن أعداد 
للكمبيوتر وللتاريخ، ويشري إىل أن الفيتو عطل رغبة املجلس يف التعامل من أجل 
هي  ما  يعرف  وال  العامل،  من  مضطرب  جزء  يف  اهلدوء  واستعادة  التوتر  ختفيف 

أهداف موسكو من ذلك.

بني  الوضع  ملعاجلة  املعقولة  النقاط  كل  فيه  مرشوعًا  بريطانيا  قدمت  ولقد 
مع  صوتت  التي  املجلس  يف  األغلبية  شعور  يعكس  وهو  والعراق،  الكويت 

املرشوع.

ومن املؤسف أن تنتهي أعامل املجلس دون قرار متخذ، ومع ذلك فال يوجد 
أي شعور باإلحباط؛ ألن املجلس ناقش املوضوع وتداول فيه دون نتيجة، فقد 
شعرت بريطانيا بأن واجبها إبالغ املجلس باخلطوات العسكرية التي اختذهتا بناء 

عىل طلب أمري الكويت يف مواجهة هتديدات ضده.

النتائج  لتدرس  بغداد  حلكومة  فرصة  املداوالت  هذه  تعطى  أن  واملرجو 
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الضم ضد دولة جارة وصغرية، واألمل  يفرزهاممارسة سياسة  قد  التي  اخلطرية 
أن تستوعب بغداد الدرس.

التي  وباإلجراءات  حمنتها،  يف  الكويت  مع  والتعاطف  بالدعم  سعيد  وإنه 
اختذهتا بريطانيا، وإن لندن سعيدة بأن تالحظ أنه ال يوجد أي عضو يف املجلس 
- ربام باستثناء دولة واحدة - تظهر تعاطفًا مع االدعاءات العراقية ضد الكويت، 
ويمكن القول إن هذه احلقيقة تعطي ملداوالت املجلس إجيابيات، ووفرت دعاًم 

للعمل لرتسيخ حسن العالقات بني الشعوب.

عىل  تبعث  زالت  ال  املسؤولني  كبار  يصدرها  التي  العراقية  البيانات  وإن 
القلق، وإن التهديدات عرب احلدود ال زالت مستمرة.

ويمكن القول إن التعاطف والتأييد الستقالل الكويت واحلفاظ عىل سيادهتا 
جيعل االستمرار يف هتديدات العراق ضد الكويت أمرًا ال يقبله املجلس.

املنطقة  يف  الوضع  متابعة  اآلن  املجلس  من  املطلوب  أن  بريطانيا  ورأي 
واالجتامع مرة أخرى دون تأخري.

- مندوب سيالن: بني فايوال وسباستني
محيمة  عالقات  هلا  وسيالن  مرة،  ألول  سيالن  مندوب  ذلك  بعد  حتدث 
يف  عبدالنارص  الرئيس  صديقة  باندرنايكه(  )السيدة  الوزراء  ورئيس  بالقاهرة، 

مؤسسة عدم االنحياز.

للموقف  إعطاء تفسريات ومسببات  للتصويت؛  أي  وكانت كلمته رشحًا 
املتخذ، وليس مداخله يف صلب املوضوع، وقد قال السفري السيالين: 

الكويت مع عدم وضوح مواقف جرياهنا،  يتزامن استقالل  إنه ملؤسف أن 



- 377 -

التفاهم  أبواب  تفتح  وأن  اللبس،  هذا  ويزال  األوضاع  تتبدل  أن  سيالن  وتأمل 
بني أبناء وورثة حضارة عظيمة، ويستشهد بأبيات من مرسحية شكسبري )الليلة 
 Viola and وسباستني  فايوال  بني  املرسحية  تلك  يف  ويقارن  عرشة(  الثانية 

Sebastain ومها بطلتا املرسحية، ويقتطف العبارات التالية:

صوت واحد وأسلوب واحد ووجه واحد، لكنهام شخصان.  -

وجه طبيعي واحد.  -

هل قسمتام نفسيكام.  -

وأهيام  فايوال  أهيام  واح��دة،  تفاحة  من  نصفني  من  تشاهبًا  أكثر  وأهنام   -
سباستني؟

أصدقاء  ألننا  أكثر،  بتقارهبام  املستقبل  يأيت  أن  األمل  السفري:  يضيف  ثم 
األطراف كلها، ويأيت دعاؤنا معربًا عن ذلك، ونأمل من األطراف التي هلا وزن 
نتفهم  وإننا  الدويل،  املجتمع  منها  يتأثر  إشكاليات  تسبب  أاّل  املنطقة  يف  وتأثري 

الترصف املسؤول من هؤالء الذين عرفوا املنطقة جيدًا.

جريدة األهرام تربز مرشوع اجلمهورية العربية املتحدة وفيتو االحتاد السوفيتي



- 378 -

ومل يعط سفري سيالن تفسريًا مبارشًا ملوقف بالده، ومل يرش إىل حقائق الكويت 
أو إىل نوايا بغداد ضدها، وإنام قدم تفسريًا أدبيًا من مرسحية وجدها ختلصه من 

اختاذ املوقف الواضح الذي تتطلبه القضية.

- احلرب الباردة يف هلجة السفري الرويس
يعود السفري الرويس )موروزف( ليأخذ الكالم، بحدة احلرب الباردة، ويرد 
عىل مالحظات السفري الربيطاين حول "الفيتو" وتاريخ موسكو املستمر، مع هذا 

الفيتو.. 

من املنطق أن يرفض جملس األمن املنوط به ترسيخ السالم واألمن، مرشوع   -
بريطانيا الذي يكرس االحتالل الربيطاين للكويت، وعىل السفري الربيطاين 
العربية  اجلمهورية  مرشوع  عىل  بريطانيا  صوتت  كيف  دائاًم  يتذكر  أن 
مرشوع  يعارض  مل  وطبعًا  عليه،  التصويت  عن  امتنعت  حيث  املتحدة، 
املصالح  مع  تصوت  دائمة  أغلبية  هناك  ألن  املتحدة  العربية  اجلمهورية 
الغرب  دول  من  املتبع  والتقليد  فيتو،  إىل  مضطر  غري  فهو  لذلك  الغربية، 
الغرب مع ذلك  فيتو لكن  التصويت أو االمتناع، فال حاجة إىل  هو عدم 
الذي مل حيصل عىل األصوات  املتحدة،  العربية  أفشل مرشوع اجلمهورية 

املطلوبة.

وبريطانيا مثل االحتاد السوفيتي منعت تبني املرشوع الذي ال تريده، الفرق   -
أن موسكو تلجأ إىل الفيتو ألهنا ال متلك األغلبية، بينام اآلخرون يكتفون 
اعرتضت،  التي  وحدها  موسكو  وليست  املرشوع،  إلسقاط  باالمتناع 

وهناك سيالن، واجلمهورية العربية املتحدة، واإلكوادور.
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يثري  الذي  األمر  وهدوئهم،  اإلنجليز  برودة  إىل  الرويس  السفري  ويشري   -
تعجب السفري الرويس.

عن  يتحدث  مل  املرشوع  بأن  ذاكرًا  الربيطاين  املرشوع  حمتويات  إىل  ويعود   -
نزول القوات الربيطانية يف الكويت أو عن طلب األمري، موقف موسكو 
رفض االحتالل، فاألمري ليس بمقدوره أن يطلب سحب القوات الربيطانية 
أو إعادة النظر يف وجودها، وأن أمري الكويت ال يقدر عىل الترصف طاملا 
القوات الربيطانية موجودة عىل أرايض كويتية، ورغبات األمري تلتقي يف 

الواقع مع رغبات بريطانية.
انسحاب  بأن  االدعاء  إن  قائاًل:  الصدد  هذا  يف  الرويس  السفري  ويعلق   -
القوات الربيطانية سيتم عندما يريد األمري ذلك معناه يف الواقع انسحاهبا 

من الكويت عندما تقرر بريطانيا ذلك بنفسها.

هذا هو جوهر املرشوع الربيطاين كام تراه موسكو، ويتابع السفري السوفيتي 
تعليقه قائاًل:

إن السفري العراقي أكد للمجلس أن بالده لن تلجأ للقوة، وحكومة بغداد   -
املجلس  إىل  العراق  سفري  يقوله  ما  بني  تناقض  يوجد  وال  ذلك،  أكدت 
السفري  يقوله  ما  الواضح بني  التناقض  بينام  بغداد،  تقوله حكومته يف  وما 
الربيطاين عن سحب القوات من الكويت عندما يريد األمري، وبني ما يقوله 

سري وليام لووس املقيم الربيطاين يف البحرين.

السيايس  املقيم  السري وليام لووس -  يقوله  بام  الرويس  السفري  ويستشهد   -
الربيطاين يف اخلليج.

ففي رأيه أنه طاملا يستمر اللواء قاسم يف ادعاءاته فال بد من بقاء شكل من 
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لن  أننا  ذلك  ومعنى  ادعاءاته،  يسحب  مل  أنه  ويبدو  الكويت،  يف  القوة  أشكال 
ننسحب إىل أن نجد البديل.

يقول السفري الربيطاين إن القوات ستستجيب عندما يتضاءل خطر االعتداء 
العراقي عىل الكويت، بينام يقول السري وليام لووس إن القوات باقية حتى تسقط 

حكومة بغداد ادعاءاهتا.

ويستند السفري الرويس أيضًا إىل تفسريات سفري اإلكوادور رئيس اجللسة، 
لألمن  هتديدًا  يشكل  ال  أخرى  دولة  عىل  دولة  من  االدعاء  إن  فيه:  يقول  الذي 
والسالم العامليني إذا مل ترافقه إجراءات غري عادية، ومع ذلك يرص السفري الربيطاين 
عىل وجود هتديدات ضد الكويت، ومعنى ذلك جتاهل تام ملشاعر بعض الوفود 

يف جملس األمن التي تطالب بسحب القوات الربيطانية من الكويت.

أن  إىل  مشريًا  ينجح  مل  الذي  املتحدة  العربية  اجلمهورية  مرشوع  إىل  ويعود 
مرشوع اجلمهورية العربية املتحدة جاء من دولة يف املنطقة، وأيدته دول املنطقة.

حققت مكاسب  األمن  جملس  املداوالت يف  أن  موروزف  السفري  ويتصور 
املنطقة  أن دول  املكاسب  الربيطاين، وأول  السفري  التي خلصها  تلك  ختتلف عن 
الكويت،  يف  وجودها  بقوة  عارضت  الربيطاين  االستعامر  جربت  التي  خاصة 
والبد أن تستجيب بريطانيا لصوت املجلس وتسحب قواهتا وإال ستدفع ثمنًا إذا 

حتدت أصوات الشعوب املحبة للسالم.

هذه املداخلة هي مرآة حقيقية للصدامات واجلدليات واملواجهات اللفظية 
التي تسيدت جملس األمن خالل احلرب الباردة.

املجاهبات،  من  النوع  هبذا  يستمتع  موروزف  الرويس  السفري  أن  وواضح 



- 381 -

مثل غريه الذين اشتهروا يف مداخالهتم يف جملس األمن أمثال السفراء من اجلانب 
السوفيتي )جيكوب مالك، فيشنسكي، وزورين، وفيدرنيكو(.

- السفري العراقي مل خيامره الشك :
تدخل السفري الباجهجي الذي ال يرتك فرصة تضيع عليه:

اجلمهورية  قرار  املجلس  تبني  لعدم  يأسف  وفده  إن  العراقي  السفري  يقول 
العربية املتحدة، ولكنه راٍض عن املداوالت لألسباب التالية:

ومل  الكويت  من  الربيطانية  القوات  انسحاب  طلب  عىل  أحد  يعرتض  مل   -
يصوت أحد ضد مرشوع اجلمهورية العربية املتحدة.

ثالث دول صوتت معه والباقي امتنع عن التصويت.

إىل  تتوصل  وأن  املناقشات  ضوء  يف  موقفها  بريطانيا  تراجع  أن  يف  يأمل   -
حتمية االنسحاب.

حكومة  عن  نيابة  هبا  ويشيد  وموقفها،  املتحدة  العربية  اجلمهورية  يشكر   -
لنجدة  العظيمة ستأيت  العربية  الدولة  أن هذه  العراق، ومل خيامره شك يف 
شعب  عن  نيابة  لطفي  عمر  السفري  ويشكر  الشدة.  وقت  يف  العراق 

العراق.
ومع حتفظاته عىل الفقرة الثانية يف الديباجة التي تشري إىل استقالل الكويت   -
القوات  )سحب  اجلوهرية،  للفقرة  تأييده  يف  يؤثر  ال  التحفظ  هذا  فإن 
الربيطانية فورًا(، وأن العراق واجلمهورية العربية املتحدة يلتقيان يف موقف 
واحد حول هذه النقطة، وأن هذا هو موقف األمة العربية كلها، ومعظم 

الدول العربية.
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وعىل شيخ الكويت ومحاته )بريطانيا وغريها( أن يستخلص العرب من واقع   -
أن العرب يف كل بلداهنم يطلبون سحب القوات الربيطانية من الكويت.

املناقشات  خالل  العراق  موقف  لدعمه  وممثله  السوفيتي  االحتاد  ويشكر   -
اجللسة  رئيس   - اإلكوادور  ممثل سيالن واآلخرين السيام سفري  وكذلك 

لتفهمه الصادق. 

وخيتتم بالشكر للرئيس وألعضاء املجلس للسامح له باحلديث يف املناقشات،   -
وبالذات الرئيس ألدبه وأخالقه العالية وحياديته خالل املناقشات.

- مندوب الكويت راٍض عن مشاعر الدعم والتأييد :
حتدث السيد عبدالعزيز حسني ممثل الكويت بعد ذلك، وترمجة مداخلته كام ييل:

أتينا إىل املجلس نشكو من هتديد الستقالل الكويت وحلرية شعبه، وهذا   -
اإلجراءات  اختاذ  يستطع  مل  املجلس  ألن  ونأسف  قائام،  الزال  التهديد 

ملعاجلته. 

الكويت  ملوقف  نلمسها  التي  والتأييد  الدعم  مشاعر  عن  راضون  وإننا   -
وشعبها، ونأمل أن يتابع املجلس الوضع باهتامم.

هناية  يف   - إكوادور  سفري   - الرئيس  يتحدث  األمن  جملس  لتقاليد  ووفقًا 
املناقشات ويلخصها:

والسالم،  األمن  هيدد  وضع  ملعاجلة  قرار  دون  املداوالت  النتهاء  يأسف 
عن  نيابة  هلا  بالنداء  ويتوجه  الوضع،  خطورة  املعنية  األطراف  تتفهم  أن  ويأمل 
املجلس بكامله، باالمتناع عن أي عمل يزيد من خطورة الوضع، هذا األمل عرب 

عنه بصفته رئيسًا للمجلس.
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يقول الرئيس نيابة عن األعضاء:

إننا سنظل مراقبني متابعني للوضع اخلطري الذي مع األسف يسود املنطقة.

وإنني مستعد لدعوة املجلس - كرئيس - عندما تستدعي احلاجة، وأشكر 
الوفود ملشاعرهم والسكرتارية لكفاءهتم.

و - حقائق بشأن اجللسة :
انتهت شكوى الكويت يف جملس األمن يف اليوم السابع من يوليو 1961م 
بفيتو رويس قتلها بال اعتبار للحقائق التي كانت ماثلة أمام أعضاء جملس األمن، 
وإذا كان مصري الشكوى انتهى بالفيتو، فإن هناك بعض احلقائق التي يمكن أن 

أشري إليها بشأن املداوالت:

وقدمت  األوضاع،  ورشحت  وأيدهتا،  الكويت،  شكوى  بريطانيا  تبنت  أواًل- 
الكويت  استقالل  عىل  احلفاظ  بشأن  سابقًا  ذكرناه  الذي  القرار  مرشوع 
الربيطاين  السفري  توىل  وقد  قاسم،  اللواء  ادعاءات  عن  التخيل  وطلب 
عىل  الرد  يف  أم  املداخالت  يف  أكان  سواء  وبحرفية؛  بكفاءة  املسؤولية 
املالحظات التي قدمتها بعض الدول يف املناقشة، وتوىل التصدي لتشوهيات 

املندوب العراقي للحقائق.

األمم  قيام  منذ  وهي  األمن،  جملس  قاعة  إىل  الكويت  شكوى  جاءت   -   
املتحدة احللبة التي يتم عليها الرصاع بني الرشق والغرب؛ فمنذ قيام األمم 
املتحدة يف عام 1945م وحتى انتهاء احلرب الباردة عام 1980م، وقاعة 
يف  والتالعب  واملصطلحات  بالكلامت  مالكمة  ساحة  هي  األمن  جملس 

الئحة اإلجراءات واملناورات يف تفسرياهتا بني أقطاب احلرب الباردة.
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كانت  القطبني،  بني  واملواجهة  الصدام  يف  سهاًل  1961م  عام  يكن  مل   -   
الكونغو واجلزائر والرشق األوسط وآسيا من بني بؤر التوتر بني الطرفني، 

وجداول أعامل املجلس مملوءة بالرصاعات بني الرشق والغرب.

ضد  عنفه  يف  الوضع  لذلك  مرآة  السوفيتي  املندوب  كلامت  وجاءت   -   
فيه  يريد  وضع  يف  يكن  ومل  الكويت،  عىل  لسيطرهتا  اهتاماته  ويف  بريطانيا 
تفهم حقائق الكويت، ومل يكن مقتنعًا بأن أمري الكويت هو صاحب القرار 

يف توقيت انسحاب القوات الربيطانية من الكويت.

عىل  الربيطاين  السفري  تعليق  يف  أيضًا  الباردة  احلرب  حدة  وتتضح    
إال  حيصيه  ال  الذي  الفيتو  من  املرتاكم  العدد  إىل  وإشارته  الرويس  الفيتو 

الكمبيوتر.

فجاءت  املداوالت،  يف  إجيابيًا  املتحدة  العربية  اجلمهورية  موقف  يكن  مل  ثانيًا- 
مداخالت السفري عمر لطفي - كلها - منصبة عىل الوجود الربيطاين الذي 
السيد عمر  فإن  احلظ  وثورته، وحلسن  العراق  املنطقة وهيدد شعب  هيدد 
لطفي الذي كان يتحدث اللغة الفرنسية مل يرتجم ما تردده وسائل اإلعالم 
يمكن  ال  كالم  من  الرسمية  وبياناهتا  والتلفزيون  الصحافة  يف  املرصية 

تسويقه يف األمم املتحدة يف التربيرات.

تلك  هي  املتحدة  العربية  اجلمهورية  موقف  يف  حساسية  الكلامت  وأكثر    
التي تشري إىل سحب القوات الربيطانية "فورًا"؛ ألن العراق استعمل كثريًا 
من العموميات يف مواصلة التزامه بالوسائل السلمية، وإرصار اجلمهورية 
سحب  جوهره  يف  هو  الفوري  الربيطاين  االنسحاب  عىل  املتحدة  العربية 
الرادع املتوافر من يد الكويت وتعريتها أمام ادعاءات العراق، وهو تشكيك 
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يف البيانات وااللتزامات التي قدمتها الكويت يف جملس األمن وكذلك إىل 
عندما  االنسحاب  طلب  تأكيد  حول  مبارشة  املتحدة  العربية  اجلمهورية 

ينحرس اخلطر.
وقد أثر موقف اجلمهورية العربية املتحدة يف موقفي سيالن واإلكوادور،    
بمربرات  السوفيتي  املوقف  وسلح  املهزوز،  العراقي  املوقف  وعزز 

ومسببات ملعارضة شكوى الكويت وجلوئه إىل الفيتو.
الكويت  طلب  املتحدة  العربية  اجلمهورية  تتبنى  أن  الفروض  من  كان  ثالثًا- 
وترعاه، انسجامًا مع التوصيات التي يف ملفات اجلامعة حول بذل الدول 

العربية مساعيها ودعمها لعضوية الكويت يف األمم املتحدة.
ومسببات اجلمهورية العربية املتحدة يف معارضة الوجود الربيطاين - أشري    
إليها يف فصل الحق - تعود إىل أهنا يف مأمورية تارخيية لتحرير األرايض 
برضورة  مقتنعة  أحادية  فلسفة  تتبع  وهي  األجنبي،  النفوذ  من  العربية 
تبنيها من قبل الدول العربية، وتشعر بأهنا متلك التفويض القومي للتلويح 
العرب  من  لآلخرين  أيضًا  مناسب  بأنه  افرتاضًا  يناسبها،  بام  والترصيح 
برصف النظر عن تباين املصالح واختالف السياسات واملنظور، وجتاوزات 

عىل أحكام اجلغرافيا.
من املؤكد أن املوقف سبب رضرًا للكويت بينام كانت التوقعات أن تسعى    
اجلمهورية العربية املتحدة مع الكويت بداًل من أن تسعى لسحب الرادع 

منها. 
وقد ردت الكويت عىل بيانات اجلمهورية العربية املتحدة بفورية االنسحاب    
- كام ذكر سابقًا - وخاصة إشارهتا إىل تصديق نوايا العراق كام جاءت يف 

بيانات بغداد.
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ومع ذلك فعلينا أن نحكم عىل موقف اجلمهورية العربية املتحدة بأحكام    
الستينيات وليس بقواعد اليوم، كان املرشوع السيايس للجمهورية العربية 
إىل  ويتسلل  الثورة،  عروق  يتسيد  وحدويًا  عروبيًا  قوميًا  آنذاك  املتحدة 
دبلوماسيتها وإعالمها ومواقفها يف مهمة تثقيفية داخلية وخارجية أثرت 
الغريب،  العامل  مع  أيضًا  عالقاهتا  وعىل  العربية  الدول  مع  عالقاهتا  عىل 
اخلليجي  األسلوب  مع  يلتقي  ال  املتحدة  العربية  اجلمهورية  وموقف 
الدبلوماسية  علم  يف  االعتدال  هنج  واتباع  والتشاور  التدرج  يف  املتوارث 
املتحدة  العربية  اجلمهورية  من  الصادر  املوقف  بينام  للواقعية،  واالحتكام 
يف  متشاهبة  واحدة  عربية  ساحة  لبناء  ويسعى  واألحالم  اآلمال  يستلهم 

أحكامها السياسية.

أجواء  بروح خمتلفة عن  أعد كلمته جيدًا -  الذي  الكويتي -  الوفد  رابعًا-  جاء 
جملس األمن، ألن جملس األمن - حتى يومنا هذا - ليس حمكمة تنصف، 
احلقوق،  عىل  املصالح  فيها  تتفوق  ساحة  وإنام  بالعدل،  حيكم  قاضيًا  وال 
واالرتباطات عىل القناعات، واتبع الوفد الكويتي، الذي مل يكن عىل دراية 
كانت  الوقار،  عىل  واملحافظ  املسامل  اجلنتلامن  موقف  املجلس،  بأساليب 
املندوب الربيطاين بداًل  املبادرة من  الساحة أمامة ليصول وجيول، ويأخذ 
العربية  اجلمهورية  بموقف  تأثر  الوفد  أن  املؤكد  ومن  عليه،  االعتامد  من 
املتحدة الذي حتول إىل شبه خصم بداًل من املساندة، وال أعتقد أن احلصيلة 
أمام  فرصة  عن  نتحدث  لكننا  الكويتي،  الوفد  عمل  مهام  خمتلفة  ستكون 

املجلس والرأى العام العاملي لتعرية املواقف العراقية يف ذلك الوقت.

املداخالت  ممارسة  يف  منها  يستفد  مل  فرصة  العراقي  املندوب  يرتك  مل  خامسًا- 
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ألمن  بريطانيا  هتديد  عىل  للرتكيز  واضح  سعي  يف  والتكرار،  والتوسع 
العراق وسالمته، وخماطر ذلك عىل املنطقة.

كانت هذه إسرتاتيجية املوقف العراقي واملندوب العراقي عدنان الباجهجي    
الذي اتبع أسلوب تطويق االهتامات للعراق واالبتعاد عن ادعاءات العراق 
واألمن،  للسالم  املهدد  الربيطاين  الوجود  يف  وحرشاملجلس  بالكويت، 

والذي يشكل خطرًا عىل العراق.

1913م،  1899م،  اتفاقيات  عن  حتدث  األوىل  مداخلته  يف  أنه  صحيح    
ولوزان يف 1923م، وعن عالقات الكويت مع العراق، لكن ذلك مل يكن 
املجلس  ظروف  كانت  املجال،  هذا  يف  ادعاءاته  تقبل  ومل  للوفود،  مقنعًا 
وتشكيلته يف تلك الفرتة مقيدة باعتبارات عقائدية وقانونية، مل تكن مرحية 
االحتاد  إىل  باإلضافة  املتحدة  العربية  اجلمهورية  دور  فنرى  للكويت؛ 
السوفيتي فضاًل عن تردد مندوب اإلكوادور - وهو رئيس اجللسة - الذي 
مارس احلياد السلبي، فلم يكن إجيابيًا وامتنع عن التصويت عىل املرشوعني 
الربيطاين واملرصي، وقدم تفسريًا غامضًا، وكذلك مندوب سيالن الذي 
فايوال  بالشقيقتني  والعراق  الكويت  بمقارنة  السيايس  التصوف  مارس 
العراق،  خدمت  العوامل  هذه  كل  شكسبري،  مرسحية  يف  وسباستني 
باإلضافة إىل خربة املندوب العراقي يف لوائح األمم املتحدة وصداقاته مع 

الوفود، السيام مع أعضاء جملس األمن.

سادسًا- مل يتبدل موقف االحتاد السوفيتي حتى بعد انسحاب القوات الربيطانية 
من الكويت يف سبتمرب 1961م، بعد جميء قوات األمن العربية كقوة رمزية؛ 
فقد ظل يعارض انضامم الكويت، ويتهرب من مساعيها، ويعاملها بجفاء، 
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الفيتو؛ فال يوجد حضور  إىل  التي ذكرها عندما جلأ  املسببات  انتفاء  رغم 
بريطاين عسكري يف الكويت، وجاءت قوات عربية من ضمنها قوات من 
اجلمهورية العربية املتحدة، وأثبت أمري الكويت أنه هو الذي يقرر متى تأيت 
ومتى تنسحب القوات األجنبية، عىل عكس ادعاءات املندوب السوفيتي 

يف املجلس.

النظام يف العراق بسقوط  ومل يتبدل موقف االحتاد السوفيتي إال بعد تبدل    
اللواء قاسم وهناية حياته.

-  فإن شكوى الكويت ضد التهديدات العراقية يف جملس األمن  سابعًا وأخريًا 
أفادت الكويت التي حصلت عىل اهتامم العامل، وعىل التعريف بمشكلتها مع 
اللواء قاسم، وعىل تأييد املجتمع الدويل باحلفاظ عىل استقالهلا وسيادهتا، 
مع رفض الدعاء العراق فيها، فالعامل كله حتى مع وجود القوات الربيطانية 
يرفض هتديدات اللواء قاسم بضمها، ومن متابعة بيانات االحتاد السوفيتي 
والدول االشرتاكية ال نجد أية إشارة إىل تأييد أو حتى تعاطف أو اإلشارة 

إىل مطالب العراق يف الكويت.

وإذا كان الفيتو قد منع قرارًا يرسخ معنويًا وسياسيًا واقع الكويت واستقالهلا 
فإن املناقشات تبنت مهومها وخماوفها وكشف حرص املجتمع الدويل عىل سيادهتا 

واستقالهلا وحرية شعبها.

كان يوم السابع من يوليو 1961م أول فيتو تتجرعه الكويت، كان تصويت 
التوقعات هو جر الكويت إىل حلبة  االحتاد السوفيتي متوقعًا، لكن الذى جتاوز 
السفري  إليه  أشار  الذي  األمر  وهو  وارسو،  وحلف  الناتو  حلف  بني  الرصاع 

الربيطاين يف مسامهته للتخفيف من األحزان الكويتية يف جملس األمن.
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ويشري تقرير السفري الربيطاين يف الكويت بعد مقابلته الشيخ عبداهلل السامل يف 
16 يوليو 1961م إىل أن أمري الكويت يشعر بأن الفيتو الرويس قلل من فرص 
القوات  يثمن وجود  املتحدة إلنشاء قوة مراقبة دولية، وأن األمري  تدخل األمم 
السعودية يف الكويت، لكنه يراها قوة صغرية غري كافية، ويرحب ببعثة تدريب 
بريطانية ملساعدة اجليش الكويتي، وأنه يرى أن القوة العربية التي يمكن تشكيلها 
رمزية، لذلك يفضل االحتفاظ ببنود اتفاقية 19 يوليو 1961م مع بريطانيا ألطول 

مدة ممكنة.

الثاين يف شهر  الفيتو  الفيتو األول، جاء  الكويت معضلة  وبعد أن جتاوزت 
نوفمرب من العام نفسه.

جانب من جلسة التصويت يف جملس األمن عىل طلب الكويت االنضامم هليئة األمم املتحدة
يوليو 1961م
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الفصل السادس
الفيتو الثاين وأحزان الكويت 

أواًل - جلسة جملس األمن )984( صباح 30 نوفمرب 1961م: 
أعادت  أكتوبر  منتصف  يف  الربيطانية  القوات  انسحاب  إمتام  بعد   -1
يف  حقها  لتأكيد  األمن  جملس  أبواب  طرق  الكويتية  الدبلوماسية 

عضوية الكويت يف األمم املتحدة، وذلك يف ضوء ما ييل:
مل تتغري تشكيلة أعضاء املجلس منذ اجتامعات يوليو املايض.  -

يف جدول األعامل قبول أعضاء جدد لالنضامم إىل األمم املتحدة.  -
رسالة من سكرتري حكومة الكويت مؤرخة يف 30 يونيو 1961م،   -

بطلب عضوية األمم املتحدة.
رسالة من مندوب اجلمهورية العربية املتحدة لدراسة طلب عضوية   -

الكويت.

 Zorin زورين  السيد  الدائم  السوفيتي  االحتاد  مندوب  الرئيس   -2
يدعو للتأجيل: 

حتدث الرئيس قائاًل: إنه تلقى رسالة من مندوب اجلمهورية العربية املتحدة 
األمم  إىل  االنضامم  الكويت  طلب  لدراسة  للمجلس  اجتامع  عقد  فيها  يطلب 

املتحدة، وأنه أجرى املشاورات بشأن هذا الطلب.

ويضيف الرئيس: إنه كمندوب لالحتاد السوفيتي يعرتض عىل تبني جدول 
األعامل؛ ألنه ليس من الفائدة مناقشة هذا الطلب يف هذه املرحلة؛ ألن املعلومات 
املتحدة،  قبوهلا يف األمم  بأهنا دولة مستقلة يمكن  املجلس  تقنع  الكويت ال  عن 

ويرى تأجيل املوضوع.
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ويرد السيد عمر لطفي مندوب اجلمهورية العربية املتحدة: إن املعلومات عن 
الكويت تربر تقديم طلبها للعضوية كدولة مستقلة، وهلذا فهو يدعو إىل املوافقة 

عىل جدول األعامل.

ويسأل الرئيس عمن يعارض، ويتبنى املجلس جدول األعامل مع اعرتاض 
االحتاد السوفيتي )حيث ال يوجد فيتو عىل اجلوانب اإلجرائية(.

ويشري الرئيس إىل طلب مندوب العراق املشاركة يف املناقشة، ويدعو الرئيس 
مندوب العراق عدنان الباجهجي ألخذ مكانه يف قاعة املجلس.

1961م  يونيو   30 يف  مؤرخة  رسالة  إىل  الرئيس  بإشارة  املداوالت  وتبدأ 
املتحدة، وأن مندوب  من سكرتري حكومة الكويت يطالب باالنضامم إىل األمم 
طلب  عىل  املوافقة  بشأن  املجلس  قرار  مرشوع  قدم  املتحدة  العربية  اجلمهورية 

الكويت.

3 - عمر لطفي مندوب اجلمهورية العربية يقدم مرشوعًا: 
كان السيد عمر لطفي - أول املتحدثني - وجاء يف كلمته: 

مرشوع  رسور  وبكل  تتبنى  أن  املتحدة  العربية  اجلمهورية  حكومة  "يسعد 
قبول الكويت يف األمم املتحدة، التي تعرف التزاماهتا وفق امليثاق وتريد االنضامم 
الكويت  العاملية، وهي مؤهلة لذلك داخليًا ودوليًا، مساحة  إىل عضوية األرسة 
9375 مياًل، وسكاهنا 322 ألف من أصول عربية بثقافة عربية، وحيكمها الشيخ 

عبداهلل السامل الصباح.

وهي الدولة الثالثة يف العامل من حيث تصدير النفط، والرابعة يف اإلنتاج؛ ففي 
عام 1960م أنتجت 650 مليون برمياًل، وبام يشكل أكثر من ثلث إنتاج الرشق 
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احلكومة  أحسنت  وقد  العاملي،  االحتياط  من   ٪22 واحتياطها  كله،  األوسط 
استغالل الدخل يف حتسني مستوى مواطنيها وتطور حياهتم يف كل املجاالت.

اخلارج،  يف  للتعليم  بعثات  وترسل  تعليم،  ومراكز  مدارس  بني   182 فيها 
وميزانية التعليم أحد عرش مليونًا ونصف مليون جنيه إسرتليني، ودخلها يرصف 

عىل التعليم والصحة وإصالح الصحراء.

هناك جمالس للتعليم، والصحة، والبلدية، والتخطيط االقتصادي، ومن فرتة 
قصرية تم االتفاق عىل قانون االنتخاب باالختيار احلر، وأن أول مجعية تأسيسية 

سيتم انتخاهبا يف ديسمرب 1961م، من أجل وضع دستور للبالد.

الكويت بلد مستقل منذ يونيو 1961م، وحتى ذلك التاريخ فإن العالقات مع 
بريطانيا مبنية عىل اتفاقية 23 يناير 1899م، حيث بموجبها تتوىل بريطانيا الشؤون 

اخلارجية، بينام تتمتع باالستقالل الداخيل، وهلا وضع املحمية الربيطانية.

يف 19 يونيو 1961م اتفق الطرفان عىل إهناء اتفاق 1899م، ووفق اتفاق 
العظمى يف  األغلبية  فإن  اخلارجية. وهلذا  الكويت شؤوهنا  تتوىل  يونيو 1961م 

األمم املتحدة تعرتف بالكويت، ويف هذا الوقت 66 دولة هلا عالقات معها.

وقد انسحبت القوات الربيطانية التي ناقش املجلس وجودها يف شهر يوليو 
1961م، وانضمت إىل اجلامعة العربية يف 20 يوليو، واختذت اجلامعة قرارًا بدعم 

عضويتها يف األمم املتحدة.

هذه  يف  تام  باستقالل  وتترصف  الدولية،  املنظامت  من  كثري  يف  عضو  وهي 
مرشوع  عىل  للموافقة  األمن  جملس  املتحدة  العربية  اجلمهورية  وتدعو  اهليئات. 

القرار اآليت املقدم منها: 
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العامة  اجلمعية  يويص  الكويت  طلب  تدارس  أن  بعد  األمن  جملس  "إن 
بقبول الكويت عضوًا يف األمم املتحدة.

وتأمل اجلمهورية العربية املتحدة أن ينال هذا املرشوع املوافقة اجلامعية".

4 - بريطانيا وتاريخ طويل من العالقات الودية والصداقة:
أن  إىل  يشري  وهو  بريطانيا  مندوب   - دين  باتريك  السري  ذلك  بعد  حتدث 
والدعم،  باملشاركة  سعيدة  بريطانيا  وأن  اإلمجاع،  نيل  يستحق  القرار  مرشوع 

ويضيف: 
البلدين؛  بني  يربط  والصداقة  الودية  العالقات  من  طوياًل  تارخيًا  "إن 
داخليًا،  تتطور  والكويت  سنوات  ومنذ  مؤخرًا،  استقالهلا  الكويت  نالت  حيث 
وكذلك يف عالقاهتا اخلارجية، وعضوية متعددة يف هيئات عاملية، ووجودها يف 
الكويت مؤهلة بموجب  يتوج تطورها ونموها. وإن  أمر منطقي  املتحدة  األمم 
املادة الرابعة من امليثاق، وأدعو املجلس للرتحيب اجلامعي". ويشري السريباتريك 
إىل تطور الكويت االجتامعي واالقتصادي وحسن إداراهتا لدخلها حتى أصبحت 

نموذجًا للحكم الراشد.
ويقول: "إن وجودها يف األمم املتحدة سيرتافق مع مسامهة إجيابية منها".

5 - عدنان الباجهجي يرفض طلب الكويت:
بعد ذلك أعطى الرئيس الكلمة للسيد عدنان الباجهجي سفري العراق، فقرأ 

املادة الرابعة من امليثاق، ودعا إىل رفض طلب الكويت لثالثة أسباب: 

مل تكن الكويت دولة يف يوم ما، وال متلك مؤهالت الدولة.  -1

ينظر إىل الكويت عىل أهنا جزء من العراق تارخييًا وعضويًا، والعراق عضو   -2
يف األمم املتحدة.
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الكويت مستعمرة بريطانية.  -3

اخلليج  ساحل  عىل  صغرية  مدينة  جرداء،  كصحراء  الكويت  عن  وحتدث 
سكاهنا 250 ألف، 60٪ يقطنون املدينة، وخارجها بدو رحل جيوبون الصحراء 

املمتدة من جنوب العراق حتى وسط اجلزيرة.

التي حيكمها شيخ الكويت أجانب ال حقوق  معظم سكان مدينة الكويت 
هلم، وال امتيازات؛ هلذا فإن طلب اليوم ليس من دولة، وإنام من حاكم فعيل ملدينة 
وهو  أجانب،  الكويت  حاكم  يعتربها  التي  العنارص  من  سكاهنا  معظم  صغرية 
الرابعة،  املادة  عليهام  تنطبق  ال  وهلذا  منفصاًل،  كيانًا  أبدًا  تشكل  مل  منطقة  حاكم 

وهي غري مؤهلة لرشوط القبول.

وتساءل كيف يقبل جملس األمن مدينة سكاهنا من األجانب عضوًا يف األمم 
املتحدة؟، وهي قرية كبرية وخارج حدود هذه القرية بدو رحل، هل يمكن قبول 

قرية داخل األمم املتحدة؟..

والسبب الثاين أهنا جزء من العراق، وهو ليس ادعاء إنام حقائق.

احلضارة  مهد  النهرين،  بالد  من  جزء  الكويت  مشيخة  وأرض  القدم  منذ 
اإلنسانية، ثم شكلت يف عهد اخلالفة اإلسالمية اجلزء اجلنويب للكيان الذي سامه 
العرب )العراق( ومركزه البرصة، منذ أن أسسها العرب يف القرن السابع، وكانت 

بوابة الرشق األوسط إىل اهلند والرشق األقىص.

تأسست مدينة الكويت بداية القرن الثامن عرش، وتطورت إىل قرية صيادين، 
وإن هؤالء الصيادين وسفنهم مرتبطني بالبرصة التي تبعد سبعني مياًل فقط. وما 
يؤكد ذلك أن حكام الكويت آل الصباح قدموا من أم قرص التي تقع عىل بعد 35 

مياًل غرب البرصة.
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لإلمرباطورية  تابعة  والية  من  جزءًا  احلالية  الكويت  وأرض  البرصة  كانت 
العثامنية، وهو واقع اعرتفت به احلكوم الربيطانية.

هم  كان  الثانية،  العاملية  احلرب  هناية  حتى  عرش  الثامن  القرن  هناية  ومنذ 
بريطانيا محاية املمر املائي إىل اهلند.

وقد أبعدت بريطانيا كل القوى األوروبية عن التدخل يف شئون اإلمرباطورية 
العثامنيةاملتآكلة، حاربت نابليون وأيدت السلطان العثامين ضد حممد عيل باشا وايل 
مرص، وانضمت إىل فرنسا والدولة العثامنية ضد قيرص روسيا، وصدت اجليش 

الرويس عام 1877م عن احتالل العاصمة العثامنية.

أصبحت  حيث  العثامنية  الدولة  مع  وحتالفها  أملانيا  توحيد  بعد  احلال  تغري 
السياسة الربيطانية هي إضعاف النفوذ العثامين.

وقد انتهزت بريطانيا فرصة تويل مبارك الصباح احلكم فوقعت معه اتفاقية 
1899م من أجل محاية الشيخ مبارك.

ويعلق مندوب العراق عىل االتفاقية بأهنا منحت بريطانيا حق الدفاع ومحاية 
الكويت، وبموجبها فصلت الكويت عن البرصة.

وأنه ال حيق للشيخ مبارك عقد اتفاقيات فهو ممثل إداري وزعيم قبيل، وهو 
قائمقام ويعرتف بنفسه بأنه من رعايا الدولة العثامنية.

ذات  حلكومة  تابع  إداري،  موظف  مع  بريطانيا  وقعتها  1899م  واتفاقية 
سيادة، وتتمتع بعالقات دبلوماسية مع بريطانيا.

تابعة للدولة  فمبدأ احلامية يكون بني دولتني، فالكويت ليست دولة، وهي 
العثامنية، وسكاهنا من رعايا الدولة العثامنية.
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الرعايا  من  نفسه  الكويت  وشيخ  كويتي،  مواطن  اسمه  يشء  يوجد  وال 
العثامنيني، واستعمل العلم العثامين حتي بداية احلرب العاملية األوىل، وتواجدت 

عليها كتيبة حراسة عسكرية عثامنية.

وهلذا فإن اتفاقية 1899م غري قانونية، وليس هلا مكان وفق معايري األخالق.

ومع ذلك ظل الشيخ مبارك معرتفًا بالسيادة العثامنية ومعرتفًا بوصفه مسؤواًل 
إداريًا حتت سلطة وايل البرصة، وقد زار الوايل العثامين يف البرصة عدة مرات بعد 

توقيع االتفاقية، ويف كل زيارة كان يعلن والءه للوايل.

يف  الربيطاين  اخلارجية  وزير  رسائل  من  مقتطفات  إىل  العراق  سفري  ويلجأ 
مطلع القرن املايض إىل سفريه يف إسطنبول عن الشيخ مبارك.

بريطانيا  الذي تعرتف  الربيطاين عام 1913م  العثامين -  ويشري إىل االتفاق 
بموجبه بالسيادة العثامنية عىل الكويت كقضاء تابع لإلمرباطورية.

وحتى بداية احلرب العاملية األوىل، كان شيخ الكويت وبريطانيا يعرتفان بأن 
الكويت جزء من والية البرصة.

ثالث  ضمت  حيث  1919م؛  عام  باريس  يف  الصلح  مؤمتر  عن  ويتحدث 
واليات عثامنية سابقة يف العراق لتشكل العراق اجلديد، غري أن بريطانيا مل تلحق 

الكويت وفصلتها بشكل غري قانوين عن البرصة.

ويف عام 1923م يوجه املندوب السامي الربيطاين يف بغداد رسالة إىل شيخ 
الربيطاين  العثامين  االتفاق  بموجب  الشاملية  الكويت  حدود  فيها  حيدد  الكويت 

املوقع عام 1913م.
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ويواصل السفري العراقي مداخلته أمام جملس األمن قائاًل:

قانونية  غري  للكويت  الشاملية  الكويت  حدود  وحتديد  1899م،  اتفاقية  إن 
لسببني، األول: أنه يتطلب التوقيع بني دولتني، والثانية: أن تتخىل فيها بريطانيا 

عن التزاماهتا كقوة االنتداب عىل العراق.

هذا هو واقع الدولة التي تريد بريطانيا إدخاهلا إىل األمم املتحدة وهي وليدة 
رصاع وخيانة، ونقض ملعاهدات دولية، وخاصة املتعلقة بميثاق عصبة األمم.

عىل  الربيطانية  القوة  وجود  رغم  بالده  جتزئة  العراقي  الشعب  يقبل  ولن 
أرايض العراق، ومل يعرتف باحلدود غري القانونية التي حددها املندوب الربيطاين 

يف بغداد.

ويشري السفري العراقي إىل أحداث 1938م مدعيًا أن املجلس الترشيعي أخذ 
قرارًا باإلمجاع بضم الكويت إىل العراق، وقامت مظاهرات تأييد لذلك.

ثم حتدث السفري عن االعرتاض الثالث - الكويت مستعمرة بريطانية:

تبادل  عرب  الكويت  إىل  بريطانيا  قدمته  الذي  باالستقالل  التهاين  شعور  إن 
مذكرات بني بريطانيا وشيخ الكويت يف 19 يونيو 1961م، غري قانوين، وتبادل 
استعملتها  آلية  هو  وإنام  االستقالل،  إعالن  يف  املتبع  األسلوب  ليس  مذكرات 
بريطانيا التي ال تعترب الكويت ندًا، إلخفاء نواياها، وهو استمرار السيطرة ومحاية 

مصاحلها وإعطاء بقائها غالفًا قانونيًا يغطي حقيقتها.

يف  خاصة  حتليالت  يف  ويدخل  يونيو،   19 اتفاقية  بنود  السفري  ويستعرض 
الفقرة الثالثة التي تدعو للتشاور بني البلدين عندما تستدعي احلاجة.
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ثم يتساءل: ما هي االستشارات ؟ ومن الذي يقرر توقيتها؟ وما هي حدود 
مدة التشاورات؟.

أسئلة يطرحها ويصل إىل نتيجة هي أن اخليار سيكون لربيطانيا، وأن شيخ 
الكويت سيقبل النصيحة ويستهدي برأهيا.

ويتطرق إىل الفقرة الرابعة من اتفاق 19 يونيو، ويقول: إن هذه الفقرة متعلقة 
وقيودها  املساعدة،  هذه  نوعية  هي  ما  ويتساءل:  للكويت،  بريطانيا  بمساعدة 
القبيل   - اإلقطاعي  الكويت  شيخ  بأن  حصيلة  إىل  ويصل  ورشوطها؟  وسقفها 

سيقبل ما يمىل عليه.

ويشري إىل نزول القوات الربيطانية يف أوائل يوليو 1961م كحصيلة للتشاور 
وكمثال عىل سوء استخدام الفقرة الرابعة.

الكويت حتت  بريطانيني موجودون يف  أن ضباطًا وطيارين وفنيني  ويدعى 
البحرين  يف  موجودة  الربيطانية  القوات  وأن  الكويتي،  اجليش  يف  خرباء  غطاء 

لتعود إىل الكويت يف أرسع وقت.

الشؤون  يف  للتدخل  خدعة  وأهنا  االستقالل،  يسمى  بام  السفري  ويستهزئ 
العراق  التدخل العسكري، ويستهدي بام قاله وزير خارجية  العربية بام يف ذلك 

أمام اجلمعية العامة عن أن الكويت قاعدة هتدد الدول العربية.

هذا موجز ملداخلة السفري العراقي الطويلة التي أخذت حيزًا، ودخلت يف 
تفاصيل أكثر من تلك التي قدمها يف بداية يوليو 1961م.
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6 - ليبرييا مع مرشوع اجلمهورية العربية املتحدة : 
العاملية  مبدأ  عن  حتدث  ؛   Barenes ليبرييا  سفري  مبارشة  بعده  حتدث 
اجلامعة  الكويت؛ فهي عضو يف  يؤيد دخول  أنه  ، وبنّي  للمنظمة   Universality

متقدم،  سيايس  نظام  هلا  متطورة  دولة  وهي  أخرى،  دولية  منظامت  ويف  العربية 
عىل  ليبرييا  وفد  وسيصوت  امليثاق،  يف  املوضوعة  الرشوط  مع  تنسجم  وهي 

املرشوع باإلجياب.

7 - الصني - تايوان ستصوت مع الكويت :
الصيني،  السفري  إىل  الكلمة  السوفيتي  االحتاد  سفري  اجللسة  رئيس  ويعطي 

. Chang ولكن ال يذكر صفته، وإنام ينادي قائاًل أعطي الكلمة للسيد

ويرد السفري شانج مندوب )الصني - تايوان( قائاًل: إنه يمثل دولة وال حيرض 
يف املجلس بصفته الشخصية، ويطالب بأن ينادى هبذه الصفة، ثم يعلن:

يف  دولة  ستني  مع  عالقات  هلا  التي  الدولة  الكويت،  مع  الصني  ستصوت 
العامل، وعضو يف اجلامعة العربية، وهي دولة صغرية ولكنها نشطة دوليًا وعضو 

يف منظامت دولية كثرية، ودولة حمبة للسالم.

8 - الواليات املتحدة تؤيد انضامم الكويت :
املندوب  نائب   -  Plimoton السفري   - املتحدة  الواليات  دور  يأيت  بعدها 

الدائم الذي قال : 

الكويت، وهلا عالقات وطيدة معها، وهي  املتحدة عضوية  الواليات  تؤيد 
مثري  ماٍض  هلا  دولة  وهي  عاملية،  منظامت  عدة  ويف  العربية  اجلامعة  يف  عضو 

ومستقبل باهر، وتسري وفق خطوات مستنرية. 
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وترحب بطلب الكويت وحتيي شعبها الشجاع واملوهوب، وستصوت مع 
مرشوع اجلمهورية العربية املتحدة.

:Mala Lasekera - 9 - سفري سيالن

أشار يف كلمته إىل أن بالده تود أن حتل بلدان الرشق األوسط املشاكل فيام 
والعراق  الكويت  بني  اخلالف  ألن  ذلك،  يف  تتدخل  أن  سيالن  تريد  وال  بينها، 

يمكن حله بينهام، هذا موقف سيالن من موضوع اخلالف.

وأما عن طلب الكويت فهناك مبادئ تلتزم هبا سيالن وترى يف الكويت دولة 
مؤهلة للعضوية، وستصوت مع مرشوع اجلمهورية العربية املتحدة.

:Berard 10 - السفري الفرنيس بريارد

الوفاء  عىل  وقادرة  مستقلة  دولة  وهي  الكويت،  عضوية  فرنسا  تؤيد 
نتيجة أن  الكويت، ووصل إىل  تاريخ  الوفد وثائق عن  بااللتزامات، وقد درس 
الكويت دولة شبه مستقلة منذ عام 1899م، وأن الوثائق الصادرة تشري إىل أن 
الكويت منذ 1914م كانت إمارة حتت احلامية الربيطانية، ويف 19 يونيو 1961م 

انتهت احلامية وصارت اإلمارة دولة ذات سيادة.

واليونسكو  الصحة  كثرية؛  عاملية  منظامت  ويف  اجلامعة  يف  عضو  والكويت 
والطريان والعمل والبحرية... إلخ.

الدول األفريقية واآلسيوية األعضاء يف جملس  الثالث  السفري أن  ويالحظ 
األمن التي حتدثت قبله تؤيد عضوية الكويت.
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11 - مصري العرب يقرره العرب: 
أثار السفري الرتكي - منعن جيكلو - Menemen Cioglu إىل 

ثقافية  روابط  من  مستمدة  العرب  اإلخوة  جرياهنا  مع  تركيا  عالقات  أن 
واجتامعية، وأهنا تؤيد حق تقرير املصري جلرياهنا العرب دون تدخالت خارجية، 
املنطقة ال يتحقق إال بعالقات أخوية بني  وهي تسعى لتحقيق هدوء وسالم يف 

العرب أنفسهم، وفق رغباهتم.

عام  لوزان  اتفاقية  ورفضت  الشعوب،  عىل  االنتداب  مبدأ  تقبل  ال  وتركيا 
يقرره  العرب  مصري  أن  دائاًم  وتؤكد  األمم،  عصبة  عهد  يف  ورفضتها  1923م، 

العرب أنفسهم، وبام يتفق مع مبادئ حق تقرير املصري.

وهذا املوقف التزمت به تركيا، وتالحظ تركيا أن الكويت عضو يف اجلامعة 
العربية ويف عدة هيئات عاملية وهلذا فإن تركيا تؤيد طلب انضاممها.

وينهي خطابه بالتمنيات بأن يسود العالقات بني العرب االنسجام والتفاهم 
مع التمني بحل اإلشكاليات وبام ينسجم مع مصالح الشعوب العربية.

12 - اإلكوادور تؤيد مرشوع القرار
األمن  ملجلس  رئيسًا  كان   -Bentes Vinueza السفري  اإلكوادور  دور  جاء 

خالل جلسة يوليو فقال:
هلا  املعاهدات  هذه  ألن  الدولية،  باملعاهدات  االلتزام  تثمن  اإلكوادور  إن 
دور فعال يف استتباب اهلدوء، واملشكلة التي أمام املجلس هي سياسية وليست 
الصعب  أخرى، ومن  منظامت  العربية ويف  اجلامعة  والكويت عضو يف  قانونية، 

معارضة طلبها لالنضامم إىل األمم املتحدة.
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واإلكوادور تؤيد مرشوع القرار حول الكويت، ومتتنع عن إبداء الرأي حول 
اخلالف املوضوعي الذي طرحه مندوب العراق.

أزمة  خالل  الربيطاين  املرشوع  عىل  التصويت  عن  اإلكوادور  امتنعت  وقد 
يوليو.

13 - تشييل تتعاطف مع الكويت:
تبعه مندوب تشييل السفري - Schweitzer ، الذي قال:  

أيدت  أن  تعاطفها معها، وأنه سبق  الكويت: وعرب عن  تؤيد تشييل دخول 
وهلا  للعضوية  مؤهلة  صغرية  دولة  وهي  أشهر،  عدة  قبل  الكويت  طلب  تشييل 

عالقات كثرية مع أعضاء يف األمم املتحدة.

وهي عضو يف اجلامعة العربية، ويتبنى دخوهلا وفد عريب طرح مرشوع القرار، 
وستصوت شييل عىل املرشوع، والكويت قادرة عىل الوفاء بااللتزامات، وتتمنى 

لشعبها كل اخلري.

14 - املندوب الرويس يرص عىل التأجيل
السفري - روزين - كسفري  السوفيتي  االحتاد  املجلس سفري  رئيس  وحتدث 
يؤهل  ال  أسلوب  الربيطاين  االنسحاب  ألن  الطلب،  تأجيل  ويقرتح  لبالده، 

الكويت كدولة مستقلة، مضيفًا:

يف 22 أكتوبر 1961م أرسلت السلطات الكويتية برقية إىل رئيس جملس األمن 
تبلغ املجلس عن إمتام االنسحاب الربيطاين من الكويت يف يوم 19 أكتوبر، وأن 

القوات العربية حلت مكان القوات الربيطانية حلامية استقالل الكويت وسيادهتا.

ويشري السفري السوفيتي إىل الفقرة الثالثة من اتفاقية 19 يونيو 1961م، املتعلقة 
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خيطر  بأن  تقول  التي  الربيطانية  باملساعدة  املتعلقة  الرابعة  الفقرة  وإىل  بالتشاور، 
أحد الطرفني الطرف اآلخر خالل ثالث سنوات برغبته يف وضع هناية لالتفاقية، 
ويفرسه عىل أن شيخ الكويت ربط نفسه ملدة ثالث سنوات بحامية بريطانية، وأن 
حاكم الكويت يعتمد كليًا عىل بريطانيا سياسيًا واقتصاديًا وعسكريًا، مما يعرض 

احلاكم إىل النفوذ والضغط الربيطاين.

وهلذا خرجت القوات الربيطانية إىل البحرين، وهي قريبة من مرسح الكويت، 
ويشري إىل أن هناك حوايل ما بني 20 إىل 25 ألف جندي بريطاين يف قواعدها يف 
الرشق األوسط، ويستشهد من تقرير نرشته صحيفة التايمز الربيطانية يف عددها 

9 أكتوبر بأن القوات يف عدن معدة لعمليات شبيهة بواقع الكويت.

ويتابع السفري السوفيتي مداخلته قائاًل:
تم نقل 4300 جندي بريطاين، و643 طنًا من الذخرية خالل األيام األربعة 
األوىل لألزمة يف صيف 1961م. وإن الكويت واقعة حتت النفوذ الربيطاين حيث 
تستطيع بريطانيا إرسال قوات يف أي وقت ليس حلامية الكويت وإنام لتهديد الدول 

العربية. 
قاعدة  األوسط  للرشق  املرسوم  الربيطاين  املخطط  يف  الكويت  تلعب  هلذا 
لالعتداءات املستقبلية، وخاصة أن االقتصاد الكويتي يعتمد عىل رشكات النفط 
االحتكارية األمريكية والربيطانية، وإن حصيلة النفط التي تذهب إىل االحتكارات 

األمريكية الربيطانية هي دافع البقاء الربيطاين يف الكويت.

الوزير  ثانية من خطاب هاشم جواد  Zorin مرة  ويقتبس السفري زورين - 
العراقي أمام اجلمعية العامة باألمم املتحدة، الذي يقول فيه إن االستعامر الربيطاين 
اجلديد خيرج دواًل نفطية ال متلك مؤهالت الدولة، ويسعى أن تتحول حقول النفط 
إىل دول، هذه هي اإلمربيالية النفطية، وهذه احلقيقة التي جعلت الدول الكربى 
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تستعبد دول النفط، حيث تثري هذه الدول الكربى الفتن واحلروب األهلية وتزيل 
حكومات وتعني عمالء من أجل االمتيازات النفطية.

هل الكويت دولة مستقلة؟ مهام حاولت بريطانية تغطية الواقع تظل الكويت 
مستعمرة بريطانية، وكقاعدة عسكرية وسط املنطقة.

ويرى االحتاد السوفيتي أنه طاملا تستمر الرتتيبات التي تتيح لربيطانيا إرسال 
قواهتا فإن الكويت يف واقعها دولة تابعة ومستعمرة، وقناعة موسكو مل تتغري.

ويالحظ سفري االحتاد السوفيتي اخلالف بني الدول العربية يف حتديد موقفها، 
فهناك بيان اجلمهورية العربية املتحدة، وهناك بيان مناقض من سفري العراق.

احلل  يوفر  لن  عربية  بقوات  الربيطانية  القوات  استبدال  أن  أيضًا  ويالحظ 
سفري  بأقوال  باالهتامم  املجلس  ويطالب  الكويت،  ملشكلة  املوضوعي  العادل 

العراق.

مثلها  السوفيتي،  لالحتاد  الصديقة  املتحدة  العربية  اجلمهورية  ألن  ويأسف 
مثل العراق، ترص عىل القبول الفوري للكويت يف األمم املتحدة، مع علمها بأن 
لن  الظروف  هذه  يف  واإلرصار  جدية،  اعرتاضات  هلا  أخرى  عربية  دولة  هناك 

خيرج سوى احلل السلبي.

حتدثوا  واإلكوادور  وتركيا  سيالن  مندويب  أن  إىل  موسكو  سفري  يشري  كام 
بحيادية، ومل يريدوا اختاذ موقف يف خالفات عربية، وهناك خالفات موجودة ال 

يمكن إنكارها.

وبعض آخر من أعضاء جملس األمن رغم تأييده لعضوية الكويت ابتعد عن 
حتديد موقف من جوهر املشكلة، وخيتلف تقييم االحتاد السوفيتي مع هذه الدول؛ 
ففي رأي موسكو قبول الكويت سيعقد أي تسوية قادمة للمشكلة بني العرب، 
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دخول  ألن  العربية،  باملصالح  مرض  أنه  وترى  النهج،  هذا  عىل  توافق  ال  وهي 
الكويت سيعمق اخلالفات بني العرب ويفيد القوى اإلمربيالية واالستعامرية التي 

تتبنى مبدأ )فرق تسد(.

وهلذا فإن االحتاد السوفيتي يرص عىل تأجيل املوضوع وإعطاء الدول العربية 
فرصة حلل مشاكلها بأنفسها، وإبعاد جملس األمن عن االنزالق يف خطط ال تتفق 

مع احلفاظ عىل األمن والسالم يف الرشق األوسط.

ويرغب االحتاد السوفيتي يف تأجيل الطلب رسميًا وفق املادة 33 - الفقرة 
اخلامسة - من الئحة اإلجراءات الداخلية ملجلس األمن، ويدعو اجلميع للعقالنية 

وعدم الدفع نحو التصويت الذي لن يكون إجيابيًا.

هذه مالحظات االحتاد السوفيتي حول املوضوع. ثم أعلن السفري السوفيتي 
تأجيل االجتامع حتى الثالثة بعد الظهر.

وقد انتهى االجتامع الساعة الواحدة والربع

15 - خالصة اجللسة الصباحية:
إرصار االحتاد السوفيتي عىل تأجيل التصويت تالفيًا للجوء إىل الفيتو.  -

اتباع  بالتاريخ والعبث باحلقائق مع  استمرار مندوب العراق يف التالعب   -
أسلوب التحدي واالستفزاز.

مجيع الدول األعضاء التي حتدثت صباحًا أيدت طلب الكويت بحامس،   -
ما عدا االحتاد السوفيتي الذي ال يملك احلجة يف معارضة طلب الكويت 

سوى ما ترسمه له ديالكتيك احلرب الباردة.

وقد استأنف املجلس جلسته الساعة املسائية الثالثة من بعد ظهر اخلميس 30 
نوفمرب 1961م.
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ثانيا - جلسة جملس األمن )985( مساء 30 نوفمرب 1961م
1 - عمر لطفي: مداخلة املندوب الرويس غري مقنعة:
كان السيد عمر لطفي - أول املتحدثني، قائاًل:  

مستقلة  دولة  فالكويت  مقنعة؛  غري  السوفيتي  االحتاد  مندوب  مداخلة  إن 
ومتلك كل رشوط االنتساب لألمم املتحدة، وقدم وفد اجلمهورية العربية املتحدة 
معلومات تثبت استقالهلا، بعد قرار اجلامعة العربية قبول الكويت عضوًا، وبعد 

انسحاب القوات الربيطانية.

العريب  املوقف  يعكس  املرشوع  ألن  السوفيتي  االحتاد  يعرتض  أال  ويتمنى 
وموقف دول أخرى يف األمم املتحدة معرتفة بالكويت.

وإن وفد اجلمهورية العربية املتحدة يعارض طلب االحتاد السوفيتي تأجيل 
دراسة طلب الكويت االنضامم، ويريد التصويت عىل مرشوع اجلمهورية العربية 

املتحدة دون تأجيل.

2 - الكويت ستنضم إىل األمم املتحدة مهام تكن الظروف العربية:
وحتدث السفري السري باتريك دين - مندوب بريطانيا - يعلق عىل املداخلتني 

العراقية والسوفيتية قائاًل:

إن هدف مداخلة السفري العراقي هي إلقاء الشكوك حول استقالل الكويت، 
وعىل عالقاهتا مع بريطانيا، فأفضل رد هو أن الكويت ستنضم إىل األمم املتحدة 
عىل  القوي  العاملي  الرد  هو  وهذا  العربية،  الظروف  كانت  مهام  مستقلة،  كدولة 
ادعاءات العراق، فالكويت تسانده كل الدول العربية وأكثر من ستني دولة، كلها 
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الكويت  دخول  تتبنى  قرارها  يف  العربية  اجلامعة  وإن  الكويت،  مع  عالقات  هلا 
لألمم املتحدة وتدعمه.

فإن  الربيطانية،   - الكويتية  بالعالقات  املتعلقة  الثانية  التهمة  عىل  الرد  وأما 
جملس األمن يناقش طلب الكويت بناء عىل قرار من اجلمهورية العربية املتحدة 
وال يناقش العالقات بني بريطانيا والكويت، وهو قرار يمثل موقف الغالبية من 
دول العامل، ويدعو السفري الربيطاين للتصويت عىل املرشوع، ألنه ال يريد تضييع 

الوقت عىل جوانب قانونية وتارخيية.

دولتني  بني  وصداقة  محيمة  عالقة  هي  الكويتية   - الربيطانية  فالعالقات 
مندوب  هبا  قام  التي  احلقائق  تشويه  عىل  يوافق  ال  الربيطاين  والوفد  مستقلتني، 

العراق.

ثم يواصل السفري الربيطاين للرد عىل مداخلة االحتاد السوفيتي ألنه طلب 
تأجيل انضامم الكويت، ويعزو سفري االحتاد السوفيتي ذلك إىل سببني: أن الكويت 

ليست مستقلة وأن بريطانيا تستطيع أن ترسل قواهتا إىل الكويت متى ما أرادت.

حاكم  من  طلب  بعد  إال  قوات  إرسال  تستطيع  ال  بريطانيا  أن  والواقع 
الكويت، وهذا مبدأ يتفق مع سيادة الكويت.

تراها  التي  الرتتيبات  املستقلة وضع  الدول  من  الكويت وغريها  ومن حق 
للدفاع عن نفسها، واالحتاد السوفيتي له ترتيبات دفاعية مع عدة دول، وإن املبدأ 
الذي يثريه االحتاد السوفيتي لو طبق عىل الدول االشرتاكية النتفت منها السيادة.

إن املادتني 52 ، 51 من امليثاق تسمحان بالرتتيبات الدفاعية، وهلذا فإن إثارة 
هذه املشكلة ال تفيد موسكو.
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والنقطة الثانية هي اخلالف بني الدول العربية حول سيادة الكويت، والواقع 
أن العراق وحده الذي يعارض، وال يوجد خالف بني الدول العربية، وأنه من 
حق الدول العربية أن تتساءل عن أهداف موسكو يف التشكيك يف فاعلية القوات 

العربية يف الدفاع عن استقالل الكويت.

واهلدف من مداخلة موسكو هو التشكيك يف موضوع واضح جدًا، خاصة 
هذه  جتاهل  املفيد  ومن  االستعامرية،  واملصالح  النفطي  االحتكار  إىل  اإلشارة 
املداخالت العقيمة والرتكيز عىل أن املجلس أمام دولة مستقلة تطالب بالعضوية، 
تؤيدها اجلامعة العربية، وهناك مرشوع أمام املجلس مقدم من دولة عربية، وكل 
األعضاء ما عدا االحتاد السوفيتي تؤيد دخول الكويت، وإن وفد بريطانيا يؤيد 

طلب التصويت.

3 - مندوب العراق يؤيد التأجيل:
حتدث بعد ذلك عدنان الباجهجي - سفري العراق:  

وأشار إىل أن العراق حتفظ عىل قرار اجلامعة العربية بقبول الكويت واملوقف 
ورضورة  العربية  اجلامعة  قرارات  إىل  أيضًا  ويشري  العربية،  اجلامعة  يف  مسجل 
احرتامها من قبل جملس األمن دون انتقائية، كام يطالب السفري الربيطاين، ويطالب 
اللجنة  املتعلقة بموضوع عامن - يف  املوافقة عىل قرارات اجلامعة  لندن برضورة 

السياسية اخلاصة، حيث كانت تناقش اللجنة الوجود الربيطاين يف عامن.

بأنه وراء مصاحله، يف اإلشارة إىل قرار اجلامعة، وهو  ويتهم سفري بريطانيا 
يعرف مصالح بريطانيا أكثر من الكثريين من العرب الذين أيدوا الكويت.
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ويشري إىل أن الكويت ليست كيانًا مستقاًل، سواء كان ذلك يف عام 1899م، 
أو يف عام 1961م، وال حيق هلا توقيع معاهدات.

ويتساءل طالبًا من املندوب الربيطاين أن حيدد الوقت الذي كانت فيه الكويت 
دولة مستقلة.

ويثري طبيعة العالقات بني الكويت وبريطانيا، التي ال تقوم عىل التكافؤ، وأن 
االتفاقيات املعقودة ليست بني طرفني متكافئني، ويرد بأن اتفاقية يونيو 1961م 

تثري الريبة واخلوف لدى العراق.

ويتساءل عن عظمة بريطانيا التي تسلم كل جاهها حلاكم الكويت، وكيفية 
وضعها الثقة يف قيادة شيخ الكويت؛ حيث تعطيه القوة ألن يطلب منها املساعدة 
يف الوقت الذي خيتاره هو، ويتساءل: هل هناك اتفاق مشابه مع أية دولة أخرى؟ 
هل حيق لشيخ الكويت أن يتصل بالسلطات الربيطانيةويطلب 200 ألف جندي 
حتت ترصفه دون تردد؟ وربام يف ذلك دليل عىل أن االتفاقية ليست بني فريقني 

متساويني. 

هلذا يؤيد تأجيل طلب الكويت كام اقرتح مندوب االحتاد السوفيتي، ويرى 
أن يرفض املجلس طلب الكويت هنائيًا؛ فهي ال تنطبق عليها رشوط املادة الرابعة 

من امليثاق.

العربية  اجلمهورية  مندوب  أن  ويأسف  حكيم،  التأجيل  اقرتاح  أن  ويرى 
ختتلف  مل  التي  العربية،  الدول  بني  خالف  ينشأ  ال  لكي  عليه  يعرتض  املتحدة 
عىل أي بند يف األمم املتحدة، ويدعو املجلس لرفض مرشوع اجلمهورية العربية 

املتحدة.
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4 - اإلرصار عىل التأجيل : 
يأخذ الرئيس - سفري االحتاد السوفيتي - الكلمة ردًا عىل بعض النقاط التي 

أثارها املندوب الربيطاين.

يونيو1961م،  اتفاقية  وفق  املساعدة  طلب  يف  الكويت  أمري  حق  ويثري 
يف  الكويت  لشيخ  بريطانيا  تعطيه  الذي  بالنش(  )الكارت  حقيقة  عن  ويتساءل 
طلب املساعدة، وهذا ما يثري شكوك موسكو، ورأي موسكو أن بريطانيا هي التي 

تتحكم يف ظروف املساعدة وتوقيتها وليس أمري الكويت.

وأما عن اخلالفات بني العرب داخل جامعة الدولة العربية فإن العراق حتفظ 
العرب  مصلحة  يف  ليس  الكويت  عضوية  بقبول  اجلامعة  قرار  وأن  القرار،  عىل 

وإنام يف مصلحة بريطانيا - كام يقول سفري العراق، ثم يعلق قائاًل:

قلق  إىل  ويشري  يف شؤوهنم،  تتدخل موسكو  وال  العرب  هذا موضوع هيم 
يؤيد  السوفيتي  االحتاد  ألن  العرب،  بني  خالفات  وجود  من  السوفيتي  االحتاد 
حركات التحرر واالستقالل وإهناء االستعامر، أما بريطانيا فهي تتبع سياسة فرق 

تسد، أما سياسة موسكو فهي توحيد القوة املناضلة ضد االستعامر.

هلذا فإن موسكو تريد وحدة العرب وتدعم نضاهلم الطويل؛ ألن املصالح 
النفطية ستستمر ملدة طويلة، وموسكو تريد تقوية عنارص النضال أينام كانت.

الربيطاين  االستعامر  ضد  العراق  شعب  نضال  إىل  السوفيتي  السفري  ويشري 
االحتكاري النفطي، وبيانات العراق وليدة جتارب مع االستعامر، ومن الواجب 

االستامع إىل جتارب املناضلني مثل العراق.

الذي  التأجيل  طلب  املتحدة  العربية  اجلمهورية  مندوب  لرفض  ويأسف 
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إزالة  اقرتحه، ويدعو إىل فهم حقيقة موقف موسكو من طلب الكويت، ويريد 
مل  وإذا  التأجيل،  يريد  وهلذا  الكويت،  طلب  لقبول  فرصة  توجد  فال  الوهم؛ 
العربية  الدول  يف  املناضلني  مصلحة  ومن  املرشوع،  ضد  سيصوت  التأجيل  يتم 

ووحدهتم تأجيل الطلب.

وينهي كلمته باإلرصار عىل التصويت عىل التأجيل.

وفق  املجلس  أعضاء  أمام  عليه  للتصويت  التأجيل  اقرتاح  وضع  تّم   -  5
املادة 33 من الئحة اإلجراءات؛ وكانت نتيجة التصويت كاآليت:

مع التأجيل، االحتاد السوفيتي فقط.  -
معارض، ال أحد   -

فرنسا،  اإلكوادور،  الصني،  تشييل،  سيالن،  التصويت:  عن  امتناع   -
الواليات  بريطانيا،  املتحدة،  العربية  اجلمهورية  تركيا،  ليربيا، 

املتحدة.

فتّم رفض طلب االحتاد السوفيتي تأجيل التصويت عىل طلب الكويت.   

)طلب  للتصويت  املتحدة  العربية  اجلمهورية  مرشوع  الرئيس  وضع   -  6
انضامم الكويت لألمم املتحدة(، وكانت النتيجة :

أيد املرشوع كل من : سيالن، تشييل، الصني ، اإلكوادور، فرنسا،   -
الواليات  بريطانيا،  املتحدة،  العربية  اجلمهورية  تركيا،  ليربيا، 

املتحدة. ) عرشة دول مع طلب الكويت(.
امتناع - ال أحد.  -

معارض - االحتاد السوفيتي.  -
وبذلك سقط مرشوع اجلمهورية العربية املتحدة بسبب الفيتو السوفيتي.
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7 - مندوب اجلمهورية العربية املتحدة متحرسًا : 
حتدث بعد ذلك عمر لطفي بصفته ممثل الدول التي قدمت املرشوع : 

شكر الوفود التي أيدت الكويت.  -

ويأسف ملوقف االحتاد السوفيتي الذي عارض رغبة عربية ويأمل   -
بتغيري موقفه مستقباًل.

أشار إىل تعليقات املندوب الرويس واملندوب العراقي حول موقف   -
الدول  بعض  مواقف  عن  املختلف  املتحدة،  العربية  اجلمهورية 

العربية، قائاًل بأنه يرفض االنزالق نحو هذا النهج.

8 - خيبة أمل واشنطن من موسكو : 
Plimpton - بعدها حتدث نائب املندوب األمريكي، السفري بلمبتون   

الفيتو ضد دولة مؤهلة  إىل  تلجأ موسكو  بأن  أمل واشنطن  فعرب عن خيبة 
العربية،  اجلامعة  يف  وعضو  دولة،  ستني  من  أكثر  هبا  تعرتف  للسالم،  وحمبة 
لبس  بال  املتحدة  العربية  اجلمهورية  ممثل  أوضح  حيث  دولية،  أخرى  ومنظامت 

احلقائق عن الكويت.

وقال السفري األمريكي:

ولعل مواساة الكويت بأن العديد من الذين اعرتض عليهم االحتاد السوفيتي 
يف املايض هم أعضاء يف األمم املتحدة اآلن.

وعلق قائاًل:  إن هذا التأخري عارض مؤقت، وقريبًا ستكون الكويت عضوًا 
يف األمم املتحدة.
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9 - األمم املتحدة ليست ناديًا :
وحتدث بعده السفري الربيطاين، سري باتريك دين:

معربًا عن األسف الستعامل الفيتو ضد الكويت، فهي دولة عربية تفي بكل 
املتحدة خلقت  أن األمم  العامل  ينسى  أاّل  بأنه جيب  املطلوبة، ومعلقًا  االلتزامات 
ملساعدة دول مثل الكويت، ومن العار أن حترم دولة حتت حجج واهية ال يمكن 
أن ختدع جملس األمن وال شعب الكويت أو حكومتها، وهذا املوقف متوقع من 

موسكو، فقد حرم الفيتو الرويس دولة موريتانيا ملدة سنة من العضوية.

ثم يعلق السفري الربيطاين بقوة قائاًل:

ألن  أصدقاءنا؛  وندخل  خصومنا  عنه  نبعد  ناديًا  ليست  املتحدة  األمم  بأن 
هذا هو موقف االحتاد السوفيتي جتاه املنظمة، لكن جيب عدم التساهل، ال بد من 
مواصلة املسرية جلعل األمم املتحدة أكثر انفتاحًا، وال يمكن قبول أن متنع دول 

بسبب أهنا أدخلت يف لعبة احلرب الباردة كام يراها االحتاد السوفيتي.

10- املندوب العراقي لن ينضم إىل موكب املتأسفني
يعود السفري العراقي الباجهجي للحديث، فيقول:

ويثني عىل ترصف  الكويت،  املتأسفني عىل رفض  إىل موكب  ينضم  لن  إنه 
املجلس، ويشكر االحتاد السوفيتي نيابة عن شعب العراق وحكومته، ويردد أن 
معارضة  يف  وسيستمر  بريطانية،  مستعمرة  وأهنا  مستقلة،  دولة  ليست  الكويت 

املستعمرات من دخول األمم املتحدة.

ويتذكر أن دولة منغوليا منعت لسنوات طويلة من قبل الدول الغربية، ويقول 
إن العرب لن ينسوا الفيتو الربيطاين أيام السويس.
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11- موقع موسكو من الكويت ال يفهمه إال املناضلون

السوفيتي متسائاًل  الرئيس مرة أخرى متحدثًا بصفته مندوب االحتاد  يعود 
الشعبية مقعدها يف  بريطانيا عىل عدم استعادة الصني  انعدام أسف مندوب  عن 
الربيطانية وال  التامسيح  جملس األمن بسكاهنا 650 مليونًا، ويتساءل عن دموع 

يرى فيها حقيقة مشاعر األسى.

أما عن موقف موسكو من مشكلة الوضع يف الكويت فال يفهمه إال املناضلون 
بني  اخلالفات  إزالة  أجل  ومن  العدالة  أجل  من  حياربون  الذي  االستعامر  ضد 

الشعوب والدول.

12- وينهي الرئيس االجتامع قائاًل:

للمجلس  الداخلية  الالئحة  وفق  تقريرًا  ستعد  األمن  جملس  سكرتارية  إّن 
)املادة 60( حول أسباب عدم قبول طلب الكويت، وستعد السكرتارية مرشوع 
القرار الذي سريسل إىل اجلمعية العامة، وإذا مل تبد أي دولة مالحظات خالل ثامن 

وأربعني ساعة فسريسل الرئيس التقرير إىل اجلمعية العامة.

الكويت  الثانية من حروب  اجلولة  بشأن هذه  بد من مالحظات  13- وال 
الدبلوماسية يف األمم املتحدة.

فقد انتهت اجلولة األوىل بفيتو سوفيتي يف السابع من يوليو 1961م.

املتحدة،  لألمم  االنضامم  الكويت  طلب  ضد  الثاين  الفيتو  يأيت  "واآلن 

القوات  سحب  ومها  العربية،  اجلامعة  يف  الرشطني  الكويت  نفذت  أن  بعد 
الكبري  اجلهد  رغم  االنضامم  من  تتمكن  ومل  عربية،  قوات  ووصول  الربيطانية، 
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الذي بذلته يف االنسجام مع الرشوط ويف االتصال مع الدول األعضاء، ومن أهم 
هذه املالحظات:

توىل سفري اجلمهورية العربية املتحدة تبني الطلب، ورشح واقع الكويت،  أواًل- 
الفيتو  إىل  اللجوء  عن  للتخيل  غطاء  السوفيتي  االحتاد  يعطي  أن  ورفض 
املناقشات  من  احلصيلة  سلبية  عىل  السوفيتي  املندوب  إرصار  ورغم   -
فإن سفري اجلمهورية العربية املتحدة مل يعبأ هبا، ألنه ملتزم بقرار مساعدة 
ألنه  وأيضًا  العربية،  اجلامعة  قرار  يف  جاء  كام  املتحدة،  األمم  يف  الكويت 

يعرف فنون املناورات وممارستها يف املنظمة الدولية.

السفري عمر لطفي  السفري عمر لطفي يف يوليو 1961م غري  ونالحظ أن    
التقدير  عن  وبعيدًا  الكويت،  عىل  قاسيًا  األول  كان  1961م؛  نوفمرب  يف 
الواقعي والفاهم لظروفها، وكان الثاين صلبًا يف الدفاع عنها. كان التباعد 
يف  رشسة  كانت  التي  القاهرة،  حكومة  لقرارات  انعكاسًا  املوقفني  يف 
معارضة وجود القوات الربيطانية يف الكويت، ومصممه يف نفس الوقت 

عىل عضوية الكويت يف األمم املتحدة بعد االنسحاب.

خالل  فمن  موسكو؛  بسياسة  أيضًا  ملتزمًا  السوفيتي  االحتاد  سفري  كان  ثانيًا- 
مداخلته انصبت معارضته عىل الوجود الربيطاين الواضح، ثم املسترت كام 
يقول، ورغم إعالن االنسحاب من الكويت كان يردد أن الكويت حمطة 
وقاعدة للنفوذ الربيطاين ضد الدول العربية وضد التيار التحرري، واعتمد 
يف معارضته النضامم الكويت عىل حجة رضورة حلها يف اإلطار العريب، 
الكويت  العربية حول دعم  اجلامعة  بقرار  السفري املرصي  ورغم توضيح 
موقف  أن  والواقع  عربيًا،  وتباينًا  خالفًا  العراق  معارضة  يف  رأى  فإنه 
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مصاحلها  لتوسيع  سعيها  ويف  بغداد  دعم  يف  لسياستها  ترمجة  هو  موسكو 
هناك.

وال نجد يف مداخلة االحتاد السوفيتي، سواء يف شهر يوليو أو يف نوفمرب، ما    
يشري إىل قبول موسكو ادعاءات قاسم يف الكويت، وإنام سياستها وضعت 

الكويت يف إطار احلرب الباردة بني الرشق والغرب.

اإلحراج،  من  هروبًا  التصويت  تأجيل  إىل  السوفيتي  املندوب  سعى  وقد    
املجلس  يعر  مل  الكويت  دخول  معارضة  عىل  وإرصاره  توضيحاته  ورغم 
األمهية للمعارضة الروسية، ومل يرتك السفري املرصي الفرصة له حيث أرص 
إىل  السوفيتي  االحتاد  سفري  دفع  الذي  األمر  تأجيل،  دون  التصويت  عىل 

اللجوء إىل الفيتو إلسقاط طلب الكويت.

أثبت السفري العراقي أنه ال يرتك مناسبة تسمح له بالكالم دون استغالهلا،  ثالثًا- 
حيث أسهب يف التفاصيل عن تاريخ الكويت وعالقتها مع الدولة العثامنية، 
وكان مدفوعًا من أجل خلق قناعة لدى جملس األمن بأن الكويت جزء من 
اللعبة  هذه  ومارس  كياهنا،  حول  وضوح  عدم  هناك  وأن  البرصة،  والية 
وواصل  تشوهيها،  وممارسة  احلقائق  عىل  التطاول  يف  حرج  ودون  بجرأة  
النفط  أموال  باستغالل  اهتمه  الذي  الكويت  يف  احلكم  بأسلوب  التنديد 
لألرسة احلاكمة، وأن شيخ الكويت رجل إقطاعي ال يمت للعرص بصلة.

وألنه عىل إطالع تام عىل إجراءات جملس األمن، وعارف بأجواء املنظمة    
الدولية، فقد واصل لعبة املداخالت وكأنه يف رحلة استمتاع يامرس فيها 

هواياته وفق ما يريد.

أعضاء  آراء  عىل  وقف  عندما  التأجيل  عىل  إرصاره  يف  اللعبة  هذه  ونرى    
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جملس األمن، كام نراها فيام بعد يف شهر مايو 1963م عندما طلبها رسميًا، 
أحد  ينقذه  مل  الثانية  ويف  الفيتو،  أنقذه  األوىل  يف  املحاولتني،  يف  وأخفق 
الثانية. ونراه أيضًا يتجمل مع سفري  فصارت الكويت عضوًا يف املحاولة 
اجلمهورية العربية املتحدة الذي مل يستجب ملحاوالته التأجيل، ويشكك يف 
سيادة الكويت، ويرص عىل أهنا مستعمرة بريطانية تستغل لرضب الشعوب 
العربية، يف حماولة للتأثري عىل األعضاء اآلسيويني واألفارقة، والالتينيني يف 

املجلس.

العراقي هي خلط األوراق، وإدخال جو من  السفري  وكانت إسرتاتيجية    
الشورشة وعدم الوضوح عىل حقائق الكويت، ومل ينجح ألسباب كثرية؛ 
وبقوة،  املتحدة،  العربية  اجلمهورية  مندوب  هو  له  تصدى  الذي  أن  منها 
ومنها عضوية الكويت يف اجلامعة، ومنها دور الكويت العريب والدويل يف 

املنظامت املختلفة، ومنها عدم قبول العامل الدعاءاته.

رابعًا- كان السفري الربيطاين أفضل يف األداء وأكثر عقالنية، وأكثر تأثريًا يف اإلقناع 
من زميله مندوب االحتاد السوفيتي يف رصاع احلرب الباردة بينهام، وأعتقد 
اهلوية  حول  موسكو  سفري  مداخالت  هبا  اتسمت  التي  املبالغات  بأن 
الكويتية أفادت السفري الربيطاين كثريًا، الذي كان مساندًا للدور املرصي 
ومساعدًا للسفري عمر لطفي، وعىل غري ما كان عليه يف يوليو حيث كان 
هو املتصدي يف املناقشة، وتبدلت األحوال وصار يف مرحلة نوفمرب مؤيدًا 

ومساندًا للمبادرة املرصية.

اهلامة،  املداولة  تلك  يف  الكويت  متثل  ومل  الكويت،  من  أحد  حيرض  مل  خامسًا- 
األمر الذي سهل مهمة السفري العراقي يف التشويه والتوسع يف التفسريات 
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وإعطاء صورة مشوهة ومهزوزة عن أوضاع الكويت الداخلية، وسياستها 
يف املنطقة، وتركيبتها السكانية، ونظام احلكم فيها.

سادسًا- كان الدور األفريقي ممثاًل يف ليبرييا يف أزمتي يوليو ونوفمرب 1961م، 
قويًا ومؤثرًا يف مساندته للكويت، وبعد ليبرييا جاءت كل من غانا واملغرب 
مواقف  الرتكيبة  هذه  وساعدت  مايو1963م،  يف  الكويت  قبول  عند 
يف  وفنزويال  والربازيل  األوىل،  املرحلة  يف  تشييل  ساعدهتا  كام  الكويت، 

مرحلة 1963م.

يتحاشى ممثلها  الذي كان  ومل أجد كثريًا من االرتياح يف مواقف سيالن،    
اإلجهار بالواقع، ويدعو إىل حل عريب للمشكلة.

مندوبني  ثالثة  املتحدة  األمم  يف  حروهبا  يف  الكويت  دبلوماسية  شاهدت    
إنتاج  وثالثتهم  وفدرينكو.  وم��وزوروف،  روزين،  السوفيتي؛  لالحتاد 
األمم  يف  عقيمة  لفظية  وممارسات  أيدولوجي،  وتصلب  باردة،  حروب 
يف  وهم  باإلجراءات،  دقيقة  ومعرفة  املامحكات،  يف  وشطارة  املتحدة، 

أسلوب طرحهم يقرتبون من سفري العراق.

الكويت،  إىل  موجهة  الفيتو  بعد  األمريكي  السفري  كلمة  نستذكر  ربام   - سابعًا 
االحتاد  حرمهم  الذين  وأن  الضغط،  يستمر  وأن  اهلمة،  تضعف  أاّل  داعيًا 
السوفيتي من العضوية كثريون يف الالئحة، صاروا اآلن أعضاء مؤثرين يف 
األمم املتحدة، وكانت تلك النبوءة يف نوفمرب 1961م، ويف مايو 1963م 
السالم  منظومة  بناء  يف  مسامهًا  عضوًا  املتحدة  األمم  يف  الكويت  كانت 

واألمن العامليني.





الفصل السابع 
الكويت يف األمم املتحدة

أواًل - موقف احلكم اجلديد يف العراق من أزمة الكويت.
ثانيًا - الكويت يف األمم املتحدة - جلسة جملس األمن رقم )1034(.

اجلمعية  جلسة   - املتحدة  لألمم  العامة  اجلمعية  يف  عضو  الكويت   - ثالثًا 
رقم )1203(.
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الفصل السابع
الكويت يف األمم املتحدة

أواًل - موقف احلكم اجلديد يف العراق من أزمة الكويت:
1- انتهى عهد اللواء قاسم يف الثامن من فرباير 1963م، باالنقالب البعثي 
املشهور، وصدرت من العراق بوادر انفراج وتعبريات مطمئنة أدت إىل جتاوب 
حسن من الكويت، متثل يف طلب وزير اخلارجية الشيخ صباح األمحد من األمني 
مراقبة  فرقة  إلرسال  جيرهيا  كان  التي  اتصاالته  وقف  حسونة  عبداخلالق  العام 

عسكرية تابعة للجامعة العربية.

2- ويف العارش من فرباير 1963م، اجتمع جملس الوزراء الكويتي وتدارس 
مصري القوات العربية، وقرر إرسال رسالة إىل األمني العام إلبالغه بأن أحداث 
الشكر  توجيه  مع  الكويت،  تدافع عن  عربية  قوة  لوجود  احلاجة  أزالت  العراق 
واإلطراء للجامعة وجهودها يف هذا الصدد، ومع الرجاء بمواصلة االتصاالت 

إلجياد حل سلمي للوضع بني الكويت والعراق بعد األحداث يف بغداد.

الروح  من  لالستفادة  تنصب  أن  جيب  اجلهود  أن  الكويت  رأي  ومن   -3
ذلك  خيلق  بأن  واألمل  اجلامعة،  ملصاحلة  اجلديدة  العراقية  للحكومة  التوفيقية 

أجواء لعودة عالقات طبيعية بني الكويت والعراق.)1( 

الصباح  اجلابر  األمحد  صباح  الشيخ  أرسل  1963م  فرباير   12 ويف   -4
إىل  فيها  يشري  العربية  الدول  جلامعة  العام  األمني  إىل  – برقية  اخلارجية  – وزير 
تبدالت األوضاع يف العراق والروح اجلديدة التي أظهرها النظام اجلديد بالتعاون 
مع الدول العربية يف حتقيق احلرية والوحدة، ويقول باسم األمري نبلغكم بإعادة 
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قوة  لتشكيل  احلارض،  الوقت  يف  التأجيل،  ونرجوكم  العراق،  يف  الوضع  تقييم 
عربية للكويت، مع اإلشادة بجهود األمني العام واجلامعة لتفهم مواقف الكويت 

وإيامهنم بحق تقرير املصري.)2(

5- كام اختفت مظاهر القوة العسكرية بحلول 19 فرباير 1963، واستؤنفت 
االتصاالت الربقية واملواصالت ومجيع أنواع االتصاالت التي كانت سائدة بني 

البلدين قبل ادعاءات قاسم.

6- ويف 26 فرباير 1963م وقع البلدان أول اتفاق جتاري بينهام يزود العراق 
بموجبه الكويت بام ال يقل عن 100 ألف طن من األسمنت سنوًيا.)3( 

وأهم ما يف االتفاقية ليس موضوع األسمنت وإنام إسهامها يف وضع قواعد 
جديدة للعالقات بني البلدين، وفتح صفحة جديدة للتعاون ال سيام يف املجاالت 

االقتصادية، وإغالق باب االدعاءات.
7- ويف هذا الصدد حتدث الوزير البعثي البارز "طالب شبيب" وزير خارجية 
البعث العراقي – كام جاء يف كتاب – "من حوار املفاهيم إىل حوار الدم – مراجعة 

يف ذاكرة طالب شبيب" – تأليف د. عىل كريم سعيد، ص 231 وما بعدها:

ملطلب  معارض  سيايس  موقف  بخلفية  1963م  عام  للسلطة  "جئنا 
أننا  هي  أخرى  جياشه  مشاعر  من  انطالًقا  الكويت،  ضم  قاسم  عبدالكريم 
العربية  األقطار  بني  باحلدود  نعبأ  نكن  فلم  وكربى،  عربية شاملة  وحدة  طالب 
عىل  مفروضة  مجيًعا  نراها  بل  اإلقليمية.  واالتفاقيات  واملعاهدات  باملواثيق  وال 
العرب بالقوة واحلرب، بام يف ذلك ما حصل لفلسطني واإلسكندرونة وغريها، 
وكانت هذه املشاعر مسيطرة وطابعة لفكرنا وعقلنا وجعلتنا أكثر مياًل لرتجيح 

منطق األصول واحلق عىل منطق األمر الواقع.
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ونرش،  رسميا  أعلن  قراًرا،  وأصدرت  القومية،  القيادة  يف  بحث  وجرى 
ويتضمن املبدأ التايل:

إن الدول العربية كلها أجزاء يف الوطن العريب الواحد، وجيب أاّل يكون هناك 
التوحيد جيب أن  بالقوة وبصورة تعسفية، وإن قرار  قرار بضم أجزاء إىل أجزاء 
تستند  وأن  التعاون،  أو  التوحيد  أو  الوحدة  تقرر  التي  األجزاء  بموافقة كل  يتم 

باملوافقة إىل استفتاء اإلرادة الشعبية احلرة بني األطراف الداخلة فيها.

وكانت هناك قيود أو رشوط فكرية وحزبية وسياسية ودولية كثرية حتكمت 
يف توجيه موقفنا من املسألة الكويتية، ولعب موقف عبدالنارص أمهية كربى لتوجيه 

موقفنا بسبب احرتامنا وتقديرنا آلرائه.

أثار عبدالنارص معنا يف  ثورة رمضان )فرباير 1963م(  فبعد أسبوعني من 
أذكر  ما  بارًزا، كان يرتأسه عىل  إن وفًدا كويتًيا  قائاًل  الكويت،  القاهرة موضوع 
الشيخ صباح األمحد وزير اخلارجية، زاره، وعربرَّ عبدالنارص عن تعاطفه مع الوفد 
الدول  بتعاون كافة  الكويت دولة مستقلة حتظى  أن تكون  الكويتي يف رغبته يف 
مقارب  صباح شاب سنه  الشيخ  قائاًل:  أخرى  مرة  ومال عىل  األخرى،  العربية 

لسنك، ولديه تطلعات تقدمية ال تقل عن تطلعاتك."

ويضيف طالب شبيب:
احلساسية،  من  يشء  فيه  الكويت  شأن  أن  عبدالنارص  للرئيس  "رشحنا 
ورجونا  علينا،  يصربوا  أن  ورجوناهم  الترسع  وعدم  ية  الرورَّ يتطلب  وأمرها 

عبدالنارص أن يكون واسطة مع اإلخوان لطمأنة خماوفهم.

وبعد العودة من القاهرة فوجئنا بوصول برقية من الكويت عربت عن رغبة 
الشيخ صباح األمحد اجلابر – وزير اخلارجية بزيارة العراق للتهنئة بنجاح الثورة، 
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ومل نكن حتى ذلك احلني قد أخذنا وقًتا كافًيا لرتتيب أوراقنا وأولوياتنا خصوًصا 
يف ما يتعلق بقضية الكويت، ولكن اخللق العريب وبغض النظر عن االعرتاف أو 

عدمه حيتم علينا استقباله والرتحيب به يف بغداد.

ومل استقبله يف املطار رغم رغبتي يف ذلك، بل أوفدنا وزير التجارة األستاذ 
شكري صالح زكي الستقباله، وحل ضيًفا يف القرص األبيض، وهو املكان الوحيد 

الصالح للضيافة.

أن  األمر  وحقيقة  الستقباله،  خروجي  عدم  مغزى  الضيف  الوزير  وأدرك 
دولة  خارجية  لوزير  خارجية  وزير  استقبال  إن  قائلني  نصحوين  الدبلوماسيني 

أخرى بمثابة اعرتاف رسمي هبا.

وكان  رسمية،  وغري  متعددة  اجتامعات  األمحد  صباح  الشيخ  مع  وجرت 
دولة، ألن  تكون  أن  الكويت ال حتتاج  – أن  يقول طالب شبيب  – كام  املنطلق 
هناك عالقات خاصة مع العراق، ويمكن ترمجة هذه العالقات عرب فيدرالية بني 
دون  الكويتي  الوفد  ورجع  كويتيني،  وسفراء  سفارات  إىل  حاجة  دون  البلدين 
عقد أية اتفاقيات حول االعرتاف، لكنه يعرتف بأن املوقف العراقي كان ضعيًفا، 

فقد خرس العراق الفيتو الرويس الذي كان يشهر يف وجه الكويت.

وبعدها بفرتة تقرر سفر وفد عراقي إىل الكويت برئاسة صالح مهدي عامش 
– وزير الدفاع – يضم يف عضويته حردان التكريتي وطالب شبيب إىل الكويت، 

رًدا عىل زيارة الشيخ صباح األمحد إىل بغداد.

حافاًل  كان  متوقع،  غري  باستقبال  يقول  كام  شبيب  وطالب  الوفد  وفوجئ 
إخراج  هدفهم  أن  أدركت  األوىل  اللحظة  ومنذ  بكثري،  املتوقع  يفوق  وترحاًبا 
الزيارة بصورة احتفالية توحى باعرتاف عراقي بدولة الكويت، واستثامر ذلك يف 
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املحافل العربية والدولية، استقبلونا رسمًيا، وعزفوا نشيد الكويت ونشيد العراق 
الوطني، ورفعوا العلمني.

يسريون  خطة  لدهيم  أن  خالهلا  وأدركت  طويلة،  تقليدية  مباحثات  أجرينا 
عليها، ومل يكن لدينا ما يقابلها، ومل حياولوا الوصول إىل نتائج فورية، بل ركزوا 
عىل الشكليات واملفاهيم وعىل استغالل األعالم لتدخل عنرًصا من عنارص األمر 

الواقع، متهيًدا لتوقيع وثيقة االعرتاف يف جولة قادمة.

دولة  دخول  ضد  خارسة  معركة  نيويورك  يف  األمن  جملس  يف  خضنا  وقد 
الكويت للمنظمة الدولية، وإن أسباب العناد واملامنعة التي أبديناها تعود إىل أننا 
وضعنا نصب أعيينا هدًفا بسيًطا آخر، وهو إذا مل يكن باإلمكان منع الكويت أن 
تكون عنرًصا يف األمم املتحدة فعىل األقل جيب علينا أن نخرج من األمر بيشء، 
واعتقد أن أغلب أعضاء القيادة واملجلس الوطني لقيادة الثورة قد فكروا حينذاك 
بنفس الطريقة للحصول عىل مكاسب معينة وامتيازات يف الكويت للعراق. بل 
إن عبدالسالم عارف رئيس اجلمهورية العراقية كان قد سبق اجلميع وسبق جميء 
وفد التهنئة إىل بغداد بتبادله برقية مع أمري الكويت، وكانت أول إشارة عىل قرب 

االعرتاف العراقي.

ويدخل السيد طالب شبيب بكل وضوح يف االستفادة القصوى من الواقعية 
التي قال عنها: " إّن استمرار املطالبة بالكويت حماولة غري جادة وعابثة وتصطدم 
يستطيع  ما  أكثر  عىل  العراق  حيصل  أن  االجتاه  وصار  وعبدالنارص،  باجلامعة 
مع  مميزة  بعالقات  ووعد  واقتصادية  مالية  وامتيازات  باملفاوضات  حقوق  من 
الكويت". وهبذا املنطلق وعرب اتصاالت متت يف لبنان بني طالب شبيب والشيخ 
صباح السامل رئيس الوزراء، تم االتفاق عىل قرض تقدمه الكويت بقيمة ثالثني 
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مليون دينار كويتي بنسبة أرباح رمزية 1 ٪ تبدأ بعد عرش سنوات باالستحقاق، 
مع مليوين دينار تقدم تربعًا من الكويت لعوائل شهداء ثورة رمضان.

ومتهيًدا لتوقيع وثيقة االعرتاف بني البلدين أعلنت احلكومة الكويتية جلسة   -
جملس األمة يف 9 أبريل 1963 نيتها مراجعة االتفاقية املعقودة مع بريطانيا 

يف 1961م، انسجاًما مع املستجدات يف العالقات بني العراق والكويت.

عامش  مهدي  صالح  الفريق  برئاسة  عراقي  وفد  قام  1963م،  مايو  ويف   -
وزير الدفاع يضم يف عضويته حردان التكريتي والسيد طالب شبيب بزيارة 

الكويت رًدا عىل زيارة الشيخ صباح.

ويف أول أسبوع من أكتوبر 1963م قام الشيخ صباح السامل رئيس الوزراء   -
بزيارة إىل بغداد لبحث العالقات بني البلدين، وجرت مباحثات مع اللواء 
أمحد حسن البكر رئيس الوزراء، أسفرت عن توقيع حمرض الرابع من أكتوبر 

الذي يتضمن تعاون اجلانبني.

وكان من نتائج االتفاق املتبادل االعرتاف بتقديم القرض املشار إليه )30    
مليون دينار لدعم االقتصاد الوطني ومليونني لصندوق الشهداء(.)6( 

وسجلت الكويت تلك االتفاقية يف كل من األمم املتحدة وجامعة الدول    
مايو   14 يف  املتحدة  األمم  يف  عضًوا  الكويت  أصبحت  أن  بعد  العربية، 

1963م.

يف مايو 1968م أعلنت الكويت إلغاء اتفاقية التشاور مع بريطانيا التي تم   -
التوقيع عليها يف 19 يونيو 1961م، وأعلنت أهنا يف ضوء العالقات الطيبة 
واالعرتاف املتبادل مع العراق لن تسمح بوجود أي أجنبي عىل أراضيها، 

وال جتد مربًرا لبقاء االتفاق.
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1 - حمرض متفق عليه بني اجلمهورية العراقية ودولة الكويت)5(

بغداد 4 أكتوبر )ترشين األول( عام 1963م
استجابة للرغبة التي حيس هبا الطرفان يف إزالة كل ما يشوب العالقات بني 
البلدين اجتمع الوفد 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.

وكان الوفد العراقي يتألف من:

رئيس الوزراء اللواء السيد أمحد حسن البكر    -1

وزير الدفاع ووزير اخلارجية بالوكالة الفريق الركن السيد صالح مهدي عامش   -2

وزير التجارة الدكتور حممود حممد احلجي    -3

وكيل وزارة اخلارجية السيد حممد كبارة    -4

وكان الوفد الكويتي يتألف من:

ويل العهد ورئيس جملس الوزراء سمو الشيخ صباح السامل الصباح    -1

سعادة الشيخ سعد العبداهلل السامل الصباح   وزير الداخلية، وزير اخلارجية بالوكالة  -2

وزير التجارة سعادة السيد خليفة خالد الغنيم    -3

وكيل وزارة اخلارجية سعادة السفري عبدالرمحن سامل العتيقي   -4

والتمسك  األخوي  بالود  مفعم  جو  يف  الوفدين  بني  املباحثات  جرت  وقد 
برابطة العروبة، والشعور بأوارص اجلوار، وحتسس املصالح املشرتكة.
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وتأكيًدا من الوفدين املجتمعني عن رغبتهام الراسخة يف توطيد العالقات، ملا 
فيه خري البلدين، بوحي من األهداف العربية العليا.

نتيجة  – الكويتية،  العراقية  العالقات  ران عىل  ما  باحلاجة إلصالح  وإيامًنا 
من  عرش  الرابع  ثورة  إرشاق  قبل  الكويت،  جتاه  البائد  القاسمي  العهد  موقف 

رمضان املباركة.

ويقيًنا بام يمليه الواجب القومي، من فتح صفحة جديدة من العالقات بني 
ظل  كل  عنها  ينحرس  وعالقات  روابط  من  بينهام  وما  تتفق  العربيتني،  الدولتني 

لتلك الفجوة التي اصطنعها العهد السابق يف العراق.

العربية، وحتمية وحدهتا، وبعد  األمة  بذاتية  إيامن احلكومتني  وانطالًقا من 
بيان حكومة الكويت، الذي ألقي بمجلس األمة  العراقي عىل  أن اطلع اجلانب 
الكويتي، بتاريخ 9 أبريل 1963م، والذي تضمن رغبة الكويت يف العمل عىل 

إهناء االتفاقية املعقودة مع بريطانيا، يف ذلك الوقت.

اتفق الوفدان عىل ما ييل:

التامة،  وسيادهتا  الكويت،  دولة  باستقالل  العراقية  اجلمهورية  تعرتف  أواًل- 
بحدودها املبينة بكتاب رئيس وزراء العراق، بتاريخ 21 يوليو 1932م، 
أغسطس   10 يف  امل��ؤرخ  بكتابه  الكويت،  حاكم  عليه  وافق  وال��ذي 

1932م.

الشقيقني  البلدين  بني  األخوية  العالقات  توطيد  عىل  احلكومتان  تعمل  ثانًيا- 
حيدومها يف ذلك الواجب القومي واملصالح املشرتكة، والتطلع إىل وحدة 

عربية شاملة.



- 433 -

تعمل احلكومتان عىل إقامة تعاون، ثقايف وجتاري واقتصادي بني البلدين،  ثالًثا- 
وعىل تبادل املعلومات الفنية بينهام.

وحتقيقًا لذلك، يتم فوًرا تبادل التمثيل الدبلومايس بني البلدين، عىل مستوى 
السفراء.

وإشهاًدا عىل ذلك وقع كل من رئييس الوفدين عىل هذا املحرض.
 اللواء أمحد حسن البكر       الشيخ صباح السامل الصباح

  رئيس الوفد العراقي                                               رئيس الوفد الكويتي

              بغداد يف 4 ترشين األول )أكتوبر( عام 1963م
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إلغاء  بشأن  املتحدة  واململكة  الكويت  دولة  بني  املتبادلتان  املذكرتان   -  2
االتفاقية بني الدولتني املوقعة يف 19 يونيو 1961م.

املذكرة )1()7(
من وزير خارجية دولة الكويت إىل سفري اململكة املتحدة يف الكويت:

املوافق 13 مايو 1968م.

يا صاحب السعادة،

تبادل  عن  املنبثقة  االتفاقية  بخصوص  بيننا  متت  التي  املحادثات  إىل  أشري 
السامل الصباح وبني  الشيخ عبداهلل  الراحل  املذكرات بني صاحب السمو األمري 
الربيطانية  اجلاللة  لصاحبة  السيايس  املقيم  لوس  وليام  السري  السعادة  صاحب 
املتحدة لربيطانيا وشامل  اململكة  العالقات بني  بشأن  يونيو 1961م  بتاريخ 19 

أيرلندا وبني دولة الكويت.

لقد اتفق أثناء املحادثات عىل أنه بعد أن حققت الكويت نجاًحا يف عالقاهتا 
الدولية أصبحت االلتزامات املرتتبة عىل اتفاقية 19 يونيو 1961م غري مناسبة.

وعليه وبناء عىل تعليامت من صاحب السمو أمري البالد املعظم، أود أن أعلم 
سعادتكم بأن دولة الكويت تطلب بأن يوقف العمل باتفاقية 19 يونيو 1961م، 
الواردة ضمن  األدنى لألخطار  احلد  وفق  الطلب، وذلك  هذا  تاريخ  من  ابتداًء 

االتفاقية املذكورة.

وهبذه املناسبة أود أن أعرب عن أميل يف أن تستمر العالقات بني بلدينا متسمة 
فإين  إليه،  املشار  الرأي  هذا  عىل  وافقتم  فإذا  والتعاون،  العميقة  الصداقة  بروح 
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أطلب أن يشكل هذا الكتاب مع جواب سعادتكم هبذا الصدد، اتفاقية بني دولة 
الكويت واململكة املتحدة.

                   وتقبلوا اسمى آيات التقدير واالحرتام،
              صباح األمحد اجلابر

وزير خارجية دولة الكويت       

املذكرة )2()8(
من سفري اململكة املتحدة يف الكويت إىل وزير خارجية دولة الكويت

الكويت 13 مايو 1968م.

يا صاحب السعادة.. يل الرشف أن أشري إىل مذكرة سعادتكم بتاريخ اليوم 
التي تقرأ كام ييل، كام جاء يف املذكرة رقم 1.

يل الرشف أن أوكد أن هذا االقرتاح مقبول لدي حكومة اململكة املتحدة التي 
تأمل كذلك أن العالقات بني الدولتني ستستمر تسودها روح الصداقة والتعاون 
بحسب رغبة سعادتكم، وبناء عىل ذلك أؤكد أن مذكرة سعادتكم وجوايب هذا 
عليها يشكالن مًعا اتفاقية بني اململكة املتحدة والكويت هبذا الشأن. يل الرشف أن 

أتقدم إىل سعادتكم بأسمى تقدير واعتبار.
                خادمكم املطيع

جيفري أرثر/ سفري اململكة املتحدة يف الكويت     

3- وينهي السيد طالب شبيب حديثه عن الكويت قائاًل:
" كان جيب أن نحصل عىل رشوط أفضل وأشياء كثرية، لكن وضعنا كان 
دولة  ملنع  دويل  أو  عريب  أو  عقائدي  رشعي  غطاء  العراق  لدى  يكن  ومل  مهتًزا، 

قائمة من إعالن استقالهلا.)9(
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بني  العالقات  تطورات  رشح  يف  االستطراد  الكتاب  هذا  موضوع  وليس 
البلدين؛ فاملوضوع هو حروب الكويت الدبلوماسية – إشكاليات قوات األمن 
العربية، وتطورات بقائها وكيفية هنايتها، وظروف سحبها النهائي ورصف النظر 
العربية يف العارش من  عنها، كام جاء يف برقية الكويت إىل األمني العام للجامعة 

فرباير 1963م.

وما حدث بعد ذلك يف جمرى العالقات سجل يف وثائق كثرية خارج أهداف 
هذا الكتاب.

الذي  العراقي،  اخلارجية  وزير  مهمة يف حديث طالب شبيب  نقطة  وتبقى 
اعتمدت عىل روايته وهي األدق، ألنه عضو بارز يف جمموعة أصحاب القرار، ويف 
حديثه نوع من األسف بأنه مل يستطع احلصول عىل شكل من أشكال الفيدرالية 
التي سعى هو شخصًيا إليها، لكنه يعرتف بأنه مل يكن للعراق أي قدرة عىل وقف 

ترسيخ استقالل الكويت كدولة مستقلة.

ثانيًا - وأخريًا الكويت يف األمم املتحدة )جلسة جملس األمن رقم )1034( 
7 مايو 1963م(

يف  اجلديد  النظام  بني  املتبادلة  الزيارات  وبعد  قاسم،  اللواء  نظام  بزوال 
الكويت  انتظار سنتني، حققت مساعي  وبعد  الكويت،  واملسؤولني يف  العراق، 
تارخيي ملجلس  اجتامع  بعد  مايو 1963م،  السابع من  ثمرة جهودها، وذلك يف 

األمن.

كانت تشكيلة عضوية املجلس مكونة من الدول اخلمس الكربى، باإلضافة 
إىل ّكٍل من : الربازيل وغانا والنرويج والفلبني وفنزويال واملغرب، وهو حمسوب 

عىل املجموعة العربية يف عضويته.
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األمم  يف  الدائم  فرنسا  مندوب   Seydoux سيدو  السفري  االجتامع  ترأس 
املتحدة.

وطلب مندوب العراق السيد عدنان الباجهجي كالعادة املشاركة يف اجللسة 
– دون حق التصويت.

جدول األعامل أمام املجلس: رسالة من الشيخ صباح األمحد اجلابر – وزير 
خارجية دولة الكويت – يطلب فيها االنضامم إىل األمم املتحدة.

1 - العراق يطلب التأجيل
أول  يكون  أن  يف  إرصاره  عىل  بناء  املتكلمني  أول  العراق  مندوب  كان   -

املتكلمني.

ذكر مندوب العراق أنه تلقى تعليامت من حكومته بأن يدون مالحظات   -
من أجل توثيق املواقف.. وهذا املوقف ينسجم مع اإلسرتاتيجية العراقية 

يف تعطيل قبول الكويت عضًوا يف األمم املتحدة.

طلب  تأجيل  املاضية  األيام  العرشة  خالل  حاولت  حكومته  أن  وأعلن   -
الكويت، وأهنا أوضحت مسبباهتا، وتشعر حكومة بغداد بأن االستعجال 
يف قبول الكويت سيرض باملساعي التي تبذل إلجياد حل مريض للطرفني، 
وقال إن هناك اتصاالت تتم وجهودًا تبذل حلل يراعي مصالح األطراف 
هو  حكومته  وموقف  الوقت.  من  مزيد  إىل  بحاجة  اجلهود  وهذه  املعنية، 
احلوار املبارش حلل موضوع يعلق عليه شعب العراق أمهية خاصة، ويشعر 
وجتمعهام  تنفصم،  ال  تارخيية  روابط  تربطهام  طرفني  بني  احلوار  هذا  بأن 
قاعدة قومية واحدة، وهو طلب مرشوع، وأنه مؤمن بأن التأجيل سيوفر 
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الفرصة الثمينة حلل مرٍض وسلمي، وبام يتفق مع السياسة السلمية حلكومة 
العراق.

وقد ساندت أغلبية الدول العربية موقف العراق يف طلب التأجيل، وكان   -
واجًبا عىل املجلس أخذ هذا املوقف يف االعتبار.

ويواصل مندوب العراق حديثه بأنه أبلغ من سفري املغرب – العضو العريب   -
يف جملس األمن، أن حكومته تؤيد التأجيل، وال جمال هنا لسوء الفهم ألن 

املوقف املغريب كان واضًحا.

إن رأي حكومة بغداد أن انعقاد هذه اجللسة يتم بام ال يتفق مع رغبة األغلبية   -
من دول املنطقة، وهذه اجللسة تنعقد أيًضا بام ال يتفق مع التقليد املتبع يف 
األمم املتحدة وهو االستفادة من آراء دول املنطقة، وبخاصة الدولة التي 
متثل املنطقة يف جملس األمن، وال أدري هل هناك سوء فهم أو تقصري يف 
وضوح مواقف األطراف املعنية؟ وأرى من مسؤولية املجلس التوصل إىل 

حل سلمي للقضايا الشائكة والقضية التي أمام املجلس واحدة منها.

األخذ  دون  اجللسة  بعقد  استعجل  قد  املجلس  أن  العراق  مندوب  اعترب   -
يف االعتبار تأثري ذلك عىل االستقرار واهلدوء يف املنطقة، وأن التأجيل ملدة 
يف  اإلرساع  أن  حكومته  رأي  ويف  رضر،  أي  يسبب  لن  أشهر  أو  أسابيع 
اجللسة رغم طلب التأجيل ال ينسجم مع املنطق والعقل، ويرى أن املجلس 
عىل وشك اختاذ قرار له تعقيدات ونتائج مبارشة عىل املنطقة، وهلذا فليس 
أمام حكومة العراق سوى إعالن التحفظ القوي والواضح جتاه أي قرار 
طرف  ألّي  تسمح  ولن  الرشعية،  حقوقها  تؤكد  وأهنا  اليوم،  هذا  يتخذ 
بالتأثري عىل الروابط التارخيية مع الكويت وشعبها. وبناء عىل تعليامت من 
حكومتي أعلن أن أي قرار يتخذه املجلس لن يؤثر عىل الروابط التارخيية.
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الدخول يف جوهر املشكلة، يوجد  قائاًل: ودون  العراقي  السفري  ويضيف   -
يف العامل العريب تياران؛ واحد يتطلع إىل التطور املستقبيل للشعب العريب، 
احتاد  وإن  املايض،  تركة  بثقل  ويلتزم  التطور  مقاومة  عىل  يعمل  واآلخر 
العراقي إىل  السفري  – يشري  املايض  الذي أعلن يف  العربية احلرة  الشعوب 
أفرز  قد   - مرص(  سوريا،  )العراق،  بني  القاهرة  يف  الوحدة  مفاوضات 
تياًرا ال يقاوم وال يصد، وسيزيل كل ما هو فاسد وعقيم يف العامل العريب، 

وسيعجل بتحرير شعبنا من بقايا اإلمربيالية املوجودة يف عاملنا العريب.

ولقد بذلت جهود يف صد هذا التيار ولكن جمرى التاريخ وتصميم الشعوب    
قد أفشلها، وحتررت الشعوب من الظلم واحلكم األجنبي.

وإن هذه الشعوب العربية احلرة ستنضم إىل موكب املتحررين، وستساهم   -
كام سامهت يف املايض يف مسرية االستنارة واحلضارة.

ممثل  من  خطاًبا  تلقى  أنه   – الرئيس   – الفرنيس  املندوب  أعلن  بعدها   -2
النقاط  من  حكومته  موقف  لتوضيح  املشاركة  فيه  يطلب  الكويت 
 ، الغصني  السيد طلعت  الرسالة  – وقع  العراق  أثارها مندوب  التي 

ممثل الكويت.
3- الوفد املغريب ال يرص عىل التأجيل

بعد ذلك حتدث مندوب املغرب السفري السيد أمحد بن هيمة، مشرًيا إىل أنه 
طلب الكلمة للرد عىل مالحظات مندوب العراق، وتوضيح طبيعة املشاورات 

التي متت قبيل عقد هذه اجللسة؛ فقال.

صحيح أنني طلبت باسم وفدي ونيابة عن بعض الوفود التي أمثلها تأجيل   -
اجللسة إىل تاريخ آخر، وأن أعضاء جملس األمن أظهروا التقدير وتشاوروا 
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اجللسة،  عقد  نحو  ميل  املشاورات  هذه  من  ظهر  ولكن  حكوماهتم،  مع 
وهلذا مل أستطع أن أرص عىل التأجيل، وأؤكد للمندوب العراقي أن طلب 
العراق نال اهتامم أعضاء املجلس خالل املشاورات، لكن امليل القوي نحو 
التأجيل، وأعتقد أن مندوب  عقد اجللسة جعل وفد املغرب ال يرص عىل 

العراق لو كان مكاين ألظهر نفس االحرتام لرغبات أعضاء املجلس.

4- مندوب الكويت: الدول العربية قادرة عىل التعبري عن مواقفها
له  املجلس للسامح  الغصني، وشكر  السيد طلعت  الكويت  حتدث مندوب 

باحلديث، ثم قال:
وتأييد  ترحيب  كلمة  احلديث،  العراق  مندوب  طلب  عندما  توقعت  لقد   -
الدول  ممثيل  وأخربت  للتأجيل،  العراق  بمساعي  علم  عىل  ونحن  منه، 

العربية خالل املشاورات بأن حكومتي ال ترى سبًبا لطلب التأجيل.
إن مندوب العراق يقول إن هناك مشكلة، ونحن ال نرى أي مشكلة بيننا   -
وبني العراق، وحلسن احلظ فإن األغلبية العظمى يف األمم املتحدة ال ترى 
أن  أيًضا  واملعروف  معروفة،  الكويت  يف  العراق  ادعاءات  إن  مشكلة، 

األغلبية العظمى ترفض هذا االدعاء ونجدد اآلن رفضنا له.

ويواصل مندوب الكويت حديثه:
التأجيل،  يف  العربية  الدول  من  األغلبية  برغبة  العراق  مندوب  ويدعي   -
ولست أنوب عنهم يف احلديث، فكل واحد قادر عىل التعبري عن موقفه، 
وإننا نتطلع إىل موافقة املجلس عىل مرشوع القرار اخلاص بطلب عضوية 
عند  آرائها  عن  للتعبري  فرصة  العربية  الدول  أمام  وستكون  الكويت، 

مصادقة اجلمعية العامة عىل قرار جملس األمن يف دورهتا الرابعة اخلاصة.
الوسائل  سيتبع  العراق  بأن  العراق  مندوب  بإعالن  الكويت  وترحب   -
السلمية، ويف رأينا أيًضا بأن اعرتاضات مندوب العراق ال تتفق مع الروح 
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التي اتسمت هبا عملية تبادل االتصاالت بني سمو أمري الكويت وأعضاء 
هلذه  هناية  لوضع  الصادقة  الرغبة  أبدينا  لقد  اجلديدة،  العراقية  احلكومة 
العربية  نرفضها، فنحن دولة مستقلة عضو يف اجلامعة  االدعاءات ونحن 
جداًل  عضويتنا  طلب  يثري  أن  املناسب  من  ليس  بأنه  تشعر  سيادة  وذات 

حول جتاوز االدعاءات.

5- مندوب غانا: نأمل أال تقع الكويت يف حماور لعبة الكبار
حتدث مندوب غانا مرحًبا بعضوية الكويت، مشرًيا إىل أن حكومة الكويت 
قدمت طلًبا منذ سنتني للعضوية وتم االعرتاض القوي عىل ذلك الطلب، واآلن 

جتديد الطلب يأيت يف ظروف خمتلفة، ويأمل بأن يتوافر إمجاع املجلس، ثم قال:

لقد تبنت غانا منذ بداية عضويتها يف جملس األمن طلب العضوية لعدة دول 
حتررت من االستعامر، وإننا سعداء يف رؤية انحسار االستعامر.

وحتدث السفري الغاين عن فلسفة حكومته وحماربتها لالستعامر اجلديد، وبنّي 
وأهنا  الدولة،  مؤهالت  بكل  تتمتع  وأهنا  مستعمرة  ليست  الكويت  أن  يرى  أنه 
تتمتع باالستقالل الداخيل منذ حكم آل صباح عام 1756م، ثم أشار إىل املعاهدة 
أهنا  وبنّي  عام 1961م،  االستقالل  بإعالن  عام  1899م، ورحب  بريطانيا  مع 
عضو يف 14 منظمة دولية باإلضافة إىل اجلامعة العربية، معلًقا عىل دور صندوق 

التنمية الكويتي.

الكويت  هبا  متيزت  التي  احلكيمة  الداخلية  بالسياسة  غانا  مندوب  وأشاد 
يف االستفادة من ريع النفط، وأهنا ستساهم كثرًيا داخل األمم املتحدة مستهدية 

بامليثاق وخاصة يف السلوك السلمي يف حل املشاكل.

وهنأ الكويت عىل العضوية مع األمل بأاّل تقع يف حماور لعبة الكبار.
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6 - املغرب ترحب بعضوية الكويت يف األمم املتحدة
حتدث سفري املغرب – أمحد بن هيمة – وتطرق إىل انضامم الكويت إىل اجلامعة 
العربية، واالعرتاف العريب هبا. وإىل املداوالت التي جرت يف نوفمرب 1961م عند 
بحث طلب الكويت االنضامم لألمم املتحدة، وإىل املبادرة التي طرحتها وتبنتها 
اجلمهورية العربية املتحدة، غري أن املحاولة مل تنجح، ومع ذلك لعبت الكويت 
دوًرا يف العالقات الدولية والعربية، وهي متلك كل مقومات الدولة، وهي عضو 

يف 15 منظمة دولية، وهلا دعم من خمتلف الدول.

العربية  الدول  من  تقديمه  يتم  مل  الكويت  طلب  أن  املغريب  السفري  والحظ 
العضو يف جملس األمن، وقال: إن املكانة واالحرتام التي كسبتها الكويت خالل 
العامني املاضيني جعالها يف موقع ال حتتاج فيه ملن يتبنى طلبها، فحكومته واثقة 
بأن شعب الكويت قادر عىل االلتزام بمبادئ ميثاق األمم املتحدة، وأن الكويت 
يف  الكويت  بعضوية  املغرب  حكومة  رحبت  وكام  السلمي.  هنجها  ستواصل 

اجلامعة، فإهنا ترحب اآلن بعضويتها يف األمم املتحدة.

7- مندوب بريطانيا: ترحيب حكومة بريطانيا بانضامم الكويت نقّي وصاٍف:

حتدث مندوب بريطانيا السفري )السري باتريك دين( قائاًل:

هذه هي املرة الثانية التي يناقش املجلس فيها طلب الكويت بعد طلبها عام 
العضوية  من  الكويت  حرمت  التي  األسباب  إثارة  يف  الرغبة  ودون  1961م، 
رسمًيا،  هبا  اعرتفوا  املجلس  أعضاء  مجيع  أن  مالحظني  بدخوهلا،  اآلن  نرحب 
ويف  العربية  اجلامعة  يف  عضو  فهي  املؤهالت؛  متلك  الكويت  أن  بريطانيا  وترى 
عدد كبري من املنظامت الدولية، وأظهرت مسؤولية عالية يف املجال االقتصادي، 
ثرواهتا  وحتافظ عىل  العلمية،  باالكتشافات  تتأثر  لن  ثابتة  بمصادر طاقة  وتتمتع 
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النفطية الضخمة، مما يثري دهشة اجلميع ال سيام سكان تكساس )املعروفة بالثراء 
يف احتياطي النفط(.

بعقل وعدالة؛  بثروهتا  الكويت  وبفضل توجهات أمريها احلكيم، تترصف 
املستوى  يف  يضاهيها  ال  املاضية،  العرش  السنوات  خالل  للرفاه  دولة  أسس  لقد 
الكويتي،  التنمية  صندوق  إىل  إضافة  ولليمن،  للخليج  ومساعدهتا  القليل،  إال 
معروفة، بام يف ذلك تقديم املساعدات إىل بعض الدول األفريقية املستقلة حديًثا.

للمسؤولية جتاه اجلريان  الكويت  إدراك شعب  تدل عىل  السياسة  وإن هذه 
وجتاه اآلخرين، ونتذكر كلنا أن الرصاعات تأيت من التباين يف مستويات احلياة، 
كام تأيت من األيدولوجيات، وإن الكويت دولة تستحق العضوية بتقديرات عالية، 
بريطانيا  ترحيب حكومة  فإن  ولذلك  بريطانيا،  مع  وهلا عالقات طويلة ومرحية 

بالكويت نقي وصاٍف، ونتطلع إىل العمل اجلدي مع وفدها.

الربيطاين  السفري   : الكويت  بانضامم  مرحبًا  األمريكي  املندوب   -8
اسرتق النظر خلطايب املؤيد النضامم الكويت 

حتدث مندوب الواليات املتحدة السفري ادي استفستون )السيايس األمريكي 
بروح  قائاًل  1952م،  عام  إيزهناور  الرئيس  ضد  نفسه  رشح  الذي  املعروف( 

مرحة:

الربيطاين  السفري  وإن  قوله،  يريد  عام  عربوا  سبقوه  الذين  الدول  ممثيل  إن 
اسرتق النظر إىل نص خطابه، وهلذا فإنه سيبدأ بالتأكيد عىل الرتحيب بالكويت 
املنظمة  تطور  مع  تلتقي  عضويتها  وأن  مستقلة،  دولًة  حكومته  هبا  تعرتف  التي 

الدولية يف الرتحيب بالدول املستقلة حديًثا.
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يف  التنموية  براجمها  وهلا  مرتفع،  شعبها  ومستوى  مستنرية،  دولة  والكويت 
صباح  الشيخ  أرسله  الذي  الطلب  وإن  الدولية،  املساعدات  تقديم  ويف  العامل، 
األمحد اجلابر يف 20 أبريل 1963م أكد جمدًدا التزام حكومته بمبادئ ميثاق األمم 
املتحدة، وإن حكومة الواليات املتحدة تدرك منذ زمن أن الكويت قادرة وراغبة 
الكويت، وسنصوت  التزاماهتا ومؤهلة للعضوية، وهلذا نرحب بطلب  تنفيذ  يف 
الكويت  من  النفطية  غريهتا  إىل  أشار  التي  تكساس،  عن  بالدفاع  أقوم  ولن  هلا، 

سفري بريطانيا.

9- السفري الفنزوييل هينئ الشعب الكويتي:
: Sosa Rod Rigves قال سفري فنزويال السيد سوزا رود رغفيس

إننا نرحب بوفد الكويت، ونؤيد عضويتها، إهنا مؤهلة وفق امليثاق وتنطبق 
يعزز  الطاقة وبام  دبلوماسية  الكويت يف  تلتقي مع  فنزويال  الرشوط، وإن  عليها 
املصالح االقتصادية، ويربط بني البلدين عالقات مرحية. وستلعب الكويت دوًرا 
يف حل املشاكل الكثرية التي تواجه األمم املتحدة، وستساهم يف حتقيق الغايات 

واألهداف التي حددها امليثاق.

العضوية،  عىل  أمريها  السامل  عبداهلل  الشيخ  وسمو  الكويت  شعب  أهنئ 
متمنني هلا االزدهار واهلناء.

التوصية  من  البد  مؤيدأ:   Nielsen نيلسني  السفري  النرويج  مندوب   -  10
إىل اجلمعية العامة:

امليثاق، وهي االلتزام  التي وضعها  القبول  التزام بالده بمعايري  السفري  أكد 
بمبادئ وأهداف امليثاق، والقدرة عىل تنفيذ هذه االلتزامات، وبرصف النظر عن 
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حجم الدولة التي تريد االنضامم فإن النرويج تستذكر طلب الكويت االنضامم يف 
30 يونيو 1961م حني جاء الطلب من سكرتري احلكومة، مرفقًا بإعالن من أمري 
الكويت التزامها بامليثاق والوفاء بمتطلباته، وإن هذا الطلب جدد اآلن من وزير 
خارجية الكويت، التي تعرتف هبا أكثر من ثامنني دولة عضو يف األمم املتحدة بام 
فيها النرويج، والكويت دولة تتمتع باالستقرار السيايس وهنج اجتامعي متطور، 
ولقد ظهر هذا االلتزام يف عضوية الكويت يف عدة منظامت دولية، ويشري إىل رشاء 

الكويت سندات األمم املتحدة من أجل دعم املنظمة مالًيا.

فيها  بام  الطرفني  أفادت  قديمة  جتارية  عالقات  هلام  والكويت  النرويج  وإن 
نشاط السفن النروجيية التي حتمل بضائع إىل الكويت، ويف عام 1962 تم افتتاح 

قنصلية نروجيية يف الكويت.

وإننى أؤكد أن انضامم دولة عربية إىل األمم املتحدة لن يؤثر سلًبا يف الدعوة 
للوحدة بني العرب، ويف رأي النرويج البد من توصية إىل اجلمعية العامة بقبول 

الكويت.

وأشار السفري إىل أنه ليس من مهمة جملس األمن إصدار حكم عىل توقيت 
فربام  عليها،  تنطبق  العضوية  رشوط  أن  طاملا  املتحدة،  لألمم  الكويت  انتساب 
األنسب التوصية بانضاممها خالل هذه الدورة اخلاصة. ويف النهاية جدد السفري 

رغبة النرويج يف التعاون مع الكويت يف قضايا األمم املتحدة.

11- مندوب الفلبني: الكويت دولة حمبة للسالم
قال عنها  التي  الكويت  انضامم   Mutuk السيد موتيوك  الفلبني  أيد مندوب 
إهنا قادرة عىل الوفاء بااللتزامات كام حددهتا املادة الرابعة من امليثاق، وأهنا دولة 
حمبة للسالم وشعبها حمب للسالم، وليس عنده شك يف إهنا ستنهض بمسؤولياهتا 
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كعضو جديد يف األرسة العاملية، وهي تنتمي إىل منطقة تشهد تبدالت وتطورات، 
والتحديث  السيايس  باالستقرار  تتمتع  فهي  التطورات؛  هذه  يف  ستساهم  وإهنا 
ستمد  فإهنا  وكذلك  املنطقة،  استقرار  يف  بارز  دور  هلا  وسيكون  االقتصادي، 
املنظمة الدولية بالقوة احليوية، بسبب نظرهتا الواسعة لشؤون العامل التي ستعطي 
زمًخا كبرًيا نحو القيم التي تسعى إليها األمم املتحدة، ألن العامل يعيش يف فصل 
مملوء بالتحديات والبد من التوافق اجلامعي ملعاجلة هذه التحديات، وكلام جاءت 
املنظمة نحو أهدافها، ولذلك نأمل بأن يوافق املجلس عىل  دولة جديدة خطت 

طلب الكويت.
12- مندوب الصني )تايوان(  السفري ليو: زادت غبطتنا بتقدم الكويت:

يف الثالثني من نوفمرب 1961م، أيدت الصني طلب الكويت االنضامم إىل 
يف  عضو  وهي  كثرية،  دولية  منظامت  يف  عضًوا  الكويت  وكانت  املتحدة،  األمم 

اجلامعة العربية وإهنا دولة مؤهلة لعضوية األمم املتحدة.

بالتزاماهتا، وقد  الوفاء  قادرة عىل  أهنا  يتغري موقفنا من  مل  الزمن  ومع مرور 
زادت غبطتنا بعد االطالع عىل خطواهتا االقتصادية واالجتامعية لرفاهية شعبها، 

ونتطلع إىل التعاون مع ممثل الكويت يف األمم املتحدة.

األمن  لرتسيخ  كبرية  مسامهة  الكويت  ستقدم   : الربازيل  مندوب   -13
والسالم العامليني

 : Carvallo Silos قال سفري الربازيل كارفلو سيلوس

يلتقى جملس األمن للقيام بعمل مبهج يف استقبال دولة تقبل االلتزام بأهداف 
امليثاق وقادرة عىل تنفيذ التزاماهتا، وإهنا خطوة ستساهم يف تقوية األمم املتحدة 

ويف دعم مسرية السالم العاملي.
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الدعوة  مع  ينسجم  الكويت، وهو طلب  بطلب  ترحب  الربازيل  وحكومة 
لتقرير املصري وتأييد استقالل املنطقة العربية الواسعة.

واحلكمة،  اجلامل  فيها  حضارة  يف  ساهم  الواسع  العريب  الشعب  هذا  إن 
يف  العربية  الدول  ومسامهة  رشحها،  مني  الوضع  يتطلب  ال  معروفة  وحضارة 
كبرية  مسامهة  ستقدم  التي  بالكويت  ترحب  والربازيل  معروفة،  املتحدة  األمم 

لرتسيخ األمن والسالم العامليني.

السوفيتي:  االحتاد  مندوب   -  Fedorenko فدرينكو  السيد   -14
منظومة االستعامر تتأكل، ويقول:

إن أمام املجلس طلب الكويت للعضوية وااللتزام برشوط األمم املتحدة، 
مع  تتواصل  املصري  وتقرير  االستقالل  طريق  عىل  اخلطوات  بأن  سعداء  ونحن 
التأكيد عىل الوفاء ملبادئ امليثاق، وهي مبادئ سامية ولكنها أيًضا مرتفعة التكاليف، 

وأبرزها حيادية امليثاق يف محاية مصالح الشعوب؛ كبرية كانت أو صغرية.

إن املجلس سبق أن نظر يف طلب الكويت يف نوفمرب 1961م، ولكن الوضع 
القبول اإلجيايب، وخالل عام ونصف  يساعدها عىل  مل  الكويت  فيه  الذي كانت 
تبدالت صنعتها حركة  الوضع، وهي  الوقت حدثت تطورات بدلت  منذ ذلك 
قواعد التاريخ، وهلذا فإن آراء ومواقف بلدي تتفق مع آراء ومواقف دول كربى 

تشاركني اجللوس حول طاولة املجلس.

سحب  تم  وكذلك  هناك،  كانت  التي  الربيطانية  القوات  انسحبت  لقد 
وإن  بريطانيا،  انسحاب  بعد  الكويت  إىل  ذهبت  التي  للجامعة  التابعة  القوات 
مراقبة  بعثة  إرسال  تأجيل  املايض  فرباير  يف  اجلامعة  إىل  طلبت  الكويت  حكومة 

عربية ملراقبة الوضع عىل احلدود.
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واألمر عاد إىل وضعه الطبيعي، وحتسنت العالقات بني الكويت وجرياهنا 
وفق قواعد حسن اجلوار واملنافع املتبادلة.

وأنشأت الكويت صندوق التنمية، ووقعت مع اجلزائر اتفاقية تقديم قروض 
وكذلك مع اليمن اجلمهوري.

مساحات  عن  لتتنازل  الكويت  نفط  رشكة  عىل  الكويت  ضغط  ونالحظ 
أن االمتياز  الكويت عىل االستقالل، والواقع  أمر يعكس إرصار  االمتياز، وهو 
مل يستغل، وإنام أصبح وسيلة ملنع قيام رشكة نفط وطنية؛ ألن رشكة نفط الكويت 
الربيطانية،  النفط  ورشكة  األمريكية،  اخلليج  نفط  رشكة  بني  حتالف  هي  احلالية 
ونرى اآلن رشكة نفط وطنية كويتية. ونالحظ أن الكويت هلا عالقات مع أكثر 
من ثامنني دولة ومع الغالبية العظمى من الدول العربية، وبسبب هذه التبدالت، 
فقد وافق االحتاد السوفيتي عىل إقامة عالقات دبلوماسية مع الكويت عىل مستوى 
السفراء، وقد تأكد ذلك يف املذكرتني املتبادلتني يف احلادي عرش من مارس 1963م 

بني سفري االحتاد السوفيتي يف واشنطن والقائم باألعامل الكويتي هناك.

األمم  يف  عضًوا  بالكويت  يرحب  السوفيتي  االحتاد  فإن  ذلك  عىل  وبناء 
املتحدة، لكي تنضم إىل األرسة الدولية، يف إطار املنظمة العاملية.

ونحن سعداء بأن منظومة االستعامر العنيفة تتآكل بانتظام، ونراه هنا يعاين 
من صفعة، فالعامل العريب يقرتب من الوضع الطبيعي الذي جيب أن يكون عليه، 
وإن عضوية الكويت ستؤكد استقالهلا وحتميها من مؤامرات القوى املاكرة، التي 

رغم ادعاءاهتا، فإهنا تسلك طريًقا ال يتفق مع مصالح الشعوب العربية.

القوة  استعراض  هو  املاكرة  القوى  هذه  مؤامرات  عىل  مثال  أبلغ  ولعل 
فإن  اللحظات  هذه  ففي  األوسط،  الرشق  حول  نراه  الذي  الربيطاين  األمريكي 
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قربص،  يف  بريطانيا  وقوات  املتوسط،  حوض  يف  السادس  األمريكي  األسطول 
وعدن يف حالة طوارئ، ويف استعراض للقوة ضد العرب.

إن هذا الترصف ال يساهم يف االستقرار واهلدوء، ونحن متفائلون بالرغم 
التآمر  قوى  عىل  ستنترص  العربية  الشعوب  وطموح  مصالح  ألن  ذلك،  من 
واإلمربيالية، ونأمل بأن تساهم هذه الدولة اجلديدة – الكويت – يف االنضامم إىل 
القوى املعادية لالستعامر، وننتهز هذه املناسبة لنتمنى للكويت وشعبها النجاح يف 

تكريس السيادة واالستقالل الوطني.

15- مندوب فرنسا يدعو لدعم الكويت :
كان الرئيس – السفري الفرنيس – آخر املتحدثني، فقال:  

فيها  راجعت  فرتة  مرت  ولقد  جديًدا،  ليس  الكويت  طلب  أن  نالحظ 
السلطات الكويتية األوضاع، وجددت طلبها اآلن، وتؤيد فرنسا هذا الطلب، كام 
أيدناه سابًقا؛ ففي يوم 30 نوفمرب 1961م، ألقى السفري الفرنيس الذي سبقني 
الكويت  التي شهدهتا  األحداث  أن يف  نرى  الكويت، وال  بطلب  ترحيب  كلمة 

سبًبا لتبديل املواقف.

بريطانيا  مع  وقعت  أن  منذ  سيادة  ذات  دولة  الكويت  أن  فرنسا  رأي  ففي 
اتفاق 19 يونيو 1961م، وهو أمر يتفق مع أهداف األمم املتحدة.

وإن  بأعبائها،  والقيام  وتنفيذها  بااللتزامات  الوفاء  الكويت  أظهرت  كام 
حكمة سلوكها وقيادهتا تؤهلها للعضوية، وكذلك انضاممها هليئات دولية كثرية، 
األحد  األمن  جملس  أعضاء  فيها  بام  هبا  تعرتف  دولة  ثامنني  مع  عالقات  وقيام 

عرش.
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وأهنا متارس النشاط يف هذه املنظامت، لذلك فإن فكرة تأجيل طلب الكويت 
العضوية هو حتٍد ملبادئ امليثاق وملبدأ الكونية التي يدعو هلا امليثاق.

وهذه جوهر األسباب التي تدعو فرنسا لدعم الكويت.

16- مرشوع الرسالة إىل اجلمعية العامة
بعد ذلك أعلن الرئيس أنه سريسل إىل السكرتري العام لألمم املتحدة مرشوع 

الرسالة التي تنص عىل ما ييل:

يل الرشف أن أدعوكم إلبالغ اجلمعية العام لألمم املتحدة بأن جملس األمن 
طلب  تدارس  أن  وبعد  1963م،  مايو  من  السابع  يف   )1034( رقم  جلسته  يف 
اجلمعية  يويص  باإلمجاع  املجلس  فإن  املتحدة،  األمم  إىل  االنضامم  يف  الكويت 

العامة بقبول الكويت عضوًا يف األمم املتحدة.

املؤقتة  اإلجراءات  الئحة  من   )60( املادة  من  الثانية  الفقرة  مع  وانسجاًما 
املعتمد  املحرض  العامة  اجلمعية  أمام  يوضع  أن  إىل  أدعو  فإنني  األمن،  ملجلس 

للجلسة رقم )1034( التي عقدها جملس األمن وتدارس فيها طلب الكويت.

وقد وافق املجلس عىل مرشوع الرسالة التي اقرتحها الرئيس.

إىل  الشكر  فوجه  الكلمة،  الغصني  السفري طلعت  الكويت  وطلب ممثل   -
عن  ونيابة  عنها،  والدفاع  الكويت  نحو  املتدفقة  املشاعر  عىل  املجلس  أعضاء 
حكومة الكويت فإنه يعرب عن مشاعر الشكر والتقدير، ويؤكد رغبة وفد الكويت 

يف التعاون مع الوفود عىل أساس مثمر وخملص.

وأهنى الرئيس االجتامع يف السادسة مساًء.
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عملها  يف  مرحلة  أهم  واإليامن  اإلرصار  رحلة  يف  الكويت  قطعت  وهبذا 
الدبلومايس يف بداية حياهتا كدولة مستقلة.

17- مالحظات بشأن هذه اجللسة التارخيية :
بطلب  صدرت  فالتعليامت  صافية؛  اجلديدة  بغداد  حكومة  نوايا  تكن  مل  أواًل- 
التأجيل رسمًيا، بعد جهود بذلت وراء الكواليس لفرتة طويلة إلجهاض 

طلب الكويت.
املغرب  بشأن موافقة مندوب  العراقي  املندوب  ألقاها  التي  الكلمة  ولعل    
عىل التأجيل، وطلبه إىل الوفود األخرى تأييده لتأخري طلب الكويت، هو 
جيوز  ال  حيث  املتحدة؛  األمم  يف  به  املعرتف  السلوك  يف  مسبوق  غري  أمر 
استدعى من  أمر  للمساعدة، وهو  ما علنًيا يف حال تطوعه  إحراج طرف 

السفري املغريب أمحد بن هيمة الرد الرسيع.

احللول  بشأن  الطرفني  بني  االتصاالت  ماهية  العراقي  السفري  حيدد     ومل 
السلمية، بينام الواقع يشري بطريقة غري مبارشة إىل سعي احلكومة العراقية 

اجلديدة لقيام احتاد فيدرايل مع الكويت ختلقه الدينميكية التارخيية.
كان خطاب مندوب العراق مملوءًا باملصطلحات البعثية القومية التي ربام  ثانًيا- 
استوحاها من بيانات حكم البعث اجلديد، أو من التجربة النارصية التي 
أشار إىل إنجازها يف االحتاد الثالثي الذي وقع يف القاهرة ثم مات يف اليوم 

التايل.

كان املندوب الكويتي مؤدًبا وملتزًما بآداب املجلس، وكان بمقدوره الرد  ثالًثا- 
كلمة  يف  التوسع  بمقدوره  أيًضا  وكان  املنطقي،  غري  العراقي  البيان  عىل 
إطار  يف  للعمل  أهليتها  وإبراز  الكويت  سيادة  تأكيد  يف  األخرية  الشكر 

األمم املتحدة.
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وبقية  والفرنيس  والربيطاين  األمريكي  الوفود؛  كلامت  جاءت  وكالعادة 
الوفود، بوصول الكويت إىل األمم املتحدة، وبخاصة كلمة سفري غانا – نكروما 
– التي أعطت الكويت حقها يف دورها اإلقليمي االقتصادي وخروجها بحيوية 

جديدة عىل املرسح العريب.

كانت كلمة السفري السوفيتي فيدرنكو، جماملة للكويت، وفيها اإلشارة   -
إىل تبادل السفراء، كام فيها إشارة إىل قبول أوضاع الكويت اجلديدة، لكنه مل يتخل 
ودبلوماسية  األساطيل  عن  وملزات  غمزات  يف  الباردة  احلرب  مصطلحات  عن 

البوارج وقوارب احلروب.

اجلمعية  إىل  الكويت  طلب  أرسل  األمن  جملس  يف  التارخيية  اجللسة  وبعد 
العامة لألمم املتحدة.

ثالثًا - الكويت يف اجلمعية العامة ألول مرة عضوًا رقم )111(
جلسة اجلمعية العامة رقم )1203( 14مايو 1963م  

بعد  من  الثالثة  يف  مايو   14 يوم  اجتامعها  العامة  اجلمعية  عقدت   -1
ظهر يوم الثالثاء 1963م.

لبحث  األعضاء  الدول  موافقة  عىل  بناء  اخلاصة،  الرابعة  الدورة  وجاءت 
العامة  املتدهور للمنظمة، بسبب مقاطعة االحتاد السوفيتي لألمانة  املايل  الوضع 
– خالل حرب الكونغو، وعدم  – مهرشولد  – وللسكرتري العام لألمم املتحدة 
الوفاء بالتزاماته باالشرتاك مع دول حلف وارسو، األمر الذي خلق عجًزا مالًيا 

تواجهه املنظمة، كام قاطع الرئيس دجيول املنظمة بعد خالفه مع مهرشولد.
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واتفقت الوفود عىل عقد دورة طارئة لبحث املوضوع الذي يشغل املنظمة، 
الباكستاين  السيايس   – خان  اهلل  ظفر  السيد  هو  االعتيادية  الدورة  رئيس  وكان 
وفد  تزكية  عىل  بناء  اخلاصة  الرابعة  للدورة  رئيًسا  اختياره  أعيد  – وقد  املشهور 
املايل  )الوضع  بند  إحالة  تونس  وفد  اقرتح  كام  سليم(،  الطيب  )السفري  تونس 

للمنظمة( إىل اللجنة اخلامسة املختصة بالشئون املالية واإلدارية.

2- سفري تونس يقرتح مناقشة توصية جملس األمن

كام اقرتح سفري تونس أيًضا أن تناقش اجلمعية العامة مبارشة رسالة رئيس 
إىل  والتوصية  باإلمجاع،  الكويت  قبول  األمن  جملس  قرار  بشأن  األمن  جملس 
التي  العامة  اللجنة  إىل  ذلك  من حتويل  بداًل  ذلك،  عىل  باملوافقة  العامة  اجلمعية 

تنظم جداول أعامل الدورة. 

مع  تونس  عالقات  إىل  مشرًيا  الكويت،  أهلية  عىل  تونس  مندوب  وأثنى 
نضجها  عىل  يدل  مما  الدولية،  املنظامت  يف  مسامهتها  إىل  أيًضا  ومشرًيا  الكويت، 

واعتداهلا، وطالب بأن تناقش اجلمعية طلب عضوية الكويت يف ذلك اليوم.

3- النرويج وعرشون دولة تطالب مصادقة اجلمعية العامة

وحتدث بعده مندوب النرويج – الذي حتدث قبل أسبوع يف جملس األمن – 
مثنًيا عىل مقرتح تونس، ومشرًيا إىل أن النرويج بمشاركة عرشين دولة تطالب بأن 
تصادق اجلمعية العامة، بال تأخري، عىل توصية جملس األمن بشأن الكويت، وأن 

يتم ذلك هذا اليوم.
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4- ظفر اهلل خان يتلو مرشوع قبول الكويت
وعلق السيد ظفر اهلل خان، رئيس اجلمعية العامة، عىل مقرتح تونس بمناقشة 
طلب الكويت بتوصية من جملس األمن، وذكر أن مرشوع قرار قبول الكويت بناء 

عىل توصية من جملس األمن، تبنته عرشون دولة بقبول الكويت بال مناقشة.

5- املندوب الرفاعي: شاعري
– وقدم  األردن  – مندوب  الرفاعي  عبداملنعم  السيد  املتحدثني  أول  وكان 
مرشوع عضوية الكويت نيابة عن املتبنني وهم: كوستاريكا واإلكوادور وماليزيا 
وغينيا وهنغاريا واهلند وإيرلندا وليبرييا واملغرب والصومال ونيجرييا وباكستان 
تبت  بأن  وطالب  وتونس.  والسودان  وسرياليون  السعودية  العربية  واململكة 

اجلمعية العامة يف املوضوع حااًل.

صحراء  عن  العالية،  اإلنجليزية  باللغة  شاعرية،  بلغة  الرفاعي  وحتدث 
العطش التي تبحث عن املاء، فوجدت النفط املغذي للحضارة والدفء واحلياة، 

وتأيت الكويت فوق ذلك بالقيم واحلكمة وباإليامن بالرتاث وباالكتشاف النادر.

منها  بريطانيا وعضويتها يف منظامت عاملية  الكويت مع  تاريخ  وحتدث عن 
اجلامعة العربية، كام أشار إىل التطور الداخيل والعطاء االقتصادي بام فيها العون 
لألردن، كام فتحت أبواهبا للعرب اآلخرين الباحثني عن احلياة، وذكر أن أربعني 
ألف أردين يعيشون فيها، وأن الكويت حالة دينميكية يف تطور األمة العربية التي 

تعتمد عىل اإلرادة العربية اجلامعية مهام اختلفت بنود دساتري الدول األعضاء.

وإن املتبنني ملرشوع القرار طلبوا إليه تقديمه نيابة عنهم إىل اجلمعية العامة، 
وطالب بقبول توصية جملس األمن بضم الكويت حااًل.
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7-الرئيس يعلن الكويت عضوًا جديدًا يف األمم املتحدة
أخذ الرئيس الكلمة قائاًل أمام أعضاء الوفود إن جملس األمن أوىص بقبول 

الكويت وطالب اجلمعية العامة باملوافقة.

القاعة  ورّدت  املتحدة،  األمم  يف  جديدًا  عضوًا  الكويت  بعدها  وأعلن 
بالتصفيق والرتحيب..

القاعة،  يف  مكانه  إىل  الكويت  وفد  املتحدة  األمم  يف  املراسم  مدير  ورافق 
فاستقبل مرة أخرى بالتصفيق.

املايض استقبلت اجلمعية  العام  إنه يف  قائاًل:  الرئيس ظفر اهلل خان  وحتدث 
األمم  يف   111 رقم  عضوًا  بالكويت  يرحب  واليوم  جدد،  أعضاء  ستة  العامة 
املتحدة، ويرجو من سعادة وزير خارجية دولة الكويت نقل حتياته إىل صاحب 
وأطيب  التهاين  أمجل  مع  الكويت،  شعب  وإىل  السامل،  عبداهلل  الشيخ  السمو 

التمنيات للمستقبل.

وبدأ موكب املهنئني داخل قاعة اجلمعية العامة يرحبون بعضوية الكويت.

هلا  التي  الدول  بعض  القارات وممثيل  ممثيل  فإن  املتحدة  األمم  تقاليد  ووفق 
عالقات خاصة مع الدولة العضو اجلديد، يعربون عن هتانيهم ودعمهم هلا.

8- الكويت ستتحرك نحو مساعدة أبناء املنطقة
وكان أول املتحدثني من املهنئني سفري املغرب )أمحد بن هيمة(؛ فقال:

العضو رقم 111 يف  بالتحدث عنها يف هتنئة  العربية رشفتني  املجموعة  إن 
منذ  استقلت  التي  الكويت  برؤية  مشاعري  تقدير  السهل  ومن  املتحدة،  األمم 
سنتني تقبل اآلن بعد جهود كثرية ومساعي مستمرة، فقد واصلت الكويت سعيها 
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للتخلص من القيود اخلارجية، وانضمت إىل اجلامعة العربية واآلن نراها يف األمم 
املتحدة، وإن التطور السلمي يف حالة الكويت ناتج عن الوعي العاملي للتحرر، 
وال  االقتصادي،  اخللل  بسبب  اجتامعية  مشاكل  من  تعاين  منطقة  من  والكويت 
شك يف أن ثروة الكويت التي وهبتها االستقرار واحلياة السعيدة ستتحرك نحو 

مساعدة أبناء املنطقة يف طموحاهتم.

األمن،  جملس  قرار  يؤيد  األمن  جملس  يف  عضًوا  بصفته  املغرب  وفد  وإن 
وإنني أحتدث باسم أعضاء جملس األمن يف التعبري عن الرتحيب بالكويت، وانقل 

إىل سمو أمري الكويت متنيات حكومة املغرب وشعبها.

9- الكويت ستسهم يف مداوالت األمم املتحدة
أسرتاليا  من؛  كل  عن  نيابة   ،  Chakravarty السفري  اهلند  مندوب  حتدث 
وكندا وكمبوديا وسيالن وأندونيسيا ونيبال ونيوزلندا وماليزيا، مرحًبا بالكويت 

عضًوا يف األمم املتحدة.

عبداهلل  الشيخ  قيادة  حتت  الكويت  حلكومة  املستنرية  السياسة  عىل  وأثنى 
السامل، وكيف تطورت اجتامعًيا واقتصادًيا وسياسًيا حيث فيها برملان منتخب.

وقال إهنا دولة حمبة للسالم، وهلا عالقات دولية ذات سمعة طيبة، ومنحتها 
عرب  العربية  الدول  اقتصاديات  يف  وأسهمت  جرياهنا،  ساعدت  ثروة  الطبيعة 

صندوق التنمية، وإهنا عضو يف كثري من املنظامت.

وتتمتع اهلند بعالقات طيبة مع الكويت أفادت الطرفني، وقد قدم سفري اهلند 
أوراق اعتامده إىل األمري يف الشهر املايض، متوًجا عالقات قديمة.

وإن الوفود التي أحتدث باسمها عىل ثقة بأن الكويت ستسهم يف مداوالت 
األمم املتحدة، وبام يدفع املسرية نحو حتقيق األهداف يف األمن والسالم.
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10- املندوب اجلزائري يشيد بعطاء الكويت نحو الوحدة العربية
تكلم سفري اجلزائر )عبدالقادر الشندريل( قائاًل:

شعب اجلزائر اجلديد يرحب بالكويت. وتطرق السفري اجلزائري إىل مسرية 
التحرير، ومثال ذلك اعرتاف األمم املتحدة بحكومة اجلمهورية العربية اليمنية، 
وتطرق إىل العالقات بني الثورة اجلزائرية والكويت، وإىل أن الكويت عربت عن 
الصعيد  عىل  وخطوات  مبادرات  واختذت  باألفعال،  العريب  الوطن  إىل  انتامئها 
نحو  بارزة  مسامهة  يمثل  الذي  التنمية  صندوق  مبادرة  خطواهتا  ومن  الدويل، 

التقدم االجتامعي واالقتصادي يف العامل العريب.

أن   وذكرت  العربية،  اجلامعة  يف  الكويت  بعضوية  اجلزائر  رحبت  ولقد 
الطلبة  أعداد  إىل  السفري  وأشار  املجاالت،  كل  يف  بالود  تتسم  بينهام  العالقات 
العربية،  الوحدة  أهداف  لتحقيق  الكويت  بعطاء  مشيًدا  الكويت؛  اجلزائريني يف 
وطلب إىل وفد الكويت نقل مشاعر الصداقة إىل الشعب الكويتي، وأشار سفري 

اجلزائر إىل أنه يتحدث نيابة عن إيران والصومال.

11- املندوب الياباين يتذكر حسن الضيافة واملشاعر الطيبة
Okazaki حتدث سفري اليابان السيد أوكازاكي

زار  وأنه  والكويت،  اليابان  بني  العالقات  حسن  مؤكًدا  الكويت،  فهنأ 
الكويت، أكثر من 12 مرة، ويتذكر حسن الضيافة والكرم واملشاعر الطيبة، لذلك 

فهو الشعب السعيد الذي أعطاه احلظ دولة رفاٍه حتت قيادة حكيمة.

قدرهتا  وبروز  والعاملي،  العريب  املحيطني  يف  الكويت  دور  تطور  والحظ 
عىل اإلسهام يف أعامل كثري من املنظامت الدولية. كام أشار إىل أن كاًل من اليابان 
والفلبني وتايالند والوس هي دول هلا عالقات طيبة مع الكويت التي تعرتف هبا 
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92 دولة، ويتطلع إىل املزيد من الروابط واملزيد من املصالح للشعبني الصديقني.

وقال إنه حييي الكويت ويرحب هبا يف األمم املتحدة باسم هذه الدول املشار 
إليها.

12- مندوب ليبرييا: الكويت ستسهم يف بناء النظام العاملي:
سرياليون  عن  ونيابة  باسمها   Parres باريس  السفري  ليبرييا  مندوب  حتدث 

وأوغندا.

جملس  يف  عضًوا  كان  حني  1961م،  يوليو  يف  الكويت  شكوى  إىل  فأشار 
األمن وإىل موقف ليبرييا الداعم للكويت.

كام أشار إىل طلب الكويت عضوية األمم املتحدة التي قدمت ملجلس األمن 
يف 30 نوفمرب 1961م، ودور ليبرييا يف تأمني ذلك الطلب، اقتناًعا منها بأهلية 
الكويت  انضامم  مرشوع  عىل  موافقة  الثالث  الدول  وأن  للعضوية،  الكويت 
لألمم املتحدة، لقناعة هذه الدول بقدرة الكويت عىل اإلسهام اإلجيايب يف جهود 
األمم املتحدة، وأهنا ستسهم مادًيا وسياسًيا يف بناء النظام العاملي اهلادئ املنشود. 
العوملة  نحو  العاملية  املنظمة  تدفع  املائة  بعد  عرشة  احلادية  الكويت  عضوية  وأن 

املطلوبة.

وقد حتدث سفري ليبرييا املخرضم بإخالص ونقاء يف قناعته بأهلية الكويت، 
كام سبق له أن فعل يف جملس األمن خالل عام 1961م.

13- بريطانيا سعيدة بانضامم الكويت إىل األرسة العاملية
بعضوية   Sir Patrick Dean دين  باتريك  السري  بريطانيا  مندوب  رحب 
الكويت  بانضامم  سعادته  له  وأكد  الكويتي،  اخلارجية  وزير  وبسعادة  الكويت 
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لألمم املتحدة، وهي مناسبة سعيدة تبهج شعب الكويت وكذلك األمم املتحدة، 
التي عىل دراية تامة بأن عطاء الكويت يف األمم املتحدة سيتسم باخلربة التي متلكها 
للعالقات التي أسستها مع كثري من الدول واملنظامت الدولية، وترتبط بريطانيا مع 

الكويت بتاريخ حافل مملوء بالصعوبات أحياًنا لكنه أيًضا مملوء باالرتياح.

وجيدد السفري سعادة بريطانيا بانضامم الكويت إىل األرسة العاملية.

14- سفري هنغاريا: الدول االشرتاكية تؤيد انضامم الكويت
الدول  عن  نيابة   Casto R. Day  – كساتوداي  اهلنغاري  السفري  حتدث 
)الفيتو  1961م،  نوفمرب  شهر  بني  متت  التي  األحداث  إىل  وأشار  االشرتاكية، 
السابع من مايو 1963م، وأن هذه  اليوم  السوفيتي ضد انضامم الكويت( وبني 

التبدالت مهدت النضامم الكويت إىل األمم املتحدة.

وأشار إىل انسحاب القوات الربيطانية من الكويت، ووصول قوات عربية 
مكاهنا، وتوطيد مكانة الكويت خالل سنوات بانضاممها إىل هيئات عاملية متعددة 
مثل اليونسكو، والعمل الدولية والفاو والصحة، وغريها، مع نيلها االعرتاف من 

أكثر من ثامنني دولة.

التنمية كآلية حلسن عالقاهتا مع دول اجلوار والدول  كام أشار إىل صندوق 
العربية، وتقديمه قروًضا إىل اجلزائر واليمن.

عىل  وتأكيد  الرفاه،  لدولة  منظومة  وبناء  مجاعي،  تطوير  الداخل  يف  وهناك 
الكويت  نفط  رشكة  )إنشاء  األجنبي  التأثري  من  بداًل  الوطنية  الثروة  استقالل 

الوطنية(.

وهلذه األسباب تؤيد الدول االشرتاكية انضامم الكويت لألمم املتحدة، مع 
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االستقرار يف  تثبيت  اإلسهام يف  منها ال سيام يف  املتوقع  الدور  تلعب  بأن  األمل 
وتصفية  العامل  يف  السالح  لنزع  اجلهود  ستساعد  وأهنا  األوسط،  الرشق  منطقة 

االستعامر، وهنأ الشيخ صباح األمحد وزير اخلارجية وشعب الكويت.

15- مندوب الواليات املتحدة: واشنطن تعلم بمكانة الكويت عاملًيا
الرئيس  ضد  الديمقراطي  املرشح   Stevenson ستيفستون  السيد  كان 

إيزهناور عام 1956م ، وقد حتدث نيابة عن الدولة املضيفة؛ فقال:

يف  الكويت  لعضوية  تأييده  أكد  أن  األمريكية  املتحدة  الواليات  لوفد  سبق 
وخاصة  وإسهاماهتا،  الكويت  دولة  لعضوية  احرتامه  وأكد  سابقتني،  مناسبتني 
يتطلبها  التي  لاللتزامات  وفاء  أظهرت  إهنا  وقال  املحتاجة،  العربية  الدول  دعم 

امليثاق، وتعلم واشنطن باملكانة التي حتتلها الكويت عاملًيا، وحقها يف العضوية.

16- املندوب اإلرسائييل يمتنع عن التصويت 
حتدث السفري اإلرسائييل Comay، وقال : 

عربية،  دولة  كانت  إذا  حتى  دولة،  أي  دخول  عىل  تعرتض  ال  إرسائيل  إن 
والقاعدة املتبعة يف قبول الدول هي مراعاة املادة الرابعة من امليثاق التي تشري إىل 
اجلديدة  الدولة  بأن تدخل  ويأمل  للسالم،  مفتوحة لكل دولة حمبة  العضوية  أن 
يفرس  الذي  الرشط  فيها إرسائيل!!! وهذا هو  بام  اجلميع  مع  يف عالقات حسنة 
معنى املادة الرابعة، وحيث إن موقف الكويت من إرسائيل غري واضح فإن وفد 
إرسائيل يريد التأكيد عىل أنه يمتنع عن التصويت يف حالة إجراء التصويت عىل 
عضوية الكويت، وإن إرسائيل سرتحب بالكويت إذا متلكت الرغبة يف عالقات 

حسنة مع إرسائيل.
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وهذه من احلاالت النادرة يف األمم املتحدة التي تتحدث فيها إرسائيل عن 
انضامم دولة عربية، فخالل وجودي يف األمم املتحدة انضمت كل من عامن وقطر 
والبحرين واإلمارات، ومل يثر الوفد اإلرسائييل املالحظات التي جاءت من وفدها 

عن الكويت.

17- مندوب الكامريون: التكاثر يف العدد وصية الكتب الساموية
الكويت  Bindzi، فحّيا  بندزي  السفري  األفريقية  املجموعة  نيابة عن  حتدث 
الشعوب يف األمم  اكتامل متثيل كل  القاعة هو عالمة نحو  إن وجودها يف  وقال 
املتحدة، وإن التكاثر يف العدد هو وصية للناس يف الكتب الساموية، وكل عضو 
جديد يأيت حاماًل معه دالالت نحو االنسجام بني الشعوب يف هذا العامل. وقال: 
لقد حتدث قبيل عدة متكلمني، وكل ما أقوله هو تكرار. مع التهنئة الصادقة لوفد 

الكويت والتمني باالزدهار واالستقرار لشعب الكويت.

18- اليونان: الكويت متلك األهلية للعضوية 
وأيسلندا  وفرنسا  وفنلندا  والدانامرك  وقربص  وبلجيكا  النمسا  عن  نيابة 
والسويد  وأسبانيا  والربتغال  والنرويج  وهولندا  ولكسمبورج  وإيطاليا  وإيرلندا 

وتركيا ويوغسالفيا حتدث السفري اليوناين بتسيوس Bitsios، فقال:

هو  االستقبال  يف  احلرارة  مظاهر  وأبلغ  العضوية،  عىل  الكويت  أهنئ 
اإلمجاع الذي رافق الرتحيب بعضوية الكويت، وأكد أن الكويت متلك األهلية 
منظامت  بمسؤولياهتا، وهي عضو يف  القيام  قادرة عىل  للعضوية كدولة مستقلة 
كثرية أظهرت فيها حيوية وعطاء، وتعاونت بصدق مع األعضاء اآلخرين، وهلا 
التي تقدمها  املتعددة  الواسعة  البناء االجتامعي واخلدمات  هنج داخيل متطور يف 
لشعبها، وأحسنت استخدام أمواهلا، وأسست صندوق التنمية ملساعدة اآلخرين، 
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يقوى  لكي  العربية  الدول  املزيد يف عدد  ترى  بأن  األوروبية سعيدة  واملجموعة 
هبذه  الكويت  لشعب  بالتهنئة  كلمته  وأهني  املتحدة،  األمم  يف  العريب  الصوت 

املناسبة السعيدة.

19- مندوب كولومبيا: مسامهة الكويت يف القضايا اإلقليمية
 ،ZEA زيا   السفري  الكاريبي  ودول  الالتينية  أمريكا  دول  عن  نيابة  حتدث 
العاملية  نحو  املنظمة  ونمو  الكويت  بوجود  املجموعة  سعادة  عن  وأعرب 
Universality؛ ألن ذلك يسهل جتاوز عقبات ومشاكل األمن والسالم، ورغم 

أساس  عىل  عاملي  كيان  إقامة  جتاه  خطوات  حققت  املنظمة  فإن  املهمة  صعوبة 
العدالة االجتامعية واألمن.

وألح السفري كثرًيا عىل حرية الشعوب يف اختياراهتا نحو التطور االجتامعي 
وهو الضامن األكرب الستتاب األمن والسالم.

يف  ومسامهتها  شئوهنا  إدارة  يف  وكفاءهتا  ونضجها  الكويت  بأهلية  وأشاد 
القضايا اإلقليمية والدولية، وهينئ سعادة وزير اخلارجية مع رجاء نقل حتياته إىل 

الشعب الكويتي.

20- مندوب أفغانستان : البالغة يف اإلمجاع
بورما؛  وعن  بالده  عن  نيابة   Pazhwak – أفغانستان  بشواك  السيد  حتدث 
يف  الكويت  بقبول  القوي  اإلمجاع  من  أكثر  الرتحيب  يف  بالغة  توجد  ال  فقال: 
األمم املتحدة، ودافع عن مبدأ العاملية يف األمم املتحدة، ورحب بإخالص بدولة 
الكويت، التي هي ليست بلد الذهب أو الرمال، وإنام بلد يشكل حمطة من املحطات 
الذهبية التي تربط أفغانستان ثقافًيا بالعامل العريب، وهي حمبة للسالم، ودعا سعادة 

الوزير أن ينقل التهاين إىل شعب الكويت من كل أفغانستان وبورما.
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صباح  الشيخ  معايل  حاد،  تصفيق  وسط  الرئيس،  دعا  ذلك  بعد    -21
كلمته  جاءت  وقد  كلمته،  إللقاء  اخلارجية  وزير  اجلابر  األمحد 

عىل النحو اآليت:
كلمة 

الشيخ صباح األمحد اجلابر الصباح
)شعب الكويت مؤمن بحتمية انتصار احلق(

املتحدة  األمم  هليئة  العامة  اجلمعية  أعضاء  حرضات   – الرئيس  سيادة 
املحرتمني.

يرشفني ويسعدين أن أقف يف هذا املجلس العظيم لتقدير شكر دولة الكويت 
االنضامم  الكويت  طلب  به  قوبل  الذي  الرائع  اإلمجاع  هذا  عىل  وشعًبا  حكومة 
إيامهنا  يف  الراسخة  بعددها  الصغرية  بالدي  ليسعد  وإنه  املتحدة،  األمم  ملنظمة 
بالقيم اإلنسانية اخلالدة أن يأيت انضاممها إىل املنظمة العاملية يف وقت حتررت فيه 
أقطار عديدة يف آسيا وأفريقيا، وحتققت هلا إرادهتا يف احلرية ويف املسامهة الفعالة 

ببناء عامل يسوده األمن واملحبة والرخاء.

سيادة الرئيس – حرضات األعضاء الكرام:

إن دولة الكويت التي استكملت استقالهلا يف 19 يونيو 1961م لتشعر بمزيد 
من الرىض أن متكنت يف الفرتة األخرية التي سبقت انضاممها إىل األمم املتحدة من 
يقرب من  ما  إىل  انضمت  تقريًبا، كام  الدول األعضاء  ثقة واعرتاف مجيع  كسب 
عرشين منظمة واتفاقية دولية وإقليمية.. وإن مسامهة الكويت يف هذه النشاطات 
ليدل داللة واضحة عىل أن الكويت مل تكن تنظر إىل االستقالل وبالتايل انضاممها 
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إىل عضوية األمم املتحدة كغاية يف حد ذاهتا، بل كوسيلة للمسامهة يف حتقيق حياة 
أفضل هلا ولسائر شعوب العامل.

إن ما أنجزته الكويت يف املجالني الداخيل واخلارجي من مرشوعات إجيابية 
أصبح حقيقة ماثلة يف األذهان وموضع التقدير واإلعجاب، سواء أكان ذلك يف 

حقل التعليم أم الصحة أم الضامن االجتامعي الذي توافر لسائر املواطنني باملجان.

تغفل عن  مل  فإهنا  حدودها  داخل  كله  ذلك  فعلت  قد  احلكومة  كانت  وإذا 
واجباهتا جتاه األقطار املحيطة هبا، وكان من الطبيعي أن تلتفت أواًل إىل شقيقاهتا 
العربية  االقتصادية  للتنمية  الكويتي  الصندوق  بتأسيس  فبادرت  العربيات، 
حاجات  مواجهة  يف  للمسامهة  أمريكي  دوالر  مليون   )280( قدره  برأسامل 

األقطار العربية.

إن مسامهة الكويت يف جمال التنمية االقتصادية العربية مل تقترص عىل عمليات 
تطوير  يف  للمسامهة  وعينية  مادية  مبارشة  مساعدات  إىل  امتدت  بل  الصندوق 

املنطقة.

ويف املحيط الدويل فقد حرصت دولة الكويت عىل املسامهة يف برامج اإلنامء 
الدولية، وبلغ حساهبا يف املؤسسات االقتصادية واملالية أكثر من )120( مليون 
دوالر أمريكي. هذا باإلضافة إىل اكتتاهبا بام قيمته مليون دوالر يف سندات األمم 

املتحدة.

وملا كانت الكويت تعتمد حتى اآلن وإىل حد كبري عىل مصدر رئييس واحد 
للدخل وهو النفط، وهو أمر ال خيلو من املحاذير، فقد أنشأت جملًسا للتخطيط 
مصادر  لتنويع  املخططات  وضع  مهمة  إليه  وأوكلت  واالجتامعي  االقتصادي 

الدخل وتطويرها.
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سيادة الرئيس – حرضات األعضاء:

أكدها دستورها  تارخيية  أواًل من حقيقة  تنطلق  إن سياسة بالدي اخلارجية 
بصورة واضحة، وهي أن الكويت جزء ال يتجزأ من الوطن العريب، وأن شعبها جزء 
من األمة العربية، ولذلك فهي حترص عىل تنمية عالقاهتا السياسية واالقتصادية 

والثقافية مع األقطار العربية الشقيقة يف نطاق جامعة الدول العربية.

وإن الكويت التي تدرك مدى ارتباطها بالعامل العريب لتؤكد متسكها بالوحدة 
العربية وتؤمن بأن مصريها مرتبط بمصري األمة العربية.

وانطالًقا من هذا كله، وحيث إن الوطن العريب إنام يشكل جزًءا كبرًيا وهاًما 
إن  باالستقالل، وحيث  العهد  احلديث  العامل  أي  األفريقي،  اآلسيوي  العامل  من 
النامية تدرك أن تطورها ال يمكن أن يتحقق عىل أحسن وجه إال يف ظل  البالد 

السالم والتعاون الدويل.

لذلك فإهنا ترى أن سياستها جيب أن تقوم عىل مبدأ عدم االنحياز، فال متيل 
فيام جيري يف هذا  أاّل يكون هلا رأي  يعني  أن ذلك ال  إال  إىل معسكر ضد آخر، 

العامل، وباعتقادنا أن صوت احلق جيب أن يرتفع عىل كل األصوات.

لذلك فإن حيادها يف املجال الدويل إنام هو حياد إجيايب ال سلبي، يستهدف 
بالغ  مهتمة  بالدي  فإن  هذه  الكويت  لسياسة  وتطبيًقا  والعدالة،  احلقيقة  حتري 
االهتامم بمصري الشعوب التي ال تزال تناضل من أجل حريتها واستقالهلا، وتؤكد 
متسكها بقرار اجلمعية العامة لألمم املتحدة الصادر بتاريخ 24 ديسمرب 1960م، 

واخلاص بمنح االستقالل للشعوب املستعمرة.

الشعب  يعانيه  ما  عىل  العميق  واألسى  البالغ  بالقلق  لتشعر  الكويت  وإن 
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العريب الفلسطيني املنكوب. إن مرور الزمن عىل هذه املشكلة ال يمكن أن حيرم 
شعب فلسطني من حقه يف العودة إىل وطنه، وإن الكويت من عىل هذا املنرب لتناشد 
العامل باسم اإلنسانية ومبادئها وحقوقها أن ينظر إىل هذه املشكلة عىل ضوء املبادئ 

التي نص عليها ميثاق األمم املتحدة.

سيدي الرئيس:

إن شعب الكويت فخور بانضاممه إىل هيئة األمم املتحدة، واثق من جتاوهبا 
يف النهاية مع أماين الشعوب، مؤمن بانتشار املحبة والسالم عىل األرض، مؤمن 

بحتمية انتصار احلق إيامنه باهلل.

ولسائر  لكم  أعرب  أن  الرئيس  سيادة  يا  يل  تسمحوا  أن  أرجو  اخلتام،  ويف 
أعضاء املنظمة بالنيابة عن حكومة الكويت وشعبها عن عميق الشكر وخالص 

التقدير عىل املشاعر النبيلة التي أبديت نحو بالدي يف هذه اجلمعية املوقرة.

والسالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته،،
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