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Since the end of World War II, the Soviet Union has sought to find
a foothold in the Middle East, as it was waiting for the opportunity
to penetrate the Middle East, especially the Arab Gulf, which is of
international strategic importance. The British were in the region,
and at the same time, it did not want to disturb his relations with
the United Arab Republic, which supported the independence of
Kuwait and rejected Abdul Karim Qasim's position on Kuwait's
annexation of Iraq. This research attempts to study the Soviet
policy towards the independence of Kuwait and how the Soviet
Union reconciled its good relationship with Iraq and Egypt, and its
rejection of Kuwait's distinguished relations with Britain.
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موقف اإلاحتد السوفييت من استقالل الكويت عدم ١٩٦١م
حوراء عبد الستدر

2

امللخص:

سعى اإلاحتد السوفييت منذ هندية احلرب العدملية الثدنية للبحث عن موطئ قدم له يف الشرق األسوس ،حيث كدن
يتحني الفرصه للتغلغل يف منطقة الشرق األسوس ،سوالسيمد اخلليج العريب ذي األيمهية االسرتاتيجيه الدسوليه لكن
أزمة استقالل الكويت جعلت اإلاحتد السوفييت يف موقف صعب فهو يرغب يف التخلص من الوجو الربيطدين يف
املنطقه سويف نفس الوقت مل يكن يرغب يف تعكري عالقدته مع اجلمهوريه العربيه املتحده اليت إيدت استقالل
الكويت سورفضت موقف عبد الكرمي قدسم بشأن ضم الكويت للعراق .حيدسول هذا البحث راسة السيدسة
السوفيتية جتدة استقالل الكويت سوكيف سوفق اإلاحتد السوفييت بني عالقتة اجليدة مع العراق سومصر سوبني رفضة
لعالقدت الكويت املميزة مع بريطدنيد.
الكلمدت املفتدحية :الكويت اإلاحتد السوفييت استقالل الكويت.
املقدمة:
ظهر اإلاحتد السوفييت كقوه عظمى بعد احلرب العدمليه الثدنيه ( )1945-1939سوبدء بعد تعدفيه من أاثر تلك احلرب
توسيع عالقدته الدسوليه سوحمدسولة التغلغل يف املندطق اليت كدنت هتيمن عليهد بريطدنيد  ,سومنهد منطقة اخلليج العريب اليت اهتمت هبد
رسوسيد القيصريه قبل ذلك لكنهد مل احتقق جندحدً ملحوظد فيهد .فجدئت قضية استقالل الكويت سو املوقف العراقي الرافض له لتكون
امتحدانً للسيدسه السوفيتيه اليت من جهه كدنت تريدموطئ قدم هلد يف املنطقه سومن جهه آخرى مل تكن ترغب يف خسدرة شعبيتهد
سوعالقدهتد اجليده مع العراق بعد عدم  .1958من جهه آخرى مل تكن الكويت سولة مستقلة حىت التدسع سو العشرين من حزيران
عدم  1961ألن بريطدنيد العظمى هيمنت على شؤسوهند اخلدرجية .سومع ذلك فإن التغيريات السيدسية يف املنطقة سوتعديف االقتصد
الكوييت جعلت اتفدقية احلمدية املوقعة يف عدم  1899مع بريطدنيد العظمى قد عفد عليهد الزمن حبلول منتصف عدم 1961
أمرا ممكنًد للكويت.
تقريبدً ممد جعل أتسيس السيد ة الكدملة ً

أ ى مسدح بريطدان ابستقالل الكويت إىل نشوب صراع مع العراق ممد أثر على التقييم الدسويل للدسولة اجلديدة يف الشرق
األسوس ،سواهلدف من املقدل هو احتديد مقدمدت سوجيزة لالستقالل سواألحداث اليت أ ت إىل السيد ة سو العقو اليت أبرمت هبذه
املندسبة.
 جذور استقالل الكويت:مت توقيع اتفدقية احلمدية بني بريطدنيد سوالكويت يف عدم  .1899سوسوقع املعدهدة يف الثدلث سو العشرين من كدنون الثدين
الشيخ مبدرك الصبدح (الشمري  )2011سواملقدم (مدلكومل جون ميد)  Malcolm John Meadeالذي كدن املمثل
السيدسي لربيطدنيد يف اخلليج العريب .إلتزم ت الكويت ابمسه سوابسم ذريته سون موافقة مسبقة من احلكومة الربيطدنية (Cooper,
1967).
2

 .جدمعة جدمعة البصرة  -مركز راسدت البصرة سواخلليج العراق
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سومن اجلدير ابلذكر انه حىت منتصف األربعينيدت من القرن املدضي كدنت الكويت منطقة متخلفة اقتصد ًاي حيث عدش
سكدهند يف ظرسوف ابئسة .لكن بدأ عهد اجلديد يف الثالثني من حزيران عدم  1946يف الكويت عندمد مسح حدكم الكويت عبد
هللا السدمل الصبدح (العتييب  )1998للشركدت األجنبيه بتطوير نف ،البال ممد يعين أن رأس املدل ميكن أن يتدفق من اخلدرج إىل
سنواي حبلول عدم  1960حيث أصبحت
الكويت .سونتيجة لذلك سوصلت كمية التنقيب عن النف ،إىل أربعه سومثدنون مليون طن ً
الكويت سوفقدً لذلك رابع أكرب سولة يف العدمل يف جمدل التنقيب عن النف ،بعد الوالايت املتحدة األمريكية سوفنزسويال سواإلاحتد
السوفييت(Slight, 1990).
أفسحت الكويت الطريق أمدم القيد ة املستقلة للشؤسون السيدسية .فمن انحية حدسولت سول جدمعة الدسول العربية عدة
مرات قبل الستينيدت احتقيق انضمدم الكويت إىل املنظمة سون أي جندح .من انحية آخرى جعلت طموحدت الدسول العربية من
الواضح حلكومة بريطدنيد العظمى أن بعض فقرات عقد احملمية قد فقدت صالحيتهد يف الوضع املعني سوهلذه فيجب الغدئهد.ففي
عدم  1960اصبحت الوالية القضدئية لألجدنب سوالعديد من احلقوق املتعلقة ابلشؤسون اخلدرجية للبال من اختصدص حكومة
األمري(Bernard & Salles, 1999).
املوقف العراقييف التدسع عشر من حزيران  1961حصلت الكويت على استقالهلد رمسيًد .سوشكلت مذكرة ( بليو إتش لوس) W. H.
 Luceاملقيم السيدسي الربيطدين يف اخلليج العريب املوجهة إىل األمري األسدس الرمسي لالستقالل .سوبندءً على ذلك تولت
حكومة الكويت مسؤسولية قيد ة الشؤسون الداخلية سواخلدرجية للبال سوابلتديل مت إهندء اتفدقية احلمدية لعدم  1899بسبب تعدرضهد
أيضد فضالً عن ذلك
مع سيد ة الكويت سواستقالهلد .سوتوجب أن احتكم العالقدت بني البلدين برسوح الصداقة الوثيقة يف املستقبل ً
معد بشأن األمور اليت هتمهمد كمد تعهدت حكومة صدحبة اجلاللة بتقدمي
استلزم االمر تشدسور احلكومتني (الربيطدنيه سو الكويتيه) ً
املسدعده حكومة الكويت يف املستقبل بندء على طلب حدكم الكويت .عالسوة على ذلك مت اإلعالن عن أن العقد يفقد
صالحيته بعد ثالث سنوات من مطدلبة أحد األطراف املتعدقدة إبلغدئه (الشواف قدسم سو عراقيون آخرسون .)2004
قبل األمري الشرسوط املذكورة أعاله يف مذكرة الر اخلدصة به سواليت أعد هد يف نفس اليوم .سومع ذلك سواجهت الكويت
موقفدً عراقيدً رافضه لالجراءات السدلفه.ففي الرابع سو العشرين من حزيران عدم  1961أعلن رئيس الوزراء العراقي عبد الكرمي
قدسم ( ان  )2012مطدلبته ابلكويت ألهند كدنت جزءًا من حمدفظة البصرة اليت تقع جنوب العراق حىت انتهدء السيطره العثمدنية

على العراق خالل احلرب العدمليه االسوىل ( .)1918-1914سوزعم عبد الكرمي قدسم أن اتفدقية عدم  1899اليت أبرمهد احلدكم
الربيطدين يف بوشهر مقدبل  15.000رسوبية مدفوعة للشيخ الكوييت كدنت غري قدنونية لذا ال ميكن اعتبدرهد صدحلة ألهند أبرمت
سون علم السلطدن العثمدين .سوبسبب ذلك " قررت مجهورية العراق محدية الشعب العراقي يف الكويت سواملطدلبة ابألرض اليت تعو
حدكمد.
ملكيتهد حملدفظة البصرة اليت استولت عليهد اإلمربايلية تعسفدً ...سوبندءً على ذلك سنصدر
ً
مرسومد بتعيني شيخ الكويت ً
قدئمقدم الكويت الذي سيخضع لسلطة حمدفظة البصرة( " ...الزبيدي  )1981مت طرح مطدلبة احلكومة يف شكل مذكرة إعالمية
سوأرسلت إىل مجيع الوفو األجنبية املقيمني يف العراق .سوأكدت عبد الكرمي قدسم أن"حكومة العراق تعلن إفشدء هذه احلقدئق للرأي
العدم العريب سوالدسويل أبن الكويت ملك للعراق" .عالسوة على ذلك تؤكد احلكومة قرارهد بشأن النضدل ضد اإلمربايلية سوبذلك
تعرب عن قندعتهد أبن اإلمربايلية ستقضي على الكويت سويف البلدان العربية اآلخرى .عالسوة على ذلك تعلن احلكومة قرارهد املؤكد
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 .1عدم استقبدل سوكيل أسو ممثل ألي سلطة أسو حكومة يف الكويت أسو يف أي مكدن آخر ضمن حدسو أراضيهد
 .2عدم التندزل أسو بيع أسو اإلجيدر أسو رهن أسو منح أي جزء من أراضيه حلكومة أسو رعداي أي سلطة آخرى.
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ابإلصرار ابستمرار على أتسيس سوحدة الشعبني الكوييت سوالعراقي سولن تتخلى احلكومة عن ذلك حىت احتقيق هدفهد  ,يرى البعض
ان موقف عبد الكرمي قدسم السدبق كدن بسبب سعيه للتخلص من بعض املشدكل الداخليه بينمد يرى البعض االخر ان ذلك كدن
مبثدبة أسدس حلدلة مستقرة للشؤسون الداخلية سوليس بعض أهداف الشؤسون اخلدرجية (العلوي  )1995سوف ًقد لصحيفة (نيو
ستيتسمدن)  New Statesmanالصد ره يف الثالثني من حزيران من ذلك العدم كدن سبب اإلجراءات العراقية هو ركو سوق
النف ،الذي يعو إىل عدم  1957سوالتأميم العدم املخط ،لشركة نف ،العراق (Andrew, 1988).
مل ييأس رئيس الوزراء العراقي عبد الكرمي قدسم من طموحه يف أن يصبح زعيمد للعدمل العريب كله أسو على األقل جزء منه.
من أجل القضية فقد بذل قصدرى جهده ليظهر للعدمل العريب أبسره على أنه أكثر املتدبعني التزامد حملدربة اإلمربايلية .يف حني أن
خطدب قدسم مل يكن أكثر حده من سوجهدت النظر اآلخرى املتعلقة ابلكويت املطرسوحة يف العراق منذ ثالثينيدت القرن املدضي
(Phyllis, 1990).
مرسومد استثندئيًد سوتعبئًد .يف الثالثني من حزيران عدم 1961م طلب فيه مسدعدة عسكرية
من جهته أصدر أمري الكويت
ً

من احلكومة الربيطدنية يف إشدرة إىل التفدهم الربيطدين -الكوييت بعد أن أبلغ احلكومدت العربية يف سوقت سدبق ابخلطر الذي
يتهد بال ه .لقد مت التشكيك يف حقيقة اهلجوم القد م من العراق لألسبدب التدلية ) :(Andrew, 1988بقدر مد كدن عبد
الكرمي قدسم ينوي ضم الكويت ابلقوة كدن إبمكدنه أن يفعل ذلك ابلتوازي مع املؤمتر الصحفي يف اخلدمس سو العشرين من حزيران
,حىت ال تتمكن احلكومة الربيطدنية من الوفدء ابلتزامدهتد ابملسدعدة اليت أخذهتد اجتده الكويت .من جهه آخرى كدن رئيس الوزراء
العراقي مدرًكد حلقيقة أن افرتاض جندح محلته ضد الكويت سو متكنه من احتالهلد سيؤ ي اىل انتقدم بريطدين منه  ,كدن الرئيس

العراقي مدرًكد حلقيقة أنه ال ميكنه االعتمد على أي مسدعدة من اخلدرج إذا بدأ بنشدط عسكري أسو قدم مطدلبدت إقليمية .استبعد
خطر املواجهة احملتملة مع بريطدنيد العظمى كل نوع من املسدعدة من جدنب الدسول الغربية .مل يستطع االعتمد على مسدعدة
الصني أسو اإلاحتد السوفييت اللذين كدنت عالقدهتمد ببغدا متوترة إىل حد بعيد .عالسوة على ذلك كدن من الواضح أنه ال ميكن
االعتمد على أي مسدعدة من سول املنطقة العربية حيث احتول تندفس عبد الكرمي قدسم مع الرئيس املصري مجدل عبد الندصر
على القيد ة يف العدمل العريب إىل صراع شخصي .كدن امللك سعو ) (Phyllis, 1990صدي ًقد سوحلي ًفد ألمري الكويت سوامللك

حسني احلسني ) (Fred, 1989ملك األر ن سومل يكن إبمكدنه احتمل تقوية اجلوار املندهض للهدمشيني سوعلى الرغم من ذلك
ر هدرسولد مدكميالن  (Louis, 1990) Harold Macmillanرئيس الوزراء الربيطدين على التهديد العراقي سوبندءً على
طلب أمري الكويت قدل" :إن التعزيز العسكري سونقل األسلحة مستمر يف حمدفظة البصرة حبسب عدة تقدرير سوار ة من مصد ر
خمتلفة يف  29سو  30حزيران .يف ظل هذه الظرسوف شعر حدكم الكويت أنه من سواجبه االستفد ة من املسدعدة العدجلة من
بريطدنيد سوأخرياً يف األسول من متوز بدأ أكثر من ستة آالف جندي بريطدين ابلنزسول يف الكويت سويف الوقت نفسه ارسلت اململكة
العربية السعو ية قوه عسكريه مكونه من حوايل الف سومدئيت جندي إىل حدسو الكويت سوالسعو ية جبوار العراق حيث مفرتق طرق
حفر البدطن سوسوا ي العوية) . (Carter, 1977سومع ذلك مل حيدث ق ،صدامدت ال يف هذا الوقت سوال بعده.
موقف اإلاحتد السوفييت:
مل يكن إلعالن استقالل الكويت يف حزيران عدم  1961أي أتثري على الشؤسون اخلدرجية السوفيتية .اذ رأت احلكومه
السوفيتيه ان أمري الكويت ليس حدكمدً لبلد حمتل أسو مل ًكد يعتزم احلصول على االستقالل لبلده ). (Philip, 2001
سوقد أتكد هذا الرأي حول اإلاحتد السوفييت من خالل سوجو االتفدق بني بريطدنيد سوالكويت سوالذي كدن يعترب إشدرة إىل
االستعمدر اجلديد .سونتيجة لذلك مل ترسل احلكومة السوفيتية برقية هتنئه إىل حدكم الكويت مبندسبة إعالن استقالل بال ه سومل يتم
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خالل الفرتة القصرية بني إعالن عبد الكرمي قدسم رفضه الستقالل الكويت سوالتدخل الربيطدين انتقدت الصحف
السوفيتية سيدسة عبد الكرمي قدسم لكن مل يتم اختدذ موقف قيق فقد تغري بعد انضمدم القوات الربيطدنية بطلب من األمري .عند
مسدع اخبدر التدخل العسكري الربيطدين من قبل احلكومه السوفيتيه أرسل نيكيتد خرسوتشوف (Carter, 1977)Nikita
 Sergeyevich Khrushchevإىل السري فرانك رسوبرتس  Frank Robertsالسفري الربيطدين يف
موسكو  Moscowالذي أبلغه أن التدخل حدث سوف ًقد لتعهد سدبق اللتزامدت بريطدنيد العظمى .سوأعرب عن افرتاضه أن
اإلاحتد السوفيديت فعل الشيء نفسه يف هذا الوضع .سوأضدف أن بريطدنيد ستعتزم سحب قواهتد عندمد يتم ضمدن سالمة الكويت.
أكد خرسوتشوف للسفري الربيطدين أنه استفسر للتو سوأتكد من أنه حىت لو مل يفعل ذلك سون أي سبب فلن يتخذ هو سوال سولته
خطوات يف هذا الشأن .إال أن التدخل الربيطدين سوإعالن عبد الكرمي قدسم كر فعل على ذلك سوالذي كشف عن رغبته يف
االستمرار يف معركته من أجل عو ة األراضي الكويتية إىل العراق ابلوسدئل السلمية جعل من املمكن لإلاحتد السوفييت سو  -لفرتة
معينة من الزمن  -ملصر لشن هجوم أيديولوجي معلنة أن الصراع بني الشعوب العربية هو معركة ضد اإلمربايليني سواملستعمرين
).(Philip, 2001
سوهبذا املعىن كدن تغيري االتفدقيه يف عدم  1961مبثدبة مندسورة بسيطة سوطموح مجدعي لربيطدنيد سوالكويت لتأكيد حكمهمد
االستعمدري سواالحتفدظ مبكدنتهمد يف الشرق األسوس ،من أجل التغلب على الدسول العربية التقدمية  -مثل العراق سواجلمهورية العربية
املتحدة  -سوحركدت التحرر الوطين .لقد جتدهلوا ا عدء العراق الذي يستند إىل حقوق اترخيية مشكوك فيهد سوركزسوا فق ،على
اإلنزال الربيطدين الذي اعتربسوه غري قدنوين .سواليت جعلت احتالل الكويت ممكنًد مرة آخرى .من انحية آخرى ميكن هبذه الطريقة
ممدرسة الضغ ،على احلكومة العراقية لسحب قدنون كدنون األسول  1960الذي صدر بعد املفدسوضدت الربيطدنية العراقية بشأن
النف ،سواليت حرمت شركة نف ،العراق من امتيدزاهتد .مل يكن اإلاحتد السوفييت سوالدسول االشرتاكية اآلخرى على غراره يف نية قبول
سيد ة الكويت األمر الذي حصل على أتكيد سيدسي آخر عندمد قطع قدسم العالقدت الدبلومدسية مع تلك الدسول  -ابستثندء
الصني  -اليت اختذت موق ًفد بشأن االستقالل الكويت بعد خطدبه ).(Carter, 1977
مندقشة القضية الكويتية يف جملس األمن:
يف نفس اليوم الذي نزلت فيه القوات الربيطدنية يف الكويت اجتمع جملس األمن التدبع لألمم املتحدة لبحث الوضع .يف
اليوم التديل طدلب ممثل العراق لدى األمم املتحدة عدانن البدجه جي (اهلدجري االاحتد السوفييت سواالزمة الكويتية العراقية
 :1961رؤية كويتية  )2014بدعم من اإلاحتد السوفييت ابنسحدب القوات الربيطدنية .هذا اال عدء مل يكن له أي أتثري كمد
احد إىل جملس األمن عت فيه الدسول األعضدء إىل قبول استقالل
قدمت بريطدنيد بدعم من الوالايت املتحدة سوفرنسد اقرت ً
الكويت سوسوحدة أراضيهد يف إشدرة إىل طلب أمري الكويت سوإقدمة السالم سواهلدسوء يف املنطقة معد .لقد حظي املوقف الربيطدين
بدعم كدمل من احلكومة الكويتية اليت أعلن ممثلهد :أن بال ه سديمهت يف انسحدب القوات الربيطدنية بشرط أن تضمن األمم
املتحدة أهند ستقدم يد العون يف حدلة حدسوث أي نوع من العدسوان من جدنب العراق .سوطدلب بقبول الكويت يف األمم املتحدة
).(Trevor, 1990
فيمد أعرب ممثل اإلاحتد السوفييت يف جملس االمن الدسويل زسورين  Valerian Zorinعن احتجدجه مبندسبة اجتمدع
جملس األمن على املشدركة الوفد الكوييت يف االجتمدع النه عد الكويت بلد حمتل اذ هتيمن السلطة الربيطدنية على اإل ارة احمللية
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ذكر احلدث إال لفرتة سوجيزة يف إحدى الصحف احملليه السوفيتيه اليت ذكرت أن بريطدنيد متكنت من االحتفدظ مبوقعهد يف البال
سوان االستقالل جمر امر شكلي (اهلدجري االاحتد السوفييت سواالزمة الكويتية العراقية  :1961رؤية كويتية .)2014
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فيه .يف هذه احلدلة ال ميكن اعتبدر البال سولة مستقلة .سوبسبب هذا فقد استخدم حق النقض ضد االقرتاح الذي قدمته
بريطدنيد .كمد لفت االنتبده يف بيدنه الصد ر يف اخلدمس من متوز إىل حقيقة أن العراق ال ينوي شق طريقه يف الكويت ابلقوة سوأن
السالم يف املنطقة ال يتهد ه سوى سوجو القوات الربيطدنية سوسفنهد .سوبسبب ذلك طدلب جملس األمن ابختدذ اإلجراءات الألزمة
أسدسد حلل املسألة املتندزع عليهد سوالذي كدن
اليت جترب احلكومة الربيطدنية على سحب قواهتد من الكويت .سوشد على أنه سيكون ً
جيب أن يتم يف انسجدم مع ميثدق األمم املتحدة من خالل تدابري سلمية سوليس ابستخدام القوه). (Shaw, 1979
مل تعرتف اجلمهورية العربية املتحدة بسيد ة الكويت بعد بينمد رفضت املطدلب العراقيه بضم الكويت  ,مت احتديد سوجهة
نظرهد من خالل عدم رغبة اجلمهوريه العربيه املتحده يف أن تعزز الكويت  -كوهند جزءًا من العراق  -خصمهد أكد الوفد يف
الصحدفة أن سوحدة الدسول العربية ال ميكن أن تتم ابلقوة ضد إرا ة السكدن .سوحقيقة سوصول القوات الربيطدنية إىل الكويت شد ت
الدعدية املصرية على الشك يف استقالل الكويت .فقد اعتربت الدعدية أن سولة عربية تستخدم مسدعدة سولة إمربايلية مثل بريطدنيد
ارمد يعد خيدنة .عالسوة على ذلك أ انت اجلمهوريه العربيه املتحده اململكة العربية السعو ية بسبب تعدسوهند العسكري مع بريطدنيد
احد بدعم من اإلاحتد السوفييت سوالذي مبوجبه طُلب انسحدب القوات األجنبية .مل يتم قبول
) .(Herb, 2020سوقدمت اقرت ً
ٍ
كدف من األصوات .سويف الوقت نفسه سوضعت جدمعة الدسول العربية القضية على جدسول أعمدهلد يف
االقرتاح لعدم سوجو عد
اخلدمس من متوز على الرغم من االحتجدج العراقي .متت مندقشة طلب عضوية سولة الكويت الذي مت تسليمه بتدريخ السدبع سو
العشرين من حزيران .عالسوة على ذلك فقد سعت جدمعة الدسول العربيه حل النزاع ابلطرق السلميه ).(Carter, 1977
يف هندية املفدوضدت  -يف التدسع عشر من متوز عدم  1961مت اختدذ القرارات التدلية ):(Philip, 2001
 .1تتعهد حكومة الكويت بطلب انسحدب القوات الربيطدنية من األراضي الكويتية يف أقرب سوقت ممكن.
 .2تتعهد العراق حكومة مجهورية العراق .بعدم استخدام القوة لضم الكويت للعراق.
 .3سويتعهد جملس اجلدمعه العربيه بدعم كل رغبة تعرب عنهد الكويت يف إاحتد مع سول آخرى يف جدمعة الدسول العربية سوفقدً التفدق
اجلدمعة .سويقرر اجمللس الرتحيب بدسولة الكويت كعضو يف جدمعة الدسول العربية.
 .4ترحب اجلدمعة بتقدمي املسدعدة للكويت يف االنضمدم إىل األمم املتحدة.
 .5تتعهد الدسول العربية بتقدمي املسدعدة الفعدلة للمحدفظة على استقالل الكويت .بندء على طلبهد سومينح اجمللس األمني العدم
سلطة اختدذ التدابري الألزمة للتنفيذ العدجل هلذا القرار.
كمد اتفق امري الكويت سوحممد علي حسونة األمني العدم جلدمعة الدسول العربية على مسألة تكوين القوات العربية سو يف
احلد ي عشر من آب عدم  1961أرسل األمري يف اليوم التديل رسدلة إىل السري سويليدم لوس  William Luceيطدلب فيهد
رمسيدً بسحب القوات الربيطدنية من الكويت ,فيمد سوصلت طالئع القوات العربيه اليهد يف العدشر من ايلول سوصلت القوات من
الكويت .سواليت تكونت من قوات موحدة من مخس سول عربية :اجلمهورية العربية املتحدة سواململكة العربية السعو ية سواألر ن
سوالسو ان سوتونس ).(Carter, 1977

يف منتصف متوز بدا أن اإلاحتد السوفييت مبعزل عن املوضوع سوترك الدسول العربية احتل اخلالف مع األمل يف أن الدعم
املعنوي للعراق الذي مل يعد يندميكيًد لن يؤثر على عالقته ابجلمهورية العربية املتحدة .سوهكذا فإن يف منتصف شهرمتوز بدت
احلكومه السوف يتيه منفصلة عن القضية سوتركت الدسول العربية احتل املسدئل املتندزع عليهد مع أملهد يف أن الدعم املعنوي للعراق الذي
مل يعد يندميكيًد لن يؤثر على عالقدته مع اجلمهورية العربية املتحدة .سوابلتديل مل يتم نشر اي شيء عن اعرتاف جدمعة الدسول
العربية ابستقالل الكويت  ,سومل يُذكر اي خرب عن استبدال القوات الربيطدنيه ابلقوات العربية حىت أسوائل عدم ( 1962بيومي
.)2002

65

Rimak International Journal of Humanities and Social Sciences

بعد سقوط حكومة عبد الكرمي قدسم (بيومي .)2002
أن انقالب الثدمن من شبدط عدم  1963يف العراق سو اإلطدحة بعبد الكرمي قدسم احدث تغيريات جذرية يف قضية
الكويت .على الرغم من أن إ ارة اجلمهورية اجلديدة بقيد ة عبد السالم عدرف ) (Trevor, 1990مل تقدم إعالان حمد ًا بشأن
قضية الكويت إال أنه بعد أايم قليلة من االنقالب صرح العديد من الوزراء أبهنم ال ينوسون االستمرار يف سيدسة عبد الكرمي قدسم
فيمد يتعلق ابلكويت سوأهنم يعتربسون شعب الكويت ابملثل سكدن الدسول العربية املستقلة كشعب عريب شقيق .خالل األشهر
املضطربة يف شبدط سومدرس اختذت احلكومه العراقيه عد ًا من اخلطوات (إطالق شركدت الطريان سوإلغدء القيو املفرسوضة على
متطلبدت التأشرية إعد ة العالقدت االقتصد ية سواستقبدل سوفد حكومي كوييت غري رمسي يف الفرتة مد بني  21سو  24مدرس إخل).
من أجل تطبيع العالقدت بني البلدين .سوهذا يشري ابلفعل إىل أن العراق سوفقدً لبيدانت األايم األسوىل سيتندزل عن مطدلبته ابلكويت
حىت سون اإلعالن عنهد صراحة .يف ذلك الوقت بدا للدسول االشرتاكية أنه يف النهدية يف الوضع املتغري جذرًاي إلرضدء مجيع
األطراف املعنية سيتم حل النزاعدت .كدن هندك طلب متزايد يف املعسكر االشرتاكي إلعد ة النظر يف سوجهدت النظر الرافضة
السدبقة .لقد اعتربسوا أن إقدمة اتصدالت مهمة يف املقدم األسول من سوجهة نظر اقتصد ية سويف هذا الصد حكموا على االعرتاف
الدبلومدسي ابلكويت بكل مد هو مربر .ضرسورة اندمدج الكويت يف العراق الذي متنوا احتقيقه بطريقة سلمية سون انعكدسدت سولية
أيضد بسبب السيدسدت
خدصة .سومع ذلك فشلت اجلهو ليس فق ،بسبب إعد ة تقييم سوجهة النظر االشرتاكية يف شبدط  ,سولكن ً
املعد ية للشيوعية سواملعد ية للسوفييت للقد ة العراقيني سواليت من خالهلد انقلبت على نفسهد عمليد ضد نفسهد أعظم مؤيديهد حىت
تلك النقطة .كواحدة من نتدئج تدهور العالقدت العراقية السوفيتية بعد أنسحدب قوات اجلدمعة الدسول العربية من الكويت يف
شبدط عدم  1963تبىن اإلاحتد السوفييت على الفور اقرتاح احلكومة الكويتية إلقدمة عالقدت بلومدسية .يف الثدلث عشر من
آذار اعرتف اإلاحتد السوفييت رمسيًد ابحلكومة الكويتية هبدف إجبدر العراق على إعد ة النظر يف سيدسدته حىت تلك النقطة
).(Shaw, 1979
يف نيسدن عدم 1963م قدمت املغرب يبذل جهوًا لالعرتاف ابلكويت كعضو يف األمم املتحدة سونتيجة لذلك استدعوا
جملس األمن لبحث هذه القضية .سوسبقت اجتمدعدت جملس األمن عدة أسدبيع من املندقشدت الداخلية حدسول العراق خالهلد عدم
طرح املسألة على جدسول األعمدل بعد .مل يتمكنوا من بدء محلة مفتوحة حمكوم عليهد ابلفشل على أي حدل مبثل هذا اهلدف
بعد تصرحيدت الثدمن من شبدط .سوهكذا يف بداية شهر أاير أثندء حمد اثهتم مع السفراء األجدنب املنتدبني لدى العراق أرا الوزراء
سوخدصة طدلب شبيب سوزير اخلدرجية العراقي ,إقندع ممثلي األمم املتحدة ابلتصويت ضد طلب العضوية الكويتية (بطدطو
.)1992
حبلول ذلك الوقت تغريت ابلفعل سوجهة نظر اإلاحتد السوفييت بشأن الكويت سوكدن يدعو بشدة إىل قبول الكويت يف
األمم املتحدة .سوإىل جدنب اإلاحتد السوفييت طلبت الكويت من الدسول االشرتاكية عمهد يف طلبهد ابالنظمدم اىل االمم املتحده
من بولندا سواجملر فق .،مت اختيدر اجملر من أجل زاي ة أيمهية مشدركتهد يف اجلمعية العدمة سوقد سوافقت اجلمعية العدمة يف الرابع عشر
من آاير ابإلمجدع على قبول انضمدم الكويت لألمم املتحدة .سورحب املغرب ابلعضو اجلديد نيدبة عن الدسول العربية .كمد رحبت
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سوقد تعززت سوجهة النظر السوفيتية الثدبتة يف هذه القضية من خالل حقيقة أنه يف الثالثني من تشرين الثدين عدم 1961
اقرتحت اجلمهورية العربية املتحدة االعرتاف ابلكويت كعضو يف األمم املتحدة .سواختذ اإلاحتد السوفيديت موقفد من أتجيل القضية
فبحسب رأيهد ال ميكن اعتبدر الكويت سولة مستقلة سون أ ىن شك .سوكتفسري مت التأكيد على أن انسحدب القوات الربيطدنية مل
يؤسس لسيد ة الكويت لذا فإن اإلاحتد السوفييت لن يعرتف بسيد ة الكويت طدملد كدن االتفدق مع بريطدنيد سدري املفعول
(فتحي  .)2009هبذا املعىن السوفيديت نقض اإلاحتد مرة آخرى عضوية الكويت يف األمم املتحدة سومل يوافق على عضويتهد إال
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اجلزائر ابالمر سوذكرت ابملسدعدات اليت قدمتهد الكويت للجزائرين اابن الثوره ضد االستعمدر الفرنسي سوبذلك أصبحت الكويت
العضو رقم مئه سواحد عشر يف األمم املتحدة ).(Trevor, 1990
أيضد مشكلة خطرية يف العراق .رفضت الدسول
إىل جدنب فشل السيدسة اخلدرجية فقد شكل التدهور االقتصد ي ً
الغربية تقدمي القرسوض له سواقرتحت بدالً من ذلك أن يتحول العراق إىل الكويت اليت متتلك كمية كبرية من األموال االحتيدطية .مل
يظل الكويتيون منعزلني لكنهم ذكرسوا أن االحتمدل الوحيد للحصول على قرض سيكون موجوًا إذا اعرتفت احلكومة العراقية
ابلكويت كدسولة عربية ذات سيد ة سواعرتفت حبدسو هد سواحتملت مسؤسولية احرتامهد غري املشرسوط .سوهكذا متت تسوية النزاع الكوييت
متدمد ففي الرابع من تشرين االسول عدم  1963عندمد أصدر العراق سوالكويت إعالان مشرتًكد جدء فيه
الذي امتد ملدة عدمني ً
):(Trevor, 1990
 .1اعرتفت مجهورية العراق ابستقالل سولة الكويت سوسيد هتد الكدملة مع حدسو هد على النحو احملد يف رسدلة رئيس سوزراء العراق
املؤرخة احلد ي سو العشرين من متوز عدم  1932سواليت قبلهد حدكم الكويت يف رسدلته املؤرخة العدشر من آب عدم .1932

 .2تعمل احلكومتدن من أجل تعزيز األخوة سوالعالقدت القدئمة بني البلدين الشقيقني مستوحدة من سواجبدهتمد الوطنية سواملصدحل
املشرتكة سوالتطلع إىل سوحدة عربية كدملة.
 .3تعمل احلكومتدن على إقدمة تعدسون ثقديف سوجتدري سواقتصد ي بني البلدين سوتبد ل العالقدت بني البلدين" .من أجل احتقيق مجيع
األهداف املذكورة أعاله قررسوا إقدمة عالقدت بلومدسية على الفور بينهمد على مستوى السفراء.
سوابلتديل أكد عبد هللا سدمل الصبدح أمري الكويت يف خطدبه يف كدنون الثدين عدم  1963يف الدسورة األسوىل جمللس األمة
الكوييت أن بال ه غري ملتزمة سوحمديدة بش كل إجيديب يف قضية احلرب البدر ة .سوسعت الكويت جدهدة لتوسيع عالقدهتد الدسولية بعد
نيلهد االستقالل .سونتيجة لذلك مت االتصدل الدبلومدسي مع الدسول االشرتاكية سوالدخول يف اتفدقيدت خمتلفة مثل اتفدقيدت جتدرية
سواتفدقيدت لتنظيم حركة الطريان فضالً عن االتنفدقيدت الثقدفية ).(Shaw, 1979
اخلدمتة:
كدن اإلاحتد السوفييت يتحني الفرصه للتغلغل يف منطقة الشرق األسوس ،سوالسيمد اخلليج العريب ذي األيمهية االسرتاتيجيه
الدسوليه  ,لكن أزمة استقالل الكويت جعلت اإلاحتد السوفييت يف موقف صعب فهو يرغب يف التخلص من الوجو الربيطدين يف
املنطقه سويف نفس الوقت مل يكن يرغب يف تعكري عالقدته مع اجلمهوريه العربيه املتحده اليت إيدت استقالل الكويت سورفضت
موقف عبد الكرمي قدسم بشأن ضم الكويت للعراق .سومع عدم تدحلهد بشكل مبدشر يف االزمه  ,لكنهد سوجدت احلل عندمد مت
سحب القوات الربيطدنيه من الكويت سوحلت حملهد قوات عربيه  ,فيمد ا ى انقالب الثدمن من شبدط يف العراق اىل تعزيز العالقدت
الكويتيه السوفيتيه الن حكومة االنقالب العراقيه اعرتفت ابستقالل الكويت.
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