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حمليـات 07

من قدمي الأن�صاري املتجدد

فكرة ارتهان املنطقة باالحتالل العراقي للكويت
بني الن�ص الربيطاين عام  60والتطبيق الأمريكي عام 90
تبادر دارة الأن�صاري للفكر والثقافة «حتت الت�أ�سي�س» ،بالتعاون مع جريدة «الأيام» التي احت�ضنت �أعمال
�أ.د حممد جابر الأن�صاري ال�صحفية منذ ت�أ�سي�سها� ،إىل �إعادة ن�شر بع�ض من مقاالته ،بتوقيت مرتبط مبا
تفر�ضه الق�ضايا وامل�ستجدات املحلية والإقليمية ،وي�أتي هذا املقال «مبنا�سبة ذكرى الغزو العراقي على دولة
الكويت ال�شقيقة» امل�صادفة للثاين من �أغ�سط�س .الدارة التي �ستحمل ا�سم الأن�صاري هي نواة ملعلم فكري -
�أدبي  -ثقايف للحفاظ على �إنتاجه و�أعماله الفكرية والأدبية لتكون متاحة للمخت�صني واملهتمني للبناء عليها
و�إثرائها ،ومن امل�ؤمل �أن تكون مظلة لعدد من الن�شاطات والفعاليات التي يهتم بها الدكتور الأن�صاري الذي
جاهد طوال م�سريته العلمية لن�شر الفكر امل�ستنري للح�ضارة الإ�سالمية والرتاث العربي وطرح ق�ضايا الأمة
العربية بر�ؤية علمية ومو�ضوعية.

بقلم� :أ .د حممد جابر الأن�صاري
من امل�صادفات التاريخية الالفتة واملثرية �أن ي�أتي
�أوان الك�شف عن الوثائق ال�سرية الربيطانية يف �ش�أن
�أزمة الكويت مع العراق خالل فرتتني زمنيتني بفا�صل
ثالثني عاما 1961-60 ،و 1991-90ملء م�سمع
الدنيا وب�صرها.
وقد ات�ضح من الوثائق -التي خرجت �إىل العلن بعد
انق�ضاء املدة املحددة قانو ًنا� -أن حكومة هارولد ماكميالن
توقعت احتمال قيام العراق باحتالل الكويت ع�سكر ًيا،
وطلبت من ر�ؤ�ساء الأركان يف اجلي�ش الربيطاين �إعداد
خطة طوارئ ع�سكرية ملواجهة االحتالل.
و�أبرز ما يالحظ �أن اخلطة الربيطانية الأ�صلية يف
عام �- 1960أي قبيل ا�ستقالل الكويت ب�أقل من عام
واحدُ -و�ضعت على �أ�سا�س �إخراج القوات العراقية من
الكويت بعد احتاللها ،ولي�س ملنع حدوث ذلك االحتالل
�أو مواجهته فور حدوثه!
بل �إن ثمة فقرة حافلة بالداللة يف الوثيقة الر�سمية
الربيطانية -وهي الفقرة التي مل تن ْل اهتما ًما كاف ًيا
بعد -تقول بلهجة دبلوما�سية مداورة ،ولكنها �صريحة
امل�ضمون� ،إن «وزارة اخلارجية (الربيطانية) ت�شعر
ب�أنه ،يف ظروف معينة ،ف�إن عملية (ع�سكرية) ال�ستعادة
الكويت من العراقيني �ستكون �أقل مدعاة لالعرتا�ض
�سيا�س ًيا ،حتى لو ت�أجلت ،من حماولة �إحباط التدخل
العراقي قبل وقوعه».
وهذه اللهجة الدبلوما�سية تعني ب�صريح العبارة،
وبال لف وال دوران� ،أنه من الأف�ضل �سيا�س ًيا ترك العراق
يحتل الكويت �أوالً ،ثم تقوم بريطانيا ب�إخراجه منها فيما
ً
بعد،
عو�ضا عن الت�صدي الفوري للغزو! فما �أ�شبه الليلة
بالبارحة يف �ضوء ما حدث يف املنطقة والعامل منذ
الثاين من �أغ�سط�س  ،1990وكم من غام�ض �سينجلي،
وكم من لغز �س ُيحل ،وكم من �س�ؤال �س ُيجاب؟
وبطبيعة احلال ،ف�إن �سري الأحداث يف ذلك الوقت
مل ي�أخذ باالجتاه الذي حت�سبت له الوثيقة الربيطانية
لأ�سباب عدة ،منها �أن الو�ضع العربي مل يكن مبثل هذا
ال�سوء والت�شتت ،و�أن �سيا�سة عبدالكرمي قا�سم ،على
تطرفها ،مل تقع عمل ًيا يف هذا املطب ،و�أن العراق مل يكن
مبثل هذا الت�أزم ،حينئذ ،كما �أن املوقف الربيطاين ،كان
�أكرث �صراحة وحز ًما جتاه فكرة التدخل العراقي يف
الكويت عام  1960من املوقف الأمريكي عام .1990
ومن يقارن عبارة ال�سفرية الأمريكية يف بغداد
للرئي�س العراقي يف  25يوليو �- 1990أي قبل الغزو

ب�أ�سبوع -ب�أن الواليات املتحدة غري معنية باخلالفات
احلدودية العربية ،مبا كتبه ال�سري ريت�شارد بومنت،
رئي�س الدائرة العربية يف اخلارجية الربيطانية� ،إىل
املقيم ال�سيا�سي الربيطاين يف اخلليج يف مار�س ،1960
من �أنه «من الأهمية مبكان �أن يت�أكد كل من يفكر يف
التدخل يف الكويت �أن حكومة �صاحبة اجلاللة م�صممة
وقادرة على الدفاع عن الكويت بقوة ال�سالح �إن لزم
الأمر» ،نقول من يقارن الإيحاء �أو الإمياء الأمريكي
بال�صراحة الربيطانية احلازمة ،ي�ستطيع �أن يرى
الفارق بني موقف القوتني الأ�سا�سيتني املعنيتني بالأمر،
كل يف حينه.
ولكن يظل املثري للف�ضول التاريخي واالهتمام
ال�سيا�سي املعا�صر -معً ا� -أن يقف املرء �أمام تلك الفقرة
املعبة عن ر�أي وزارة اخلارجية الربيطانية ،يف ذلك
رّ
الوقت ،يف �ش�أن تف�ضيلها �سيا�س ًيا ترك العراق يحتل
الكويت ثم �إخراجه منها بالقوة يف عملية ،ولو ت�أجلت
بع�ض الوقت ،بدالً من الوقوف يف وجه تدخله و�إحباطه
منذ البداية.
والأمر ال يحتاج بطبيعة احلال �إىل تخمني ملعرفة
ال�سبب ،فدول املنطقة و�شعوبها �ست�شعر باحلاجة
للحماية الربيطانية يف وجه اخلطر العراقي من خالل
وقوعه عيان ًيا باحتالل الكويت ،و�ستطلب من بريطانيا
التدخل والرد ،الأمر الذي �سيتيح للأخرية ا�ستعادة
مكانتها وحتقيق امتيازات جديدة من خالل قيامها
بهذا الدور� .أما �إذا ح�شدت بريطانيا قواتها يف الكويت
واخلليج -قبل التدخل العراقي الفعلي ف�ستبدو ك�أنها«دولة م�ستفزة» تعود الحتالل الكويت وتهدد �أمن
املنطقة ،من دون مربر مقنع.
و�أ ًيا كان الأمر ،ف�إن �إعالن الرئي�س العراقي ال�سابق
عبدالكرمي قا�سم �ضم الكويت �إىل العراق عام 1961
مع وقف التنفيذ -و َّفر الغطاء ال�سيا�سي للوجودالع�سكري الربيطاين ،من دون اال�ضطرار للدخول يف
«ن�ص» اخلطة الربيطانية الأ�صلية� ،أي ترك االحتالل
يحدث ،ثم املبادرة بعملية اال�ستعادة بعد حني.
ومن دون تع ّمد �أي �إ�سقاطات تاريخية بني املوقفني
الربيطاين والأمريكي ،ومن دون الدخول يف متاهات
نظرية / ت�آمرية �شائعة يف التفكري ال�شرقي عمو ًما،
والتي �أ�صبحت متداولة حتى يف الأو�ساط والكتابات
الغربية بعد الغزو العراقي للكويت ،وما تك�شفت عنه من
�شواهد وم�ؤ�شرات �سبقته ،وما تلته من �أحداث وتطورات
و�أو�ضاع كان من املحال �أن حتدث ،ف�إن املرء ال ميلك يف
ظل تلك احلقائق التاريخية وتلميحاتها بتف�ضيل «وقوع

«بوليتكنك» :اليوم �آخر موعد
لتثبيت قبــول طلبـة الدفعــة الثانيــة
�أو�ضح مدير �إدارة القبول والت�سجيل بكلية البحرين التقنية
«بوليتكنك» البحرين �أحمد مال اهلل �أن فرتة تثبيت قبول الدفعة
الثانية من الطلبة املقبولني يف الكلية للعام الأكادميي -2019
2020م �ستنتهي عند ال�ساعة الثانية من ظهر اخلمي�س املوافق
� 1أغ�سط�س 2019م ،موجها الطلبة املقبولني الذين مت �إر�سال
ر�سائل �إليهم تفيد بقبولهم �إىل الإ�سراع بتثبيت قبولهم خالل
هذه الفرتة ،حيث لن يتم قبول �أي طلب بعد هذا التاريخ.
و�أ�شار مال اهلل �إىل �أن قبول الطلبة يتم بناء على مدى
ا�ستيفائهم ل�شروط القبول يف البوليتكنك ،يف حني �أن
ت�سكينهم يف الربامج التي تقدمها الكلية يتم بناء على رغبة
الطالب ومدى توافر املقاعد ال�شاغرة يف التخ�ص�ص املرغوب
فيه ،والطاقم الأكادميي امل�ؤهل ،والطاقة اال�ستيعابية للقاعات
الدرا�سية.
�إىل ذلك ،وجه مال اهلل الطلبة الذين مت قبولهم ولكنهم
خارج مملكة البحرين خالل فرتة تثبيت القبول املحددة� ،إىل
�ضرورة الرد على الر�سالة الإلكرتونية املوجهة �إليهم من قبل
بوليتكنك البحرين ،ي�ؤكدون من خاللها قبولهم العر�ض ،ومن
ثم ينتدبون �أحدا من �أهلهم �أو معارفهم يف مملكة البحرين
لدفع الر�سوم الدرا�سية وامتام �إجراءات تثبيت القبول ،حيث
تعد هذه اخلطوة مبثابة حجز املقعد �إىل حني عودة الطالب
وتوجهه �شخ�صيا �إىل مقر البوليتكنك لتوقيع امل�ستندات
املطلوبة يف موعد �أق�صاه � 15سبتمرب .2019

االحتالل» �أوالً ،ثم «الت�صدي له» ،ولو بعد حني م�ؤجل،
�إال �أن مييل �إىل دواعي االفرتا�ض بت�شابه التوجهات
الربيطانية واالمريكية برتك العراق� ،أو رمبا ا�ستدراجه
من «طرف خفي» الحتالل الكويت ،مع ت�أجيل عملية
الإنقاذ بع�ض الوقت لتت�أكد احلاجة وتزداد لدور «املنقذ»
للمنطقة ،مع دفع الثمن كامالً غري منقو�ص على خمتلف
امل�ستويات والأ�صعدة.
واملحللون الذين تابعوا الأحداث وامل�ؤ�شرات يو ًما
بيوم قبل وقوع الغزو العراقي للكويت -وبعده-
الحظوا بو�ضوح مدى الت�ساهل واال�سرتخاء الأمريكي
جتاه حماذير الغزو قبل وقوعه ،يف �شكل يدعو �إىل
الت�سا�ؤل على �أقل تقدير ،وما تبعه من حزم وح�سم
�أبدته الإدارة الأمريكية بعد وقوعه �إىل درجة ح�شد �أكرب
قوة ع�سكرية �أمريكية منذ احلرب العاملية الثانية ،ثم
الإقدام على عملية حترير الكويت ب�أ�ضخم قوة ع�سكرية
تكنولوجية يف تاريخ العامل ،هذا بعد �أن �أخذت وقتها
بالكامل� ،أي ت�أجيل عملية ا�سرتجاع الكويت -كما
«الن�ص» الربيطاين الأ�صلي« .-يراجع على �سبيل
املثال ال احل�صر ،كتاب (حرب اخلليج :امللف ال�سري)
ل�سالينجر ولوران ،ال�صادر يف الت�سعينات ،والذي
ت�ضمن العديد من الإ�شارات وامل�ؤ�شرات املتناق�ضة التي
�أر�سلتها الأو�ساط الأمريكية �إىل كل من العراق والكويت
مبا ميكن �أن ي�ؤدي �إىل وقوع ما وقع بينهما».
ويف غمرة امل�شاعر اجليا�شة واملتناق�ضة التي
�أثارتها حرب اخلليج بني الدول العربية �-شعو ًبا
وحكومات ،-ف�إنه من ال�صعب التمييز الآن -عقالن ًيا-
بني الدور الأمريكي / الغربي كدور حماية و�إنقاذ من
ناحية
خ�صو�صا يف البالد العربية التي تعر�ض فيهاً
املدنيون لل�صواريخ العراقية وي�شعرون بقيمة احلماية
الأمريكية لهم ،-وبني ذلك الدور كم�صالح وهيمنة.
ولعله ال يوجد تناق�ض جوهري بني الدورين يف
املح�صلة النهائية ،فكلما زادت قيمة احلماية زاد تبعً ا
لها ا�ستحقاق امل�صالح عندما يتقرر م�صري املنطقة من
جديد و ُيعاد ر�سم خريطتها.
وبغ�ض النظر عن نتائج احلرب ونهايتها ،ف�إن
تلك «الثمار» واال�ستحقاقات �أ�صبحت وا�ضحة للعيان
و�أم ًرا واقعً ا ال حمالة ،فمن القبول بالوجود الع�سكري
االمريكي والغربي يف املنطقة ،ر�سم ًيا و�شعب ًيا� ،إىل حد
ً
كبري بعد �أن كان
مرفو�ضا� ،إىل اال�ستعداد لدفع ثمنه،
�إىل �إنعا�ش جتارة ال�سالح الدولية بعدما هددها الإفال�س
بان�سحاب االحتاد ال�سوفياتي من املواجهة الع�سكرية،
�إىل �إيجاد دور جديد للقوات الأمريكية والغربية التي

انتهى دورها يف �أملانيا بعد توحيدها� ،إىل �إنعا�ش جتارة
النفط يف الواليات املتحدة بعد �أن �أ�صابها الركود� ،إىل
فتح املجال فوق ذلك كله لتحجيم و�ضرب قوة العراق
ذاته و�إعادة ر�سم خريطة منطقة النفط يف العامل العربي
ح�سب متطلبات وم�صالح النظام الدويل اجلديد الذي
تقوده الواليات املتحدة و�أوروبا( ،وهذا مع عدم �إغفال
املكا�سب الإ�سرائيلية من تبعات الأزمة التي مل تتك�شف
لنا بعد.)...
يف املقابل ،هل ميكن العثور على طرف عربي واحد
ي�ستطيع االدعاء ب�أنه حقق مكا�سب ج ّراء احتالل العراق
للكويت؟ ومرو ًرا ب�سائر الأطراف العربية التي اتخذت
موق ًفا م�ساندًا للغزو ،تبدو قائمة اخل�سائر ،و�سط هذا
الدمار الكبري� ،أكرب من �أن حت�صى و�أن يتحملها الوجدان
العربي ،كما �أن املح�صلة «بعيدة املدى» للكارثة مل
تت�ضح بعد.
فهكذا ،كان املخططون ال�سيا�سيون يف وزارة
اخلارجية الربيطانية يف العام  1961يرون -بب�صرية
يح�سدون عليها� -أنه من «الأف�ضل» �سيا�س ًيا ترك العراق
يدخل الكويت ثم حتمل التبعات الع�سكرية ولو ت�أجلت
العملية �إىل حني!
و�إذا كان العراق مل يقع يف ذلك املطب حينذاك ،ف�إن
«الن�ص» ظل يبحث عن �إخراج وخمرجني ،حتى الثاين
من �أغ�سط�س .1990
فهل ي�ستطيع �أي مت�أمل ملا حدث �أن ي�ستبعد «توارد
اخلواطر» بني «املخططني القدامى» و«املنفذين اجلدد»؟
وهل ي�ستطيع �أي «منطق» �أن يف�سّ ر كيف وقع العراق
يف هذا املطب و�أوقع معه املنطقة؟
و�شك ًرا للزمن الذي انق�ضت منه كل تلك ال�سنني
ف�أتاحت لنا مب�صادفة غري م�ستغربة ر�ؤية ما هو
«الأف�ضل» يف التقديرات الغربية يف �ش�أن معاجلة
«احتمال» التدخل العراقي يف الكويت وانتظاره �إىل �أن
يقع ..فتقع الف�أ�س يف ر�أ�س العرب �أجمعني!
فهل من متعظ ب�أن هناك من يلعب مب�صري منطقتنا
يف �أكرث من زاوية ومن �أكرث من جهة؟ وهل تن ّبهنا
«الوثائق»� ،إن مل تعظنا «احلقائق» ..ليت �شعري..
* دارة «الأن�صاري» للفكر والثقافة هي م�ؤ�س�سة ثقافية
(حتت الت�أ�سي�س) ،ت�أتي مببادرة كرمية من زوجته ورفيقة
دربه ال�سيدة عائ�شة �أحمد التميمي .واملقال «بت�صرف» قد
�سبق ن�شره يف  1991ويحمل حتليالً عا ًما لأحداث تاريخية
و�شواهد �سيا�سية نعاي�ش تبعاتها حتى يومنا هذا.

ح�صر املنازل امل�ؤجرة على الآ�سيويني من فئة العزاب ..حمافظ املحرق:

بدء تنفيذ م�شروع �إعادة تطوير الفرجان القدمية
�أكد حمافظ حمافظة املحرق �سلمان بن عي�سى بن
هندي املناعي �أن املحافظة بد�أت فعل ًيا تنفيذ مكرمة
جاللة امللك املفدى ب�إعادة تطوير الفرجان القدمية ،بعد
ح�صر املنازل امل�ؤجرة على الآ�سيويني من فئة العزاب
وما نتج عنها من التجاوزات الأمنية وال�سلوكيات
الدخيلة على املجتمع وق�ضايا التحر�شات وال�سرقات،
بالإ�ضافة �إىل �إيواء بع�ض املنازل امل�ؤجرة على العزاب
الآ�سيويني للمطلوبني �أمنيا وغريها ،م�شيدًا بتعاون
جمل�س املحرق البلدي يف تنفيذ هذا امل�شروع.
و�أ�شاد املحافظ بتعاون الأهايل الذين �أبدوا بدورهم
ا�ستعدادهم لتنفيذ الأوامر امللكية ال�سامية ،م�ؤكدين
رغبتهم �سواء يف بيع منازلهم امل�ؤجرة على العزاب
�أو ب�إعادة ترميمها ليتم �إعادة �سكنها من قبلهم ،لتعود
الأحياء ال�سكنية يف املحرق على ما كانت عليه.
جاء ذلك خالل ا�ستقبال املحافظ لعدد من �أ�صحاب
املنازل امل�ؤجرة على العزاب الآ�سيويني ،م�ؤكدًا �أن
املحافظة تلقت طلبات ورغبات الأهايل يف بيع املنازل
و�إعادة ترميم البع�ض الآخر.
و�أ�ضاف املحافظ �أن املرحلة الأوىل مت من خاللها

ا�ستقبال مالك املنازل ،و�ست�شمل املرحلة الثانية تقييم
وتثمني تلك املنازل وبالتايل تعوي�ض من يرغب يف
بيعها ،وترميم البع�ض الآخر ،م�شيدًا بدور رئي�س
جمل�س املحرق البلدي غازي املرباطي والع�ضو ح�سن
فاروق الدوي.
و�أو�ضح املحافظ �أنه بعد االنتهاء من هذه املرحلة

�سرتفع املحافظة تقري ًرا اىل وزارة الإ�سكان للبدء يف
عملية تقييم وتثمني املنازل املراد �شرا�ؤها� ،إذ ُتعد خطوة
ا�ستمالك املنازل من �أهم اخلطوات يف هذا امل�شروع،
وبالتايل ف�إن ال�سرعة مطلوبة من قبل املعنيني يف وزارة
الإ�سكان لإمتام املرحلة الثانية وتنفيذ توجيهات جاللة
امللك املفدى.

