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 تبادر د�رة �لأن�ضاري للفكر و�لثقافة »حتت �لتاأ�ضي�س«، بالتعاون مع جريدة »�لأيام« �لتي �حت�ضنت �أعمال 

مرتبط مبا  بتوقيت  مقالته،  من  بع�س  ن�ضر  �إعادة  �إىل  تاأ�ضي�ضها،  منذ  �ل�ضحفية  �لأن�ضاري  �أ.د حممد جابر 

تفر�ضه �لق�ضايا و�مل�ضتجد�ت �ملحلية و�لإقليمية، وياأتي هذ� �ملقال »مبنا�ضبة ذكرى �لغزو �لعر�قي على دولة 

�لكويت �ل�ضقيقة« �مل�ضادفة للثاين من �أغ�ضط�س. �لد�رة �لتي �ضتحمل ��ضم �لأن�ضاري هي نو�ة ملعلم فكري -   

�إنتاجه و�أعماله �لفكرية و�لأدبية لتكون متاحة للمخت�ضني و�ملهتمني للبناء عليها  �أدبي - ثقايف للحفاظ على 

و�إثر�ئها، ومن �ملوؤمل �أن تكون مظلة لعدد من �لن�ضاطات و�لفعاليات �لتي يهتم بها �لدكتور �لأن�ضاري �لذي 

�لأمة  �لعربي وطرح ق�ضايا  �لإ�ضالمية و�لرت�ث  �مل�ضتنري للح�ضارة  �لفكر  لن�ضر  �لعلمية  جاهد طو�ل م�ضريته 

�لعربية بروؤية علمية ومو�ضوعية.

من قدمي الأن�صاري املتجدد

فكرة ارتهان املنطقة باالحتالل العراقي للكويت

بني الن�ص الربيطاين عام 60 والتطبيق االأمريكي عام 90

بقلم: اأ. د حممد جابر االأن�صاري

ي�أتي  اأن  واملثرية  الالفتة  الت�ريخية  امل�ص�دف�ت  من 

�ص�أن  يف  الربيط�نية  ال�صرية  الوث�ئق  عن  الك�صف  اأوان 

بف��صل  العراق خالل فرتتني زمنيتني  الكويت مع  اأزمة 

م�صمع  ملء  و1991-90   1961-60 ع�م�،  ثالثني 

الدني� وب�صره�.

وقد ات�صح من الوث�ئق -التي خرجت اإىل العلن بعد 

انق�ص�ء املدة املحددة ق�نوًن�- اأن حكومة ه�رولد م�كميالن 

توقعت احتم�ل قي�م العراق ب�حتالل الكويت ع�صكرًي�، 

وطلبت من روؤ�ص�ء الأرك�ن يف اجلي�س الربيط�ين اإعداد 

خطة طوارئ ع�صكرية ملواجهة الحتالل. 

واأبرز م� يالحظ اأن اخلطة الربيط�نية الأ�صلية يف 

ع�م  من  ب�أقل  الكويت  ا�صتقالل  قبيل  -اأي   1960 ع�م 

واحد- ُو�صعت على اأ�ص��س اإخراج القوات العراقية من 

الكويت بعد احتالله�، ولي�س ملنع حدوث ذلك الحتالل 

اأو مواجهته فور حدوثه!

بل اإن ثمة فقرة ح�فلة ب�لدللة يف الوثيقة الر�صمية 

ك�فًي�  اهتم�ًم�  تنْل  مل  التي  الفقرة  -وهي  الربيط�نية 

بعد- تقول بلهجة دبلوم��صية مداورة، ولكنه� �صريحة 

ت�صعر  )الربيط�نية(  اخل�رجية  »وزارة  اإن  امل�صمون، 

ب�أنه، يف ظروف معينة، ف�إن عملية )ع�صكرية( ل�صتع�دة 

لالعرتا�س  مدع�ة  اأقل  �صتكون  العراقيني  من  الكويت 

التدخل  اإحب�ط  حم�ولة  من  ت�أجلت،  لو  حتى  �صي��صًي�، 

العراقي قبل وقوعه«. 

العب�رة،  ب�صريح  تعني  الدبلوم��صية  اللهجة  وهذه 

وبال لف ول دوران، اأنه من الأف�صل �صي��صًي� ترك العراق 

يحتل الكويت اأولً، ثم تقوم بريط�ني� ب�إخراجه منه� فيم� 

� عن الت�صدي الفوري للغزو! فم� اأ�صبه الليلة  بعد، عو�صً

منذ  والع�مل  املنطقة  يف  حدث  م�  �صوء  يف  ب�لب�رحة 

الث�ين من اأغ�صط�س 1990، وكم من غ�م�س �صينجلي، 

وكم من لغز �صُيحل، وكم من �صوؤال �صُيج�ب؟

الوقت  ذلك  الأحداث يف  �صري  ف�إن  احل�ل،  وبطبيعة 

مل ي�أخذ ب�لجت�ه الذي حت�صبت له الوثيقة الربيط�نية 

لأ�صب�ب عدة، منه� اأن الو�صع العربي مل يكن مبثل هذا 

على  ق��صم،  عبدالكرمي  �صي��صة  واأن  والت�صتت،  ال�صوء 

تطرفه�، مل تقع عملًي� يف هذا املطب، واأن العراق مل يكن 

مبثل هذا الت�أزم، حينئذ، كم� اأن املوقف الربيط�ين، ك�ن 

يف  العراقي  التدخل  فكرة  جت�ه  وحزًم�  �صراحة  اأكرث 

الكويت ع�م 1960 من املوقف الأمريكي ع�م 1990.

بغداد  يف  الأمريكية  ال�صفرية  عب�رة  يق�رن  ومن 

للرئي�س العراقي يف 25 يوليو 1990 -اأي قبل الغزو 

ب�خلالف�ت  معنية  املتحدة غري  الولي�ت  ب�أن  ب�أ�صبوع- 

بومنت،  ريت�ص�رد  ال�صري  كتبه  مب�  العربية،  احلدودية 

اإىل  الربيط�نية،  اخل�رجية  يف  العربية  الدائرة  رئي�س 

املقيم ال�صي��صي الربيط�ين يف اخلليج يف م�ر�س 1960، 

يف  يفكر  من  كل  يت�أكد  اأن  مبك�ن  الأهمية  »من  اأنه  من 

التدخل يف الكويت اأن حكومة �ص�حبة اجلاللة م�صممة 

لزم  اإن  ال�صالح  بقوة  الكويت  عن  الدف�ع  على  وق�درة 

الأمريكي  الإمي�ء  اأو  الإيح�ء  يق�رن  من  نقول  الأمر«، 

يرى  اأن  ي�صتطيع  احل�زمة،  الربيط�نية  ب�ل�صراحة 

الف�رق بني موقف القوتني الأ�ص��صيتني املعنيتني ب�لأمر، 

كل يف حينه. 

والهتم�م  الت�ريخي  للف�صول  املثري  يظل  ولكن 

ال�صي��صي املع��صر -مًع�- اأن يقف املرء اأم�م تلك الفقرة 

ذلك  الربيط�نية، يف  اخل�رجية  وزارة  راأي  عن  ة  املعربرّ

يحتل  العراق  ترك  �صي��صًي�  تف�صيله�  �ص�أن  يف  الوقت، 

اإخراجه منه� ب�لقوة يف عملية، ولو ت�أجلت  الكويت ثم 

بع�س الوقت، بدلً من الوقوف يف وجه تدخله واإحب�طه 

منذ البداية.

ملعرفة  تخمني  اإىل  احل�ل  بطبيعة  يحت�ج  ل  والأمر 

ب�حل�جة  �صت�صعر  و�صعوبه�  املنطقة  فدول  ال�صبب، 

للحم�ية الربيط�نية يف وجه اخلطر العراقي من خالل 

وقوعه عي�نًي� ب�حتالل الكويت، و�صتطلب من بريط�ني� 

ا�صتع�دة  لالأخرية  �صيتيح  الذي  الأمر  والرد،  التدخل 

قي�مه�  خالل  من  جديدة  امتي�زات  وحتقيق  مك�نته� 

الكويت  اإذا ح�صدت بريط�ني� قواته� يف  اأم�  الدور.  بهذا 

-واخلليج- قبل التدخل العراقي الفعلي ف�صتبدو ك�أنه� 

اأمن  وتهدد  الكويت  لحتالل  تعود  م�صتفزة«  »دولة 

املنطقة، من دون مربر مقنع.

واأًي� ك�ن الأمر، ف�إن اإعالن الرئي�س العراقي ال�ص�بق 

 1961 ع�م  العراق  اإىل  الكويت  �صم  ق��صم  عبدالكرمي 

للوجود  ال�صي��صي  الغط�ء  وفَّر  التنفيذ-  وقف  -مع 

يف  للدخول  ال�صطرار  دون  من  الربيط�ين،  الع�صكري 

الحتالل  ترك  اأي  الأ�صلية،  الربيط�نية  اخلطة  »ن�س« 

يحدث، ثم املب�درة بعملية ال�صتع�دة بعد حني.

اإ�صق�ط�ت ت�ريخية بني املوقفني  اأي  د  ومن دون تعمرّ

مت�ه�ت  يف  الدخول  دون  ومن  والأمريكي،  الربيط�ين 

عموًم�،  ال�صرقي  التفكري  يف  �ص�ئعة  ت�آمرية      / نظرية 

والكت�ب�ت  الأو�ص�ط  يف  حتى  متداولة  اأ�صبحت  والتي 

الغربية بعد الغزو العراقي للكويت، وم� تك�صفت عنه من 

�صواهد وموؤ�صرات �صبقته، وم� تلته من اأحداث وتطورات 

واأو�ص�ع ك�ن من املح�ل اأن حتدث، ف�إن املرء ل ميلك يف 

ظل تلك احلق�ئق الت�ريخية وتلميح�ته� بتف�صيل »وقوع 

الحتالل« اأولً، ثم »الت�صدي له«، ولو بعد حني موؤجل، 

التوجه�ت  بت�ص�به  الفرتا�س  دواعي  اإىل  مييل  اأن  اإل 

الربيط�نية والمريكية برتك العراق، اأو رمب� ا�صتدراجه 

عملية  ت�أجيل  مع  الكويت،  لحتالل  خفي«  »طرف  من 

الإنق�ذ بع�س الوقت لتت�أكد احل�جة وتزداد لدور »املنقذ« 

للمنطقة، مع دفع الثمن ك�مالً غري منقو�س على خمتلف 

امل�صتوي�ت والأ�صعدة. 

يوًم�  واملوؤ�صرات  الأحداث  ت�بعوا  الذين  واملحللون 

-وبعده-  للكويت  العراقي  الغزو  وقوع  قبل  بيوم 

الأمريكي  وال�صرتخ�ء  الت�ص�هل  مدى  بو�صوح  لحظوا 

اإىل  يدعو  �صكل  يف  وقوعه،  قبل  الغزو  حم�ذير  جت�ه 

وح�صم  حزم  من  تبعه  وم�  تقدير،  اأقل  على  الت�ص�وؤل 

اأبدته الإدارة الأمريكية بعد وقوعه اإىل درجة ح�صد اأكرب 

ثم  الث�نية،  الع�ملية  احلرب  منذ  اأمريكية  ع�صكرية  قوة 

الإقدام على عملية حترير الكويت ب�أ�صخم قوة ع�صكرية 

اأخذت وقته�  اأن  الع�مل، هذا بعد  تكنولوجية يف ت�ريخ 

-كم�  الكويت  ا�صرتج�ع  عملية  ت�أجيل  اأي  ب�لك�مل، 

�صبيل  على  »يراجع  الأ�صلي-.  الربيط�ين  »الن�س« 

ال�صري(  امللف  اخلليج:  )حرب  كت�ب  احل�صر،  ل  املث�ل 

والذي  الت�صعين�ت،  يف  ال�ص�در  ولوران،  ل�ص�لينجر 

ت�صمن العديد من الإ�ص�رات واملوؤ�صرات املتن�ق�صة التي 

اأر�صلته� الأو�ص�ط الأمريكية اإىل كل من العراق والكويت 

مب� ميكن اأن يوؤدي اإىل وقوع م� وقع بينهم�«. 

التي  واملتن�ق�صة  اجلي��صة  امل�ص�عر  غمرة  ويف 

-�صعوًب�  العربية  الدول  بني  اخلليج  حرب  اأث�رته� 

-عقالنًي�-  الآن  التمييز  ال�صعب  من  ف�إنه  وحكوم�ت-، 

واإنق�ذ من  كدور حم�ية  الغربي      / الأمريكي  الدور  بني 

� يف البالد العربية التي تعر�س فيه�  ن�حية -خ�صو�صً

املدنيون لل�صواريخ العراقية وي�صعرون بقيمة احلم�ية 

وهيمنة.  كم�ص�لح  الدور  ذلك  وبني  لهم-،  الأمريكية 

يف  الدورين  بني  جوهري  تن�ق�س  يوجد  ل  ولعله 

تبًع�  زاد  احلم�ية  قيمة  زادت  فكلم�  النه�ئية،  املح�صلة 

من  املنطقة  م�صري  يتقرر  عندم�  امل�ص�لح  ا�صتحق�ق  له� 

جديد وُيع�د ر�صم خريطته�.

ف�إن  ونه�يته�،  احلرب  نت�ئج  عن  النظر  وبغ�س 

للعي�ن  وا�صحة  اأ�صبحت  وال�صتحق�ق�ت  »الثم�ر«  تلك 

الع�صكري  ب�لوجود  القبول  واأمًرا واقًع� ل حم�لة، فمن 

المريكي والغربي يف املنطقة، ر�صمًي� و�صعبًي�، اإىل حد 

ثمنه،  لدفع  ال�صتعداد  اإىل   ،� مرفو�صً ك�ن  اأن  بعد  كبري 

اإىل اإنع��س جت�رة ال�صالح الدولية بعدم� هدده� الإفال�س 

الع�صكرية،  املواجهة  من  ال�صوفي�تي  الحت�د  ب�ن�صح�ب 

التي  والغربية  الأمريكية  للقوات  جديد  دور  اإيج�د  اإىل 

انتهى دوره� يف اأمل�ني� بعد توحيده�، اإىل اإنع��س جت�رة 

اإىل  الركود،  اأ�ص�به�  اأن  املتحدة بعد  الولي�ت  النفط يف 

فتح املج�ل فوق ذلك كله لتحجيم و�صرب قوة العراق 

ذاته واإع�دة ر�صم خريطة منطقة النفط يف الع�مل العربي 

الذي  اجلديد  الدويل  النظ�م  وم�ص�لح  متطلب�ت  ح�صب 

اإغف�ل  تقوده الولي�ت املتحدة واأوروب�، )وهذا مع عدم 

املك��صب الإ�صرائيلية من تبع�ت الأزمة التي مل تتك�صف 

لن� بعد...(.

يف املق�بل، هل ميكن العثور على طرف عربي واحد 

اء احتالل العراق  ي�صتطيع الدع�ء ب�أنه حقق مك��صب جررّ

اتخذت  التي  العربية  الأطراف  للكويت؟ ومروًرا ب�ص�ئر 

هذا  و�صط  اخل�ص�ئر،  ق�ئمة  تبدو  للغزو،  م�ص�نًدا  موقًف� 

الدم�ر الكبري، اأكرب من اأن حت�صى واأن يتحمله� الوجدان 

مل  للك�رثة  املدى«  »بعيدة  املح�صلة  اأن  كم�  العربي، 

تت�صح بعد.

وزارة  يف  ال�صي��صيون  املخططون  ك�ن  فهكذا، 

اخل�رجية الربيط�نية يف الع�م 1961 يرون -بب�صرية 

يح�صدون عليه�- اأنه من »الأف�صل« �صي��صًي� ترك العراق 

يدخل الكويت ثم حتمل التبع�ت الع�صكرية ولو ت�أجلت 

العملية اإىل حني!

واإذا ك�ن العراق مل يقع يف ذلك املطب حينذاك، ف�إن 

»الن�س« ظل يبحث عن اإخراج وخمرجني، حتى الث�ين 

من اأغ�صط�س 1990.

فهل ي�صتطيع اأي مت�أمل مل� حدث اأن ي�صتبعد »توارد 

اخلواطر« بني »املخططني القدامى« و»املنفذين اجلدد«؟ 

العراق  ر كيف وقع  اأن يف�صرّ اأي »منطق«  وهل ي�صتطيع 

يف هذا املطب واأوقع معه املنطقة؟

ال�صنني  تلك  كل  منه  انق�صت  الذي  للزمن  و�صكًرا 

هو  م�  روؤية  م�صتغربة  غري  مب�ص�دفة  لن�  ف�أت�حت 

مع�جلة  �ص�أن  يف  الغربية  التقديرات  يف  »الأف�صل« 

»احتم�ل« التدخل العراقي يف الكويت وانتظ�ره اإىل اأن 

يقع.. فتقع الف�أ�س يف راأ�س العرب اأجمعني!

فهل من متعظ ب�أن هن�ك من يلعب مب�صري منطقتن� 

تنبرّهن�  وهل  جهة؟  من  اأكرث  ومن  زاوية  من  اأكرث  يف 

»الوث�ئق«، اإن مل تعظن� »احلق�ئق«.. ليت �صعري..

* د�رة »�لأن�ضاري« للفكر و�لثقافة هي موؤ�ض�ضة ثقافية 

)حتت �لتاأ�ضي�س(، تاأتي مببادرة كرمية من زوجته ورفيقة 

»بت�ضرف« قد  �لتميمي. و�ملقال  �أحمد  �ل�ضيدة عائ�ضة  دربه 

�ضبق ن�ضره يف 1991 ويحمل حتليالً عاًما لأحد�ث تاريخية 

و�ضو�هد �ضيا�ضية نعاي�س تبعاتها حتى يومنا هذ�.

ح�صر املنازل املوؤجرة على الآ�صيويني من فئة العزاب.. حمافظ املحرق: 

بدء تنفيذ م�صروع اإعادة تطوير الفرجان القدمية

بن  عي�صى  بن  �صلم�ن  املحرق  اأكد حم�فظ حم�فظة 

مكرمة  تنفيذ  فعلًي�  بداأت  املح�فظة  اأن  املن�عي  هندي 

جاللة امللك املفدى ب�إع�دة تطوير الفرج�ن القدمية، بعد 

العزاب  فئة  الآ�صيويني من  املوؤجرة على  املن�زل  ح�صر 

وال�صلوكي�ت  الأمنية  التج�وزات  من  عنه�  نتج  وم� 

وال�صرق�ت،  التحر�ص�ت  وق�ص�ي�  املجتمع  على  الدخيلة 

ب�لإ�ص�فة اإىل اإيواء بع�س املن�زل املوؤجرة على العزاب 

بتع�ون  م�صيًدا  وغريه�،  اأمني�  للمطلوبني  الآ�صيويني 

جمل�س املحرق البلدي يف تنفيذ هذا امل�صروع.

واأ�ص�د املح�فظ بتع�ون الأه�يل الذين اأبدوا بدورهم 

موؤكدين  ال�ص�مية،  امللكية  الأوامر  لتنفيذ  ا�صتعدادهم 

العزاب  على  املوؤجرة  من�زلهم  بيع  يف  �صواء  رغبتهم 

اأو ب�إع�دة ترميمه� ليتم اإع�دة �صكنه� من قبلهم، لتعود 

الأحي�ء ال�صكنية يف املحرق على م� ك�نت عليه.

ج�ء ذلك خالل ا�صتقب�ل املح�فظ لعدد من اأ�صح�ب 

اأن  موؤكًدا  الآ�صيويني،  العزاب  على  املوؤجرة  املن�زل 

املن�زل  بيع  الأه�يل يف  تلقت طلب�ت ورغب�ت  املح�فظة 

واإع�دة ترميم البع�س الآخر.

خالله�  من  مت  الأوىل  املرحلة  اأن  املح�فظ  واأ�ص�ف 

تقييم  الث�نية  املرحلة  املن�زل، و�صت�صمل  ا�صتقب�ل مالك 

يف  يرغب  من  تعوي�س  وب�لت�يل  املن�زل  تلك  وتثمني 

رئي�س  بدور  م�صيًدا  الآخر،  البع�س  وترميم  بيعه�، 

املرب�طي والع�صو ح�صن  البلدي غ�زي  املحرق  جمل�س 

ف�روق الدوي.

اأنه بعد النته�ء من هذه املرحلة  واأو�صح املح�فظ 

يف  للبدء  الإ�صك�ن  وزارة  اىل  تقريًرا  املح�فظة  �صرتفع 

عملية تقييم وتثمني املن�زل املراد �صراوؤه�، اإذ ُتعد خطوة 

امل�صروع،  هذا  يف  اخلطوات  اأهم  من  املن�زل  ا�صتمالك 

وب�لت�يل ف�إن ال�صرعة مطلوبة من قبل املعنيني يف وزارة 

الإ�صك�ن لإمت�م املرحلة الث�نية وتنفيذ توجيه�ت جاللة 

امللك املفدى.

اأو�صح مدير اإدارة القبول والت�صجيل بكلية البحرين التقنية 

»بوليتكنك« البحرين اأحمد م�ل اهلل اأن فرتة تثبيت قبول الدفعة 

الث�نية من الطلبة املقبولني يف الكلية للع�م الأك�دميي 2019-

2020م �صتنتهي عند ال�ص�عة الث�نية من ظهر اخلمي�س املوافق 

1 اأغ�صط�س 2019م، موجه� الطلبة املقبولني الذين مت اإر�ص�ل 

قبولهم خالل  بتثبيت  الإ�صراع  اإىل  بقبولهم  تفيد  اإليهم  ر�ص�ئل 

هذه الفرتة، حيث لن يتم قبول اأي طلب بعد هذا الت�ريخ.

مدى  على  بن�ء  يتم  الطلبة  قبول  اأن  اإىل  اهلل  م�ل  واأ�ص�ر 

اأن  حني  يف  البوليتكنك،  يف  القبول  ل�صروط  ا�صتيف�ئهم 

رغبة  على  بن�ء  يتم  الكلية  تقدمه�  التي  الربامج  ت�صكينهم يف 

املرغوب  التخ�ص�س  يف  ال�ص�غرة  املق�عد  توافر  ومدى  الط�لب 

فيه، والط�قم الأك�دميي املوؤهل، والط�قة ال�صتيع�بية للق�ع�ت 

الدرا�صية. 

ولكنهم  قبولهم  مت  الذين  الطلبة  اهلل  م�ل  وجه  ذلك،  اإىل 

اإىل  املحددة،  القبول  تثبيت  البحرين خالل فرتة  خ�رج مملكة 

�صرورة الرد على الر�ص�لة الإلكرتونية املوجهة اإليهم من قبل 

بوليتكنك البحرين، يوؤكدون من خالله� قبولهم العر�س، ومن 

البحرين  مملكة  يف  مع�رفهم  اأو  اأهلهم  من  اأحدا  ينتدبون  ثم 

القبول، حيث  تثبيت  اإجراءات  الدرا�صية وامت�م  الر�صوم  لدفع 

الط�لب  عودة  حني  اإىل  املقعد  حجز  مبث�بة  اخلطوة  هذه  تعد 

امل�صتندات  لتوقيع  البوليتكنك  مقر  اإىل  �صخ�صي�  وتوجهه 

املطلوبة يف موعد اأق�ص�ه 15 �صبتمرب 2019.

»بوليتكنك«: اليوم اآخر موعد 

لتثبيت قبــول طلبـة الدفعــة الثانيــة


