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كليةذالرتبيةذللعلومذذ–جامعةذاألنبارذذدا ذكليةذاآلذ–جامعةذاألنبارذ

ذاإلندانية

ذادلدتخلص

شكمت قضية الكويت عبر تاريخيا مشكمة كبيرة لمعراق وكانت سببا في الكثير من 
التطورات السياسية التي انعكست بشكل واضح عمى سياسة العراق الخارجية وعالقاتو الدولية 

التي خمفتيا ىذه القضية عمى عالقات العراق الخارجية بشكل .حاولت الدراسة معرفة النتائج 
العراقية المبنانية بشكل خاص منذ بداية األزمة في عيد عبد الكريم قاسم  العالقاتعمى  عام و

 .تيا في عيد عبد السالم محمد عارفوحتى نياي
السياسي التوافق  منيالقد مرت العالقات العراقية المبنانية خالل األزمة بادوار عدة 

الدبموماسي في أيجاد حل وسط يرضي  األسموباستخدام بعمى الحياد  الوقوف لبنان ومحاولة
العراق والكويت من جية  بين مصالحو مع التوفيق لبنان أو محاولةطرفي النزاع من جية 

 أخرى. 
 ،انية إلى النقد من قبل أوساط عدةتعرض القائمين عمى السياسة الخارجية المبن

الجانب المبناني إلى تعزيز  االنتقادات تدعو إلى ضرورة إسراعلموقفيم من القضية وكانت 
، اال ان ىذا األمر كان يشكل عقبة كداَء اءالعالقات المبنانية الكويتية من خالل تبادل السفر 

اق ستتعرض إلى الضرر الكبير جراء اتخاذ مثل ىكذا بسبب أدركيا بان عالقاتيا مع العر 
 .قرار

تحقق ما كانت تخشاه الدبموماسية المبنانية فقد نفذ العراق تيديداتو وقطع عالقاتو و 
الدبموماسية مع لبنان فور تعزيز لبنان لعالقاتو مع الكويت عن طريق تبادل التمثيل 

 عام شباط 8واستمرت ىذه الحالة لغاية نياية عيد عبد الكريم قاسم بقيام حركة  الدبموماسي
 يد جديدا بين العراق والدول العربية ومنيا لبنان والكويت. التي شيدت ع 3963
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ذ1691-1691الكووتيةذوأثرهاذعلىذالعالقاتذالعراقيةذاللبنانيةذللمدة-اخلالفاتذالعراقية

 3897عام، وفي كانون األول (3)3775لبصرة منذ عام با ارتبطت الكويت إداريا 
وأدت . (2)لمكويت ا( قائمقام3935-3896ين مبارك الصباح )يسمطانية بتع أرادةصدرت 

عززت سيطرتيا عمى الكويت بتوقيعيا و  ،الكويت عن العراق بريطانيا دورا أساسيا في فصل
تضمنت عدم تنازل شيخ  3899 عام الثاني كانون 23اتفاقية سرية مع مبارك الصباح في 

لحكومة البريطانية مقابل حماية عرشو أال بموافقة ا لكويت عن أي جزء من أراضي الكويتا
 . (3)تيديد ةمن أي

تأكيد سيادتيا عمى الكويت وترفض االعتراف  إلىكانت اإلدارة العثمانية تسعى 
بين  في لندن 3933 عام تموز 29 وتحقق ىذا الطموح بتوقيع اتفاقية 3899باتفاقية عام 

بقاء الكويت تحت الحكم العثماني مع تمتعيا بنوع  إلى، التي أشارت الدولة العثمانية وبريطانيا
الى  ، اال ان قيام الحرب العالمية األولى ودخول الدولة العثمانية طرفا فييا(4)من الحكم الذاتي

، نتج عنيا خسارة ألمانيا وحمفائيا الحرب (5)3934 عام تشرين الثاني 5في  جانب المانيا
 .(6)يت خاضعة لمحماية البريطانيةوبانييار الدولة العثمانية أصبحت الكو 

احمد  ىبقيادة فيصل بن الحسين سع 3923عامآب  23وبقيام الدولة العراقية في 
 .(7)بريطانيا من قامة عالقات ودية مع العراق بتشجيعا( إلى 3951-3923الجابر الصباح )

، 3932تشرين األول عام  3وبحصول العراق عمى استقاللو بعد دخولو عصبة األمم يوم 
ليا إذاعة  روجت بشكل واضح من خالل الدعوة التي معراقلضم  الكويت  إلىالدعوة  برزت

 .(8)(3939-3933الممك غازي ) أشرافقصر الزىور تحت 
الى حمف بغداد  حاول العراق ضم الكويت وفي منتصف خمسينات القرن العشرين

 أقناعوسعى نوري السعيد الى ضم الكويت الى االتحاد العربي الياشمي وحاول  ،3955 عام
لكن نوري السعيد لم يجد قبوال لدى  .(9)بالضغط عمى الكويت لتحقيق ىذا اليدف يابريطان

 بريطانيا.
في العراق باإليجابية  3958 عام تموز 34اتسم الموقف الكويتي من قيام ثورة 

والتفاؤل بعد ان ساد االعتقاد بأن الثورة كانت بداية الخالص وبالذات من نوري السعيد الذي 
 .(31)مارس ضغطا شديدا عمى الكويتيين من اجل ضميم إلى االتحاد العربي الياشمي
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بالثورة العراقية  (3965-3951) اهلل سالم الصباح لقد رحب أمير دولة الكويت عبد
، (33)حينما بعث برسالة تينئة إلى رئيس الوزراء عبد الكريم قاسم بنجاح ىذه الثورة وانتصارىا

وفي شيري آب وأيمول من العام نفسو وصل وفدان كويتيان آخران إلى العراق لتقديم التياني 
اء العراقي عبد ، التي القت استجابة من لدن رئيس الوزر أيضًا وعرض بعض المطالب الكويتية

 . (32)الكريم قاسم
 امير، بعث عبد الكريم قاسم برسالة جوابية إلى  3958 عام تشرين األول 9وفي 

، (33)فييا لزيارة العراق هودعا ،الكويت حّمميا تحياتو لو وشكره عمى زيارة الوفود الكويتية لمعراق
تشرين  25إلى بغداد في واستجابة لتمك الدعوة وصل أمير الكويت عبداهلل السالم الصباح 

عبد وزراء ، استقبمو فييا رئيس اليامفي زيارة رسمية استمرت خمسة أ  من العام نفسو األول
في حينو إلى ان موقف قاسم كان متحفظا في مباحثاتو  وتؤكد بعض المصادر (34)الكريم قاسم

 .(35)، ولم يصدر عنيما أي بيان مشتركالكويت أميرمع 
دوافع ىذه الزيارة ترجع إلى رغبة أمير الكويت لالطالع عن كثب وىناك من يرى ان 

، وىل لدى قادة لعراق ومعرفة نواياىا واتجاىاتياوشخصيا عمى حقيقة القيادة الجديدة في ا
، كما فعميا من قبل كل من الممك غازي دداالثورة إستراتيجية في إثارة قضية الكويت مج

 .(36)ونوري السعيد
وفي المقابل أبدى الجانب العراقي مبادرة حسنة لتقوية العالقات مع الكويت عندما 

، تقوم فتح قنصمية تجارية لو في الكويت ،كانون األول من العام نفسو 39في طمب العراق 
برعاية المصالح العراقية فييا عمى ضوء المباحثات التي تمت في بغداد بين رئيس الوزراء  

 .(37)3958 عام تشرين األولوأمير الكويت في 
 عامحزيران  39ت بالتأزم في عاال ان أجواء العالقات بين العراق والكويت شر 

 عام اتفاقية عدت، عندما وقعت بريطانيا عمى إنياء معاىدة الحماية عمى الكويت و 3963
عالن استقالل اإلمارة الغيوم 3899  .(38)وا 

اهلل السالم الصباح أمير الكويت  برقية إلى عبد في اليوم التاليأرسل عبد الكريم قاسم 
مشروعة البـالمزورة وغير  )) وصفيا فقد، معمنًا سروره بإلغائيا بمناسبة إلغاء المعاىدة المذكورة

دون عمم من ، ريطانيةوالمعقودة بين قائمقام الكويت الشيخ مبارك الصباح وبين الحكومة الب
 .(39)((السمطات الشرعية في العراق آنذاك
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طمبا إلى األمانة العامة   3963عامحزيران  22 الكويت في قدمتفي الوقت نفسو و 
مجمس  قد حدد، و عمى انضماميا إلى عضوية الجامعة مجامعة العربية تطمب فيو الموافقةل

تموز موعدا لالجتماع لمنظر في طمب انضمام الكويت إلى عضوية  أوائلالجامعة 
 .(21)الجامعة

مؤتمرًا صحفيًا في  3963 حزيران عام 25في  عبد الكريم قاسمعقد رئيس الوزراء 
 ةلمتصرفي ا"قضاء عراقيًا تابع :معراق بوصفيالمبنى وزارة الدفاع، أكد فيو عمى تبعية الكويت 

ت "ان الجميورية العراقية قرر  :زء ال يتجزأ من العراق حينما قالمحافظة البصرة" وأنيا ج
، والمطالبة باألراضي التي سيطر عمييا االستعمار بصورة حماية الشعب العراقي في الكويت

، وستصدر وفقًا لذلك مرسومًا من متصرفية البصرة اتعسفية والتي تخص العراق بوصفيا جزء
 .(23)يتعين بموجبو شيخ الكويت قائمقاما تابعا لمتصرفية البصرة"

عو عمى وزيبيانًا تم ت 3963عام حزيران 26أصدرت وزارة الخارجية العراقية في 
، أوضحت فيو "زيف االتفاقية البريطانية وغش االستعمار وخداعو الييئات الدبموماسية كافة

ال يتجزأ من العراق وسوف يعمل العراق جاىدًا  اجزء عدهوحق العراق الطبيعي في الكويت و 
 .(22)"ذلكمن اجل 

والطريقة وفي الوقت نفسو كثف مجمس الوزراء العراقي جمساتو لبحث مسألة الكويت 
، اقتنع عبد الكريم ق، وبعد مشاورات ومباحثات طويمةالتي يمكن أتباعيا لعودتيا إلى العرا

، التي تدعو إلى ضم الكويت ىاشم جواد وزير الخارجية العراقينظر بوجية  قاسم وحكومتو
 .(23)بالطرق السممية والدبموماسية واالبتعاد عن الحل العسكري لضميا

تيديد العراقي قمق أمير الكويت مما دفعو إلى استشارة وليام أثارت التصريحات وال
الكويت  أميربعث و  ،(24)العربي ( المقيم السياسي البريطاني في الخميجWilliam Luseلوس )
 برسالة إلى الحكومة البريطانية طالبا منيا تقديم العون والمساعدة 3963عام حزيران  31في 

شيخ الكويت بسبب مصالحيا ، فسارعت بريطانيا لنجدة ضد ما وصفو بالتيديدات العراقية
 .(25)، مؤكدة لو التزام بريطانيا عسكريا بالدفاع عن إمارتوالنفطية

فمم يناقش األمر عمى  ،وعدم التدخل اتصف الموقف المبناني من أالزمة بالبرود
عندما تميت في مجمس النواب المبناني البرقية  3963 عامتموز  4ال في االمستوى الرسمي 
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التي أرسمتيا الجالية المبنانية في الكويت الى مجمس النواب المبناني تدعوه فييا الوقوف الى 
 .(26)جانب الكويت في نزاعيا مع العراق

ذلك لم يتطرق أي عضو من أعضاء مجمس النواب الى القضية خالل الجمسات  معو 
، وذكر عميد السمك الدبموماسي السابق فؤاد الترك ان مس خالل شير تموزالتي عقدىا المج

فضال  ،، يعود الى ان لبنان ليس طرفا مباشرا فييامبرقيةعدم مناقشة مجمس النواب المبناني ل
يتدخل في شؤونو الداخمية وان مضار ذلك  وطرفي النزاع بأن انو يخشى اتيامو من احد من

ذين كانت توجد بيما جالية مال قطرينلبنان بكال ال اتمى عالقاإلجراء سيعود بالمشاكل ع
 .(27)ىماالعالقات الجيدة مع كال يا فضال عنلبنانية ال بأس ب

 غير مالئمة قائال عدىاكما رفض ريمون اده زعيم حزب الكتائب المبنانية فكرة الضم و 
الزمان كما انو لم ال يصمح ليذا  ،والموحي بو ه)ان منطق الضم والتوحيد أيا كان مصدر )

سوى الخالف ولم يؤد اال الى  ويصمح لألزمنة الغابرة فيو منطق يثير البمبمة ولن ينتج عن
 .(28)((التناحر وزيادة االنقسام 

أوضح مندوب لبنان في  3963 عام تموز 4 فيوفي اجتماع الجامعة العربية 
)حدث ان ورد في مذكرة ) قال إذمن عقد االجتماع  هالجامعة جوزيف ابو خاطر موقف بالد

األمانة العامة ان لبنان قد تقدم الى جانب المممكة العربية السعودية بطمب عقد المجمس لبحث 
وىذا مخالف لمواقع ان لبنان لم يطمب عقد المجمس لبحث  موضوع ضم الكويت الى الجامعة.

 .(29)((ىذا الموضوع 
تموز ليتسنى  32 إلىلقضية وبناء عمى رغبة لبنان والمغرب تأجل اتخاذ قرار في ا

من األفضل و  الكويت بمد مستقل ان، وأكد فميب تقال (31)حل مقبول لدى العراق والكويت إيجاد
، (33)الجامعة العربية لئال ينسحب العراق احتجاجا إلى األمارةعدم بحث قضية انضمام 

العربية  األقطاروكانت مجموعة من  ،عربية ىذاوكثرت التأويالت حول موقف الجامعة ال
والسودان تخشى من ان اتخاذ قرار بضم الكويت الى  ،وتونس ،واألردن ،سيا لبنانأوعمى ر 

الجامعة سيترتب عمية انسحاب العراق منيا مما يؤدي الى اختالل توازن القوى داخل 
 .(32)الجامعة

تموز  32وأدى الوفد المبناني في اجتماع المجنة السياسية لجامعة الدول العربية  في 
دورا كبيرا في تخفيف حدة النزاع بين العراق وبقية الدول العربية وكان من الداعين الى  3963
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المغرب وتونس في ضرورة تأجيل مناقشة الطمب الذي تقدمت  د االقتراح الذي تقدمت بوتأيي
 .  (33)3963 عامحزيران  22 فيالكويت  وب

موقفيما د يوتوح اتلخالفوعمى ىذا األساس دعت لبنان العراق والكويت الى نبذ ا
 قطرينال ومن الضروري ان يسعى لمجابية األخطار التي يدبرىا االستعمار البريطاني ومكائده

 .(34)ىدم ما تم تشيده خالل عقود إلىبناء بمدييم ال  إلى
ان تكون طرفا في حل  إلىان موقف لبنان ىذا نابع من سياستو التقميدية التي تيدف 

يجاد الحمول التوافقية وليس طرفا في النزاعات التي تشيدىا أروقة الجامعة  المشكالت وا 
 العربية.

ماديا من موقفيا الحيادي بين العراق والكويت  أفادتومن الجدير بالذكر ان لبنان 
الى لبنان قد  كانت األموال الخارجية الداخمة 3963 عام تموز 8ولغاية  بداية األزمةفمنذ 

مميون دوالر وفق ما صرح بو مصدر مسؤول لمندوب صحيفة الحياة  281بمغت أكثر من 
ويبدو ان  (35)المبنانية وكانت اغمبيا قادمة من الكويت بسبب األزمة الناشئة بينو وبين العراق

لبنان  ىذا الرقم مبالغ بو كثيرا وقد يكون اليدف منو دفع العراق إلى استثمار أموال أكثر في
من اجل مجاراة األموال القادمة من الكويت وبذلك تكون لبنان قد استفادت ماديا وبشكل كبير 

 من موقفيا من األزمة.
 عام تموز 32يوم  القاء موسع رى مندوب صحيفة الكفاح المبنانيةأج أخرمن جانب 

فيو وأعمن قاسم والصحافة الحرة  مع عبد الكريم قاسم وأبدى قاسم تقديره لموقف لبنان، 3963
أما صحيفة األنباء فقد انتقدت موقف  ،(36)ان بريطانيا تحاول دفع العرب لمدفاع عن مصالحيا

تو سببا في عودة االحتالل البريطاني الى األقطار العربية ودعت كال منيما الى دوع قطرينال
 أميروعمى  ،ضم الكويت بالقوةالى  فعمى العراق ان يكف عن سعيو والتراجع عن مطالب

وأوضحت انو  العربي، ومنطقة الخميج والكويت ان يطمب من القوات البريطانية مغادرة أراضي
جو الى بريطانيا لنجدتيا كان من األجدر عمى الكويت التوجو الى الجامعة العربية قبل التو 

يان الصييوني عمى البالد وعمى الجميع التنبو الى الخطر الكبير الذي يشكمو الك ،عسكريا
 .(37)عربيةال

العربية مناقشة مشروع القرار الذي  األقطاررفضت  3963 عام تموز 21وفي جمسة 
 :مجمس الجامعة وكان من أىم بنوده تقدم بو العراق الى
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  .3963حزيران  39إلغاء معاىدة  -3
 انسحاب القوات البريطانية من الكويت . -2
 .تحرير كل المشيخات والمحميات في الخميج العربي  -3
ان ينظر في مطمب الكويت لالنضمام الى الجامعة العربية في الدورة التالية التي ستعقد  -4

 في الدار البيضاء. 
اال ان الطمب العراقي لم يجد من يدافع عنو في الجمسة بعد ان انسحب ممثل العراق 

، مع المطالبة بانسحاب القوات الى عضويتيالتصدر الجامعة قرارا بضم الكويت  (38)منيا
، وقد رفض العراق ىذا القرار ت تابعة الى دول الجامعة العربيةلبريطانية لتحل محميا قواا

 .(39)لميثاق الجامعة اصريح اانتياك هوعد
من القضية بان لبنان  هوعبر وزير األشغال المبناني كمال جنبالط عن موقف بالد

التقميدية وىي الحياد في النزاعات التي تقع بين األشقاء العرب وانو دائما في  وتزم بسياستمم
زالة التناقضات في الوطن العربيمقدمة الساعين الى تقريب وجيات النظر و  وفي نفس  ،(41)ا 

مبدأ الضم وأشار الى ان  ي والكاتب المعروف أميل البستانيرفض النائب المبنان السياق
 أميرا الشعوب العربية بشعورىا الوحدوي وان استخدام القوة في أجبار الوحدة العربية تحققي

قاسم شيء مرفوض وال يحقق األىداف التي عبد الكريم الكويت عمى االنضمام تحت لواء 
 .(43)تسعى القومية العربية الى تحقيقيا

من اجل  3963 عام تموز 23 فيلبناني  *والتقى عبد الكريم قاسم بوفد صحفي
فيما يخص تطور قضية الكويت والقرار الذي اتخذتو الجامعة العربية في  هة نظر توضيح وجي
قاسم من وراء ىذا المقاء التأثير عمى موقف لبنان عبد الكريم . ويبدو ان ىدف (42)ىذا الشأن

 من اجل عدم االشتراك في القوة العسكرية المزمع تشكيميا. 
كانت تسير بوتيرة مضطردة نحو  مبنانية الكويتيةفان العالقات ال أخرومن جانب 

اهلل المنشنوق وزير الداخمية واألنباء المبناني بان الكويت  التعاون واالنسجام فقد صرح عبد
الموقع  الذىبية في اتفاق القرض الكويتي ولبنان دخال في المفاوضات من اجل إلغاء الكفالة

لدينار الكويتي او ما با عمى دفع أقساط القرض ابعد ان اتفق ،3963 عام شباط 36في 
، وسيحال ىذا االتفاق الى مجمس عمى ىذا التعديل المبناني ، وقد وافق مجمس الوزراءيعادليا
 .(43)في مشروع قانون يحمل صفة االستعجال المبناني النواب
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السفير العراقي  ناصر الحاني وفي خضن تمك التطورات السياسية وصل بيروت
م في الخارجية المبنانية وسعيد االسعد ين فرنسيس مدير المراسوكان في استقبالو أنطوا الجديد

يحمل رسالة من رئيس مجمس  والسفير المبناني في بغداد، وقد صرح الحاني لمصحفيين بأن
حمل رسالة ثانية من رئيس  وأنو الرئيس المبناني فؤاد شياب،  إلىالسيادة نجيب الربيعي 

نظيره المبناني صائب سالم وعبر السفير عن رغبة القيادة  إلىالوزراء العراقي عبد الكريم قاسم 
عمى و  لقطرينالجيدة بين ا اتعمى العالق وأثنىتعزيز العالقات بين بغداد وبيروت  إلىالعراقية 

 .(44)اتالصحافة المبنانية ودورىا في تعزيز ىذه العالق
عالقاتيا  المدة ان بيروت كانت تسعى جادة إلى إبقاء تمكويمكن ان نالحظ خالل 

الن ذلك يحقق أىداف السياسة المبنانية التقميدية وىي السعي الجاد الى  .مع كال البمدين
المحافظة عمى طابع العالقات االيجابية بالدول العربية لما يحققو ذلك من فوائد في المجالين 

مفتيا لبنان في البعثة العسكرية التي ك فيوالسياسي واالقتصادي ففي الوقت الذي اشتركت 
ت البريطانية عسكرية عربية لتحل محل القوا ةالجامعة العربية في دراسة كيفية تكوين قو 

بعد تصويت لبنان عمى قبول الكويت عضوا في الجامعة العربية  ،الموجودة في الكويت
توقيع عمى قرض التقيم عالقات اقتصادية مع الكويت من خالل  أخر،نجدىا من جانب 
وقت نفسو تسعى الى إيصال فكرة الى الجانب العراقي من خالل الجانب كويتي لمبنان وفي ال

 الدبموماسي والتعاون مع العراق ومحاولة عدم قطع التعاون بين بغداد وبيروت.
وتابع مجمس الوزراء المبناني باىتمام بالغ قضية البعثة العسكرية التي أرسمتيا 

رئيس الوزراء المبناني عن موقف حكومتو الجامعة العربية الى الكويت وأجاب صائب سالم 
)ما زلنا ننتظر تبميغنا رسميا ) من مشاركة لبنان بالقوة العسكرية المزمع إرساليا لمكويت فقال

 إلىبالتطورات التي رافقت اتصاالت المسؤولين في الجامعة العربية إلرسال قوات عربية 
ساط الرسمية ان بعض القادة وذكرت األو  ،(45)((الكويت ولم نتمق أي شيء بيذا الشأن

 من الكويت السياسيين يفضمون اشتراك لبنان بقوات رمزية بعد انسحاب القوات البريطانية
عازمون عمى طرح ذلك في جمسة مجمس الوزراء القادم ،حتى ال يفسر عدم اشتراك  وأنيم
سوف ينسحب وكانت التوقعات تشير ان العراق  الدفاع عن استقالل الكويت، يأبى بأنولبنان 

وعمق بعض السياسيين  ،الكويت إلىمن الجامعة العربية في حال دخول قوات عربية 
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ل الظروف الحالية وأنيم يأممون ان ظعمى ىذا القرار العراقي بأنو كان متوقعا في  نالمبنانيي
          .(46)تنتيي األزمة عند ىذا العمل

أدلى بو من الكويت عبد الخالق  واستبشرت األوساط المبنانية الخير بالتصريح الذي
الذي أكد عمى توقيع  3963عامآب  32األمين العام لجامعة الدول العربية في  (47)حسونة

ترتيب   وشيخ الكويت اتفاقا مع البعثة العسكرية التابعة لجامعة الدول العربية، الذي أتم بموجب
حسونة ان عبد الخالق كما أعمن كيفية عمل القوات العربية التي تحل محل القوات البريطانية، 

 .(48)شيخ الكويت طمب من القوات البريطانية مغادرة الكويت
وناقش ناصر الحاني سفير العراق الجديد في بيروت تطورات قضية الكويت مع 

قاء الذي جرى رئيس مجمس النواب في الم ةصبري حمادو  صائب سالم رئيس الوزراء المبناني
، اال انو لم يصدر بيان رسمي يوضح تفاصيل ذلك 3963 عام آب 35 مع الشخصيتين في

 آب 21 فيأجاب عمى سؤال طرحتو عميو وسائل األعالم  رئيس الوزراء ، اال ان(49)المقاء
) ان )عن موقف لبنان من تطورات الوضع العربي والقضايا الدولية فأجاب  3963 عام
الن صداقتنا وثيقة مع  .وغايتنال أحداث العالم ىو ىدفنا فالحياد حيا ،فنا جمي وواضحموق

 .(51)((الجميع ونحن حريصون عمى االستمساك بيا
وتعقيبا عمى ما ذكرتو بعض الصحف المبنانية من ان العراق يمنع رعاياه من زيارة 

مع لبنان وانو  ةلبنان صرح محمد احمد يحيى وزير الداخمية بان العراق تربطو عالقات أخوي
، وان ما تتناقمو وسائل األعالم ىو خبر عار غب بزيارة لبناني مواطن عراقي ير لن يمنع أ

 .(53)عن الصحة
اإلخبار الواردة من الكويت  3963 آب عام 39في  تناقمت األوساط المبنانية الرسمية 

لقرض الكويتي ن فييا موافقتيم عمى الطمب المبناني فيما يخص قضية او التي أعمن المسؤول
لبنان بدفع أقساط القرض بالعممة الكويتية او ما  قيامان الكويت تقبل و  لتطوير مدينة بيروت

 .(52)يعادليا بدال من الذىب الذي يكمف االقتصاد المبناني الشيء الكثير
ا وانو جرى قبل والسيمطمب لبنان ذا أىداف سياسية  وربما يكون موافقة الكويت عمى

، إذ أبمغت السفارة المبنانية معة العربية بيروتة التابعة لمجاالبعثة العسكري فقط من زيارة يومين
 عام آب 23فيفي القاىرة وزارة الخارجية المبنانية ان البعثة المذكورة سوف تزور لبنان 
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عن موقفيم من تشكيل القوه العربية والمشاركة  نالمبنانييلمتباحث مع المسؤولين  3963
  .(53)فييا

 هاجتماع سياسي موسع حضر  3963آب عام  22في  جرى في القصر الرئاسي
الرئيس فواد شياب وصائب سالم رئيس الوزراء ووزير الخارجية فميب تقال وكان من ضمن 

وردا عمى  ،(54)ات قضية الكويت وموقف لبنان منياالقضايا التي ناقشيا االجتماع ىي تطور 
ان ىذا ))ب ان تقال أجا ،قمت وكالة أخبار اليومن ،سؤال وجو الى وزير الخارجية فميب تقال

وعمى كل حال  بسرية تامة نظرا الرتباطو بالمصمحة العربية العامة، الموضوع  يجب ان يحاط
ان موقف لبنان من ىذا الموضوع سيكون منسجما الى حد بعيد مع مواقفو السابقة من القضايا 

اعتقاده ، اال ان نائب بيروت محسن سميم أدلى بتصريح أعرب فيو عن (55)((العربية المماثمة
انعقدت جمسة  أذاالعربية سيثار في المجنة الخارجية  ةان اعتذار لبنان عن االشتراك في القو 

)باالنحراف الذي ميز سياسة  ) قبل سفر رئيس الحكومة الى بمغراد وقال ان القضية مرتبطة
دت ونحن نريد ان نعرف حقيقة األسباب التي أ ىذا البمد في الحقمين الداخمي والخارجي ...

قد  األمران ىذا  .(56)(الى اتخاذ مثل ىذا القرار الذي ال يمت الى التضامن العربي بصمة(
مدى التردد في اتخاذ و وضح مدى االختالف في الرأي بين عدد من رجال الحكم في بيروت 

 القرار.
من قضية اشتراك لبنان او عدم  وواستمر موقف الحكومة المبنانية عمى ما ىو عمي

 3963 عام آب 28 فياشتراكو في القوة التي شكمتيا الجامعة العربية فقد زارت البعثة بيروت 
ودار المقاء بين أعضاء البعثة من جية والرئيس فؤاد شياب وصائب سالم رئيس الوزراء 

اء بيان يوضح دون ان يصدر عن ىذا المق من ،من جية أخرىوفميب تقال وزير الخارجية 
قد وضع النقاط  في اليوم التالياال ان مناقشات مجمس الوزراء  األمور التي تمت مناقشتيا،

وخول مجمس  اتخذ قرارا بالتريث في اتخاذ قرار نيائي باالشتراك من عدمو إذ ،عمى الحروف
الى الكويت  اتخاذ القرار النيائي في الموافقة عمى المشاركة في القوة العربية المرسمة النواب

لبنان ألىمية عالقاتيا مع كل من العراق  أدراك إلىوكان السبب يعود  ،(57)من عدميا
والكويت والجميورية العربية المتحدة ولو فييا جميعا مصالح حيوية وليس من مصمحة لبنان 

 .مصالح ىذه الدول في لبنانفي ىذه الدول او  وان يتخذ قرارا من شانو اإلساءة الى مصالح
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بنتائج اتصاالتو مع  وأعرب ناصر الحاني سفير العراق في بيروت عن تفاؤلو
السمطات المبنانية حول المسائل ذات المصمحة المشتركة لمبنان والعراق بوجو خاص حول 

)ان العالقات بين العراق ولبنان قوية وان البمدين يعمالن عمى ) المسائل العربية عامة وقال
الخطوط الجوية العراقية زيادة عدد  أدارةواقترح الحاني عمى  (58)((تعزيز ىذه العالقات

العراقيين الراغبين بزيارة رحالتيا الى بيروت الستيعاب األعداد المتزايدة من المصطافين 
 التباحث بشكل رسمي مع السمطات المبنانية. العراقيين لينو اقترح عمى المسؤ و  ،بيروت

رفيع المستوى العراق لمتباحث مع السمطات  وتحقيقا ليذا االقتراح زار وفد لبناني
زيادة عدد الرحالت التي تقوم بيا  أمكانيةالعراقية في كيفية زيادة التعاون بين البمدين ودراسة 

، ولم يتوصل لمراغبين بزيارة بغداد او بيروت الخطوط الجوية التابعة لبمدييما لتسييل االنتقال
 .(59)لقاء بينيما لتذليل العقبات أجراء ن الى نتيجة نيائية واتفقا عمىاالجانب

المبنانية تصريحات عبد الكريم قاسم في الخطاب الذي ألقاه  األعالموتناقمت وسائل 
الذي تيجم فيو عمى الكويت  ،3963 عام أيمول 33فيفي جموع من رجال التربية والتعميم 

نيا تشكلوصفىا تشكل تيديدا عمى العراق بدوع عقبة تجاه استقرار  يا قاعدة لالستعمار وا 
 .(61)المنطقة

من عدم حضور العراق اجتماع الجامعة العربية  ئياايستفي الوقت نفسو أبدت لبنان ا
 ويو ألنأمعبرة عن رغبتيا في ان يعدل العراق عن ر  ،في اليوم نفسوالذي عقد في القاىرة 

في الوقت  .(63)لميةيشكل ركيزة أساسية في الجامعة العربية ولو دور ايجابي عمى الساحة العا
 ،(62)3963 عام أيمول 34الذي رحبت بو األوساط المبنانية بإعالن شيخ الكويت رسميا في 

حاكم  ةالقنصل العام البريطاني بالنيابة ان ينقل الى حكومتو رغب بأنو طمب من )الن روثني (
أيمول  31الطوارئ العربية في  الكويت بسحب القوات البريطانية بعد وصول طالئع قوات

 .(63)الى الكويت 3963عام
حسن النية رفضت الحكومة المبنانية الطمب المقدم من وزارة الخارجية  أثباتومن اجل 

اال  ،اسي مع الكويت بعد ان اعترفت بياعا الى اإلسراع بتبادل التمثيل الدبمومدالمبنانية الذي 
موافقة تنفي عن لبنان صفة الن ال ،الموافقة عمى ىذا الطمبان الحكومة المبنانية أقرت تأجيل 

في تقريب وجيات النظر بين الدول العربية واستئناف البحث  هتمنعو من ممارسة دور و  ،الحياد
 .(64)مع الحكومة العراقية إلقناعيا بالعودة الى اجتماعات الجامعة العربية
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رئيس  3963أيمول عام  36ي فكما قابل السفير المبناني في بغداد سعيد االسعد 
في وزارة الدفاع العراقية بناء عمى طمب الحكومة  والوزراء عبد الكريم قاسم في مقر عمم

تطورات قضية الكويت وموقف لبنان  في المبنانية من اجل التباحث مع المسؤولين العراقيين
 .(65)منيا

إذ  ،ذلك الوقت تسير قدما الى األمام نت فيااال ان العالقات الكويتية المبنانية ك
الى بيروت ومكث فييا ثالثة أيام التقى فييا  3963عام  أيمول 26وصل وفد كويتي يوم 

الكويت تتعمق بتعزيز العالقات  أميررئيس الوزراء المبناني صائب سالم وسممو رسالة من 
بيروت عمى ان  يقوم  ن السيد خالد العدساني سفيرا لمكويت في يوالتي كان من ضمنيا تعي

ىذا  المبناني ، وقد اقر مجمس الوزراء(66)سفير لبنان في عمان بميام سفارة لبنان في الكويت
 .       (67)إال انو لم يحدد موعد تنفيذ ىذا القرار ،3963 عام أيمول 28القرار في جمسة  يوم 

وألقت اإلحداث التي شيدتيا المنطقة العربية بظالليا عمى اىتمام الحكومة المبنانية 
بقضية الكويت ، إذ تغيرت المعطيات بعممية انييار أول وحدة عربية جمعت سوريا ومصر 

إذ نظرت األوساط  ،3963 عامأيمول  28في دولة واحدة تحت قيادة عبد الناصر في 
مية االنفصال تشكل تطورا خطيرا وقع عمى حدودىا ويجب الرسمية في بيروت الى ان عم

رتدادات العنيفة ألحادث اال وعمييا ان تكون بمستوى األحداث كي تجنب لبنان وشعب
ىي قضية وحدة لبنان  ،قضية الجميورية العربية المتحدة واستقرارىا الن ،االنفصال
رفض مجمس الوزراء المبناني الموافقة عمى عقد اجتماع طارئ  وفي ىذه األثناء .(68)واستقراره

العتقادىا ان تطورات األحداث في الجميورية  (69)امعة العربية بناء عمى رغبة تونسلمج
الن ذلك نابع من و  ،العربية المتحدة ىي شان داخمي وال يحق لمجامعة العربية التدخل فيو

 األحداثفي الوقوف عمى الحياد والتريث لحين انجالء السياسة التي تعتمدىا الحكومة المبنانية 
 كي ال تتعرض األوضاع في لبنان الى انعكاسات قد توثر سمبا عمى الواقع المبناني.

وكانت الصحف  ،أما بالنسبة الى العالقات العراقية المبنانية فقد استمرت بين مد وجز
 27تنديد وزير الخارجية العراقي في المبنانية تتناول تطورات األحداث في العراق وعمقت عمى 

، موماسية مع ما يسمى بدولة الكويتبالدول التي  تقيم عالقات دب 3963 عام كانون األول
لحقوق العراق وأضرار بمصالحو  إنكارووصف ذلك بأنو عمل غير ودي وينطوي عمى 
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الدبموماسية العاممة ، ووجيت وزارة الخارجية العراقية مذكرة بيذا المعنى الى الييئات الحيوية
 .(71)في العراق

)أنني اعتبر )وأدلى النائب محسن سميم بتصريح الى مراسل اإلذاعة الكويتية جاء فيو 
ان عممية تنفيذ التمثيل بيننا ودولة الكويت أمر البد منو وان الحكومة المبنانية مقتنعة بضرورة 

في تصريح  ويأ، ولما سئل عن ر ((اإلسراع فيو ولعل التأخر لن يطول الى ابعد من أسابيع 
 إمكانلقد استغرب لبنان من بيان وزير خارجية العراق حول  )) لعراقي قالاوزير الخارجية 

قطع العراق عالقاتو السياسية مع كل بمد عربي يتبادل التمثيل الدبموماسي مع الكويت غير ان 
من الدول العربية لن يفسر بيان  هان يبقى عمى عالقاتو الطيبة مع العراق وغير  أرادلبنان الذي 

  (73)(وزير الخارجية العراقية عمى انو تيديد لمدول التي تريد ان تتبادل التمثيل مع الكويت(
فيم من وزير  بأنو )) ائالوصرح النائب حبيب مطران عضو لجنة الشؤون الخارجية ق

بين لبنان والكويت سيتم  الخارجية األستاذ فميب تقال ان تنفيذ قرار تبادل التمثيل الدبموماسي
 .(72)((في ميمة أسبوع واحد

 8وكانت وزارة الخارجية العراقية قد وزعت عمى الييئات الدبموماسية في العراق يوم 
السابقة بأحقيتيا في الكويت وتيدد  ادعاءاتيامذكرة جديدة تؤكد  3962 عام كانون الثاني

الدول التي تقيم عالقات معيا بان العراق سيتخذ ضدىا إجراءات رادعة منيا قطع العالقات 
 .(73)الدبموماسية

 عام كانون الثاني 9 فيناقش مجمس النواب المبناني في جمستو المنعقدة وفي لبنان 
 الىتدعوا فييا مجمس النواب المبناني  ،من الجالية المبنانية في الكويت برقيتين مرسمة 3962

 .(74)اتخاذ قرار حاسم بشان تبادل التمثيل الدبموماسي مع الكويت
امتعاض الصحف الكويتية بسبب تأخر تبادل التمثيل  ةوتناقمت الصحف البيروتي

مى ذلك ان الحكومة المبنانية الدبموماسي بين لبنان والكويت فقالت صحيفة الجريدة تعميقا ع
وعمق صائب سالم عمى تأخر تبادل  ،(75)((قاسم  عبد الكريم)ال تريد كما يبدو إغضاب )

 )لقد اعترفت الحكومة السابقة باستقالل الكويت ...) التمثيل الدبموماسي بين البمدين حين قال
التمثيل الدبموماسي ...  ثم استكممت الحكومة السابقة شكميات االعتراف بالموافقة عمى تبادل

ن السفير الكويتي في لبنان وتحديد يولم يبق من شكميات االعتراف سوى الموافقة عمى تعي
ووصف صائب سالم موقف حكومة رشيد كرامي  (موعد لتبادل وثائق التمثيل الدبموماسي(
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وبعد ان أشاد  ((األجراء الشكمي )ألنيا امتنعت عن القيام بيذا ) (،)يدعو الى التساؤل () نوبأ
ان القرض الكويتي لبمدية ))قال  -الصندوق الكويتي لمتنمية االقتصادية العربية-بما يسمى

 .(76)((بيروت أقوى دليل عمى ما يمكن ان يجنيو لبنان من تعاونو األخوي مع الكويت 
وانتقدت بعض الصحف المبنانية أقدام السفارة العراقية عمى توزيع منشورات عمى 

 وة الشؤون الخارجية توضح وجية نظر العراق من قضية الكويت فوصفت ذلك بأنأعضاء لجن
 ولمتيديد الذي أطمق ة)اعتبروه تكمم)( وقالت ان النواب ()تصرف غير الئق وغير دبموماسي )

ونشرت الصحف برقيات من المبنانيين المقيمين في الكويت يطالبون  (ىاشم جواد قبل ذلك(
( وأشار بعضيا الى احتمال أقدام (التمثيل الدبموماسي مع الكويت )باإلسراع إلقرار )فييا 

 .   (77)((ن وتجميد الطمبات الجديدةيي)عدم تجديد رخص اإلقامة الممنوحة لمبنان)الكويت عمى 
ان سوريا لم  )) صرح وزير الخارجية المبناني قائال 3962 عام كانون الثاني 31 وفي

تعترف بعد بالكويت، وان الجميورية العربية المتحدة قد عينت سفيرا ليا في الكويت ولم يمتحق 
في ضوء المعمومات األولية يمكن  و.. أما بصدد عالقاتنا مع العراق فأن. وبعد بمقر عمم

انية موظفة في يرة لبن( مميون ل321)ـ القول ان األموال المبنانية المستثمرة في العراق تقدر ب
فضال ( مميون ليرة سنويا ، 25) ـ، وتقدر الصادرات المبنانية الى العراق سنويا ب( مؤسسة53)

يرة سنويا بدل خدمات ( مميون ل25) ـذلك ان لبنان يستفيد من العراق ما يقارب ال عن
كبيرة من األطباء واألساتذة   ةلبناني فييم نسب أالف 4ويعمل في العراق حوالي  ،وترانزيت

وأوضح انو ال يممك إحصاءات  ،(78)(( مميون ليرة لبنانية(53وىناك مقاوالت لبنانية بقيمة )
) يمكن ان توصف بأنيا )دقيقة عن مدى التعاون بين لبنان والكويت اال انو قال 

 .  (79)((مزدىرة
التمثيل الدبموماسي مع ان االنقسام بالرأي واضح بين المبنانيين حول تبادل  ويبدو

لماذا تأخرت الحكومة : ((الى وزير الخارجية الالكويت وعندما وجو  النائب خميل الخوري سؤا
)ال تأثير وال خوف عمى )( فرد فميب تقال قائال(في تبادل السفراء ىل ثمة تيديد وما تأثرنا بو ؟

 (81)((األساس  كان موقف التريث فيمصالحنا، نحن تريثنا في اتخاذ قرارنا الن موقفنا 
ومعارض لتوثيق وخالل المناقشات كان االختالف واضحا في وجيات النظر بين مؤيد 

لكن الثابت ان لبنان سوف توازن بين مصالحيا السياسية واالقتصادية  ،التعاون مع الكويت
 .  تتخذ قرارىا عمى ضوء ىذه المصالحوسوف 
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ل األعمال المبنانيين في بغداد برقية الى مجمس وفي ىذا السياق أرسل لفيف من رجا
النواب المبناني تدعو ممثمي الشعب المبناني الى االىتمام بشؤون الجالية المبنانية في العراق 

 36ناقش المجمس قضية القرض الكويتي الموقع في  نفسيا ، وفي الجمسة(83)وتقديم الدعم ليا
وقد شكر بعض النواب الجانب  ،بين الكويت وبمدية بيروت بإسياب 3963 عامشباط 

الصادقة التي تربط الكويت عن روح األخوة  نو تعبيرالكويتي عمى الموافقة بالشروط المبنانية وا
 .بمبنان

لمبنانية من تطورات ولم يكن الساسة في بغداد بعيدين عما يدور في أروقة الحكومة ا
احمد  الحاكم العسكري العاموثيق التعاون بين بيروت وبغداد التقى ومن اجل ت ،لقضية الكويت

رئيس الوزراء المبناني الجديد رشيد كرامي  3962 عام شباط 3صالح العبدي في بيروت يوم 
ت بين البمدين وتناول المقاء سبل تعزيز العالقا ،السفير العراقي والممحق العسكري بحضور

  .(82)ضية الكويت والموقف المبناني منيا، ومن ضمنيا قوالقضايا المشتركة
 3وقد أكد وزير الخارجية المبناني في تصريح لو نقمتو صحيفة الزمان البيروتية في 

ان لبنان في وضع حرج نتيجة إلصرار العراق عمى تيديده بقطع  من العم نفسو شباط
الى  ةقد يدفع األخير  أمروىو  ،دل التمثيل الدبموماسي مع الكويتالعالقات مع الدول التي تتبا

في  ةلمودعااو سحب األموال الكويتية  ،يااتخاذ إجراءات ضد الجالية المبنانية الموجودة في
 .  (83)المصارف المبنانية

اهلل الجابر الصباح بيروت في  عبدفقد زار وزير العدل الكويتي  نفسو وفي السياق
 ،بالسرية، رغم االىتمام اإلعالمي بيا نمباحثاتو مع المسؤولين المبنانييوأحيطت اليوم نفسو 

ومن المؤكد ان تكون العالقات  ،(84)لم يعمن أي مصدر مسؤول عن فحوى ىذه الزيارة أال انو
 .المسؤولين في بيروت ئوالمبنانية الكويتية وسبل تعزيزىا قد تناوليا الوزير الكويتي خالل لقا

الى االتصال بالسمطات  قالزير الخارجية المبناني فميب تالذي دفع و  األمروىو 
العراقية في محاولة منو لتخفيف حدة التوتر ولتقريب وجيات النظر بين العراق والكويت وشرح 

سياسي ال والموقف المبناني ومقدار ما يتعرض لو لبنان من مشاكل تؤثر عمى واقع
 .(85)في دعم التضامن العربي اكبير  اتقال ان لمعراق دور  وأوضح فميب، واالقتصادي

بعد زيادة  والسيما ثابتةان سياستيا تجاه بيروت  إلى نالمبنانييحاولت الكويت تطمين 
التعاون االقتصادي من خالل زيادة عدد الرحالت الجوية التي تقوم بيا شركات الطيران 
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، فقد صرح وزير الخارجي الكويتي الى إحدى لى الكويت الى خمس رحالت أسبوعيةالمبنانية ا
وأما لبنان الذي تربطنا بو أوثق الروابط فنحن نترك األمر لو  ...))ية قائال الصحف المبنان

 .(86)((بصدد تبادل التمثيل الدبموماسي بين البمدين 
ر تعامميا يومن المعموم ان السمطات العراقية كانت تيدد دوما بأنيا ستعمل عمى تغي

وىو أمر حاولت السمطات مع الشركات التي تعمل عمى توثيق التعاون بينيا وبين الكويت 
ه لصالحيا في جذب او دفع لبنان الى توثيق صالتيا السياسية بالكويت وكان ثمار الكويتية است

 بشكل كبير بالنسبة الى الحكومة المبنانية. االباب االقتصادي جذاب
تبادل التمثيل الدبموماسي بين بيروت والكويت في مجمس النواب  وخالل مناقشة

ضرورة اإلسراع في ذلك من اجل بطالب بعض النواب  ،3962 آذار عام 36 فيالمبناني 
 ينرعاية مصالح الجالية المبنانية في الكويت وتعزيز العالقات بين الجانبين في المجال

 ،ز التعاون من خالل تبادل السفراءعمى ضرورة تعزي الرأي، وقد استقر السياسي واالقتصادي
 .(87)ومة وفق المصمحة المبنانيةلمحك األمرىذا  يرعمى ان يترك تقر 

  من العام نفسوأيار  ائم باألعمال ليا في الكويت مطمعن قيلبنان عمى تعي أقدامان 
فطمبت الحكومة العراقية من نظيرتيا المبنانية سحب السفير المبناني من  ،أثار حفيظة العراق

وأوقفت جميع  ،(88)3962 أياربغداد في حين سحبت سفيرىا من بيروت في العاشر من 
بيان وزارة الخارجية العراقية القرار المبناني  عدو  (89)من المحاصيل الزراعية المبنانية استيراداتيا

أثار ىذا األمر ضجة كبيرة بين األوساط الشعبية  ،غير ودي وخروجا عن سياسة الحياد عمال
 .(91)ينقطر قطيعة بين الإلية األمور من وصمت  بسبب ماوالرسمية المبنانية 

موضع نقاش بين رئيس الوزراء عبد الكريم قاسم  ووزير خارجيتو  األمروكان ىذا 
وتحدث  ،3962أيار عام  37 فيىاشم جواد و السفير العراقي في بيروت ناصر الحاني 

المصالح المشتركة  أدارةالسفير عن اثر قطع العالقات الدبموماسية بين بغداد وبيروت، وكيفية 
 .(93)دعا الى عدم توسيع شقة الخالف أكثر من ذلكو  ،األمرل ىذا ظفي 

عبد الكريم قاسم ان الواجب  وأكدونتج عن ذلك قطيعة في العالقات بين القطرين 
ية ان تدعم موقف الوطني عمى لبنان وغير لبنان من الدول التي تقاوم المصالح االستعمار 

 .(92)ية لتطعن العراق بخنجر، ال ان تقف صفًا واحدًا مع الدول االستعمار العراق في نضالو
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أما الموقف المبناني من القضية فقد عبر عنو رئيس الوزراء المبناني رشيد كرامي في 
عن آخر التطورات  وجو لوفقد أجاب عن سؤال  ،3962 أيار عام 21فيالصحفي  همؤتمر 

التعاون مع )ان لبنان ينتيج سياستو التقميدية القائمة عمى أساس ) بين العراق ولبنان فقال
بية لحل األزمة بين بيروت وحين سئل عن صحة ما يشاع عن بذل وساطة عر  (الجميع (
واطمع وزير  ،لقضية الى صعيد الجامعة العربيةنفى ان تكون الحكومة فكرت بنقل ا وبغداد

خالل  وان وزير خارجية الكويت أبمغ)تفاصيل األزمة وقال ) أخرالخارجية فميب تقال عن 
ت بينيما ان الوضع الداخمي في الكويت يحتم ان يبادر لبنان الى تنفيذ قراره اتصاالت جر 

تعقيد  وقد أبدى البعض تخوفو من  ان يؤدي ذلك الى (بتبادل  التمثيل الدبموماسي مع بالده (
ان الحكومة المبنانية كانت وال تزال تحرص عمى  )) قائال وأضاف .الموقف بين العراق ولبنان

حصر األزمة ضمن نطاقيا القائم فيقتصر  فيا مع العراق  وأننا نرجو ان نوفق أبقاء عالقاتي
ان عودة السفير المبناني في العراق وأضاف تقال )) (،(ولو مؤقتا عمى سحب السفيرين  األمر
 .(93)((مرتقبة األسعد باتتسعيد 

لين و أشار النائب المبناني شفيق مرتضى عن نتائج مقابالتو لممسئو فضال عن ذلك 
فأكد ان المسؤولين عاتبون عمى لبنان التخاذه قراره  ،ن خالل زيارتو األخيرة الى بغدادالعراقيي

، أذاع المجنة النيابية لمشؤون الخارجيةبتبادل التمثيل الدبموماسي مع الكويت وبعد اجتماع 
ان معالي )ان لجنة الشؤون الخارجية بعد سماعيا بي)رئيس المجنة كاظم الصمح البيان التالي 

وزير الخارجية والموقف الناشئ عن تبادل التمثيل الدبموماسي بين لبنان والكويت أخذت عمما 
بيذه القضية ووافقت الحكومة عمى بياناتيا وطمبت المجنة ان تبذل الحكومة من جيتيا كل 
جيد ممكن لتأكيد عالقات الود والتعاون في جميع الظروف بين لبنان والعراق وتامين 

وذلك وفقا لمسياسة المبنانية الدائمة مع الشقيقات  ،رارىا لصالح البمدين الشقيقينستما
 .(94)((العربيات

حاولت الحكومة المبنانية العمل بكل الوسائل المتاحة من اجل تجاوز الضغوط التي 
فاصدر  ،العربية األقطاريق فجوة خالفاتيا مع العراق وغيرىا من يكانت تتعرض ليا في تض

نص عمى اتخاذ تدابير قانونية ضد كل  3962 عام أيار 25الوزراء المبناني قرارا في مجمس 
 .(95)وكالة أنباء أو صحيفة تتعرض لرئيس دولة عربية او أجنبية
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 عام أب 9 فيوناقش مجمس النواب المبناني الشؤون الخارجية في جمسة خاصة 
، وبعد ان عمق المناقشين مباىتما الخالف العراقي الكويتي وموقف لبنان منو، وحضي 3962

لإلدالء بدلوه   الموضوع أيد غالبيتيم موقف لبنان، انبرى النائب ريمون ادهبعض النواب عمى 
)يا سيدي طالما أن الجانب العراقي غير راض، وطالما نحن مضطرون لالعتراف )فقال 

س عبد الكريم قاسم الذي ألننا ال يمكننا أن نوافق عمى مبدأ الرئي .بسيادة واستقالل الكويت
ذا كنا نريد أن نأخذ بيذا المبدأ فذلك يعني أن  ،يقول أن ال وجود لمكويت في زمن العثمانيين وا 

ال وجود لمدول العربية كميا، لذلك ال يمكننا أن نقر المبدأ الذي يقول بو عبد الكريم قاسم ورأينا 
لوضع، لماذا ال فطالما أن ىذا ىو ا ،أنو من الواجب أن نعترف باستقالل الكويت فاعترفنا بو

 .(96)((نقرر إرسال سفير؟
تفاخر فميب تقال بالدور  ،ة النيابية في البرلمان المبنانيوأمام لجنة الشؤون الخارجي

الكبير الذي لعبتو الخارجية المبنانية بتوجيو من الرئيس فؤاد شياب وبتدخمو المباشر أحيانا  
 سياسة لبنان ىدفيا الى ان مستمعيو مطمئنا ،كيان الجامعة وحال دون انييارىا في حفظ

 .(97)العربية ونفعيا لألقطارخير الما فيو مصالحو و  قيحقت
 سفارة غير مقيمة في الكويت في عمان، 3962كانون األول عام  3في  أنشأت لبنان

 آب عام 23ة الكويتية وفي السفير عمي بزي دورا ميما في تطوير العالقات المبناني وأدى
سفارة ،وبذلك انتيت مسالة التبادل في التمثيل الدبموماسي بين لبنان  إلىتحولت  3964

 .(98)والكويت وتم تعيين محمد احمد الغانم أول سفير ليا في بيروت
عمى العراق الذي ة قاسم إزاء الكويت نتائج سمبي عبد الكريم لقد ترتبت عمى سياسة

ترفت بالكويت عربيًا ودوليًا بعد قطع العالقات الدبموماسية مع الدول التي اعأصبح معزواًل 
الموقف العراقي  ، ليذا أصبحنسحاب العراق من الجامعة العربية، واوأقامت عالقات معيا

والتي اعترفت حكومتيا  3963شباط   8، وظل الوضع متوترًا حتى قيام حركة مرتبكًا ويائساً 
 .تنتيي األزمةل (99)باستقالل الكويت

كانت أزمة الكويت التي أثارىا عبد الكريم قاسم واحدة من األخطاء الكبيرة التي 
، فقد زادت يا من نتائج داخمية وخارجية سيئة، لما ترتب عميحكمو لمعراق أثناء مدةارتكبيا 

، فضاًل عن أنيا فرضت عزلة عربية ودولية عمى راقمن توتر األوضاع الداخمية في الع
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عبد الناصر جمال ، وأصبحت جزءًا من عوامل الصراع الدائر بين عبد الكريم قاسم و قالعرا
 .قاسم والتشيير بوعبد الكريم الذي استغميا لصالحو عن طريق التقميل من شأن 
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