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سفير دولة الكويت عيسى عبدالرحمن العيسى حفظه الله
(عميد السلك الدبلوماسي في الهند وماليزيا)
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حضرة صاحب السمو أمير البالد الشيخ صباح األحمد اجلابر الصباح حفظه الله
عندما كان وزي ًرا للخارجية
16

وفاء لعميد الدبلوماسية العربية
سمو أمير البالد الشيخ صباح األحمد اجلابر الصباح حفظه اهلل
يثمن سعادة السفير عيسى عبدالرحمن العيسى الدعم املعنوي
الكبير والتقدير الطيب اللذين لقيهما في مس� � ��يرته الدبلوماس� � ��ية
م� � ��ن عميد الدبلوماس� � ��ية العربية وزير اخلارجي� � ��ة آنذاك وصاحب
الس� � ��مو أمير البالد الش� � ��يخ صباح األحمد اجلابر الصباح حفظه
الله ورعاه.
وقد لُقب س� � ��موه بش� � ��يخ الدبلوماس� � ��يني العرب لكونه من أقدم
وزراء اخلارجية في العالم حيث ش� � ��غل منصب وزير خارجية دولة
الكويت ألكثر من أربعني عاما ،اس� � ��تطاع خالله� � ��ا بنظرته الثاقبة
واحلكيمة التعامل مع جميع قضايا الكويت اخلارجية والسياس� � ��ية
بفطنته وس� � ��رعة بديهته في ق� � ��راءة األحداث ،واتخ� � ��اذ القرارات
املناس� � ��بة التي من شأنها رفعة الوطن واملواطن ،وقد استثمر سموه
خبرته الطويلة في العمل الدبلوماسي وعالقاته الوطيدة مع الكثير
من الزعماء والقادة واملس� � ��ؤولني في العالم إلرساء دعائم قوية في
عالقات الكويت مع معظم الدول ،مما أكس� � ��بها مكانة مرموقة في
احملافل الدولية.
17

وبهذه املناسبة نستذكر نبذة بسيطة عن أه��م املناصب التي
توالها صاحب السمو أمير البالد الشيخ صباح األحمد اجلابر
الصباح:
ّ
مت� � ��ت ُمبايعة س� � ��موه من قبل األس� � ��رة احلاكمة والش� � ��عب الكويتي

ومجلس األمة باإلجماع أمي ًرا لدولة الكويت يوم  29يناير  ,2006وقد

س� � ��بق أن صدر مرس� � ��وم أميري بتاريخ  13يوليو  2003بتعيينه رئيسا

ملجلس الوزراء ,كما ُول� � ��ي منصب النائب األول لرئيس مجلس الوزراء
ووزي� � ��راً للخارجية ف� � ��ي  18أكتوب� � ��ر  .1992وكان نائبا لرئيس مجلس

الوزراء ووزيرا للخارجية في  3مارس  .1985وتولى سموه العديد من

احلقائ� � ��ب الوزارية ،من بينها تولي� � ��ه وزارة اإلعالم بالوكالة ،باإلضافة
إلى منصبه نائبا لرئيس مجلس ال� � ��وزراء ووزي ًرا للخارجية في الفترة

من  4مارس  1981وحتى  9فبراير .1982

ُعني سموه نائبا لرئيس مجلس ال��وزراء بتاريخ  16فبراير 1978
إضافة إلى منصبه وزيراً للخارجية ووزيرا لإلعالم بالوكالة في الفترة
من  2فبراير  1971وحتى  3فبراير  1975إضافة إلى منصبه وزي ًرا

للخارجية.

وكان قد تولى سموه منصب وزير اخلارجية ابتداء من  28يناير

 ،1963واستمر متقلدا هذا املنصب في جميع الوزارات التي شكلت

منذ عهد االستقالل وحتى  20أبريل  ،1991وك��ان وزي��را لإلرشاد
18

واألنباء في  17يناير  ،1962وقبل ذلك كان رئيسا لدائرة الشؤون
االجتماعية والعمل وأضيفت إلى مسؤولياته رئاسة دائرة املطبوعات

والنشــر عام 1955م.

وقد لُقب سموه بلقب «صباح الرابع»؛ لكونه راب��ع حاكم للكويت

يحمل اسم الشيخ صباح بعد صباح األول وصباح الثاني والشيخ صباح

السالم رحمة الله عليهم جميعا ،ومنذ توليه احلكم حتققت إجنازات

عديدة خالل السبع سنوات األولى ،مؤكدا رغبته وسعيه في ما هو آت
بجعل الكويت بإذن الله تسير في قطار التنمية أسوة مبثيالتها ببعض

دول اخلليج.

وها هو ذا يواصل اليوم استكمال مسيرة النهضة والبناء باقتدار

كبير ،يحمل في قلبه ووجدانه هموم الكويت ،متطل ًعا إلى أن تصبح
ً
شامخا ومنارة للعلم والتقدم مواكبة تطورات
صرحا اقتصاديا
البالد
ً
العصر ،كما يحرص حضرة صاحب السمو أمير البالد منذ توليه مهام

احلكم على ضرورة التماسك والتالحم والترابط بني القيادة والشعب،
وذلك بدعم ال محدود من سمو ولي عهده األمني الشيخ نواف األحمد

اجلابر الصباح وجميع املواطنني.

19

بني يدي الكتاب
لم يتردد سعادة السفير العيسى حلظة في املوافقة على العمل ضمن فريق

معتبرا هذا التكليف ما هو إال استجابة لنداء الكويت
السفارة الكويتية بواشنطنً ،

وتلبية للواجب الوطني ،حيث تسلم العيسى مهام عمله في عام  1962بعدما
حتولت «إدارة اخلارجية الكويتية» إلى «وزارة اخلارجية الكويتية».

وهكذا بدأت مسيرة السفير عيسى عبدالرحمن العيسى في اخلارجية

الكويتية منذ عام 1962م واستمرت بفضل الله تعالى نحو  37سنة حتى

عام 1998م ،قدم خاللها الكثير ملصلحة وطنه احلبيب الكويت ،وحقق
خاللها العديد من اإلجنازات في املجال الدبلوماسي وغيره من املجاالت،

و َمثّل بالده في قرابة  12دولة حول العالم ،فشملت مسيرته املهنية قارات

أمريكا الشمالية وإفريقيا وآسيا (جنوب آسيا ،وجنوب شرق آسيا ،وشمال
شرق آسيا) كما مثل بالده في العديد من املؤمترات الدولية واإلقليمية.

ويأت��ي ه��ذا التوثي��ق محطة تت��زود منها األجي��ال الناش��ئة بتجرب��ة أجيال

التأسيس في احلياة الدبلوماسية.

وفي اخلتام أتوجه بالشكر اجلزيل إلى كل من ساهم بشكل أو بآخر في إيصال

هذا العمل التوثيقي بني يديك عزيزي القارئ ،مبتدأ بالسفير عيسى عبدالرحمن

العيس��ى على تعاونه الكبير في تسهيل املهمة على أحسن وجه ،وأبنائه األوفياء،

والش��كر موصول إلى األخ الفاضل األس��تاذ محمود عبدال��رازق العدوي الذي

كان لي خير ُمعني في تسجيل احلوارات مع سعادة السفير العيسى حفظه الله.
20

الباب األول
السيرة الشخصية
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الفصل األول
مختصر السيرة الشخصية والعائلية

23

شجرة عائلة العيسى في الغاط من قبيلة سبيع
24

نبذة تاريخية عن عائلة العيسى:
السفير عيسى عبدالرحمن العيسى من مواليد عام 1930م،
ينتمي إلى قبيلة سبيع ،والده هو عبدالرحمن بن تركي بن عبدالله
بن عبد المحسن بن عبدالله بن سليمان بن عبد الله بن عيسى
من ذرية صقر بن مشعاب ،ومشعاب من ذرية علي بن زهري بن
جراح من بني ثور (قبيلة سبيع).
وقد تربى السفير العيسى على يد خاله محمد العبدالله السعد
رحمه الله في حي القبلة بمدينة الكويت ،وله ثالثة من األخ��وة هم
تركي وعلي ومحمد عبدالرحمن العيسى رحمهم الله.

تعليمه في الكويت:
تلقى عيسى عبدالرحمن العيسى تعليمه األ َّول ��ي أو م��ا يُسمى
بالدراسة االبتدائية في مدرسة المال مرشد رحمه الله(.)1
كما أكمل العيسى جان ًبا من تعليمه من خالل الدراسات التجارية

المسائية التي تلقاها ب��ال�م��دارس الكويتية ،ف��ي م��درس��ة الدراسات
المسائية بمنطقة القبلة ،والتابعة لدائرة المعارف الكويتية  -آنذاك.
( )1للتعريف باملكانة العلمية واالجتماعية للمال مرشد في دولة الكويت ميكن الرجوع إلى
كتابنا« :املال مرشد محمد السليمان ..بصمة طيبة في تاريخ التعليم في دولة الكويت
– الكويت .»2013

25

باإلضافة إلى ذلك ،فقد درس المحاسبة على يد الشيخ عبدالله
النوري رحمه الله.

دراسته في باكستان:
خالل عمله محاسبا في باكستان في الفترة من  1948إلى  1951كان

العميد العيسى حريصا على الجمع بين العمل ودراسة اللغة اإلنجليزية

أثناء تواجده بمكتب محمد داوود المرزوق وإخوانه ،فكان يعمل نهارا
ويدرس اإلنجليزية ليال على أيدي معلمين خصوصيين بباكستان على

نفقته الخاصة.

بعثته الدراسية إلى بريطانيا:
ابتعث العميد العيسى بين عامي  1961 – 1959في بعثة دراسية مالية

إلى كلية «بلهام وتوتينج التجارية للدراسات العليا» Balham and Tooting

 College of Commerce for Further Educationفي لندن بإنجلترا

للدراسات المصرفية ودراسة نظرية العملة تمهي ًدا إلصدار الدينار الكويتي،

وهي كلية ذات مستوى عال في الدراسات التجارية آنذاك.

وقد شارك عيسى العيسى ً
أيضا  -أثناء وجوده في بريطانيا  -في دورة

مركزة ب��اإلدارة خالل عطلة الصيف الثانية ،وكان قد التحق في العطلة

الصيفية األولى ببنك إنجلترا ( )The Bank of Englandللتدريب على

العمل خالل العطلة وهو البنك المركزي في المملكة المتحدة.
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27
بنك إجنلترا (حيث تدرب السفير العيسى)

دوراته الدبلوماسية في أمريكا
تلقى العيسى العديد من الدورات الدبلوماسية ،والتنمية االقتصادية،

والعالقات الدولية خالل إقامته في الواليات المتحدة األمريكية.

حيث التحق العيسى بثالث دورات في جامعة جون هوبكنز بالواليات

المتحدة األمريكية وكانت كالتالي:

 -1الدورة األولى عن المشكالت الدبلوماسية العالمية.
 -2الدورة الثانية عن المشكالت االقتصادية العالمية.
 -3الدورة الثالثة عن التقسيم الجغرافي واإلقليمي للدول اإلفريقية.
وقد أنهى العيسى هذه ال��دورات الثالث في غضون ثالث سنوات

كاملة ،حيث استطاع اجتيازها واالنتهاء منها أوائل عام 1965م.

28

التقطت هذه الصورة في مدينة ساوثبورن (إجنلترا) في أبريل عام ()1960
اجلالسون من اليمني :أحمد عبدالله الشطي ،خالد عبدالله الصقر ،وعبدالعزيز
عباس ناصر  -والواقفون من اليمني :عيسى عبدالرحمن العيسى ،حامد مبارك
العلي ،محمد جاسم املطوع ،وحمد عبدالعزيز الصقر.
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ذريته الطيبة وتربيتهم احلسنة
ك��ان االستثمار األكبر للسفير عيسى عبدالرحمن العيسى بعد

زواجه عام  ،1952هو ذريته الطيبة وهم أوالده الذين اعتنى بتربيتهم
عناية فائقة حتى ش ّبوا ذوي أخالق عالية ،وم َّثلوا االمتداد الطبيعي

يعدهم في ضوء
لوالدهم حفظه الله ،حتى ُحقَّ لكل من عرفهم أن ّ
جناحاتهم وإجنازاتهم وحبهم وعطائهم لبالدهم وج َه العطاء األكمل

واألمثل لوالدهم السفير عيسى عبدالرحمن العيسى حفظه الله،

وال��ذي يُعد ممن لعبوا دو ًرا ب��ارزًا في تاريخ الدبلوماسية الكويتية،
وساهم بنصيب كبير في تطويرها ،بل وأصبح َعل ًما من أعالمها الذين

ميثلون الوطن فشارك في العديد من املؤمترات اإلقليمية والدولية.

فقد كان من ثمار اخلير والعطاء لهذا الوطن ،تلك الذرية الصاحلة
التي حملت شمائله ،وجسدت وج ًها مشر ًقا من وجوه عطائه ،وسارت

على دربه في االهتمام بالعلم وحب الوطن وهم :سامي وحازم ومازن

ومنى.
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سعادة السفير متوسطا صاحب السمو الشيخ صباح األحمد اجلابر الصباح أمير البالد حفظه الله ورعاه ،بحضور ولي عهده
األمني سمو الشيخ نواف األحمد اجلابر الصباح حفظه الله ،ويبدو في الصورة العم عبداحملسن عبدالله السعد (خال سعادة
السفير) ،ويليه السيد سعود عبدالعزيز الراشد ،وذلك مبناسبة عقد قران ابنه مازن

صورة السفير عيسى العيسى منفذة بأسالك نحاسية على قاعدة خشبية بحيث
أصبحت قطعة فنية ،أ ُ ْهديت له عندما كان سفي ًرا للكويت في نيودلهي بالهند
32

الفصل الثاني
مختصر السيرة املهنية
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بدأت املسيرة العملية واملهنية للعميد عيسى عبدالرحمن العيسى
بااللتحاق بالعمل احملاسبي والتجاري في شركات القطاع اخلاص
والقطاع احلكومي من خالل وزارة املالية أو عمله التجاري احلر..
وفيما يلي استعراض مختصر لسيرة السفير عيسى العيسى أثناء
عمله محاسباً وتاجراً ومصرفياً ودبلوماسياً:

 -1محاسب ًا
كانت مهنة احلسابات هي بداية عمله الوظيفي بعد أن انتهى من الدراسة،
وقد أفرزت تلك املهنة براعته في العمليات احملاسبية ،فكان دقيقا في عمله
حريصا عليه ،عارفا جيدا بلغة األرقام وما تتطلبه من دقة بالغة.
وقد التحق بالعمل لدى بعض البيوت التجارية في الكويت حيث
عمل محاسبا مبعاش شهري ال يتعدى قيمته  150روبية ،وفيما بعد
عمل محاسبا لدى شركة محمد الداوود املرزوق وإخوانه في مدينة
كراتشي في باكستان مبعاش شهري يبلغ  250روبية ،وذلك في الفترة
من عام  1948إلى عام 1951م.
ورمبا كان عمله كمحاسب في باكستان فاحتة خير له؛ فقد أفادته تلك
الرحلة كثيرا واكتسب من هذه التجربة خبرة ال بأس بها في مشواره املهني
والوظيفي ،فكان حريصا على اجلمع بني العمل ودراسة اللغة اإلجنليزية
أثناء تواجده مبكتب امل��رزوق ،وكان يعمل نهارا ويدرس اإلجنليزية ليال
على أيدي معلمني باكستانيني هناك على نفقته اخلاصة.
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 -2تاجر ًا
ك��ان العميد عيسى عبدالرحمن العيسى ف��ي مستهل حياته

باب واسع للرزق،
العملية فتى طموحا محبا للعمل ،أيقن أن التجارة ٌ
وأدرك متاما أن العمل احلر بيئة خصبة لصقل إبداعاته .ونظرا
الكتسابه املهارة واحلنكة واخلبرة في املجال التجاري من خالل
الشركات اآلنفة الذكر التي عمل بها ،اجته العيسى للعمل بالقطاع

اخلاص والتجاري (قبل التحاقه بإدارة املالية آن��ذاك) ،فبادر إلى

تأسيس شركة جت��اري��ة صغيرة حلسابه اخل��اص ،وه��ي مؤسسة
عيسى عبدالرحمن العيسى ،وذل��ك منذ ع��ام  1952إل��ى 1953

وبعدها التحق بإدارة املالية.

 -3مصرفي ًا:
التحق السفير عيسى عبدالرحمن العيسى بالعمل في إدارة املالية

«وزارة املالية حاليا» كمحاسب في قسم املالية باإلدارة في الفترة
من عام  1953إلى عام 1956م ،ثم عمل أمينا للصندوق في اإلدارة

ذاتها في الفترة من عام  1956إلى عام 1959م .وكان العيسى قد
عمل في إدارة املالية مع اخلبير اإلداري اإلجنليزي في دائرة املالية

«السيد سميث» .كما زامله في رحلة العمل هذه السيد علي يوسف

املتروك.
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ثم انتقل سعادة السفير عيسى العيسى بعد ذلك من إدارة املالية إلى

مجلس النقد الكويتي الذي أسسه صاحب السمو أمير الكويت الراحل
في ذلك الوقت الشيخ عبدالله السالم الصباح رحمه الله عام .1960
وكان سمو األمير الراحل جابر األحمد اجلابر الصباح رحمه الله يرأس
هذا املجلس حيث كان رئيساً إلدارة املالية ،كما مت استخدام الدينار

كعملة الكويت الرسمية منذ ذلك التاريخ.

وهكذا ،تدرج العيسى في هذه الوظائف بشكل سريع نظرا ملهارته

ونشاطه الدؤوب في العمل ما أعطى املسؤولني عنه ثقة كبيرة لنيل هذه
املناصب.

بعد ذلك سافر العيسى إلى لندن بإجنلترا ملدة عامني إلكمال دراسته

اجلامعية والتدريب على العمل في بنك إجنلترا كما ذكرنا آنفا.
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 -4دبلوماسي ًا( :االنتقال من مجلس النقد إلى اخلارجية)
في حياة الكثيرين منا عالمات مضيئة ومحطات بارزة وفارقة ال

تنسى ،ومع سعادة السفير عيسى عبدالرحمن العيسى كانت أقدار
الله تهيئ له طريقا مختلفا فقد كانت كفاءته حافزا مشجعا للتمسك

به من ناحية في مجلس النقد ومن ناحية أخ��رى تغيير مسار هذه

الكفاءة لتسلك طريق الدبلوماسية في وزارة اخلارجية وما تتطلبه
من دبلوماسية وحنكة سياسية متيز بها سعادة العميد لتبدأ بعد

ذلك املسيرة احلافلة مكللة بأعظم اخلبرات واإلجنازات على صعيد
اخلارجية الكويتية ،فقد أرسلت وزارة اخلارجية الكويتية كتابا تطلب

فيه نقل خدمات السفير عيسى عبدالرحمن العيسى من مجلس النقد
إلى وزارة اخلارجية ،وكان لهذا اخلطاب قصة حدثت في مقتبل حياة

السفير العيسى املهنية يرويها بقوله« :لدى استفساري من أمني عام
مجلس النقد السيد تيرنر :ملاذا لم أبلغ بخطاب نقلي إلى اخلارجية؟

قال لي :أنا لم أوافق على النقل ،ولذلك لم أبلغك باخلطاب  -والواضح
متسك السيد تيرنر به ملا رأى منه من إجادة للعمل  -فكان جوابي

له« :هذا أمر يخصني والبد من تبليغي ،وقد كنت السبب في عدم
مواصلة دراستي بإجنلترا واآلن تعارض نقل خدماتي!».

وق��د علمت بعد ذل��ك أن السيد تيرنر ه��و م��ن طلب م��ن الشيخ

جابر رحمه الله إبقائي بالكويت إلى حني عودة السيد حمزة عباس
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الذي كان هو اآلخر موفدا للدراسة في لندن ،والذي ُعني بعد عودته

محافظا للبنك املركزي ،ولذلك ذهبت بعد اللقاء مباشرة إلى الشيخ
جابر األحمد اجلابر رحمه الله  -رئيس مجلس النقد ووزير املالية -

في مكتبه ،وشرحت له موضوع نقلي إلى اخلارجية ومعارضة السيد
تيرنر ،فكان جوابه رحمة الله عليه« :لقد وافقت على نقلك إلى

اخلارجية ..اعتمد» ،وهو املصطلح الشائع في الكويت للتعبير عن
التأكيد احلازم احلاسم.

وبعد خروجي من مكتب الشيخ جابر رحمه الله ،إذ بأمني عام مجلس

النقد السيد تيرنر يأتي لتبليغ الشيخ جابر عما حدث ،لكن الشيخ جابر
رحمه الله قال له :نحن اعتمدنا نقله إلى اخلارجية فانتهى املوضوع.

بعد ذلك أرسل لي السيد تيرنر مساعده السيد حامد مبارك العلي

طالبا مني البقاء حتى يوم السبت ،فكان جوابي له :إنني مستعد أن

أبقى عنده أسبوعا كامال وليس فقط يومني أو ثالثة.

وبعد نقل خدماتي إلى اخلارجية جاء كتاب ملجلس النقد من ديوان

املوظفني يعتمد ترقيتي إلى سكرتير أول (الدرجة األولى).

ولألسف كتب السيد تيرنر بأنه غير موجود ولم أبلغ أيضا بذلك،

وبعد أن علمت أبلغت اخلارجية التي طلبت أن حتول الترقية إلى وزارة

اخلارجية ،وهنا أخذت درجة سكرتير أول.
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من هنا حتولت طبيعة عمل السفير عيسى عبدالرحمن العيسى

من املالية إلى الدبلوماسية ،حيث شاءت األقدار أن يلتحق بالسلك

الدبلوماسي ،فكان ترشيحه هذا نقطة حتول في مسيرته ومحطة

مهمة جدا في تغيير مسار حياته املهنية والوظيفية ..فما إن علم

بخبر ترشيحه من العم عبدالرحمن سالم العتيقي سفير الكويت
في الواليات املتحدة األمريكية في ذلك الوقت للعمل مع طاقمه في

سفارة الكويت بواشنطن ،حتى شعر بسعادة غامرة ولم يتردد حلظة
في املوافقة على العمل ضمن فريق السفارة الكويتية بواشنطن،

معتب ًرا هذا التكليف ما هو إال استجابة لنداء الكويت وتلبية للواجب
الوطني ،وقد كان ترشيحه لتلك الوظيفة ملا رآه فيه السفير العتيقي
من مقومات شخصية ومهنية يتطلبها العمل الدبلوماسي كالفطنة
والذكاء وطالقة اللغة اإلجنليزية ..وما إلى ذلك من صفات ،حيث
تسلم العيسى مهام عمله في عام  1962بعدما حتولت «إدارة اخلارجية

الكويتية» إلى «وزارة اخلارجية الكويتية».

وهكذا بدأت مسيرة السفير العيسى في اخلارجية الكويتية منذ عام

1962م واستمرت بفضل الله تعالى نحو  37سنة حتى عام 1998م ،قدم
خاللها الكثير ملصلحة وطنه احلبيب الكويت ،حيث حقق خاللها العديد
من اإلجنازات في املجال الدبلوماسي وغيره من املجاالت ،و َم ّثل بالده في

قرابة  12دولة حول العالم ،فشملت مسيرته قارات :أمريكا الشمالية،
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وشمال إفريقيا ،وآسيا (جنوب آسيا ،وجنوب شرق آسيا ،وشمال شرق
آسيا) ،كما مثل بالده في العديد من املؤمترات الدولية واإلقليمية ،منها

على سبيل املثال ال احلصر :مؤمتر دول حركة عدم االنحياز ،ومؤمتر
قانون البحار ،ومؤمتر منظمة العمل الدولية وغيرها.

سكرتير أول بواشنطن
تسلم السفير العيسى مهام وظيفته كسكرتير أول في سفارة الكويت
في واشنطن ،بعدما ترك العمل في مجلس النقد الكويتي ليمارس عمله
الدبلوماسي في الواليات املتحدة األمريكية في الفترة من عام 1962
إلى عام  ،1965وحينما انتقل إلى العمل في واشنطن استقبله السيد
الفاضل عبدالرحمن سالم العتيقي الذي مت تعيينه كأول سفير للكويت
في الواليات املتحدة ،ورافقهما في العمل هناك السيد طلعت الغصني
الذي كان يعمل مستشا ًرا بالسفارة ،وامللحق اإلعالمي في ذلك الوقت
جميل احلسني رحمه الله ،والسيد غازي محمد أمني الريس الذي كان
يعمل سكرتيرا ثالثا ،ومن ثم نُقل إلى العمل في سفارة الكويت في بيروت
ثم عني سفيراً للكويت لدى البحرين ثم سفيرا لدى اململكة املتحدة.
وهؤالء جميعا كانوا في ذلك الوقت أول فريق لتأسيس سفارة الكويت
في الواليات املتحدة األمريكية ..باإلضافة إلى السفير عيسى العيسى
ثان آنذاك وبعد تلقي الترقية من
الذي مت تعيينه على درجة سكرتير ٍ
ديوان املوظفني اعتمد كسكرتير أول.
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وثيقة اعتماد السكرتير األول في سفارة دولة الكويت بواشنطن السيد عيسى
عبدالرحمن العيسى قنصال عاما في واشنطن بتوقيع الرئيس جون كيندي رئيس
الواليات املتحدة األمريكية في 1963 / 8/19م
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ولظروف العمل لم يستمر عبدالرحمن العتيقي ملدة طويلة ،حيث مت
تكليفه بالعمل وكيال لوزارة اخلارجية في الكويت خلفا للسيد جاسم
القطامي رحمه الله ،وظل حا ُل العمل في سفارة الكويت بواشنطن على
ما هي عليه بعد تعيني السيد طلعت الغصني سفي ًرا في واشنطن.

عضوا لوفد الكويت الدائم باألمم املتحدة
ً
وانتُدب العيسى في عام  1963للعمل مع وفد الكويت الدائم لدى

األمم املتحدة ،وكان مندوب الكويت آنذاك معالي السيد الفاضل راشد

عبد العزيز الراشد بعد انتهاء الدورة الثامنة عشرة لألمم املتحدة،
وقد ترأس وفد الكويت آنذاك صاحب السمو الشيخ صباح األحمد

اجلابر الصباح وزير اخلارجية آنذاك ،حيث ألقى خطاب الكويت أمام
اجلمعية العمومية لألمم املتحدة.

وكانت مهام السفير عيسى العيسى متابعة اللجنة القانونية السادسة

التي كانت تتولى متابعة تشريعات القانون الدولي ومراجعة مواده
املقرة من ُعصبة األمم ..وفي هذه األثناء ورد خبر اغتيال الرئيس

األمريكي جون كيندي أثناء الدورة الثامنة عشرة لألمم املتحدة ،وكان

اخلبر كالصاعقة على اجلميع.

بعد ذلك عاد العيسى إلى نيويورك ملدة دورة واحدة كانت مدتها

شهرين ،من سبتمبر حتى نهاية السنة ،حيث عمل مع الوفد كمسؤول
42

عن اللجنة السادسة القانونية ،وكان حريصاً على متابعة مداخالت

أرب��ع شخصيات من مجموعة ال��دول التي مثلت اللجنة القانونية،
وه��ؤالء األربعة يعدون من كبار االختصاصيني في القانون الدولي،

وهم السيد أمادو وهو شخصية قانونية كبيرة من البرازيل ،ومصطفى

كامل ياسني من العراق ،وعبدالله العريان من مصر ،وعبداحلكيم
طبيبي من أفغانستان ،حيث كان العيسى يحرص على متابعة مداخالت
وكلمات هؤالء األربعة ،وبعد انتهاء هذه الدورة عاد العيسى إلى مزاولة

عمله في واشنطن.

وهناك التحق العيسى كما أسلفنا بثالث دورات في جامعة جون

هوبكنز ،كانت ال��دورة األول��ى عن املشكالت الدبلوماسية العاملية،

والدورة الثانية عن املشكالت االقتصادية العاملية ،والدورة الثالثة عن
التقسيم اجلغرافي واإلقليمي للدول اإلفريقية ،وقد أنهى العيسى هذه

الدورات الثالث مجتازها بنجاح في غضون ثالث سنوات ،حيث انتهى

منها في أوائل عام 1965م.

43

القائم بأعمال سفارة دولة الكويت في الواليات املتحدة األمريكية طلعت الغصني يوقع
باسم دولة الكويت وثيقة معاهدة حظر التجارب النووية ..وقد وقف بجانبه كل من
السيد فرانكلني لونغ نائب مدير املكتب األمريكي لوكالة نزع السالح ،وخلفه السيد
عيسى عبدالرحمن العيسى قنصل الكويت في الواليات املتحدة ،وعن يساره السيد
هاوارد كوتام سفير أمريكا لدى دولة الكويت (عام 1963م)
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وق��ع م�ع��اه��دة احل �ظ��ر اجل��زئ��ي ل�ل�ت�ج��ارب ال �ن��ووي��ة ف��ي اخلامس

م��ن أغسطس ع��ام  1963ك��ل م��ن وزراء خارجية الواليات املتحدة

واالحتاد السوفيتي وبريطانيا في موسكو بحضور األمني العام لألمم
املتحدة يوثانت وخروشوف.

وتضمنت املعاهدة خمس مواد حترم إجراء جتارب أو تفجيرات

نووية في أي مكان س��واء ف��ي البر أو البحر أو حتى ف��ي الفضاء
اخلارجي.

وتعهدت فيها كل دولة طرف في املعاهدة بعدم إجراء أي تفجير

من تفجيرات جتارب األسلحة النووية ومنع أي تفجير نووي من هذا

القبيل في أي مكان يخضع لواليتها أو سيطرتها ،كما تتعهد كل دولة
طرف ع�لاوة على ذلك باالمتناع عن التسبب في إج��راء أي تفجير

نووي آخر من تفجيرات األسلحة النووية والتشجيع عليه أو املشاركة
فيه بأي طريقة كانت.
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أخذت هذه الصورة أثناء الدورة الثامنة عشرة للجمعية العمومية لألمم املتحدة سنة  1963في نيويورك ،ويظهر في الصورة
السفير عيسى عبدالرحمن العيسى الثالث من اليسار في الصف األول.

قنص ًال عام ًا للكويت لدى الواليات املتحدة األمريكية
بعد أن انتهت أعمال الدورة الثامنة عشرة للجمعية العمومية لألمم

املتحدة ،عاد العيسى إلى عمله بالسفارة الكويتية في واشنطن ،ومت
اعتماده كقنصل عام لدى الواليات املتحدة األمريكية من عام 1963

حتى 1965م ،باإلضافة إلى عمله كسكرتير ثانِ لسفارة الكويت في
واشنطن ،ثم ُر ِّق��ي إلى سكرتير أول في واشنطن ،حيث لم يكن في

ال��والي��ات املتحدة إال قنصلية كويتية واح��دة في نيويورك في ذلك
الوقت لتقدمي خدماتها للكويتيني املقيمني في أمريكا ،وكان يرأسها
السيد أحمد اجلاسم آنذاك.

وأث�ن��اء عمل العيسى ف��ي واشنطن ،التحق باجلامعة األمريكية

لدراسة «كورس» في املشكالت الدبلوماسية حتت إدارة آن أندرسون،

ولم يتمكن العيسى من االستمرار في هذه الدورة بسبب انتدابه للعمل
مع أول وفد بالكويت للدورة الثامنة عشرة لألمم املتحدة ،حيث كان

مندوب الكويت الدائم لدى
معالي السيد راشد عبدالعزيز الراشد
َ
األمم املتحدة.
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اً
قنصل عا ًما للكويت لدى
مرسوم أميري بتعيني السيد عيسى عبدالرحمن العيسى
الواليات املتحدة األمريكية
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الرئيس ليندون بي جونسون (الرئيس السادس والثالثني للواليات املتحدة األمريكية
( ،) 1969 - 1963والذي تولى الرئاسة بعد اغتيال جون كيندي) ،متحدثا مع عيسى
عبدالرحمن العيسى قنصل الكويت في واشنطن عام 1963م حول العالقات الثنائية
اً
قنصل عا ًما
بني الكويت والواليات املتحدة األمريكية ،وذلك عندما كان العيسى
وسكرتي ًرا ثانياً لسفارة الكويت بواشنطن
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مؤسسا لسفارة الكويت يف اجلزائر
ً
()1965
تم تكليف السفير عيسى عبدالرحمن العيسى بتأسيس وفتح سفارة
للكويت في الجزائر عام 1965م ومكث فيها لمدة عام واحد.

واجلزائر دولة عربية مغربية متوسطية ،يحدها البحر املتوسط
من الشمال واململكة املغربية وموريتانيا من الغرب ،ومالي والنيجر من
اجلنوب ،وتونس وليبيا من الشرق .وهي ثاني دولة عربية من حيث
املساحة بعد السودان ،إذ تبلغ مساحتها نحو 2381741كم ،2كما أنها
حتتل املرتبة الثانية من حيث السكان بعد جمهورية مصر العربية،
ومتتد بالد اجلزائر بني خطي العرض  18و 38درجة شمالاً  ،وخطي
الطول  12و 9درجة غر ًبا ،في اجلزء األوسط من بلدان املغرب العربي.
وتقع بني البحر املتوسط شمالاً والصحراء الكبرى جنو ًبا ،عاصمتها
اجلزائر وعملتها الدينار اجلزائري وأهم منتجاتها الزراعية القمح
والشعير واحلمضيات والعنب ،وأه��م مصادرها الطبيعية البترول
والغاز الطبيعي واحلديد والفوسفات والرصاص والزنك.
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هنا ندع طرف احلديث للسفير العيسى متحدثا عن تأسيسه سفارة

الكويت باجلزائر واألحداث التي صاحبت ذلك حيث يقول« :لقد مت
تكليفي عام 1965م  -أثناء عملي بواشنطن  -بتأسيس وفتح سفارة

للكويت لدى جمهورية اجلزائر ،ومكثت فيها ملدة عام واحد ،ومت تعيني
السيد الفاضل فيصل الصالح كأول سفير للكويت لدى اجلزائر ،وقد
وافق وصوله إليها قبل االنقالب العسكري على الرئيس اجلزائري

أحمد بن بلة بيوم واحد.

فقد مت االنقالب العسكري على الرئيس بن بلة دون أعمال عنف،

وكان وزير الدفاع آنذاك السيد هواري بومدين ومتت معاملته معاملة
حسنة ..وك��ان السيد عبدالعزيز بوتفليقة وزي��ر اخلارجية آنذاك
يدعو إلى احلد من اإلنفاق من موازنة اجلزائر على حركات التحرر

اإلفريقي ،األمر الذي دعا السفير الصالح إلى إع��ادة توجيه أوراق

اعتماده كسفير باسم السيد هواري بومدين بدال من الرئيس السابق
أحمد بن بلة.

وانتقلت  -كما قلت  -للعمل في اجلزائر عام 1965م ،حيث ذهبت

إلى هناك برفقة اثنني من الشباب الدبلوماسيني هما السيد أحمد
صالح العتيقي والسيد بدر ناصر الرميح ،فقد كنا نحن الثالثة أساس
العمل لتأسيس السفارة ..وبعد عام مت تعيني السيد فيصل صالح

املطوع أول سفير للكويت في اجلزائر».
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ويضيف العيسى« :حينما وصل فيصل الصالح إلى اجلزائر استقبلناه

مع وزير الدولة اجلزائري عبدالرحمن الشريف وكان ذلك عام ،1965

وفي صباح اليوم التالي حدث االنقالب على الرئيس اجلزائري بن
بلة ،وكان الصالح يستعد لتقدمي نسخة من أوراق اعتماده ،وكنا نظن

أن األمور ستتغير بعد حدوث هذا االنقالب ،حيث سمعنا بيان الثورة
في الراديو حول إزاحة الرئيس بن بلة ،وعلى إثر ذلك مت استدعائي

كقائم بأعمال السفارة الكويتية وكذلك السيد فؤاد اخلطيب السفير
السعودي إلى وزارة اخلارجية اجلزائرية ،حيث قابلنا معالي وزير
اخلارجية اجلزائرية آنذاك عبدالعزيز بوتفليقة ،والذي أكد لنا أن

عالقات اجلزائر لن تتغير مع الكويت والسعودية بالرغم من حدوث

االنقالب العسكري ،ومت توضيح األسباب التي دعت لذلك اإلجراء.

أكدت لوزير اخلارجية اجلزائري  -رئيس اجلمهورية احلالي
وقد
ُ

 -بوتفليقة أن املهم في األمر العالقات األخوية بني الكويت واجلزائر،

أما األشخاص فكلهم زائلون ،ولم أكن أفكر للحظة واحدة أن هناك ما
يعكر صفو العالقات الثنائية بني الكويت واجلزائر ،وكنت أعلم أن ما
حدث من انقالب في اجلزائر هو شأن داخلي فيها.

واجل��زائ��ر بلد ذو طبيعة جميلة تتنوع بها خصوبة األراض��ي في

الشمال على س��اح��ل البحر األب�ي��ض املتوسط م��ن ح��دود اجلزائر

الشرقية مع تونس إلى حدودها القريبة من اململكة املغربية غربا أما
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املنطقة اجلنوبية فمعظمها صحراء شاسعة ،كما أن لها ح��دوداً مع

ليبيا والنيجر ومالي وموريتانيا ،واجلزائر غنية مبواردها الطبيعية
وبخاصة زراعة العنب وتصدير البترول والغاز.

وكان الفضل في احلفاظ على هوية اجلزائر العربية واإلسالمية،

يعود للرئيس هواري بو مدين من خالل تكريس تعليم اللغة العربية في
اجلزائر ،حيث إنه من خريجي جامعة األزهر الشريف مبصر ،لدرجة

أنه ربط ترقية موظفي الدولة بتعليمهم للغة العربية.

ومن املدن املشهورة في اجلمهورية اجلزائرية ،باإلضافة إلى مدينة

اجلزائر العاصمة ،مدينة قسطنطينة بالشرق وتلمسان في الغرب
وهما من املدن املشهورة بثقافتهما اإلسالمية ،وكذلك مدينة وهران،

ومدينة تيزي أوزو ،وبجاية».
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قائم ًا بأعمال سفارة الكويت يف تونس
(من عام  1966إلى )1968
عمل السفير العيسى كقائم بأعمال سفارة دولة الكويت في
تونس لمدة عامين في الفترة من  1966إلى 1968م.

وتشغل اجلمهورية التونسية ال �ب��روز الشمالي األق�ص��ى للقارة
اإلفريقية ،فاصلة بذلك بني حوضي البحر املتوسط الشرقي والغربي،
وهي تقع في منتصف الطريق بني مضيق جبل طارق وقناة السويس
بني درجتي عرض  30درجة و 37درجة و20دقيقة شماالً ،وخطي طول

 7درجات و 30دقيقة و 11درجة و 30دقيقة شرقاً .وتبلغ مساحتها

163610كم 2حتتل الصحاري منها قرابة 25000ك ��م .2يحدها من
الشمال والشرق البحر املتوسط ،ومن اجلنوب الشرقي اجلماهيرية
الليبية ،ومن الغرب اجلزائر( .املوسوعة العربية – سوريا).
عاصمتها تونس وعملتها الدينار التونسي وأهم منتجاتها الزراعية
الزيتون والتمور واحلمضيات واحلبوب واللوز والعنب وأهم املصادر
الطبيعية ال�ب�ت��رول والفوسفات وخ��ام احل��دي��د وال��رص��اص والزنك
وامللح.
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بعد م��رور نحو  11شهرا من تلك الفترة التي قضاها العيسى

في اجلزائر ،انتقل السفير عيسى عبدالرحمن العيسى للعمل في
تونس حيث مكث هناك عامني في الفترة من  1966إلى عام 1968

وكانت مهام عمله كقائم بأعمال سفارة الكويت في تونس خلفا للقائم
باألعمال السيد محمد البلهان الذي نُقل إلى العمل في مقر السفارة

الكويتية ببيروت في لبنان.

وبعد مرور عامني مت تعيني السيد علي زكريا األنصاري سفي ًرا

لدولة الكويت في تونس.

يقول السفير العيسى في هذا الصدد« :لقد كانت اإلقامة في تونس

ممتعة ،وكانت عالقتي باألشقاء التونسيني أكثر من رائعة واستمتعت
كثيرا بالبقاء والعمل هناك ،ومن يتأمل تونس يجدها بالدا جميلة
سياحية وبخاصة شواطئها الشمالية من تونس العاصمة والساحل

الشرقي حيث تقع منتجعات احلمامات ذات الشواطئ اجلميلة.

وجنوبا تقع مدينة سوسة ثم املونستير بلد احلبيب بورقيبة ،وهي

مدن ساحلية جميلة لها شواطئ على الساحل الشرقي ،وبعدها مدينة
صفاقس وجزيرة جربة وطبرقة وعني دراهم بالشمال الغربي وبنزرت

أم��ا مدينة ال�ق�ي��روان التاريخية فتقع بوسط ال�ب�لاد ،وك��ذل��ك قرية
مطماطة التي كانت بها مساكن حتت األرض.
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أما اآلن فقد بنيت البيوت على سطح األرض .وهناك مدينة سيدي

بوزيد وتوزر وقفصة.

وهذه املدن واح��ات رائعة تنتج أنواعا مختلفة من التمور املختارة

واملتميزة خاصة «دقلة نور» التي تنتج من الصحراء التونسية من قفصة
وتوزر ،كما أن تونس مشهورة بتصدير الفوسفات.

ولتونس ح��دود مع اجل��زائ��ر من الغرب وليبيا من اجل�ن��وب ،أما

الشرق فلها جزر جميلة ،وأما الشمال فهي تطل على البحر األبيض
املتوسط ،وأخيرا فقد كانت إقامتي هناك والتي استمرت لعامني
ممتعة وعالقتي باجلميع طيبة ،وبعدها مت نقلي كسفير لدولة الكويت

لدى جمهورية الهند عام 1968م».

وشملت ه��ذه الفترة زي��ارات متبادلة بني الكويت وتونس ومن

الشخصيات املشهورة التي زارت تونس آنذاك ،الشيخ جابر العلي
الذي كان وزيرا لإلعالم وقتها ،حيث أقمنا معرضا للكتب الكويتية

في تونس.

ومن الزيارات األخرى دعوة السيد عمر شاشية والي مدينة سوسة

الشباب الكويتي لزيارة تونس ،وفعال استقبلت تونس ما يقارب 60

طالبا كويتيا زاروا عدة مدن ،خصوصا مدينة سوسة صاحبة الدعوة.

59

60

الباب الثاني
 30عام ًا من العالقات
الدبلوماسية الكويتية
اآلسيوية
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ال شك أن مسيرة العميد عيسى عبدالرحمن العيسى الدبلوماسية
تركت أثرا كبيرا في ذاكرته وارتبطت كل دولة زارها وعمل فيها بتاريخ
ومشاهدات وذكريات..
ويسعدنا في هذا املجال أن نستعرض معا هذه املسيرة من خالل
شريط ذكرياته العامر واملتدفق ...حيث نسير في هذا الدرب وفق
الترتيب الزماني واملكاني لألماكن التي عمل فيها العميد العيسى
بالفعل ،وهي كما يلي:
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الفصل األول
دول جنوب آسيا

 -1جمهورية الهند
 -2جمهورية سريالنكا
 -3جمهورية النيبال
 -4جزر املالديف
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 -1جمهورية الهند
(من عام  1968إلى 1986م)
مت تعيني السفير عيسى عبدالرحمن العيسى يف أواخر عام
 1968سفيرا للكويت لدى الهند ،واستمر فيها ملدة  18عاما حتى
عام 1986م ،أصبح خاللها عميد ًا للسلك الدبلوماسي يف الهند من
عام  1976إلى .1986

جمهورية الهند تقع في جنوبي آسيا ،حتدها الصني ونيبال وس ّكيم
وبوتان من الشمال ،وميامنار وبنغالدش وخليج البنغال من الشرق،
واحمليط الهندي من اجلنوب ،والبحر العربي من الغرب وباكستان من
الشمال الغربي ،وتبلغ مساحتها 3287263كم.2
وجت��ري فيها أنهار السند  Indusوالغاجن  Gangesوبراهما
بوترا  Brahmaputraوروافدها.
عاصمتها نيودلهي وعملتها الروبية الهندية وأهم منتجاتها الزراعية:
األرز والقمح والشاي والقطن وقصب السكر ومن املصادر الطبيعية
الفحم واحلديد واملنجنيز والتيتانيوم واألملاس والبترول.
تعد الهند ثاني أكبر البلدان في العالم من حيث تعداد السكان،
وحتتل املرتبة السابعة عاملياً من حيث املساحة ،ويتكون الشعب الهندي
الذي يبلغ عدد سكانه أكثر من مليار نسمة من عناصر متعددة تتميز
بأصولها العرقية ،وعقائدها الدينية ولغاتها املتعددة.
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بدايات العمل في الهند كسفير
عمل سعادة السفير عيسى عبدالرحمن العيسى سفيراً لبالده في

جمهورية الهند من عام  1968حتى عام  ،1986وخالل هذه الفترة
أصبح عميداً للسلك الدبلوماسي في الهند ملدة عشر سنوات من عام
 1976حتى عام 1986م ،وعمادة السلك الدبلوماسي عادة تتم حسب
أقدمية تعيني السفير بني رؤساء البعثات الدبلوماسية املعتمدة.

وكان طاقم السفارة آنذاك يتكون من السفير ومستشار السفارة

السيد سليمان أبو غوش رحمه الله ،وعيسى املسلم ،ومصطفى املرزوق

رحمه الله ،ثم التحق بالسفارة السيد عبدالرزاق الكندري ،واملرحوم
خالد اخلميس ،والسيد محمد أحمد املجرن الرومي ،وحمد األحمد
رحمه الله ..وغيرهم.

وكان مقر السفارة في نيودلهي العاصمة .أما القنصلية فمقرها

في مدينة مومباي – مهاراشترا ،ويرأسها القنصل العام السيد فيصل
بن الشيخ يوسف العيسى القناعي.

يقول سعادة السفير العيسى في معرض حديثه عن الفترة األولى

من عمله في الهند ومتطلباتها وما فعله ليفهم طبيعة هذا البلد وهذا

الشعب« :امل��دة التي قضيتها في جمهورية الهند  -والتي تبلغ 18
سنة وهي طويلة نسبيا  -قضيتها أوال وأخير حبا وإخالصا لوطني
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الكويت ،وتفانيا في خدمته في أي مكان أكلف بتمثيله فيه ،وقد كانت
الهند آنذاك ليست كما هي اآلن ،وإمنا كانت تتصف بصعوبة املعيشة

لعدم توافر أشياء كثيرة موجودة اآلن.

وبحمد الله وتوفيقه ،تكللت مجهوداتي بالنجاح أثناء تواجدي في

الهند ،ومتيزت بعالقات طيبة مع كل أفراد الشعب الهندي ،لدرجة

أنه في أحد األيام كتب مراسل صحيفة «هندو»  -وهي من الصحف

الهندية املشهورة  -مقاال ذكر فيه «البيت الوحيد الذي ميكنك أن ترى
فيه اجتماع كل أطياف املجتمع من األحزاب واملعارضة الهندية وكل
األعضاء في اجلهات احلكومية وغير احلكومية هو بيت سفير دولة

الكويت».
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مبنى السفارة الكويتية في نيودلهي الذي أشرف على بنائه السفير عيسى عبدالرحمن العيسى عام 1979م

ومن املفارقات ،أنه خالل فترة إقامة السفير عيسى عبدالرحمن

العيسى في الهند البالغة كما أسلفنا  18عاما ،تزايد عدد السكان
تقريبا من  500مليون نسمة في عام 1968م إلى  840مليون نسمة
في عام 1986م ،وخالل هذه الفترة أيضا تولى رئاسة اجلمهورية في
الهند خمسة رؤساء هم على التوالي :الرئيس ذاكر حسني ،الرئيس
في في جيري ،الرئيس فخر الدين علي أحمد ،الرئيس نعيم ساجنيفا

ري دي ،والرئيس زايل سنج ،ويشاركهم جميعا العميد العيسى في

الصور التالية:
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مت التقاط هذه الصورة أثناء تقدمي أوراق اعتماد السفير عيسى العيسى عام 1968
إلى الرئيس الهندي في ذلك الوقت ذاكر حسني في شهر نوفمبر عام 1968م الذي
كان عمي ًدا للجامعة ا ِمللِّ َّية( )1قبل توليه مهام رئاسة اجلمهورية الهندية ،ويظهر عن

ميينه السفير العيسى ،أما عن يساره وكيل وزارة اخلارجية الهندية السيد راجوادي.
بحضور املرحوم مصطفى املرزوق الذي كان ملح ًقا دبلوماس ًيا مسؤوال عن الشؤون
القنصلية (وهو أقصى يسار الصورة) ،والثاني من اليمني سليمان أبو غوش رحمه

الله وكان هو القائم بأعمال السفارة الكويتية قبل مجيء العيسى إلى الهند ،والواقف
باملنتصف عيسى املسلم ملحق بالسفارة الكويتية.

( )1اجلامعة امللية اإلسالمية  -نيودلهي: (بكسر امليم وتشديد الالم مع كسرها وتشديد الياء)،
وق��د أنشئت ه��ذه املؤسسة التعليمية أوال في مدينة عليقار بوالية أوتر براديش الهندية

عام 1920م .وتوفر هذه اجلامعة مختلف الدراسات في مجاالت الطب ،الهندسة ،العلوم
االجتماعية واإلنسانية ،اللغات والقانون والتكنولوجيا . ويتبع للجامعة عدد من املراكز التي

تعنى بالبحوث مثلمركز أبحاث االتصاالت اإلعالمية وأكادميية دراسات دول العالمالثالث.

بجانب ذل��ك توفر اجلامعة العديد من الدبلومات في املرحلتني اجلامعية وم��ا فوقها في
مجاالت تقنية املعلومات.
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من اليسار :السفير عيسى عبد الرحمن العيسى سفير دولة الكويت ،ورئيس جمهورية الهند في في جيري ،ود .ناقندرا سينج
وهو سكرتير الرئيس الهندي في في جيري ،وأصبح فيما بعد مندوب الهند في محكمة العدل الدولية ،وذلك مبناسبة عيد الفطر
السعيد عام 1389هـ املوافق 1969م في نيودلهي

فخامة الرئيس فخر الدين علي أحمد مع سعادة السفير العيسى في قصر راشتراباتي
بهاون مبناسبة حفل االستقبال في عيد األضحى يوم  25ديسمبر عام 1974م
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عميد السلك الدبلوماسي في الهند السفير العيسى سفير دولة الكويت ،والسيدة حرمه ،يهنئان الرئيس الهندي نعيم ساجنيفا ري
دي مبناسبة توليه منصب رئاسة اجلمهورية سنة 1977م في قصر اجلمهورية
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السفير العيسى مهنئا الرئيس الهندي زايل سنج بعيد اجلمهورية الهندية ،وهو آخر رئيس للهند قبل مغادرة
العيسى لها عام  1986م إلى ماليزيا

عالقته الوطيدة مع رئاسة الوزراء الهندية
توطدت العالقة بني سعادة السفير عيسى عبدالرحمن العيسى

وأسرته وبني رئاسة الوزراء الهندية والتي كانت تتوالها السيدة أنديرا
غاندي  -ابنة الزعيم جواهر الل نهرو  -تقريبا ط��وال فترة عمل

السفير العيسى في الهند.

حيث شغلت أنديرا منصب رئيس وزراء الهند لثالث فترات متتالية

( ،)1984 - 1980( )1980 - 1978( )1977 - 1966وفي هذا الصدد

يقول السفير العيسى« :كانت لي صداقات كثيرة في الهند على جميع

املستويات سواء الرسمية أو الشعبية وعالقاتي طيبة مع كل أطياف

املجتمع وامتدت عالقاتي برئيسة الوزراء الهندية أنديرا غاندي إلى
قرابة  18سنة وكانت عالقة وثيقة؛ لدرجة أنها امتدت إلى العالقات

األسرية ومازالت حتى اآلن العالقات قائمة سواء من قبل أبنائي أو
أبنائهم حيث إنهم على صلة أيضاً بأحفاد أنديرا غاندي».
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رئيسة وزراء الهند أنديرا غاندي مع سعادة السفير عيسى العيسى عميد السلك
الدبلوماسي في الهند يوم 1976/2/25م خالل حفل غداء على شرفها من قبل
رؤساء البعثات الدبلوماسية في الهند

77

صورة السيدة أنديرا غاندي ( - )1984 :1917مهداة منها إلى سعادة السفير العيسى
 -تزين األرشيف املصور في منزله

78

أنديرا غاندي
عاشت أنديرا غاندي أول رئيسة وزراء للهند احلياة السياسية بكل تقلباتها،
فكانت على رأس السلطة حتكم واحدة من أكبر دول العالم تارة ،وحبيسة جدران
السجون واملعتقالت بعد هزمية حزبها وانتقام قادة املعارضة منها تارة أخرى.
وظلت وفية ملبدأ القضاء على االمتيازات اخلاصة وإعالء قيمة االنتماء للدولة
فوق االنتماء الطائفي إلى أن سقطت صريعة رصاصات غادرة من بعض السيخ
املتعصبني داخل حرسها الشخصي انتقاما القتحام اجليش معبدا مقدسا لهم
لتلقى املصير نفسه الذي لقيه أملهامتا غاندي من قبل.
ولدت أنديرا بريادار شيني نهرو في  19نوفمبر  1917مبدينة الله آباد في
عائلة لها باع طويل بالعمل السياسي حيث كان جدها ووالدها من رموز العمل
الوطني وم ّثال مع أملهامتا غاندي ثالوثا أسماه الهنود «الثالوث املقدس» كان له
فضل كبير في مساعي الهند للحصول على استقاللها من بريطانيا .وشغل والدها
جواهر الل نهرو منصب أول رئيس وزراء للهند عقب استقاللها عام .1947
تأثرت أنديرا بالزعيم الهندي أملهامتا غاندي وبخاصة فيما يتعلق بالعمل
على اخلالص من االستعمار البريطاني واالعتماد على النفس في سد احتياجات
الشعب واحلفاظ على وحدة الهند ورفض االقتتال الطائفي .ومن شدة تأثرها
بغاندي باتت تنسب إليه وأصبح يطلق عليها أنديرا غاندي.
شغلت أنديرا منصب رئيس وزراء الهند لثالث فترات متتالية (- 1966
 ،)1984 - 1980( )1980 - 1978( )1977واتسم عهدها بإجنازات عظيمة
لبلدها؛ وال سيما تأميمها للبنوك ومكافحة الفقر ودعم االقتصاد؛ وترؤسها
حلركة عدم االنحياز.
سقطت أنديرا صريعة برصاصة قاتلة أطلقها عليها حرسها الشخصي صبيحة
يوم  31أكتوبر  1984فودعت احلياة السياسية عن عمر يناهز  67عاما.
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هذه الصورة التقطها سعادة السفير العيسى بالكاميرا اخلاصة بصاحب السمو
األمير أثناء زيارة رئيسة وزراء الهند أنديرا غاندي للكويت ،وهي جتمع صاحب
السمو األمير الراحل الشيخ جابر األحمد الصباح رحمه الله ،وصاحب السمو األمير
الوالد الشيخ سعد العبدالله السالم الصباح رحمه الله ،وصاحب السمو األمير
احلالي الشيخ صباح األحمد اجلابر الصباح أطال الله في عمره ،أثناء زيارة السيدة
أنديرا غاندي للكويت ،وذلك لتعزيز أواصر العالقات الوثيقة بني الكويت والهند.
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صورة جتمع السفير عيسى عبدالرحمن العيسى مع السيدة أنديرا غاندي
وقد كتب حتتها :صاحبة السعادة أنديرا غاندي رئيسة وزراء الهند وصاحب السعادة
السيد عيسى عبدالرحمن العيسى سفير الكويت
في مقر السفارة الكويتية في نيودلهي أبريل عام 1984م
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السيدة أنديرا غاندي مع االبن مازن العيسى في أبريل عام 1984م
(الصورة في منزل السفير الكويتي في نيودلهي)

والسيد مازن يعمل حاليا اً
وكيل بالديوان األميري

85

صورة تعكس العالقات االجتماعية الطيبة بني األسرتني
من اليمني حازم عيسى عبدالرحمن العيسى وراؤول غاندي والسفير العيسى ومازن
العيسى
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صورة جتمع راؤول غاندي والسفير عيسى عبدالرحمن العيسى
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الرئيس الهندي في في جيري مهن ًئا رؤساء بعثات الدول اإلسالمية مبناسبة عيد
الفطر السعيد عام 1392هـ  1972م في نيودلهي
ويبدو من اليسار إلى اليمني :القائمون بأعمال السفارات اإليرانية ،اجلزائر ،تنزانيا،
السودان ،لبنان ،الكويت ،العراق ،مصر ،رئيس الهند ،وسفراء دول :اململكة العربية
السعودية ،املغرب ،األردن ،بنجالدش،القائم باألعمال العماني (السفير العماني)،
القائم باألعمال السوري ،نائب رئيس اجلامعة العربية ،ممثل ورئيس التشريفات

89
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صورة جماعية لبعض رؤساء البعثات الدبلوماسية اإلسالمية في الهند ،وقد أخذت
في  30مايو 1989م ،واجللوس من اليسار :سعادة السيد فؤاد اخلطيب سفير اململكة
العربية السعودية ،سعادة السيد حميد الغابيد سكرتير منظمة العالم اإلسالمي،
وسعادة السيد تنجو عبدالرحمن بوترا احلاج ،وسعادة السيد عيسى عبدالرحمن
العيسى سفير الكويت ،وسعادة السيد عبدالله سرايري سفير اململكة املغربية في الهند
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رحالته االستكشافية:
يتحدث سعادة السفير العيسى عن طبيعة عمله وما قام به من
رح�لات داخ��ل الهند الستكشاف ح�ض��ارة البلد وتاريخها وطبيعة
شعبها ،وذلك ملمارسة مهام عمله عن علم ووعي فيقول:
الدبلوماسي املستجد عندما يعيش في بلد ما ,يجب أن يبحث
قدر املستطاع عن كل املعلومات املتعلقة بهذا البلد الذي يعتمد فيه
من تاريخ وحضارة وشخصيات وأحزاب سياسية وتكتالت وغيرها،
ويجب أيضا أن يكون إيجابيا واجتماعيا ،وأن يكون مستمعا أكثر منه
متحدثا ،هذه هي طبيعة عملنا ،اخلالصة أنه يجب أن تدرس البلد
الذي تعمل دبلوماسيا فيه حتى تعرف كل شيء عنه.
وحتى أعرف تاريخ وطبيعة جمهورية الهند ،وهي ما هي شبه قارة
ِ
أكتف بالقراءة فقط أو االط�لاع بل قمت بشراء سيارة
بالطبع ،لم
خاصة لي وخصصتها لرحالتي االستكشافية في الهند ،وكانت من
نوع مرسيدس ،وقمت برحلة طويلة جدا استغرقت مني ثالثة أسابيع،
قطعنا خاللها مسافة  8500كيلو متر لالطالع على البلد وزيارة
املسؤولني في الواليات املختلفة وقد سارت كما يلي:
بدأت الرحلة من العاصمة نيودلهي إلى أوديبور ومنها إلى أحمد
أباد عاصمة كوجرات ثم إلى بارودة ثم إلى مومباي عاصمة مهراشترا،
ومنها إلى قوا ثم إلى بَنجلُور عاصمة والية كرناتكا ،وحتضرني قصة
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في هذا املقام عند زيارتي ملدينة بنجلور وأثناء احلديث مع محافظ
الوالية الذي أشار إلى إنتاج القهوة والهيل الذي غالبا ما يصدر إلى
العالم العربي من ميناء منقرور ،قائ ً
ال لي :إنه من املفارقات العجيبة
أننا استوردنا أولى شتالت القهوة هذه من اليمن ،ونحن حاليا ننتج
أكثر من اليمن آالف املرات.
وبعد اجلولة في جهات هذه الوالية املختلفة مثل ميسور وحسن
واوتيكمان في جبال نلقري ،ذهبت إلى كاليكوت عاصمة مالبار في
شمالي والية كيراال ،ومن كاليكوت (كوزي كوت) إلى كوتشني ومنها
إل��ى تريفندرام (ثيروفنندابورم) ،ثم إل��ى م��دوراي في والي��ة تاميل
نادو ،ثم بندوشري وبعدها مدراس (تشيناي) عاصمة الوالية ،ومن
ثم إلى مدينة فيجياوادا على الساحل الشرقي ،ومن ثم إلى حيدر
أباد عاصمة أندرابراديش ثم إلى أورجنباد في ماديابراديتش مرورا
بجواليور وأكرا ،والتي يوجد فيها تاج محل وبعض اآلثار اإلسالمية،
وأخيرا اجتهت إلى دلهي.
وف��ي رح�ل��ة ثانية قمت ب��زي��ارة «أك ��را» ث��م جيبور عاصمة والية
راجستان ،وراجستان تعني بالد األمراء ومن جيبور إلى جوتبور ومنها
إلى جاسرمير وبيكانير ثم العودة إلى نيودلهي.
وف��ي رح�ل��ة ثالثة أي�ض�اً م��ن دل�ه��ي إل��ى والي��ة أوت��رب��رادي��ش ومن

مدنها أكرا وكاجوراهو ،وهي منطقة معابد قدمية مشهورة بتماثيلها
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املختلفة ،وهذه كلها بني ماديابراديش وأوتربراديش ومنها إلى مدينة
بناراس أو (ڤ��اران��اس��ي)( )1وهي مدينة مقدسة لدى الهندوس ومن

فاراناسي إلى لكنو  Lucknowعاصمة والية أوتربراديش ومنها إلى

نيودلهي ،وأعضاء احلكومة احمللية في هذه الوالية يكونون أحيانا
أكثر من أعضاء احلكومة املركزية؛ لتعداد املناطق وكثرة السكان

فيها .ومتر بهذه املنطقة بعض األنهار مثل نهر جامونا ،ويعتبر مقدسا
عند الهندوس ،ونهر اجلانكس ،وتقع عليه مدينة «الله أباد»( ،)2وهي
مدينة عائلة نهرو ،ومدينة الله أباد من املدن املهمة في تلك املنطقة

وعاصمتها لكنو التي تضم حتى يومنا ه��ذا العديد م��ن املظاهر

اإلسالمية الظاهرة ألي زائر ،وفيها كذلك جتمعات إسالمية ،وألهلها

نشاطهم اخلاص بهم.

( )1ڤاراناسي هي من املناطق املقدسة التي تزورها طائفة من الهنود ،ليسبحون في نهرها

ويتباركون به ،وهي من أقدم مدن العالم.
( )2الله أباد :هي اسم فارسي األصل يعني «مدينة الله» وهي إحدى مدن والية أوتر براديش في
شمال الهند ،وهي املركز اإلداري ملقاطعة الله أباد .وتعد املدينة واحدة من أربعة مقاصد يحج
إليها الهندوس خالل الشعائر املسماة (كومبه ميال) واملدن الثالث األخرى هي هارديوار،
وأوجا ،وناشيك ،وتستمد مدينة الله أباد أهميتها في التراث الهندوسي من وقوعها عند
التقاء نهرين مقدسني هما الغاجن وجامونا ،وقد خرج من مدينة الله أباد  7من رؤساء وزراء
الهند األربعة عشر ،وهم جواهر الل نهرو ،والل بهادور شاستري ،وأنديرا غاندي ،وراجيف
غاندي ،وغولزاريالل ناندا ،وفيشواناث براتاب سينغ ،وتشاندرا سيخار سينغ ،الذين ولدوا
في الله أباد أو تخرجوا في جامعتها ،أو انتخبوا ممثلني عن دوائر انتخابية فيها.
(املرجع :موسوعة ويكيبيديا احلرة).
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ومن اجلامعات اإلسالمية في الهند جامعة عليقار اإلسالمية

()1

وقد تخرج فيها مجموعة كبيرة من املشاهير ،واجلامعة امللية في دلهي

والتي كان يرأسها الرئيس ذاكر حسني ،وهي جامعة إسالمية.

وفي لكنو توجد ندوة العلماء ويرأسها أبو احلسن الندوي الذي كان

له اتباعه ،ودار العلوم في ديوبند وهي كلها مناطق إسالمية.

إذن فهذه اجلولة لم تكن سياحية بقدر ما كانت استكشافية لهذه الواليات

عن ق��رب ،والتعرف عليها وال�ت��زود باملعلومات عن ه��ذه ال��والي��ات وزيارة

املسؤولني فيها من محافظني ورؤساء وزارات الواليات املختلفة وغيرهم.

وأما عن تعلم اللغة الهندية فيقول السفير العيسى :من السهولة

على اإلنسان أن يتعلمها ،لكن بالنسبة حلالة الهند ،وهي كما ذكرنا

تضم  13لغة رسمية ميكن التحدث بها بالبرملان ،بخالف اللهجات

العامية التي تعد باملئات ،فمن الصعب حتقيق ذل��ك ،مع العلم أن
كثيرا منهم يتحدثون اللغة األوردوية التي ترجع أصولها إلى الفارسية

والعربية بخالف اللغة الهندية التي ترجع إلى السنسكريتية.

( )1وتسمى أيضاً :جامعة عليگره اإلسالمية هي جامعة إسالمية تقع في أوتر براديش بالهند،
أسست عام  1921م على يد السيد أحمد خ��ان ،أحد أكبر رج��ال االص�لاح اإلسالمي في
ّ
الطب ،العلوم والصناعات ،الهندسة
كليات
م
تض
الشرق.
اكسفورد
عليها
ويطلق
19
القرن
ّ
ّ
والتكنولوجيا ،وفيها كلية النساء .في مكتبتها ن ّيف و 4.000مخطوط باللغات العربية والفارسية
واألردوية ،وقد مت فهرستها من قبل محمد ياسني مظهر صديقي (مؤسسة الفرقان للتراث
اإلسالمي ١٤٢٣ ،هـ  ٢٠٠٢ /م .املرجع :املوسوعة احلرة – ويكيبيديا.
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إحدى اللوحات الفنية التي متثل مراحل الغوص على اللؤلؤ تزين األرشيف املصور
لدى السفير العيسى ضمن مجموعة يستعني بها سعادته لشرح تاريخ الغوص على
اللؤلؤ في الكويت ومكانته االقتصادية
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تقرير سعادة السفير العيسى عن الهند
عام 1985
يضم رؤية سياسية واقتصادية واجتماعية
ومقترحات سعادة السفير
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صورة لسفينة شراعية قدمت للسفير عيسى العيسى من مدارس اجلالية الهندية
في الكويت ،عرفانا بدوره البارز في العالقات الهندية ـ الكويتية
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حملات موجزة عن الهند

()1

وفيما يلي تقرير موجز عن الهند يشمل شتى جوانبها سياس ًيا
واجتماع ًيا وجغراف ًيا واقتصاد ًيا ..أعده السفير عيسى عبدالرحمن
العيسى في فترة الثمانينات خالل عمله في شبه القارة الهندية حيث
ُقدم عام  1985تقريبا وهو كما يلي:
( )1يتكون الشعب الهندي الذي يبلغ عدد سكانه أكثر من مليار نسمة من عناصر متعددة تتميز
بأصولها اجلنسية ،وعقائدها الدينية ولغاتها املتعددة ،وميكن تلخيص هذه العناصر فيما يأتي:
 عناصر ماقبل الدرافيد ،وهم أقدم سكان الهند ،والغالب أنهم سكنوها منذ أقدم العصور. الدرافيديون وهم منتشرون من طرف الهند جنوباً إلى حوض الغاجن شماالً. اآلريون في البنجاب وراجبوتانا  Rajputanaوكشمير ،وه��ي ال��والي��ات التي يسكنهاالعنصر اآلري األصلي ،الذي تأثر بالفاحتني واملهاجرين الذين جاؤوا إلى الهند في
تاريخها الطويل.
 اآلريون الدرافيد أو العنصر الهن ُدستاني في سهول هن ُدستان ،وألنهم خليط من اآلرينيوالدرافيديني ،فهم وسط في طول القامة ولون البشرة واستقامة األنف.
 الدرافيد املغوليون ،وهم العنصر البنغالي الذي نتج من اختالط الدرافيد باملغول. العنصر املغولي الذي يسكن منحدرات جبال هيمااليا في نيبال وآسام ،ويعرف بالقامةالقصيرة والبشرة السمراء مع اصفرار مييزها من بشرة الدرافيد ،ولهم وجه عريض
وعيون مائلة.
وفي الهند عدد كبير من اللغات يزيد على مائتي لغة ،والرسمية منها سبع وعشرون ،أما اللغة
اإلنكليزية فهي لغة رسمية ثانية ،وهي تدرس في جميع املدارس ابتدا ًء من املدارس الثانوية،
ويتكلم بها معظم السكان عندما يتخاطبون ،إذا كانوا من أقاليم لها لغات مختلفة.
والدين السائد في الهند هو الهندوسية  ٪81وهو ليس ديناً سماوياً ،إمنا هو األفكار
والتقاليد والشعائر التي منت على مر السنني واألجيال ،وهو يقوم على فكرة خلود الروح
وحرية الفرد في اختيار سبيله في احلياة وطريقته في العبادة ،والديانات األخ��رى في
الهند :اإلسالم  ٪13والسيخ  ٪2والبوذية واجلاينية والبارسية واليهودية ،وعدد أقاليم
االحتاد  ،6أما عدد الواليات فهو  ،28والعملة الوطنية الروبية ،وعاصمتها دلهي ،وأهم
املراكز الصناعية :كلكتا ومومباي ومدراس.
املصدر :املوسوعة احلرة – ويكيبيديا
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«الهند سابع أكبر دولة من حيث املساحة في العالم وتبلغ مساحتها
اإلجمالية  2.287.263كيلو متر مربع ،وتجُ رى في الهند إحصائية
لتعداد السكان كل عشر سنوات ،وآخ��ر إحصائية كانت عام 1981
حيث بلغ عدد السكان  685.184.292نسمة .أما اآلن (يقصد عام
1985م) فيقدر عدد السكان بنحو  750.000.000نسمة ،أما معدل
الكثافة السكانية لكل كيلو متر مربع فهو  216ألف نسمة ،وهذا املعدل
يختلف اختالفا كبيرا حسب املناطق؛ فبينما يرتفع إلى  655نسمة في
والية كيراال اجلنوبية فهو ينخفض إلى  45في والية سيكيم ،وإلى 8
فقط في مقاطعة أروناشل ،وميثل نحو  %23.51من إجمالي السكان
والقبائل في مختلف أنحاء العالم.
هنالك الكثير م��ن اللغات واللهجات اإلقليمية ف��ي الهند ،غير
أن الدستور ف��ي الهند يعترف بخمس عشرة لغة فقط :آسامية،
بنغالية ،كجراتية ،هندية ،كنرية ،كشميرية ،مليالم ،اورية ،بنجابية،
سنسكريتية ،سندية ،تاميلية ،تليكو ،أوردية ،إال أن اللغة اإلجنليزية
هي اللغة السائدة في جميع مجاالت احلياة ،باإلدارة العامة واحملاكم
والبرملان والتجارة والصحافة والتعليم ،كما أن عضو البرملان الهندي
ميكنه أن يتحدث أياً من ثالث عشرة لغة داخل البرملان».
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تكوين االحتاد الهندي(:)1
()2

يتكون االحت��اد الهندي من  22والي��ة (آن ��ذاك)
احتادية تابعة إلدارة احلكومة املركزية وهي كما يلي:
عاصمتها

الواليات

و  9مقاطعات
مساحتها

1

آندرا برديش

حيدرآباد

275.068كم مربع

2

آسام

دسبور

78.438كم مربع

3

بيهار

بتنا

173.877كم مربع

4

كجرات

غاندي نكر

196.024كم مربع

5

هريانا

شاندر يغر

44.213كم مربع

6

هماشل برديش

سيمال

55.673كم مربع

7

جامو وكشمير

سرى نكر

222.236كم مربع

8

كرناتكا

بنجالور

191.791كم مربع

9

كيراال

تريفاندرم

38.863كم مربع

10

مديا برديش

بهوبال

443.446كم مربع

11

مهاراشترا

بومبي (مومباي)

307.690كم مربع

12

منى بور

امفال

22.327كم مربع

13

ميغاليه

شيالنك

22.429كم مربع

14

نايكاالند

كوهيما

16.579كم مربع

( )1وهذه األرقام تعود لعام 1985م وفقا لتقرير سعادة السفير العيسى آنذاك.
( )2أصبحت حالياً  28والية بعد أن ُقسمت بعض الواليات.
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عاصمتها

الواليات

مساحتها

15

أوريا

بونيشور

155.707كم مربع

16

بنجاب

تشانديجر

50.367كم مربع

17

راجستان

جيبور

342.239كم مربع

18

سيكيم

كنكتوك

7.096كم مربع

19

تاملنادو

مدراس (تشناي)

130.058كم مربع

20

ترى بوره

اكرتال

10.486كم مربع

21

أوترابرديش

لكنو

294.411كم مربع

22

بنغال الغربية

كلكتا

88.752كم مربع

املقاطعات االحتادية:
عاصمتها

اسم املقاطعة

مساحتها

1

جزر اندمان ونكوبار

بورت بلير

8.249كم مربع

2

أورناشل برديش

ايتانكر

83.743كم مربع

3

شاند يغار

شاند يغار

114كم مربع

4

دادرانكرهويلي

سلفاسا

491كم مربع

5

دلهي (العاصمة)

دلهي

1.483كم مربع

6

كوادمن ديو

باناجي

3.814كم مربع

7

لكش ديب

كوارثي

32كم مربع

8

ميزورام

ايزوال

21.081كم مربع

9

بوند يشرى

بوند يشرى

492كم مربع
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جغرافية الهند
تقع الهند في النصف الشمالي من الكرة األرضية وتقدر املسافة
بني شرقها وغربها بنحو  2.933كيلو متر وبني شمالها وجنوبها مبا
في ذلك كشمير بأكملها حتى اجلزء الباكستاني منها بنحو 3.214
كيلومتر .يحدها من الشمال سلسلة جبال الهماليا والصني ونيبال
وبوتان ،ومن الشرق بورما وحدود أخرى جبلية ،وبنغالديش وكذلك
خليج البنغال وجتدر اإلش��ارة إلى أن بنغالديش حتيط بها الواليات
الهندية من كل اجلهات ما عدا خليج البنغال وجزء ضئيل مع بورما.
الواليات الهندية في الشرق والتي تفصلها بنغالديش هي آسام،
ميغاليه ،وترى بوره ،وميزورام .
وفي شمال غربي الهند تقع باكستان ،وفي الغرب البحر العربي،
وفي اجلنوب حيث يلتقى البحر العربي واحمليط الهندي وخليج البنغال
عند مضيق بالك (اوكتشاشيفو) والذي يفصل الهند عن سريالنكا.

املناخ:
املناخ في الهند من حيث العموم استوائي ما عدا الشمال الذي يعد
مناخه قار ًيا إلى ح��دود جبال الهماليا ،التي تكسو بعض قممها الثلوج
بصفة مستمرة في فصل الشتاء أما الربيع فتتخلله األمطار املوسمية
وكذلك في باقي فصول السنة ،أما بقية الهند فتعد استوائية املناخ.
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سقوط األمطار:
املعدل السنوي لسقوط األمطار في والية آسام واملناطق احمليطة
بها هو  2.000مم وهناك منطقة شرقي الهند اسمها شيرابوجني
يبلغ معدل األمطار السنوي فيها نحو  11.419مم ويتراوح املعدل في
منطقة راجستان ومنطقة لداخ بني  100و 500مم.
وفي أيام األمطار املوسمية يجتاح الفيضان الهند ،وتغمر املياه
املساحات الشاسعة وتنتهي بالبحر فتعاني بعض املناطق من قلة
املياه أيام اجلفاف.
من أهم األنهار الكبيرة في الهند :اجلاجنس ،جامونا ،كوداورى،
نريدا ،برهامبترا ،كافيري.

نسبة التعليم:
حسب إحصائية عام  1981تبلغ نسبة املتعلمني في الهند % 36.23
والبقية تقريباً  %63أم ُّيون .والبعض يعتقد بأن نسبة األميني .% 80

األحزاب الرئيسة يف الهند:
 -1حزب املؤمتر الوطني:

حزب سياسي عريق خاض معركة االستقالل وله قاعدة شعبية
عريضة في كل أنحاء البالد ،ويحكم هذا احلزب الهند باستمرار ما
عدا ثالث سنوات من  1977إلى .1979
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 -2احلزب الشيوعي:

احلزب الشيوعي الهندي له مناطق معينة ،وليست له قاعدة شعبية عريضة،
يقتصر نفوذه على أوساط بعض املثقفني واجلامعيني ونقابات العمال.
انقسم الشيوعيون في الهند في الستينات إلى قسمني :قسم موال
لالحتاد السوفيتي ،وهو يعرف باحلزب الشيوعي الهندي ،وقسم آخر
وهو ميثل اجتاهات التطرف يعرف باحلزب الشيوعي املاركسي ،ولهذا
األخير نفوذ قوي في والية البنغال الغربية التي يحكمها منذ عام .1977
 -3حزب اجلانتا:

برز على الصعيد السياسي في عام 1977م كنتيجة متوقعة لتذمر
اجلماهير الهندية من بعض التجاوزات التي حدثت أثناء حالة الطوارئ
من يونيو  1975وحتى مارس  1977فاتفقت جميع أحزاب املعارضة
على معارضة السيدة غاندي وشكلوا حزبا بهذا االسم ،إال أن احلزب
انشق حتت تأثير التناقضات الداخلية وبقي مجرد اسم دون أي قوة
وتأثير يذكران وحاليا يحكم والية كرناتكا اجلنوبية.
 -4حزب بهارتيا جانتا:

حزب مييني متطرف ،معاد لإلسالم واملسلمني ،وبعض زعمائه ينادون
بطرد املسلمني من الهند إل��ى باكستان وبإقامة عالقات دبلوماسية مع
إسرائيل ،ولهذا احلزب قاعدة نفوذ في الواليات الشمالية وفي املنطقة
الوسطى ويعارض كل دين أو عقيدة ال تكون نابعة من شبة القارة الهندية.
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 -5حزب دي.أم .كي D.M.K

ح��زب إقليمي يقتصر ن�ف��وذه على والي��ة تاملنادو اجلنوبية التي
يحكمها .نشأ هذا احلزب في بداية الستينات كرد فعل حملاولة سيطرة
بعلم خاص وامتياز لتلك الوالية
اللغة الهندية على اجلنوب .وقد نادى ٍ
من السلطة املركزية.
 -6حزب تليكوديسم:

ح���زب إق �ل �ي �م��ي ظ �ه��ر ف ��ي والي� ��ة آن ��ده ��را اجل �ن��وب �ي��ة بزعامة
 N.T.RAMA.RAOالذي كان ممثال سينمائيا ثم اشتغل بالسياسة
ويحكم احلزب والية أندهرا بزعامة السيد راما راو وفي الوقت
نفسه يعد احلزب أكبر كتلة معارضة في البرملان املركزي من حيث
عدد أعضائه.
 -7حزب لوك دال:

حزب يتزعمه السيد /شارن سنك رئيس ال��وزراء األسبق وميثل
الفالحني وطبقة اجلات في واليات اوترا برديش وهريانا وراجستان
خاصة وشغل منصب رئيس الوزراء أثناء الفترة االنتقالية من يوليو
إلى ديسمبر .1979
 -8حزب أكالي دال:

حزب إقليمي ميثل طائفة السيخ فقط ويقتصر نفوذه على البنجاب
حيث تتواجد أغلبية الطائفة.
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 -9حزب املؤمتر الوطني (كشمير):

ح��زب إقليمي أن�ش��أه الزعيم الكشميري ال��راح��ل الشيخ محمد
عبدالله ,كحركة نضال ض��د اضطهاد املسلمني ف��ي كشمير على
أيدي احلاكم الهندوسي في عهد االحتالل اإلجنليزي ،واحلزب ميثل
تطلعات الشعب الكشميري ,ويترأسه الدكتور ف��اروق عبدالله ابن
الشيخ عبدالله ،وقبل سنتني انقسم احلزب بسبب اخلالفات العائلية
بني الدكتور فاروق عبدالله وصهره السيد /غالم محمد شاه.
 -10حزب الرابطة اإلسالمية:

حزب ميثل املسلمني ,إال أن نطاق تأثيره ال يتعدى واليتي كيراال
ومهاراشترا ،لذلك فهو يعد حزبا إقليميا.
وهنا جتدر اإلشارة إلى أنه ليس للمسلمني حزب سياسي ميثلهم
كمسلمني على نطاق عموم الهند ،حيث إن أغلبية املسلمني تقف إلى
جانب ح��زب املؤمتر الوطني احلاكم في كل أنحاء الهند ،واألقلية
موزعة على أحزاب أخرى مثل حزب اجلانتا وحزب لوك دال وبقية
األح��زاب واملجموعات الصغيرة .والسبب الرئيسي في ضعف نفوذ
الرابطة في الشمال هو تقسيم شبه القارة الهندية عام  1947والذي
لعب فيه احلزب على مستوى عموم الهند دورا مهما في املناداة بوطن
مستقل للمسلمني.
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عرض موجز لألحداث السياسية يف الفترة من 1985-1947م
حصلت الهند على االستقالل عام  1947حتت لواء حزب املؤمتر
الوطنى ،واستلم السلطة السيد جواهر الل نهرو بحكم أنه رئيس مجلس
الوزراء ،من احلاكم اإلجنليزي آنذاك ،ولم يكن السيد جواهر الل نهرو
رئيسا ملجلس ال��وزراء فقط بل زعيما شعبيا سياسيا دون منازع ،ظل
يحكم الهند منذ استقاللها ملدة  18سنة دون انقطاع حتى وفاته في مايو
 ،1964وذلك بعد أن وقف نهرو ومؤيدوه من زعماء الهندوس آنذاك في
وجه الزعيم غاندي الذي نادى بإعطاء أول رئاسة وزراء للهند املستقلة
للسيد محمد علي جناح حتاشيا لتقسيم شبه القارة الهندية.
الحظ السيد نهرو في املرحلة األخيرة من حياته أن القيادات احلزبية
في الواليات لم تعد فعالة وب��دأت شعبية حزب املؤمتر تتقلص وتسربت
عناصر مشبوهة إلى القيادات احلزبية ،فحاول نهرو تطهير صفوف احلزب
وبث حياة جديدة في قيادته وأعد لذلك خطة طلب مبوجبها من كبار قادة
احلزب في الواليات تقدمي استقاالتهم من املناصب احلكومية والتفرغ للعمل
احلزبي إال أنه توفي في مايو  1964قبل أن يؤتي حتركه بالثمار املطلوبة.

رئاسة الل بهادور شاستري:
وبعد وفاة نهرو استلم السيد الل بهادور شاستري منصب رئاسة
الوزراء ،وعلى الرغم من أنه شخص نزيه وال غبار عليه ،إال أنه لم يكن
يتمتع بشخصية قوية ،وفي عهد حكمه القصير الذي لم يتجاوز 18
شهرا اندلعت احلرب بني الهند وباكستان في سبتمبر .1965
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وبعد وقف إطالق النار مببادرة من األمم املتحدة عرض االحتاد
السوفيتي على كل من الهند وباكستان مساعيه احلميدة لتحقيق
فك االشتباك بني قوات البلدين في جبهات القتال ،ولهذا الغرض
عقد اجتماعا على مستوى القمة في مدينة طشقند بني رئيس وزراء
الهند السيد شاستري والرئيس الباكستاني محمد أيوب خان ورئيس
وزراء االحتاد السوفيتي أليكس كوسيجن ،واتفق الطرفان على سحب
قواتهما إلى ما وراء احلدود ،وجرى التوقيع على اتفاقية بهذا الشأن
بحضور الزعماء السوفيت ،إال أن رئيس وزراء الهند السيد شاستري
توفي في طشقند بعد توقيع االتفاقية.

رئاسة السيدة أنديرا غاندي:
بعد وفاة السيد شاستري ،بدأ الصراع بني قادة حزب املؤمتر على
منصب رئاسة ال��وزراء .كان السيد مورارجي ديساي أكبر منافس لهذا
املنصب وكان معه بعض أقطاب احلزب ،إال أن أغلبية القيادات احلزبية
تفوقت ،فكانت السيدة أنديرا غاندي متفوقة على منافسها السيد ديساي،
حيث إنها حصلت على عدد أكبر من األصوات ،وكانت أول خطوة كبيرة
تُقدم عليها بعد وصولها إلى احلكم تخفيض قيمة العملة الهندية مقابل
الدوالر ،وذلك محاولة منها لتحسني الوضع االقتصادي بالهند.
وف��ي م��ارس  1967ج��رت انتخابات برملانية في كل أنحاء الهند
سقط فيها حزب املؤمتر ألول مرة في عدد من الواليات ،وفي الوقت
نفسه تقلص عدد نوابه في البرملان املركزي.
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ثم بدأت فترة عدم استقرار سياسي كنتيجة طبيعية لضعف البنية
الداخلية للحزب من جهة وصراع الزعماء فيما بينهم من جهة أخرى.
ثم برزت اخلالفات بشكل علني بني السيدة أنديرا غاندي وبني
أقطاب احل��زب ،حيث وص��ل األم��ر إل��ى درج��ة انقسام احل��زب على
نفسه في نوفمبر 1969م.
فأصبح قسم حتت قيادة أقطاب احلزب وعرف بحزب كونغرس
 – CONGRESS- Oاملنظمة ،وقسم حتت قيادة السيدة أنديرا
غاندي  CONGRESS - Rأي كونغرس احلاكم.
بعد انقسام احلزب وخروج عدد من زعمائه على السيدة غاندي
استطاعت البقاء في منصب رئيس الوزراء مدة سنة واحدة تقريبا،
وخالل تلك الفترة اتخذت عدة إج��راءات جذرية زادت من شعبيتها
كتأميم البنوك الكبيرة وش��رك��ات التأمني وإل�غ��اء امتيازات األمراء
السابقني وعددهم حوالي  526قبل استقالل الهند.

انتخابات برملانية جديدة:
في نهاية عام  1970حلت السيدة غاندي البرملان وأعلنت إجراء
انتخابات برملانية جديدة جاءت مبثابة مفاجأة سياسية كبيرة خلصومها
في حزب املؤمتر وأحزاب املعارضة األخرى.
وقد حققت غاندي في تلك االنتخابات انتصارا ساحقا تخلصت
مبوجبه من االعتماد على تعاون ومساعدة األحزاب األخرى ،خصوصا
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احلزب الشيوعي الهندي الذي كان يدعم حكومتها في البرملان ،وبالتالي
برهنت على دهاء سياسي أدهش معارضيها وخصومها.

االنتفاضة الشعبية يف باكستان الشرقية:
في مارس عام  1971بدأت االنتفاضة الشعبية في باكستان
الشرقية ،األمر الذي أدى إلى تدخل اجليش الباكستاني وقيامه
بعمليات عسكرية ملقاومة االنتفاضة وتصاعدت املجابهة إلى
درجة نزوح نحو  10ماليني الجئ من باكستان الشرقية إلى والية
البنغال الغربية التابعة للهند.
وأصبح الوضع مشحونا بتوتر شديد ،وتأزمت العالقات بني الهند
وباكستان وفرضت الهند احلظر على الطائرات الباكستانية ،فمنعت
من التحليق في األجواء الهندية ولم تعد تستطيع الوصول إلى اجلناح
الشرقي.
وفي أثناء ذلك ،بدأت الهند اتخاذ االستعدادات الالزمة للحرب
بشكل س��ري من جهة ،وش��ن حملة إعالمية على مستوى دول��ي من
جهة أخرى؛ حيث قامت بإرسال وفود إلى دول عديدة لشرح الوضع
الناجم وما ترتب عليه من أعباء مالية تعرضت لها الهند نتيجة إيواء
الالجئني وإطعامهم.
وقد انتهزت الهند تلك االضطرابات واالنتفاضة في باكستان
الشرقية بزعامة الشيخ مجيب الرحمن ،فاعتبرت ذل��ك فرصة
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ذهبية مهدت جلني ثمارها بالقيام بالتوقيع على معاهدة صداقة
وسالم وتعاون مع االحتاد السوفيتي بتاريخ  9أغسطس 1971م بعد
نقاش ومتهيد دام ملدة سنة تقريبا.

حرب  1971بني الهند وباكستان:
وبتاريخ  3ديسمبر  1971أعلنت احل��رب ب�ين الهند وباكستان
التي استمرت ملدة  14يوما وأسفرت عن سقوط باكستان الشرقية
واستسالم اجليش الباكستاني أم��ام اجليش الهندي ،وإع�لان دولة
جديدة في املنطقة ُعرفت باسم بنغالديش ،األمر الذي غير املوازين
باملنطقة وأدى إلى تقليص حجم املساعدات التي كانت تتلقاها الهند
من ال��والي��ات املتحدة األمريكية وبخاصة في مجاالت األغ��ذي��ة ،ما
اضطر الهند إلى سياسة االعتماد على النفس ،كان من نتائجها أن
برزت بعدها كقوة في املنطقة بفضل انتهاج هذه السياسة وذلك في
سبيل حتقيق االكتفاء الذاتي.
إال أن أحزاب املعارضة بدأت تشعر بالقلق من ظهور السيدة أنديرا
غاندي كزعيمة من دون منازع ،فشنت ه��ذه األح��زاب حملة شعواء
أدت إل��ى انتفاضة شعبية وحركة احتجاجية ضد احلكومة بقيادة
زعيم سياسي غير حزبي وهو جياباركاش ناريان ،ولكن متيزت هذه
احلملة بطرقها االحتجاجية السلمية فلم تزعج السلطة ولم حتقق
الغرض املطلوب .ثم قامت بعض العناصر بافتعال عمليات العنف مبا
فيها اغتيال وزير السكك احلديدية السيد للت ناريا مشرا في حادث
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انفجار قنبلة في شهر يناير  ،1975ثم ج��رى االع�ت��داء على قاضي
احملكمة العليا ،وف��ي غضون ذل��ك أص��درت محكمة مدينة الله أباد
(وهي الدائرة االنتخابية للزعيمة الراحلة أنديرا غاندي) حكما في
قضية تزوير االنتخابات املرفوعة ضد السيدة غاندي من قبل منافسها
في انتخابات عام  1971السيد راح ناريان ،وق��ررت احملكمة اعتبار
انتخاب السيدة غاندي في حكم املُل َغى ،وما إن صدر هذا القرار حتى
بدأت املعارضة تصرخ مطالبة باستقالة السيدة أنديرا غاندي.

إعالن حالة الطوارئ:
وفي يوم  25يونيو  1975أعلنت السيدة أنديرا غاندي حالة الطوارئ
في البالد ،وقامت احلكومة باعتقال كبار زعماء املعارضة وزجهم داخل
السجون .وكان من املقرر دستوريا أن تجُ رى االنتخابات البرملانية في
مارس  1976إال أنها ُمددت لسنة كاملة.
أثناء حالة الطوارئ قامت غاندي بعدة إجراءات منها حتديد األسعار
ومنع االضطرابات في املصانع باحلزم فعاد االنضباط وزي��ادة اإلنتاج
والتركيز على الصادرات والعمل على تنظيف املدن وجتميلها خصوصا
نيودلهي العاصمة.
وفي نفس املسار كانت حملة احلد من زيادة السكان من خالل حملة
التعقيم اجلماعية ،وكانت في بعض األحيان تأخذ طابعا إجباريا وكان
ينظمها ويقودها ابن السيدة غاندي الراحل ساجناي غاندي ،ما أدى
إلى جتاوزات أثارت غضب اجلماهير ،األمر الذي استغلته املعارضة إلى
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أكبر حد ممكن ،وأثرت فعليا على شعبية احلكومة ،خصوصا مع أوساط
الطبقتني املتوسطة والفقيرة ،وبخاصة ف��ي األري ��اف وب�ين املزارعني
الذين يعتمدون على كثرة أفراد األسرة ملؤازرتهم في أعمالهم ،وبالتالي
أثرت تلك التجاوزات على حزب املؤمتر في االنتخابات البرملانية التي
جرت في مارس  ،1977وسقط كبار زعماء احلزب مبن فيهم السيدة
غاندي نفسها ،والتي لم يكن الشعب يريد إسقاطها وإمنا كان يهدف إلى
إخراجها من احلكومة وليس من البرملان إال أنها فقدت كرسيها بأقلية
ضئيلة ،وحتى ابنها السيد ساجناي ،وكذلك رئيس حزب املؤمتر ديو كانت
بروا وغيرهما من كبار رجال احلزب.

تأسيس حزب جنتا:
قامت كل األح��زاب الصغيرة التي ف��ازت باالنتخابات بتشكيل حزب
أطلق عليه حزب الشعب (جنتا) ،وشكلت حكومة ائتالفية بعد هزمية
ح��زب املؤمتر في انتخابات ع��ام 1977م ،حتت قيادة السيد موراجي
ديساي وهو معروف باجتاهاته اليمينية والتمسك بآرائه اخلاصة ،علما
بأن هذه األحزاب لم تتحد فيما بينها على أساس مبادئ وأهداف معينة،
بل نكاية في حزب املؤمتر وشخصية أنديرا غاندي ،وألجل ذلك لم تلبث
أن ظهرت اخلالفات والتناقضات في ما بني هذه األحزاب بسرعة.

وبعد مرور عامني فقط على تشكيل حكومة حزب اجلنتا ،وصلت
تلك اخلالفات إلى مستوى القيادات بني السيد موراجي ديساي اليميني
املتطرف ،والسيد شارن سنك وهو من كبار اإلقطاعيني ،وينتمي إلى
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طائفة «اجلات» ،بينما ينتمي السيد جاكجيفان رام إلى طبقة املنبوذين،
وهو من رجال حزب املؤمتر القدامى ،وقد أسفرت هذه اخلالفات عن
سقوط حكومة ديساي في شهر يوليو .1979

رئاسة شارن سنك:
وتسلم السيد شارن سنك منصب رئاسة الوزراء مبباركة من حزب
املؤمتر الذي ترأسه السيدة أنديرا غاندي في البداية ،ولكنها سحبت
تأييد حزبها له عند ط��رح الثقة بالبرملان ،األم��ر ال��ذي دع��ا رئيس
اجلمهورية إلى حله ،واعتبار حكومة شارن سنك حكومة انتقالية ،إلى
حني عمل انتخابات جديدة في غضون ستة أشهر.
وكان باإلمكان أن يستمر حكم حزب اجلنتا لو عني السيد جاكجيفان
رام رئيسا للوزراء بدال من السيد شارن سنك ،إال أن اخللفية الطبقية
للسيد جاكجيفان رام حالت دون ذلك ،حيث ينتمي إلى طبقة املنبوذين
كما أسلفنا ،ثم قيام السيدة أنديرا غاندي باستغالل الوضع لصالح
حزبها بطريقة لبقة أدت إلى خلق بلبلة وطرح عدم الثقة في حكومة
السيد ش��ارن سنك ،وبالتالي ق��ام رئيس اجلمهورية بحل البرملان،
وأصدر أوامر بإجراء انتخابات جديدة.

عودة أنديرا غاندي إلى احلكم:
في االنتخابات التي جرت في نهاية ديسمبر  1979فازت السيدة

أن��دي��را غ��ان��دي بأغلبية كبيرة وه�ك��ذا ع��ادت إل��ى احلكم م��ن جديد
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وتسلمت السلطة اعتبارا من أوائل عام  ،1980بعد غياب لم يتجاوز

ثالث سنوات ،كما فاز ابنها األصغر السيد ساجناي غاندي هو اآلخر
في ظل االنتخابات ،لكن بعد فترة قصيرة أصيبت السيدة غاندي

بصدمة كبيرة متمثلة في وفاة ابنها ساجناي غاندي في حادث حتطم
طائرة تدريب صغيرة كان يستقلها صباح يوم  23يونيو .1980

إن هذا احلادث لم يكن صدمة شخصية لغاندي فقط بل نكسة

سياسية ألنها كانت تعد االب��ن ملناصب حزبية وسياسية كبيرة في
املستقبل ،غير أن وفاته املفاجئة حطمت كل آمال السيدة أنديرا غاندي
وطموحاتها ،وكان لهذا احلادث تأثير كبير على نفسية السيدة غاندي

إال أنها متكنت من مواصلة املسيرة بفضل صالبتها وقوة حتملها ،بعد
ذلك حدثت خالفات بني السيدة غاندي وأرملة ابنها السيدة مينيكا

غاندي ،وذلك ألن األرملة كانت تتطلع إلى أن تتولى هذه املناصب
التي كان من املقرر أن يتوالها زوجها الراحل ،لكن السيدة غاندي أتت

بابنها األكبر السيد راجيف غاندي الطيار املدني في شركة اخلطوط
الهندية الداخلية ،وكان بعيدا عن ميدان السياسة األمر الذي أدى

إلى خروج السيدة مينيكا غاندي من منزل رئيسة ال��وزراء ،ثم جرى

تعيني السيد راجيف غاندي أمينا عاما حلزب املؤمتر الوطني ،تبع

ذلك انتخابه في مجلس الشعب بدال من أخيه الراحل وعن الدائرة
االنتخابية نفسها.
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في غضون ذلك ،بدأت مشكلة والية البنجاب حيث بدأت طائفة

السيخ تطالب بضم مدينة شانديغار إلى الوالية كعاصمة لها ،وإعادة

اقتسام مياه األنهار مع الواليات املجاورة ومطالب أخرى من ضمنها
احلكم الذاتي.

وفي محاولة من السيدة أنديرا غاندي لتهدئة الوضع ،رشحت كياني
زايل سنك وهو من زعماء السيخ وسبق له أن شغل منصب رئيس حكومة
والية البنجاب ووزير داخلية في احلكومة املركزية ملنصب رئيس اجلمهورية
بعد انتهاء فترة الرئيس السابق السيد /سنجيوا ريدي ،إال أن ذلك لم
يؤثر على طائفة السيخ؛ إذ تعقدت أكثر واجتهت نحو العنف وأدت إلى
سلسلة من أعمال العنف واإلرهاب واالغتياالت في يونيو  ،1984وقد كان
مرتكبوها يتخذون من املعبد الذهبي ملجأ لهم من مطاردة رجال األمن،
ما اضطر السيدة أنديرا غاندي إلى اإلقدام على عملية سميت «النجم
األزرق» وداهمت املعبد الذهبي ،وأخرجت زعماء املتطرفني الذين كانوا
متحصنني داخل املعبد.

اغتيال السيدة أنديرا غاندي:
بعد عملية النجم األزرق في مدينة أمريتار في يونيو  1984ومداهمة

املعبد الذهبي من قبل اجليش الهندي ومقتل زعيم املتطرفني سانت
جرنيل سنك بندراواال الذي اتخذ من املعبد مقراً له مختفيا في حرمه،
ازدادت املخاوف ح��ول شخص السيدة أنديرا غاندي خشية أن يقوم
املتطرفون السيخ بارتكاب عملية انتقام ،فقامت السلطات املختصة
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باتخاذ احتياطات وتدابير أمنية مشددة حلماية السيدة أنديرا غاندي

والزعماء السياسيني اآلخرين ،إال أن كل تلك االحتياطات ذهبت ُسدى،
وسقطت السيدة أنديرا غاندي قتيلة على أيدي اثنني من حرسها اخلاص

في حديقة منزلها صباح يوم األربعاء املوافق  31أكتوبر .1984

تنصيب راجيف غاندي:
عندما ُقتلت السيدة غاندي كان الرئيس زايل سنك في صنعاء في

زي��ارة رسمية للجمهورية العربية اليمنية ،ومن جهة أخ��رى كان السيد
راجيف غاندي في زيارة مع بعض كبار ال��وزراء ورئيس مجلس الشعب

لوالية البنغال الغربية ،فانتظرت احلكومة حتى عودة رئيس اجلمهورية
إلى العاصمة لإلعالن الرسمي عن وفاة السيدة أنديرا غاندي ،ولدى

عودة الرئيس أعلن رسميا عن اغتيال الزعيمة الراحلة ،وبعد ذلك ُعقد
حفل رسمي في قصر رئيس اجلمهورية أدى فيه السيد راجيف غاندي
اليمني الدستورية أمام الرئيس بعد تعيينه رئيساً لوزراء البالد.

مجازر ضد السيخ:
اندلعت مجازر رهيبة ضد أفراد طائفة السيخ في العاصمة وبعض

املدن األخ��رى كرد فعل فوري للنقمة اجلماهيرية على اغتيال السيدة

أنديرا غاندي وأحرقت منازل ومحال جتارية عائدة لتلك الطائفة وفي
الوقت نفسه قتل نحو  2717شخصا حسب اإلحصائيات الرسمية املعلنة

في البرملان ،أما التقديرات غير الرسمية فكانت في حدود أربعة آالف.
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االنتخابات:
بعد انتهاء فترة احلداد الرسمي على وفاة السيدة غاندي ،أجرى
السيد راجيف غاندي تعديالت في مناصب قيادية كبيرة حلزب
املؤمتر الوطني ،وأعلن عن إج��راء االنتخابات البرملانية العامة في
األسبوع األخير من شهر ديسمبر .1984
فاز حزب املؤمتر في االنتخابات بأغلبية ال مثيل لها في تاريخ
االنتخابات البرملانية منذ استقالل البالد ،وكان ذلك نتيجة التفاف
اجلماهير الهندية حول شخص السيد راجيف غاندي؛ تعبيرا عن
عواطف احلب لوالدته الراحلة وتعاطفا معه من جهة وكسب أصوات
الهندوس على ضوء اقتحام املعبد الذهبي من جهة أخرى.
وهكذا استتب حكم السيد راجيف غاندي على أسس قوية وبأغلبية
مطلقة تكاد تكون دون معارضة تذكر وتخ ِّول حلكومته حرية العمل.
لكن أثيرت تساؤالت عديدة لدى استالم السيد راجيف غاندي
مهام منصب رئاسة الوزراء بشأن مدى قدرته على حتمل املسؤولية
ال�ت��ي ألقيت على عاتقه ،وذل��ك مل��ا ع��رف عنه م��ن ال �ه��دوء وروح
االنضباط ،ه��ذا إل��ى جانب أن��ه لم يسبق له أن تولى أي منصب
حكومي ،إال أنه أثبت كفاءته وأُعجب اجلمهور به ملا قام به من جتول
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في شوارع نيودلهي واألحياء التي حدثت فيها مجازر ضد طائفة
السيخ ،حيث أصدر تعليمات حازمة ومشددة إلى السلطات املعنية
باتخاذ إجراءات فورية ملنع الشغب واحملافظة على األمن والنظام
بأي ثمن كان ،وذلك في اليوم التالي من توليه السلطة ،وما لبث أن
عاد الهدوء إلى املدينة وتوقفت أعمال الشغب فورا ،وجرى اعتقال
املجرمني.
وكان إلجراءاته هذه أن استتب األمن واالستقرار وجرت مراسم
تشييع جثمان الزعيمة الراحلة في غاية من الهدوء والطمأنينة بحضور
عدد كبير من رؤساء دول وحكومات أجنبية.
موجه إلى الشعب عبر اإلذاعة والتليفزيون
وفي أول بيان رسمي َّ

من قبل السيد راجيف غاندي ح��دد أول��وي��ات احلكومة بالنقاط
اآلتية:
 -1تسوية مشكلة والية البنجاب.
 -2تسوية مشكلة والية آسام.
 -3اتخاذ سياسة جديدة في مجال التربية والتعليم.
 -4التشديد على ضرورة االنضباط اإلداري في الدوائر الرسمية.

120

 -5إع �ط��اء أول��وي��ة ق �ص��وى لتطهير وت�ن�ظ�ي��ف ن�ه��ر اجل��اجن��س من
القاذورات املترسبة فيه (علما بأن هذا النهر مقدس لدى طائفة
الهندوس ومن هنا أتى االهتمام بتطهيره وتنظيفه ،حيث إن هذا
سوف يكون له صدى طيب بني أوساط طائفة الهندوس وبالتالي
استمالتهم وكسب أصواتهم).
وخالفا ملا كان يعتقده البعض ،من أن الزعيم الشاب لن يقدر على
اإلمساك بزمام األم��ور ،لوحظ في دوائر الدولة نو ٌع من االنضباط
واالهتمام بالواجب .وأكبر دليل على ذلك هو اكتشاف أكبر شبكة
للتجسس في وزارات الدفاع واالقتصاد واملالية ومكتب رئيس الوزراء،
حيث ك��ان بعض ك�ب��ار امل�س��ؤول�ين متورطني ف��ي نقل أس ��رار الدولة
إلى عمالء دول أجنبية ،وجاء اإلع�لان عن ذلك مباشرة بعد انتهاء
االنتخابات البرملانية.
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حبة أرز مهداة إلى السفير العيسى والكلمات املكتوبة عليها بحجم صغير موضحة في الصفحة املقابلة

الكلمات املوجودة على حبة األرز:
(أدعو ربي العظيم أن يهب السعادة والعمر املديد لصاحب السعادة عيسى
عبدالرحمن العيسى سفير دولة الكويت في الهند)
مقدمة من أ .حسني – دلهي  -يونيو 1974
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توجهات احلكومة اجلديدة
التوجه السياسي:
تختلف حكومة السيد راجيف غاندي عن سابقاتها من احلكومات
من حيث تركيبتها وتوجهاتها نحو القضايا السياسية واالجتماعية
واالقتصادية ،إن السيد غاندي أعطى مناصب وزاري��ة مهمة إلى
عناصر شابة يثق فيها ،وهؤالء الشباب زمالؤه منذ أيام دراسته في
مدرسة «دون» املعروفة.
إن أول مشروع قانون مهم أقره البرملان اجلديد بعد االنتخابات
كان قانون حترمي تغيير االنتماء احلزبي ،أي أن العضو في البرملان ال
يستطيع أن يترك احلزب الذي ينتمي إليه وينتقل إلى حزب آخر وفق
مصلحته الشخصية ،ولو فعل ذلك يخسر عضويته في البرملان علما
بأن أعضاء البرملان واملجالس التشريعية في الواليات كثيرا ما فعلوا
ذلك في املاضي ،وبذلك أسقطوا حكومات وجاءوا بحكومات أخرى
إلى السلطة نتيجة لتقلبات انتماءاتهم.
وهكذا أغلق السيد راجيف غاندي ه��ذا ال�ب��اب ،وبالتالي ضمن
حلكومته االستمرارية والبقاء طوال السنوات اخلمس املقبلة دون أي
خوف من األزمة الداخلية الناجتة عن تقلبات بعض األعضاء وتغيير
االنتماء من حزب إلى آخر ،وعلى الرغم من تأثير هذا اإلجراء على
حرية الفرد النابعة من الدميقراطية والتعبير عن ال��رأي ،إال أنه لم
يعترض عليه أحد كأسلوب يخدم مصلحة البالد قبل األحزاب.
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الوضع الراهن( :حسب الدراسة عام)1985
ف��ي نهاية شهر ديسمبر 1985م عقدت ال ��دورة العامة حلزب
املؤمتر الوطني احلاكم مبناسبة احتفاالت م��رور مائة سنة على
تأسيس احلزب ،وتناول السيد راجيف غاندي بصفته رئيساً للحزب
في كلمته الرئاسية التي ألقاها في االجتماع أوضاع احلزب الداخلية
بالنقد الالذع وانتقد العناصر غير الفعالة ،ومن هنا بدأت اخليوط
تنسج حملاولة اإليقاع به وبالتالي التخلص منه ،وعلى هذا األساس
بدأت األيدي املستترة حترك كل ما من شأنه إحراج السيد راجيف
وحكومته ،وعلى سبيل املثال تصعيد املوقف في والية البنجاب مع
املتطرفني من طائفة السيخ الذين ع��ادوا من جديد إلى نشاطهم
اإلرهابي ،ولم مير يوم من دون أن تقع فيه حوادث اغتيال هذا من
جهة وخلق أزمة سياسية في كشمير بإسقاط حكومة السيد غالم
محمد شاه من جهة أخرى ،وليس ذلك فحسب بل خلقوا مشكالت
جديدة منها استصدار حكم قضائي من قبل محكمة إداري��ة في
والية أوترابرديش في قضية قدمية منذ  36عاما وتتعلق مبسجد
«بابر» الذي بُني في مطلع القرن السادس عشر والذي يدعي زعماء
الهندوس بأنه ليس مسجدا في األصل بل مسقط رأس إله خيالي
لهم اسمه «رام» املبني له منصة في أرض تابعة ومجاورة للمسجد،
وهدفهم هدم املسجد وبناء معبد هندوسي ضخم على أنقاضه يضم
مساحتي املسجد واملنصة ككل.
ّ
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وكذلك قضية األحوال الشخصية املتعلقة بنفقة النساء املسلمات

امل�ط�ل�ق��ات ،حيث مت إب ��راز ام ��رأة هندية مسلمة اسمها ش��اه بانو
أم��ام احملكمة العليا التي أص��درت حكما دون الرجوع إلى الشريعة
اإلسالمية ،ولعبت الصحافة الهندية بالطبع دوراً كبيراً في إثارة هذا
املوضوع واتخاذه ذريعة للتحامل ليس على املسلمني بل على الدين

اإلسالمي والشريعة اإلسالمية أيضا ،كما أث��ارت اجلهات املغرضة

موضوع زيارة البابا للهند في شهر فبراير املاضي ،واتخذوا منه ذريعة
للهجوم على األقلية املسيحية ،هذا إضافة إلى عوامل أخرى ظاهرها

الرحمة وباطنها العذاب ،مثل مداهمة مكاتب كبار رجال الصناعة

والتجارة بحثا عن املستندات والكشوفات احلسابية اخلاصة بالتهرب

من تسديد الضرائب املستحقة ،واكتشاف شبكة جتسس صهيونية
غربية قدمية يديرها املدعو رام سروب منذ أوائل الستينات ،صاحب

تلك اإلج��راءات موقف طبقة املثقفني ورج��ال الفكر واإلع�لام الذين

بدأوا ينتقدون رئيس الوزراء وأسلوبه في العمل واإلدارة ،وذلك يعود
بالدرجة األولى إلى أنه ال يراهم بصفة مستمرة كما كانت تفعل والدته،
وهذا مما ال شك فيه يعود ألسباب أمنية وغيرها من اهتمامه مبتابعة

األحداث ،وقبل فترة من هذا كانت الصحافة قد سألت السيد غاندي

عما إذا كان قد انتهى شهر العسل بينه وبني رجال الصحافة؟ فأجاب
السيد غاندي قائ ً
ال :إن حبه ليس مع رجال الصحافة بل مع الشعب
الهندي ،وهو يعتقد أنه ال يزال قائما.
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أزمة يف حزب املؤمتر:
وأخيرا قام الرئيس العام حلزب املؤمتر الوطني السيد كمالبتي ترباتي،
وهو زعيم سياسي كبير ينتمي إلى الوالية الشمالية وسبق أن شغل مناصب
عديدة من ضمنها رئيس حكومة والية أوترابرديش ويبلغ من العمر  82سنة
بتوجيه رسالة إلى رئيس الوزراء السيد راجيف غاندي ،انتقد فيها بعض
تصرفات كبار املسؤولني في اجلهاز احلزبي ،ويرى العارفون ببواطن األمور
أن السيد ترباتي لم يفعل ذلك من تلقاء نفسه بل نيابة عن بعض قادة
احلزب الذين فقدوا مناصبهم منذ بداية حكم السيد راجيف ،وكان ترياني
الرجل الثاني في حكومة السيدة أنديرا غاندي وكان يتوقع اغتيالها.
وكتب بهذا الشأن إلى رئيس اجلمهورية ،إال أن الرئيس عني راجيف
غاندي رئيسا للوزراء ،وبعدها التف جميع زعماء احلزب حول راجيف
وأبدوا ثقتهم في قيادته ،ومنذ ذلك الوقت راقب السيد راجيف غاندي
حتركات السيد موكرجي وزمالئه وأصدر قراراً بصفته رئيسا للحزب
بإخراج موكرجي من احلزب ملدة ست سنوات وتعطيل عضوية كل من
السيد أ .ب شارما الوزير السابق في احلكومة املركزية والسيد سري
بتى مصرا رئيس حكومة والي��ة أوترابراديش سابقا ،والسيد بركاش
مهروتره حاكم والية آسام ونائب املفوض السامي الهندي في بريطانيا
سابقا ،وجاءت هذه اخلطوة من قبل رئيس ال��وزراء رداً على حتركات
معارضيه ،كمفاجأة لم تكن في حسبان املعارضني ،وهكذا وأد السيد
راجيف محاولة شق الصفوف في املهد.
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اجلانب االقتصادي:
ف��ي امل �ج��ال االق �ت �ص��ادي اجت�ه��ت حكومة السيد راج �ي��ف غاندي
إل��ى االنفتاح على الغرب إل��ى حد ما وبشكل ال يؤثر على عالقات
الهند االقتصادية الراسخة مع االحت��اد السوفيتي ومجموعة الدول
االشتراكية .وهذا االنفتاح نابع من رغبة احلكومة اجلديدة في رفع
مستوى الهند في املجال التكنولوجي والعلمي واتخاذ شعار حلاق الهند
مبصاف الدول املتقدمة في مطلع القرن الواحد والعشرين ،وذلك بفتح
الباب أمام استيراد التقنيات احلديثة ،والتي ال ميكن احلصول عليها
إال من الغرب والواليات املتحدة األمريكية بالذات.
ولوحظ أن الواليات املتحدة األمريكية ب��دأت تهتم بالهند بشكل
ملحوظ بعد غياب السيدة أنديرا غاندي عن ساحة األحداث ووصول
السيد راجيف غاندي إلى احلكم ،ودليل ذلك قيام املسؤولني األمريكان
بزيارات عديدة للهند وعلى مستويات مختلفة خالل عام 1985 -1984
وكذلك زيارة السيد غاندي للواليات املتحدة والترحيب الذي قوبل به
هناك خصوصا من قبل الصحافة ووسائل اإلعالم األمريكية.

شراء أسلحة جديدة:
أصبحت الهند تهتم في ذلك الوقت بتجديد ما لديها من
سالح ،وهناك شائعات حول استبدال نظام األسلحة السوفيتي
بالنظام األمريكي ،وم��ع أن وزي��ر ال��دول��ة لشؤون ال��دف��اع نفى
هذا االحتمال رسميا في البرملان إال أن الدالئل تشير إلى أن
128

هناك شيئا من صحة ه��ذه الشائعات في رغبة الهند بتنويع
مصادر أسلحتها ،وأخيرا وقعت الهند على صفقة مع بريطانيا
لشراء حاملة طائرات بريطانية قدمية مببلغ خمسني مليون
جنيه إسترليني ،ويتوقع أن يجرى االستالم للحاملة في غضون
ستة أشهر بعد إج��راء اإلصالحات الضرورية وإع��ادة تركيبها
باملعدات احلديثة ،ويتوقع أن تشتري الهند من بريطانيا عددا
من الطائرات احلربية من طراز «سي-هارير» ولديها من قبل
حوالي  20طائرة من ه��ذا النوع ،وقبل شهرين عقدت الهند
صفقة مع بريطانيا لشراء ع��دد من طائرات الهيليكوبتر من
طراز «وست الند» بالوقت الذي فازت فيه السويد بعقد كبير
لتزويد الهند مبدافع ميدانية(.)1
وم��ن جهه أخ��رى تسعى الهند م��ن أج��ل ش��راء محركات نفاثة
متقدمة من صنع شركة جنرال إليكترك األمريكية وذلك لتركيبها في
طائرة حربية خفيفة يُجرى العمل على تطويرها في املصانع احلربية
الهندية ،وذلك ضمن برنامج حتقيق االكتفاء الذاتي واالعتماد على
النفس في مجال الدفاع كما هي احلال في شتى املجاالت الصناعية
الثقيلة منها واخلفيفة والتي بدأها نهرو في أوائ��ل اخلمسينات
بالتعاون مع االحتاد السوفيتي بإنشاء مصانع احلديد والصلب ومع
غيرها من الدول في مجاالت أخرى.
( )1عزيزي القارئ مازلنا نتابع الدراسة املكتوبة عام  1985بيد السفير.
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الوضع االقتصادي يف الهند:
إن املقومات األساسية العريضة لالقتصاد الهندي هي الزراعة
والصناعة واملوارد الطبيعية والسياحة والطاقة البشرية.

الزراعة:
تعد الهند من ال��دول الزراعية وذل��ك ألن حوالي  % 65من قوة
العمالة البشرية تشتغل بالزراعة ،واملنتجات الزراعية الرئيسية هي
احلبوب الغذائية وأهمها األرز والقمح والقنب وقصب السكر والشاي
وبذور الزيوت النباتية والقطن والتبغ واملطاط.
وقد حققت الهند تقدما كبيرا في ميدان الزراعة حيث حتولت
من بلد كان يستورد القمح بكميات كبيرة من الواليات املتحدة في
اخلمسينات حتى أواخر الستينات إلى بلد يصدر القمح واألرز والسكر
ولديها مخزون كبير من احلبوب الغذائية كاحتياطي في الوقت احلاضر
إال أن الهند تفتقر إلى األعداد الكافية من صوامع التخزين .وإجمالي
اإلنتاج من احلبوب في عام  1985 -84يقدر بنحو  152مليون طن.
الصناعة:

عندما حصلت الهند على االستقالل في عام  1947لم تكن فيها
صناعات حديثة فنية م��ا ع��دا صناعة النسيج وبعض الصناعات
التقليدية اخلفيفة واآلن تعد الهند تاسع أكبر دولة من حيث اإلنتاج
الصناعي ،فيُصنع فيها ك��ل ش��يء تقريبا فهناك مصانع ضخمة
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إلنتاج الصلب واحلديد واملعادن الصناعية إلنتاج قاطرات وعربات
السكك احلديدية والسيارات واملنتجات الهندسية الثقلية ،هذا إلى
جانب الصناعات التحويلية والصناعات اخلفيفة ومصانع املنتجات
االستهالكية.
والهند تصدر مصنوعاتها إل��ى اخل��ارج وأكبر شريك جت��اري لها
الواليات املتحدة ،يأتي بعدها االحتاد السوفيتي ثم دول أوروبا الغربية
ومجموعة الدول االشتراكية وبقية املناطق األخرى ،ومنذ بضع سنوات
دخلت الهند مجال مشاريع اإلنشاءات والهندسة املعمارية في الدول
النامية وباألخص العالم العربي بالدرجة األولى.

املوارد الطبيعية:
تتمتع الهند بثروات وم��وارد طبيعية كثيرة فهي بلد فيه سلسلة من
األنهار التي توفر املياه الغزيرة ألغراض الري وقد أنشأت الدولة عددا
كبيرا من السدود في مناطق مختلفة لتسخير الطاقة املائية إلنتاج الطاقة
الكهربائية الالزمة إلدارة املصانع الثقيلة ،وهناك مدخرات هائلة من
الفحم احلجري واحلديد اخلام واملعادن األخرى واملايكا والنفط اخلام
والغاز الطبيعي ،واألملاس الذي يُصدر بكميات كبيرة إلى إسرائيل.
وعندما حدثت أزمة الطاقة في أعقاب حرب رمضان 1973م،

قامت الهند بجهود مكثفة بالتعاون مع شركات النفط العاملية في

سبيل التنقيب عن النفط في كثير من األماكن وبخاصة في املناطق
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الساحلية واملياه املغمورة ،وقد أثمرت هذه اجلهود حيث مت اكتشاف

النفط بكميات جتارية كبيرة في املياه بالقرب من مدينة مومباي،
وه��ذه املنطقة تعد حاليا أكبر حقل إنتاج نفطي في الهند ،ولهذا

السبب تهتم الهند ببناء قوة عسكرية بحرية حلماية حقول نفطها
في البحر ،وحسب التقديرات املتوافرة يبلغ اإلنتاج السنوي للنفط
في الهند نحو ثالثني مليون طن ،وأخيرا بدأ العمل في أكبر مشروع
لتمديد خط أنابيب طوله  1400كيلو متر من حقول النفط في والية
كجرات إلى مدينة جكديش بور في الوالية الشمالية ،بالقرب من

سفوح جبال الهماليا ،حيث يُجرى العمل على إنشاء مصنع كبير
إلنتاج األسمدة الكيماوية من الغاز الطبيعي ويشارك في هذا املشروع
بعض املؤسسات املالية العربية من اخلليج بنسبة  %11من األسهم

باإلضافة إلى مشاريع أخرى.

السياحة:
السياحة أيضا تشكل أحد مصادر كسب العملة الصعبة للهند،

والدولة تبذل جهودا كبيرة لتشجيع السياحة ،وذلك من خالل إنشاء
ف�ن��ادق ذات درج��ة مم�ت��ازة ف��ي امل��دن الكبيرة وف��ي أم��اك��ن تاريخية
ذات أهمية سياحية ،وجتهيز مرافق سياحية في املناطق الساحلية

واجلبلية مثل كشمير ودارجيلينج وجيبور وكجوراهو وبنارس وبونيشور
وغيرها.
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وقد فتحت مكاتب سياحية لتشجيع السياح األجانب في الواليات
املتحدة األمريكية وأوروبا وغربي آسيا لزيارة البالد واستكشاف ما
بها من كنوز أثرية طبيعية وبشرية.

العالقات الثنائية بني الهند والكويت:
ت��رب��ط ال�ك��وي��ت وال�ه�ن��د ع�لاق��ات سياسية واق�ت�ص��ادي��ة وثقافية
وجتارية وتعود هذه العالقات إلى عهد ما قبل النفط ،إال أنها توثقت
وتوسعت أكثر في الوقت احلاضر وبخاصة في مجال التجارة ،حيث
بلغ إجمالي التبادل التجاري بني البلدين في عام  83/82إلى أكثر من
 4000مليون روبية ،بينما لم يكن في عام  1968أكثر من  200مليون
روبية ،وبهذا تكون نسبة الزيادة  20ضعفا خالل الثماني عشرة سنة
املاضية.
وأهم واردات الهند من الكويت هي النفط ومشتقاته مثل الكبريت
واألمونيا واليوريا والبالستك ،أما ص��ادرات الهند إلى الكويت فهي
اللحوم واألرز والفواكه واخلضراوات والنب والتوابل والسلع االستهالكية
ومنسوجات القطن واللوازم املنزلية واملجوهرات واملنتجات الهندسية
وسيارات النقل العام إلخ.
ويعد امليزان التجاري في عام « »1985وقت كتابة التقرير لصالح
الكويت إذا استثنينا من ذلك حتويالت اجلالية الهندية من الكويت إلى
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الهند كدخل غير منظور والتي ال تقل عن  3ماليني روبية على أقل
تقدير ،وذلك ألن عدد اجلالية الهندية في الكويت ال يقل عن مائة
ألف ،وعند ذلك يصبح ميزان املدفوعات لصالح الهند.

املساعدات الكويتية للهند:
ساهمت الكويت مساهمة فعالة من خالل الصندوق الكويتي للتنمية
االقتصادية العربية في عدة مشاريع هندية وتبلغ هذه املساعدات
مبجملها  300مليون دوالر تقريبا وهذه املشاريع هي:
 -1مشروع كهرباء كالينادي (املرحلة األولى).
 -2مشروع كوبيلي الكهربائي.
 -3مشروع أنبارا الكهربائي (املرحلة األولى).
 -4مشروع سماد ثال.
 -5مشروع غاز باسني اجلنوبي.
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مقترحات السفير عيسى عبدالرحمن العيسى
لتطوير العالقات بني الكويت والهند
(خالصة التقرير املقدم عام )1985
أم��ا بالنسبة للمقترحات والتوصيات بشأن العمل على حتسني
وتطوير العالقات بني البلدين فكان ما يلي:
فقد أورد سعادة السفير عيسى العيسى في نهاية تقريره رؤيته
بأهمية العمل على:
 -1إبرام اتفاقية بني الهند والكويت حول التبليغات القضائية ملواطني
البلدين.
 -2إبرام اتفاقية عدم ازدواجية الضرائب بصفة عامة بحيث تشمل
كل أوجه النشاط التجاري واالقتصادي ملواطني كال البلدين ،إذ
إن االتفاقية املبرمة بالوقت احلاضر تنحصر في مجال الطيران
وتشمل ش��رك��ة ال�ط�ي��ران الهندية وم��ؤس�س��ة اخل �ط��وط اجلوية
الكويتية.
 -3إبرام اتفاقية لضمان االستثمارات على نطاق كبير.
 -4متابعة موضوع شراء قطعة أرض في نيودلهي لبناء سكن ملوظفي
السفارة مع السلطات الهندية.
 -5متابعة م��وض��وع اإلف ��راج ع��ن أم��وال مؤسسة اخل�ط��وط اجلوية
محام كموظف
الكويتية في الهند وقد يكون من املناسب تعيني
ٍ
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لدى «الكويتية» بالهند؛ مهمته متابعة إج��راءات التحويالت مع
السلطات الهندية املختصة.
 -6خالل الثماني عشرة سنة املاضية قدمت الكويت بعض املساعدات
ملنكوبي ال �ك��وارث الطبيعية ،وساهمت مبناسبة دورة األلعاب
اآلسيوية بإنشاء استاد رياضي مغلق ومكيف يستوعب 24000
شخص ،وعلى هذا االستاد اآلن لوحة رخامية تشيد مبساهمة
الكويت ،ويعرف هذا االستاد حاليا باسم استاد أنديرا غاندي
ضمن مجمع اندرا واندرابستا الرياضي.
 -7ومبا إنني أرى أهمية احلفاظ على عالقات وثيقة بني الكويت
والهند بصفة خاصة والعالم العربي والهند بصفة عامة
أوصي بتعزيز هذه العالقات واحملافظة عليها بقدر املستطاع،
خصوصا إذا أخذنا بعني االعتبار ما تعرضت له هذه املنطقة
ف��ي امل��اض��ي م��ن��ذ مطلع ال��ق��رن احل����ادي ع��ش��ر واحمل����اوالت
الصليبية في وضع هيمنتها على غربي آسيا من جهة ،وما
تتعرض له هذه املنطقة في العهد احلاضر من الفئات نفسها
من هيمنة ابتداء من احلرب العاملية األولى والثانية متخذة
من مستعمراتها في الهند قاعدة لالنطالق نحو العالم العربي
وذلك قبل استقالل الهند.

136

كلمة ترحيب بالسفير العيسى يف اجلامعة امللية

كلمة ترحيب بالعم عيسى أثناء زيارته اجلامعة ا ِمللِّية اإلسالمية في دلهي
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وه��ذه كلمة ترحيب بالسفير العيسى أثناء زيارته اجلامعة امللية
اإلسالمية يف دلهي ألقاها نائب رئيس احتاد الطلبة باملدرسة الثانوية
جاء فيها:
إلى حضرة صاحب السعادة األستاذ عيسى عبدالرحمن العيسى
املوقر.
صاحب السعادة وضيفنا الكرمي:
إنه ليو ٌم سعيد وفرصة ذهبية غالية ،تش ّرفون فيها اجلامعة امللية
اإلسالمية( )1بقدومكم امليمون .وإننا نشعر بكل فخر واعتزاز أن نرى
سعادتكم بيننا ضي ًفا شرف ًيا ،فنرحب نحن طلبة املعهد الثانوي باجلامعة
وأساتذته من أعماق قلوبنا بسعادتكم فأهال وسهال ومرح ًبا.
صاحب السعادة ..إن العالقات بنب الهند والكويت تاريخية

قدمية توثقت ُع��راه��ا منذ مئات السنني ،واستحكمت وتعمقت

وشملت كل جانب من جوانب احلياة في أجواء أخوية وودية وثيقة

وصداقة متينة ،فقد بدأت العالقات التجارية املتبادلة بني البلدين
منذ نشأة الكويت الفتية العظيمة عن طريق املالحة وبيع اللؤلؤ
في أس��واق الهند الكبرى ونقل بضائع الهند كالتوابل والبهارات
واألقمشة وغيرها إلى البصرة ومنها إلى أفريقيا وأوروبا ،وكانت

السفن الكويتية ترسو على شواطئ مومباي وم��دراس وكيراال،
( )1وحديثاً أنشئت في اجلامعة امللية اإلسالمية مكتبة عامرة باسم صاحب السمو أمير البالد
الشيخ صباح األحمد اجلابر الصباح حفظه الله ورعاه.
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وهكذا حلت السفن الهندية على ساحل الكويت فازدادت العالقات
عمقا ومتانة بعد النهضة السحرية العجيبة التي أحرزتها الكويت
في عصرنا ،وشملت كل ناحية من نواحي احلياة ،ووقفت الهند

دائما مع الكويت والبلدان العربية األخرى تؤيدها وتؤازرها في كل

قضية من قضايا احلياة .وبرهنت للعالم مبواقفها املشرفة بأنها
صديقة للعرب جميعا.

ل��م تغفل اجلامعة امللية اإلس�لام�ي��ة يوما م��ن األي ��ام ع��ن تأدية

واجباتها نحو تأييد ومؤازرة كل قضية من القضايا العربية وأهمها
قضية فلسطني التي خلقتها ال��دول االستعمارية اجلائرة الغربية

والشرقية على ال�س��واء ،فنحن ننادي بكل ق��وة بضرورة أن جتري
املياه على مجاريها وتعاد فلسطني ألهاليها وسكانها العرب املسلمني،

وذلك حل سليم صحيح لهذه القضية التي تستغلها القوة االستعمارية
ألطماعها الغاشمة.

ونظرا لهذه األواصر الوثيقة ،قامت املدرسة الثانوية بدعوة سعادة

السفير الكويتي السابق عدة مرات ،وقد افتتح اجلناح الكويتي في

مهرجان اجلامعة الثانوي الذي أعده طلبة اللغة العربية باجلامعة،
وها نحن اليوم نتشرف بقدوم سعادتكم املبارك بهذه املناسبة التي
نعدها فرصة ذهبية..
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ضيفنا الكرمي ..إن احلفلة التي تش ِّرفونها اليوم هي حفلة توزيع
اجلوائز على املتفوقني في املواد الدراسية املتنوعة واأللعاب الرياضية
التي يشترك فيها الطلبة بكل نشاط ورغبة وحب وحيوية.
وأخيرا ،أتشرف بتقدمي أجزل الشكر وأعظم االمتنان على قدر
قدومكم اليوم.
والسالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته
نائب الرئيس  -نادي احتاد الطلبة للمدرسة الثانوية
يف اجلامعة امللية اإلسالمية
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درع فضية تضم أكثر من تسعني توقي ًعا يدو ًيا لزمالء السفير العيسى من رؤساء
البعثات الدبلوماسية املعتمدة لدى الهند في نيودلهي،
أهديت إليه مبناسبة مغادرته الهند وانتهاء عمله بها
ومكتوب عليها :التحية إلى:
سعادة السيد عيسى العيسى سفير فوق العادة وسفير مفوض لدولة الكويت وعميد
السلك الدبلوماسي
أعضاء السلك الدبلوماسي ورؤساء البعثات الدبلوماسية املعتمدة في نيودلهي -
1986/5/21
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كلمة وزير الشؤون الخارجية الهندية
في حفل وداع السفير العيسى
السيد شري بهجت وزير الخارجية الهندية
أصحاب السعادة ،السيدات والسادة:
جنتمع اليوم لتوديع سعادة السيد عيسى العيسى عميد السلك

الدبلوماسي وسفير دولة الكويت الصديقة في الهند ،والسؤال هنا هو

كيف ميكن لنا أن نقول وداعا ملؤسسة وليس مجرد فرد؟

إن سعادة السفير عيسى ليس مجرد سفير صديق أو عميد للسك

الدبلوماسي فحسب ،بل هو بالنسبة لنا مؤسسة ذات طابع متميز في
احلياة الدبلوماسية في دلهي ،فقد كان سفيرا لبالده منذ  1968وعميدا
وغني عن القول بأنه كعميد للسك الدبلوماسي ،كان سفي ًرا
منذ ،1976
ٌّ

ناجحا على مستوى كل السفراء املعتمدين لدى حكومة الهند ،وقد قام
ً
مبهامه الشاقة كرئيس للبعثة الدبلوماسية بتميز وإخالص.

إن تلك الدماثة والكرم اللذين حتلى بهما سعادة السفير والسيدة

حرمه أكسباهما الكثير من احلب على مستوى املجتمع الدبلوماسي
والدائرة االجتماعية الواسعة في مدينة دلهي ،وإن مغادرتهما سوف
تترك فراغا كبيرا لدى العديد من أصدقائهما ومعجبيهما ،لذلك

فإننا نودع السيد السفير وحرمه وداعا يشوبه التردد والقلق.
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إذا وجدتني أحتدث عن السفير العيسى كعميد للسلك الدبلوماسي،

فأنا ال أقصد من وراء ذلك التغاضي عن دوره في تعزيز روابط الصداقة

بني الكويت والهند ،ولعل زيارة صاحب السمو الشيخ جابر األحمد
الصباح أمير الكويت عام  ،1980وزيارة رئيسة وزراء الهند الراحلة

أنديرا غاندي للكويت ع��ام  1981متثالن أمثلة حية على مواصلة
العمل الذي بدأه سعادة السفير من أجل تقوية أواصر الصداقة بني

الهند والكويت ،وملا كان البلدان يتمتعان بعالقات تاريخية كعضوية

البلدين في مجموعة دول عدم االنحياز ،وجتمعهما املصالح املشتركة
في املنطقة التي يتواجدان فيها ،فقد عملت الدولتان سويا في العديد

من املسائل الدولية واإلقليمية.

وجند أن البلدين يتخذان مواقف متشابهة في العديد من األمور،

وهذا بال شك يشكل أساسا لتعزيز العالقات الثنائية.

لقد منت العالقات بني الكويت والهند خالل االثنتي عشرة سنة

األخيرة ،وحتديدا منذ توقيع اتفاقية التجارة بني الكويت والهند عام
 ،1974فقد سجلت التجارة لدينا زيادة تقدر بسبعة أضعاف وتنوعت

عالقتنا االقتصادية ولدينا العديد من مواطنينا الذين يعملون في

الكويت ف��ي ظ��روف مالئمة وه��ذا كله أصبح ممكنا بفضل رعاية
السفير العيسى طيلة هذه املدة الطويلة كرئيس للبعثة الدبلوماسية

الكويتية في الهند.
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إنني أحتفظ في ذاكرتي بتلك الزيارة التي قمت بها مؤخراً لدولة
الكويت ،ولكي تكون هذه الزيارة مثمرة كانت هناك إلهامات السفير
العيسى التي ال ينبغي جتاهلها؛ ففي خالل فترة خدمته في الهند
شهدنا منو العالقات الهندية ـ الكويتية بشكل مطرد وتوسعت هذه
تنوعا.
العالقات وأصبحت أكثر ً
ويعد السفير العيسى ،في الواقع وبشهادة الكثيرين مواطنا هنديا
مثلما هو مواطن كويتي ،ونحن اليوم وإذ نشعر باحلزن النتهاء مهمته،
نشعر كذلك بالثقة بقدرتنا على االعتماد على صداقته وحبه للهند
حيث كان وفي أي موقع يُكلف فيه باملهمة.

أصحاب السعادة ،السيدات والسادة:
إن السفير العيسى وزوجته وعائلته يحملون معهم كل مشاعرنا

الودية إلى مقر عملهم القادم في ماليزيا ،وأود أن ي��درك سعادته
أنه سيكون مرح ًبا به في الهند موطنه الثاني في أي وقت يرغب فيه
بزيارتنا هنا في الهند.

إلي في الترحيب بسعادة السفير وحرمه في هذا
أرجو أن تنضموا َّ

احلفل الذي يع ِّبر عن الصداقة العميقة بني الكويت والهند على العشاء

الذي أقيم لتوديع سعادة عميد السلك الدبلوماسي سفير دولة الكويت

عيسى عبدالرحمن العيسى والسيدة حرمه بتاريخ .1986/5/5
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Speech by Shri B.R. Bhagat, Minister : of External Affairs,
on the occasion of the Farewell dinner for H.E. the Dean of
the Diplomatic Corps and the Ambassador of the State of Kuwait and Mrs. Al-Essa on 5th May, 1986
Excellencies, Ladies and Gentlemen, We have gathered here today to bid farewell to H.E. Mr. Essa A. AI-Essa, Dean of the Diplomatic Corps and the Ambassador of the friendly State of Kuwait
to India. The question is how does one bid farewell to an institution?
Ambassador Essa is not just a friendly Ambassador or the Dean
of the Diplomatic Corps. To us, he is an institution, unique in the
diplomatic life of Delhi. He has been the Ambassador of his country since 1968 and the Dean since 1976. I need hardly say that as a
Dean he has been a very successful Ambassador of all the Ambassadors accredited to the Government of India and he has carried
out the onerous duties of the Head of the diplomatic corps with
distinction and dedication.
The charm and hospitality of Ambassador and Madame Essa have
made them popular figures not only amongst the diplomatic community but in the wider social circles in Delhi. Their departure
would leave a void for many of their friends, admirers and wellwishers. We therefore would bid you Mr. Ambassador and Madame Essa a very reluctant farewell.
If I have spoken so far about Ambassador Essa’s role as the Dean
of the Diplomatic Corps, it was not intended to ignore his equally
impressive contribution to the strengthening of the bonds of friendship between Kuwait and India. The visit of Amir of Kuwait, H.E.
Sheikh Jaber Al-Ahmed Al-Jaber Al-Sabah in 1980 and the visit
of late Prime Minister Indira Gandhi in May, 1981 are two recent
examples of the culmination of ceaseless work that Ambassador
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Essa has put in to strengthen the relations between India and
Kuwait. As two countries with historic ties, as two members of
the Nonaligned Movement and as two countries with deep interest in the common region to which they belong, India and Kuwait
have worked together on many international and regional issues
and on most of them they hold a similarity of views that have been
the basis for increasing our bilateral relations.
During the last 12 years since the signing of the Indo-Kuwait Trade
Agreement in 1974, our trade has registered more than sevenfold increase. Our economic relations have diversified. We have a
large number of our nationals working happily in Kuwait. Much
of it has been made possible by the long period of stewardship of
Ambassador Essa as head of the Kuwait Embassy in India.
I cherish very happy memories of my recent visit to Kuwait. In
making it fruitful, Ambassador Essa’s contribution was most
noteworthy. During his tenure in India, Indo-Kuwaiti relations
have steadily grown, expanded and have become diversified.
Indeed, Ambassador Essa is considered by many to be as much an
Indian as he is a Kuwaiti. While we feel sad at his departure, we
are confident that we can count on his friendship and his affection
for India wherever he may go on his diplomatic assignments.
Excellencies, Ladies and Gentlemen, Ambassador Essa, his
charming wife and his family take with them our sincere good
wishes to their next destination in Malaysia. I want him to know
that he and his family will be welcome in India - their second
home - whenever they choose to visit us.
May I request you to join me in a toast to the health and happiness
of Ambassador and Mrs. AI-Essa and to the evergrowing friendship between India and Kuwait.

تابع كلمة سعادة وزير خارجية الهند في احلفل
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لوحة مهداة من رؤساء البعثات الدبلوماسية العربية ،مبناسبة مغادرة السفير العيسى الهند ،وقد ورد فيها ما يلي:
«سعادة سفير دولة الكويت وعميد السلك الدبلوماسي السيد عيسى عبدالرحمن العيسى
مع حتيات رؤساء بعثات الدبلوماسية العربية نيودلهي  1986/ 5/21م»

حكومة الهند  -وزارة الشؤون اخلارجية
صاحب السعادة السيد عيسى عبدالرحمن العيسى
ً
مفوضا لدولة الكويت 1986 :1968
سفي ًرا فوق العادة وسفي ًرا
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كلمة السفير العيسى في حفل الوداع بالهند
رد ًا على كلمة معالي وزير اخلارجية الهندية:
نيابة عن زوجتي وباسمي شخص ًيا أود أن أعبر عن شكري وعرفاني
لكم وللسيدة بهجت على ضيافتكما لنا في هذا العشاء الفاخر وتهيئة
الفرصة لنا للقاء هذا العدد من الزمالء واألصدقاء املتميزين في هذه
األمسية ،وحني نقوم بالرد على تلك الكلمات واملشاعر الرقيقة التي
عبرت عنها ،أود أن أؤكد لكم بأنه من دواعي سعادتي أن كنت سفي ًرا
لبلدي في هذا البلد اجلميل واملضياف ذي التراث العريق ،حيث عملت
هنا ملدة ثمانية عشر عاماً وكنت عميدا للسلك الدبلوماسي ملدة عشر
سنوات كاملة ،ولعل من نوادر الصدف أن أتولى مهام عملي كسفير
للكويت في الهند في وقت كنتم فيه أنتم وزي � ًرا للشؤون اخلارجية
واليوم أعتقد أن هذا العشاء الوداعي على شرفي يتم حتت إشرافكم
وبرعايتكم كوزير للشؤون اخلارجية.
إن إقامتي الطويلة في هذا البلد الذي يضم أقدم احلضارات وأغنى
الثقافات ،قد شهدت العديد من املد واجلزر؛ فلقد تابعت باهتمام كبير
مسيرة التنمية في الهند والحظت تلك اإلجن��ازات التي حتققت في
كل جوانب احلياة حتت قيادة الراحلة السيدة أنديرا غاندي رئيسة
ال��وزراء ،وها نحن نلحظ االستعدادات اجلارية حتت إشراف ورعاية
السيد راجيف غاندي لنقل الهند إلى القرن احلادي والعشرين.
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لقد كان هناك دوما تلك العالقات الودية بني الكويت والهند ،هذه
العالقات التي شملت اجلوانب االقتصادية والسياسية والثقافية،
وأود أن أؤكد بأن هذه العالقات ستستمر في التطور ملصلحة البلدين
وستزداد قوة من خالل من سيخلفني في مهمتي.
إن الكويت والهند تسهمان ف��ي تنمية بعضهما البعض ،ولقد
كانت هناك دوما روح التعاون؛ حيث شاركت الكويت في العديد من
املشروعات ،كما أن الهند تزود الكويت بالعديد من البضائع واملواد
واخلبرة الفنية واخلدمات.
وحني أسترجع األمور بالشكل الصحيح أجد أن إجمالي التبادل
التجاري بني الكويت والهند في عام  1968لم يتعد ما قيمته  20كروراً
(الكرور يعادل عشرة ماليني روبية) ويسعدني أن أقول اليوم بأن هذا
التبادل قد تعدى  400كرور ،أي بزيادة عشرين ضعفا.
إنني أعلق الكثير من األهمية على ه��ذه العالقات الطيبة بني
الكويت والهند ،وكلي ثقة أنه ومن خالل حكمتكم وإرشادكم سوف
نستثمر هذه العالقات في التحسن وبلوغ آفاق جديدة.
أختم بهذه الكلمات متمنيا لسعادتكم وللسيدة بهجت الصحة
والسعادة واستمرار التقدم وال��رخ��اء لألصدقاء في الهند حكومة
وشعبا ومتمنيا أيضا حتسن العالقات العربية الهندية.
سعادة عميد السلك الدبلوماسي
سفير دولة الكويت 1986/5/5
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لوحة حتمل صورة سعادة السفير العيسى وبجانبها شعار دولة الكويت  ،وسجل عليها
أبرز إجنازاته خالل عمله في الهند ،وقد كتبت في  25أبريل  1979من قبل السيد
حافظ محمد سيد علي خان في جريدة تدعى «مروار ارداسه مدس»
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العالقات التجارية الكويتية الهندية
عزيزي القارئ في نهاية هذا الفصل املهم من هذا الكتاب والذي
أوجز مسيرة سعادة السفير العيسى الدبلوماسية الطويلة في الهند
لفترة ناهزت العقدين من الزمان ال يفوتنا أن نشير إلى دور آخر مهم
قام به السفير العيسى باقتدار مشهود وهو التواصل مع رجال األعمال
والتجار والنواخذة الكويتيني املوجودين في الهند وخاصة مومباي
وقوا وكاليكوت بل والتجار املقيمني في كراتشي الباكستانية املوجودة
على الساحل الغربي لشبه القارة الهندية فكان سنداً دبلوماسياً لهم

مساهماً في تدعيم أعمالهم حلل أي مشاكل أو عقبات تواجههم
بصفته رئيس البعثة الدبلوماسية الكويتية للهند أوالً وبصفة ودية

أخوية ثانياً حيث كانوا جميعا مبثابة أهله وأصدقائه وأقاربه خاصة
أنه تغلغل في املجتمع الهندي اجتماعيا وسياسيا واقتصاديا حتى قيل
عنه كما ذكرنا آنفاً (ال يوجد مكان في الهند يجمع كل أطياف الشعب
املؤيدة واملعارضة السياسية والشعبية إال بيت السفير الكويتي في
الهند).
وقد تأسست العالقات الكويتية الهندية بصفة خاصة منذ زمن

بعيد ،حيث كانت الكويت تستخدم الروبية الهندية والطوابع الهندية

حتى عام .1960
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وكانت معظم امل��وان��ئ في شبه ال�ق��ارة الهندية وباكستان ابتداء

من جوادر في الساحل الغربي لشبه القارة على بحر العرب ويليها

كراتشي ،ومنطقة كاتش كاتيوار وسورت ومن ثم مومباي وقوا ومنقرور

وكاليكوت ،وكانت هذه املوانئ تستقبل السفن الكويتية وكانت وجهة
التجار واملسافرين الكويتيني واخلليجيني عموما فكانت تعمل بينها وبني

اخلليج سفن الكويت الشراعية ،ومما يلفت االنتباه إلى أن هذه السفن
كانت تبنى من خشب الصاج املستورد من الهند ومن ميناء كاليكوت
بالذات حيث تبنى السفن ومن ثم تستخدم لنقل البضائع الهندية،
مثل القهوة والشاي والهيل والبامبو والتوابل واألخشاب واألقمشة إلى

الكويت ودول اخلليج ,وفي طريق عودتها تنقل املنتجات العراقية إلى

مدن الساحل الغربي لشبه القارة الهندية وخاصة التمور.

كما أن هذه السفن أحيانا بعد تفريغ حمولتها في الهند ،تشحن من

املوانئ الهندية ببضائع إنشائية ،وبعض مواد البناء وخاصة الكوبريل
املستخدم في سقوف املباني إلى شرقي إفريقيا ،وخاصة ممباسا

وزجن�ب��ار ،وهما اآلن ج��زء من إحت��اد تنزانيا ،وكلمة تنزانيا تشمل

تنجانيقا وزجنبار.

ومن موانئ شرق إفريقيا أيضاً يستورد التجار أخشاباً تعرف باسم

تشندل (اجل �ن��دل) والباسجيل ،الستخدامها في األسقف بالبالد
العربية وبلدان اخلليج وخاصة الكويت.
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وجتدر اإلشارة هنا إلى أن معظم هذه املدن املوجودة على الساحل

الغربي لشبه القارة الهندية على البحر العربي قد تأسس فيها عدد

كبير من البيوت التجارية الكويتية العريقة ،التي نذكر منها على سبيل
املثال ال احلصر موزعة على املدن التالية:

أو ًال مدينة كراتشي:
وق��د اشتهر فيها ع��دد من التجار والبيوت التجارية كانوا شبه
مقيمني في كراتشي ومنهم كل من السادة :
 -1محمد داوود املرزوق وإخوانه
 -2محمد املرزوق
 -3فهد املرزوق
 -4عبدالرحمن الشاهني الغامن
 -5سعود الفليج وإخوانه
 -6يوسف املاجد
 -7حمود اجلسار
 -8محمد عبدالله السعد
 -9عبداحملسن عبدالله السعد
 -10بن سيف (وهو صاحب مقهى بن سيف الشهير في كراتشي آنذاك)
وهناك غيرهم الكثير من الكويتيني ،الذين يأتون فصليا فقط إلى
كراتشي ،أي في فصول السفر والتجارة.
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ثاني ًا مدينة مومباي:
أما مدينة مببي واملعروفة اآلن باسم مومباي ،فقد اشتهر فيها
عدد من التجار والبيوت التجارية الكويتية العريقة ،ومنها على سبيل
املثال ال احلصر:
 -1يوسف اإلبراهيم
 -2جاسم اإلبراهيم
 -3علي حمود الشايع
 -4حسني بن عيسى وإخوانه
 -5مساعد عبدالله الساير
 -6إبراهيم اجلناحي
 -7بيت زينل
 -8بيت العبدالرزاق
 -9عائلة البسام وإل��ى اآلن أبناؤهم موجودون هناك في مومباي،
خاصة أبناء محمد علي البسام
 -10عبدالله الفوزان
 -11حمد علي القاضي
 -12أحمد القاضي
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وغيرهم الكثير م��ن البيوت العربية ال��ت��ي ك��ان��ت تعمل في
مومباي ،ومعظم هذه البيوت ما زالت تعمل إلى يومنا هذا في
سبيل تطوير العمل التجاري بني اخلليج والهند عموما وخاصة
مومباي ..وقد تخطى بعضهم أكثر من مائة سنة وهم يعملون في
مدينة مومباي ،وخاصة حسني بن عيسى وإخوانه وكذلك علي
حمود الشايع.

ثالث ًا مدينة «قوا»:
وتنطق جوا أو غوا الواقعة في غرب الهند على بحر العرب.
وفي مدينة «قوا» فقد اشتهر أيضاً هناك عدد من البيوت التجارية
الكويتية العريقة ومن أصحابها على سبيل املثال ال احلصر:
 -1عبداللطيف العبدالرزاق
 -2عبدالعزيز محمد اجلالل
 -3إسماعيل بن الشيخ عبداللطيف العبدالرزاق
 -4مرزوق بودي
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رابع ًا مدينة كاليكوت:
وفي مدينة كاليكوت بجنوب الهند وهي مركز مهم للتجارة بني
الهند وشبه اجلزيرة العربية في جتارة التوابل واحلرير قد اشتهر
أيضاً عدد من التجار الكويتيني كانوا يعملون بالتجارة .ولهم محالت
مرموقة هناك ومن هؤالء على سبيل املثال:
 -1حمد الصقر

 -2عبدالعزيز املرزوق
أما بقية مدن الساحل مثل كاتيوار وسورت فكان يأتيها مع نواخذة

السفن وجتار التمور الزائرين فصليا أثناء مواسم السفر الكثير من
أبناء الكويت واخلليج العربي.

خامس ًا النواخذة والتجار غير املقيمني:
وهناك أيضاً أعداد كبيرة من نواخذة السفن الشراعية والتجار

ورجال األعمال الكويتيني الذين يقومون بزيارات فصلية ودورية إلى
السواحل الهندية نذكر بعضاً من هذه الشخصيات الكويتية املعروفني
برحالتهم التجارية املتكررة كمثال آنذاك:

 -1محمد عبدالله السعد
 -2مساعد عبداحملسن العقيل (العجيل)
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 -3براك عبداحملسن العقيل (العجيل) ،وهو شاب ذهب إلى الهند وعمل
في كلكتا عاصمة البنغال لسنوات ،وهناك بنى عالقات جتارية

واسعة واستمر في تصريف جتارة الشاي بني الهند والكويت.
 -4أحمد اخلرافي
 -5بدر أحمد اخلرافي
 -6محمد عبداحملسن اخلرافي
 -7مشاري حمود اجلارالله
 -8عبدالله حمود اجلارالله
 -9عيسى العثمان
 -10سلطان الكليب (رجل أعمال)
 -11عبدالرحمن العماني (نوخذة)

وغيرهم الكثير من رجال األعمال .وهذا كله يدل على قوة العالقات

التجارية ب�ين الكويت والهند آن��ذاك وال�ت��ي تدعمت بفضل األسطول

الشراعي البحري الكويتي ،وقد استمرت هذه العالقات إلى يومنا هذا.

وقد امتدت العالقات بني الهند والعالم العربي ،كما ذكرت سابقا
من أيام اإلمبراطور آشور في الهند والفراعنة في مصر فهي عالقات
وثيقة أصيلة.
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 -2جمهورية سريالنكا
من سنة 1986 – 1972م
ُأحيل سعادة السفير العيسى للعمل يف جمهورية سريالنكا
سفير ًا بداية من عام  1972واستمر هناك مدة  15سنة كاملة حتى
عام 1986م.

وجمهورية سريالنكا الدميقراطية االشتراكية (سيالن سابقاً) :هي

جزيرة في احمليط الهندي ،تقع إلى اجلنوب الشرقي من شبه القارة
الهندية التي يفصلها عنها مضيق بولك ويبلغ عرضه 32كم ،وتبعد عن
خط االستواء  7درجات شماالً ،ومتتد حتى درجة العرض 10شماالً،
تبلغ مساحة سريالنكا  65.610ألف كم ،2شكلها منتظم وأبعد مسافة

بني الشمال واجلنوب 435كم وبني الشرق والغرب 225كم ويبلغ طول
سواحلها 1340كم ،ومتثل الزراعة عصب االقتصاد السريالنكي حيث
يقوم املزارعون بزراعة الشاي السريالنكي املشهور ،باإلضافة إلى

األرز وجوز الهند والتبغ ،وقد نالت سريالنكا استقاللها عام 1948م،
بعد  450عاماً من االستعمار األوروبي ،وعاصمتها هي ميناء كولومبو
املزدحم بالسكان.
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يقول سعادة السفير عيسى عبدالرحمن العيسى« :أُح�ل��ت إلى

سريالنكا ملدة  15سنة بداية من عام  1972وحتى عام 1986م وكنت
أذهب إليها في السنة مرة أو مرتني طبعا حني يقتضي األمر ذلك،

وهي جزيرة جميلة ج ًدا من حيث الطبيعة وغنية في مواردها وبخاصة
الشاي ،وعندهم األحجار الكرمية خصوصاً «الصفياير» الذي يعد

من األحجار شديدة الصالبة ،ويأتي بعده األمل��اس ،وعندهم بعض

الصناعات اخلاصة التي تستخدم لها معدات فنية معينة ،ويوجد
جزء كبير منها في اجلبال ،وفيها املجوهرات وتهذيب أحجار األملاس

احمللية .ولسريالنكا بعض العالقات التجارية مع الكويت ،فهي ترسل

عمالتها إلى الكويت ،وقد مت تعيني سفير لها في الكويت.

كما ُعقدت في سريالنكا مجموعة من امل��ؤمت��رات املهمة ،وقد
تشرفت بتمثيل الكويت فيها خصوصا مؤمتر قانون البحار ،ومن
أهم املؤمترات التي عقدت فيها أيضاً مؤمتر دول عدم االنحياز عام
1976م ،وقد مثل الكويت فيه معالي النائب األول ووزير اخلارجية –

آنذاك  -الشيخ صباح األحمد اجلابر الصباح أمير الكويت احلالي
حفظه الله ورعاه.

سريالنكا بالد نشطة جداً ،ومواقفها كانت مؤيدة للتوجه العربي
عموماً ،وتوطدت العالقات فيها نتيجة ما قامت به من إجراءات مؤيدة

للموقف العربي ،وذلك خالل حكم السيدة باندرانايكا رئيسة وزراء
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سريالنكا( ،)1احتلت املركز بعد وفاة زوجها وكانت مواقفه مؤيدة للعرب
وبخاصة مع مصر والرئيس الراحل عبدالناصر.

والشعب السريالنكي ينقسم إلى قسمني :األغلبية بوذية ويتحدثون

اللغ� � ��ة الس� � ��نهالية أو السنهاال وهي لغة يستخدمها الس� � ��نهاليون
أكبر مجموع� � ��ة عرقية ف� � ��ي س� � ��ريالنكا ،وه� � ��ي إحدى اللغ� � ��ات

الرس� � ��مية لدولة س� � ��ريالنكا ،والكثير من أدب لغة الس� � ��نهاال متأثرة
بالديانة البوذية واألدب الهندي.

وفي شمال اجلزيرة هندوس يتكلمون اللغة التاملية ،ومعظم التامليني

مشغولون بزراعة الشاي ،وهناك مسلمون بني التامليني والسنهاليني
والعرب ،أما كولومبو العاصمة فتقع على الساحل الغربي للجزيرة .

وهناك منطقة سياحية جميلة جدا تسمى (بنتوتا) نسبة إلى ابن بطوطة

(الرحالة العربي) ،حيث يقال إنه أول مكان نزل فيه لدى وصوله إلى سرنديب

وهي سيالن أو سريالنكا حاليا ،وتعد من أجمل السواحل هناك.

( )1س�ي��رمي��اف��و رات��وات��ي دي ��اس باندرانايكا ( 17أب��ري��ل  1916ـ  10أك�ت��وب��ر  )2000هي
سياسية سريالنكية كانت أول ام��رأة في التاريخ احلديث تشغل منصب رئيس الوزراء.
رأست باندرانايكا احلكومة في سريالنكا ثالث مرات من  1960إلى  ،1965ومن  1970إلى
 ،1977ومن  1994إلى  ،2000كما رأست باندرانايكا حزب احلرية السريالنكي لسنوات
طويلة ،كانت باندرانايكا أرملة لرئيس الوزراء السريالنكي األسبق سولومون باندرانايكا
(ال��ذي رأس احلكومة من عام  1956وحتى اغتياله على يد راه��ب ب��وذي سنة ،)1959
وهي والدة كل من الرئيسة التنفيذية الرابعة للبالد تشاندريكا كماراتونغا والوزير ورئيس
البرملان السريالنكي الراحل أنورا باندرانايكا.
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هذا فيما يتعلق بسواحل سريالنكا اجلميلة ،أما وسط اجلزيرة

فجبلي مرتفع جميل جدا وبارد ،والتربة االستوائية في بعض األحيان
حتتاج أو تضطر إلى التدفئة خصوصا بالليل في منطقة نوراليا التي
تقع جنوبي كاندي عاصمة الوسط السريالنكي ولهم نشاط بوذي حيث
يحتفلون في معابدهم وعندهم مجموعة من احليوانات واحملميات

الطبيعية واألشجار.

وتوجد وسط اجلزيرة جبال مرتفعة ,وفيها مدينة مشهورة جميلة
جداً تسمى كاندي ،وهي أقدم مدن سريالنكا ,وتعتبر منبع الديانة
البوذية ,حيث تنتشر األنهار في كل مكان ,وميكن رؤية سهول األرز

والشاي والفالحني يحرثونها أو يحصدون إنتاجهم ,وأنت في طريقك

إلى كاندي ,مع رؤية الثيران واألبقار والفيلة تتبختر ،بعضها مزينة
بعقود من األزهار ،وفي طريقك لكاندي البد من تذوق ثمار األناناس

الطازجة وبعض الكاجو النيئ وثمرة جوز الهند أيضا ،والتي تختلف
عن تلك التي نعرفها في بالدنا العربية ،وتتميز بلونها البرتقالي
وبوزنها الثقيل إجماالً ،حيث يضرب البائع الثمرة بساطوره محدثا
فتحة صغيرة في غالفها يضع فيها قشة لشرب املاء احللو فيها ،ثم
يسترجعها لفلقها لنتمكن من التهام املادة اجلالتينية في داخلها.

وتعتبر شجرة ج��وز الهند وثمارها ث��روة امل��زارع�ين السريالنكيني

احلقيقية ،حيث يستفيدون من خشبها الذي يستخدم في الصناعات
166

اخلشبية وه��و متني ج��دا ،وتستخدم أغصانها ف��ي صناعة ن��وع من
احلصائر والسالل ذات االستعماالت املتعددة ،أما الثمرة باإلضافة

ملائها يستخرج منها الزيوت ،ويرش جوز الهند على املأكوالت بأنواعها،
وقشرتها السميكة تقطع بشكل طولي وتصف حول جذوع األشجار وعلى
جوانب الطرقات ملنع انزالق التربة .وميكن أيضا نقعها أليام في املاء،

حتلل وتستخدم أليافها في صناعة احلبال ،كما تصنع منها املكانس.

وتشهد مدينة كاندي عددا كبيرا من االحتفاالت الدينية ،أهمها

اثنان يجريان في يناير ويوليو ،يخرج خاللهما «سن بوذا» من املعبد
في وسط املدينة جلولة فيها على ظهر فيل ،في أجواء احتفالية ملونة،

يسير فيها عشرات الراقصني وقارعو الطبول ،يحمل بعضهم املشاعل،
وآخرون ميتطون الفيلة املزينة بسخاء.

حدائق التوابل:
ال ينبغي م�غ��ادرة كاندي من دون زي��ارة حدائق التوابل واألعشاب
املعطرة املجاورة لها حيث يقدم للسياح شر ٌح ٍ
واف عن كل نبتة موجودة

من الكاكاو والهيل وجوز الهند والكمون والقرفة والبهار وحتى األناناس

البري النادر الذي ال يعيش إال في األدغال وهو دواء شاف للكوليسترول
ويعالج السمنة ومنشط للجسم .وميكن شراء األدوي��ة واملستحضرات

الشافية منها .تنتشر في القرى القريبة من كاندي معامل الشاي ،واحلرير
باإلضافة إلى مشاغل الرسم على القماش أو ما يعرف بالباتيك.
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نـورالـيـا:
هي مدينة صيفية يعني اسمها (النور العالية) وهي باجتاه اجلنوب

من كاندي وتبعد عنها قرابة الساعة والنصف .وتوجد بها مزارع
الشاي الكثيفة باملرتفعات على طول الطريق حيث تعتبر نوراليا منطقة

تصدير الشاي السيالني ،ويوجد بها عدة مصانع لذلك وتعتبر منطقة
جميلة وهادئة وترتفع عن سطح البحر بحوالي 1250م ،حيث املناظر
اخلالبة التي تعانق الغيوم وشالالت املياه.

وفي طريقك من كولومبو إلى كاندي توجد عن ميينك سلسلة جبال

تسمى آدم بيك أو (قمة آدم) ،التي ترتفع عن سطح البحر بحوالي
2243م ،وهناك من يعتقد أن خطوة آدم عليه السالم موجودة على قمة
هذا اجلبل عندهم ،ويوجد أيضا محميات طبيعية يسمونها محمية

النباتات واألشجار ومنهم من يسميها «بايبل بوك» حيث تشبه الكتاب.

وفي سريالنكا عدد من األنهار املهمة للحياة هناك ويعتبر نهر

مهاويلي  Mahaweliأطول أنهارها ويبلغ طوله  335كلم ويعتبر شالل
بامبارا كاندا  Bambarakandaاألكثر ارتفاعاً ويبلغ ارتفاعه 241م،

وفي الشمال الشرقي توجد مدينة ترينكو مالي ذات امليناء الطبيعي،

ولذلك يستخدمونها أيام احلرب حيث إنه ميناء يسيطر على املالحة

بني الشرق والغرب ويتحكم فيها ،كما يوجد فيها جالية إسالمية،

وباإلضافة إلى وسط سريالنكا الذي به منطقة غابات جميلة فإن
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سواحلها اجلنوبية الغربية من أجمل األماكن وكلها مصايف ،ومتتد
من كولومبو إلى مدينة جال باجلنوب ،وفي الشمال من كولومبو توجد

مدينتا بولوناروا وأنورادابورا.

ومنطقة سيجيريا ( )Sigiriyaفي الوسط ترتفع وسط األدغال،

وهي إحدى مناطق التراث العاملي وتشتهر بوجود صخرة سيجيريا

فيها واملسماة صخرة األسد والتي بنى عليها أحد ملوك سريالنكا
القدمية قلعته فيها عام  447ميالدية وفيها الكثير من الرسومات

املنحوتة في قلب اجلبل وهي عبارة عن كهوف فيها رسومات بوذية،
باإلضافة إلى املتاحف واملنتجعات السياحية الطبيعية.

وبني سيجيريا وكاندي تأتي منطقة جميلة تسمى هوناس فول (أي

شالالت هوناس) وهي شالالت رائعة يأتي إليها السياح من جميع

أنحاء العالم.
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درع تذكارية للسفير عيسى العيسى من االجتماع الوزاري ملكتب التنسيق لدول عدم
االنحياز في كولومبو في الفترة من  9 -4يونيو 1979
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برج التجارة العاملي في كولومبو

واجهة جامع العفار بالعاصمة كولومبو بسريالنكا ،وهناك من يسميه جامع الفجر
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مزارع الشاي املشهورة في سريالنكا
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أوراق الشاي اخلضراء في سريالنكا

175

 -3مملكة نيبال
(من عام  1982إلى )1986
عمل سعادة السفير عيسى عبدالرحمن العيسى كسفير ُمحال

إلى مملكة نيبال منذ عام  1982إلى 1986

ومملكة نيبال عاصمتها كامتاندو وهي دولة تقع بني ثنايا جبال

الهمااليا بني الهند والصني في جنوب آسيا وهي دولة داخلية ال بحار
لها ( )Land Lockedتقع بني أكبر دولتني األكثر كثافة سكانية بني

بلدان آسيا الصني في الشمال والهند في اجلنوب والشرق والغرب.
أرض نيبال على شكل مستطيل وتبلغ مساحتها  147181كيلومترا
مربعا .بها أعلى قمة في العالم قمة إيفرست في جبال الهمااليا،

حيث يبلغ ارتفاعها  8848مترا .وتتكون تضاريس مملكة نيبال من
ثالث مناطق رئيس ّية متتد من الشرق إلى الغرب وهي :منطقة جبال

الهمااليا ،ومنطقة التالل والوديان وسهل تاري.
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يقول السفير العيسى عن فترة عمله في مملكة نيبال املمتدة

من عام 1982م إلى 1986م :إنها مملكة نيبال بلد الشاي واجلبال
واخلضرة النضرة ط��وال العام ,و«نيبال» دول��ة غنية بطبيعة خالبة

جتمع ب�ين ح�ض��ارت�ين إنسانيتني (ال�ص�ين وال�ه�ن��د) ,وع��دد سكانها
حوالَى  22مليون نسمة ,أغلبيتهم من الهندوس ثم البوذيني ,وتشكل
األقليات املسلمة واملسيحية نسبة ال تتجاوز  % 7يتمركزون في املدن

الرئيسية كالعاصمة كامتاندو ،وشعبها ودود مسالم ويرحب بالضيوف

والزائرين الذين يتوافدون من جميع أنحاء العالم ،ويعتبرونهم هدية

يجب احترامها ويعدون خدمتهم واج ًبا عليهم.

وليس لـ «نيبال» حدود مع أي دولة أخرى ,وليس لها منفذ بحري،

إال أنها من ثاني أغنى دول العالم باملياه اجلوفية بعد البرازيل.

ف��ي نيبال ع��دد م��ن امل��واق��ع األث��ري��ة مدعومة ومكفولة م��ن قبل

اليونيسكو وهي تختص بتقاليد البلد العريق ,وتدعمها ماد ًيا وتنظيم ًيا

وحتميها من االندثار وأغلبها آثار دينية حيث يوجد فيها العديد من
املعابد الهندوسية القدمية ,وعمرها آالف السنني ،كما أن أسواقها

الشعبية وأزقتها القدمية روعة في اجلمال والتبضع ,خاصة سوق

العاصمة «كامتاندو» في منطقة «تاميل» ,كما تشتهر بإحدى أروع
عجائب العالم التي يسعى اجلميع لقهرها وهي قمة إيفرست أعلى

سلسلة جبال الهمااليا.
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قمة إيفرست مغطاة بالثلوج – أعلى قمة في العالم

وتتنوع الفنادق واملنتجعات في مدينة كامتاندو العاصمة وكل مدن
نيبال ,حيث ميكنك عمل جولة بالطائرة اخلاصة الثني عشر راك ًبا أو
أكثر حول سلسلة جبال الهمااليا ملدة ساعة ,تستطيع من خاللها رؤية
قمة إيفرست ،وميكنك االستمتاع بالتصوير الفوتوغرافي وتصوير
الفيديو من خالل جولة بالطائرة الشراعية لراكب واحد خلف الطيار
بني جبال الهمااليا ،كما ميكنك التجديف في أنهار نيبال ,إضافة
لالستحمام مع الفيلة ,أو مشاهدة منظر الغروب من خ�لال جولة
على ظهر الفيلة في احملمية ,ورؤي��ة وحيد القرن النادر ،باإلضافة
إلى مشاهدة املناظر اخلالبة عن طريق (الكيبل كار) بني حقول األرز
والشاي والتوابل واألنهار اجلميلة ,واملشي على اجلبال.
ولذلك فإن السياحة متثل مصدراً كبيراً للعملة الصعبة في نيبال
والزراعة هي حرفة الس� � ��كان األولي� � ��ة ،ويعمل بها حوالي  %90من القوة
العاملة وأبرز احملاصيل الزراعية األرز ،والقمح ،واجلوت ،والفاكهة ،وتزرع
ف� � ��ي الوديان احملمي� � ��ة باملرتفعات وفي البالد ث� � ��روة طبيعية من خالل قطع
األخشاب وتصديرها إلى الهند ،إلى جانب العديد من اخلامات املعدنية.
وتقوم فيها صناعات السجاد واملالبس واألسمنت والصابون ،والثقاب،
واجلوت ،وتوليد الطاقة الكهربائية من املجاري املائية «الطاقة الكهرومائية».
ومن أب��رز صادراتها السجاد ،املالبس ،بضائع جلدية ،منتجات
نبات اجلوت ،واحلبوب.
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من املعابد الهندوسية القدمية

وتتميز نيبال بكثرة املعابد الهندوسية مبا فيها معبد اآللهة الفتاة،
وهو عبارة عن فتاة صغيرة تربيها وصيفاتها داخل املعبد املفتوح وهن
مختصات برعايتها ،وبعد بلوغها يتزوجها أحد الكهنة وتنجب منه
والسعيد من يأخذ مولودها بنتا أو ولدا ،ثم يبحثون عمن يحل محلها
في املعبد وهكذا.
ويتصف رج��ال نيبال بأنهم محاربون أش��داء وح��راس جيدون،
كانوا يساهمون في اجليش البريطاني آنذاك ،بل وشاركوا في حرب
الفوكالند بني بريطانيا واألرج �ن �ت�ين( ،)1حيث يشتهر فيها الكوركا
(القورقا) احملاربون وهم من يأخذهم البريطانيون كمحاربني وما
زالوا موجودين حتى اآلن.
ونيبال حكمها امللك برندرا وكان رج ً
ال فاضال محبوبا من شعبه
وهو من قدمت أوراق اعتمادي له ،لكن لألسف اغتيل وكذلك زوجته،
ويقال إن القاتل هو ابن امللك ،ومن ثم قتل نفسه ،والسبب معارضة
والديه على زواجه من فتاة ليست ملكية ،وهناك من يشكك في ذلك.
ونيبال مملكة هندوسية؛ ينص دستورها على أن تكون هندوسية
 %100وهي بالد مساملة جميلة في مناظرها الطبيعية.
( )1ح��رب الفوكالند :ح��رب عسكرية مسلمة قامت ي��وم  2أبريل ع��ام 1982م بعد اجتياح
األرجنتني عسكرياً جلزر الفوكالند بقصد استرجاعها إال أن بريطانيا دخلت بأسطولها
البحري واجل��وي في ح��رب مع األرجنتني حيث كانت الغلبة لألولى التي أنهت احلرب
لصاحلها ،حيث أعلنت بريطانيا نهاية احلرب يوم 1982/6/20م.
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صورة ملزارع الشاي فوق اجلبال

وللكويت مساهمات اقتصادية ملموسة ف��ي مملكة نيبال مثل

بناء مولدات الكهرباء وغيرها من املساعدات التي تقدم من خالل
الصندوق الكويتي للتنمية االقتصادية ،ولذا فإن للكويت مكانة مرموقة

في نيبال.

والسفارات املوجودة في نيبال عموما قليلة العدد وهي حوالي 13

سفارة ،وباقي السفارات محالة ،كما يوجد أيضا لنيبال سفير مقيم
في دولة الكويت.
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مجسم لفهد أهدي للسفير العيسى مع انتهاء خدمته في نيبال ،في إشارة إلى تقدير املسؤولني فيها للبيئة النيبالية وخصوصياتها

 -4جزر املالديف
(من عام  1968إلى 1986م)
ج� � ��زر املالديف هي جزر صغيرة تقع في قارة آس� � ��يا في احمليط

الهن� � ��دي ،وه� � ��ي دولة مس� � ��لمة حيث إن معظم س� � ��كانها مس� � ��لمون،
ومير عليها خط االس� � ��تواء جنوبا ،وكان يسميها العرب قدميا ذيبة
امل َ َهل أو محلديب ويُرجح أنه قد مت حتريفه وأصبح ينطق مالديف -
حكمت بريطانيا جزر املالديف  78س� � ��نة بوصفها محمية بريطانية،
وقد اس� � ��تقلت جزر املالديف ف� � ��ي عام 1965م ،واس� � ��مها في اللغة

الرس� � ��مية هو ديفي راجي (جمهورية املالديف) ،ويبلغ عدد سكانها
 309ألف نس� � ��مة وعاصمتها ماليه ،ج� � ��زر املالديف عضو في دول

الكومنولث وقد انضمت في 1982م.
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يروي سعادة السفير عيسى عبدالرحمن العيسى عن فترة زياراته إلى
جزر املالديف ما يلي« :كنت أق��وم بزيارتها من الهند حلضور املناسبات
الرسمية التي تكلفني بها حكومة الكويت ومن ذلك تنصيب رئيس اجلمهورية
بعد االنتخابات أو االحتفال بأعياد االستقالل لديهم ،وقبل تركي للمالديف
كان يرأس البالد آنذاك الرئيس عبدالقيوم وهو خريج األزهر الشريف.
وباملناسبة هذا األرخبيل من اجلزر يتكون من حوالي  1190جزيرة
منها  200جزيرة فقط مأهولة ومائة جزيرة سياحية أما باقي اجلزر
تغمرها املياه.
وعلى بعض هذه اجلزر تقام الفنادق واألنشطة السياحية ،ومن
الطريف أن بعض الفنادق ال تكفيها اجلزيرة الواحدة بل تقام على
جزيرتني في آن واحد حتى يبنى الفندق عليها ،أي أنه يشغل جزيرتني
معاً نظراً لصغر حجم اجلزر.
وهناك بعض اجلزر القريبة من العاصمة ماليه تستغل كمنتجعات سياحية
لدول أوروبية مبا فيها الدول اإلسكندنافية وإيطاليا وهولندا وأملانيا.
وعىل سبيل املثال فإن مطار العاصمة عبارة عن جزيرة مستقلة بذاهتا كاملة،
وقد قامت دولة الكويت بتمويله إلنشاء مدرج للمطار يف البحر حتى
يستقبل الطائرات الكبرية احلجم ،وقد امتد معظم املدرج داخل املياه ،كام
أن معظم مواد البناء يتم إحضارها من اهلند كاألحجار والرتاب وغريها
باإلضافة إىل الرتبة املرجانية حملي ًا ،حيث إن املالديف جزر مرجانية.
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مدرج مطار املالديف ويشغل جزيرة كاملة
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صور ملطار املالديف ويبدو املدرج الذي تأسس بتمويل كويتي
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تابع صور املطار
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ماليه العاصمة من اجلو

وق��د بلغ ت�ع��داد سكان امل��ال��دي��ف آن��ذاك  160أل��ف نسمة وكلهم
مسلمون بحمد الله ،أي أن نسبة اإلسالم هناك  % 100والفضل بعد

الله تعالى يعود للتاجر املسلم «أبو البركات» وضريحه موجود حالياً
في ماليه العاصمة.
وك��ان رحمه الله م��اراً في املالديف وتوقفت سفينته هناك،
وأثناء توقف السفينة صادف ممارسة طقوس وضع فتاة جميلة
في الغابة بوسط اجلزيرة ،كتضحية مرة كل شهر ،وفي الصباح
ال يجدونها ،فكانوا يعتقدون أن الشياطني هم من يأخذونها،
وبالتالي ينصرف شرهم عن املدينة ،فاعترض أبو البركات على
ذلك ،وأصر أن يبقى حارسا على هذه الفتاة يقرأ القرآن طوال
الليل إلى الصباح.
وعندما جاءوا في الصباح وجدوا الفتاة ما زالت في مكانها ساملة
لم ميسها شيء ووجدوا أبو البركات مستمراً في دعائه وتالوته للقرآن
الكرمي ،ولذلك طلب منهم أبو البركات عدم تكرار ذلك ،وعندما أراد
السفر طلب منه رئيس املالديف آن��ذاك البقاء في اجلزيرة ،وأسلم
رئيس املالديف على يديه وشهد أن ال إله إال الله وأن محمداً رسول
الله ،ونادى كل الشعب وطلب منهم اإلسالم ،فأسلم شعب املالديف
بالكامل بحمد الله ،على يد أبو البركات البربري رحمه الله.
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يقول سعادة السفير العيسى إنه منا إلى علمنا والعهدة على الراوي
أن سائحاً أوروبياً قام بقتل صديقته فتم القبض عليه من قبل احلكومة،
وحكم عليه بالسجن ،ثم بعد انتهاء فترة العقوبة ،طالبت بالده بأن
يُعاد هذا الشخص إليها إلعادة محاكمته وعقابه وفق قوانينهم ولكن
هذا الرجل الذي كان في إحدى اجلزر معتمداً في غذائه على الصيد
من البحر وأسلم حتى ال يُسلم لبالده.
واملالديف مشهورة أيضا بإنتاج املرجان األسود املستخرج من البحر
ويعمل منه احللي واملسابيح ،ومعظم اجلزر فيها غابات وشجر جوز
الهند.
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بيوت فوق املاء
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جزر املالديف واحدة من معجزات خلق الله سبحانه ,وتبلغ حوالي  1190جزيرة املأهول فيها حوالي  300فقط،
ورغم ما تعانيه من أخطار الغرق إال أنها تبقى واحدة من جنان األرض

الفصل الثاني
دول جنوب شرق آسيا
 -1مملكة ماليزيا
 -2جمهورية سنغافورة
 -3مملكة تايالند
 -4سلطنة بروناي
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 -1مملكة ماليزيا (االحتاد املاليزي)
(من عام  1986إلى 1992م)
عمل السفير العيسى يف مملكة ماليزيا أكثر من  6سنوات سفير ًا
ً
محاال لدى االحتاد املاليزي بدأت يف عام 1986م واستمرت حتى
عام 1992م.

وماليزيا دول��ة تقع في جنوب ش��رق آسيا مكونة من  13والي��ة وثالثة
أقاليم احتادية ،مبساحة كلية تبلغ  329,845كم ،2العاصمة هي كواالملبور،
في حني أن بوتراجايا هي مقر احلكومة االحت��ادي��ة .يصل تعداد السكان
إلى أكثر من  28مليون نسمة .ينقسم البلد إلى قسمني يفصل بينهما بحر
الصني اجلنوبي ،هما شبه اجلزيرة املاليزية ،وواليتي سراواك وصباح اللتني
تقعان في جزيرة بونيو (املعروفة أيضاً باسم ماليزيا الشرقية) ،يحدها كل
من تايالند وإندونيسيا وسنغافورة وسلطنة بروناي ،وهي تقع بالقرب من خط
االستواء ،حصلت على االستقالل من بريطانيا في  31أغسطس .1957
اعتمد االسم ماليزيا في  16سبتمبر عام  1963عندما احتدت
سنغافورة وبورنيو التي تتكون من س��راواك وصباح وتعرف بالقسم
الشرقي من احتاد املااليو الذي يتكون من  14والية ،ثم حدثت توترات
أدت إلى خروج سنغافورة من االحتاد في  9أغسطس 1965م.
وتعد ماليزيا من بني الدول املتقدمة في العلوم والتكنولوجيا بوجود
العديد من اجلامعات ومعاهد البحوث وقد شهدت طفرة اقتصادية
كبيرة أواخر القرن العشرين.
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السلطان إسكندر ملك ماليزيا ،يتسلم أوراق االعتماد من سعادة السيد عيسى عبدالرحمن العيسى سفير الكويت
القصر الرئاسي (استانا نيجارا ) -ماليزيا ،يوم  22يونيو 1986م

ويستأنف سعادة السفير عيسى العيسى احلديث عن عمله
في مملكة االحتاد املاليزي قائ ً
ال« :أمضيت في ماليزيا أكثر من

 6سنوات ب��دأت عام  1986واستمرت حتى 1992م كنت خاللها

محاال إلى مملكة تايالند وسلطنة بروناي ،باإلضافة ملتابعة الشؤون

الكويتية في سنغافورة ،وقد كان عملي في مملكة ماليزيا ممتعا
جداً ،وعالقة الكويت مباليزيا كانت عالقة جيدة جدا خاصة مع

رئيس الوزراء واجلهات الرسمية املاليزية.

توقفت اخلطوط املاليزية إلى الكويت بعد عدم السماح لها بزيادة

رحالتها إلى أوروبا عن طريق الكويت ،وهذا لألسف كان قرا ًرا على

مستوى إداري ،وبطبيعة احل��ال هناك عالقات اقتصادية وجتارية
واستثمارية بني البلدين؛ حيث كانت الكويت تقوم باالستثمار في ماليزيا
في الزيوت النباتية واملنشآت الصناعية وغير ذلك وكان االستثمار في

ذلك الوقت نشيطا ،وكذلك كانت الكويت لديها مكتب تابع للشركة
الكويتية التجارية العقارية ،باإلضافة إلى املساهمة في بعض الشركات

املاليزية ،وهذا طبعا بخالف أعمال مكتب االستثمار.

فقد كانت األنشطة التجارية قوية جدا بني البلدين ،وأثناء وجودي

في ماليزيا باشرت اخلطوط اجلوية الكويتية أعمالها في ماليزيا،
ولكنها توقفت لألسف ،وقد توقفت قبلها اخلطوط اجلوية املاليزية

عن املجيء إلى الكويت أي قبل ذهابي إلى ماليزيا واعتمادي سفيرا
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هناك ،وأثناء وجودي بحثت إمكانية ربط ماليزيا بالكويت في خط

واحد أو أكثر من خط سواء اخلطوط الكويتية أو املاليزية.

وفي احلقيقة انتقلت بعد ذلك مكاتب الطيران املاليزية إلى إمارة

دبي باإلمارات العربية املتحدة الشقيقة بدال من دولة الكويت بهدف
زي��ادة تسويق أعمالهم وأنشطتهم السياحية ،ولتكون أيضاً محطة
رئيسية النطالقهم إل��ى أوروب��ا ،ورمب��ا ح��دث نفس الشيء بالنسبة

للخطوط التايالندية.

وقد كانوا في ماليزيا متحمسني ملشروع تشجيع النقل البحري

وبخاصة بعد أن زادت صادراتهم إلى منطقة اخلليج العربي ،حيث

أصبحت ماليزيا في ذلك الوقت منفتحة على العالم ،وتأسس بها
عدد كبير من املنشآت الصناعية الكبرى واملتقدمة ،املتمثلة بفروع

شركات مشهورة يابانية وآسيوية وأوروب�ي��ة إلنتاج اإللكترونيات

احلديثة واألجهزة الكهربائية ،حيث ساعد ذلك على تقدم ماليزيا
سريعاً ،وأصبحت من أوائل الدول التي تقوم فيها صناعة جتميع

املكيفات احلديثة واإللكترونيات من قبل شركات عاملية ،باإلضافة

إلى صناعة األثاث.

وعلى اجلانب اآلخ� � ��ر فإن ماليزيا ذلك البل� � ��د اجلميل جدا يتمتع

بطبيع� � ��ة خالبة س� � ��احرة ،فهي منطقة اس� � ��توائية حباه� � ��ا الله تعالى
بجمال الطبيعة ووفرة الث� � ��روات الطبيعية ،حيث تعد األولى في إنتاج
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الزي� � ��وت النباتية في العالم وإنتاج املطاط والثانية في إنتاج القصدير،
ورمبا تراجع هذا التصني� � ��ف حالياً ،ولكنها مازالت تنتج كميات كبيرة

من األخشاب ومش� � ��تقات املواد األساس� � ��ية ومنتجات تصنيع املطاط

والقصدير ،باإلضافة إلى البترول ومشتقاته.

حيث يوجد البترول وال �غ��از الطبيعي بكميات وف�ي��رة ف��ي والية
ترجنانو على الساحل الشرقي ،وهي تضم أيضاً مناطق سياحية ذات

جو جميل ،ويوجد فيها استعدادات وجتهيزات كاملة لتهيئتها كمنطقة

سياحية ،باإلضافة إلى طيب املعاملة مع السياح والزائرين ،وذلك كله
في احلقيقة ينسجم مع طبعهم الهادئ ،وكذلك جتد هناك اجلزر

الساحلية التي يؤمها السائحون طوال العام تقريبا من أوروبا والعالم

العربي.

كما جت��در اإلش ��ارة إل��ى اإلخ�ل�اص والتفاني م��ن قبل مسؤوليها

وزعمائهم ،ومنهم املرحوم تنكو (أمير) عبدالرحمن أول رئيس وزراء،
ومن بعده املرحوم تون (لقب) رزاق ،والد رئيس الوزراء احلالي جنيب

رزاق ،وكذلك املرحوم تون إسماعيل الذي تسلم احلكم بعد تون رزاق،

ومن ثم استلم رئاسة الوزراء محاضير محمد والذي يعتبر أبو النهضة
الصناعية احلديثة وراع��ي ازده��ار ماليزيا ،ومن ثم تسلم عبدالله

بدوي والذي كان يشغل وزير الدفاع قبل توليه رئاسة الوزراء ،وصوال
إلى رئيس الوزراء احلالي جنيب رزاق كما ذكرنا آنفاً.
203

صورة ألحد ملوك ماليزيا من األرشيف املصور للسفير العيسى ،وهي للملك أذالن
شاه وزوجته وهو (حتى تاريخ طبع هذا الكتاب) سلطان والية بيراك ،وقد أهداها له
امللك مبناسبة مغادرته ماليزيا وأمهرها بتوقيعه عام 1992م.
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واملناطق الثالث التي تعد مناطق احتادية هي مناطق حرة ،ونأتي
لبقية الواليات التسع ،وهي تسع واليات يحكمها سالطني منفصلون؛
ك��ل واح��د على ح��دة؛ حيث تعد ث�لاث والي��ات مناطق فيدرالية أو
احتادية لكن هناك  13والية أربعة منها كانت مستعمرات أثناء احلكم
البريطاني واملناطق التي يوجد فيها سالطني كانت محميات مثل
سلطنة جهور املجاورة لسنغافورة وهي السلطنة الوحيدة التي لها
جيش خاص ،وسلطنة بهانك في الساحل الشرقي ملاليزيا وسلطنة
ترجنانو في الساحل الشرقي من غرب ماليزيا ،وسلطنة كلنتان في
الساحل الشمالي الشرقي من غرب ماليزيا املجاورة لتايالند ،ووالية
جنري سمبالن ،ومعناها اإلمارات التسع ،وهي وحدها تتكون من 6
محافظات ،ووالي��ة سيلنجور ،وعاصمتها هي كواالملبور التي تخلت
عنها كعاصمة ملاليزيا ،مقابل مبلغ معني.
وقد أنشئت بالفعل عاصمة حديثة لوالية سيلنجور على بعد ثالثني
أو أربعني كيلو مترا من كواالملبور ،تسمى« :شاه علم» ،وهي من املدن
السياحية املهمة في ماليزيا ،وقد صممت بدقة بحيث جمعت بني
الطبيعة اخلالبة والتحضر ،وق��د تربعت املناطق السكنية واملراكز
التجارية في الوسط الزاخر باملعالم ،وفيها مسجد من أجمل املساجد
مع بحيرة واسعة.
وبعيداً عن املركز املدني جتد مناظر خالبة ومنعشة من القرى
الريفية على طول السواحل اجلميلة في والية سيلنجور في ماليزيا.
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مسجد سلطان صالح الدين عبدالعزيز مبدينة شاه علم في والية سيلنجور

وتعتبر والية سيلنجور مركزاً للنشاطات العاملية أيضا ،مثل سباق
بتروناس لسيارات الدرجة األولى العاملي فورميال  1وسباق زوارق
الدرجة األولى العاملي وغيرها من الرياضات املشهورة في ماليزيا.
ثم تأتي والية بيراك ،ثم والية قدح ،ثم والية بيرلس وهي من أصغر
الواليات وأقلها دخال ،وتقع على حدود تايالند في الشمال الغربي
ملاليزيا.
وه��ذه ال��والي��ات جميعها تقع ضمن االحت��اد املاليزي ،ويجمع
بينها الدين اإلسالمي حيث إن الشعب غالبيته مسلمون ،كما يعد
أيضاً سالطني هذه الواليات هم حماة اإلسالم واألرض ،ك ّل حسب
مكانه.
وسلطان بيرلس آنذاك اسمه جمال الليل ،وقد زار الكويت خالل
حكم الشيخ عبدالله السالم الصباح رحمه الله ،وكان معجباً به رحمه
الله ،وعندما زرت��ه زي��ارة مجاملة كسفير معتمد في بيرلس ،حيث
يترتب على كل سفير جديد زيارة كل هذه الواليات ،وعندما ذهبت
إليه دعاني للغداء في غرفة الطعام ،وعندما التفت عن مييني وجدت
صورة الشيخ عبدالله السالم رحمه الله موقعة منه ،وهي في موضع
بارز هناك.
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وك��ل والي��ة لها نظامها السياسي اخل��اص بها ،فبعضهم احلكم
بالوراثة ،وبعضهم باالختيار ،أي يختارون من يعتقدون أنه األفضل
واألكثر متيزاً من األسر احلاكمة ،والسالطني التسعة هم الذين يُختار
من بينهم ملك الحتاد ماليزيا ،وكل يسير وفق دستور معني ينص على
أن كل سلطان يُعني ملكا ملاليزيا ملدة خمس سنوات ،ولفظ السلطان
قد يكون مشتقا من لفظ السلطان العثماني.
واللغة في ماليزيا تكتب باألحرف اجلاوية (نسبة إلى جاوا) ،وتعتمد
على األحرف العربية ،ولكن عندما غيرت تركيا األحرف إلى الالتينية
أصبحت أحرف اللغة األندونيسية املستخدمة هي الالتنية ،ولكن توجد
بعض الواليات مازالت تستخدم األحرف اجلاوية ومنها سيلنجور ،وعندما
متشي في الطرق جتد األحرف العربية واضحة وظاهرة في الوالية.
والسالطني ما من شك أنهم محبوبون من قبل الشعب على أساس
أنهم حماة الشعب والدين ،وكل سلطان حسب مقدرته في رعاية موارد
األرض واملخصصة أغلبها للزراعة.
وال شك أن السلطة الرئيسية قد وضعت دستورا معينا يحد من
الصالحيات في مناطق معينة ويعطيهم حقهم في امل��وارد الطبيعية
واإلي��رادات التي يتم توزيعها بواسطة احلكومة ،حيث تذهب املوارد
بهذه الطريقة إلى احلكومة املركزية لتوزع على الواليات جميعا بعد
احتساب نحو  %25من املوارد لصالح احلكومة املركزية.
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ويرجع ذلك إلى تفاوت الدخل بني كل سلطنة وأخرى حيث توجد

سلطنة فقيرة وسلطنة غنية ،فعلى سبيل املثال سلطنة سرجنانو على
الساحل الشرقي فيها البترول والغاز الطبيعي ،بينما ال جتد ذلك في

الساحل الغربي.

ولذلك فقد اتبعت ماليزيا سياسة حكيمة جدا من خالل استثمار

عائدات البترول الضخمة في منشآت معمارية استثمارية يتم تأسيسها
لصالح الدولة املاليزية.
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برجا بتروناس التوأم من املشاريع العمالقة في قلب العاصمة كواالملبور في ماليزيا
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وتتكون ماليزيا من  9واليات ،وكل والية يحكمها سلطان و 4واليات
يحكمها محافظني ،كل والي��ة لها محافظ ،واحملافظ يُعني من قبل
ملك االحت��اد ،وملك االحت��اد يتم انتخابه من بني السالطني التسعة
بالترتيب ,وأغلبية السكان مسلمون بنسبة تزيد عن  ،% 65حيث دين
الدولة الرسمي هو اإلسالم.

والواليات الثالثة عشرة هي:
 -1جوهور.
 -2بهانك.

 -3ترجنانو.

 -4كلنتان  -وهي املجاورة لتايالند.

 -5بيرلس وهي مجاورة لتايالند أيضاً وهي أصغر اجلزر وأقلها دخال
وسلطانها عربي األصل.

 -6قدح.

 -7بيراك.

 -8سيلنجور.

 -9جنري سيمبالن.
 -10بيناجن.

 -11سراواك وهي جزء من جزيرة بورنيو.

 -12صباح وهي أيضا جزء من جزيرة بورنيو.

 -13مالقا.
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أم��ا جزيرة الب��وان فتعتبر إح��دى املناطق الفيدرالية ملاليزيا مع
كواالملبور العاصمة ،وتشتهر كمركز مالي بحري حيث تقدم خدمات
مالية وجتارية وتعتبر من أهم الوجهات السياحية خاصة لألشخاص
الذين يسافرون عبر والية صباح.
ويعد منصب امللك دستوريا ،أما احلكم فيعود لألحزاب املاليزية،
وغالبا حزب ائتالف اجلبهة الوطنية هو املسيطر على احلكومة في
معظم االنتخابات الدورية .ورؤساء احلكومات منذ استقالل االحتاد
املاليزي هم :األمير تنكو عبدالرحمن رحمه الله وبعده تون رزاق رحمه
الله ومن ثم تون إسماعيل رحمه الله ،لكن الرئيس ال��ذي يعد «أبو
النهضة املاليزية» فهو الدكتور محاضير محمد ومن بعده جاء عبدالله
ب��دوي ،والرئيس احلالي هو محمد جنيب تون عبد ال��رزاق ،وهؤالء
كلهم ينتمون إلى اجلبهة الوطنية والتي غالبيتها من «املاليو».
والشعب املاليزي شعب بشوش اجتماعي ،وقد اجتهوا هناك إلى
التصنيع في اآلونة األخيرة ،وتقع في كواالملبور العاصمة مجموعة من
الفنادق الفاخرة بأنواعها الـ  5جنوم.
وتتميز كواالملبور بوجود مجمعات جتارية حديثة ضخمة ،كما
أصبحت املدينة من البلدان اجلاذبة للسياحة بفضل سياسة زعمائها
خصوصا رئيس وزراء ماليزيا السابق مهاتير محمد ال��ذي تولى
رئاسة الوزراء في  16يوليو 1981م وكان من أعظم القادة السياسيني
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واالقتصاديني في آسيا ،حيث استطاع تغيير وجه ماليزيا ،ومتكن من أن
ينهض بها تنمو ًّيا ويجعلها في مصاف الدول االقتصادية املتقدمة.
وقد أصبحت كواالملبور حالياً عاصمة جتارية ،أما العاصمة السياسية
فقد أنشئت عاصمة حديثة ،اسمها بوتراجايا (بلد األمراء).
واالحتاد املاليزي عموما يتمتع مبناظر طبيعية خالبة سواء اجلبلية
منها أو املنبسطة من السهول التي تنتشر فيها غابات نخيل الزيوت
النباتية واملطاط ومناجم للقصدير (يصنع منه األواني والديكورات)،
وتنتشر هناك صناعة الزيوت.
وهناك واليتا صباح وسراواك اللتان تتمتعان باملناظر الطبيعية
اخلالبة والتي تشكل عامل جذب للسياحة ،بسواحلهما اجلميلة
وغاباتهما الشاسعة ،حيث يوجد في والية صباح نوع نادر من أنواع
القرود الذهبية اللون يسمى بـ أورانق بوتاني يتواجد في الغابات،
وفي احلدائق العامة ،وهو باملناسبة قرد أليف ال ميثل خطورة على
السكان.
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إهداء منقوش عليه :مع خالص التحيات (شكر وتقدير) إلى سعادة السفير عيسى
عبدالرحمن العيسى سفير دولة الكويت وعميد السلك الدبلوماسي من رئاسة
الشؤون الدبلوماسية  -كواالملبور ـ  3سبتمبر عام 1992
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درع مهداة للسفير العيسى من والية سيلنجور ,وهي حتمل صورة مسجد سلطان
صالح الدين عبدالعزيز ( ،)1988وهو املسجد املوجود في مدينة شاه علم بوالية
سيلنجور حالياً
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شكر وتقدير
صورة لدرع مهداة من السلطان محمد املكتفي بالله شاه
سلطان ترجنانو مبملكة ماليزيا
تقديرا للسفير عيسى عبدالرحمن العيسى على جهوده
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مع أطيب التمنيات
إهداء إلى سعادة السفير عيسى عبدالرحمن العيسى
من رئاسة الشؤون الدبلوماسية تقديراً جلهوده
كواالملبور  3 -سبتمبر 1992
217

إهداء آخر لسعادة السفير من والية سيلنجور
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من مقتنيات السفير عيسى عبدالرحمن العيسى وقد أهديت له أثناء عمله في ماليزيا
219

درع تذكارية
أهديت للسفير العيسى أثناء عمله في ماليزيا من والية كلنتان إحدى الواليات املاليزية
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خريطة نادرة ترجع لعام  1584تضم دول جنوب شرق آسيا وهي موجودة في متحف نيجارا مباليزيا
منسوخة من مجموعة املتحف احلكومي ـ مباليزيا  -رسمت عام  1584سيلنجور

 -2جمهورية سنغافورة
(من عام  1986إلى 1992م)
بجانب عمله سفير ًا لبالده يف ماليزيا من عام  1986إلى عام
ً
محاال إلى جمهورية سنغافورة
1992م كان سعادة السفير العيسى

ومتابع ًا للشؤون الكويتية فيها.

عرفها العرب قدمياً أثناء رحالتهم التجارية إلى الشرق األقصى،
وبعد توقف السفن الشراعية ظهرت أهميتها كميناء للسفن التجارية
في القرن التاسع عشر ،فأصبحت ميناء عاملياً مند سنة  1235هـ
 1819م ودعم وظيفتها تصدير قصدير املاليو ومطاطها ،فاتخذتهاشركة الهند الشرقية البريطانية كميناء أول لها في جنوب آسيا منذ
سنة 1876م ،وخضعت لالستعمار البريطاني إبان سيطرته على شبه
جزيرة املاليو ،وحتولت إلى قاعدة مهمة لألسطول البريطاني أثناء
احلرب العاملية الثانية ،ثم حصلت على استقاللها مع املاليو حسب
اتفاقية لندن سنة 1957م ،واحتدت مع ماليزيا في سنة  1959م ثم
انفصلت عن احتاد ماليزيا في سنة 1965م ،وعرفت بعد االنفصال
بجمهورية سنغافورة .وأدى يوسف بن إسحق اليمني الدستورية ملنصب
الرئيس ،وأصبح لي كوان يو أول رئيس وزراء جلمهورية سنغافورة.
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ويستأنف السفير العيسى رحلته العملية يف سنغافورة قائلاً :

«كنت أتابع الشؤون الكويتية في سنغافورة ،عندما كنت سفيرا في
ماليزيا ألكثر من 6سنوات من عام  1986إلى 1992م ،وكنت خاللها
محاال إلى مملكة تايالند وسلطنة بروناي أيضاً ،ومن ثم كنت أتابع ما
أكلف به من مهمات معينة في سنغافورة.
وك��ان��ت سنغافورة آن ��ذاك ال تقبل اع�ت�م��اد أي سفير مقيم في
كواالملبور ألسباب خاصة بسياسة سنغافورة ذاتها آنذاك ،ولكني كنت
في الواقع أحظى باستقبال ومعاملة طيبني من قبل حكومة سنغافورة
وكأني سفيرا معتمداً بها رسمياً.
وهكذا فعندما أذهب ملقابلة مسوؤل فيها أو في مهمة رسمية إلى
وزارة اخلارجية السنغافورية أثناء عملي في ماليزيا ،كنت أجد كل
تعاون فيما يخص املصالح الكويتية ،ومن األعمال املهمة التي أذكرها
هناك توقيع اتفاقية الطيران املدني بني الكويت وسنغافورة ألول مرة
آنذاك».
ويرجع اس��م سنغافورة ،وه��ي تلفظ باللغة احمللية «سنغابورة»،
إل��ى كلمتي «سنغا» و«بورا» السنسكريتية وتعنيان «مدينة األسد»
وسبب هذه التسمية هو أن أحد املستكشفني القدامى ،وهو األمير
السومطري الذي يدعى «سانغ نيال أوتاما» (،)Sang Nila Utama
ويعتبر هو مؤسس سنغافورة.
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يروي أنه عندما وصل لهذه اجلزيرة الصغيرة ،رأى أسدا فسماها
«مدينة األس��د» رغم أن األبحاث أظهرت الحقاً أن األس��ود لم تعش
قط في هذه اجلزيرة ،وهكذا ساد االعتقاد بأن األمير السومطري
قد رأى منرا.
يعتمد اقتصاد سنغافورة على التجارة الدولية ،صناعاتها الرئيسية
تشمل اإللكترونيات واخل��دم��ات املالية ،ومعدات حفر آب��ار النفط،
وتكرير النفط وتصنيع األدوية واملواد الغذائية واملشروبات ،ومنتجات
املطاط وإص�لاح السفن ،وفي السنوات األخيرة ،حتركت احلكومة
لتنويع م�ص��ادر ال��دخ��ل بجانب تصنيع وتصدير اإللكترونيات من
خالل تطوير قطاع اخلدمات ،فضال عن الصناعات التقنية احليوية
والكيميائية والبتروكيميائية.
والناجت احمللي اإلجمالي للفرد في سنغافورة يعد من أعلى املعدالت
في العالم.
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 -3مملكة تايالند
(من عام  1987إلى 1992م)
ً
محاال
مت تعيني سعادة السفير عيسى عبدالرحمن العيسى سفير ًا
إلى مملكة تايالند عام 1987م واستمر هناك حتى عام 1992م.

مملكة تايالند كان اس� � ��مها الرسمي «سيام» حتى عام  1949وكلمة
«ت� � ��اي» تعن� � ��ي احلر في اللغ� � ��ة التايالندية وهي مملكة دس� � ��تورية تقع
في جنوب ش� � ��رقي آس� � ��يا ،حتدها الوس وكمبوديا من الشرق ،وخليج
تايالند وماليزيا م� � ��ن اجلنوب ،وبحر أندام� � ��ان وميامنار من الغرب.
وتنقسم إداريا إلى  75محافظة تنقسم بدورها إلى بلديات باإلضافة
إلى عاصمة اململكة التايالندية بانكوك التي تعتبر أكبر مدنها ،ويقدر
عدد سكان تايالند بحوالي  66مليون شخص.
يعتنق حوالي  %94.6من الس� � ��كان البوذية ،وميثل املس� � ��لمون نسبة
 %4.6واملس� � ��يحية  %0.7من الس� � ��كان ،وينتشر املسلمون في تايالند
ف� � ��ي مناطق اجلنوب ومعظم التايالنديني املس� � ��لمني على مذهب أهل
الس� � ��نة واجلماع� � ��ة ،ولهم تاريخ منفصل عن تاري� � ��خ تايالند وهم من
عرق املاليو ،ويتكلمون البهاس� � ��ا ،ويكتبونها باألبجدية العربية وهناك
 3494مس� � ��جداً في تايالن� � ��د ،معظمه� � ��ا ف� � ��ي جن� � ��وب تايالن� � ��د،
اللغة التايالندية ه� � ��ي لغة البالد الرس� � ��مية ،ويتحدثها ما يقارب 60
مليون نس� � ��مة ،والتعليم مجاني ملدة اثني عش� � ��ر عا ًم� � ��ا ،وإلزامي ملدة
تس� � ��ع سنوات مبوجب الدستور التايالندي .وعملة البالد الرسمية في
تايالند هي البات التايالندي ويعادل الدوالر  30باتاً تقريباً.
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يقول السفير العيسى« :أثناء اعتمادي في ماليزيا مت تعييني سفيرا
ُمحاال إلى تايالند في الفترة من عام  1987إلى 1992م ،والسفير
يُحال عادة إلى دولة قريبة من إقامته أو بعيدة وفق عالقات بالده
الطيبة مع هذه الدول واهتمامها بها ،وقد يُكلف لقضاء مهمة بعينها
ثم ينتهي األمر ،والسفير احملال عادة تكون إقامته الدائمة في البلد
الذي قدم فيه أوراق اعتماده أوالً وفق تاريخ إنشاء العالقات.
وتايالند مملكة عريقة ،وملكها محبوب جداً من قبل الشعب إلى
درجة تكاد تبلغ التقديس تقريبا ،وامللك احلالي وعمره وقت طباعة هذا
الكتاب يبلغ  86سنة ،كان هو وزوجته يعمالن على رفع مستوى معيشة
التايالنديني وبخاصة من هم باألرياف؛ حيث يبني لهم كيف يعملون
بالزراعة وكذلك توجيه ذوي احلرف اليدوية ،وحثهم على اإلبداع.
كما جتده سنويا يركز على أنحاء مختلفة من مملكة تايالند بهدف
مساعدة الشعب في الريف ورفع مستوى معيشته ،على سبيل املثال
تايالند متقدمة في الزراعة جدا إلى درجة أن احلقل الواحد يُستغل
في السنة ثالث مرات إلنتاج األرز ،وهي بلد غني أيضا باألخشاب
خصوصا خشب الساج( ،)1باإلضافة إلى احملاصيل األخرى املتقدمة
جدا من ناحية الشكل واجلودة ووفرة اإلنتاج.
( )1ال �س��اج :ن��وع م��ن ال�ش�ج��ر االس �ت��وائ��ي ذو أخ �ش��اب ص�ل�ب��ة ،ينمو ف��ي ج�ن��وب وج �ن��وب شرق
آسيا خاصة الهند ،أندونيسيا ،ماليزيا ،وبورما ،وتايالند ويتم زراع�ت��ه أيضاً في بلدان
إفريقيا وجزر الكاريبي ،وتنتج بورما وحدها ما يعادل ثلث اإلنتاج العاملي من خشب الساج.
السفُن  ،ويشبه اآلبنوس وهو أقل سوا ًدا منه.
وتُستعمل أخشابه في صناعة ُّ
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السفير عيسى عبدالرحمن العيسى يقدم أوراق اعتماده إلى ملك تايالند عام 1987م
وسجل عليها« :تقدمي أوراق اعتمادي لصاحب السمو امللك بوميبول أدول ياجي ملك
ُ
تايالند  -بانكوك – 1987/6/ 11م»
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وم��ن منتجات تايالند الزراعية األرز واألخ�ش��اب والكثير من
املنتجات ال��زراع �ي��ة األخ ��رى ال�ت��ي منها ال��دوري��ان واملوجنستني
ورامبوتان واللنجو والبطيخ األحمر (ال ِّر ِّقي) واألصفر ،باإلضافة
إلى املنتجات الصناعية واحلرف اليدوية.
ومن أهم صادرات تايالند الزهور املشهورة باسم «األوركيد» ،والتي
تستمر مدة طويلة ،وأهلها يقومون ببيع كميات كبيرة منها للسياح في
املطار ألنها تظل مدة طويلة (شهر تقريبا أو أكثر) بعد إضافة السكر أو
األسبرين لها ،وتصدر تايالند كميات كبيرة من هذه الزهور سنوياً.
النظام السياسي التايالندي برملاني وحزب األغلبية هو احلزب
احلاكم ،وعندما يحدث انقالب ال يؤثر على امللك إطالقا ،وإمنا يتم
تغيير الوجوه السياسية في احلكومة ورئاسة الوزراء والوزراء.
وه��ي دول��ة مساملة متاما إل��ى درج��ة أن اجل�ي��وش البريطانية أو
اليابانية مرت بها أثناء احلرب العاملية الثانية ،لكن دومنا مساندة أو
تعارض من الشعب أو النظام احلاكم بأي شكل من األشكال؛ فكان
مرورا فقط حيث لم ينضموا ألي من اجلانبني ،وهكذا حافظوا على
بلدهم وكيانهم إلى وقتنا احلالي من خالل حياديتهم.
وململكة تايالند حدود على خليج سيام على بحر الصني ،وخليج
البنغال وميامنار من الغرب ولها حدود مع الوس وكمبوديا من الشرق
والشمال ،ويفصلها عن ماليزيا خليج سيام.
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سعادة السفير العيسى مع ولي العهد التايالندي واالبن األكبر للملك  ،في زيارة مبناسبة مغادرته ململكة تايالند عام 1992م،
ومكتوب حتتها« :صاحب السمو امللكي ولي العهد أثناء وداعه عيسى عبدالرحمن العيسى سفير دولة الكويت في تايالند في قصر
نوثثابوري في  18أغسطس .»1992

درع تذكارية من رئيس الوزراء التايالندي أناند بانيارا شو مقدمة إلى سعادة السفير
عيسى عبدالرحمن العيسى سفير دولة الكويت  -في  19أغسطس 1992
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سعادة السفير العيسى أثناء إلقاء كلمته في الندوة التي أقيمت ملناقشة تداعيات
االحتالل الغاشم لدولة الكويت ،ونشرت في صحيفة النيشن ( )the nationفي
بانكوك عاصمة تايالند
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ندوة بانكوك ملناقشة تداعيات االحتالل العراقي الغاشم
وعن احل��دث املرتبط بهذه الصورة يقول عنها السفير العيسى:

«إن املسؤولني في تايالند أقاموا ندوة أثناء االحتالل العراقي الغاشم
لدولة الكويت حضرها من  800إلى  1000شخص ،وكان احلضور
مقابل مبلغ قدره  100بات ( 10دنانير كويتية) أو ما يقرب من ذلك،
وكانت الندوة بعنوان« :م��دى تأثير االحتالل العراقي على الكويت

وتداعياته على االقتصاد والسياحة في تايالند».

�واح مختلفة
وفي الوقت نفسه ُدع� َ�ي لها نحو سبعة سفراء من ن� ٍ
من أوروب��ا وآسيا وأمريكا ،وكنت أنا منهم باعتباري سفيرا هناك،
ووجهت الدعوة أيضاً لسفير العراق ،الذي طلب بدوره مهلة قدرها 24

ساعة للرد على الدعوة ،وبعدها جاء رد سفير العراق بقوله« :إذا كان
سفير الكويت سيحضر فأنا لن أحضر!» ،فقالوا له إن سفير الكويت

سيحضر وهو يرحب بوجودك معه».

وبالفعل حضرت الندوة ،وألقيت كلمة مؤثرة وكان مما جاء فيها:
«كنت أمتنى أن يكون أخي وزميلي سفير العراق موجو ًدا بيننا حتى

يسمع وجهة نظري ونسمع وجهة نظره ونترك احلكم للحضور الكرمي،
لكن لألسف لم يجئ ،وأنا على ثقة من أنه جالس يتابع الندوة اآلن من

خالل شاشة التليفزيون .
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وب�ه��ذه املناسبة وف��ي ي��وم م��ن األي ��ام التقى سفير ال �ع��راق بعض

الصحافيني وسألوه ملاذا لم تخرجوا من الكويت؟ وكان اجلواب عجي ًبا
اً
قائل :كيف يخرج اإلنسان من وطنه؟! ،فأنا أستغرب أن يقول مثل هذا

الكالم ،بينما للكويت سفارة عندهم في العراق منذ أكثر من عشرين
سنة ،وسفيرنا اآلن موجود في سجون العراق ببغداد ،كما يوجد لنا

قنصلية كويتية في البصرة ،وأيضا لهم سفارة في دولة الكويت وكذلك

لهم مكتب جتاري بالكويت ،فمتى كانت الكويت جز ًءا من العراق؟!

السيدات والسادة:
لم يحدث في يوم من األي��ام أن كانت الكويت والعراق حتت علم

واحد على اإلطالق ،بل العكس هو الصحيح ،حيث كانت العراق تابعة
لإلمبراطورية العثمانية بينما الكويت كانت محمية بريطانية ولم تكن
مستعمرة أب ًدا».

وقد متت بعد هذه الندوة عدة لقاءات ومقابالت صحفية ملجالت

وصحف تايالندية حول املوضوع نفسه حيث قام السفير العيسى
بدور إعالمي وسياسي مشهود لصالح قضية بالده ،وقد كان لهذه
األنشطة اإلعالمية فض ً
ال عن الدبلوماسية بالغ األث��ر في نصرة
القضية الكويتية آنذاك.
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 -4سلطنة بروناي
(من عام  1990إلى 1992م)
ً
محاال
عمل س��عادة السفير عيسى عبدالرحمن العيسى سفيرا
إلى سلطنة بروناي يف الفترة من عام  1990إلى 1992م.

ترجع نشأة بروناي للقرن السابع امليالدي وقد استقلت من اململكة
املتحدة في يناير  1984وتعرف رس� � ��مياً باس� � ��م بروناي دار السالم أو
أمة بروناي أو أرض الس� �ل��ام ،عاصمتها بندر س� � ��ري بغوان وهي تقع

على الساحل الشمالي جلزيرة بورنيو في جنوب شرق آسيا ،وتنقسم

إلى منطقتني تفصلهما بلدة ملباجن التابعة لوالية سرواك املاليزية التي
حتيط ببروناي بش� � ��كل كامل باستثناء س� � ��احل بروناي الشمالي املطل

على بحر الصني اجلنوبي وبروناي هي الدولة املس� � ��تقلة الوحيدة على
جزيرة بورنيو ،حيث تتقاسم ماليزيا وإندونيسيا بقية اجلزيرة ،وتبلغ

مس� � ��احة بروناي اإلجمالي� � ��ة  5765كم ،2والطقس ف� � ��ي معظم البالد

استوائي.
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حتتل بروناي املرتبة الثانية في مؤشر التنمية البشرية ،بعد سنغافورة،
بني دول جنوب شرق آسيا ،وتصنف على أنها دولة متقدمة وفقا لصندوق
النقد الدولي ،كما حتتل بروناي املرتبة الرابعة من حيث الناجت احمللي
اإلجمالي للفرد في ظل تعادل القدرة الشرائية ،حيث توفر احلكومة
البرونية للمواطنني كافة اخلدمات الطبية والتعليمية.
وقد أدى النمو االقتصادي خالل السبعينيات والتسعينيات ،والذي
وصل معدله إلى  %56ما بني سنتي  1999و  2008إلى حتويل البالد
إلى دولة صناعية حديثة ،وهي بالد غنية في طبيعتها مبا لديها من
ثروات طبيعية ،أهمها النفط والغاز الطبيعي إذ تصل عائدات تصدير
النفط إلى أكثر من نصف الناجت احمللي وأكثر من  % 90من الصادرات
التي تضم أيضاً املنتجات النفطية املكررة واملالبس.
يقول السفير عيسى عبدالرحمن العيسى في معرض حديثه عن
العمل في سلطنة بروناي « :متت إحالتي إليها في آخر مرحلة من عملي
كسفير في هذه املنطقة ،في الفترة من عام  1990إلى 1992م.
وبروناي بلد جميل جداً وصغير وغني بثرواته الطبيعية والبشرية،
والسلطان هو احلاكم الفعلي وبيده زمام األمور للسلطنة ،واحلكم فيها
وراثي متاما على الرغم من وجود حكومة ومجلس وزراء ،وقد تنازل
السلطان بلقيه عن السلطة في حياته وعني ابنه حسن بديال عنه وظل
وزيرا للدفاع إلى أن توفاه الله.
238

ويوجد في بروناي مكتب لالستثمار يستثمر في كثير من العقارات
واملنشآت خاصة في سنغافورة ،كما أنها متتلك فنادق كثيرة في لندن
بإجنلترا وسنغافورة وغيرهما من البلدان في الشرق والغرب.
وقد ظللت سفيرا ُمحالاً إلى سلطنة بروناي ،باإلضافة إلى تايالند
حتى مت نقلي من ماليزيا إلى جمهورية كوريا اجلنوبية في أواخر عام
 1992لتأسيس سفارتنا هناك.
وبروناي سلطنة تعترف بها كل دول العالم وترتبط بعالقات وثيقة
خاصة مع الفلبني ودول أخ��رى مثل سنغافورة ،كما حتتفظ أيضاً
بعالقات تاريخية مع ماليزيا واململكة املتحدة فض ً
ال عن الواليات
املتحدة األمريكية ،وبالنسبة للسكان في سلطنة بروناي فيبلغ عددهم
حوالي  270ألف نسمة ،ويقال إن جدهم السلطان بلقيه عندما جاء
إلى بروناي في ذلك الوقت تزوج ابنة السلطان آنذاك ،ولم يكن لديه
أوالد س��وى ه��ذه البنت لذلك انتقلت إليه السلطة ،وباملناسبة فإن
السلطان بلقيه حاليا يذهب سنويا إلى احلج والعمرة  ،وله استثمارات
كثيرة في اخلارج ،وبروناي من الدول الثرية ألن أموال وثروات البالد
تصب كلها في حساب السلطنة ،ولديهم كما ذكرنا آنفا هيئة الستثمار
هذه األموال ،على منط الهيئة العامة لالستثمار في الكويت.
يعيش في سلطنة بروناي عدد من األجناس والقوميات أهمها :امللي
(نحو  )%66.9والصينيون ( )%15.6والدوسوني ( )%5.2واملوروت
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والكيدايان وقليل من ذوي األص��ول العربية ( .)%08وتدين الغالبية
العظمى من السكان ( )%67بالدين اإلسالمي الذي يعد دين الدولة
الرسمي .إضافة إلى نحو  %15يدينون بالبوذية والطاوية (التاوية)،
ونحو  %10باملسيحية ،والباقي من أتباع معتقدات وثنية مختلفة.
يعيش قرابة  %59من سكان سلطنة بروناي في املدن ،مثل العاصمة
بندر سري بغوان التي كانت تسمى بروناي قبل عام  ،1970ويعتمد
االقتصاد في سلطنة بروناي إلى حد كبير على إنتاج النفط وجتارته؛
إذ يستأثر بنحو  %98من قيمة ال �ص��ادرات ( %58نفط %40 ،غاز
طبيعي) ،وقد ُق��در إنتاج بروناي في عام  1995من الغاز الطبيعي
بنحو  10مليارات متر مكعب.
ف��ي ع��ام 1888أص �ب �ح��ت بروناي محمية بريطانية ،ث��م خاضت
بعد ذلك التاريخ ثورة مسلحة حتى استعادت استقاللها من اململكة
املتحدة في األول من يناير  ،1984وحدثت طفرة اقتصادية ما بني
السبعينيات والتسعينيات ،أدت إل��ى حتويل ال�ب�لاد ملصاف الدول
الصناعية احلديثة.
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عضوية بروناي يف املنظمات االقتصادية والسياسية العاملية:
•أص�ب�ح��ت ب��رون��اي ال�ع�ض��و ال�ـ�ت��اس��ع واألرب� �ع�ي�ن ف��ي رابطة دول
الكومنولث مباشرة وذلك يوم استقاللها في  1يناير 1984م.
•انضمت بروناي ملنظمة آسيان في  7يناير  1984كمبادرة أولى نحو
حتسني العالقات اإلقليمية لتصبح العضو السادس في املنظمة.

•ان�ض�م��ت ف��ي وق ��ت الحق لألمم املتحدة ف��ي ال� ��دورة التاسعة
والثالثني جلمعيتها العامة وأصبحت عض ًوا اً
كامل في  21سبتمبر

 1984كوسيلة لتحقيق االعتراف بسيادتها واستقاللها الكامل من

طرف املجتمع الدولي لكونها دولة إسالمية.

•أص�ب�ح��ت ب��رون��اي ع �ض � ًوا ك��ام��ل ال�ع�ض��وي��ة في منظمة املؤمتر
اإلسالمي في يناير  1984في مؤمتر القمة اإلسالمي الرابع الذي
عقد في املغرب.

•انضمت إلى منتدى التعاون االقتصادي آلسيا واحمليط الهادي

(أب �ي��ك) ع��ام  ،1989واستضافت ب��رون��اي ال �ق��ادة االقتصاديني

لـ«أبيك» في االجتماع الذي عقد في نوفمبر عام  2000واملنتدى
اإلقليمى لـ«آسيان» في يوليو .2002

•أصبحت بروناي عض ًوا أصل ًيا في منظمة التجارة العاملية منذ أن
دخلت حيز التنفيذ في  1يناير 1995م.
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•ت �ع��د ب ��رون ��اي الع� � ًب ��ا رئ �ي �س � ًي��ا ف ��ي م�ن�ط�ق��ة ال �ن �م��و ف ��ي شرقي
اآلس �ي��ان وال�ت��ي مت تشكيلها خ�لال اجتماع ال���وزراء االفتتاحي
في دافاو في الفلبني يوم  24مارس .1994
وتنقسم ب��رون��اي إل��ى أرب �ع��ة أق��ال �ي��م :بيليت ،وب��رون��اي وم ��وارا،
وتيمبورونغ ،وتوتونغ ،ومناخها هو مناخ الغابات االستوائية املمطرة.
وجتري على أراضي سلطنة بروناي مجموعة من األنهار أهمها :نهر

توتونغ ،ونهر بروناي ،ونهر تيمبورونغ ،وتغطي الغابات أكثر من  %70من
مساحة البالد.

ومن املفارقات – يقول السفير العيسى – إن سلطنة بروناي متتلك

في أستراليا أرضا تعادل أكبر من أرض السلطنة ذاتها.

سلطان بروناي حسن بلقيه
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قرية مائية في بروناي عبارة عن بيوت أنشئت على املاء مباشرة
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بندر سري بغوان
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مسجد السلطان عمر علي سيف الدين في بروناي
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الفصل الثالث
دول شمال شرق آسيا
جمهورية
كوريا اجلنوبية
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جمهورية كوريا اجلنوبية
(من عام 1998 – 1992م)
عمل س��عادة الس��فير العيس��ى يف جمهورية كوري��ا اجلنوبية -
احملطة األخيرة من محطاته الدبلوماس��ية  -سفير ًا لدولة الكويت
يف الفترة من عام  1992إلى عام 1998م.

كوريا اجلنوبي� � ��ة  South Koreaواس� � ��مها احملل� � ��ي ت� � ��اي ه� � ��ان
مينغ� � ��وك  Taehan Min’gukومعناه «أرض الصباح الهادئ» ،تقع في
وس� � ��ط أقصى شرقي آسـيا ،وتش� � ��غل نحو ثلثي شبه اجلزيرة الكورية
(األوسط واجلنوبي) .مس� � ��احتها  99106كم 2فيها جزر كثيرة العدد،
تقدر مسـاحتها بنحو  2186كم .2عاصمتها «سيؤول» يقوم اقتصادها
على التصدير واإلنتاج املرتكز على اإللكترونيات والس� � ��يارات والسفن
واآلالت والبتروكيماويات والروبوتات وغيرها.
تش� � ��غل حدوده� � ��ا املتعرجة في الش� � ��مال  -نحو خ� � ��ط العرض ْ38
شماالً -منطقة منزوعة الس� �ل��اح بعرض  3كم ،تفصلها عن شقيقتها
كوريا الشمالية ،مس� � ��احتها  1262كم .2متتد بعدها جنوباً حتى خط
العرض  33.6ش� � ��مالي خط االس� � ��تواء ،لتحيط بها من بقية اجلهات
مياه البح� � ��ار املتفرعة عن احمليط الهادئ ،كبحر اليابان من الش� � ��رق
والبحر األصفر من الغرب واملضيق الكوري الياباني من اجلنوب.
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يقول السفير عيسى عبدالرحمن العيسى عميد السلك الدبلوماسي
في الهند وماليزيا« :عملت في كوريا اجلنوبية منذ عام  1992إلى
عام 1998م وحتى التقاعد ،وأبناء كوريا اجلنوبية معروفون بنشاطهم
وتفانيهم وحبهم لوطنهم واالنضباط الذي يتميزون به من خالل تأدية
واجبهم سواء في العمل أو خدمة الوطن أو في غير ذلك.
الكوريون كشعب وكأفراد يتميزون بصفات وخ��واص مميزة إلى
حد كبير ،وهم كشعب أو جماعة يسهل جتييشهم وتعبئتهم وتوجيههم
خاصة في أوقات الكوارث وامللمات ،حيث يتحولون إلى كتلة واحدة ،
وقلب واحد  ،فالكوري شخص يؤمن بقضيته إلى حد كبير ،وقد يفعل
أشياء أقرب إلى اخليال في سبيل قضيته التي يؤمن بها.
وقد تعرضوا لثالث غزوات من كوريا الشمالية وغزوات من الصني
وآخرها االحتالل الياباني لهم منذ  1910إلى 1945م ،وقد عانوا من
هذا االحتالل معاناة شديدة ،نتيجة لهذه الغزوات من الغرب والشمال
(الصني) ومن الشرق (اليابان) ،وهم «منجواليت» أي يرجعون إلى
العنصر املغولي.
وهذا الشعب بعد حرب  1952 - 1950بني كوريا الشمالية وكوريا
اجلنوبية ،وق��ع في معاناة مصطلح «ك��ل يريد اآلخ��ر حسب أسلوبه
اخلاص» فعانى اجلميع من ويالت هذا املصطلح ،وقد كانوا في السابق
حتت احلكم الياباني ووقتها هرب من هرب من الزعماء؛ فمنهم من
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ذهب إلى الواليات املتحدة وآخرون إلى االحتاد السوفيتي ثم جاء كل
منهم بأيدلوجيته اخلاصة ،وهو ما أحدث انقساما إلى يومنا هذا بني
الكوريتني الشمالية واجلنوبية.
وبطبيعة احلال ،وبعد انتهاء احلرب التي تدخل فيها ائتالف من
األمم املتحدة وكتيبة من تركيا لوقف املد واالحتالل الشيوعي لكل
كوريا ،كان الشعب قد وصل إلى درجة من الفقر بحيث ال يستطيع أن
يأكل حتى وصل األمر بهم لدرجة البحث عن الطعام في كل مكان بل
وصل بهم اجلوع إلى اللجوء ألوراق الشجر.
وبعد أن خمدت رم��اد ح��رب  ،1954وحتى وقتنا احلاضر جنح
الكوريون في جعل اقتصادهم اآلن االقتصاد العاشر بني دول العالم،
ورابع أكبر اقتصاد في دول آسيا وذلك فقط في غضون فترة وجيزة
وبسيطة مقارنة بدول أخرى فانظر إلى أي مدى وصلوا ،على الرغم
من أن حكمهم كان حكما عسكريا ولفترة طويلة .وأذك��ر من هؤالء
أب��و النهضة الصناعية ب��ارك شونغ -هيه ال��ذي م��ات مقتوال بعدما
حكم مدة  18سنة ،وهو الذي وضع كوريا اجلنوبية في مصاف الدول
الصناعية الكبرى.
وفيما يلي ي��ورد سعادة السفير عيسى العيسى بعض احملطات
املهمة في تاريخ جمهورية كوريا اجلنوبية:
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تقدمي أوراق اعتماد السفير عيسى عبدالرحمن العيسى سفير دولة الكويت إلى الرئيس نوتي ووه رئيس جمهورية كوريا اجلنوبية
في  25نوفمبر عام  ،1992وكتب على الصورة ما يلي :الرئيس نوتي ووه في املنتصف (وهو آخر رئيس عسكري جلمهورية كوريا
اجلنوبية) وعن ميينه السيد عيسى عبدالرحمن العيسى ،والسيد عبدالعزيز العدواني سكرتير ثالث في السفارة الكويتية في
كوريا ،وعن يساره السيد سانك أوك لي وزير الشؤون اخلارجية ،والسيد صن صن شان رئيس املراسم

 عام  2333قبل امليالد :تأسست كوتشوسون وتعني بالكورية (أرضالصباح الهادئ) وكانت عاصمتها بيوجن ياجن.
 القرن الرابع امليالدي :تطورت القبائل املتناثرة في منطقة شبهاجلزيرة الكورية وشكلت ثالث ممالك هي :مملكة كوجوريو في
الشمال (التي اشتملت على جزء من أراضي الصني) ومملكة بايك
جي في اجلنوب الغربي ،ومملكة شيال في اجلنوب الشرقي.
 676م :.متكنت مملكة شيال من هزمية املمالك املجاورة ووحدتشبه اجلزيرة الكورية وأسست عاصمتها جيوجن جو.
 918م :تأسست مملكة كوريو ،وكانت عاصمتها جايسوجن ،وكلمة«كوريو» تعني «اجلبال املرتفعة» و«البحار املتأللئة» ،وهي األصل
الذي حتول بعد ذلك على يد البرتغاليني إلى «كورو» ،ومنه أصبح
االسم باإلجنليزية «كوريا».
 1392م :بدأ استخدام اسم جوسون كاسم للمملكة ،والتي تبنتالكونفوشوسية اجلديدة كفلسفة للدولة.
 1910م :بدأت اليابان احتاللها لكوريا وضمتها إليها.  1945انتهت احل��رب العاملية الثانية ،وحت��ررت كوريا من قبضةاالحتالل الياباني.
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  1948انقسمت ك��وري��ا إل��ى جمهورية ك��وري��ا ف��ي اجل�ن��وب بقيادةالرئيس سوجن مان لي وجمهورية كوريا الدميقراطية الشعبية في
الشمال بقيادة الرئيس كيم إيل سوجن.
  1950غزت كوريا الشمالية كوريا اجلنوبية لتبدأ احلرب الكورية.  1953وقعت الكوريتان على اتفاق الهدنة.  1960قدم الرئيس لي استقالته عقب املظاهرات الطالبية التياندلعت احتجاجا على التالعب في نتائج االنتخابات.
  1961قاد اجلنرال بارك شونغ هيه انقالبا عسكريا ضد احلكومةالدميقراطية لرئيس الوزراء تشاجن ميون (جون إم .تشاجن) ،ثم بدأ
وضع خطط للتنمية االقتصادية ،ويعتبر أبو النهضة الصناعية.
  1980 – 1979تولى اجلنرال تشون دو هوان السلطة.  1988 - 1980فترة رئاسة تشون دو هوان.  1988تولى الرئيس نوتي وو احلكم بعد فوزه في أول انتخاباتدميقراطية ،وهو آخر احلكام العسكريني وفي العام نفسه ،نظمت
كوريا دورة األلعاب األوليمبية الصيفية في سيؤول.
  1998 – 1993والي��ة الرئيس كيم ي��وجن س��ام أول رئيس مدنيمنتخب.
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  2003 – 1998والية الرئيس كيم داي جوجن.  2000انعقد أول لقاء قمة بني الرئيس الكوري اجلنوبي كيم دايجوجن وكيم جوجن إيل رئيس جلنة الدفاع الوطني بكوريا الشمالية،
وعن هذا احلدث نال الرئيس كيم جائزة نوبل للسالم.
  2002استضافت كوريا مع اليابان بطولة كأس العالم لكرة القدم.  2008 – 2003والية الرئيس روه مو هيون. نوفمبر  :2005استضافت ك��وري��ا اجتماع ق��ادة منظمة «أبيك»مجموعة الدول املطلة على احمليط الهادئ.
 أكتوبر  :2007عقد الرئيس روه مو هيون لقاء قمة مع كيم جوجنإيل رئيس جلنة الدفاع الوطني بكوريا الشمالية ،ومت خالله إصدار
«إعالن عن تطوير العالقات والسالم بني كوريا اجلنوبية وكوريا
الشمالية».
 دي�س�م�ب��ر  :2007ف ��از ال��رئ �ي��س ل��ي م �ي��وجن ب ��اك باالنتخاباتالرئاسية.

255

سعادة كيم جونك بل رئيس وزراء جمهورية كوريا اجلنوبية ،وسعادة السفير عيسى
عبدالرحمن العيسى سفير دولة الكويت في 1998/ 5/ 21م
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رئيس وزراء كوريا كيم جونك بل يُقلِّد العيسى وشاح االستحقاق الدبلوماسي من
الدرجة األولى مبناسبة مغادرته كوريا عام 1998
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سعادة السفير عيسى عبدالرحمن العيسى في ضيافة رئيس جمهورية كوريا اجلنوبية كيم يوجن سام وهو أول رئيس مدني بعد
احلكم العسكري في احلفل الذي أقيم يوم الثالثاء  11مايو عام  ،1995بحديقة القصر األزرق في شونك وا داي.

عدد من األقنعة الكورية ،وكل قناع له معنى وحدث معني في الثقافة الكورية
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إهداء :إلى سعادة السفير عيسى عبدالرحمن العيسى سفير دولة الكويت في كوريا
 سيئول أثناء تواجدكم في كوريا قمتم مبساعدة رابطة املساجد من خالل خدماتكماإلسالمية اجلليلة وتعاونكم .ويسعدنا أن نقدم لكم هذا الشكر والتقدير على جهودكم
اإلسالمية ،ندعو الله أن يغفر لك وأسرتك  20 -مايو .1998
حسني يو شاجن سك  -إمام مسجد الرابطة انيوجن  -كوريا
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السفير عيسى عبدالرحمن العيسى أخذت في جمهورية كوريا اجلنوبية (صورة الغالف)
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شهادة تقدير إلى سعادة السفير عيسى عبدالرحمن العيسى سفير دولة الكويت في
سيئول -كوريا كتب فيها «ننقل إليك مشاعرنا القلبية بالشكر والتقدير على جهودك
السامية لتطوير العالقات اإلسالمية بني كوريا واملتعاونني معك وبشكل خاص مسلمي
كوريا اإلسالمية احلرة ،وذلك خالل خدمتكم في كوريا وباسم جميع الكوريني املسلمني
نقدم لك هذه الشهادة للشكر والتقدير تعبيرا عن الروح اإلسالمية  -نتمنى من الله
تعالى أن مينحك أنت وعائلتك الصحة والسعادة دكتور إلياس شاجن يانك سوب
السكرتير العام الحتاد املسلمني الكوريني 11 -مايو 1998
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شهادة فخرية كمفوض سياحي كوري فوق العادة ،لصاحب السعادة عيسى
عبدالرحمن العيسى موقعة من الرئيس شو هنج كو رئيس منظمة السياحة الكورية
الوطنية وكتب عليها «جلهودك العظيمة املخلصة من أجل عالقات التعاون والصداقة
والتبادل السياحي بني اجلمهورية الكورية ودولة الكويت ،فإننا مننحك ثقتنا كسفير
مفوض فوق العادة للسياحة الكورية في الكويت 9 ،مايو 2002
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ميدالية ذهبية مهداة للسفير العيسى من عمدة بلدية سيؤول العاصمة الكورية
وتتكون النجمة من ثماني زوايا تشير إلى اجلبال أو التالل الثمانية التي تتمحور بينها
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تاج مملكة شيال امللكي ،من مقتنيات السفير العيسى أهدي له أثناء زيارة وفد
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درع السفينة الذهبية
سفينة تورتابل :كيو بك سيف
أول وأعظم سفينة في العالم ( – 1592كوريا) ،من ذهب خالص عيار  24جراما
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درع ذهبية مهداة من االحتاد الكويتي لكرة القدم
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كلمة للتاريخ
إن هذه املقتنيات بتنوعها واختالف أشكالها تعكس بجالء املكانة

املتميزة لسعادة السفير عيسى عبدالرحمن العيسى في جمهورية كوريا

اجلنوبية ،والتي عمل فيها منذ عام 1998 – 1992م ،لكونه شخصية
دبلوماسية مميزة في عطائها وتفانيها ،فبجانب حبه الكبير لوطنه،

فقد حرص على إجناز الكثير لدعم العالقات الثنائية بني البلدين
الصديقني الكويت وكوريا اجلنوبية سواء العالقات الدبلوماسية أو

السياسية أو االقتصادية.

ومن جهة أخرى فقد متتع السفير العيسى بعالقات اجتماعية قوية

مع رئيس الوزراء الكوري اجلنوبي السيد كيم جونك بل وغيره الكثير

من الزعماء واملسؤولني هناك ،حيث اتسم سعادة السفير بحضور
دبلوماسي وثقافي وإعالمي واضح في هذا البلد ،وذلك ملا متتع به

من قدرة فائقة على فهم خصائص الشخصيات التي يتعامل معها،
ورؤية عميقة للبلد الذي يعمل فيه ممثال لوطنه ،دفعته للتعرف على

عاداته وتقاليده من خالل معايشته اليومية للشعب الكوري ومشاركته
باملناسبات واحملافل الدبلوماسية واالجتماعية االقتصادية وغيرها.

وم��ا ينطبق على ك��وري��ا اجلنوبية ينطبق ك��ذل��ك على أدائ ��ه في
كافة األقطار التي عمل بها ،وخصوصاً الهند البلد األكبر واألعرق

واألهم.
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الباب الثالث:
وتستمر مسيرة العطاء
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مشاركته يف املؤمترات الدولية
كما ذكرنا في مقدمة ه��ذا الكتابَ ،م ّثل سعادة السفير عيسى

عبدالرحمن العيسى بالده في العديد من املؤمترات الدولية واإلقليمية،
منها على سبيل املثال ال احلصر :مؤمتر دول حركة عدم االنحياز،
ومؤمتر قانون البحار ،ومؤمتر منظمة العمل الدولية ...وغيرها كما
سنرى فيما يلي من صفحات ،حيث نقدم بالترتيب الزماني بعضا من
صور هذه املشاركات في هذه املؤمترات.
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صورة التقطت في الهند عام  1975م عندما ترأس سعادة السفير عيسى عبدالرحمن العيسى وفد بالده إلى املؤمتر الوزاري
اإلعالمي لدول عدم االنحياز ويظهر إلى جانبه السيد أحمد حسني دشتي ممثل وزارة اإلعالم الكويتية  -آنذاك

مؤمترات قمة عدم اإلنحياز
واك��ب سعادة السفير العيسى فترة ازده��ار فكرة حركة عدم
االنحياز التي تأسست عام  1955مبشاركة  29دولة ،حيث شارك
سعادة السفير عيسى عبدالرحمن العيسى ممث ً
ال لبالده في عدد
من مؤمترات احلركة واالجتماعات الوزارية التحضيرية السابقة
لها واجتماعات اللجان االستشارية التي عقدت في الدول التي
تواجد فيها سعادة السفير ممثال ل�ب�لاده ،وق��د ج��اء ظهور هذه
احلركة نتيجة احلرب الباردة ،التي بدأت أواخ��ر األربعينات من
القرن العشرين فما أن وضعت احلرب العاملية الثانية أوزارها حتى
بدأت حرب جديدة عرفت باسم احلرب الباردة ،نشبت بني القوى
الكبرى ،حيث برزت الواليات املتحدة كقوة اقتصادية وسياسية
ونووية كبرى ،وراح��ت مت��ارس سياسة االحتواء لتطويق االحتاد
السوفيتي وحلفائه ف��ي أوروب ��ا الشرقية بسلسلة م��ن األحالف
والقواعد العسكرية.
وعلى اجلانب اآلخر سعى االحتاد السوفيتي إلى دعم نفوذه في
أوروب��ا الشرقية بعقد معاهدات ثنائية وجماعية فضال عن تطوير
قدراته النووية ،ودعم قدراته اجليوسياسية في مواجهة دول أوروبا
الغربية باعتبارها احلليف األساسي للقطب األمريكي على اجلانب
اآلخر من األطلسي.
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ووس��ط ه��ذه األج��واء امللبدة بغيوم سياسات استقطاب ال��دول حديثة
االستقالل ظهرت حركة عدم االنحياز كإحدى أهم الظواهر السياسية في
عالم ما بعد احلرب العاملية الثانية ،حني حاول عدد من قادة الدول حديثة
االستقالل اعتماد مبدأ جديد في السياسة اخلارجية يحفظ لهم استقالليتهم
عن الدول الكبرى ويدعم رغبتهم في مساندة احلركات التحررية.
وفي تلك الظروف الدولية املعقدة ظهر مبدأ عدم االنحياز الذي
رسم معامله الزعماء املؤسسني ،الزعيم جمال عبد الناصر ،وجواهر
الل نهرو رئيس وزراء الهند ،وجوزيف بروز تيتو رئيس يوغوسالفيا،
وأحمد سوكارنو رئيس إندونيسيا ،وكوامي نكروما رئيس غانا.
وقد مت وضع أسس احلركة في مؤمتر باندوجن ال��ذي عقد في 18
أبريل  1955في إندونيسيا مبشاركة زعماء  29دولة حيث مت اإلعالن
عن املبادئ التي حتكم العالقات بني الدول وهي املبادئ التي عرفت باسم
مبادئ باندوجن العشرة وهي احترام سيادة جميع الدول وسالمة أراضيها،
واحترام حقوق اإلنسان األساسية ،وأهداف ومبادئ ميثاق األمم املتحدة،
وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول األخرى أو التعرض لها.
كما تشمل هذه املبادئ احترام حق كل دولة في الدفاع عن نفسها
بطريقة فردية أو جماعية وفقا مليثاق األمم املتحدة ،عدم استخدام
أحالف الدفاع اجلماعية لتحقيق مصالح خاصة ألي من الدول الكبرى
وعدم قيام أي دولة مبمارسة ضغوط على دول أخرى ،االمتناع عن
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درع تذكارية من االجتماع الوزاري ملكتب التنسيق لدول عدم االنحياز املنعقد في
كولومبو بسريالنكا في الفترة من  9-4يونيو 1979م
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التهديد أو القيام بأي ع��دوان ،االعتماد على احلل السلمي جلميع
الصراعات الدولية وفقا مليثاق األمم املتحدة ،تعزيز املصالح املشتركة
والتعاون املتبادل وأخيرا احترام العدل وااللتزامات الدولية.
وانعقد املؤمتر األول للحركة في بلجراد عام  ،1961وحضره ممثلو
 25دولة ،ثم توالى عقد املؤمترات حتى وصلت إلى  16مؤمتراً للقمة
بدءاً من بلجراد عام  ،1961ووصوالً إلى قمة شرم الشيخ في يوليو
 2009حيث تولت مصر رئاسة احلركة منذ ذلك احلني وملدة ثالث
سنوات ،وتسلمت بعدها إيران رئاسة احلركة ،وعقد مؤمتر قمة دول
حركة عدم االنحياز السادس عشر في طهران يومي  8-31و-9-1
2012م .
وتضم حركة عدم االنحياز في عضويتها حالياً  120دولة ( 53دولة
أفريقية 39 ،دولة آسيوية 27 ،دولة من أمريكا الالتينية والكاريبي،
دولة واحدة من أوروبا) ،إضافة إلى  17دولة و 10منظمات حكومية
يتمتعون بصفة املراقب في احلركة.
ومتثل احلركة  51باملئة من عدد سكان العالم كما متلك  80باملئة
من م��وارد العالم من البترول و 52باملئة من امل��وارد املائية وكل هذه
العوامل متثل قوة ميكن استغاللها كعناصر للتفوق.
ويرى املراقبون أن حركة عدم االنحياز سوف تظل نبراسا يضيء
الطريق للعالم النامي على مسرح األحداث والتحديات فهي متلك أن
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تقدم للعالم الكثير في الغد؛ فدول عدم االنحياز مصممة على البقاء
على الساحة الدولية بكل متغيراتها اإلقليمية والدولية وقد واجهت
حتدي محاوالت تهميشها من قبل.

املبادئ العشرة ملؤمتر باندوجن:
 -1احترام حقوق اإلنسان األساسية ،وأهداف ومبادئ ميثاق األمم املتحدة.
 -2احترام سيادة جميع الدول وسالمة أراضيها.
 -3إق��رار مبدأ امل�س��اواة بني جميع األج�ن��اس ،وامل �س��اواة بني جميع
الدول ،كبيرها وصغيرها.
 -4عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول األخرى أو التعرض لها.
 -5احترام حق كل دول��ة في الدفاع عن نفسها ،بطريقة فردية أو
جماعية ،وف ًقا مليثاق األمم املتحدة.
 -6عدم استخدام أحالف الدفاع اجلماعية لتحقيق مصالح خاصة
ألي من الدول الكبرى ،وعدم قيام أي دولة مبمارسة ضغوط على
ّ
دول أخرى.
 -7االمتناع عن القيام ،أو التهديد بالقيام بأي عدوان ،واالمتناع عن استخدام
القوة ضد السالمة اإلقليمية أو االستقالل السياسي ألي دولة.
 -8احلل السلمي جلميع الصراعات الدولية ،وف ًقا مليثاق األمم املتحدة.
 -9تعزيز املصالح املشتركة والتعاون املتبادل.
 -10احترام العدالة وااللتزامات الدولية.
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وقد ترأس سعادة السفير العيسى وفد بالده إلى املؤمتر الوزاري
اإلعالمي لدول عدم اإلنحياز في الهند عام 1975م ،كما شارك في
مؤمتر قمة عدم اإلنحياز في كولومبو بسريالنكا عام  ،1976وشارك
في االجتماع الوزاري ملكتب التنسيق لدول عدم االنحياز املنعقد في
كولومبو بسريالنكا في الفترة من  4إلى  9يونيو 1979م.
ومثل بالده في مؤمتر دول عدم اإلنحياز عام 1981م وكذلك مؤمتر
وكاالت األنباء املنبثق عنها.
وق��د ش��ارك س�ع��ادة السفير العيسى ف��ي مؤمتر قمة دول عدم
االنحياز املنعقد في نيودلهي بالهند عام 1983م وترأس وفد الكويت
آن��ذاك سمو األم�ي��ر ال��راح��ل الشيخ جابر األح�م��د اجل��اب��ر الصباح
رحمه الله بحضور ممثلي مائة وثالث دول حيث كانت هذه احلركة
ثاني أكبر منظمة دولية من حيث عدد األعضاء بعد األمم املتحدة.
وكانت حركة عدم االنحياز قد عقدت أول مؤمتر لها في العاصمة
اليوغوسالفية بلجراد عام . 1961
وأمام هذا املؤمتر قال الرئيس املصري جمال عبد الناصر أحد اآلباء

الروحيني لهذه احلركة« :وفقا لفهمي ،هناك ف��ارق بني عدم االنحياز

واحلياد .احلياد تعبير يستخدم أثناء احلروب فقط ،أما عدم االنحياز
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فيعني أنه ينبغي أن نقرر سياستنا
وفقا ملا نعتقده ،ال وفقا ملا يرضي
هذه الدولة أو تلك».

كما ش��ارك س�ع��ادة السفير

العيسى في االجتماع التنسيقي
ملؤمتر دول ع��دم اإلنحياز في

شعار مؤمتر قمة عدم
االنحياز في كولومبو 1978م

نيودلهي بالهند عام 1986م.

وك��ان��ت ال � ��والدة احلقيقية

حلركة عدم االنحياز قد متت في مؤمتر باندوجن عام  1955الذي

شاركت فيه  29دولة من دول العالم الثالث حديثة العهد باالستقالل

التي كانت تسعى للتخلص من االرتباط بإحدى الكتلتني العظميني:
ال��والي��ات املتحدة األمريكية وحلفائها في حلف شمال األطلنطي،
واالحت��اد السوفيتي وحلفائه في حلف وارس��و .أوج��دت حركة عدم

االنحياز منطا فريدا لألسلوب اإلداري ،وصل إلى االتفاق على عدم
وضع دستور أو مبادئ أو سكرتارية دائمة للحركة ،ويعزى ذلك  -من

وجهة نظرهم  -إلى أن االختالف في أيديولوجيات ومصالح هذا

العدد الكبير من ال��دول يحول دون إيجاد بنية إداري��ة يقبلها جميع
األعضاء ،ومن ثم فاإلدارة دورية وشاملة تضم جميع الدول األعضاء،

حيث تنتقل رئاسة احلركة إلى الدولة املضيفة للقمة ،التي تستمر في
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رئاستها إلى أن يعقد مؤمتر القمة التالي ،حيث تتولى الرئاسة من

بعدها الدولة املضيفة له ،وهكذا.

وبذلك فقد وضع عبء البنية اإلدارية على عاتق الدولة التي تتولى

الرئاسة ،حيث يتحتم عليها إنشاء قسم كامل في وزارة اخلارجية
ملعاجلة القضايا اخلاصة باحلركة ،ومبا أن دول عدم االنحياز جتتمع
بانتظام في األمم املتحدة ،ف��إن سفير الدولة التي تتولى الرئاسة

في األمم املتحدة يقوم بعمله كسفير لشؤون دول عدم االنحياز لدى
املنظمة الدولية.

وبعد انهيار االحتاد السوفيتي عام  1991وانتهاء احلرب الباردة

تراجعت أهمية هذه احلركة بشدة وأصبح وجودها غير محسوس بعد

أن كانت أحد التكتالت الدولية املهمة خالل سنوات احلرب الباردة.

شعار مؤمتر قمة عدم
االنحياز في طهران 2012

شعار مؤمتر قمة عدم
االنحياز في شرم الشيخ 2009
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املؤمتر اإلقليمي اآلسيوي ملنظمة العمل الدولية
شارك سعادة السفير العيسى
ممث ً
ال لبالده في املؤمتر االقليمي
اآلس� � ��يوي ملنظمة العمل الدولية
احلادي عش� � ��ر ف� � ��ي  26نوفمبر
ع� � ��ام 1991م  ،ال� � ��ذي عقد في

شعار منظمة العمل الدولية

بانكوك عاصمة تايالند ومنظمة
العمل الدولية ( ،)ILOتأسست

عام  1919ومقرها مدينة جنيف في سويس� � ��را ،كردة فعل على نتائج
احلرب العاملية األولى وتأثرت بعدد من التغييرات واالضطرابات على
مدى عقود ثالثة ،وتعتمد على ركيزة دستورية أساسية وهي أن السالم
العادل والدائم ال ميكن أن يتحقق إال إذا استند على العدالة.
و منظمة العمل الدولية حددت الكثير من العالمات املميزة للمجتمع
الصناعي مثل حتديد س� � ��اعات العمل في ثماني س� � ��اعات ،وسياسات
االس� � ��تخدام وسياس� � ��ات أخرى تتعلق حول الس� �ل��امة في مكان العمل
والعالقات الصناعية الس� � ��ليمة .ول� � ��ن يكون مبقدور أي بلد أو صناعة
حتمل اعتماد أي م� � ��ن تلك األمور في غياب عمل مماثل ومتزامن من
قبل اآلخرين.
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املؤمتر الثالث ملنظمة الصناعة «يونيدو»
مثل سعادة السفير العيسى بالده في
املؤمتر الع� � ��ام الثالث ملنظم� � ��ة الصناعة
التابعة لألمم املتح� � ��دة «يونيدو» من 21
يناي� � ��ر إلى  8فبراير عام 1980م ،املنعقد
في العاصمة الهندية نيودلهي.
ومنظم� � ��ة األمم املتح� � ��دة للتنمي� � ��ة

شعار منظمة الصناعة «يونيدو»

الصناعية يونيدو  UNIDOهي وكال� � ��ة متخصصة في منظمة األمم
املتحدة ،ومقرها في فيينا  -النمسا.
الهدف الرئيسي للمنظمة هو تعزيز وتسريع خطط التنمية املستدامة
والتنمية الصناعية وتعزي� � ��ز التعاون الصناعي والتقني الدولي خاصة
في ال� � ��دول النامية والبلدان التي مت� � ��ر اقتصادياتها مبرحلة انتقالية،
كم� � ��ا تعمل على توفير التع� � ��اون للدول النامية من أج� � ��ل التصنيع في
قطاعاته� � ��ا ,وتعمل املنظمة من أجل حتس� �ي��ن نوعية حياة الفقراء في
العال� � ��م من خالل االعتماد على مواردها العاملية املش� � ��تركة واخلبرات
في املجاالت التالية:
•احلد من الفقر من خالل األنشطة اإلنتاجية.
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•بناء القدرات التجارية.
•مجال الطاقة والبيئة.
وتض� � ��م منظمة اليونيدو في عضويته� � ��ا  172دولة ولديها أكثر من
 850مشروعاً في مجال التعاون التقني في نحو  120بلدا.
يق� � ��ع املقر الرئيس� � ��ي لليوني� � ��دو في مرك� � ��ز فيين� � ��ا الدولي لألمم
املتحدة والذي يستضيف أيضا الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
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تكرميه
ال شك أن سعادة السفير عيسى عبدالرحمن العيسى استحق

أسمى آيات الشكر والتقدير من وطنه وأهله بعد هذه املسيرة الطويلة
من العمل ال��دؤوب واجلهد واملثابرة والتفاني في سبيل رفعة وطنه

واحملافظة على سمعته الطيبة واحلرص على ظهوره بأفضل ما يكون

بني الدول وذلك خالل مسيرة عمله الطويلة خارج دولة الكويت والتي
ناهزت األربعة عقود من الزمان قضاها بني أكثر من تسع عشرة دولة

كما رأينا في ثنايا هذا الكتاب.

وألن التكرمي مبدأ أخالقي ،تتسم به ال��دول املتحضرة ،فحري

بكويتنا احلبيبة والتي أجنبت املخلصني واملجتهدين والناجحني أن

تفتخر بهم ،وتشيد بأعمالهم ومنجزاتهم ،ومنهم السفير عيسى
عبدالرحمن العيسى نظير أعماله املخلصة لصالح هذا الوطن.

ولعله من املهم التوضيح أن أوج��ه ه��ذا التكرمي ومظاهره قد

ذكرناها من قبل في ثنايا ه��ذا الكتاب وه��ي الشهادات والدروع
واملقتنيات التي أهديت تكرميا له من جميع الدول وامللوك والرؤساء

والزعماء الذين تعامل معهم بل وهناك مزيد من الكلمات التي قيلت
له في حفالت الوداع من بلد إلى آخر ،وبالرغم من ذلك فسنورد

هنا بعض مظاهر هذا التكرمي وهي كما يلي:
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دعوة لتكرميه من سعادة وزير اخلارجية الشيخ د.محمد صباح السالم الصباح
289

شهادة تقدير من سعادة وزير اخلارجية الشيخ د.محمد صباح السالم الصباح ،تقديراً
وامتناناً من وزارة اخلارجية للجهود املخلصة في املساهمة في خدمة الوطن طيلة
تولي سعادته مهام املسؤولية في وزارة اخلارجية
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شهادة شكر وتقدير
سعادة السفير عيسى عبدالرحمن العيسى املوقر يسر االحتاد الكويتي لكرة السلة أن
يهدي لكم هذه الشهادة تقديرا لدوركم املميز وعرفانا بجهودكم في إجناح وحتقيق
األهداف املرجوة التي كانت محل اإلعجاب والتقدير .وفقنا الله جميعا خلدمة
الرياضة بصفة عامة وكرة السلة بصفة خاصة االحتاد الكويتي لكرة السلة تأسس
عام 1957م
رئيس مجلس اإلدارة الشيخ طالل الفهد األحمد الصباح
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صورة نادرة تزين األرشيف املصور للسفير العيسى ،وهي عبارة عن رسالة الرسول [
إلى ملك البحرين املنذر بن ساوي يدعوه فيها للدخول في اإلسالم ،تبدأ بالبسملة «بسم
الله الرحمن الرحيم» ،وحتمل خامت رسول الله [ .
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إهداء لسعادة السفير العيسى من اللجنة العليا للترويح السياحي التابعة لوزارة
اإلعالم لدولة الكويت عام 1981م
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ميدالية  Apolinario Mabiniمهداة لسعادة السفير العيسى من اخلارجية الفلبينية
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رؤيته حملددات النجاح الدبلوماسي
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يقول سعادة السفير العيسى:
«الدبلوماسي يتخرج من التأهيل املتخصص في العلوم السياسية
واالقتصادية أو أي ميدان تتطلبه اخلارجية والدبلوماسية ويقدم
الطلب ومير باالختبار أمام اللجنة املشكلة من السلكني الدبلوماسي
والقنصلي.
ويجب أن يتحلى من يريد هذه الوظيفة بعدة عوامل مهمة باإلضافة
إلى املؤهالت العلمية احلاصل عليها ،فيجب أن يكون ذا سلوك حسن
وسمعة طيبة وعدم وجود أية سوابق ،ويفضل أن يكون الدبلوماسي
ملماً بأكثر من لغة باإلضافة إلى العلم واالطالع الواسعني وأن يكون
قدوة حسنة في متثيل بالده في اخلارج حيث إنه في هذه احلالة هو
ال ميثل نفسه وإمنا ميثل بلده.
كما يجب أن يكون اجتماعيا وإيجابيا وهادئ الطباع ،ومطلعاً أي
يراقب كل ما قد يؤثر على بلده س��واء اقتصاديا أو سياسياً ،وقد
يعرض الدبلوماسي نفسه لإلبعاد من قبل البلد املضيف في حالة عدم
االلتزام مبا سبق من صفات.
والدبلوماسي يتدرج في الوظائف واملناصب حيث يتم تعيينه كملحق
دبلوماسي وامللحق نوعان :ملحق إداري ،وملحق سياسي.
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أما اإلداري فهو يرعى شؤون العمل اإلداري واحتياجات سفارة
ب�لاده ف��ي اخل ��ارج ،وبالنسبة للملحق السياسي عليه تولي شؤون
العالقات السياسية واالقتصادية مع الدولة التي ميثل بالده فيها .بعد
ذلك يُهيأ امللحق ليكون سكرتيرا دبلوماسيا ثالثا بعد أن يحقق جدارة
وتفانياً في العمل ،وقد يستغرق امللحق الدبلوماسي ما بني 5 - 3
سنوات في املسمى نفسه ،وإذا كان يعمل بجدارة ميكن أن يتخطى
هذه الدرجة وتتم ترقيته في فترة زمنية ال تتعدى  3أو  4سنوات .وإذا
كان سكرتيرا ثانيا وحصل على درجة جيد في تقريره املهني السنوي
من خالل نشاطه االجتماعي وعمله وعالقاته وقراراته وتقاريره في
التنمية االقتصادية والسياسية ،قد ي��ؤدي ذلك إلى ترقيته دون أن
يقضي املدة احملددة لدرجته.
ويقول العيسى أيضا :إن مرحلة السكرتير الدبلوماسي األول
تستمر ملدة عامني ،وإذا كان جيدا يصل ملرتبة «مستشار» وميكن أن
يعني سفيرا وقد يتقاعد دون احلصول على درجة سفير.
ويصف العيسى السفير فوق العادة قائال« :إن صاحب هذا املنصب
يستطيع أن يتخذ القرارات في املواقف الدقيقة ،والتي هو مقتنع
متاما أنها ملصلحة بلده  ،حيث يُعطى الثقة إلمكانية التصرف مبفرده
في املواقف املختلفة وذلك تسهيال لألمور واختصاراً للوقت».
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ويقول السفير العيسى إن من مهمات السفير جمع ما ميكنه من
معلومات وبيانات ومراقبة كل ما له صلة ببالده وكل ما ميس مصلحة
بالده وهنا يتحتم عليه إبالغ وطنه.
وللعيسى رؤية في عمل السفير ،فيقول« :يجب أن يُطلع السفير

من يعمل معه على بعض األمور ،ويوجد كثير من السفراء وأنا واحد
منهم كنت قبل أن أصدر أمرا أو أتخذ قرارا أجمع الدبلوماسيني
في السفارة ،وأقوم باستشارتهم وآخذ وجهة نظرهم في هذا األمر
أو ذلك القرار املراد اتخاذه ..وذلك في الواقع بهدف مشاركتهم
في الرأي ،وهو مبثابة تدريب للدبلوماسيني على العمل ،وكذلك
حتى ال يشعر أح��د منهم بأنه معزول فأشاركهم في استيضاح
وجهات النظر ،واحلمد لله يكون عملهم معي من أحسن وأفضل ما
يكون ،ومنهم من أصبح سفيرا اآلن مثل سعادة السفير عبدالرزاق
الكندري الذي كان معي في نيودلهي بالهند ،والسفير محمد أحمد
املجرن الرومي في وزارة اخلارجية وسفيرنا في كواالملبور وحاليا
في برلني السيد منذر العيسى ،والذي عمل معي في كوريا ،وكذلك
سفيرنا في سنغافورة ،وحاليا في موسكو السفير عبدالعزيز
العدواني ،الذي عمل معي في كوريا ،وكذلك عبدالله الشرهان
سفيرنا في تايالند».
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مواقف دبلوماسية
هناك عدد من املواقف الدبلوماسية التي ميكن أن يكون في ذكرها
فائدة وعظة لردود األفعال الدبلوماسية في املواقف املختلفة ومنها
على سبيل املثال ال احلصر املواقف التالية:

املوقف األول:
بعد أحداث الصامتة( )1على احلدود الكويتية العراقية  1973وأثناء
اجتماع في مبنى وزارة اخلارجية الهندية عقده وكيل عام اخلارجية
الهندية إلطالع سفراء حركة عدم االنحياز على فحوى االتفاقية بني
كل من الهند وباكستان بشأن اعتماد خط السيطرة الفعلي بني البلدين
( )1ح��ادث��ة االع �ت��داء ع�ل��ى الصامتة وقعت ي��وم  20م ��ارس ع��ام 1973م ع�ن��دم��ا هاجمت
القوات العراقية مركز الصامتة احلدودي الواقع في شمال الكويت على احلدود العراقية

 -الكويتية ويتميز بوجود مرتفعات منخفضة مما يجعله نقطة استرتيجية ملراقبة احلدود،

وكان في املركز  10من قوات الشرطة الكويتية ،وتبع ذلك هجوم بري للقوات العراقية

للسيطرة على املركز حيث توغلت ال�ق��وات العراقية ملسافة ثالثة كيلو مترات داخل
األراض��ي الكويتية ،وإثر هذا الهجوم مت رفع درجة االستنفار في اجليش الكويتي ومت

تكليف قوة من املغاوير الكويتية بإعادة املركز ومت حتريك كتائب مدرعات صالح الدين
باجتاه املركز ،وساندتها طائرتان من نوع إجنلش إلكتريك اليتنج وإثر ذلك قامت القوات
العراقية باالنسحاب من األراضي الكويتية في نفس اليوم .ومت إعالن حالة الطوارئ في

الكويت وإغالق احلدود مع العراق وإغالق مكتب وكالة األنباء العراقية .وأصدرت وزارة
الداخلية العراقية بياناً منافي للحقيقة تتهم فيه اجليش الكويتي ببدء الهجوم وقيامه بقتل
جنديني عراقيني.
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كحدود بينهما ،وبعد انتهاء الوكيل من شرحه وقبل أن أقدم الشكر له
نيابة عن رؤساء البعثات الدبلوماسية كوني عميد السلك الدبلوماسي،
وقد توافق ذلك مع صدور صحيفة تسمى نيوويف تناولت بصفحتها
األولى خبر يدعي الكاتب فيه أن الكويت يوجد فيها قاعدة بحرية
أمريكية وأن أميرها عميد لإلمبريالية حسب ادعائه.
وهنا استأذنت من الوكيل قبل تقدمي الشكر له وقلت:
«نيابة عن سفراء دول عدم االنحياز أود أن أشير إلى أن ذلك املقال

املغرض يسيء لدولة الكويت.

وهنا قال الوكيل إن هذه الصحيفة تافهة وأنه ال يقرأها ،عندها

قلت له وأنا أتفق معك ،ولكنها تضلل ال��رأي العام البسيط ،عندها
وعدني باتخاذ اإلجراء الالزم.

وهنا شكرت الوكيل ،نيابة عن زمالئي أعضاء سفارات دول عدم

االنحياز حول شرحه الوافي عن املوقف بني بالده وباكستان ،وعن

اهتمامه بأخذ إجراء حول املقال.

ولدى قيامنا لالنصراف تكلم سفير العراق السيد محمد سعيد

الصحاف بصوت ع��ال قائال« :ه��ذا ينطبق على وجهة نظر سفير

الكويت فقط».
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عندها رددت عليه بصوت ع��ال« :كم دفعت لكاتب املقال ،ولكن
عيباً أن نكون كالبقر احللوب للمرتزقة» ،وعندها أجلم الصحاف ولم
ينبس ببنت شفة ،حتى فهم احلاضرون جميعاً من يقف خلف ذلك

الصحفي املأجور ال��ذي كتب املقال التافه على حد تعبر وكيل عام
وزارة اخلارجية الهندية.

املوقف الثاني:
وهو متابع للموقف األول ،حيث بعد انتهاء االجتماع ذهب سفير

اجلمهورية اجلزائرية سعادة «عمر أوصديق» إلى سفير العراق في
مكتبه بالسفارة العراقية وقال له «توقف عن هذه األساليب ..سفير

الكويت أقدم منك في هذه البالد ،وال ينقصهم املال ،وقد قال سفير
الكويت أنه ال يريد أن يكون بقرة حلوب للمرتزقة».

وعندها أنكر سفير العراق أنه وراء هذا املقال مع العلم أن سفير

اجلزائر قال له« :لو ما أنت عملتها ما كنت تكلمت باالجتماع».
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املوقف الثالث:
قام السيد الفاضل الغزاوي بعد تعيينه سفيرا للعراق لدى الهند
ترافقه زوجته بزيارة مجاملة لي كوني عميد السلك الدبلوماسي في
الهند.

وكما ج��رت ال�ع��ادة رددت له ال��زي��ارة وذهبت إل��ى منزله بصحبة

زوجتي ،وبينما نحن جالسون حول طاولة بغرفة اجللوس ،جرى حوار
حول العالقات الثنائية بني الكويت والعراق ،ثم تطرق سفير العراق

إلى جزيرتي وربه وبوبيان ،وأهمية احلفاظ عليهما من إي��ران ،وأن
العراق أقدر للدفاع عنهما ،مضيفاً« :ألننا أكثر منكم عددا وعدة»،
ذلك وهو ممسك مبسدس كان موجودا على الطاولة أمامه.

هنا قمت بالرد عليه قائال :احلقوق ال تؤخذ بالعدد والعدة ولكن

باحلقوق ،واجل��زر بأيدي أهلها وه��م ع��رب ،وعند ال�ض��رورة معظم

موانئ الكويت فتحت للعراق ملؤازرته عند احلاجة ،وعند هذا احلديث
استأذنت أنا وزوجتي ،وودعنا سفير العراق وزوجته وذهبنا.
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املوقف الرابع
وجتدر اإلشارة إلى أن بعض السفن الكويتية التي تنقل البضائع
بني الهند وسواحل شرقي إفريقيا تتوقف في جزيرة موريشيوس

()1

عندما تشتد الرياح املوسمية ،حيث يعتبر العرب هم أول من اتخذوا
منها مقراً لالستراحة والتزود باملاء ،وغيره من املستلزمات ،وهم في
طريقهم إلى الهند أو عودتهم إلى سواحل إفريقيا الشرقية.
ُ
موقف حدث
ومن املواقف الطريفة التي حتضرني في هذا املقام
بيني وبني سفير موريشيوس عندما ذكر زيارات العرب إليها في إحدى
املناسبات الدبلوماسية في كلمة أشار فيها إلى أن العرب هم أول من
جاءوا إلى موريشيس وغادروها دون أن يتركوا أي أثر ،عندها وجدت
لزاما علي أن أرد احلق ألهله وعلقت عليه قائ ً
ال« :العرب لم يأتوا
إليكم لالستعمار أو البحث عن الثروات الطبيعية وامتالكها وإمنا
تركوها لكم بسالم».
( )1موريشيوس جزر صغيرة بوسط احمليط الهندي تبعد عن مدغشقر بحوالي  860كيلو متراً،
تشير التقارير ب��أن البحارة العرب أول من زاروا اجلزيرة في القرون الوسطى ،كانت
مستعمرة هولندية منذ عام  1638حتى عام  ،1710وجاء من بعدهم الفرنسيون في سنة
 1715وأسسوا ميناء بورت لويس  -عاصمة البالد حاليا  -وظلت جزيرة موريشيوس قاعدة

لهم حتى هزمية نابليون ،فاستولت عليها بريطانيا في سنة 1810م ،حتى اإلع�لان عن
استقاللها في مارس  ،1968ثم حلق ذلك اإلعالن عن جمهورية موريشيوس الدميوقراطية

في  12مارس .1992
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خريطة نادرة ملنطقة اخلليج العربي مبكتبة العيسى تعود لعام  1586م
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خريطة نادرة أخرى مبكتبة السفير العيسى تعود لعام 1686م ويظهر خاللها منطقة
اخلليج العربي وكاظمة (الكويت) والبحرين
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من اخلرائط النادرة في مكتبة السفير عيسى عبدالرحمن العيسى ،وتعود إلى عام
1786م ويظهر فيها اجلانب الغربي من اخلليج العربي وهي من الشمال البصرة ثم
كاظمة (الكويت) وجزيرة فيلكا (الكويت) ثم القطيف ثم األحساء
306

من اخلرائط النادرة أيضاً في مكتبة السفير عيسى عبدالرحمن العيسى
وتعود لعام 1886م ،وتبدو خاللها اجلزر الكويتية داخل
اخلليج العربي فيلكا وكبر وأم املرادم
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لقاء على الهواء مع سفير دولة الكويت في ماليزيا
صاحب السعادة عيسى عبد الرحمن العيسى مع القناة الثالثة املاليزية  25فبراير ،1991
وذلك خالل االحتالل الغاشم على دولة الكويت وقبل التحرير بيوم واحد
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مواقفه الوطنية
ودوره في محنة االحتالل الغاشم للكويت
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الكلمة التي ألقاها سعادة السفير عيسى عبدالرحمن العيسى
سفير دولة الكويت في ماليزيا في حفل أقيم في الكلية اإلسالمية
بالجامعة الوطنية في ماليزيا بتاريخ 1990/9/12م
مقدمة الكتاب( )1الذي طبع في ماليزيا تحت عنوان «غزو العراق
للكويت» والذي طبعته السفارة الكويتية لتوضيح محنة الغزو الغاشم
وتكذيب ادعاءات العراق بأن الكويت جز ًءا من العراق وهي التي طوال
تاريخها لم تخضع أبدا حتى للحكم العثماني .وقد اختاروا كلمة السفير
عيسى العيسى لوضعها في المقدمة الموجودة في الجزء الثالث من
الكتاب وجاء فيها ما يلي:
«اختار أهل الكويت عام 1756م رئيس عائلة الصباح ليكون أمي ًرا
للكويت ومنذ ذل��ك الحين لم تكن الكويت مستعمرة وكذلك الحال
للملكة العربية السعودية .ولم يكن بمقدور دولة الخالفة العثمانية أن
تفرض سيطرتها على الكويت ،لذلك نجد أن الكويت لم تخضع للحكم
التركي على الرغم من أنها وقعت تحت تأثير ذلك ،إال أن العلم التركي
لم يرفرف يوماً على الكويت.
لقد أدرك حكام الكويت منذ بدء األم��ر واق��ع السيادة التركية من
خالل نظام الخالفة اإلسالمية؛ حيث كان السلطان التركي يعد خليفة
المسلمين وبذلك لم يكن أهل الكويت مختلفين عن الكثير من البلدان
المسلمة آنذاك.
( )1كتيب «غزو العراق للكويت»  -السفارة الكويتية في ماليزيا – الطبعة األولى – 1990م.
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في عام 1899م وقعت دول��ة الكويت اتفاقية حماية مع المملكة

المتحدة لتجنب الوقوع تحت هيمنة اإلمبراطورية العثمانية.

وفي 1913/7/29م ،وقعت اتفاقية تحددت بموجبها حدود دولة

الكويت ،وقد وقعت االتفاقية بين المملكة المتحدة والدولة العثمانية،

سميت باتفاقية لندن في حين لم تكن دولة العراق قد خرجت إلى
حيز الوجود كدولة مستقلة.

لقد صادقت حكومة مملكة العراق في عام 1913م على حدود

الكويت في رسائل متبادلة بين رئيس وزراء العراق وقتها؛ حيث أكدت

هذه المراسالت موضوع الحدود الذي حظي بقبول حاكم الكويت.

وظلت اتفاقية الحماية سارية المفعول حتى حصول الكويت على

استقاللها عام 1961م.

في ع��ام  1961استبدلت اتفاقية الحماية بأخرى عرفت باسم
«اتفاقية ال�ص��داق��ة» ،وك��ان ال �ع��راق وقتها ج ��زءاً م��ن اإلمبراطورية

العثمانية منذ عام 1534م.

ظل العراق كذلك حتى نهاية الحرب العالمية األولى ،فكان يخضع

لحكم األتراك مباشرة من مدينة اسطنبول باسم السلطان العثماني.

في عام 1920م خضع العراق لحكم االنتداب البريطاني ،وظل كذلك

حتى حصوله على االستقالل عام  ،1932حين أصبحت مملكة العراق.
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بعد توقيع اتفاق بين الكويت وبريطانيا في العام 1961م أرسل

رئيس وزراء العراق عبدالكريم قاسم برقية تهنئة للكويت بمناسبة
حصولها على االستقالل ،وفي عام  1963أرسل وزير خارجية العراق
في ذلك الوقت رسالة إلى األمين العام لألمم المتحدة يبلغه فيها

باعتراف العراق بسيادة دول��ة الكويت وق��ام بتوقيع اتفاقية بتاريخ

 1963/10/4برعاية الجامعة العربية ،اعترف فيه العراق بالحدود
القائمة بين البلدين.

ومن هنا وافق الطرفان على تخطيط الحدود من خالل فرق فنية

مشتركة ،ولكن ذلك لم يتم ،حيث أخذ العراق يتراجع ويتلكأ مدع ًيا أن

عملية تخطيط الحدود ستتم في الوقت المناسب ،وظل هذا التلكؤ
من أجل االبتزاز.

ولو كانت الكويت جز ًءا من العراق ،فكيف إذاً وافقت حكومة العراق

على إب��رام ه��ذه االتفاقيات مع الكويت في األع��وام 1913و1932م

و1963م وملاذا؟

وكيف كان ممكنا لوزير خارجية العراق أن يرسل الكتاب املشار إليه

حول مسألة االعتراف؟

وحسب االتفاقية فقد ك��ان هناك اتفاقية على تبادل السفراء

واملستشارين واالتفاقيات التجارية بشأن التعاون الفني في جميع
املجاالت من عام  1963حتى يوم الغزو بتاريخ .1990/8/2
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يجدر بنا أن نذكر أن خالل األيام العصيبة التي تعرض لها العراق
أثناء احل��رب العراقية اإليرانية تعرض أمير دول��ة الكويت حلادث
محاولة اغ�ت�ي��ال ،ب��اإلض��اف��ة إل��ى أع�م��ال تخريبية ف��ي ال �ب�لاد؛ فقد
تعرضت طائرات الكويت لالختطاف واخلطوط املالحية للتهديد،
ورغم كل ذلك ظلت الكويت تساند العراق خالل تلك الفترة العصيبة،
وبسبب ذلك العمل منح الرئيس العراقي أرفع األوسمة ألمير دولة
الكويت بتاريخ  1989/9/23أي قبل أقل من سنة ،ولألسف رد دعمنا
له بتوجيه سالحه نحو الكويت!
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سمو األمير الراحل الشيح جابر األحمد اجلابر الصباح متوشحا وسام الرافدين،
والرئيس العراقي متقلداً بقالدة مبارك.
وسبحان الله! إن املتأمل في هذه الصورة يلحظ بجالء العفوية التي اتسم بها الشيخ
جابر رحمه الله مقابل نظرة الشر والنية املبطنة من الطرف اآلخر .وتتضح هذه النية
إذا عرفنا توقيت هذه الصورة قبيل االحتالل بقليل.
إننا حني نعرض هذه الصورة ال نفتخر بها ،بل لندلل على النوايا التي أشار إليها
سعادة السفير في مواقفه الوطنية جتاه بلده احلبيب الكويت.
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اتهم صدام حسني الكويت بسرقة النفط وإنشاء قاعدة عسكرية
على منطقة ادعى العراق أنها جزء من أراضيه ،واستطاع أن ميارس
اخل ��داع على ال��رئ�ي��س امل �ص��ري حسني م �ب��ارك عندما أقنعه بأنه
سيح ّل املشكلة من خالل املفاوضات ،مؤكدا له أنه لن يقوم باحتالل
الكويت.
أرس��ل ص��دام حسني إل��ى ه��ذه امل�ف��اوض��ات ف��ي اململكة العربية
السعودية فريقا ل��دورة اجتماع مدتها ساعتان ،وطلب الفريق من
الكويت ما هو مستحيل ،ثم عاد إلى العراق وبعد ساعات قليلة من
وصول الفريق املفاوض إلى بغداد أي حوالي الساعة الثانية من فجر
الثاني من أغسطس ،قام العراق بغزو الكويت اآلمنة من خالل إعداد
جيش قوي يتكون من مئة وعشرين ألف جندي و 350دبابة ،في غزو
وجوي ،بالرغم من تأكيدات صدام للملك فهد وللرئيس
وبحري
بري
ّ
ّ
ّ

حسني مبارك بعدم وجود نية لغزو الكويت ،مبعنى أنه خدعهما حتى

ال تستعد الكويت لهذا العدوان الغادر.
وفي الوقت نفسه ،قامت وسائل اإلعالم العراقية بتضليل العالم
كله من خالل ادعائها بأن هناك ثورة في الكويت ،وأن الثوار قاموا
باستدعاء القوات العراقية ،ثم قام صدام حسني بعد ذلك بتنصيب
حكومة «دمية» لم يشارك فيها أحد من الكويتيني.
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ثم صدر قرار مجلس األمن رقم  660وافتضح األمر ،فما كان من
صدام حسني إال أن أعلن للعالم أنه قد بدأ سحب قواته.
وفي حقيقة األمر لم يكن هناك أي انسحاب من الكويت! وبدال من
ذلك قام بحشد دباباته على امتداد حدود اململكة العربية السعودية.
عندما ص��در ق��رار مجلس األم��ن ال��دول��ي رق��م  661ح��ول إقرار
العقوبات ،قرر العراق أن يدمج الكويت مع العراق ،وأصر العراقيون
أثناء انعقاد مؤمتر القمة العربية في القاهرة على أنهم هم املمثلون
الوحيدون لدولة الكويت في القمة ،على الرغم من حضور وفد كويتي
رفيع املستوى برئاسة صاحب السمو األمير الشيخ جابر اجلابر رحمه
الله ورئيس مجلس الوزراء األمير الوالد الشيخ سعد العبدالله السالم
الصباح رحمه الله.
وقد وافق أغلبية القادة العرب في املؤمتر على قرار بإرسال قوات

عربية للدفاع عن اململكة العربية السعودية مبا يتوافق مع قرارات
مجلس األم��ن ال��دول��ي التي حتمل األرق ��ام 660و  661و  662مع
اإلصرار على االنسحاب الفوري وغير املشروط من الكويت.

كانت هناك اثنتا عشرة دولة مؤيدة للقرار وهي مصر واململكة العربية

السعودية والبحرين والكويت ولبنان واملغرب وعمان وقطر والصومال

وسوريا واإلمارات العربية املتحدة وجيبوتي وامتنعت اجلزائر واليمن
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عن التصويت ،بينما عبرت األردن والسودان وموريتانيا عن حتفظات،

أما تونس فلم حتضر وقد صوتت العراق وليبيا ومنظمة التحرير
الفلسطينية ،ضد القرار.

وبسبب اح�ت�لال الكويت وإحل��اق�ه��ا ب��ال�ع��راق ،أص��در مجلس األمن

الدولي قراراته التي حتمل األرقام ،666 ،665 ،664 ،662 ،661 ،660
 ،670 ،667أما القرار رقم  660فقد أدان الغزو العراقي ودعا الغزاة إلى

سحب قواتهم فورا وبدون شروط من الكويت ،ودعا القرار رقم  661إلى
إنهاء احتالل الكويت وإعادة االستقالل والسيادة والتكامل لهذا البلد.

والغ.
أما القرار  662فقد أعلن أن ضم العراق لدولة الكويت باطل ٍ

ورغم هذا الغزو وما تبعه من نهب ومعاناة للسكان الكويتيني ،لم تلجأ

الكويت إلى املادة  42من ميثاق األمم املتحدة التي تتناول العمل العسكري
املشترك من جانب الدول اخلمس األعضاء في مجلس األمن.

ومع ذلك وفي ضوء القرارات املشار إليها سابقا ،فقد طلبت الكويت

من العديد من البلدان الصديقة اتخاذ اإلجراءات الالزمة وفق املادة

 51من ميثاق األمم املتحدة والتي تؤكد حق الدفاع عن النفس للدول
فرديا وجماعيا بالشكل املناسب.

وق��رر العراق إغ�لاق كل السفارات في الكويت وطلب نقلها إلى
بغداد ،كما أخذ العديد من الرهائن من املواطنني ونقلوهم إلى املنشآت
العسكرية الرئيسية في كل من بغداد والكويت.
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وأعاد مجلس األمن الدولي التأكيد على القرار  662لعام 1990م
بخصوص ضم العراق للكويت ،وأن هذا القرار يعد الغيا وباطال،
وطلب من حكومة ال�ع��راق إلغاء ال�ق��رارات بإغالق مقرات البعثات
الدبلوماسية في الكويت وسحب احلصانة من العاملني فيها.
طلب مجلس األمن مبوجب القرار  664أن يسمح العراق بتسهيل
م �غ��ادرة م��واط�ن��ي ال ��دول األخ ��رى ف ��ورا م��ن ال�ك��وي��ت وال �ع��راق ومنح
التسهيالت القنصلية لكل هؤالء املواطنني.
لم ينفذ العراق ما ورد في القرارين  661 ،660فقام مجلس األمن
ب��إص��دار ال�ق��رار  665ال��ذي منح ال��دول مب��ا فيها ال��والي��ات املتحدة
احلق في استخدام احلد األدنى من القوات العسكرية لغرض تنفيذ
العقوبات ضد العراق ،وقد دعا القرار رقم  666إلى مراجعة فورية
فيما يتعلق باملواد الغذائية في كل من العراق والكويت وطالب القرار
 667بإطالق سراح كل مواطني الدول األخرى الذين أخذوا رهائن
باإلضافة إلى املطالبة بحماية العاملني في البعثات الدبلوماسية في
العراق والكويت.
وأكد القرار  670على أن العقوبات املفروضة حتت القرار 661
لعام 1990م تنطبق على جميع وسائل النقل مبا في ذلك الطيران.
في غمرة هذه الظروف قام الرئيس صدام حسني بتقدمي عرض
مفاجئ إلى إيران؛ تضمن املوافقة على كل الشروط اإليرانية لعقد
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معاهدة سالم وحتديدا سحب العراق جميع جنوده من احلدود اإليرانية
وإطالق سراح كل األسرى اإليرانيني وقبول اتفاقية  1975التي تقضي
بتقسيم شط العرب بني البلدين ،وكان ذلك عبارة عن خدعة يهدف
من ورائها إلى تعزيز النظام العراقي الحتالل الكويت.
ربط الرئيس صدام حسني في رسالة بثها عبر التليفزيون واإلذاعة

العراقية انسحابه من الكويت بانسحاب إسرائيل الفوري من األراضي

العربية احملتلة وي�ك��ون ب��ذل��ك ق��د س��اوى بينه وب�ين إس��رائ�ي��ل كقوة
احتالل وقال في كلمته «إن انسحاب العراق من الكويت ليس موضع

مناقشة».

كثيرون هم الذين حتدثوا عن حل سلمي عبر املفاوضات في إطار

األخوة العربية ،لكن الذين يبحثون عن هذا السالم عليهم أن يُص ُّروا
على تنفيذ قرارات مجلس األمن الدولي الثمانية التي تدين العراق،

وعليهم أن يطلبوا من العراق االمتثال لهذه القرارات فورا.

كانت هناك أص��وات معارضة للدعوة املوجهة للبلدان الصديقة

حلماية الكويت واململكة العربية السعودية وبلدان اخلليج األخرى من
العدوان العراقي ،بحجة أن هذه البلدان ليست مسلمة فكيف آتي بها

إلى األماكن املقدسة؟ لكن جتدر اإلشارة هنا لذكر اآلتي:

( )1املنطقة املرشحة للمواجهة تبعد بنحو  1500كيلو متر عن األماكن
املقدسة.
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( )2عندما تعرض الرسول (صلى الله عليه وسلم) للتهديد من أبناء
قبيلته عند نزول الرسالة غادر هو وصحابته مكة في مجموعتني،
وجلأت إحدى هاتني املجموعتني إلى إمبراطور احلبشة الذي كان
مسيح ًيا! ،وجلأت املجموعة الثانية مع الرسول الكرمي إلى املدينة

املنورة التي كانت موطنًا لليهود وبعض امللحدين العرب!

( )3عندما أراد الرسول صلى الله عليه وسلم فتح مكة طلب معونة
قبيلة هوازن التي كان بعض أفرادها يدينون باإلسالم والبعض
اآلخر لم يكن مسلما.
ويتضح مم��ا أوردن� ��ا آن�ف��ا االس�ت�ع��ان��ة ب��أي م��ن ال ��دول الصديقة
وخصوصا وفق املادة  51من ميثاق األمم املتحدة التي تعطي للدول -
ً
أفرادا ومجموعات  -حق الدفاع عن النفس ضد االعتداءات الوحشية

والغاشمة.
لعل من املدهش أن ن��رى السيد ط��ارق حنا عزيز وزي��ر خارجية
العراق (وهو عربي مسيحي) هو من يدعو إلى حترير املدن املقدسة
في مكة واملدينة من املسلمني الذين عاشوا فيها ألكثر من 1400
سنة وهذه املدن تبعد بنحو  1500كم عن احل��دود السعودية ،حيث
تتجمع هناك القوات املسلمة وغير املسلمة للحيلولة دون امتداد الغزو
العراقي!
320

أعدت سلطات الغزو العراقي عملية منظمة لسرقة ونهب الكويت
بشكل لم يشهد له التاريخ مثيال ،فما حدث في الكويت كان عبارة عن
عملية سطو مسلح من خالل حكومة استخدمت إمكانياتها العسكرية
واألمنية والفنية لهذا الغرض.
وهكذا وجدناهم يسرقون الطعام واإلمدادات الطبية من األماكن
العامة واخلاصة لدرجة أن عمليات النهب امتدت إلى جمعية الهالل
األحمر الكويتية التي تقوم بتقدمي املعونات إلى الدول التي تتعرض
للكوارث ،وقد نقلت جميع اإلمدادات هذه إلى بغداد.
ول��م يكتف ال�غ��زاة بنهب السيولة النقدية وال��ذه��ب وغيرها من
ال�ب�ن��ك امل��رك��زي ال�ك��وي�ت��ي وغ �ي��ره م��ن ال�ب�ن��وك وامل��ؤس �س��ات املساملة
ومحال املجوهرات بل امتدت أيديهم إلى مصادرة األثاث واألجهزة
من املختبرات والكليات في جامعة الكويت ومؤسسة الكويت للتقدم
العلمي وغيرها.
لقد سرقوا األج�ه��زة من املستشفيات العامة واخل��اص��ة مبا في
ذلك أجهزة األشعة السينية واملسح وغير ذلك ،ثم طردوا املرضى من
املستشفيات مبا في ذلك األطفال في احلضانات وامتدت أيديهم إلى
املرضى الذين يعيشون على أجهزة اإلنعاش واستخدموا هذه األجهزة
لعالج اجلنود العراقيني اجلرحى.
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لقد حرموا املدنيني من اخلدمات الطبية ما جعلهم يعتمدون على
املتطوعني الكويتيني العاملني في املساجد التي كانت تُستخدم للقيام
بأنشطة الرعاية االجتماعية ،وبلغ األمر إلى حد أن البيوت واملؤسسات
لم تسلم من النهب.
لقد س��رق ال�ن�ظ��ام ال�ع��راق��ي األج �ه��زة وامل �ع��دات التابعة للقوات
الكويتية املسلحة وصادروا طائرات مؤسسة اخلطوط اجلوية الكويتية
وأرسلوها إلى بغداد.
وعلى املستوى السياسي جند أن السيدة مارجريت تاتشر رئيسة
وزراء بريطانيا تقول إن��ه من غير احملتمل أن يقوم ص��دام حسني
بسحب قواته وطالبت بفرض العقوبات ووصفته بأنه طاغية وال بد
من مواجهته ،أما وزير خارجية االحتاد السوفيتي ادوارد شيفرنادزة
فقد وص��ف القوات العراقية وغزوها للكويت بأنه (ح��ادث كارثي)
وع َّبر عن استهجانه جتاه هذا العدوان السافر والصريح ضد بلد

آمن ومحب للسالم ولم يسبق له أن هدد أحدا ،وكان للرئيس الروسي
ٌ
موقف مماث ٌل؛ حيث وصف العدوان بأنه عدوان
ميخائيل جورباتشوف
غاشم غادر وانتهاك صريح للقانون الدولي وميثاق األمم املتحدة ،أما
الرئيس األمريكي جورج بوش فقد وصف غزو الكويت بأنه هجوم
وحشي على جوهر النظام الدولي واملثل احلضارية ،وأضاف قائال:
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إن احلكام الذين يستخدمون املواطنني كرهائن يستحقون اختصام
واستنكار العالم بأسره ،وإن القيادة العراقية عندما تقوم باستغالل
األجانب ضد رغبتهم إمنا تقوم بانتهاك القيم اإلسالمية السامية.
أما رئيس وزراء سنغافورة السيد «لي كوان يو» فقال :نحن اآلن
على حافة ما ميكن أن يطلق عليه بالكارثة املؤملة واملكلفة التي
أصابت النظام والقانون ال��دول��ي .وإذا لم يتم حل أزم��ة اخلليج
مبا يحفظ ويصون القانون فسوف جند هناك الكثير من املارقني
يستولون على السلطة في العالم ،وب��دون النظام الدولي الذي
يشكل األداة حلفظ السالم لنا لن يكون هناك تقدم في العالم..
ودعا الواليات املتحدة للعمل على سرعة إنهاء االحتالل العراقي
للكويت ،مشيرا إلى أن الغزو قد فتح الطريق للمارقني لالستيالء
على السلطة.
كانت هناك قمة في هلسنكي (فنلندا) بتاريخ 1990/9/9م وانضم
الرئيس السوفيتي جورباتشوف إلى الرئيس األمريكي جورج بوش في
طلب االنسحاب التام غير املشروط للقوات العراقية من الكويت.
وأكدا على أنه ال شيء سيُقبل أقل من تنفيذ قرارات مجلس األمن

الدولي ،وأضافا بأنه يتعني عليهما أن يُظهرا مبا ال يدع مجاال للشك
أن املعتدي ال ينبغي له جني ثمار عدوانه.
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علما بأن صدام حسني أرسل رسالة عشية انعقاد القمة إلى كل من
الرئيس بوش والرئيس جورباتشوف محذرا إياهما بأن محاوالتهما
إلف�ش��ال غ��زو الكويت ه��ي م�ح��اوالت عقيمة ،وأض��اف ب��أن التدخل
األجنبي يزيد األمور تعقيدا بدال من أن يجد حال لها!
يقول السفير العيسى( :لكنني أت�س��اءل هنا أليس غ��زو العراق
للكويت تدخال أجنبيا؟) كما ذكر لهما أن األمة العربية وحدة واحدة
وإن بدت متفرقة! ولكنني أق��ول َمن فرق هذه األم��ة؟! إنه بال شك
صدام حسني.
الغريب أن صدام حسني وصف بلده «باحملب للسالم» في حني كان
العراق قد أنهى لتوه حربا مدمرة عدوانية مع جارته إيران! إن هذا ال
ميكن أن يُنظر إليه كبلد محب للسالم.
لقد ا َّدعى صدام حسني أن له حقا تاريخيا في الكويت واتخذ من

ذلك سندا لتبريره للغزو ،فما هو الوضع لو أن التتار ادعوا سيادتهم
على العراق طاملا أنهم حكموا العراق في وقت من األوقات ،أو إذا قلنا
من منطلق املنطق الصدامي بأحقية تركيا في ضم كل األراضي التي
كانت خاضعة لها أثناء حكم اإلمبراطورية العثمانية مبا فيها العراق،
ولو قدر لنا أن نعمل وفق املنطق الصدامي فالبد لنا من إعادة صياغة
خريطة العالم.
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ق������ال الرئيس املصري حس������ني مبارك بعد أس������بوع من الغزو
العراق������ي للكويت بأنه يدعو العراق وصدام حس���ي��ن لعقد مؤمتر
قمة خالل أربع وعش������رين س������اعة ملناقش������ة املوض������وع ومحاولة
التوص������ل إلى حل ،وعبر ع������ن مخاوفه من أن يتعرض العراق إلى
ضرب������ة ماحقة فهناك عدوان قادم ضد العراق وقد يكون مرع ًبا
ومدم ًرا.

عقدت آن��ذاك القمة اإلسالمية اخلامسة بتاريخ 1990/10/1م
وه�ن��اك عبر صاحب السمو األم�ي��ر الشيخ صباح األح�م��د اجلابر
الصباح حفظه الله قائال إنه بصفته رئيسا للدورة اخلامسة ملؤمتر
املنظمة اإلسالمية يدعو من أج��ل السالم وإن�ه��اء حالة التوتر بني
األقطار اإلسالمية ،وفي واقع األمر كانت الكويت هي الدولة املبادرة
حني دعت إلى إنشاء محكمة إسالمية تكون مهمتها معاجلة اخلالفات
التي تنشأ بني األقطار اإلسالمية.
إن هذا أملنا الكبير في هذا الصدد ،وخصوصا في ظل املنظمة
الدولية للتفاهم التي شهدناها في التسعينيات ،ومع ذلك فإننا
جن��د أن ه��ذه اآلم��ال ق��د حتطمت ب�ين عشية وضحاها م��ن قبل
النوايا اخلبيثة للنظام العراقي الذي قام بغزو الكويت البلد اآلمن
واملسالم.
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ففي فجر احلادي عشر من شهر محرم احلرام (وهو الشهر الذي
يحرم فيه القتال) واملصادف للثاني من أغسطس ،وبذريعة تقدمي
العون واملساعدة لتمرد وقع في الكويت ،قام اجليش العراقي بغزو
الكويت ،لكن سرعان ما انهارت هذه الدعاوى حني لم يجد النظام
العراقي كويتيا واحدا يتعاون معه ،وهنا تراجع النظام العراقي عن
تلك الكذبة ليخرج علينا بكذبة ملفقة أخ��رى قام من خاللها بضم
الكويت إلى العراق متذرعا مبطالبات تاريخية.
ول��و أننا أردن��ا أن نسير وف��ق ذل��ك ف��إن كل النظام الدولي سيتعرض
للفوضى وستكون اخلريطة السياسية للعالم بأسره معرضة للتغيير،
وسيكون العراق أول الضحايا ،لذلك رفع النظام العراقي وبشكل مبالغ
فيه راية اإلسالم والدعوة للجهاد ،وهو أبعد ما يكون عن ذلك ألن النظام
يراع أيا من النداءات التي دعته إلى نبذ العنف ووقف سفك
العراقي لم ِ
الدماء والعودة إلى الصراط املستقيم ،لذلك فإن النظام العراقي كان
عاصيا لله كما ورد في اآلية القرآنية ﱫ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ
ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳﯴ ﯵ ﯶ ﯷﱪ صدق الله العظيم (النور.)51 :
كما عصى النظام العراقي احلديث النبوي الشريف «املسلم أخو
املسلم ال يظلمه وال يسلمه».
لقد كان النظام العراقي نظاما غادرا ومخادعا فلقد انتهك حرمة
اإلنسان وامللكية واحلياة البشرية فهل ميكن أن يُقال عن ذلك إنه
إسالم؟!
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سمو األمير الراحل الشيخ جابر األحمد اجلابر الصباح أثناء إلقاء كلمة الكويت أمام اجلمعية العامة لألمم املتحدة يوم
 1990/9/27أثناء االحتالل الغاشم

لقد ذكر صاحب السمو األمير أمام الدورة اخلامسة واألربعني
للجمعية العمومية لألمم املتحدة أنه منذ السنوات األولى لالستقالل
قررت الكويت أن تكون في مقدمة الدول التي تقدم املساعدات
من أجل التنمية للبلدان األخ��رى ،ولعل إسهامات الكويت متثل
النسبة األعلى من إجمالي الناجت احمللي ،حيث وصلت هذه النسبة
إلى  % 8,03من إجمالي الناجت احمللي للكويت عام 1990م ،وهذا
يعكس بدون شك تلك الرغبة األصيلة في املساهمة من أجل رفع
مستوى املعيشة للبلدان النامية ،كما تثبت أن الكويت كانت رائدة
في اجلهود من أجل حتسني البنية التحتية للبلدان األخرى.
وأضاف صاحب السمو األمير ،أنه منذ سنتني قام باإلعالن
من خ�لال ه��ذه املنصة عن مبادرة إللغاء الديون األجنبية التي
تعاني منها الكثير من البلدان ،وبهذه ال��روح ق��ررت الكويت في
ضوء االقتراح السابق بشطب الفوائد على قروضها ،كما ستقوم
الكويت بالتعاون مع البلدان الفقيرة لدراسة الترتيبات بهدف
تخفيف األعباء على ديونها.
ويحضرني في هذا املقام – يقول السفير العيسى – وباإلشارة إلى
كلمات صاحب السمو أمير البالد حفظه الله أن الكويت قد ساهمت
في تنمية امل��وارد املائية والطاقة الكهربائية والطرق في العديد من
البلدان النامية وحسب معلوماتي تعدت هذه املساعدات عدد مئة دولة
في آسيا وإفريقيا وغيرهما.
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قصيدة شعرية كتبها الشاعر س��اراس ،نشرت يف الصحف وكتاب
غزو الكويت ،وهذه ترجمة حرفية للقصيدة باللغة العربية:
سكون خيم عند الفجر
واألمن والسالم غطى الربوع
وإذ بالعدوان الهمجي يأخذ طريقه
سافر ًا ومتحدي ًا ومعربد ًا
طموح حمقاء..
سالم مطرود
أمسية حزينة..
أرض طيبة استباحها املعتدي
واحسرتاه..
عدوان يسميه املعتدي «حرب ًا مقدسة»
فأي قدسية هذه؟
أرض خربت..
أرواح أزهقت..
قبور بعثرت..
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قدسية مزقت ودنست
داستها أقدام الغزاة
خلفت الدمار ..ووصمة العار
هذا الذي نراه صعب أن يصدق
وقفنا يف ذهول
قلوبنا تنزف
عيوننا تدمع حزن ًا
وأمل ًا وانكسار ًا
عجب ًا!!
كيف ميكن ألخ أن يخون أخاه
ساراس
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قصيدة شعرية للشاعر «سارس» ،نشرت في كتاب غزو الكويت
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إحدى صفحات كتاب« :غزو العراق للكويت باللغة اإلجنليزية ،وفيما يلي صفحات أخرى
من هذا الكتاب
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تابع إحدى صفحات كتاب« :غزو العراق للكويت باللغة االجنليزية ،وفيما يلي صفحات
أخرى من هذا الكتاب
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تابع إحدى صفحات كتاب« :غزو العراق للكويت باللغة االجنليزية ،وفيما يلي صفحات
أخرى من هذا الكتاب
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تابع إحدى صفحات كتاب« :غزو العراق للكويت باللغة االجنليزية ،وفيما يلي صفحات
أخرى من هذا الكتاب
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تابع إحدى صفحات كتاب« :غزو العراق للكويت باللغة االجنليزية ،وفيما يلي صفحات
أخرى من هذا الكتاب
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صاحب السمو الراحل الشيخ جابر األحمد الصباح وعن يساره املرحوم براك عبداحملسن العجيل ،ثم املرحوم الشيخ علي اجلسار،
ثم السيد جبر الغامن والسيد فيصل عبدالعزيز اجلالل ،ثم عبدالعزيز فيصل اجلالل ،مبناسبة عقد قران ابن سعادة السفير:
حازم عيسى عبدالرحمن العيسى
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سعادة السفير العيسى وبعض الشخصيات الكويتية والهندية في إحدى املناسبات

339
ومع بعض الشخصيات الكويتية والهندية أيضاً

اخلامتة
لقد ألقينا هنا عصا التس� � ��يار في آخر المط� � ��اف في هذا الكتاب

الجميل الذي يقدم:

< للقارئ الكريم:

خالصة تجربة إنسانية تفاعلت مع واقعها فقدمت لوطنها خدمات

دبلوماسية جليلة.

< ألجيال الدبلوماسيين الصاعدين:

خالصة تجربة دبلوماس� � ��ية رائدة تش� � ��كل مدرس� � ��ة ف� � ��ي التفاعل

الدبلوماسي لتمثيل دولة الكويت أفضل تمثيل.
< للمسؤولين في المجال الدبلوماسي:

نموذجاً إلمكانية االس� � ��تفادة من الخبرات المتراكمة  -وبأي شكل

من األشكال  -الستثمار هذه الخبرات وتوظيفها في مجالها الصحيح
ولنقلها بشكل خاص إلى العاملين في البالد نفسها التي اكتسبوا فيها

هذه الخبرات.

< للدبلوماسيين المتقاعدين:

قدوة حسنة لعدم الركون إلى الفراغ القاتل من جهة ،وحبس الخبرات

المتراكمة المكتسبة دون قصد عمن يستحقها من جهة أخرى.
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< للموثقين للشخصيات الكويتية:

مادة خصب� � ��ة للتوثيق مليئة بالمحتوى الطيب الذي يش� � ��كل رصيداً

سائغاً لالستفادة منه وبشكل مركز حيث يحتوي على خالصة التجارب
بعيداً عن الجزئيات والقشور.
ولنخرج في النهاية بموس� � ��وعة دبلوماسية تلخص تجارب هائلة قد
تضي� � ��ع برحيل أصحابها إن لم توثق ،ولعله� � ��ا دعوة إلخواني المهتمين
بالتوثيق لتكرار هذه التجربة.
والحمد هلل رب العالمين

عبدالمحسن
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املصادر واملراجع
أو ًال املصادر:
 سلسلة مقابالت توثيقية مع السفير عيسى عبدالرحمن العيسى. ثالث حلقات من البرنامج التلفزيوني «حصاد األي��ام» ،أذيعت فيتلفزيون الكويت.

 خمس حلقات من البرنامج اإلذاعي «كنت سفيرا» في إذاعة الكويتالبرنامج العام.

 حلقة من برنامج «من القلب» تلفزيون الشاهد  -تقدمي باسم اللوغانيفي 2013/6/22م.

 مجموعة أوراق عمل وأبحاث وتقارير من أرشيف السفير عيسىالعيسى.

 موقع ويكبيديا املوسوعة احلرة. املوقع اإللكتروني للموسوعة العربية. موقع مصراوي. موقع األهرام الرقمي. موقع اجلزيرة نت. جريدة القبس العدد بتاريخ  2006/10/2والعدد .2014/3/28342

ثانيا املراجع:
 األطلس اجلغرافي للعالم اإلسالمي – سيف الدين الكاتب – الطبعةاألولى – دار الشرق العربي – بيروت 2003م.

 غزو العراق للكويت  -السفارة الكويتية في ماليزيا – الطبعة األولى– 1990م

 الدبلوماسية الكويتية في مواجهة العدوان العراقي على الكويت -املركز اإلعالمي الكويتي – القاهرة  -يناير 1992م.

 أطلس العالم  -ال��دار العربية للعلوم  -الطبعة األول��ى  -بيروت2005م.
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لم يتردد سعادة السفير العيسى حلظة في املوافقة على العمل ضمن فريق السفارة

معتبرا هذا التكليف ما هو إال استجابة لنداء الكويت وتلبية
الكويتية بواشنطن،
ً
للواجب الوطني ،حيث تسلم العيسى مهام عمله في عام  1962بعدما حتولت «إدارة
اخلارجية الكويتية» إلى «وزارة اخلارجية الكويتية».

وهكذا بدأت مسيرة السفير عيسى عبدالرحمن العيسى في اخلارجية الكويتية منذ

عام 1962م واستمرت بفضل الله تعالى نحو  37سنة حتى عام 1998م ،قدم خاللها
الكثير ملصلحة وطنه احلبيب الكويت ،وحقق خاللها العديد من اإلجنازات في املجال

الدبلوماسي وغيره من املجاالت ،و َمثّل بالده في قرابة  12دولة حول العالم ،فشملت
مسيرته املهنية قارات أمريكا الشمالية وإفريقيا وآسيا (جنوب آسيا ،وجنوب شرق

آسيا ،وشمال شرق آسيا) كما مثل بالده في العديد من املؤمترات الدولية واإلقليمية،

منها على سبيل املثال ال احلصر :مؤمتر دول حركة عدم االنحياز ،ومؤمتر قانون البحار،
ومؤمتر منظمة العمل الدولية ومؤمتر منظمة الصناعة «يونيدو» وغيرها.

وأخي��ر ًا ..يأت��ي ه��ذا التوثي��ق محطة تت��زود منه��ا األجيال الناش��ئة بتجرب��ة أجيال

التأسيس في احلياة الدبلوماسية.

