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د.عبداهلل احملارب

غالف الكتاب

»الكويت ومصر دراسة توثيقية في العالقات الثقافية والسياسية واالقتصادية«

بيان عاكوم
انطالقا من ثقل مصر الثقافي 
وريادتها في جميع املجاالت لفتت 
إليها األنظار في القرن املاضي، 
وكان���ت الكويت م���ن أوليات 
الدول التي استفادت من التقدم 
والتطور املصري في النواحي 
الثقافية والعلمية والتجارية، 
لذلك نشأت بني الكويت ومصر 
عالقات بدأت منذ حملة محمد 
علي باشا على احلجاز، حيث 
بدأت املب���ادالت التجارية بني 
جتار الكوي���ت ومصر وكذلك 
العالقات الثقافية وكانت تلك 
األسس التي بني عليها احلراك 
الثقافي االقتصادي والسياسي 
والعسكري بني البلدين، كل ذلك 
رصده املؤلف د.عبداهلل احملارب 
في كتابه ال���ذي يحمل عنوان 
»الكويت ومصر دراسة توثيقية 
في العالقات الثقافية والسياسية 
واالقتصادي���ة« والذي صدر 
عن مركز البحوث والدراسات 

الكويتية لعام 2009.
وقّس���م املؤل���ف كتابه الى 
خمسة فصول بدأها باحلراك 
البعثات  العلم���ي من خ���الل 
التي كانت  الكويتية  الطالبية 
الى مص���ر للتعلم في  تذهب 
اجلامع���ات واملعاهد املصرية 
بالتحدي���د األزهر الش���ريف، 
وكذلك تطرق الكاتب الى املوقف 
املصري من أزمة الكويت بسبب 
العراقي���ة وإدانتها  االدعاءات 
للغ���زو العراقي للكويت، وما 
قامت ب���ه الكويت من وقوفها 
الى جانب مصر في حربها ضد 
إسرائيل واملساعدات والقروض 
التي قدمها الصندوق الكويتي 
للتنمية االقتصادية عبر إنشاء 
الكثير من املشاريع في مصر.

الرواد

الفصل  يتحدث املؤلف في 
األول الذي يحمل عنوان »الرواد« 
عن بداية العالقات بني الكويت 

ومصر والتي كانت عن طريق 
التعليم حني كان لشباب الكويت 
شغف في التزود علم وااللتحاق 
الكبرى وعلى رأسها  باملعاهد 
األزهر الش���ريف، متحدثا عن 
مجموعة من الرواد ذهبوا الى 
القاهرة في القرن التاسع عشر، 
مشيرا الى ان اول طالب كويتي 
وصل الى مصر لطلب العلم هو 
الشيخ عيسى بن علوي الذي 
س���كن مصر ومات بها، وذلك 
روى الكاتب قصص الش���يخ 
احمد الفارس والشيخ مساعد 
العازمي وغيرهما ممن جعلوا 
من مصر وطنا ثانيا احتضنهم 

وعلمهم علوم الدين.

صور من العالقات

واس���تحضر الكاتب صورا 
من العالقات على كل االصعدة 
الثقافي  وتش���مل املس���توى 
والسياس���ي والعس���كري ثم 
االقتص���ادي، وعزز دراس���ته 
بالوثائق، كما استخرج من قوائم 
الشركات الكويتية التي تعمل 
في مصر مجموعة من اجلداول 
واإلحصائيات التي تبني طبيعة 
نشاط رؤوس األموال الكويتية 

ومدى انتشارها.
وأول���ى الكات���ب اهتمام���ا 
بالصحافة املصرية التي لفتت 
انتباه الكويتيني حيث فتحت 
أعينهم للحاق بالركب وهذا ما 
جعلهم يش���تركون في بعض 

املجالت املصرية.
وفي مجال العالقات التجارية 
اش���ار الكاتب الى تردد بعض 
التج���ار على مصر وكانت في 
مقدمة األعمال التجارية جتارة 

اجلمال.
أم���ا ف���ي مج���ال العالقات 
السياسية فبدأت بزيارة ولي 
العهد الشيخ أحمد اجلابر بعد 
زيارته لبريطاني���ا حيث مر 
مبصر ومكث فيها عدة ايام حيث 
لفت املؤلف ال���ى ان العالقات 
تط���ورت عندما كث���رت اعداد 
الطالب الكويتيني في القاهرة 
ومت افتتاح بيت الكويت ليكون 
اول اتصال رسمي من الناحية 

الكويت وقت العدوان الثالثي 
على مصر ومشاركتها عواطف 
االخوة والوف���اء، متحدثا عن 
املساعدات املالية الكويتية ملصر 
التي لم تقتصر وقت احلرب امنا 
امتدت لعقود طويلة، كما بني 
الكويت بالوحدة بني  ترحيب 
مصر وس���ورية وقتها واملها 
في ان تق���ود هذه الوحدة الى 

الوحدة العربية الشاملة.

مواجهة أطماع العراق

في الفص���ل الثالث، حتدث 
احملارب عن اطماع العراق في 
الكويت التي بدأت مع امللك غازي 
ونوري السعيد ثم عبدالكرمي 
قاسم الذي هاجم اعالن الكويت 
اس���تقاللها في 19 يونيو 1961 
واعلن من جان���ب واحد ضم 
الع���راق، وهنا  الى  الكوي���ت 
وصف الكاتب املوقف املصري 
من هذا التصرف حيث سارعت 
الى اصدار بيان تنبذ فيه مسألة 
الضم، وبني الكاتب ان موقف 
مصر حينها لفت انظار العالم 
واظهر ان للكويت حليفا قويا 
يؤيدها ف���ي احملافظ���ة على 

استقاللها.
وخص الكاتب جزءا للحديث 
عن غزو صدام للكويت وكيف 
بدأ بادعاءات واكاذيب بني فيها 
الكويت واالمارات تغرقان  ان 
االسواق بالنفط لتدمر االقتصاد 
العراقي وكيف ان العراق دافع 
عن اخلليج في حربه مع ايران 
وارساله امللك حسني الى اخلليج 
للمطالبة بسداد 30 مليار دوالر 
للعراق وإلغاء الديون وربطه 
هذا باحلدود ما بني البلدين الذي 
ال ميكن انهاؤه اال باملوافقة الى 
جانب مطالبه بتأجير جزيرتي 
وربة وبوبي���ان للعراق إال ان 
دول اخللي���ج رفضت املطالب 
املتعجرفة تلك وبعدها ظهرت 
احلش���ود العس���كرية عل���ى 
احل���دود مما اس���تدعى تدخل 
الرئيس املصري وامللك فهد اال 
ان صدام طمأنهما ان احلشود 
ليست حلرب او اعتداء عسكري، 
الكاتب الى ان صدام  واش���ار 

وامللك حسني ظهرا في صورة 
تش���كيل عصابي يعتمد على 
التخويف وبعدها بدأ  اسلوب 
الغ���زو الصدامي على الكويت 
وبني خالله الكاتب جهود مصر 
في مواجهة الغزو من خالل ادانة 
العدوان ودعوتها الى انسحاب 
القوات العراقية وعودة احلكومة 
الش���رعية للكويت الى جانب 
التح���رك الش���عبي من خالل 
املظاهرات وايضا وقوف االعالم 

املصري الى جانب الكويت.
كما وصف املؤلف أثر ذلك 
الغزو على الكويتيني املوجودين 
في مصر واملساعدات التي قدمتها 

مصر للمواطنني الكويتيني.

مواجهة إسرائيل

خصص الكاتب الفصل الرابع 
للحديث ع���ن الكويت ومصر 
ومواجهتهما إلسرائيل واشار 
في بداية هذا الفصل الى الدور 
املصري ف���ي تنظيم اجليش 
الكويتي في بداية تأسيس���ه 
وتطرق الكاتب حلرب عام 1967 
وكيف وقفت الكويت الى جانب 
مصر قيادة وشعبا، حيث كانوا 
يتابعون ما يحصل على خطوط 
املواجهة بني مصر واسرائيل 
وتتفاع���ل مع تل���ك االحداث 
وتأييدها ملوقف مصر باستعمال 
حقها في سد خليج العقبة بوجه 
العدو، وصدور مرسوم اميري 
بتعيني صالح محمد الصباح 
نائب رئيس االركان العامة قائدا 
للواء اليرموك لالش���تراك مع 
العربية االخرى في  اجليوش 
الدفاع عن الوطن العربي ضد 
اي عدوان، وقد شاركت الكويت 
بوحداتها ورجالها وذهب جميع 
اجلي���ش الكويتي الى اجلبهة 

املصرية.

حرب االستنزاف

وذكر الكاتب ايضا مشاركتهم 
في حرب االستنزاف حيث كان 
اليرموك دور  لكتيبة مغاوير 
فعال في تلك احلرب من خالل 
اشتراكها بقصف مواقع القوات 
االس���رائيلية ه���ذا الى جانب 

مشاركة القوة اجلوية الكويتية 
العربي  في املجهود احلرب���ي 
اثناء ح���رب اكتوبر 1973 في 
اجلبهة املصرية، وذكر الكاتب 
ان عدد الشهداء وصل الى 40 
شهيدا س���قطوا في حرب 73، 
مش���يرا الى أنهم نسبة كبيرة 
بالقياس الى عدد الكويتيني في 

ذلك الوقت.

العالقات االقتصادية والتجارية

وعن الفص���ل االخير، فقد 
خصصه للحديث عن العالقات 
االقتصادي���ة والتجاري���ة بني 
ال���ى ان  البلدي���ن، مش���يرا 
الكويتي���ة في  االس���تثمارات 
مصر تأت���ي في املرتبة االولى 
ب���ني ال���دول العربي���ة، حيث 
الكويتية  شكلت االستثمارات 
نسبة تفوق ال� 25% من جملة 
االس���تثمارات العربي���ة ف���ي 

مصر.
وأورد الكات���ب مجموع���ة 
م���ن االتفاقيات الت���ي وقعت 
بني البلدين والتي من ش���أنها 
أن تع���زز التب���ادل التجاري، 
وتقدم التس���هيالت إلجراءات 
اس���تيراد الس���لع، الى جانب 
اتفاقيات عدة للتعاون العلمي 
والفني والسياسي والزراعي 
واتفاق تشجيع االستثمارات 

املتبادلة.
كما قدم املؤلف موجزا عن 
الشركات االستثمارية الكويتية � 
املصرية العاملة في مصر كالبنك 
العربي االفريقي الدولي، وشركة 
االستثمار الكويتية � املصرية 
الدولية  العربي���ة  والش���ركة 

للفنادق والسياحة.
وفي خت���ام الفصل، حتدث 
الكاتب عن القروض واملعونات 
الت���ي قدمته���ا الكوي���ت عبر 
الكويت���ي للتنمية  الصندوق 
االقتصادي���ة العربي���ة، حيث 
س���اهم الصندوق في تغطية 
نح���و 32 مش���روعا في مصر 
كمشروع حتسني قناة السويس 
البح���ري،  النق���ل  وتطوي���ر 
ومشروع الصندوق االجتماعي 

للتنمية.

السياسية والثقافية.

العالقات الثقافية

الكات���ب د. عب���داهلل  رأى 
احملارب في الفصل الثاني الذي 
خصصه للعالقات الثقافية بني 
مصر والكويت مدى اإلس���هام 
التعليم  املصري في تطوي���ر 
في الكويت، وبني ان العالقات 
الثقافية الرسمية بني البلدين 
ب���دأت بعد تول���ي عبدالطيف 
الشمالن منصب مدير املعارف 
في إم���ارة الكويت ومحاوالته 
إرسال أساتذة تساهم مصر في 
دفع نص���ف مرتباتهم وقبول 
بعثات طالبية تدرس في مصر 

على نفقة احلكومة املصرية.
واشار الكاتب الى ان بعثة 
املعلمني االول���ى التي وصلت 
من مصر ال���ى الكويت طبقت 
اخلطط واملناهج املصرية في 
مدارس الكويت بعد اجراء بعض 
التعديالت مبا يتناسب واملجتمع 

الكويتي.
وحتدث عن البعثات الطالبية 
الذين رأوا في مصر اطاللة مهمة 
الى عالم آخر، مشيرا الى انهم 
عبدوا ملن جاءوا بعدهم وعادوا 
الى بالدهم ليكونوا في مقدمة 
الصفوف التي تعمل على بناء 
الكويت ورقيها منهم عبدالعزيز 
حسني الذي كلف باالشراف على 
بيت الكويت في القاهرة، كما كان 

اقتراح بانشاء مكتب  صاحب 
الكويت في مصر الذي هو نواة 
س���فارتنا في مصر بعد ذلك، 
وخص بالذكر افتتاح الرئيس 
جم���ال عبدالناصر والش���يخ 
عبداهلل اجلابر ومعه الش���يخ 
الكويت  العبداهلل لبيت  سعد 
بعد انتقال مقره الى بيت آخر 
بالدق���ي، وهو اآلن س���فارتنا 
في القاهرة، وب���ني الكاتب ان 
االس���هام املصري في تطوير 
التعليم في الكويت لم يقتصر 
على التعليم العام والديني، امنا 
شمل جوانب اخرى كالتعليم 

الفني واملهني.

زيارة الشيخ عبداهلل الجابر لمصر

وحت���دث الكاتب عن زيارة 
الشيخ عبداهلل اجلابر ملصر بعد 
ث���ورة 23 يوليو 1952 وقيامه 
بدور الوسيط ما بني الضباط 

االحرار واالخوان املسلمني.
وبني الكات���ب ان العالقات 
الثقافية بني البلدين لم تقتصر 
على التعليم، امنا شملت القضاء 
والشرطة واملطبوعات والتدريب 

على فنون الطيران املدني.
وصور الكاتب ما حصل في 

الكاتب د.عبداهلل المحارب تحدث عن بداية العالقات التعليمية والتجارية والثقافية

كــتاب


