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الكويت تحتفل اليوم بالذكرى الـ 49 الستقاللها

الش���يخ صباح السالم رئيسا 
للخارجية.

وفي 16 يولي���و 1961 صدر 
الدول  ق���رار مجلس جامع���ة 
العربية بقبول الكويت عضوا 
في اجلامعة وفي 14 مايو 1963 
انضمت الكويت الى هيئة األمم 
املتحدة لتصبح العضو ال� 111.

كما تبادلت الكويت التمثيل 
الديبلوماس���ي مع معظم دول 
العالم فكان أول س���فراء مثلوا 
الكوي���ت ف���ي اخل���ارج في 2 
الس���فير  ديس���مبر 1961 هم: 
عبدالعزيز حس���ن الذي أوفد 
الى جمهوري���ة مصر العربية 
العتيقي  والسفير عبدالرحمن 
الذي أوفد الى الواليات املتحدة 

األميركية.
أما أول سفير عربي قدم الى 
الكويت فكان جميل احلجيالن 
سفيرا للمملكة العربية السعودية 
تبعه السفير ريتشموند سفيرا 
ململكة بريطاني���ا العظمى في 

الكويت.
ان للش���عوب محطات في 
لل���دول رجاال  تاريخه���ا وان 
يخلدونه���ا بأعمالهم وما كان 
املغفور له الشيخ عبداهلل السالم 
اال أحد ه���ؤالء الرجال اذ خلد 
الكويت باحلرية والدميوقراطية 
فخلد ذكراه أبناؤها في قلوبهم 

أبا للدستور واالستقالل.

1960 الذي قرر أن يكون الدينار 
هو وحدة النقد الكويتية وفي 
1 ابري���ل 1961 مت طرح الدينار 

الكويتي للتداول.
وفي 11 نوفمبر 1962 صادق 
سمو الشيخ عبداهلل السالم على 
دستور البالد الذي جاء في 183 
مادة تتناول حتديد شكل الدولة 
ونظام احلكم فيها واختصاصات 
الس���لطات الثالث التشريعية 
والتنفيذية والقضائية وحقوق 

األفراد واحلريات العامة.
النه���ج  له���ذا  واس���تكماال 
الذي جبل عليه  الدميوقراطي 
أهل الكويت حكاما ومحكومن 
منذ نش���أتها أجريت في يناير 
1963 االنتخابات الختيار أول 

مجلس امة بعد االستقالل.
ولم تتوقف نظرة الش���يخ 
عبداهلل السالم الثاقبة عند حد 
بناء البيت الكويتي من الداخل 
بل س���عى على الصعيد نفسه 
الى بناء منظومة عالقات الدولة 
اخلارجية مبتدئا باحمليط العربي 
الذي ينبع من دينه وعروبته 
وقوميته متجها منه الى املجتمع 
الدولي ال���ذي يؤكد من خالله 
على مكانة الكويت ودورها في 

املجتمع الدولي.
وأصدر الشيخ عبداهلل السالم 
في 3 أكتوبر 1961 مرسوما أميريا 
يقضي بتعين املغفور له سمو 

خالل هذه احملادثات الى النتائج 
التالية:

»تلغ���ى اتفاقي���ة 23 يناير 
1899 لكونها تتنافى مع سيادة 
واس���تقالل الكويت.. وتستمر 
البلدين بروح  ب���ن  العالقات 

الصداقة الوثيقة«.
ولم يكن سعي الشيخ عبداهلل 
السالم الصباح للحصول على 
االستقالل وليد اللحظة بل هو 
ثمرة جهد دائم وتخطيط مستمر 

للوصول الى الهدف املنشود.
ق���ام س���موه بالعديد  فقد 
من االجراءات التي من ش���أنها 
أن تعجل وحتف���ز على إعطاء 
الكويت استقاللها حيث تسلمت 
الكويت ف���ي األول من فبراير 
عام 1958 مس���ؤولية اخلدمات 
البريدية في الداخل وفي اليوم 
نفس���ه من عام 1959 تسلمت 
الكويت املسؤوليات اخلارجية 
للبريد وهو العام نفسه الذي 
أمر فيه س���موه بوضع قانون 

اجلنسية.
وال تس���تكمل أركان الدولة 
دون أن تكون لها عملتها املستقلة 
وهو األمر ال���ذي أدرك أهميته 
الش���يخ عبداهلل السالم فحث 
دائرة املالية على اجراء دراسة 
عاجلة إلص���دار عملة الكويت 
الوطنية وبالفعل وضع قانون 
النقد الكويتي ف���ي 19 أكتوبر 

غادة الحبيب ـ كونا
يستذكر أهل الكويت اليوم 
ذكرى يوم عزيز على قلوبهم 
يوم اثبتوا فيه انهم ولدوا أحرارا 
وعلى أرض حرة انها الذك�رى 

ال� 49 الستقالل الكويت.
ففي ال� 19 من يونيو 1961 أبى 
الكويتيون وعلى رأسهم سمو 
الراحل الشيخ عبداهلل  األمير 
الس���الم اال أن ميلك���وا زم���ام 
األمور كاملة في كل أمور الدولة 
الداخلية واخلارجية وهو األمر 
الذي ال تكتمل صورته إال بإلغاء 
معاهدة احلماي���ة التي أبرمها 
احلاكم السابع للكويت الشيخ 
مبارك الصباح � رحمه اهلل � مع 
احلكومة البريطانية عام 1899 
آنذاك  الدولية  بسبب الظروف 
التي كانت تتعرض  واملخاطر 
لها اإلم���ارة، اضافة الى خوف 
بريطانيا العظمى من التوسع 
األملاني الذي قد يصل الى الكويت 
عبر خط حدي���د برلن � بغداد 

الذي كان يخطط إلنشائه.
وم���ع اس���تقرار الظروف 
الدولي���ة واإلقليمية احمليطة 
الراحل  بالكوي���ت رأى األمير 
الشيخ عبداهلل السالم الصباح 
11 للكويت ضرورة  ال�  احلاكم 
إلغاء ه���ذه املعاه���دة ألنها ال 
حتقق للكويت سيادتها التامة 
وحريتها واستقاللها فكان له ما 
أراد حيث أعلن استقالل الكويت 
في 19 يونيو 1961 واستبدلت 
تلك املعاهدة باتفاقية صداقة 
ب���ن  احلكومت���ن الكويتي���ة 

والبريطانية.
أدرك املس���ؤولون في  لق���د 
حكومة بريطانيا العظمى آنذاك 
جدية الرغبة الكويتية في إنهاء 
معاهدة احلماية وقدرتها في الوقت 
ذاته على ادارة شؤونها بالكامل 
دون أي تدخل خارجي وهو األمر 
الذي ترجم في سرعة استجابة 
البريطان���ي للمطالب  الط���رف 
الكويتية من خالل الرسالة التي 
البريطاني في  املن���دوب  بعثها 
اخلليج السير جورج ميدلتون 
الى سمو الشيخ عبداهلل السالم 
قائال فيها »لي الشرف أن أشير 
الى املباحثات التي جرت مؤخرا 
بن س���موكم وبن سلفي نيابة 
عن حكومة صاحبة اجلاللة في 
اململكة املتحدة.. فقد مت التوصل 

صاحب السمو األمير الراحل الشيخ عبداهلل السالم خالل توقيعه وثيقة االستقالل


