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القوات املصرية الباسلة في حرب حترير الكويت حاملة صور الرئيس املصري و سمو األمير الراحل الشيخ جابر األحمد وسمو األمير الوالد الشيخ سعد العبداهلل رحمهما اهلل ... ومع سمو ولي العهد الشيخ نواف األحمد 

في قمة القاهرة الطارئة في أغسطس 1990 متوسطا سمو األمير الراحل الشيخ جابر األحمد وسمو األمير الوالد الشيخ سعد العبداهلل رحمهما اهلل 

... ومع صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد  الرئيس املصري حسني مبارك محييا القوات املصرية التي شاركت في حرب حترير الكويت

الرئيس مبارك.. نصير الكويت يوم عّز النصير

قادم سنساعدها مجددا ودائما ألن اخلطر 
كان منذ ايام عبدالكرمي قاس����م عندما 
ارس����ل الرئيس املصري الراحل جمال 
عبدالناصر قوات مصرية الى الكويت 
آنذاك. فالقضية بالنسبة لي هي قضية 
مبدأ، وعندما اتخذت قرار ارسال القوات 
املسلحة وقوفا الى جانب احلق اخذته 
بعيدا عن حس����ابات الربح واخلسارة 
والتكلفة واالعباء رغم ان كل االحتماالت 

واملخاطر كانت متوقعة وقائمة.

صوت الشقيق

فصوت الرئيس مبارك كان صوت 
الشقيق الذي وقف مع الكويت في السراء 
والضراء، وكانت كلماته اآلتية من قلب 
القاه����رة واملطالبة برحيل قوات الغدر 
بلسما في قلوب الكويتيني الذين سمعوا 
من رؤساء غيره اصوات اخليانة ليكون 
املوقف املصري بقيادته موقفا شجاعا 
اصيال بعيدا عن الش����عارات واخلطب 
الرنانة واملتحايلة على احلق، وليختلط 
الدم الكويتي بالدم املصري حتت راية 
التحالف الدولي من اجل مواجهة االعتداء 

والظلم.
فمعادن الرج����ال العظماء ال تعرف 
اال في الش����دائد، فكان الرئيس مبارك 
رمزا ومنوذجا فريدا من الزعماء الذين 
يتعاملون مع السياس����ة بلغة املبادئ 
وبأس����لوب الفرسان النبالء، فاختارت 

العقل في قم����ة القاهرة الطارئة، اتخذ 
مبارك قرارا بسفر بعض القوات املصرية 
الى اخلليج للدفاع عن حقوق الكويت 
العادة الوطن الضائع الى اهله وملساندة 
الش����رعية والتصدي لق����وات العدوان 
ولتكون مصر من اوائل الدول العربية 
املبادرة بارس����ال نحو 40 الف جندي 

لنصرة الكويت.
فمصر »مب����ارك« ادركت ان احتالل 
الكويت هو خرق ملصداقية العرب، فكانت 
حتركات القيادة املصرية وعلى رأسها 
مبارك عن قناعة شخصية بأن ما حدث 

سيؤدي بالعرب جميعا الى الهاوية.
ولقد تعددت جهود مبارك لتحقيق 
هذا الهدف في محاولة توفير مظلة عربية 
ملعاجلة الغزو العراقي للكويت بعيدا عن 
التدخالت االجنبية والذي متثل بدءا من 
دعوته الى مؤمتر قمة عربية الى عشرات 
الرسائل التي وجهها الى املقبور صدام 
حسني مرورا بكل االتصاالت مع الصني 
واليابان واستراليا في اقصى الشرق الى 
الواليات املتح����دة االميركية وكندا في 
اقصى الغرب، حتى اتى التحرير الذي 

كان الرئيس مبارك احد رجاالته.
بعد التحرير، اكد الرئيس مبارك على 
حتمية عالق����ات االخوة والصداقة بني 
البلدين والشعبني، وكان يقول دائما ردا 
على التهديدات املتالحقة من املقبور: ال 
قدر اهلل لو تعرضت الكويت ألي خطر 

»األنباء« مصر لتكون مقرها ايام االحتالل 
العراقي اآلثم، حيث مت تقدمي كل االمكانات 
واملس����اعدات لتصبح »األنباء« صوت 
الكويتيني الى العالم من قلب القاهرة.

وبرزت املواق����ف الكويتية واضحة 
خالل محنة االرهاب التي تعرضت لها 
مصر في السنوات املاضية، فكانت تسارع 
بادانتها لالعمال االرهابية والتعبير عن 
آالمه����ا الرواح الضحايا االبرياء الذين 
تس����تهدفهم تلك االعمال الال مسؤولة 
واعالن التضامن مع احلكومة املصرية 
في مكافحة االعمال الغريبة على الشعب 

املصري.
وجتلى التضامن الكويتي مع مصر 
في اروع اش����كاله بع����د حادث تعرض 
الرئيس مبارك حملاولة اغتيال فاشلة في 
العاصمة االثيوبية عام 1995 والذي كان 
محل استنكار وتنديد من حكومة وشعب 
الكويت، وكانت الوفود الكويتية الرسمية 
والش����عبية في طليعة املتوافدين على 
القاهرة لتهنئة الرئيس مبارك بنجاته 

من احلادث اآلثم.
وواظب الرئيس املصري حسني مبارك 
على زي����ارة الكويت وااللتقاء بأمرائها 
وش����يوخها والتباحث معهم مبختلف 
املجاالت لتعزيز وتوطيد العالقات بني 
البلدين، حيث سبق ان زار الكويت في 
فبراير 1988 وفبراير 1989 ومايو 1993 
وابريل 1997 ومارس 1999 وفبراير 2001 

إعداد: محمد ناصر
االخوة والتعاون هما دائما عنوان 
بارز للعالق����ات الكويتي����ة � املصرية 
الضاربة في عمق التاريخ وقد جتذرت 
وتوطدت ايضا في عهد الرئيس املصري 
محمد حسني مبارك الذي عرفته الكويت 
فارس����ا أصيال وصوتا صادعا باحلق 
إبان االحتالل العراقي اآلثم عندما شكل 
موقفه وقفة عز وش����رف ناصرا للحق 
ومعينا للمظلوم ومسخرا إمكانات بلده 
العظيم ومقدراته في سبيل إعادة احلق 

الى نصابه.
دائما ما كان وسيبقى اسم الرئيس 
محمد حس����ني مبارك بغض النظر عن 
موقعه ومنصبه عنوانا للوفاء واإلخالص 
في قلب كل كويتي فتحت له مصر أبوابها 
وأرسلت قواتها بأمر من القائد األعلى 
للقوات املسلحة حسني مبارك ليكونوا 
مع أشقائهم في املهمة األنبل وهي حترير 

الكويت من براثن الغدر.
كان موقف الرئيس مبارك في أزمة 
احتالل الكويت موق����ف الزعيم القائد 
امللت����زم بقضايا العروبة والش����عوب 
العربية إذ سعى مبوقفه الرافض بشدة 
لالحتالل العراقي حلقن دماء األش����قاء 
العرب، حيث ح����اول بكل ما أوتي من 
عزم وقوة وخبرة وحنكة القناع املقبور 
صدام حسني بسحب قواته من الكويت 
لكن املقبور أصر على االستماع لصوت 

شيطانه واستمر في غيه وحقده.

نصرة الحق الكويتي

لم ييأس الرئيس املصري ولم يتوان 
عن طرق كل األبواب واستخدام جميع 
السبل بغية نصرة احلق الكويتي فدعا 
لقمة عربية طارئة احتضنتها »قاهرة 
املعز« في 10 أغسطس وأعلن فيها عن 

دعمه وتضامنه الكامل مع الكويت.
الرئيس حس����ني مبارك  وي����روي 
وقع خبر االحتالل عليه فيقول: »يوم 
2 اغسطس الس����اعة الرابعة والنصف 
صباحا، وانا باقول ان شاء اهلل اغسطس 
ده يكون هادئ مرة س����نة من سنوات 
احلكم، بس الواحد يستريح اسبوع، قالوا 
لي: احلق، االعتداء، واملوضوع خطير، 
جالي شلل في التفكير، انا أصلي راجل 

ونوفمبر 2001 ويناير 2002 ويناير 2003 
وفبراير 2006 وديسمبر 2009.

الس����مو االمير  ومع تولي صاحب 
الشيخ صباح االحمد مقاليد احلكم، اكد 
مرات عديدة على اهمية الدور املصري 
واخوية العالقات الكويتية � املصرية، 
حيث س����بق لصاحب السمو االمير ان 
زار مصر بعد توليه مقاليد احلكم في 
اغسطس 2006 حيث استهدفت زيارته 
توطيد العالقات االخوية ودعم التعاون 
املش����ترك مبا يخدم مصالح الشعبني 
الشقيقني على وجه خاص واالمة العربية 
بش����كل عام، كما زارها صاحب السمو 
االمير ضم����ن جولته العربية في مايو 
2010 والتقى بالرئيس املصري وتبادل 
معه سبل تعزيز العالقات، هذا بخالف 
زياراته ملصر التي استضافت عددا من 
القمم شدد خاللها صاحب السمو على 
دور مصر والرئيس حسني مبارك في 

دعم القضايا العربية.

التفاهم واألخوة

فالتفاهم واالخ����وة دائما ما يجمع 
بني القيادتني في البلدين وعلى رأسهما 
صاحب الس����مو االمير الشيخ صباح 
االحمد والرئيس املصري حسني مبارك 
فيها تسود روح املودة واحلب والتعاطف 

بني الشعبني املصري والكويتي.
وجتلت العالقات في ابهى صورها 
ف����ي يناي����ر 2009 عندما اس����تضافت 
الكويت اعمال القمة العربية االقتصادية 
والتنموية بحضور رؤساء الدول العربية 
او ممثليهم وفي مقدمتهم الرئيس املصري 
حسني مبارك حيث لعبت الكويت ممثلة 
في قيادتها احلكيمة دورا بارزا في حتقيق 
املصاحلة بني االش����قاء العرب، من هذا 
املنطلق فإن العالقة بني الكويت ومصر 
تعتبر منوذجا مميزا في العالقات العربية 

� العربية. 
اقتصاديا وفي عهد الرئيس املصري 
� املصرية  الكويتية  العالقات  ازدهرت 
وبلغت االستثمارات الكويتية حدا غير 
مس����بوق حيث احتلت الكويت املركز 
الثاني كأكبر دولة عربية مستثمرة في 
مصر بعد اململكة العربية الس����عودية، 
وتقدر اس����تثماراتها بنح����و 1.5 مليار 

دوالر وهو ما مثل نحو 25% من اجمالي 
االس����تثمارات العربية وفق����ا لبيانات 
وزارة االس����تثمار املصرية، وقالت ان 
رجال اعمال كويتيني يساهمون في 38 
مش����روعا متويليا وخمسة مشروعات 
اس����كان، وخمسة مشروعات مقاوالت، 
وخمسة مشروعات بنية حتتية، وخمسة 
مستشفيات، و45 مش����روعا سياحيا، 
اضافة الى 98 مش����روعا صناعيا، و22 
منها في مجال الصناعات الهندسية و15 
في قطاع الصناعات الغذائية اضافة الى 
مشروعات غذائية وكيماوية ومعدنية 

بنظام املناطق احلرة.
كما س����اهمت الش����ركات الكويتية 
في عهد الرئيس املصري في كثير من 
املشروعات في قطاع البترول مثل تنفيذ 
اول مصنع النتاج مواسير نقل البترول، 
واملشاركة في االستكشافات البترولية في 
الصحراء الغربية، اضافة الى املشاركة في 

توصيل البترول عبر خط سوميد.
وتوالت االتفاقي����ات التجارية التي 
تنظم العالقات االقتصادية والتجارية 
واالس����تثمارية ب����ني مص����ر والكويت 
اتفاقية تش����جيع وحماية  ومن اهمها 
االستثمارات املتبادلة واتفاقية التعاون 
بني الغ����رف التجارية املصرية وغرفة 

جتارة وصناعة الكويت.
الكويتي  ولم يتوق����ف اجلانب����ان 
واملصري عن عقد العديد من االتفاقيات 
التي تدعم التعاون االقتصادي فيما بينهما 
وكان آخرها في ديسمبر 2009 عندما مت 
خالل اعمال الدورة الثامنة للجنة العليا  
الكويتية � املصرية املشتركة التي عقدت 
في الكويت التوقي����ع على 5 اتفاقيات 
تعاون شملت مجاالت الشؤون اجلمركية 
والسياحة والتربية والثقافة واالعالم 

اضافة الى االسكان والتعمير.
فمكان الرئيس املصري القلب والفؤاد 
في قلوب الكويتيني الذين يكنون له كل 
معاني التقدير وعواطف احملبة ومشاعر 
العرفان وفاء لعالقاته الطيبة مع بلدنا 
ولدوره الذي سيبقى محفورا ابد الدهر في 
قلوبنا وعقولنا وذاكرة شعبنا وحكامنا 
ومس����طرا بحروف من ذهب في تاريخ 
وطننا الذي كتب اس����م الرئيس مبارك 

عاليا وخالدا وشامخا دائما وابدا.

عس����كري، وعارف تطور االحداث دي 
كويس قوي، واقدر اعمل لها تقدير، ألن 
انا اشتركت في حاجات من دي كثيرة، 
وعملنا تقديرات مواقف كثيرة في حاجات 
اصعب م����ن دي بكثير، قمت صحيت، 
وقعدت مش قادر اصدق اللي بيحصل، 
العراق والكويت بلدان عربيان عضوان 
في جامعة الدول العربية، عانوا مع بعض 
في حرب، ده انضرب، وده انضرب، وده 
ساعده بفلوس، احلقيقة انا بقيت مذهول، 

مش قادر اصدق نفسي ابدا«.

الجاهلية األولى

وقال الرئي����س مبارك في ردة فعل 
قيادته وشعبه اثر الغزو العراقي على 
الكويت في اغسطس 1990 ان االجتياح 
العراقي للكويت يعيد حياة امتنا الى 
اجلاهلية االولى، واننا نرفض بش����كل 
قاطع االجتياح العراقي للكويت واعتداء 
الق����وي على الضعيف، وس����لب حامل 
السالح االعزل روحه وماله وارضه وحتل 
الفرقة والتمزق محل الوحدة والتجمع، 
ويشيع الصراع والقتال واخلصام بني 

االشقاء.
وفي لقاء اجرته الزميلة بيبي املرزوق 
مع الرئيس املصري، قال عن تلك املرحلة: 
املوقف ال����ذي اتخذته مصر الدولة، لم 
يكن قراري وحدي، بل كان قرار الشعب 
ايضا، كان يستند الى شرعية جماهيرية 
واسعة، وكان يستمد شرعيته من نبض 
الش����ارع املصري، ومن اتفاقية الدفاع 

العربي املشترك.
واضاف: كان الشعب يشعر بالغضب 
جتاه العدوان العراقي، ويشعر باالسى ملا 
يحدث للشعب في الكويت، وكانت اتفاقية 
الدفاع العربي املشترك تلزمنا بالدفاع عن 
حرية شعب، وعن ارض شعب تعرض 
للعدوان، واذكر ان العراق ادعى ان املوقف 
املصري مبناصرة الكويت يلغي اتفاقية 
الدفاع العربي املشترك، وال ادري كيف 
الغيناها، وقد كنا اول دولة وقفت الى 
جانب الكويت، أليس هذا تطبيقا فعليا 
وادبيا ومعنويا لالتفاقية؟ واذكر اننا لم 
نكتف بالتأييد اللفظي، بل وضعنا كل 

امكاناتنا حتت تصرف الكويت.
وبعدما لم يس����تمع املقبور لصوت 


