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العوامل المؤثرة في قرار الكويت: إقامة عالقات 
دبلوماسية مع االتحاد السوفياتي في عام ١٩٦٣

فيصل أبو صليب (*)
مدّرس في قسم العلوم السياسية - جامعة الكويت.

مقدمة
في حزيران/يونيو عام ١٩٦١ نالت الكويت استقاللها من بريطانيا العظمى التي كانت 
ترتبط معها بمعاهدة حماية منذ كانون الثاني/يناير ١٨٩٩. وبعد استقاللها بعامين، وفي آذار/

مارس عام ١٩٦٣ أبرمت الكويت عالقات دبلوماسية مع االتحاد السوفياتي، وكانت بذلك أول 
بلد خليجي عربي يقيم عالقات مع موسكو.

وعلى الرغم من أن االتحاد السوفياتي السابق أقام عالقات دبلوماسية مع السعودية في 
عام ١٩٢٦، إال أن هذه العالقات ُقطعت من جانب السعودية بعد ذلك بفترة قصيرة، ولم تعد 
هــذه العالقات بين الجانبين إال في عــام ١٩٩٠، في حين أن بقية بلدان الخليج العربية مثل 
عمان واإلمارات وقطر لم ُتقم عالقات دبلوماسية مع موسكو إال في منتصف الثمانينيات من 
القرن الماضي، على الرغم من حصول هذه الدول جميعها على االستقالل في عام ١٩٧١. حيث 
ارتبطت جميع بلدان الخليج العربي بالمعسكر الغربي الذي قادته الواليات المتحدة األمريكية 
خالل مرحلة الحرب الباردة، في حين استطاعت الكويت أن تنتهج سياسة خارجية متوازنة بين 

القطبين الرئيسيين في النظام الدولي حينها، االتحاد السوفياتي والواليات المتحدة.

وبناًء عليه، تحاول هذه الدراسة اإلجابة عن تساؤالت رئيسية، أهمها: ما هي العوامل التي 
دفعت الكويت بعد استقاللها إلى إبــرام عالقات دبلوماسية مع موسكو، على خالف نظرائها 
في بلدان الخليج العربي؟ وهــل كــان هناك تأثير للجماعات السياسية في الكويت في قيام 
حكومتها بانتهاج سياسة خارجية متوازنة بين المعسكرين الشرقي والغربي؟ وكيف استطاع 
بلد صغير بحجم الكويت وموقعه الجيوسياسي، وبشكل منفرد عن محيطه اإلقليمي، أن يوازن 

في عالقاته بين مختلف القوى الدولية؟

drabusulaib@hotmail.com. (*) البريد اإللكتروني: 
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أوًال: منهج الدراسة
يعتمد منهج الدراسة على منهج تحليل القرار الذي يركز على دراسة العوامل المؤثرة في 
قـــرار الكويت إبـــرام عــالقــات دبلوماسية مــع موسكو فــي عــام ١٩٦٣، ورصـــد تأثير الجماعات 
الــســيــاســيــة فــي الــكــويــت فــي قـــــرارات ومـــواقـــف ســيــاســة الــكــويــت الــخــارجــيــة. كــمــا يعتبر المنهج 
التاريخي مهمًا في استعراض أهم األحداث التي تساعد في فهم العوامل التي دفعت الكويت 

إلى موازنة عالقاتها الخارجية بين المعسكرين الشرقي والغربي في مرحلة الحرب الباردة.

ثانيًا: العوامل المؤثرة في قرار الكويت: 
إقامة عالقات دبلوماسية مع االتحاد السوفياتي في عام ١٩٦٣

فـــي آذار/مــــــــارس عــــام ١٩٦٣، تـــم تـــبـــادل الــمــذكــرتــيــن بــيــن الــســفــيــر الـــروســـي فـــي واشــنــطــن 
أناتولي دوبرينن والقائم باألعمال في سفارة الكويت في واشنطن طلعت الغصين. وأصدرت 
حكومة دولة الكويت وحكومة االتحاد السوفياتي البيان الرسمي الذي كان نصه «إن حكومة 
االتحاد السوفياتي قبلت اقتراح حكومة دولــة الكويت، بإنشاء عالقات دبلوماسية بين اتحاد 
الــجــمــهــوريــات الــســوفــيــاتــيــة االشــتــراكــيــة، وبــيــن حــكــومــة دولــــة الــكــويــت وأن يــتــم تـــبـــادل الــبــعــثــات 
الدبلوماسية بينهما على درجــة ســفــارة» (١). ويشير هذا البيان إلى أن الكويت هي التي بادرت 
بطلب إبرام عالقات دبلوماسية مع موسكو. وفي واقع األمر، فإن قرار الكويت إقامة عالقات 
دبلوماسية مــع االتــحــاد السوفياتي كــان مــتــأثــرًا بمجموعة مــن الــعــوامــل والمتغيرات الداخلية 

والخارجية والخصائص الذاتية للكويت.

١ - المحدد الجغرافي والتاريخي
ال يمكن تفسير قيام الكويت بمحاولة موازنة عالقاتها مع المعسكرين الشرقي والغربي 
دون فهم العوامل التاريخية والجغرافية المتعلقة بدولة صغيرة مثل الكويت. حيث يحتل الموقع 
الجغرافي والخلفية التاريخية أهمية بالغة في فهم السياسة الخارجية للدول الصغيرة التي 
تسعى على الدوام إلى تبّني سياسة الحياد لتحقيق هدفها الرئيسي المتعلق بالبقاء. وقد أدركت 
الكويت، كنموذج للدولة الصغيرة، منذ نشأتها بــأن سياسة المحافظة على الــتــوازن اإلقليمي 

والدولي والبقاء على الحياد هو الضمانة الوحيدة لتحقيق األمن والبقاء (٢).

وتشير الخلفية التاريخية لعالقات الكويت الخارجية قبل استقاللها إلى أنها كانت تسعى 
على الدوام إلى تحقيق التوازن مع األطراف اإلقليمية، وعدم التورط في النزاعات الخارجية، 

طلعت يعقوب الغصين، خمس جنسيات والوطن واحد: من مذكرات طلعت يعقوب الغصين (الكويت:   (١)
مطبعة حكومة الكويت، ١٩٨١)، ص ٤٠٤.

حسن اإلبــراهــيــم، الــدول الصغيرة والنظام الــدولــي: الكويت والخليج (بــيــروت: مؤسسة األبــحــاث   (٢)
العربية، ١٩٨٢).
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بمعنى أن التوازن والحياد كانا ركيزتين رئيسيتين في سياسة الكويت الخارجية منذ نشأتها. 
وقـــد عــمــد حــكــام الــكــويــت مــنــذ الــمــرحــلــة الــمــبــكــرة لنشأتها إلـــى الــلــعــب عــلــى الــتــوازنــات اإلقليمية 
والدولية من أجل تحقيق الهدف الرئيسي المتمثل بالبقاء واألمن. وبالتالي، فإنه يمكن القول 
بأن خطوة الكويت بالسعي إلقامة عالقات دبلوماسية مع االتحاد السوفياتي ودول المعسكر 
االشــتــراكــي تعتبر امــتــدادًا طبيعيًا لسياستها الخارجية فــي مرحلة مــا قبل االســتــقــالل، كما أنها 
تعكس طبيعة الركائز الرئيسية التي قامت عليها سياسة الكويت الخارجية منذ نشأتها والتي 

تقوم على ركيزتي الحياد والتوازن.

ومن ناحيٍة أخــرى، يعتبر العامل الجغرافي من المحددات الرئيسية التي دفعت الكويت 
إلى تبني مبدأ التوازن في عالقاتها الخارجية منذ نشأتها ولغاية اليوم، حيث إن موقع الكويت 
الجغرافي، كدولة صغيرة محاطة بثالث دول كبرى في المنطقة، جعل الخيارات المطروحة 
أمامها في عالقاتها الخارجية محدودة إلى حد كبير، وأسهم بشكل واضح في إدراك الكويت 
أن الحياد بين األطراف اإلقليمية والسعي لتحقيق التوازن بينها هو الضمانة الحقيقية لحماية 

أمنها ودرء المخاطر الخارجية عنها.

ويمكن القول بأن هذه الصورة في المشهد اإلقليمي يمكن تطبيقها في المستوى الدولي، 
فكما أن الكويت سعت إلــى تحقيق عالقات متوازنة بين األقطاب اإلقليمية الثالثة المجاورة 
لها، وهي السعودية والعراق وإيران، فإنها سعت في االتجاه نفسه إلى إقامة عالقات متوازنة 
مع األقطاب الدولية. وذلك ألن الكويت أدركت بأن انحيازها لمصلحة أحد القطبين الرئيسين 
في النظام السياسي الدولي في مرحلة الحرب الــبــاردة، وهما االتحاد السوفياتي والواليات 
المتحدة سوف ينعكس بالتبعية على عالقاتها باألقطاب اإلقليمية، األمر الذي سوف يخل بمبدأ 

التوازن اإلقليمي الذي تسعى الكويت لتحقيقه.

وبناًء عليه، فقد كان لخصائص دولة الكويت الذاتية دور مهم في تحديد مسار سياستها 
الخارجية، حيث أدى وضع الكويت الجغرافي والديمغرافي، وقدراتها العسكرية المتواضعة، 
وثروتها النفطية الضخمة، إلى انتهاجها سياسة عدم االنحياز والتوازن بين مختلف األطراف 

والقوى في النظامين اإلقليمي والدولي (٣).

٢ - تهديد عبد الكريم قاسم للكويت في عام ١٩٦١
في ١٩ حزيران/يونيو ١٩٦١ أعلنت الكويت استقاللها وإلغاء معاهدة الحماية البريطانية 
التي أبرمت بين حاكم الكويت الشيخ مبارك الصباح وبريطانيا في كانون الثاني/يناير ١٨٩٩، 
وبعد أيــام قليلة من هذا اإلعــالن، أعلن رئيس الــوزراء العراقي األسبق عبد الكريم قاسم في 
مؤتمر صحافي رفضه إعالن استقالل الكويت، مشيرًا إلى عدم شرعية معاهدة الحماية، وأن 

الكويت تعتبر جزءًا من العراق يجب عودته إلى األصل العراقي.

علي خريبط، «نظرة تحليلية لسياسة الكويت الخارجية،» مجلة صوت الخليج (الكويت) (٢٠ حزيران/  (٣)
يونيو ١٩٨٣)، ص ١٠.
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ويذكر السفير طلعت الغصين الذي عمل لفترة سكرتيرًا خاصًا ألمير الكويت الراحل الشيخ 
عبد الله السالم، أن المسؤولين في الكويت لم يكن لديهم النية لالنضمام إلى جامعة الدول 
العربية في السنوات األولى من استقالل الكويت، رغبة منهم في الحفاظ على عنصر التوازن 
والعالقات الجيدة مع مختلف البلدان العربية، في الوقت الذي شهدت فيه الجامعة العربية 
العديد من االنقسامات السياسية. وينطبق األمر نفسه على مسألة االنضمام إلى األمم المتحدة، 
حيث رأت الكويت أن مثل هــذه الخطوة تحتاج إلــى مرحلة تمهيد واستعداد وتدريب للكوادر 
الوطنية الدبلوماسية قبل االنضمام إلى المنظمة الدولية. ولكن هذا الموقف اختلف كليًا مع 
ظهور الرفض العراقي الستقالل الكويت وادعاء عبد الكريم قاسم تبعية الكويت للعراق، حيث 
مّثلت ما أطلق عليها «أزمة االستقالل» أو «أزمة قاسم» المحفز الرئيسي لتحرك الكويت على 

المستويين اإلقليمي والدولي في طلب االنضمام للجامعة العربية واألمم المتحدة (٤).

وتقدمت الكويت بطلب االنضمام إلى األمــم المتحدة، ولكن االتحاد السوفياتي استخدم 
حق النقض في مجلس األمــن ضد اقتراح قبول الكويت في عضوية األمــم المتحدة، وقد تكرر 
الموقف السوفياتي في المرة الثانية التي تقدمت فيها الكويت بطلب العضوية في المنظمة 
الــدولــيــة. ويمكن تفسير استخدام موسكو حــق النقض ضــد قبول الكويت بأنه كــان يهدف إلى 
إضــعــاف موقف بريطانيا فــي المنطقة، حيث ركــز مــنــدوب االتــحــاد السوفياتي فــي كلمته أمــام 
مجلس األمــن على انتقاد السياسة العدوانية لبريطانيا، وبــأن الكويت مــا زالــت تحت الحماية 
البريطانية، واستشهد بوجود القوات البريطانية في األراضي الكويتية، وهي التي طلبتها الكويت 
لمواجهة التهديد العراقي قبل أن يتم استبدالها بقوات عربية بموجب قــرار الجامعة العربية. 
كما أن هذا الموقف السوفياتي كان يعّبر عن دعم موسكو نظام قاسم الحليف في العراق، حيث 

تبنى هذا النظام توجهًا اشتراكيًا، وأبرم مع موسكو اتفاقيات تعاون اقتصادي وتقني (٥).

كما أن هذا الموقف السوفياتي لم يكن المقصود منه تبني موقف عدائي تجاه الكويت، 
بــقــدر مــا كـــان يعكس تــوجــهــات صـــراع الــحــرب الـــبـــاردة بــيــن المعسكرين الــشــرقــي والــغــربــي في 
مــنــطــقــة الـــشـــرق األوســـــط والــخــلــيــج الـــعـــربـــي. وطــبــقــًا لــلــســفــيــر طــلــعــت الــغــصــيــن، الـــــذي كــــان أحــد 
أعضاء الوفد الكويتي في مجلس األمــن، فإن نائب رئيس الوفد السوفياتي في مجلس األمن 
مــوروزوف اجتمع مع رئيس الوفد الكويتي عبد الرحمن العتيقي، في مقر الوفد السوفياتي، 
وأعــرب مــوروزوف عن أمله في أّال تتقدم الكويت بطلب االنتساب إلى مجلس األمــن، فتحرج 
بــذلــك االتـــحـــاد الــســوفــيــاتــي الــــذي ال بـــد مــن أن يستعمل حــق الــنــقــض. وقـــد كـــان عـــدم اعــتــراف 
موسكو بالكويت، واستخدامها حق النقض في مجلس األمن، يمّثل عقبة أمام انضمام الكويت 
لألمم المتحدة طوال الفترة التي امتدت منذ استقاللها في عام ١٩٦١ ولغاية عام ١٩٦٣. وقد 
حاولت الكويت االتصال رسميًا باالتحاد السوفياتي خالل هذه الفترة، وسعت إلى إرسال وفد 

الغصين، خمس جنسيات والوطن واحد: من مذكرات طلعت يعقوب الغصين.  (٤)
يلينا ميلكوميان، دراسات في تاريخ الكويت الحديث والمعاصر، ترجمة ماهر سالمة (الكويت: مركز   (٥)

البحوث والدراسات الكويتية، ٢٠١٠)، ص ١٢٤.
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صداقة رسمي إلــى موسكو، ولكن سفارة موسكو في القاهرة رفضت إعطاء تأشيرة الدخول 
ألعضاء الوفد الكويتي (٦).

ويشير هذا الموقف السوفياتي إلى سياسة موسكو البراغماتية التي اعتبرت بأن الحفاظ 
على مصالحها في العراق ودعم نظامه ذي التوجهات االشتراكية والشيوعية، يحقق المصلحة 
االستراتيجية لالتحاد السوفياتي في ظل الحرب الباردة، مقارنة بدعم دولة حصلت للتو على 
استقاللها من بريطانيا وما زالت ترتبط بعالقة تحالف معها، حيث استبدلت الكويت معاهدة 
الحماية بـ «اتفاقية صداقة» نصت على استعداد بريطانيا تقديم الدعم العسكري للكويت في 

حال تعرضها ألي تهديد خارجي.

وفــي شباط/فبراير عــام ١٩٦٣، حــدث تحول إقليمي مهم، وذلــك بقيام انــقــالب عسكري 
في العراق أدى إلى اغتيال عبد الكريم قاسم. واعتبرت الكويت بأن تغير النظام في العراق 
يمكن أن يـــؤدي إلـــى تغير الــمــوقــف الــســوفــيــاتــي مــن مــســألــة انــضــمــام الــكــويــت لــألمــم المتحدة. 
وبــادرت الكويت عن طريق القائم باألعمال في سفارتها في واشنطن السفير طلعت الغصين 
إلــى االتــصــال بالسفير الــروســي فــي واشــنــطــن، وتقدمت الكويت رسميًا بطلب إقــامــة عالقات 
دبلوماسية مــع مــوســكــو. ويــقــول الغصين فــي مــذكــراتــه إن السفير الــروســي ســألــه حــول إمكان 
وجود ممثلين دبلوماسيين لالتحاد السوفياتي في الكويت في حال االعتراف بالكويت وإقامة 
عالقات دبلوماسية معها، واستشهد السفير الروسي ببلدان الخليج العربية المجاورة للكويت 
ورفــضــهــا الــوجــود السوفياتي فــي أراضــيــهــا (٧)، ويــبــدو مــن حــديــث السفير الــروســي بــأن انطباع 
موسكو عــن مــوقــف الــكــويــت أنــه لــن يختلف عــن نظرائها فــي دول الخليج الــعــربــي الــتــي كانت 

ترفض إقامة عالقات مع االتحاد السوفياتي وترتبط بالقوى الغربية.

وفي آذار/مارس عام ١٩٦٣، تم تبادل المذكرات الدبلوماسية بين موسكو والكويت، وبعد 
االعتراف السوفياتي في دولة الكويت أصبحت مسألة انضمامها لمنظمة األمم المتحدة أكثر 
سهولة، وبالفعل انضمت الكويت في أيار/مايو ١٩٦٣ للمنظمة الدولية وأصبحت العضو الرقم 

(١١١)، وذلك بعد زوال الفيتو السوفياتي في مجلس األمن الدولي.

وهــكــذا فــإنــه يــمــكــن االســتــنــتــاج بـــأن قــــرار الــكــويــت إقــامــة عــالقــات دبــلــومــاســيــة مــع االتــحــاد 
السوفياتي كان متأثرًا بشكل واضح بالمتغير اإلقليمي الذي حدث بعد استقالل الكويت، والذي 
تمّثل بالتهديد العراقي لها، وانعكاس هذه األزمة اإلقليمية على موقف االتحاد السوفياتي في 
مجلس األمــن الــدولــي، والــذي أعــاق انضمام الكويت إلــى األمــم المتحدة، وهــو الموقف الذي 
دفــع الكويت إلــى السعي للحصول على االعــتــراف السوفياتي باستقاللها قبل التقدم بطلب 
جديد لالنضمام إلى األمم المتحدة، وذلك من أجل ضمان عدم تكرار الفيتو السوفياتي في 
مجلس األمــن الــدولــي. وفــي واقــع األمــر، فإنه يمكن القول بــأن سياسة الكويت الخارجية بعد 

الغصين، المصدر نفسه، ص ٣٦٦.  (٦)
المصدر نفسه.  (٧)
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االستقالل والتي قامت على أســاس مبدأ الحياد والــتــوازن بين المعسكرين الشرقي والغربي 
خالل مرحلة الحرب الباردة، تعتبر إلى حد كبير نتاج أزمــة االستقالل أو «أزمــة قاسم»، حيث 
كانت هذه األزمة بمثابة الدرس الذي استفادت منه الكويت، وأدركــت بأنه يجب أن يكون لها 

عالقات متوازنة مع مختلف القوى الدولية.

٣ - تركيبة النظام السياسي الدولي
يعتبر المتغير الدولي المتمثل بتركيبة النظام السياسي الدولي من العوامل التي أّدت دورًا 
هــامــًا فــي إقــامــة الــكــويــت عــالقــات دبلوماسية مــع االتــحــاد السوفياتي الــســابــق ودول المعسكر 
االشــتــراكــي، حيث إن اســتــقــالل الــكــويــت فــي عــام ١٩٦١ جــاء فــي ظــل وجـــود نــظــام دولـــي ثنائي 
القطبية، وكذلك في ذروة الحرب الــبــاردة بين القطبين الرئيسيين في النظام الدولي حينها 
وهــمــا الــــواليــــات الــمــتــحــدة واالتــــحــــاد الــســوفــيــاتــي، وهــــو مـــا جــعــل الــكــويــت تــــدرك أن مصلحتها 
االستراتيجية تحتم عليها إقامة عالقات متوازنة بين القطبين الرئيسيين من أجل االستفادة 

من حالة الحرب الباردة والتناقضات الدولية بين المعسكرين الغربي والشرقي.

وفـــي واقـــع األمــــر، فـــإن الــكــويــت كـــان لــديــهــا هــامــش كبير مــن الــقــدرة عــلــى الــمــنــاورة خــالل 
مرحلة الحرب الباردة، اتضح من خالل قدرتها على تحقيق التوازن في عالقاتها مع القطبين 
الرئيسيين في تلك المرحلة، وتحقيق قدر واضح من االستقاللية وعدم التبعية للغرب والواليات 
المتحدة، والقدرة على تحقيق المكاسب السياسية من خالل االستفادة من حالة االستقطاب 

الدولي السائدة في تلك المرحلة.

ويتضح هــذا األمــر خــالل الحرب العراقية - اإليرانية (١٩٨٠ - ١٩٨٨)، وذلــك عندما قام 
الطرف اإليراني بمهاجمة ناقالت النفط الكويتية، بغرض الضغط على الكويت لوقف دعمها 
الــعــراق فــي هـــذه الــحــرب، فــي مــا عـــرف حينها بـــ «حـــرب الــنــاقــالت»، فــقــامــت الــكــويــت بالطلب 
الــرســمــي مــن الــواليــات المتحدة بتوفير الحماية لناقالتها فــي مــيــاه الخليج الــعــربــي، وعندما 
رفضت الواليات المتحدة هذا الطلب، لجأت الكويت إلى االتحاد السوفياتي السابق وعرضت 
عليه الطلب نفسه، وشّكل هذا التحرك الكويتي ضغطًا على الواليات المتحدة، فقامت بدورها 

بمراجعة موقفها ووافقت على طلب الكويت وقدمت الحماية لناقالتها النفطية (٨).

إذًا، يمكن القول إن طبيعة النظام الدولي ثنائي القطبية وحالة الحرب الباردة في الفترة 
الــتــي حصلت الــكــويــت فيها على استقاللها فــي عــام ١٩٦١ كــانــت مــن بين المتغيرات الدولية 
التي أسهمت في قيام الكويت بإبرام عالقات دبلوماسية مع االتحاد السوفياتي السابق ودول 
المعسكر االشتراكي، وقد استفادت الكويت من هذه التركيبة الثنائية في النظام الدولي في 

تحقيق أهدافها الخارجية.

 Richard A. Clark, Against All Enemies: Inside America’s War on Terror (New York: Free Press,  (٨)
2002).
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٤ - تأثير الجماعات السياسية في الكويت
أسهمت عوامل داخلية في تبني الكويت سياسة التوازن والحياد بين المعسكرين الشرقي 
والــغــربــي خــالل فــتــرة الــحــرب الـــبـــاردة، وأهــمــهــا تأثير الــجــمــاعــات السياسية فــي الــكــويــت. حيث 
كانت الكويت تضم بعض التيارات القومية واليسارية التي كانت مواقفها مناهضة للسياسة 
األمريكية والغربية في المنطقة. ففي منتصف الخمسينيات من القرن الماضي، تم تأسيس أول 
تنظيم شيوعي في الكويت حمل اسم «العصبة الديمقراطية الكويتية»، وكذلك تأسست «اللجنة 
الوطنية ألنصار السالم» ذات التوجهات الشيوعية، كما تم تأسيس االتحاد العمالي في الكويت 
والذي شارك في المؤتمر الثالث الذي عقده اتحاد نقابات العمال العالمي الموالي لالتحاد 
السوفياتي في فيينا في عــام ١٩٥٤، وفــي المؤتمر الــذي عقد في بوخارست في عــام ١٩٥٥ (٩) 
وضمت «اللجنة الوطنية ألنصار السالم» جميع المناوئين لوجود القواعد العسكرية األجنبية 
في الكويت، وقامت بتوزيع المنشورات التي تحث على مقاومة القوى االستعمارية ومشاريع 
الدفاع االنكلوأمريكية، كما أشار الوكيل السياسي البريطاني في الكويت إلى أنه حصل على 
«منشورات تخريبية» حملت توقيع «العصبة الديمقراطية الكويتية»، وتضمنت عبارات معادية 
صراحة لبريطانيا واإلمبريالية (١٠). حيث عرفت الكويت حركات ماركسية بعد الحرب العالمية 
الثانية نتيجة تأثير العمال العرب الوافدين إلى الكويت والذين سعوا إلى نشر الفكر الماركسي 
فيها. وصـــدرت فــي الــكــويــت نــشــرة أسبوعية حملت الــتــوجــه الــمــاركــســي بــعــنــوان رؤيــة الكويت. 
وسعى السوفيات إلى إقامة نشاط أو تنظيم شيوعي في الكويت، حيث تلقت «الجبهة الشعبية 

لتحرير الخليج» الدعم المالي والمعنوي لنشر األفكار الماركسية في بلدان الخليج العربي.

وفي عام ١٩٧٥، تم تشكيل (حزب اتحاد الشعب) الذي يعد نواة عمل الشيوعيين الكويتيين، 
ثــم تحول هــذا الــحــزب فــي عــام ١٩٧٦ إلــى (اتــحــاد الشبيبة الديمقراطية فــي الــكــويــت)، ودعــت 
اللجنة القيادية للحزب إلــى اتــبــاع سياسة كويتية خارجية مستقلة، وطالبت بتصفية القواعد 
العسكرية األجنبية في المنطقة، ورفض الحزب األحالف بين الكويت والدول األجنبية، كما أّيد 
الحزب المواقف السوفياتية في معظم القضايا اإلقليمية والدولية، وطالب بتطوير العالقات 
بين الكويت وموسكو في المجاالت كافة. ولكن بقي تأثير التنظيمات الشيوعية في الكويت 
محدودًا نتيجة لسرية عملها وضيق انتشارها وقلة المنتمين لها وعدم تمتعها بالدعم الشعبي (١١).

وفــي المقابل، فقد كــان للقوميين الــعــرب فــي الكويت تأثير كبير فــي دائـــرة صنع الــقــرار 
السياسي خــالل فترة الخمسينيات وبــدايــة الستينيات مــن الــقــرن الــمــاضــي، وهــي الفترة التي 
حصلت فيها الكويت على استقاللها وأقامت عالقات دبلوماسية مع االتحاد السوفياتي السابق 

فالح المديرس، التوجهات الماركسية الكويتية (الكويت: دار قرطاس للنشر، ٢٠١٣)، ص ١٩ - ٢٠.  (٩)
نور الدين بن الحبيب حجالوي، تأثير الفكر الناصري على الخليج العربي، ١٩٥٢ - ١٩٧١ (بيروت:   (١٠)

مركز دراسات الوحدة العربية، ٢٠١٠)، ص ١٥٨.
مفيد الــزيــدي، التيارات السياسية والفكرية في الخليج العربي (١٩٧١ - ٢٠٠٣) (بــيــروت: منتدى   (١١)

المعارف، ٢٠١٢)، ص ٣٤٧ - ٣٥٧.
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ودول المعسكر االشتراكي. حيث كان تأثير ونفوذ القوميين العرب في الكويت ملحوظًا خالل 
هذه المرحلة، فقد كانت أول دولة خليجية، بعد السعودية، نالت استقاللها السياسي، ما فسح 
لها في المجال لبلورة المؤسسات السياسية ومؤسسات المجتمع المدني، واستجاب المجتمع 
تها. كما كان  الداخلي في داخلها بشكٍل الفت مع المد القومي العربي الذي اجتاح المنطقة برمَّ
لطبيعة التركيبة السكانية في الكويت خالل تلك الفترة دور مؤثر في انتهاج سياسة خارجية 
تميزت بعدم التبعية للغرب وبدعم القضية الفلسطينية، حيث كان الفلسطينيون من مهاجري 

عام ١٩٤٨ وعام ١٩٦٧ يشكلون ثقـًال سكانيًا كبيرًا في الكويت (١٢).

وقــد ارتــبــط الــقــومــيــون الــعــرب الكويتيون بعالقة وثيقة مــع حــاكــم الــكــويــت الــراحــل الشيخ 
عبد الله السالم، وهــو الــذي دعــا قــيــادات القوميين الــعــرب إلــى المشاركة فــي أول حكومة تم 
تشكيلها في الكويت. وقد تولى جاسم القطامي، وهو أحد رموز القوميين العرب في الكويت، 
منصب وكــيــل وزارة الــخــارجــيــة، وأســهــم بشكل مــبــاشــر فــي صــيــاغــة الــخــط الــقــومــي فــي سياسة 
الكويت الخارجية، وأصبح حينها معظم كوادر الدبلوماسيين في وزارة الخارجية في الكويت 
من المنتمين إلــى التيار القومي العربي. وهــو ما أسهم في نجاح الكويت في حصولها على 

االعتراف العربي باستقاللها وانضمامها إلى منظمة جامعة الدول العربية (١٣).

وقــد نتج مــن «أزمـــة قــاســم» ومــوقــف عبد الناصر المؤيد الستقالل الــكــويــت، أن أصبحت 
القيادة السياسية فيها أكثر اعتمادًا على العناصر القومية الناصرية. وترجع السياسة القومية 
العربية للكويت طوال فترة الستينيات إلى تأثير جماعة القوميين العرب في الخارجية الكويتية. 
حيث لم تخف الحركة في الكويت دعمها سياسة عبد الناصر في اليمن، وأعلنت دعمها الثورة 
اليمنية والجمهورية الجديدة هناك. وقد كان للقوميين في مجلس األمة والخارجية الكويتية 
دور مهم في اعتراف الكويت بالنظام الجديد في اليمن. كما كانت جماعة القوميين العرب 
فــي الــكــويــت فــي مقدمة الــقــوى السياسية الــتــي عــارضــت انــضــمــام الــكــويــت إلــى «حــلــف بــغــداد» 
و«االتحاد الهاشمي»، األمر الذي كان له أثر في ابتعاد حكومة الكويت عن هذه التحالفات. 
كما طالبت «الرابطة الكويتية» ذات التوجهات القومية، الحكومة باالنضمام إلى الجمهورية 
العربية المتحدة، حيث برز التيار القومي الناصري في الكويت كأقوى تيار سياسي خصوصًا 

بعد تأميم قناة السويس والعدوان الثالثي على مصر (١٤).

وفي هذا السياق، أشارت بعض المصادر إلى أنه كان هناك ضغط مصري وعراقي على 
الكويت لتسويق االتــحــاد السوفياتي دولــة صديقة للقضايا العربية، حيث كانت سياسة مصر 
قائمة على عدم االنحياز وأقرب إلى موسكو في التعاون السياسي وبخاصة بعد حرب ١٩٦٧. 

خريبط، «نظرة تحليلية لسياسة الكويت الخارجية،» ص ١٠.  (١٢)
أحــمــد الخطيب، الكويت من اإلمــارة إلــى الــدولــة: ذكريات العمل الوطني والقومي، إشـــراف غانم   (١٣)
الــنــجــار (الــــدار البيضاء: الــمــركــز الثقافي الــعــربــي، ٢٠١١)، ص ٢٠٠، وغــانــم الــنــجــار، مدخل للتطور 

السياسي في الكويت، ط ٣ (الكويت: دار قرطاس للنشر، ٢٠٠٠)، ص ٦٨ - ٦٩.
حجالوي، تأثير الفكر الناصري على الخليج العربي، ١٩٥٢ - ١٩٧١، ص ١٧٢.  (١٤)



فيصل أبو صليب

٦٧

كما كان مبدأ «الحياد اإليجابي» أحد مرتكزات السياسة الناصرية. وقد وصف السفير السعودي 
في الكويت في تقرير ســري إلــى حكومته في عــام ١٩٦٦ بأنها أي الكويت، طريق مصر إلى 
الخليج. وأشـــار التقرير إلــى األنشطة التي تقوم بها ســفــارة الجمهورية العربية المتحدة في 
الكويت لنشر األفكار اليسارية واالشتراكية بتكتيك ماركسي يهدف إلى إيجاد جيل جديد في 
الخليج يتفق مع مخططاتها في هذه المنطقة. كما اتهمت السعودية مجلس األمة الكويتي بأنه 

أصبح منبرًا للدعاية الناصرية في الكويت والخليج العربي (١٥).

وبناًء عليه، فإنه يمكن القول إن أيديولوجية القوميين العرب في الكويت كان لها تأثير 
واضح في قرار الكويت تبني سياسة التوازن والحياد، وإقامة عالقات متوازنة مع المعسكرين 
الــشــرقــي والــغــربــي، حــيــث كـــان الــقــومــيــون الــعــرب قريبين فــي توجهاتهم الــفــكــريــة مــن سياسة 
الرئيس المصري الــراحــل جمال عبد الناصر والتي كانت تقوم على الحياد اإليجابي وعدم 

االنحياز.

خاتمة
حـــاولـــت هــــذه الــــدراســــة الــبــحــث فـــي الـــعـــوامـــل الـــتـــي دفـــعـــت الـــكـــويـــت إلــــى إقـــامـــة عــالقــات 
دبلوماسية مع االتحاد السوفياتي في عام ١٩٦٣، وتوصلت إلى أن هناك مجموعة من العوامل 
والمتغيرات التي أسهمت في اتخاذ هذا القرار. حيث إن هناك عوامل يمكن أن نصفها بأنها 
«بنيوية»، وأهمها الخصائص الذاتية للكويت والمتمثلة بالمحدد الجغرافي، وهناك متغيرات 
خارجية أهمها طبيعة النظام الدولي القائم على الثنائية القطبية في الوقت الذي أعلنت فيه 
الكويت استقاللها فــي عــام ١٩٦١. ومــن ناحية أخـــرى، هناك عامل يمكن وصفه بأنه «عامل 
تأثير مــبــاشــر» وراء قــيــام الــعــالقــات الدبلوماسية بين الــكــويــت ومــوســكــو فــي عــام ١٩٦٣، وهو 
العامل المتمثل بتهديد عبد الكريم قاسم للكويت بعد استقاللها، وما نتج من ذلك من عدم 
قــدرة الكويت على االنــضــمــام إلــى األمــم المتحدة بسبب االعــتــراض السوفياتي. وهــنــاك على 
الجانب اآلخر عامل داخلي، ال يقل تأثيره عن العوامل السابقة، ويتمثل بتأثير التيار القومي 
العربي في تبني الكويت سياسة الــتــوازن بين القطبين الرئيسيين في مرحلة الحرب الباردة 
(االتــحــاد السوفياتي والـــواليـــات الــمــتــحــدة). حيث كــان هــذا الــتــيــار قــريــبــًا مــن تــوجــهــات سياسة 
مصر في فترة عبد الناصر والتي كانت تقوم على عدم االنحياز، كما كان لعناصر هذا التيار 
القومي في الكويت دور كبير في رسم سياستها الخارجية في المرحلة التي أعقبت استقاللها 

في عام ١٩٦١ □

المصدر نفسه، ص ٢٠٢؛ ظافر محمد العجمي، أمن الخليج العربي: تطوره وإشكالياته من منظور   (١٥)
ــــات الــوحــدة  الــعــالقــات اإلقليمية والــدولــيــة، سلسلة أطـــروحـــات الـــدكـــتـــوراه؛ ٥٦ (بـــيـــروت: مــركــز دراسـ
العربية، ٢٠١١)، ص ٣٢٩ - ٣٣١؛ أحمد سليم البرصان، «جيوبوليتيكا األمن القومي العربي،» المجلة 

العربية للعلوم السياسية، العدد ١٥ (صيف ٢٠٠٧)، ص ١٢٣.


