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Abstract:  

 At the beginning of the nineties of the last century, one of the most 

prominent Arab problems appeared in the Middle East, which was 

represented by Iraq  s invasion of Kuwait, which was the most’

prominent event at all levels, regional and international, given the 

great political and strategic changes that the invasion provoked in 

the region and the difference in attitudes and consensus at other 

times, including  It was necessary for us to study and analyze the 

position of one of the most important Arab countries in the region, 

which is the Syrian position on the issue of Iraq  s invasion of Kuwait’

and its repercussions, and the Syrian government  s attempt to settle’

that conflict by adopting various effective ways to contain the crisis 

and prevent the dispersal of the Arab nation with its focus on finding 

a peaceful solution to avoid the countries of the region from possible 

future dangers . It cannot be controlled later, which is what prompted 

it to go along with all the Arab and international resolutions that 

condemned that invasion. That is why it sought to announce its 

position on the issue of the invasion clearly and transparently, and 

on several occasions, it did not deviate from its national and Arab 

principles until the date of the liberation of Kuwait and the 

resolution of the crisis and its end.  

Key words: Iraq, Syria, Invasion, Security Council, Saudi Arabia, Arab 

League, Kuwait.  
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 م1990العراق للكويت  غزوموقف سوريا من 
 
 2  أحمدعهود عباس 

 

الملخص

منطقة ي
 
ظهرتف ي

تسعيناتالقرنالماض  بداية ي
 
قاألف احدىابرزالمشاكلسوط الشر

ب تمثلت ي
سوالت  العربية الذيغزسو للكويت الحدثالعراق األكان كافةعصعداألبرزعىل ة

أثاره لما نظرا سوالدسولية منها اتطياطيةغزسوالاإلقليمية تغيير من ي
 
ف ة كبير اتيجية

سواطي 

 ي
 
المواقفسوتوافقف ي

 
طةبضمنذلككانالبدلنامندراسوىأخرأحياناالمنطقةسوتباينف

المنطقةسوهأحدأهمسوتحليلموقف ي
 
غزسوالموقفالسوريمنقضيةوالدسولالعربيةف

طبل بإتباعها اع الي   ذلك تسويه السورية الحكومة سومحاسولة سوتداعياته للكويت العراق

فاعلة الحتواء زمةاألشت  طلمي عىلايجادحل ها تركير  مع العربية تشتتأالمه سومنع

أل المنطقة فيمارخط لتجنبدسول عليها السيطرة يمكن ال ربما سوهمستقبلية ماوبعد

أدانتذلكإىلدعاها ي
الت  القراراتالعربيةسوالدسولية كافة إىلسولهذاطعتغزسوالمسايرة

مناطباتعدةسولمتحيدعنغزسوالمنقضيةعنموقفهاعاناإل ي
 
بوضوحسوشفافيةسوف

تاري    ختحريرالكويت  .سوانتهائهازمةاألحلسومبادئهاالقوميةسوالعربيةحت 

جامعةالدسولالعربيةالسعودية،،األمن،مجلسغزسوطوريا،العراق،:الكلمات المفتاحية
.الكويت




 : المقدمة

اتيجيةسوأمنيةجديدةسومهمةغزسوشكل حدثاتاريخيامهماسوأسوجدأبعادااطي  ي
تسعيناتالقرنالماض  ي

 
العراقللكويتف

ةالزالإىلنخالهخارطةطياطيةمفاجئهللمنطقةأدتةكافةرطمتمعصعدعىلاأل يواجههاتداعياتسوتحدياتكبير

 ي
 
جعلهإىلاليومطىعإىلالشعبالعراف المسؤسوليةالكاملةلماقامبهمنعملخطير رطمهانظامحكمدكتاتوريلميىعي

خردسولةأليواجهمااليقلعنثاثةسوثاثير  سوريةلتحريرهامنعدسوانالاجهمنالكويتسوإعادةالشر عيةالدسوليةالض 

التغطيةعىلجميعماسواجههمنفشلسوخسارة ي
 
السابقف ي

 
العراف رلهطوىمحاسولةمنالنظام مير ي

 
ف ة األرسواحكبير

سواضحةأطبابجراءدخولهحرباطويلةاطتغرقتثمانطنواتمعدسولةجارةدسونأنيكونلهاسواألموالسوالمعدات

كذلككماانهطيؤديمعتقداب ن سوربماالدسوىلي انالقوىالمحىلي
مير  ي

 
ف حسبتإىلاحتالهللكويتطيغير ي

كماألفواهالت 

تجعل ي
نظرةالعالملهسوب نهالزاليملكالعدةسوالعددالت  يغير تلكالمعركةسولكي ي

 
عىلالجانبالخارسف ي

 
النظامالعراف

الواقعمنهزيمةسوخذالنعكسماكاومنهبطاقوميالألمةالعربيةسوه ي
 
حالجميعالدسولالعالميةهوكماسونيعانيهف

لذلك ي
 
هاف العدسوفقدتصدتالدسولالعربيةقبلغير ي

انسوأنكرتهبكلالوطائلسومنبينهاكانتالجمهوريةالسوريةالت 

العراق ي
 
نأسوسوقفتموقفامعادياللنظامالسابقف ي

تطاعيةلتضعيدهابيدالدسولالت  ارغمأطاطغزسوالبذتفكرةنير

سواجهتهامنبعضالجهات ي
أحياناالضغوطالت  دارتبير  ي

تلكالمعركةالت  ي
 
فاف إالانهاكانلهاموقفاعصمودياسومشر

منجانب سوالعالمي ي السابقمنجانبسوالعالمالعربر ي
 
سوبذلتكلمساعيهاالسياطيهسوالعسكريةأخرالنظامالعراف ي

 
ف

البحثإىلسوإرجاعهاتحقيقتحريرالكويت عيةسوشعبهاهذاسوقدقسمتماده تناسولثاثمباحثإىلحكومتهاالشر

 من الرطمي السوري الموقف االسول السوريةغزسوالأزمةالمبحث سوالسياطية الدبلوماطية سوالجهود للكويت ي
 
العراف

سومناطبلحل الحكومزمةاألالمبذسولةإليجادحلطلمي ي
 
فقدمتمثلهب عىلالمستوياتف ي

ةالسوريةاماالمبحثالثاب 

لتحريرالكويتسوتخليصهامن قواتالتحالفالدسوىلي ي
 
ف دسورالجيشالسوريسومشاركته فيه عىلرأطهسوغزسوالتناسولنا

السعوديه العربية المملكه ي
 
ف تمركزت ي

الت  السورية العربية القوات سوقائد السوري الدفاع سوزير سوخط  توجيهات
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عمليهال ي
 
تحريرطبابتحريراماالمبحثالثالثفقدطل الضوءفيهعىلاألللمشاركةف ي

 
دعتطورياللمشاركةف ي

الت 

 ي
 
بمساندتهاجميعغزسوالمنذلكهالهاسواتخاذهاموقفاعصارماغزسوالكويتسواتخاذهاموقفمعاديلوجهةنظرالعراقف

تحريرالكويت سورة بخصوصض  الرؤىسوالتوجه ي
 
ف اتفقتمعها ي

الت  سواالمتثالالدسول ي
الت  عية الشر للقراراتالدسولية

.عصدرتبهذاالخصوص

 

ي للكويت غزوال الموقف الرسمي السوري منالمبحث األول: 
 
 العراق

اشتدتقبيلغزسوإنموضوع ي
سوالت  الجانبير  حصلتبير  ي

بالرغممنالخافاتالت  العراقللكويتكانحدثامفاجئا

ةغزسوال ةسوجير 
ال،بفي  ي

 
كانتف ي

،االأنحادثةسوالت  الجانبير  اكماتالقديمةسوالحديثةبير 
كماغزسوالواقعمجموعةمنالي 

كلالحاالت ي
 
دليلعىلذلك،،حصلتكانتأمرامستبعداسواحتماالضعيفاف األطبقماذكرهحاكمدسولةقطرسولعلخير

من أشهر ثاثة قبل ماحدث حمد، بن خليفة مؤتمرغزسوالالشيخ انعقاد أثناء ي
 
ف ي

 
ف بغداد ي

 
ف العربية القمة

سوليمةعشاء1990ومايأيار/ ي
 
ف سوتحدثعصداممنذاتنفسهقائا،،عندماكانجميعرؤطاءالدسولالعربيةمجتمعير 

ءيلج ويلأسوالديتأسوعص)اشهدسوايااخوانانا ي
شر الكويت(.)الشيخخليفةبنحمدآلإىلسونحصلعىلي باباجابرأمير

يتحدثعنعصدامحسير  ي
سوقتمبكربعدانتهاءالحربمعفإنسولكنمعذلك.(2019،ثاب  ي

 
توعصلف ي

 
النظامالعراف

حلولجزئيةأإىلإيران منهاالعراقلنيتمعير ي
يعاب  ي

سوانحلالمعضاتالت  ي
 
سوأنالدسورالذيلعبهالعراقف مؤقتة،

إيجا ي
 
ف لمجموعةمشكاتحمايةالخليجيستحقأنيجعلدسولهذهالمنطقةتتحملالقس األكير دحلشاملسوكىلي

ةقدمهاالعراقمنأجلاأل فلما،(7،2000،ين.)مركزالبحوثسوالدراطاتالكويتيةخرمركبةنتجتعنتضحياتكبير

سوطجلتمواقفهاغزسوالحصل منقبلالعراق، احتالها ي
 
الكويتف لقضية طياطيا منالدسولالمساندة كانتطوريا

،ع.،الحمد،ت.،غلوم،مليةمنخالتحركاتهاالدبلوماطيةالواطعة.مساندةعإىلسوترجمتها س،ف.،التميمي )الخي 

،م.،نافعة،ح.،منصور،ط.،السيدطعيد، ،ع.،الرميحي ،م.،وم.،&بم.ح.،التميمي سوعندما،(422،1995خمسير 

ليلهإىللعراقيةدخلتالقواتا ي
 
الحكومةالسوريةذلكاالعتداءعىلاحدىأدانت1990/أغسطسآب2الكويتف

تهأمرامرفوضاسواليمكنقبوله هامنالدسولالعربيةسواعتير لهذاطارعتالخارجيةالسوريةبإعصدارها،الدسولالعربيةكغير

امعةألنذلكيتناقضتمامامعماجاءبهميثاقج،بياناتضمنرفضاتاماالطتخدامالقوةسوالتهديدالحتالدسولةعربية

تعملكلدسول،سوالدسولالعربيةالذييحكمعاقاتالدسولالعربيةمعبعضهاالبعضسوينظمها ي
ميثاقاألممالمتحدةالت 

طوريا )جريدة ظله. تحت للصحافة،199،العالم (345،1992،الوحدة تصدر، السورية الخارجية سواطتمرت

 بخصوص للكويزمةاألتضيحاتها ي
 
العراف االجتياح رافضة للقواتسوت سوط المشر سوغير الفوري باالنسحاب مطالبة

،(1990،العراقيةمنالكويت.)جريدةالثورة ي
 
الذيسوقفضدهف ي لشقالصفالعربر محاسولةمنعصدامحسير  ي

 
غزسوسوف

منإىلالدسولالعربيةعىلاألقلللوقوفأحدالطتمالةسوهللكويت، ي
اليومالثاب  ي

 
هللكويتمنغزسوجانبهعلنا،طلبف

 ي
 
االنفتاحعىلسوزيرالنف السوري،سوالسفراألطبقسوزيرالنف العراف ي طوريالطلبموافقتهاعىلمرسورإىلعصامالجلتر

أراضيهاسوذلكمنخالرطالةإىلنف العراقمنمدينةكركوك أحمدلهارئيسديوانهأسوعصالبحراالبيضالمتوط عير

 ي
السامراب  ،رغمانإىلحسير  ي ،يةيراناإل-السوريةكانتمقطوعةمنذالحربالعراقية-العاقاتالعراقيةعصامالجلتر

تلكالحربسوحصولهاعىلالمالسوالنف منهاإيرانجانبإىلسوسوقوفهاإيراننظرالتحالفطوريامع ي
 
،ف سوعندماالتق 

الوزيرا ي
 
معالوزيرالسوريف ي

 
بناءعىلطلبعصدامحسير 1990أغسطسآب/8لعراف غتهطوريابرفضهالطلبأبل،

الواقعماكانتطورياتريدأنتتعاسون ي
 
،سوف ي

 
طوريااليتسعألنبوبالنف العراف ي

 
العراقبحجةانانتاجالنف سوتصديرهف

تاري    خ،(2021،الجزءالرابع-معالعراقمطلقا.)برنامجالذاكرةالسياطية ي
 
بينماكانالعديدسو1990/أغسطسآب4سوف

المؤتمراإلرجيةالعربقداتخذسوامنسوزراءالخا ي
 
القاهرةللمشاركةف ي

 
قاعةقضالمؤتمراتف ي

 
مقاعدهمف الذيطايي

شهورطويلة منذ انعقاده موعد حدد من، سوطلبوا الكويتيير  المسؤسولير  المؤتمربضغ من ذلك جلسة ت جيل تم

التوجه اميسلحضورجلسةخاعصةلمجلسجامعةإىلالمجتمعير  2:15الدسولالعربيةعقدتمنذالساعةفندقطمير

االجتماعمؤكداعىلزمةاألمساءبتاري    خذلكاليومتتعلقبش ن ي
 
العراقسوالكويت،سوضحسوزيرالخارجيةالسورىف بير 

أل ي اجتياحبلدعربر مميثاقجامعةالدسولالعربيةالذييعتير
نهايةاالجتماعخرأنطورياتحي  ي

 
عمايتطلباالدانة،سوف

العراقا أدان قرارا العربية الدسول مجلسجامعة جلسة ي
 
العربف الخارجية سوتخذمجلسسوزراء طلباالنسحابغير
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سوطمنالكويتسوعىلرأستلكالدسولكانتطوريا.)طالينجر&لوران سولغرض،(124-125،م1993-ه1414،المشر

المنطقة ي
 
ف ي

للكويتسوجهسوزيغزسوالأزمةحتواءالسوابعادالتدخاتاألجنبيةسوبالذاتالتدخلالصهيوب  ي
 
رالخارجيةالعراف

تاري    خ ي
 
حيثالمقر1990أغسطسآب/8السوريف القاهرة ي

 
طارئف ي لعقدمؤتمرقمةعربر رطمية بصورة دعوة

.(345،1992،الدائملجامعةالدسولالعربية.)الوحدةللصحافة ي
 
سوأكدسوزيرالخارجيةالسوريف منمرةأنتبعاتأكي 

ةغزسوال للكويتخطير ي
 
ماطينعكسطلباولهانتائجطلبيةليسعىلالعراقفق بلعىلجميعدسولالمنطقةسوهسوالعراف

جميعالدسولالعربيةبشكلخاصسودسولالمنطقةبشكلعام.)ابراهيم ي
 
غزسوسواثر.(97،1996،عىلاطتقراراألسوضاعف

معمحاسولةالدسولالعربيةسواألجنبيةايجادحاسومخرجالهابادرتسوازديادتداعياتهاغزسوالأزمةالعراقللكويتسوتفاقم

 لتدارك ي مؤتمرعربر لعقد دعوة بتقديم السورية )برهومزمةاألالحكومة الوقتنفسه53،1991،سوإنهائها. ي
 
سوف ،)

الرئيسالمضي سوافقتعىلمبادرة سواألطبق طارئة عربية قمة لعقد مبارك ي
خطابلهحست  ي

 
ف أعلنها ي

الت  8يوم

)العالم&نصارزمةاأللحل1990أغسطسآب/ (22،1991،. حاسولتطوريااناليتمت جيلموعدانعقادالقمةسو.

سوعليهفقداجرىالرئيسالسوريالسابقحافظزمةاألإيجادطبلايجابيةلحلسوغزسوالالعربيةلغرضبحثتطورات

الدسولالعطداأل منرؤطاء الكثير مع الثورةاتصاالتعديدة )جريدة حفاظاعىلكسبالوقتسوعدم،1990،ربية. )

تدفعهاسوإضاعته المنطقةسوبالتاىلي ي
 
إىلاالنهيارسوعىلرأطهاازديادقدسومقواتاجنبيةإىلتحاشيالتطوراتقدتحصلف

موقفهامن،المنطقة ي
 
مارطتطياطةعدمالوضوحف ي

هاطاندتالعراقبلانغزسوالكماأنهانتقدبعضالدسولالعربيةالت 

موقفهالمتصلبمن ي
 
ف مبارسر معرسوففقدكانتالجمهوريةهوسوكما.(20،1991،.)مؤطسةالشبيبةزمةاألبشكلغير

 ي
 
االعتياديةقبلانعقادهاف سوعقرارالقمةالعربيةالطارئةسوغير أعدتمشر ي

الدسولالت  أغسطس/آب10السوريةمنبير 

ذلكالتاري    خسوالتشاسورحولعصيغتهالنها1990 ي
 
القاهرةف ي

 
مابعدعىلالقمةالعربيةف ي

 
كماأنها،ئيةسوالذيتمعرضهف

عصوتتعىلقبولذلكالقراربعد ي
الدسولالت  عصدرتهوماجاءبهأهمهسوالذيإعانمنبير  ي

ت كيدالقراراتالسابقةالت 

 ي
 
رارمنظمةالمؤتمراإلسوق1990أغسطس/آب3سومنهاقرارمجلسجامعةالدسولالعربيةالصادرف طايي ي

 
4الصادرف

منهاالقراررقماألمنأغسطسسوكذلكقراراتمجلس/آب 660الدسوىلي ي
 
661أغسطسسوالقراررقم/آب2الصادرف

 ي
 
662أغسطسسوالقراررقم/آب6الصادرف ي

 
العراقغزسوسوالمتعلقةجميعهابموضوع1990أغسطس/آب9الصادرف

 ام االلي   سورة منقبلالعراقللكويتسوض  بها منذلكادانة، سوطيادتهاغزسوالسواألهم للكويتسوت كيداطتقالها ي
 
العراف

الكويت. من سوالكامل الفوري االنسحاب عىل الصحراءسوالت كيد من (2020،)مقاتل . قمة قرار أن من 10بالرغم

دسولةعربيةفق /آب أغسطسسوافقتعليهاثنتاعشر يةسوليسباإلجماعغلبسولهذافقدكانالتصويتباأل، سوبحسب،

الدسولالعربيةيجبانيكونالتصويتباإلجماع جامعة قوانير  ذلكزسوغالسولكنبسببظرسوف، ي
 
ف المت زم سوالوضع

الوقت مااليحمدعقباهغلبتماالطتنادعىلاأل، ربما ي
 
القرارلتاف عصوتتمع ي

الت  ية كانهناكتنسيق، سوالواضحانه

الرئيسالمضيمضيسوطوريسوطعوديبش بير  مباركسوالرئيسالسوريحافظاألطبقكلعامسوتنسيقعاىلي ي
حست 

اختياربعضعصياغاتالقرارمنجانبطداأل ي
 
ف ةحت   .(mbc1،2020.)أخرالذيكانمتعاسونامتجاسوبابدرجةكبير

مقابلالموقفالذيتمسكتبهبعضالدسولالعربيةاأل ي
 
سوليبياسواخرف ىكاألردنسوفلسطير  ماتعرفبدسول،ليمنسوهي

 ي محي جامعةالدسولالعربيةسودسونأي،مضماعدا،مجلسالتعاسونالعربر ي
 
ف ي طالبتب نيكونهناكحلعربر ي

سوالت 

سوه ي .(2020،ماكانمرفوضامنقبلالقيادةالكويتيةسوالمملكةالعربيةالسعودية.)فوتونميدياوتدخلأجنتر

العراقعنطدحيثانالرئيسالسوريحافظاأل ي
لثت  محاسولةمنه ي

 
سوبذلأقصاهاف مؤتمرالقاهرة ي

 
ف كثفجهوده

أحاطتخط اطتمراراحتالهللكويتسوإقناعهباأل ي
سورةحضالخافضمن،العربيةب كملهااألمةرالت  مذكراالعراقبض 

سوعدمإفساحالمجالللقوىاالجنبيةاألطاراإل ي المنطقة..)حسير خرالعربر ي
 
.(227،2020،ىللتدخلف

النعقادالقمةالعربيةالطارئةانتقاكلمنالرئيسحافظاأل اليومالتاىلي ي
 
طدسوف ي

مباركسوالرئيساليمت  ي
سوالرئيسحست 

عبدهللاعصالحسوالرئيسالجزائري إىلعىلي حعىلالرئيسإىلمقربعيدعناألنظاربقطاررطمي مدينةاالطكندريةسواقي 

مر ي
 
معمرالقذاف ي فيهإىلافقتهمالليتر المكانالذينزلوا -الرئيسالمضيسوالسوري-سوكانتغايتهما، ي

 
القذاف معاتبة

عبدهللاعصالحعىلموقفهممن ،م1993-ه1414،طالينجر&لوران،mbc1، 2020العراقللكويت.)غزسوأزمةسوعىلي

(207-208 عهدالكويت. لصباحبدسورسوموقفالرئيسالسوريالشيخطعدالعبدهللاالسالمااألطبقسوقدأشادسوىلي

طدحافظاأل ي
 
القاهرةف ي

 
اجتماعالقمةالعربيةالطارئةالمعقودف ي

 
عندماكانالرئيسحافظ1990أغسطس/آب10ف
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تلكالقمة)انالكويتاحتلتمنقبلالعراقسواآلنمنلديهالقدرةالعسكريةأنيخرجهاسولكنالكللزمطداأل ي
 
يؤكدف

القيامبدسورهاخال.(mbc roots،1997/2014الصمت(.) ي
 
عىلالوجهالصحيحزمةاألسوبسببفشلالقمةالعربيةف

 بعد منصبه من العربية الدسول لجامعة العام األمير  إعان)اطتقال ي
 
ف القمة /آب10قرار ي

 
سوف 12أغسطس،

لهللكويتقائايجبانتنسحبردالعراقعىلقرارالقمةالعربيةالطارئةبخصوصإنهاءاحتا1990أغسطس/آب

العراقسو سوطورياسولبنان،سوانتنسحبطوريامنلبنانسوكذلكاالنسحاببير  انهرب ،إيرانارسائيلمنفلسطير  بمعت 

 بحاالت انسحابه )أخرمس لة المنطقة. ي
 
ف (mbc roots،1997/2014ى بالثبات. تمير  السوري الموقف أن سوبما

 ي
 
بدفاعهعنقضيةالكويتطدللكويتفقداتضحموقفالرئيسالسوريالسابقحافظاألسوالتنديدباالحتالالعراف

غزسوالماأكدهمنخالكلتضيحاتهابانوسوه ي
،فق  ي

 
غزسوالطد،سوعصفالرئيسحافظاأل1990أغسطس/آب12العراف

أعادتالعرب التغتفر( ىسوخطيئة كير )كارثة ب نه اليه للكويتسوضمها ي
 
منجاإىلالعراف سوأشدخطرا أثرا أبعد هلية

.(2000،جاهليةاألمس.)سوكالةاألنباءالكويتية)كونا(

اكدالرئيسحافظاأل ميخائيلغورباتشوف،طدكما ي
للرئيسالسوفيت  المبعوثالشخصي عنداطتقباله هذا موقفه

بريماكوف ي
)ا،يفغيت  سوعصفتمحادثاتهمعهبانهاكانتمحادثاتهامةسومثمرة. ي

،2020،حسير ،1990،لدطتورسوالت 

للتوعصل.(228 السىعي ي
 
المنطقةحاسولتطوريابعدفشلإىلسواطتمراراف ي

 
ف ي يسبقالحلولسوالتدخلاألجنتر ي حلعربر

لل للكويتغزسومؤتمرالقمةالعربيةالطارئةإليجادحلطلمي ي
 
احا،العراف أخرفقدمتاقي  ي

 
أغسطستضمنته/آب20ف

ارطلتها ي
الت  عىلإىلمذكرتها العربية الدسول لمجلسجامعة اجتماع عقد ي

 
ف سورة ض  فيها جاء ي

سوالت  العربية الجامعة

 ي
 
ف موعده يكون أن عىل الخارجية سوزراء /آب30مستوى يوم من بدال بالقاهرة انعقاده سومكان 26أغسطس

إعدادتقريرمفصلوأغسطسسوه/آب ي
 
يثف عنالحالةسويوضحالموعدالذيكانمقررالهالنعقادهسوذلكلغرضالي 

طبقأخر ي
العراقسوالكويتكماأنهيوضحماتمإنجازهمنالنقاطالتنفيذيةلقرارالقمةالعربيةالطارئةالت  التطوراتبير 

 ي
 
الثالثةسوالرابعةمنفقرات/آب10انعقادهف تحفظتعىلالفقرتير  ي

الدسولالعربيةالت  أغسطسسوبغيةمعرفةمنهي

 ..(n.d،عربيةالطارئة.)دارالكتبسوالوثائققرارمؤتمرالقمةال

 ي
 
القاهرةنداءطدسوجهالرئيسحافظاأل1990أغسطس/آب21سوف ي

 
العراقبسحبإىلخالمؤتمرالقمةالعربيةف

عيةالدسولية.)سوكالةاألنباءالكويتية)كونا( .(2000،قواتهمنالكويتسوإعادةالشر

بداية ي
 
العراقللكويتالغزسوأزمةسوف السفير

تق  األمريكي دمشقسوقالالسفير ي
 
ادسواردجرجيانبالرئيسالسوريف األمريكي

يوانتحليلهكانيدعطدعنحافظاأل ي اتيجيةب نهناكبلدعربر
بلدغزسولاهتمامسوكانكعادتهيفكرمنالناحيةاالطي 

 ي أطاسسويحتلهسوهذاماطيضعفأخرعربر ي سوبخاعصةأن-الضاعالعربر يمتلكهاالعالماالرسائيىلي ي
عيةالوحيدةالت  الشر

عربية. ي
انارسائيلتحتلأراض  هي ي .(mbc roots،1997/2014)العربر

األعصلسوأنهاإىلالكويتكانتبهدفإعادةالفرعغزسونعمليةأسوأمامايتعلقبادعاءاتالعراقب نالكويتجزءمنهسو

 ي
جاءتبناءعىلنداءاتالشعبالكسوعمليةتصحيحتاريح  ي

 
)بيانمجلسقيادةالثورةف ي

بتلبيةنداء1990آب2ويت 

ذلكانهامجردمزاعمعراقيهطد(،كانتسوجهةنظرالرئيسالسوريحافظاأل2015،حكومةالكويتالحرةالمؤقتة ي
 
ف

فايجبأنيصححبالفرضبلبمساندةسومشاركةج،العصحةلها ي التاري    خالعربر ي
 
ميعسوانكانهناكفعااعوجاجف

سوالرؤية الفعل ي
 
ف المعنيير  األوسوه، حافظ الرئيسالسوري أسوضحه طدما بتاري    خ المعقودة الخاعصة الدسور 11أمام

/أيلول خطابألقاهالرئيسحافظاأل.(20،1991،.)مؤطسةالشبيبة1990طبتمير ي
 
حفلتخري    جدفعةمنطدسوف ي

 
ف

بتاري    خ /أيلول12المظليير  ق1990طبتمير )ان سوقدتراجعتاسوضحفيه الفلسطينية القضية العرباالسوىلهي ضية

بلداعربياغزسوبسبب ي ةتشكلكارثةعربيةسوتقدمألعداءأالمهأخربلدعربر اآلثارالخطير سورةمفهومهسوهذه دسونض 

ا(،سوأردفقائاان سةالكويتقللمنمكانةالعربسوفرقالصفوفعىلالساحةالعالمية.)مؤطغزسوكسباتاريخياكبير

.(1990،الدراطاتالفلسطينية

بالقدرإيرانبدأالشكيساسوربعضالدسولالعربيةمنانالعراقسو ي منطقةالخليجالعربر ي
 
طيعيدانعصياغةالتوازناتف

ةعىل جانبها،تتقدمهاطورياذاتالعاقاتإىللضمانسوقوفهاإيرانالذييحققمصالحهمالذلكمارطتضغوطاكبير

يةداعيةمنيمثلهاللقيامبزيارةطوريا،سوإثرذلكيرانالحكومةاإلإىل،فقدأرطلتدعوةرطميةمسبقةإيرانالجيدةمع

زارسوزيرالخارجيةاإل ي
حملمعهرطالةمنالرئيساإليراب  دمشقلمدةيومير  ي

سواليت  اكير عىلي ي
يراب  ي

رفسنجاب  إىلهاشمي
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ةأعصدطدالرئيسالسوريحافظاأل رسوزيرالخارجيهاإل،سوعقبرجوعهمبارسر ي
بيانمفاده،أنبادهترفضاالجتياحيراب 

ةإلنهاءتلك.(60،2021،جملةسوتفصيا.)مرهونالمعموري طبيلبذلجهودكبير ي
 
الطرقزمةاألسوف محاسولةسوبشت 

طبيلتحجيإىلكلالسبلالمتاحةمناجلالتوعصلطدفقدطرقالرئيسحافظاألعدمتوطعها، ي
 
مهاحلرسي    عف

لضمانسوغزسوالأزمةيةبخصوصيرانيةللتشاسورمعالحكومةاإلطاماإلإيرانجمهوريةإىلسواالنتهاءمنهاسولهذاقررالسفر

منها، طوريمنطامسوكانتأسولزيارةلهمنذقيامالثورةاإلطامةالموقفالدسوىلي يةسوقدزارهاعىلرأسسوفدرطمي

ة /أيلول25-22الفي  كعنالقيادةالسوريةسواإلسوقد،1990طبتمير طديةمتمثلةبالرئيسحافظاأليرانعصدربيانمشي 

الخريطةالجغرافيةسوالسياطيةلمنطقة ي
 
أكدفيهالجانبانعدمقبولبلديهماأيتعديلف ي

رفسنجاب  سوالرئيسهاشمي

، ي المستقبللحلإضافةإىلالخليجالعربر ي
 
مبدأإىليجبأنتكونمستندةزمةاألانهاذاماقدمتأيمبادرةطياطيةف

الن الكويتيه ي
االراض  سوطمن المشر غير أدىغزسوالاالنسحابالكامل إىل سوسوفراألمنزعزعة المنطقة ي

 
سواالطتقرارف

الأل زمةالذريعة ي للتواجداألجنتر إنمايكونبالعملعىلازالة، انالعدسوسواعتقدالرئيسانأندفعالخطرعنالمنطقة

منها.)كمالسوالتواجداألج ي  .(1990،مؤطسةالدراطاتالفلسطينية،91،1991،نتر

البلدين هذااإل،سوقدحرعصتطورياانالينعكسموقفهاعىلالعاقاتبير  ي
 
طدسوجهالرئيسالسوريحافظاألطارسوف

طالبامنهاالنسحابمنالكويتسوتجاسوزالخافاتالعراقيةالسوريةمؤكداأإىلنداء ي
 
نهاذاانسحبالعراقالرئيسالعراف

حالهتعرضهلعدسوانبعداالنسحابإىلطورياطتقاتلفإنمنالكويت ي
 
سوضحسوزيرالخارجيةالسوريفارسوق،جانبهف

 ي
 
زب نطوريالنتقبلأيتدخلارسائيلف علوكالةرسويي  سوطوفتقفبجانبالعربإذاماهاجمتهمالخليجأزمةالشر

سسو )الخي  قدطدسوبماأنالتحركاتالدبلوماطيةللرئيسحافظاأل.(143-144،2002،عامر،349،سونأخرإرسائيل.

بتاري    خزمةاألاطتمرتلتطويق تورغوتأسوزاللسوريا كي
الرئيسالي  يناألسول17سوتحجيمهاف طتغلزيارة أكتوبر/تشر

سورةانسحابالقواتالعراقيةمنالكويتقبلفواتاالسوا1990 عىلض  .(55،1990،ن.)قاطمليؤكدالطرفير 

 ي
 
يناألسول16سوف قاألطدرفضحافظاأل1990أكتوبر/تشر لبحثمشكاتالشر احاعراقيالعقدمؤتمردسوىلي

،سوط اقي 

سوطمنالكويت المشر أل،بلانهجددمطالبةبادهسوعزمهاعىلانسحابالعراقغير زمةألنهكانيرىأنالحلالسلمي

للكويت.)سوكالةاألنباءالكويتية)كونا(إىلالخليجيستوجبعودةاألمور ي
 
(2000،ماكانتعليهقبلاالجتياحالعراف

طوريا ي
 
اجتماععقدتهالقيادةالقطريةلحزبالبعثالحاكمف ي

 
سوقدحددسوزيرخارجيةطورياموقفهاخالحديثلهف

11بتاري    خ ي
الثاب  ين /تشر ارتكبجريمة1990نوفمير أنعصدامحسير  فيه جاء المواثيق، بعرضالحائ كل سوض 

نهجها لمواعصلة رإلرسائيل مير طيعطي الكويتبالقوة ضم سوأن الدسولية، الشعبالعدسوسواألعراف ضد التوطىعي ي
اب 

عيةلهاسوعندماارطلتطورياقواتها سوانايحلالبدأنيتضمنانسحابالعراقمنالكويتسوعودةالشر ي
إىلالفلسطيت 

االمنطقةكاناطتجابةل .)عامرإىلألشقاءالعربمشير ي دفاعاعنالخليجالعربر ،انهذهالقواتتقومبواجبهاالقويي

(142،2002 . السوري اللقاء اثناء ي
 
السورية-سوف القمة هامش عىل األمريكي األمريكية ي

 
ف ين23المعقودة تشر

 ي
/الثاب  1990نوفمير جنيفبناءعىلطلبأمريكي ي

 
الرئيسحاف،ف األطبقبالرئيسطدظاألحيثالتق  جورجاألمريكي

أيمشاركةخارجيةمفضلةالحلولالدبلوماطيةسوالسلميةسوبوشأكدتطورياعىلرفضهااطتخدامالخيارالعسكريأ

ذكرمصدر59،1991،كحلاسوفق.)ثابت حير  ي
 
رفضاالحلولالجزئيةلحلالمشكلة،سوسوعدحافظأخر(ف انالطرفير 

نفساليومالذيوالمملكةالعربيةالسعوديةللدفاععنهاسوهإىلرطالدفعةمنالجنودالسوريير جورجبوشب طداأل

القرار فيه 678عصدر مجلس األمنمن ي )ذسويتر العراق. ضد القوة ب طتعمال خيص الي  عىل نص -1436،سوالذي

(28،م1992-ه1412،هيكل،33،م2016-2015ه/1437 ال. خاصلوزيراالعام ي
حديثعصحق  ي

 
سوريمحمدسوف

حافظاأل ش نلقاءالرئيسير  ي
 
جنيفبتاري    خطدطلمانف ي

 
24سوجورجبوشف ي

ينالثاب  /تشر ،أسوضحسوزير1990نوفمير

 ي
 
ف الذيأكدتعليهطوريابشكلخاصأزمةاإلعامالسوريتوافقأهدافالجانبير  الخليجسوتفضيلهمالعملالسياشي

تلكالقمةسوأنموقفطورياكانيرتكزعىل ي
 
ف سوانسوجههنظرهااألمنقراراتمجلسسوميثاقاألممالمتحدة الدسوىلي

حدث إلزالة سوالدسولية العربية يجبتكثيفالجهود سوأنه الدسوىلي القانون مع امامغزسوالتتطابق االبواب يفتح الذي

الدراطاتالفلسطينية )مؤطسة للغاية. ة (1991،احتماالتخطير سومنأجلالتواعصلالمستمرإليجاد. مخرجطلمي

زمةسومناطبلأل ي
سوضمتكل1991يناير/عقداجتماعقمةليبيهعرفتباطمقمةمضاتهبتاري    خالثالثمنكانونالثاب 

طدمنالرئيسالسوريحافظاأل ي
مباركسوالرئيسالسوداب  ي

سوالرئيسالمضيحست  ي
 
العقيدمعمرالقذاف ي سوالرئيسالليتر
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سوكانتالغايةمنهذه قدتنجممنتفاقمعمرحسنالبشير ي
ممكنلتجنبالكارثةالت  زمةاألالقمةالقيامبعملجماعي

سوالكويت العراق بير  ، العربية لتجنبالدسول طلمية يأخط سوإليجادحلول )الشقير المستقبل. ي
 
ف ،2005،رمحتملة

(،عثمان،207 القمةليوجهرطالةحضورهلتلكطدسوقداطتغلالرئيسحافظاأل.(304،2014كانوناألسول)ديسمير

سوطائلاإلعام الرطالةإىلعلنيةعير ي
 
سوانعىلخط إدراكاألإىلالحكومةالعراقيةدعاهاف ي طتحلبالوطنالعربر ي

رالت 

لتطور نتيجة بالمنطقة طيحل ما بعمقحقيقة تدرك ان العراقية )حسير زمةاألالحكومة ،223،2020،سوتفاقمها.

ي بقيتالجهودالدبلوماطيةالسياطيةالسوريةحثيثةمنأجلتفاديالحربعىلالعراقسوهكذا.(207،2005،الشقير

الحكومةالعراقيةقبلإىلىأخررطالةطدب يشكلمناألشكالسوإبعادخطرهاعنهسولهذافقدسوجهالرئيسحافظاأل

المتحدة األمم حددتها ي
الكويتسوالت  من النسحابه المقررة المدة انتهاء من سومصلحةيومير  عىلمصلحتها حفاظا

الرئيسحافظاأل اعتير ي
 
ىخرعىلالعراقطيصيبطوريابلكلالبلدانالعربيةاألأذىأنايطدالشعبسوالجيشالعراف

 .(99،2001،عبدالمنعم،37،2015،ألنهمجميعايمثلونجسداعربياسواحدا.)شعبان

تبةعىلاجتياحالعراقللكويتمؤكداأنالخافاتيجبانتحلرافضاكلالنتائجطدسوهكذاكانالرئيسحافظاأل المي 

حافظاأل.(2000،بالوطائلسواألطاليبالدبلوماطيةالبالقوة.)سوكالةاألنباءالكويتية)كونا( ي
متعهداب نتقاتلطدسوبق 

بتا ماذكره منالكويتسوهذا بعدانسحابقواته تعرضلهجوم دفاعاعنالعراقاذا 12ري    خطوريا ي
يناير/كانونالثاب 

االسوان1991 فوات قبل الحرب فتيل لي  ع )قرارشجاع( اتخاذ سوالعرسوبة االخوة باطم ي
 
العراف الرئيس ناشد عندما

التعهدبرطالةمفتوحةسوجههاحافظاألخط العربيةافدحاألاألمةسوتجنيبالعراقسو االذاعةطدءسوجاء عصدامإىلعير

مناشداإياهبقوله كلمايهددو)ليكناذاانسحابالعراقمنالكويتالمقدمهلجحسير  ي
 
جديدنقففيهعصفاسواحداف

تضفالعراق.(1991،مؤطسةالدراطاتالفلسطينية،2000،سوجودناسومصالحنا(.)سوكالةاألنباءالكويتية)كونا( ي
 
سوإنف

 خطرتواجهه الاألمةهذا من المستفيد سوأن خاعصة سوالعراق عامة اللحظاتالعربية هذه ي
 
ف سوأنهووضع إرسائيل

األ االخباريةطاطالمصلحة دمشق )شبكة سوالتضامن. التماطك ي
 
ف هي العربية لألمة الدراطات،1991،ية مؤطسة

(1991،الفلسطينية أيبتاري    خ. التاىلي اليوم ي
 
13سوف ي

الثاب  رطالةجوابية1991يناير/كانون سوجهعصدامحسير  إىل،

الحربالعراقيةاإلرافضاماطدحافظاأل ي
 
منالعراقف ي إياهبموقفهالسلتر سومذكرا رطالةاالخير ي

 
-1980يةيرانجاءف

)ل1988 هذهإىلطيقفطدانالرئيسحافظاألوسواعتير ي
 
التاري    خزمةاألجانبالعراقف طيكونذلكحدثاطيذكره

يدالجمعالمؤمنمايزيدمنقوة(.)مؤطسةالدراطاتالفلسطينيةسو سوعليهفقدأكدتالحكومةالسورية.(1991،لير 

 ي
 
ف مسؤسوليها لسان 17عىل ي

الثاب  /كانون سوأعلنت1991يناير العراق تقسيم سوعدم العراقية ي
األراض  سوحدة أهمية

ذلكاليوم ي
 
كيةالصادرةف ش نإىلاطتغرابهالمانسبتهبعضالصحفالي  ي

 
ف كيير 

رئيسالجمهوريةسورئيسالوزراءالي 

اقتطاعأجزاءمنالعراقخالالحرباسوجودأطما ي
 
العراقسوعخارجيةلدىبعضالدسولف ي

بعدهاسوقالتب نسوحدةأراض 

أيظرفمنالظرسوف.)مقاتلمنالصحراء ي
 
قضيةمقدطةمنقبلأيجهةسوف باتسو.(2020،هي بخصوصتوجيهض 

حديثلهعصارسوخيةمنقبلالعراقعىلارسائيلإلشعالالمنطقةذكرمحمدطلمانسو ي
 
جريدةإىلزيراإلعامالسوريف

 بتاري    خ 19النهاراللبنانية ي
الثاب  اليهدف1991يناير/كانون الصواري    خعىلارسائيل من إطاقعدد أن ، تحريرإىل

بل ترطانتهاالحربيةإىلجرالعربإىلفلسطير  ي
 
راتإلرسائيللتكديسالمزيدمنالساحف ى،سوتقديممير مذبحةكير

سومم ي
 
بيانلهاف ي

 
،سوأعلنتسوزارةاألسوقافالسوريةف سوالماىلي ازالسياشي 20ارطةاالبي   ي

قائلةإن1991يناير/كانونالثاب 

حسير  عصدام لجوء اإلإىل الشعارات طاماتخاذ عىل يدعيها ي
الت  لفعلته كمسوغ ماأطاسية ي

ديت  محاسولةهو إال

الك عىل حربه الحنيفسوأن ديننا يستنكرها سواإلاألمةويتأعصابمفضوحة األطامالعربية بفتح رسوالويات.خط ية

رئيسمجلسالنوابإىلسوبعثرئيسمجلسالشعبالسوريعبدالقادرقدسورةبرطالة.(2020،)مقاتلمنالصحراء

 ي
 
ف ي

22األردب  ي
دسو1991يناير/كانونالثاب  لةتواجهذكرفيهاأنطورياالتستطيعأنتقبلمبدأاالجتياحسوالضمفهي

سوانتوجيهعصواري    خإلرسائيلجنتمنهثماراعديدةمنهاتكديسالمزيدمنالعدسواالحتالسوالضممنقبل االرسائيىلي

سوالمعنويعىلدسولالعالم.)مقاتلمنالصحراءطلحةاأل سوالسياشي ازالماىلي
(2020،سوممارطةاالبي  

السوريذكربتاري    خ أنسوزيراإلعام ال23كما ينايركانون ي
الردعىلالهجمات1991ثاب  ي

 
ليسإلرسائيلالحقف أنه

حالةحربمع ي
 
فليسلهاالحقاألمةالصارسوخيةفالجميعيعرفانارسائيلف عربيةسوبالتاىلي ي

العربيةسوأنهاتحتلأراض 

تمارس ءكذريعةفهي ي
أنتستغلأيشر ي

 
لبغدادأنتتضفسوحدهاالعدسوف ي

اتخاذقراربش نانكليوم)سوماكانينبىع  ي
 
ف
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)مقاتلمنالصحراءغزسومهاجمةإرسائيلسوماكانيجبعليها (2020،الكويت(. نفساليومضحسوزيراالعام. ي
 
سوف

الكويتيهسوطالببعدمزمةاألالسوريمحمدطلمانانحل ي
الكويتيةالعراقيةيبدأبانسحابالقواتالعراقيةمناالراض 

يزسولاالحت رحيلالقواتحت  ي كسوجادمنأجلإيجادحلعربر
للكويتسوطالبالدسولالعربيةعملمشي  ي

 
الالعراف

 الدراطاتالفلسطينيةزمةاألمناطبلهذه )مؤطسة (1991،. السابعلاتحادالعام. حفلافتتاحالمؤتمرالعام ي
 
سوف

 ي
 
طورياف ي

 
23للجمعياتالحرفيةف ي

ال1991يناير/كانونالثاب  ي
يت  ،نددرشيداخي  ي

 
قيادهالقطريهالسوريبالنظامالعراف

أخطرحرب تعتير ي
الحربالت  سوالمواثيقالدسوليةسومواعصلة بكلالقوانير  يواعصلتعنتهسواطتهتاره ي

 
العراف سوقال)النظام

العالمبعدالحربالعالميةالثانيةمنحيثحجمالقواتسوجنسيتهاسونوعيةاأل ي
 
المستخدمةسوانالنظامطلحةسوقعتف

 ي
 
سوتبديدطاقاته(.)مقاتلمنالصحراءالعراف ي سوأكدسوزيراالعام.(2020،منخالافعالههذهارادانهاكالوطنالعربر

 ي
 
24السوريمحمدطلمانف ي

1991يناير/كانونالثاب  اإلرسائيىلي ي سوليسمنهوأنقرارموضوعالضاعالعربر ي قرارعربر

االنفرادب يعمليتعلقبهذه ي كماقاللحقأيبلدعربر الضاعوالقضية، ي
 
أنيكونلهدسورف ي

 
انالعراقكانجادف

 ي كانعليهتجنب-العربر كانتتبذلإلزالةالخافاتغزسواإلرسائيىلي ي
الجهودالت  ي

 
الكويتسوبدلمنذلكالمساهمةف

. ي العربيةلتحقيقتضامنعربر ي
 
كانونا28أمانائبالرئيسالسوريعبدالحليمخدامفقدضحف ي

،1991يناير/لثاب 

لجرها ي
 
سوتدركاهدافلعبةالنظامالعراف إىلالحربسوتوطيعنطاقهاسوأسوضحاندمشقلنتجرإىلقائاإنطورياتىعي

يقصدمنهاالنظامالتغطيةعىلجريمةاحتالهللكويت.)مقاتلمنالصحراء ي
.(2020،هذهالحربالت 

عع سوقالسوزيرالخارجيةالسوريفارسوقالشر ي
 
دمشقف ي

 
ف ي

26قبلقائهبوزيرالخارجيةاليوناب  ي
1991يناير/كانونالثاب 

ب ناألمورطتؤسولهوأنمايجري الخليجسوليسنزاععربياارسائيليا،سورداعىلماأثير ي
 
إىلحربف المسلمير  الحرببير 

المسلمير  سوغير ، ي
 
بعضالصحفف السوريمحمدطلمانلمراطىلي 27قالسوزيراالعام ي

أن1991يناير/كانونالثاب 

 العراق بير  حرب هي الخليج ي
 
ف الدائرة هماألمنمجلسسوالحرب سوغير المسلمير  سوليسبير  ا، مشير القواتإىل ان

حل ي
 
تنفذقراراتاألممالمتحدةسوأنالجامعةالعربيةلنتستطيعالقيامب يدسورف ي

الت  زمةاألالعسكريةهي مالميغير

.(2020،سحبمنالكويت.)مقاتلمنالصحراءالعراقموقفهسوين

االسولمنشباط ي
 
اير/سوذكرتجريدةالثورةالسوريةف أنالبيان1991فير حولحربالخليجشكل-األمريكي ي

السوفيت 

كيمكنأنيفتحالطريقإىلسودعتالعراق،مبادرةعقانيةسوموضوعية البيانالمشي  ي
 
اغتنامهذهالفرعصةسوأنماجاءف

أم إىلامتسويةجديدةسوربماتؤدىباألخير ي
 
اير/شباط3انقاذالعراقمنسورطته،سوف مشارقة1991فير قالمحمدزهير

الخليجدخلتأطبوعهاالثالثبينما ي
 
تهجريدةالبعثالسورية،أنالحربالمدمرةف مقالنشر ي

 
نائبالرئيسالسوريف

يحلطاممالعربيةسواإلطاغيةبغدادرافضاكلنداءاتالسامسوكلالقي ي
كانمعنياوالتشدقبها،سوأنهلأحيانالهويةالت 

يةسولماكاناطتباححرماتبلدمسلم.)مقاتل لمابددكلتلكاإلمكانياتاالقتصاديةسوالعسكريةسوالبشر بقضيةفلسطير 

.(2020،منالصحراء ي
 
اير/شباط11كماعلقنائبالرئيسالسوريعبدالحليمخدامف عىلاطتمراراحتال1991فير

ارتكبجريمةاحتالالكويتضاربابعرضالحائ كلالمواثيق الكويتسوعدمانسحابالعراقمنهقائا)عصدامحسير 

نهجها لمواعصلة إلرسائيل ر المير يعطي للعراق الكويت ضم سوأن الدسولية سواألعراف شعبالعدسو ضد سوالتوطع ي
اب 

الصحراء من )مقاتل .) (2020،فلسطير  . ي
 
ف السوري الرطمي الموقف عن تعير ي

الت  دمشق إذاعة 16سوذكرت

اير/شباط بخصوصانسحابهمنالكويتأبعدمايكونمنالجديةسوطغت1991فير ي
 
أنبيانمجلسقيادةالثورةالعراف

منخالامساكهبالكويتكرهينةللمساسومةوعليهالسلبيةسوه ازلوحبهاعصدامحسير   
ماإىلسولميلتفتأشبهبورقهابي 

كانتردسودفعلجميعالصحفالسوريةسوسوكالةاألمةيجرهمسعاهمنعواقبسوخيمةعىلشعبهسوعىل حير  ي
 
العربية،ف

،األنباءالسوريةالرطمية ي
 
حاسولتوطيعرقعةالحرببقصفهارسائيلبالصواري    خبغيةخل األسوراقف ي

 
أنالنظامالعراف

دا،بلتخدممصالحسويخدعالعرببتلكالصواري    خألنهالمتحررارضاسولكنهاليستطيعأن،المنطقة لنتعيدشعبامشر

.(2020،مقاتلمنالصحراء،1990،الحربمعها.)جريدةالرأيإىلتستدرجالدسولالعربيةسوارسائيل
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ي 
 
ي تحرير الكويت:المبحث الثان

 
ي المشاركة ق

 
 دور الجيش السوري ق

 ي
 
العراف هذاكاناالحتال فقدفاج  ، ي الخليحر لدسولمجلسالتعاسون ا كبير تلكالدسولسوشكللهاغزسوالللكويتتحديا

مسبوق،كماان جعلمنهاغزسوالتهديداأمنياغير ي
 
العراف كسوهأكي  اتخاذإىلمادفعهاوتماطكاإلحساطهابالخطرالمشي 

 ي
العاب  )امير  السعودية. العربية المملكة (188،2012،موقفتقوده االجتياح. بدء طاعاتفق من فبعدخمسه

مجلس للكويتعقد ي
 
األمنالعراف رقم تمريرالقرارالدسوىلي عصدرعنه طارئا اجتماعا الذيشجبفيه660الدسوىلي

سوط.)عامر المشر تاري    خ2014،الذهب،،2002،االجتياحسوطالببانسحابالعراقالفوريسوغير ي
 
أغسطس/آب3(،سوف

سوقدتتابعتقراراتمجلسمننفسالعامعقدت سوقامتبنفساالجراء، اجتماعاطارئا الدسولالعربية األمنجامعة

 تاري    خ،الدسوىلي ي
فرضفيهعقوباتاقتصاديةعىلالعراق،661يحملالرقمأخرإعصدارقرار1990أغسطس/آب6فق 

662مالبثأنلحقهالقراررقم ي
 
،مالعراقللكويت.)عبدالفتاحسوالذيأكدفيهعىلبطانض1990أغسطس/آب8ف

(2014،الذهب،80،1990 . مجلس عن الصادرة الثاث القرارات عىل العربيةاألمنسوبناء القوات بدأت الدسوىلي

المنطقةتحتمظلةاألممالمتحدةسوباطمالقواتالدسوليةالمتعددةإىليةسوالدسوليةالمتعددةالجنسيةتصلطامسواإل

تل الجنسية،سوكانمنبير  أرطلتقواتلتحريرالكويتضمنقواتالتحالفالدسوىلي ي
كالدسولالجمهوريةالسوريةالت 

 مجلس لقرارات )عبدالفتاحاألمنتنفيذا . (80،1990،الدسوىلي الطارئة. العربية القمة اجتماع قرار عصدر سوعندما

 ي
 
المملكةالعربيةالسعوديةإىليةإطامتضمنكذلكارطالقواتعربيةسو1990أغسطس/آب10المعقودةبالقاهرةف

تعزيز،سودسولةاإلماراتالعربيةالمتحدة ي
 
دعوةدسولعصديقةللمشاركةف ي

 
كماأكدعىلحقالمملكةالعربيةالسعوديةف

عصوتتضد.(80،1990،الدفاعاتالسعودية.)عبدالفتاح ي
القمةغزسوسوكانتطوريامنالدسولالت  ي

 
العراقللكويتف

 المعقودة العربية ي
 
أغسطس10ف انهارحبتبطلبالمملكة1990آب/ كما سوسوافقتعىلقراراإلدانةضدالعراق،

سوه العربية، القمة اجتماع ي
 
ف به تقدموا الذي ي العربر الخليج سودسول السعودية قواتعربيةوالعربية اطتقدام سورة ض 

منها.)خلفالبيأخرالعراقللكويتسوغزسوسوأجنبيةلمواجهة ي
 
اجالجيشالعراف ي

المملكةفإنطبابسولتلكاأل.(1996،اب 

تقدمتبطلب السعودية العربية الوالياتالمتحدةإىل سوأجنبيةاألمريكية قواتعربية أيإىلإلرطال لصد أراضيها

ضدالعراقأل دعمالحشدالعسكريالدسوىلي ي
 
ف عسكريمحتملعليها،كماأنهاطاهمتبشكلكبير ي

 
اجهخرهجومعراف

منالكويتسوطا ي
العاب  عملياتتحريرالكويت.)امير  ي

 
تمويلهف ي

 
(15،2012،همتبقوةف

تحتالسيطرة أنتكونمثلفيتنام كانتتخشر السعودية ب ن الفريقخالدبنطلطان، سوبحسبماذكره انها رغم

 دسولة من مقصود غير لها احتال هناك يكون سوربما احتال بصد تقوم ألنها )أخراالمريكية،  ،mbc rootsى.

بداية.(1997/2014 ي
 
سواشنطنبندربنطلطاندمشقسواجتمعبالرئيسحافظاألزمةاألسوف ي

 
السعوديف طدزارالسفير

أسو ب نهمطيقفونمعكمسوقفكاملة باألمريكان هلتتفقون األخير بندربنطتكونسوقفتهمدسون؟سوط له ذلكف جابه

حافظاأل ف جابه كاملة، ب نهمطيقفونسوقفة طتشارككاملةطدطلطان السورية القواتالمسلحة فهدان ي
اخ  )بلغ

السوريسوالقواتالسوريةتحتأمرالملك(.) سورداعىلذلك.(mbc roots،1997/2014سوليسفق الدعمالسياشي

متقراراتمجلسأجمعدسولالعالمفإن سواحي  ي
األمنبمافيهاطورياأيدتالحقالكويت  ي

 
عيهف الشر لكويت،اأزمةالدسوىلي

 ي
 
حمايةإىلسوعصلت1990أغسطس/آب12سوف ي

 
المملكةالعربيةالسعوديةأسوىلالقواتالمضيةسوالسوريةللمساهمةف

مناي السعوديه ي
السوريةغزسواالراض  االيام )جريدة ي

 
(2020،عراف أنهوطدسوكانرأيالرئيسالسوريحافظاأل.

العربيةقدش ي
ترطلقواتهاسومواطنيهاسوجودالقواتاألجنبيةعىلاألراض  إىلكلحافزاإضافياللدسولالعربيةلكي ي

األراض 

كها تي  سوال العربية يشعربالقلقإىل ي عربر شقيق أي حماية ي
 
ف المشاركة العرب عىلجميع أنه كما االجانب، اسولئك

 ي أخرسوالتهديدمنقبلشقيقعربر بمجموعةمنسويلأارت ىأنتشاركالقواتالسوريةبفصطدحافظاألفإنلهذا،

جانبقواتإىلالعربيةالعسكريةالمتواجدةعىلأرضالمملكةالعربيةالسعوديةسودسولةاإلماراتالعربيةالمجموعات

اذلكعماقومياسوليسقطريا)االبقدرارتباط،يةإطامىالقواتالمغربيةسوالمضيةسوقواتمندسولأخرعربية معتير

 القويي بالعمل القطري )دبليولشسوأالعمل القومية(. بالمصلحة القطرية المصالح مؤطسة،111،2015،ارتباط

(1990،الدراطاتالفلسطينية . سوذكرالسفير مناألمريكي كانتقلقة السوريه العسكريه القياده بان إدسواردجرجيان

السور العسكريير  للقادة الرئيشي االهتمام سوكانهذا تبةعىلالمشاركة الوضعالنتائجالمي  أالتستغلارسائيلتغير يير 

 أثناء )زمةاألالعسكري طوريا. ضد ما بعمل (mbc roots،1997/2014سوتقوم األ. حافظ اتصال طدسوخال ب مير
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تحريرالكويتحمدالكويتجابراأل ي
 
الصباحطم نهب نالحكومةالسوريةطوفتبذلجهودهاضمنقواتالتحالفف

كاألرضالعربيةللقواتاألجنبيةدسونحيثقاللهكيفيكونلقوات أجنبيةعىلارضعربيههلمثلهذاالموقفتي 

 ي
المملكةالعربيةإىل(،سوهكذاقررتطورياارطالقواتطورية42-44،1995،مشاركةقواتعربيةلحمايتها.)الحلق 

ل )طير (132،1992،السعودية. حبيبخطة. كانتمنذسوذكرسوزيرالدفاعالسوريالعمادعىلي ي
القرارالسوريسوالت 

الوقوف ،حيثانهبتاري    خغزسوالجانبشعبسوقيادهالكويتلمواجهةإىلالوهلةاألسوىلهي ي
 
أغسطس/آب10العراف

عمليةتحرير1990 ي
 
طتشاركف ي

تبلغبقرارالقائدالعامللجيشسوالقواتالمسلحةلتكليفهقيادةالقواتالسوريةالت 

تكون ان سوعصلتالكويتعىل قد التاىلي اليوم عصبيحة سوالنصفمن الثامنة الساعة ي
 
ف طائرته العربيةإىل المملكة

سول حت  لتصلبعدهاالقوات،لساعةسواحدةوالسعوديةألنهسوبحسبرأيالقيادةالسوريةب نالوقتاليسمحأليت خير

الخاعصةطليعةقواتالصاعقةسو كماطلبتمنهالقيادةالسوريةاالتصالمع،ريةهاتدريبا،تليهاالقواتالعربيةالسوأكي 

الوعصولبغيةالتنسيقمعهم)جريدةاالنباء حير  سوالسعوديير   (.2011،الكويتيير 

مدعمير 4000بعدهاارطلتطوريامايقارب المملكةالعربيةالسعوديةتمركزسوابقيادةإىلجنديمنمشاةميكانيكي

منطقةحفرالبا ي
 
حبيبف ،دسولةاالماراتالعربيةالمتحدةإىلجنديمنالمغاسوير)الكوماندسوز(1000سوطناللواءعىلي

ضمت ي
إىلدبابةسوقدسوعصلتطائعها300الفجنديسو14سوكانتطورياقدارطلتالفرقةالتاطعةالمدرعةالت  ي

أراض 

 ي
ينالثاب  تشر ي

 
/المملكةالعربيةالسعوديةف ألفجنديللعملتحت20سوكانتطورياقدسوعدتبإرطال1990نوفمير

)عبدالفتاح كة القواتالمشي  قيادة السورية97،1990،امرة للقواتالعربية حبيبقائدا العمادعىلي
عير  سوهكذا ،)

حربالخليجالثانية)عاعصفةالصحراء(عام ي
 
قاأل1991-1990المشاركةف 2020،سوط )الشر ي

 
(،سورحبالسعوديونف

سوطميتخطةال (mbc roots، 1997/2014دفاععنالسعوديةباطم)درعالصحراء(.)الجنودالسوريير 

عملياتتحريرالكويتسوأماكن ي
 
المشاركةف الخاعصة حبيبعمادانمراحلتجميعالقواتالسورية سوذكراللواءعىلي

كاملالجا ي
 
المملكةالعربيةالسعوديةأعصبحتبشعةقياطيةف ي

 
منطقةحفرالباطنف ي

 
إنسوهزيةحشدهاسوتمركزهاف

 القواتالغازية اطتطاع سوقتسواحدمنها ي
 
ف عدة قامتبمهام سوالقواتالسورية المواقعسوفتحمحاسورالقتال ترطيم

المواقعالدفاعيةعىلالحدسودالسعوديةالكويتيةمع سورية.)جريدةاألنباءأحداثسوتجهير  للحاالتالض  ي
ميداب  ،مشق 

(2011 قدعصد. المدة هذه خال كان رتسولقد األمنقراراتمجلسأهم القراررقم سومنها 678الدسوىلي ي
 
الصادرف

29/11/1990 تاري    خ فيه الكويت15/1/1990سوالذيحدد من النسحابالعراق نهائيا موعدا ، اعطي ان بعد اي

الكويت من لانسحاب يوما سوأربعير  خمسة مهلة للعراق سوإال، الوطائلفإن كل طتستخدم الدسوىلي التحالف قوات

سوريلتطبيققرارمجلس رقماألمنالض  ،2014،.)الذهب660الدسوىلي ي
 
(2021،المجلسالثقاف

 /ديسمير ي
كانونالثاب  ي

 
خلف1990سومعمرسورالوقتسوعصلتالفرقةالتاطعةالمدرعةالسوريةف ي

،سوتمسوضعهاكنسقثاب 

بعدأنتم ي الفيلقالعربر بعداطم فيما أطلقعليها ي
سوالت  اإلالقواتالمضية يةطامتدعيمهاببعضالقواتالرمزيه

األ بانتظارسوعصولهاخرسوالعربية كان الذي طلطان بن خالد الفريق قيادة تحت ى العربيةإىل المملكة ي
 
ف ينبع ميناء

السعودية ، ي
دباباتب  كانمعها السورية التاطعة سوعصلتالفرقة كانالمتوقع62سوعندما حير  ي

 
ف سوعصولهوالقديمة

ةسوسويبداالحدثمنها،72دبابات اطتدعتواجدقواتطوريةكثير المعارضلصدامحسير  أنالموقفالسوريالسياشي

-عىلالحدسودالسورية الجوالنت ميناأليغدرارسائيىلي ي
 
مادعاالرئيسهوالعراقيةناهيكعنتواجدقواتطوريةف

)زايدطدالسوريحافظاأل داخلطوريا (2013،االحتفاظب قوىمعداته محدسودة، قواتعسكرية ف رطلتطوريا

كاطحاتألغامسوالفجنديطوريمعبعضالمعداتالعسكريةمندباباتسوناقاتاشخاص20-18العددتقدرب

سوضحسوزيرالخارجية(.2000،سوكالةاألنباءالكويتية)كونا(،150،1991،المملكةالعربيةالسعودية)عبدالسامإىل

السوريفا ي
 
عف يناالسول18رسوقالشر ل/تشر شنتالوالياتالمتحدةواكتوبر)انالقواتالسوريةلنتهاجمالعراقحت 

(،سولاطمئنانعىل56،1991،سوحلفائهاالحربعىلالعراقكونمهمتهامهمةدفاعيةلحفظالسام(.)ثابتاألمريكية

رجع عندما الكويت تحرير حرب ي
 
ف المشاركة السورية كانونالقوات شهر منتصف ي

 
ف عماد عىلي حبيب اللواء

/األسول اجازة1990ديسمير ي
 
ف األإىل حافظ الرئيس التق  سوعنطدبلده السورية العربية القوات عن ط له الذي

)إنطدمعنوياتهاسوعنأماكنتمركزهاسوإقامتهاسومدىتكيفهامعطبيعةالصحراءالقاطيةقائااألسواطتعداداتها لعماد.

الكويتطيذكرهالتاري    خ(.إىلااليومسوقوفن ي
 
غزسوالكماقامتطوريااثناءمدة.(2011،)جريدةاألنباءجانباخوانناف
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للكويتبمساعدةالطياريناإل ي
 
أسودعتمنقبلالعراقلدىيرانالعراف ي

التدريبعىلالطائراتالعراقيةالت  ي
 
ف إيرانيير 

كانبعضها22سوالبالغعددها ي
منطوريافرقعصيانةلتدريبإيران(طوفيتيةكماطلبتsukhoiمننوع)طائرةسوالت 

اإل )يرانالطيارين يوشن العراقيه الرادار فحصطائرات للسوريير  السماح ذلك سومقابل باطمyushinيير  المعمدة )

.(123-124،2021،العدنان.)مرهونالمعموري

االمريكيةكانتشبهمقطوعةبسببالدعم-سوبماأنالعاقاتالدبلوماطيةالسورية إلرسائيلسوكانتهناكحالةاألمريكي

قادها ي
الت  العربية للقيادة حربتحريرالكويتتخضع ي

 
ف المشاركة السورية لذلككانتالقيادة ، الدسولتير  بير  عداء

سوعنهذاالخصوصذكرالفريقالركنخالد.(2013،طياطيامؤقتا.)زايدالفريقخالدبنطلطانسوكانذلكبمثابةحا

قواتطورية اناضع الاطتطيع ي
قائاانت  جانبالقواتإىلبنطلطان مااألمريكية ي

 
ف بسبباالختافالسياشي

البدايةسوتافيتهافورا.)خط سوهذهكانتمناأل،بينهم ي
 
سوضعتهاف ي

(mbc roots،1997/2014ءالت 

التشارلز رنرقائدالقواتالجويةالمتحالفةعندماتمإرطالمراقباجويايتكلماللغةالعربيةليكونمعهوكماقالالجي 

كانوا سولكنهم مشاركته، قدرسوا السوريير  بان للقواتالسورية، قريبا جويا يوفردعما أن سواجبه سوكان الجيشالسوري

منأمره النهار،مرتابير  ي
 
الليلي خذفراشهلذلككانف ي

 
مادعاهلمعاتبةوالصحراء،سوهإىلخيمتهسوداخلمعسكرهسوف

لهذهالمهمة(.) ي
تموب  (mbc roots، 1997/2014قائدهقائاله)لماذااخي 

الحربكانتالقيادة سوابتداء الفعىلي بالهجوم سولكنعندالتخطي للبدء األمريكية ي
 
ف القواتالسورية ترفضمشاركة

ةالمواجهةن جوانبكثير ي
 
القواتالسوريةسوالعراقيةف تكتيكاتالقتالسومنهاانواعالدباباتسوالتمويه،ظراللتطابقبير 

يسببمشاكلدسوليةسوخسائرأإىلالعلمالخاصبالدسولة،كماأندخولالقواتالسوريةربمايؤديسوشبكاتاالتصالسو

 (2013،)زايدبقصفقواتطوريةبالخط .األمريكيةحالقيامالطائرات

الحربمهمةعىلاعتبارأنهاتعززالمصالح ي
 
يرسونأنالمشاركهالسوريةف األمريكيير  األمريكيةبينماكانبعضالمسؤسولير 

المنطقةعىلحدقولسوزيرالخارجية ي
 
األطبقف طوريا،سوأضافقائااألمريكي ي

 
جيمسبيكربعدانأجرىعدةلقاءاتف

قيمنااأل)نحنيوجدلديناعاقا ي
 
طاهمتف ي

ية(.طاطتسوثيقةفق معالبلدانالت  ي
،172،1996،)خلفالبياب  ي

الدجاب 

جميعاألحوالفقدقفزالرئيسالسوريحافظاأل.(17،1997،سونأخر& ي
 
الطدسوف ي

فوقنظرية)نظريةالحزبالت 

تحريرالكويت ي
 
كف األمريكيةجانبالرأطماليةإىلتهادنالرأطمالية(سواشي  ي

 
ف الحليفاالسولسوالنظامللوجوداإلرسائيىلي

 األسويبدسو.(2017،المنطقة.)الدربوىلي حربتحريرخرأنالحكومةالرسوطيةهي ي
 
المشاركةالسوريةف ي

 
ىلمتكنترغبف

غورباتشوفعنموعد شيفرنادزهللرئيسالرسوشي ي
ذلكمنخالطؤالسوزيرخارجيةاالتحادالسوفيت  الكويتسوقدتبير 

القواتالسوريةتو لنقل طائراترسوطية فير السعوديةإىل العربية المملكة كررسوزير، سوعندما )الحقا( ف جاباألخير

ذلكاجابهغورباتشوف.)لسنابحاجةللمشاركة()يوطف سوهكذابقيتالحكومةالسورية.(2020،خارجيتهطؤالهمت 

لأل ايجادحاطلميا سورة زمةتؤكدعىلض  ، لتحريرالكويتاليمثلقبولهاسوأسوضحتب ن التحالفالدسوىلي ي
 
ف اكها اشي 

للدعمالعسكري طندااألمريكي تعتير ي
بقوةالعراقالعسكريةسوالت  ض  ي

،النذلكيعت  ياسومهماللقواتأطاطسواإلرسائيىلي

 ي
مواجهتهامعالكيانالصهيوب  ي

 
إلنهاء،السوريةف (111،2015،يولش.)دبلزمةاألسولهذاحاسولتمراراايجادحلطلمي

نح أعلنتالقيادةالسوريةب نمشاركتهامعالقواتالعربيةزمةاألالخيارالعسكريلحلوسوبعدأناتضحب ناألمورتسير

حالتعرضهاخراأل ي
 
بمشاركتهاهذهارادتانإىلىطتكوندفاعاعنالمملكةالعربيةالسعوديةف سوهي ي أيهجومخارخر

كالساحةللقوات عمليةتحريرالتي  ي
 
االجنبيةفق دسونتواجدالقواتالعربيةبمافيهاالقواتالسوريةللمشاركةف

كماانهاارادتحمايةاالماكنالمقدطةسوأنهابعملهاهذاتكونقدلبتطلبالمملكةالعربيةالسعوديةبإرطال،الكويت

أراضيهاللدفاععنهاسوفقالقرارمؤتمرالقمةالعربيةإىلقوات ي
 
تحافظ1990أغسطس/آب10الطارئةالمعقودف ،سولكي

سوعندبدايةحملةتحريرالكويتطادالهدسوء(،،1990،العربيةسوعدمانقسامهاسوتجزئتها.)جريدةالثورةاألمةعىلسوحدة

العاعصمةالسوريةدمشقسوحرصالشعبالسوريعىلاالطتماع ي
 
أخبارالهجومتنازعهمالعواطفسوالمخاسوفإىلف ي

 
ف

سوالخوفوج الحزن )الرأي.يسوده بالضغ عىلرئيسالعراق. ي
 
سوطالبالجيشالعراف الصحراء،1990، ،مقاتلمن

(2020 المملكةالعربيةالسعوديةحيثكانتقواتإىلكتيبةمنالفرقةالرابعةهوماأرطلتهأخرسوقدكانتطوريا.

تراب بانتظارامرخوضالمعركةسوبقي تحررتالكويتإىلتالكتيبهتقاتلالتحالفالدسوىلي جانبقواتالتحالفحت 
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 إىلىقبلانتعودأخربعدطبعةأشهرمناالحتالسوظلتهناكبعضالوقتبعدأنأطندتإليهامهامعسكرية

 (1/8/2000،طوريا.)سوكالةاألنباءالكويتية)كونا(

لرئيسمجلسالوزراء ي
سوبناءعىلتوجهاتسوأمرالنائبالثاب  ي

 
انسوالمفتشالعامف أغسطس/آب10سوسوزيرالدفاعسوالطير

كةسومشحللعمليات،أطندتقيادتهاللفريقالركنخالدبنطلطانبنعبد1990 ،فقدتمتشكيلقيادةالقواتالمشي 

العزيز العالية، سوالكفاءة ة الخير ذسوي من السعودية ضباطالقواتالمسلحة من لجنة بتشكيل بدسوره الذيقام كما،

سوالسادطة الدفاعالجويالخامسة سومجموعة سوالبحرية سوالقواتالجوية سوالشمالية قية الشر المنطقتير  سوضعتقيادة

قيةسوالشماليةعىلأنإضافةإىل،تحتامرةهذهالقيادة الشر كلمنالمنطقتير  ي
 
ذلكتمتشكيلقيادةاماميةمتقدمةف

كة ةبقائدالقواتالمشي  سومشحالعمليات،سوأنترتب منالناحيةاإلداريةسوالعملياتيةبقواتدرعيكونارتباطهامبارسر

 ي (83،2002،ى.)عامرخريةسوالعربيةسوالدسولاألطامسوالقواتاإل،الجزيرةلدسولمجلسالتعاسونالخليحر

يالذياعتمدعىلعدةمحاسوركانتمواقعالقو اتالسوريةسولماحانتطاعةالصفرلتحريرالكويتسوبدأالهجومالير

كراسحربهمعهمالفرقةالسوريةسوط ضمنالمحوراأل المضيتير  منالفرقتير  سوالمتكونبشكلرئيشي ي الفيلقالعربر

 ي
لتطويقهوسوط بعضالقواتالعربيةالرمزيةسوكاندسورالمحوراألإضافةإىلكنسقثاب  ي

 
ف االلتفافمنالشمالالشر

جنوبالكويت ي
 
ف القواتإىلعصولالوسوالقواتالعراقية عىلبقاء المحافظة الغربمع جهة الكويتمن العاعصمه

 ي مناطقعملياتالكويتفق دخولأيجنديعربر ي
 
داخلالحدسودالعراقيةإىلالعربيةف سوبماانالقواتالسورية،

لمتحتاجا بعدالقواتالمضيهلهذافهي ي
الخ الثاب  ي

 
مإىلتضطرسوكانتف قتالمبارسر ي

 
عالقواتالعراقية.الدخولف

(،2013،)زايد ي
منكانونالثاب  ليلةالثامنعشر ي

 
أطلقالعراقأسولعصارسوخمنطرازطكودلينفجرعىل 1991يناير/سوف

.(24،م1992-ه1412،اطرافتلأبيب.)هيكل ي
 
تلكاألثناءقالسوزيرالدفاعالسوريلجريدةالثورةف ي

 
كانون21سوف

 ي
عليه)أنالر1991يناير/الثاب  سوهمي عليهابشنهجومغير رإلرسائيلبهجومهالوهمي أعطالمير ي

 
سوربما،ئيسالعراف

(،سوبالفعلفقدبنتإرسائيلفيمابعدمايعرفبالقبةالحديديةمنمبالغ2020،الهدف()مقاتلمنالصحراءهوهذا

اطتلمتهامنالعراقمقابلكلعصارسوخأطلقعليها،سوبماال ي
ةملياردسوالرعنالصارسوخالواحدالتعويضالت  يقلعنعشر

عىل2021،)تلكااليام ارسائيل سوليسالعكسسوحصول عصارسوخا سوثاثير  تسعة ارسائيل به تدمرالعراقبض  سوقد ،)

 ي
 
)المجلسالثقاف منه حديثه(.2021،تعويضاتباهظة طاسمنخال السوريمصطق  سوزيرالدفاع إىلسوضح

االسولمنشباطجريدةالنجماالحمرا ي
 
اير/لناطقةباطمسوزارةالدفاعف )إنالقواتالسوريةمهمتهاالدفاععن1991فير

)مؤطسةالدراطاتالفلسطينية .(1991،األماكنالمقدطة(. ي
 
اير/شباط7سوف أعلنسوزيرالخارجيةالسوري1991فير

ذلكالتاري    خذكرفيهان ي
 
دمشقف ي

 
عقدهف ي

مؤتمرعصحق  ي
 
عف كهطوففارسوقالشر القواتالسوريةالعسكريهالمشي 

عىلانسحاب العراقسوقواتالتحالفمتوقفة سوقفإطاقالناربير  سوانعملية ايام، ة بعدعشر العاعصمة ي
 
ف تجتمع

ط.)مقاتلمنالصحراء الكويتيةسوبدسونرسر ي
(2020،القواتالعراقيةكاملةمنداخلاألراض 

طدالسوريحافظاألسوتحدثعبدالحليمخدامنائبالرئيس ي
 
اير/شباط10ف ذاكرا)ب نالحكومةالسورية1991فير

الحربسوكانإىلطوريالنتجر،حربإىلعىلمعرفةسوإدراكتامب هدافلعبةالحكومةالعراقيةمنأجلجرها هذه

يقصدمنهاالتغطيةعىلاحتالالكويت(.)مؤطسةالدراطاتالفلسطينية ي
 
 (1991،النظامالعراف

يوم ي
 
اير/شباط22أماف تحريرها.)جريدةاألنباء1990فير ي

 
،أخذتالقواتالسوريةتتحركباتجاهالكويتللمشاركةف

غورباتشوفبالرئيس.(2011 ي
سوقداتصلالرئيسالسوفيت  هبوجودتطوراتجديدةعرضهااألمريكي جورجبوشليخير

طارقعزيز عليه العراق، ت كيدعىلاطتعداد اليثقبصدامإىللاطتجابةفيها ب نه االانبوشردعليه أيطلب،

(23،2020،سونظامهابدا.)الخالدي

يومسو ي
 
ايرعام/شباط26ف كلفتالقواتالسوريةبمهمةتحرككتيبةمنالقواتالخاعصةلدخولالكويت،1991فير

كانتالكتيبةعىلأرضالكويت اليومالتاىلي ي
 
اير/شباط28مماعصبيحةيوم،سوف حيثرفع،فكانيوماتاريخيا1991فير

اشارةرمزية ي
 
الكويتف ي

 
السفارةالسوريةف السوريفوقمبت  ي عودةدسولةالكويتحرةمستقلةكماكانتإىلالعلمالعربر

منابناءالكويتسوالجالياتالعربية.)جريدةاألنباء هجمعغفير حفلحض  ي
 
(2011،ف

منطقةتعرفباطمام ي
 
عمليةتحريرالكويتسوف ي

 
الهيمانجنوبالكويتعقداجتماعضمالقواتالعربيةالمشاركةف

ذلكاالجتماعقراربتفتيشكلأحياءسومناطقالكويتبحثاعنبقاياالمتفجراتسوالذخائر ي
 
سوكانتحصة،سوقداتخذف
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،سوتمكنتالقواتالسوريةخالثاثةأيامفق  منطقةحوىلي منتمشي المنطقةسوتنظيفهامنالقواتالسوريةهي

تلكالمخلفات األ، جمع ي
 
ف القواتبمهامها قيام الكويتسولدى شمال الجهراء كلفتبتفتيشمنطقة طلحةبعدها

جالدمالسوري ،سوهكذاامي   مقاتاطوريا،كمااطتشهدثمانيةمقاتلير  سواآللياتسوالمتفجراتسوالذخائرجرحطتةعشر

أدق ي
 
ف ي

ابالكويت  عنسوحدةالدمسوالهدف.)جريدةاألنباءبالي  (2011،تعبير

لفداحة سونظرا العدسوسوهكذا معأجمعان السعودية العربية سوبادرتالمملكة سوالتنديدبه العالمعىلاطتنكاره تدسول

انبالقوةبعدأناخفقتجميعالوطائلالسلميةالعدسواحتواءإىليهسوالدسولالحليفةطامالدسولالعربيهسواإل ي
 
اجأخرف

كفيهاعددمنالدسولالعربيةسواإل أشي  ي
يةسوالدسولالصديقة،طامالعراقمنالكويتفكانتمعركةعاعصفةالصحراءالت 

اجع أماهامجلسإىلقدارغمتعصدامعىلالي  ي
سوطالت  سوهيئةاألمنداخلالحدسودالعراقيةسوالموافقةعىلالشر الدسوىلي

 (13،م1998-ه1418،األممالمتحدة.)ناض

 

ي حرب تحرير الكويت :المبحث الثالث
 
 أهداف المشاركة السورية ق

ذلكالوقت ي
 
رسواأل،إنموقفطوريامعالكويتلميكنطهاف الذيتعرضتلهالكويت)جريدةذىسولمتقبلبالض 

الميادينمنذبدايةفإن،سواضحهو(،سوكما2010،الرأي شت  ي
 
التقعزمةاألطورياجاهدتف لكي ي

الحربالمدمرةالت 

لميلتفت إالاناالخير ، ي
 
النهايةإىلسواجههاالنظامالعراف ي

 
أدتف ي

طياطتهالمتصلبةسوالت  ي
 
إىلكلالنداءاتسواطتمرف

بةقاعصمةلفكرة.(142،2002،اشعالفتيلحربالخليجالثانية.)عامر بماقامبه،كانبمثابةض  ي
 
سوانالنظامالعراف

أعصلهافكرةتحرريةبالدرجةاالسوىل.)رمضانالعرسوبةسوالقومي ي
 
ف هي ي

(17،2000،ةالعربيةالت 

 من الموقفالسوري للجميلغزسوسوان ردا الواقع ي
 
ف للكويتكان العراق ، قامتالكويتعام بإرطال1973عندما

ةسومتنوعةكلفتبمهمةحمايةالعاعصمةدمشق تشكياتعسكريةكبير منطقةالسيدةسواحتلتمواقعهابالقربمن،

 25زينب،سوبقيتهناكحت  1974ديسمير دمشقلتوديعها.)الرسويي ي
 
،محمود،2018،حيثأقيملهاحفلعسكريف

(2019 أ. الرطمي اعتباراتإىلالمشاركةألعسكريةكانراجعاسوسوالبدمناننذكربانالموقفالسوريطواءالسياشي

سوالعسكريسواال معالعراقمنذطنواتطويلةطبقتعمليةعىلالمستوىالسياشي قتصادي،فسورياعىلخافكبير

حزبسواحدغزسوالعملية يحكمهما النظامير  أن من الرغم عىل بينهم فيما محاسوالترأبالصدع فشلتكل سوقد ،

سسووسوه )الخي  الرئيسالسوريحافظاأل424،1995،سونأخرحزبالبعث. كان ما ا سوكثير الحكومةطد(، ب ن يعتقد

)سواكيم طوريا. مع التقارب محاسوالت كل عىل قص  من هي سوكما61،2012،العراقية تصادمتهو( فقد معرسوف

األ اتيجيةطدبراغماتية االطي  الخصيبلمواجهةإىلسونظرته الهال التحام سورة سوض  بتشددالعدسوالمنطقة االرسائيىلي

المثاليه بغدادسونظرتهم ي سوقضاياه،إىلبعثتر ي تنافسدسورهالوطنالعربر ها سواعتير انالعراقحارباهدافطوريا علما

 المت نية.حداثلكناألسوكدسولةعربية اتيجيتها اقليميةسونجاحطوريابفضلاطي  العراقكدسولة ي
مابعداثبتتاشر ي

 
ف

طاماإلإيرانمساندتهطوريالجمهوريةهوسوممازادالموقفتعقيدا.(280،2015كانوناالسول،)ديب ي
 
حرب  هامعيةف

.)عامر ي
ثمانيناتالقرنالماض  ي

 
لبنان،(141-142،2002،العراقف ي

 
سوبعكسهمساندةسومساعدةالعراقميشالعونف

مواقفهسوتوجهاتهضدطوريا ي
 
إضافةإىل،ف ي

انطوريةأدركتمنذالبدايةانخرسوجالعراقبغنيمةكالكويتهذايعت 

لصالحالع التوازناإلقليمي ي
 
ماالتستطيعطورياتحملتبعاتمثلذلكاألمرسوخاعصةأنارسائيلوراق،سوهاختالف

سسوناهيكعنعاقاتهاالسيئةمعالغرب.،تحتلجزءمنأراضيها  (424،سونأخر)الخي 

 ي
 
إىلزيارتهأحدسوكانمماذكرهعبدالحليمخدامف اكبخصوصأخذرأياألطبقفرنساللقاءالرئيسالفرنشي جاكشير

،فرنسا ب نطوريالهاحولاحتمالإعادةفتحالعاقاتعىلجميعالمستوياتمعالعراقبناءعىلطلبعصدامحسير 

كلمنإرثمنالعاقاتالسيئةمعطوريا، ي
 
ف الحزبير  بعدمانشبتخافاتبير  ي

طتيناتالقرنالماض  ي
 
كانبدايتهف

العراقسوطوريا البلدين، عامثماطتمرتتلكالحساطياتبير  ي
 
كف المشي  بعدمانسفالعراقميثاقالعملالقويي

سوعالوحدة1979 عىلمشر سوقص  التآمرمعطوريا، العراقبتهمة ي
 
منقياداتحزبالبعثف بإعداممجموعة سوقام

العراق ي
 
العراقسو،لقلبنظامالحكمف كانتطورياضدهاسوإيرانسوعندماقامتالحرببير  ي

ثمانيناتالقرنالماض  ي
 
ف هي

(2021/8/17،.)عبدهللايرانحليفةإل



Rimak Journal, Volume 3, Issue 8   400 

 

 8 November 2021, Volume 3, Issue  
p. 387-407 

 عايي
سوطائلاالعام،1980سو1979سوقبلهابير  ي

 
ف السفارةالسوريةأعلنالعراقببيانالرطمي ي

 
عىلمتفجراتف ب نهعي 

بغداد،سوب ي
 
اتداخلالعراقسوهإف منتقومبالتفجير عصامورجالالمخابراتالعراقيهالمدعأحدمااطتدعونطورياهي

سولهذافمنذعام العراق، ي
 
السوريف بركلالسفير دمشقسوبغداد.1982خض  ي

 
السوريةسوالعراقيةف أغلقتالسفارتير 

سوقدفإنمعرسوفهوكماسو.(2021،)عبدهللا طورياكانتحاضنةسوداعمةلعملالمعارضةالعراقيةسولكلاجتماعاتها،

الفيصلاألطبقكشفرئيساالطتخباراتالسعودي اإلالسورييعنالتنسيقالسعودتركي ي
يراب  ي

 
ضدالرئيسالعراف

 األاألطبق المقر ب ن ذاكرا العراق، ي
 
ف الحكم نظام ضد العراقية المعارضة الدسول تلك سودعم ، حسير  عصدام طاشي

دمشق ي
 
اطتخباراتالدسولالثاثكانتتجريف سولاجتماعاتبير  لعقد، السورية بالتنسيقمعالحكومة انهمقاموا

دمشقأثناء ي
 
العراقللكويتلتوحيدعصفوفهمسوجهودهمضدالنظامغزسواجتماعلجميعسواجهاتالمعارضةالعراقيةف

 ي
 
سوت،سوأنجهوداالطتخباراتالسعوديةسوالسوريةسواإلعانسوبالفعلفقدتماإل،العراف يةقديرانعنهذااالتفاقمنبير

)اب بعدحربتحريرالكويت. (2020،زيدواطتمرتحت  . ي
 
ف سوقداشارتطوريا مناطبةأكي  لوالدعمهاإىلمن أنه

غزسوالللكويتإبان سوأنالدعمالسوريكانطببالتحريردسولةالكويت)الرسويي لهالكانالوضعقدتغير ي
 
(،2018،العراف

اماتهاالقومية.لكنهالمتفعلسولمت،سوأنهاكانتقادرةعىلأنتلعبدسورامخالفاسوتؤثرطلباعىلطامةالكويت غدربالي  

سونية (2018،)الوطناإللكي  الرفضالقاطع. سوهي حينها، ي
 
الخليجاالسوىلف قضية السوريةمساندة سواختارتالحكومة

 للكويتغزسولموضوع العراق خيارالوقوف، لنفسها ك تي  أن دسون عىلإىل خوفا به، قام لما سوت ييده جانبالعراق

باختيارهاأجمعتجنبهامساسوئعزلنفسهاعنالدسولالعربيةسودسولالعالمإضافةإىل،ةمصالحهاالسياطيةسواإلقليمي

)الصايغإىلالوقوف (17،1994،جانبالعراق. . العالم دسول ي
 
كباف أجمعسوقبلذلكفإنها متقراراتمجلس، احي 

األمن سوالدسوىلي عيةالدسولية.)الرسويي
(2018،لنتستطعبذلكأنتخالفقراراتالشر

،العراقللكويتغزسوسوبناءعىلالموقفالذياتخذتهطوريامن ي
تمكنتمنالخرسوجمنالعزلةاالقليميةسوالدسوليةالت 

كانتبها، ي
(سوعىلرأطهاالمملكة1990،الرأي،1996،سوتقويةعاقاتهابدسولالخليجعىلسوجهالخصوص.)خلفالبياب 

منتلكالدسول)الرأيمعمحاسول،(57،1991،العربيةالسعودية.)ثابت (،حيث1990،ةالحصولعىلالدعمالماىلي

سومشاركتهاالعسكريةفيه معوناتمالية،اطتفادتماليامندخولهاالتحالفالدسوىلي ي فقدقدممجلسالتعاسونالخليحر

أل المساند موقفها من ا كثير السورية الحكومة اطتفادت كما ملياردسوالر، بلغتخمسة القواتاجخرلمضسوطوريا

،العراقيةمنالكويت سواإلقليمي دسورهالسياشي العراقمنخالتصغير ي
 
ترجيحكفتهاعىلكفةنظامالحكمف ي

 
سوذلكف

 ي
موقفهاهذا.(281،2015كانوناالسول،ديب،1996،عىلمستوىالمنطقةسوالعالم.)خلفالبياب  ي

 
كماانهاسوجدتف

 منمشاكلهاالدأكي  كانتعالقةدسونحامناطبالها،فعىلالمثالتمكنتمنفرعصةلحلالكثير ي
اخليةسوالخارجيةالت 

سوه ميشيلعونعىلطوريا ال الجي  يشنها كان ي
عىلالهجماتالت  القضاء اتفاقومن بتطبيق اإلرساع ي

 
ف طاعدها ما

التح1989الطائفلعام ي
 
،سوموضوعالوعصايةالسوريةعىللبنانايضاكانثمنمشاركةطورياف ي

كماب  .)الي  ،الفالدسوىلي

رفضهاللإىلاغتنمتفرعصهسوقوفهاسو.(106،1994 ي
 
المشاركةغزسوجانبالدسولالعربيةسوالعالميةف ي

 
السماحلهاف ي

 
،ف

مؤتمرمدريدللسامعام ي
 
1991ف ي ابمناقشةالموضوع-المتعلقبتسويةالضاعالعربر ،مماأعطاهادسوراكبير اإلرسائيىلي

ينسوطرحمطالبها .)جريدةتشر ،(،1994،سوالمحافظةعىلدسورهااإلقليمي ي
 
الننتائجحربالخليجالثانيةتركتآثارهاف

 االرسائيىلي ي انالقوىالعربر
،مير  ي

 
مدريدف ي

 
بدأتألسولمرةف ي

ةالسامالت  سوقائعمسير ي
 
اتهاسواضحةف 30لهذاكانتت ثير

سوحافظاألسواليستبعدأنيكونل.(2011،.)رطول1991أكتوبر كلمنعصدامحسير  دسوراطدلعاقاتالشخصيةبير 

الموقفالسوريمن ي
 
اف فاسالعراقللكويت،غزسوكبير ي

 
المعقودف ي مؤتمرالقمةالعربر ي

 
فقدجرتمشاداتعنيفةف

الرئيسالسوريحافظاأل1982عام عصدامحسير  .إلطدبير  حرب  هامعالعراقكماانعصيرانبسببت ييداألخير ي
 
دامف

سوجهتهمالأل بعضالعملياتاإلرهابيةسواالغتياالت،سوكنوعمناإلذاللتحدىعصدامحافظاألطدحسير  أنطدبتدبير

بنطالاإلعصاح،سوبعدمرسوراربعةطنواتعىلذلكالموقف،يعرفاطمجدهالثالث حاسولملكاألردنالملكحسير 

قمةالمغربمما1989أنتجددالشجاربينهماعام،سولكنمالبث1986بينهمافعقدلقاءجمعهماعام ي
 
إىلأدىف

مايطدرفضحافظاأل ي
 
بغدادف ي

 
ف المعقودة العربية أياروحضورالقمة بفعلتحسنموقفهامعالوالياتسو.1990/

للكويتغزسوالنتيجةلموقفهامناألمريكيةالمتحدة ي
 
عدادتحسباألمريكيةماجعلالوالياتالمتحدةهوالعراف ي

 
هاف

الدسولاأل الحظراالقتصاديالذيفرضعليهامنقبلكي  معرفع البدمنتعويضهابمنحماليةالحقة، ي
سوالت  را تض 
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مامكنهامنالحصولعىلقرسوضسومساعداتماليةلمدةخمسةوالمجموعةاالقتصاديةاألسورسوبيةبشكلشبهتام،سوه

 ي )مركزدراطاتالخليجالعربر (33،1996،طنوات. الوالياتالمتحدة، متمثلةاألمريكيةفمنذالبدايةأبدتحكومة

برئيسها بوشاألطبق جورج الوقوف، سورة بض  لسوريا سوت كيدها السورية المصالح عىل سوحرعصها اهتمامها جانبهاإىل

رعىلاأل تحريرالكويت.ةكافةبعدانتهاءحربعصعدلدعمهاسوإطنادها،معتقديمالتعويضلهالماطيلحقبهامنض 

(.52،1993،سولعلاألهممنذلكمحاسولةطوريارفعاطمهامنالئحةالدسولالداعمةلإلرهاب)نعمة،(2007،)عصالح

األ حافظ لموقف الكويت امتنت طدسوقد أثناء الكويت لتحرير العراق ضد القوة أزمةالطتخدام بير  الخليج

اير/شباط-1990أغسطس/آب طاهمت،(2001،.)الجزيرة1991فير ي
سوبعدالتحريرشكرتالكويتجميعالدسولالت 

الكويت تحريرهاسوبضمنهاطورياحيثزارأمير ي
 
أيدتالحقحمدالشيخجابراألاألطبقف ي

الصباحعددامنالدسولالت 

كانت ي
تلكالدسوللشكرهاعىلموقفهاكماانالكويتأطقطتكلالديونالت  سوكانتطوريامنبير  ي

عىلطوريا،الكويت 

 من،المساعداتلها.)الرسويي (2018،بلسوقدمتالكثير

جابراأل آبإىلالجابرالصباحزياراتهحمدسوكرراالمير ي
 
1993أغسطس/طوريافكانتزيارتهالثانيةف ي

 
،سوالزيارةالثالثةف

عام1995وشهرأيارمايأخرأسو ي
 
فكانتف الرابعة الزيارة أما 1998، ي

 
الزياراتف سوهي حرصالكويتعىلدعمإطار،

سوقفت ي
عامإىلعاقاتهاالعربيةسوخاعصةالدسولالت  ي

 
الشيخطعدالعبدهللا،1990جانبهاف ي

العهدالكويت  كمازارسوىلي

الثامنمنشباط ي
 
ايرعام/السالمالصباحطورياف 1994فير ي

 
،1996أغسطس/منشهرآب18،سوكانتزيارتهالثانيةف

الرئيسحافظاألضمنجولةلهشملتا سوتاجرىخالزيارتهمحادثاتمع سوبير سوتباحثمعهتطوراتطدلقاهرة

حزيران ي
 
ف القاهرة ي

 
الذيعقدف ي العربر بعدمؤتمرالقمة ي العربر سوالوضع المنطقة، ي

 
زار1996ويوني/األسوضاعف كما .

أسوطدحافظاأل ي
 
كماقامبزيارة،غزسوالبعدتحريرهامنالكويتحكومةسوشعباإىلسوقدمتهنئته1991عامأخرالكويتف

إىلثانية ي
 
الكويتالشيخجابراأل1992أبريل/نيسان20الكويتف تناسولت،الجابرالصباححمدإلجراءمحادثاتمعأمير

البلدين العربيةسوالدسولية.،العاقاتالثنائيةبير  (2000،)كوناسوتطوراتاألسوضاععىلالساحتير 

عىلتهديدإيرانمنالكويتكانتالعراقاجأخرسوبعد األمنقادرة ي سولذلكطارعتدسولالخليجالعربر ، إىلاالقليمي

األمنالبحثعنعصيغجديدةلتحقيق ي
العاب  سوبعدانسحابالقواتالعراقيةمنالكويتبحثت.(228،2012،.)امير 

األحا سوعاتأمنللمنطقةبالطريقةالتقليدية،سوهي فالعسكرية،سولكنهذهاألفكاررفضتهادسولالدسولالعظمعنمشر

يجبأنتكوننابعةمنشعوبسودسولالمنطقةذاتهاأطاسالمنطقةعىل ي تيباتالمستقبليةلألمنالخليحر إذ،انالي 

 يحقق نظام سوجود من البد لمجلسالتعاسوناألمنكان الذاتية الدفاعية توفراإلمكانات عدم مقابل ي العربر القويي

 ي
 
ف ي ،سولهذابداأنهناكعدةخياراتلتحقيقإيرانمواجهةالتفوقالعسكريالواضحلدسولالجوارسوهماالعراقسوالخليحر

،وذلكسوه ي
قواتدرعالجزيرة،إىلأدىماوسوهإماعنطريقتعزيزالدفاعالذاب  نطاقسوأإنشاء ي

 
عربياف الفجوة ملء

معلنةمعالوالياتلملءسوية،اإطامملءالفجوةبقواتسوخارجها،اأسوالجامعةالعربية عنطريقاتفاقياتمعلنةسوغير

معالحرصعىل،نسبةسوجودممكنةلهذهالقواتتجنباإلثارةالمشاعرالوطنيةأقلالفجوةبقواتهامعالحفاظعىل

الحاجة عند القوات الطتقبال عصالحا بحيثيكون للعمليات مشح إعداد سوجو، من البد الساحة عىل بدا دلذلك

مستقبلالمنطقة ي
 
محورينللتنسيقف ي

سوكانالمحوراألسولاألمت  األهمسوشملمضسوطورياسودسولالخليجالستهو،

القاهرةيوم ي
 
عقدتاجتماععىلمستوىسوزراءالخارجيةف ي

اير/شباط16سو15سوالت  تيبات1991فير يةاألمنلبحثالي 

سواالجتماعالثا مرحلةمابعدالحرب، ي
 
المنطقةف ي

 
ف دمشقيويي ي

 
كانف ي

سوالذيعصدرعنه1991مارس/آذار6سو5ب 

إعانسوثيقة ي انالعدسوسوالذيسوقعهسوزراءخارجيةتلكالدسولالمجتمع،سوالذيرفضت،دمشقللتعاسونسوالتنسيقالعربر

عىلالكويت ي
 
سواإلسوالعراف العربية عىلاألعرافسوالقواعد طافرا خرسوجا ه )عثمانطاماعتير سوالدسولية. االسول،ية كانون

) ك،(2020،مقاتلمنالصحراء،295،2014)ديسمير المشي  ي إلعطاءرسوحجديدةللعملالعربر كماانهاكدعىلالسىعي

الدسولالعربية،سوإيجاد الدسولالعربيةسونصعىلانتكونأطلوبسوإرطاءالتعاسوناالخويبير  كبير 
جديدللدفاعالمشي 

الخل ي
 
لقوةحفظطامعربيةلضماناالطتقرارسوالقواتالسوريةسوالمضيةف المنطقهاألمنيجنواة ي

 
ف سولسدالفراغ،

مجلس دسول ارادت سوهكذا االمريكية، المتحدة الواليات بقياده الجنسيات متعددة القوات انسحاب كه طيي  الذي

تساه عربية اليمكناالطتغناءعنقواتحفظطام طم نةطورياسومضب نه ي قواتطوريهالتعاسونالخليحر مفيها

تيبات،سومضيه ،أسولويةيةالعربيةاألمنسوب نهطيكونللي  ي الخليجالعربر ي
 
األمنسورب عىلماطواهامنترتيباتامنيةف
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ضمانهب سودسواعي ي ،سولهذااألمنالخليحر ي األمنمفهومفإنالعربر ي
 
دمشقلميقتضعىلالجوانبالعسكريةفق ،إعانف

سوبالخاعصةفقدحرعصتطورياعىل.(2020،السياطيةسواالقتصاديةكذلك.)مقاتلمنالصحراءالجوانبإىلبلامتد

خالتلك إىلسوسوقفتزمةاألأداءدسورمتمير  ي
 
سوذلكف عيةالدسوليةسواإلجماعالدسوىلي

اعتباراتعدة،منهاإطارجانبالشر

حزبالبعثسوالممتدأل جناخي الضاعالتقليديبير  ينعاما،كي  عنالمشحمنعشر معمحاسولةاقصاءعصدامحسير 

سوالذيانعكسعىل ظلالتوافقالدسوىلي ي
 
تطبيععاقاتهامعالغربف ي

 
الوطائلمعرغبتهاف بشت  سواإلقليمي السياشي

لها السوفييتكحليفرئيشي مع عاقتها اجراءات، ي
 
شاركتف أنها كما ، أكير الخليجبشكل دسول مع عاقاتها سودعم

 اطتمرارالموقفاإلالحظرالسياشي لضمان سوبذلتجهودها العراق، عىل المفرسوضة سواالقتصادي ي
يراب  ي

 
ف للمشاركة

(134،2002،أعمالالحظرعىلالعراق.)عامر

حفظأمنالمنطقة،سوبمساندةدسولالتحالف ي
 
ف لهادسوركبير ي

سوائتافالدسولالعربيةالت  الكبير ي سوبذلكالتضامنالعربر

تمكنالعا سوتحجيمآمالهسوطموحاتهالواطعةللسيطرةعىلأجمعلمالدسوىلي منالتخلصمنططوةحكمعصدامحسير 

أجمعالعالم ي
 
إذيذكرانهف ترأطهابعدأحدسوليسعىلدسولالمنطقةفق سوالقضاءعىلمخططاته، ي

االجتماعاتالت 

هكلمنسوزيرالمالية1971ت ميمنف العراقعامعام عبدالكريمأماألطبق،سوالذيحض  سومحافظالبنكالمركزي،ير 

السلطةلمدةاألطبق ي
 
،حيثطلبمنهماأنيوفراغطاءماليامنش نهأنيجعلحزبالبعثيستمرف فوزيالقيشي

ه)ألنناجئنالنحكمثاثمائةطنة(،ثاثمائةطنة مااذاتمإىلذلكالمالتحسباإىلسولهذافقدكانيحتاج،سوعىلحدتعبير

إىلاطقاطحكومته،ليتمكنحينهامنالعودةسولةالحزباازا ي
 
التتكررتجربةالحزبالفاشلةف السلطةمرةثانية،سوحت 

18 ي
ينالثاب  حينها.)عبد1963تشر ي

 
سوطيطرعىلمقدراتالدسولةف ي

اطق فيهاعبدالسامعارفالحكمالبعت  ي
،سوالت 

منهمنان)هللا((سوبالفعلكانتهذهحقيقةنواياهسول2021،هللا هويسكماكانيضحلبعضالمقربير  ي
 
منسوضعف

 (2020،الكويت.)العراقمنارةالعالمغزسورأطهفكرة



  الخاتمة

 ي
 
الحديثسوالمعاضمرهب زماتعديدةسومتباينةف ي أحداثإنالتاري    خالعربر ي قوىسوضغ خارخر كانبعضهابت ثير ي

هاالت 

النهايةكانتطببهفواعلخرسوبعضهااأل ي
 
اتمحليةسوإقليميةتسببتجميعهاف خلقحاالتمنالتمزقسوعدمإىلسوت ثير

 ي
 
ف تلكاألزماتالحادة سواالقتصاديسوكانمنبير  سواالجتماعي 1990العراقللكويتعامغزسوهواالطتقرارالسياشي

ةسوعربيةأزمةالذيشكله سوتمزقشملالدسولالعربيةإىلأدىسودسوليةكبير ي
 
مؤيدبشكلخفيفتباينف مواقفهامابير 

لهمعدخولالعالم ي
معارضعلت  مسبوقةنظراأجمعللموضوعسومابير  حالةانذارغير ي

 
فداحةالفعلسوعصعوبةإىلف

اعننسانتقبلهعىلالمستوياتكافةاألخاقيةسواإل ابتعدتكثير ي
يةسوالقانونيةسوعدممائمتهلرسوحسوتطوراتالزمنالت 

األطاليب لألمزجةتلك سوفقا عصياغتها تتم ي
سوالت  الدسول بير  سوالمشاكل الخافات لحل التعامل ي

 
ف سوالبشعة القديمة

أ التفاتة دسون الحاكمة للطبقة السياطية اسوسواألهواء سواألعرافالدسوليه للقوانير  السلميةسومراعاة أطاليبالحلول اتباع

منخالهاخرمراعاةلاعتباراتاألسوبطريقهحضاريهأ ي
كانمنالممكنأنتحلاعصعبالمشاكلسوأعمقهااتساعاىالت 

الغازيبعدسوانهسوب نهسوجدسو ي
 
شكفقدتوهمالنظامالعراف غالباماتكونعواقبهاسوخيمةدسونادب  ي

درءاللمشاكلالت 

إىلضالته راتطاقهاللرأيالعامالعالمي يفبمير غلبتعليهاالمغامرةسوتحريرالقدسالشر ي
ب نهاخذعىلسوبتضفاتهالت 

انبإمكانهتحويلالرأيالعاملصالحه المغتصبهمعتقدا العربية ي
النضالضدارسائيلسواحتالهالألراض  عاتقهعبء

حيثفسحالمجالإلرسائيلبانتحصلعىلالمزيدمناألهوسولكنماحصل لتعزيزطلحةالعكستماما المتطورة

دفاعاتهابصوره حمايتهامنقبلحلفائهاكماجلبتتلكالتضفاتطبابقامعايجادعذرألمماكانتعليهاطابأكي 

االجنبية االطاطيل لفداحةإىل نظرا سولكن العدسوالمنطقه فقد النظام ذلك به قام سوما عىلأجمعان العالم تدسول

سمحبطرحخياراتانعنهابموقفموحداليالعدسوتحريرالكويتسودرءإىلاطتنكارهسورفضهسوبادرتبدعوةعاجله

سوتخليصأخر للكويت سواحتاله سواألموال سوالنفوس االعراض حرمة سوانتهاك تماديه إليقاف متكاملة قوه سوإعداد ى

اإل المجتمع ي
نساب  قد القضية سوكانتتلك سورمخططاته رسر عىلنحأجمعمن ي سوالغربر ي

 
ف الشر المعسكرين لموعليها

دعتالعراقاألمنينبالقراراتالدسوليةالصادرةمنمجلسيحدثمنذنهايةالحربالعالميةالثانيةمسند ي
سوالت  الدسوىلي

احتوت عية عنالشر سودفاعا سوتكرارا مثلتلكالمواقفلتحقيقالعدسولانسحابمرارا ي
 
ف البديللها ي

الت  بالقوة ان
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ا سوالتعايشبير  العالمي النظام ي
 
ف حجرالزاسوية يعتير سوالذي عىلالعدل ي

قاعدةاالطتقرارالمبت  لشعوبالذييرطخ

امفقد أخط االحي  ي قراءتهللتطوراتعىلالساحةالدسوليةسوبخاعصةأنهعقداماالعىلايجادحلعربر ي
 
ف عصدامحسير 

اجهمنالكويتمناقوىأخرهللكويتيعدمنأشدنقاطالتحولخطراسوانحربغزسودسونانيدركب نزمةلأل

ينسوعمقمنخرفسحالمجاللبعضالدسولاإلقليميةباالمتدادعىلحساباألماأوحرسوبالتاري    خالمعاضخطراسوه

تعيشهاالمنطقةسوه ي
النهايةأدىماوحالةالااطتقرارالت  ي

 
خرسوجالعراقمنالمعادلة.إىلف
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