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 الغزو العراقي للكويتالموقف الدولي والعربي من 
مـن  29 -24بكين في زيـاة  ةمـميل لهمروةيـل ال ـين الةـعبيل لـتر الن ـر  مـن   

 (1)م. 1990ديسمبر 
وجاءت زياة  الةيخ جابر إلى ال ين ومط أنباء عن أن مهلس األمـن مـيع د جلسـل 

، م1991طاةئل قبل القيام بأي عمل عسـكري ل حريـر الكويـت فـي ال ـامس عةـر مـن   ـا ر 
وكانت ال ين، على الرغم من إدان را للغـزو العراقـي الكويـت قـد ام  عـت عـن ال  ـويت علـى 
ــوات  ــا ا نســحا  ال  ــا ر موعــدا نرائي ــلي حــدد ال ــامس عةــر مــن    قــراة مهلــس األمــن ال

 .  العراقيل من الكويت
إلـى جانـ   هحري ـ تعلـى الزيـاةات الرمـميل، بـل كانـ ت   ر حكومل دولل الكويـتلم 

وجيــه العد ــد مــن الكلمــات والرمــائل إلــى الم  ــديات والمحافــل الدوليــل وا قليميــل، ذلــع علــى ت
إلـى مـمتمر األمـن وال عـاون األوةوبـي الـلي كـان م ع ـدا فـي  ه الةـيخ جـابرومن بي رـا ةمـال

، وتهــدة ا رــاة  إلــى الرمــال ين المرم ــين الل ــين وجررمــا فــي م1990بــاةيس فــي مــب مبر 
لــى الرئيســين جــوةو بــوي ومي ائيــل جوةباتةــو  بم امــبل إ م1990ال ــامس مــن مــب مبر 

ع ــد اج مــاة قمــل ،لســ كي، مــهل فيرمــا ت ــد را لموقنرمــا الــداعم ل ــراةات مهلــس األمــن 
الدوليــل، وحةــد المه مــل الــدولي ا م  ــداة ال ــراةات ال اعــل بادانــل العــدوان العراقــي علــى 

لدوليــل وا نســانيل واأللتقيــل مــن الكويـت، وطالــ  الــدول ين الع ميــين ب حمــل مســمولياترما ا
أجل إقراة األمن وإراعل الستم في العالم، إعما  لميثاق األمـم الم حـد  الـلي يكنـل الحمايـل 

 (2). والضمان للدور ال غير  مثل الكويت
 :الموقف الدولي والعربي من الغزو العراقي للكويت 

، قـــد ،ـــز  رـــبكل الم ـــال  م1990أغســـ س  2إن ا ج يـــال العراقـــي للكويـــت، فـــي 
الدوليل ،ز ًا ع ينًا، و ميما م ال  الدور الع مـى فـي ال  ـام الـدولي المعاعـر. و،ـلا الرـز ، 
قد ترضي بعض الـل ن  رفعـون رـعاةات محاةبـل ا مبرياليـل ونحـو ذلـع. ولك رـا فـي ال رايـل، 

 (3)تِهد ةد النعل الع يف، ن يهل  ، زاز م ال  تلع ال وى. 

                                                           
 م. 1990ديسمبر  27( جريدة األهرام، القاهرة، 1)

 . 69( الديوان األميري، الكويت والعدوان العراقي، الكويت، الكتاب الثالث، ص2)

( المركز اإلعالمي الكويتي، جريمة الغزو العراقي للكويت ـ أحداث ووثائق"، إدارة الثقافة والنشر، القاهرة، 3)
 18. ص1991
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كويــت، يع ــي أن قــراةًا واحـدًا، مــيكون مســي رًا علــى أنثـر مــن العةــرين فــي فـاح تر ال
المائل من إن او ال نط العالمي. ومع ى ذلـع، أن ،ـلا ال ـراة، مـيكون قـادةًا، بةـكل أو بـ لر، 
ــم فــي كافــل األنةــ ل ا ق  ــاديل  علــى الــ حكم بأمــعاة الــ نط، ومــا   رتــ  علــى ذلــع مــن تحك 

ــر بقيــل العالميــلإ إذ إن ال  ــام ا  ــر أحــد مح وياتــه إلــى تغي  ق  ــادي كلــه م ــرابط، ويــمدي تغي 
المح ويــات. ومــن  يــم، ي ــي  ال  ــام بعــدم ا مــ  راة والثبــات، و،ــو مــا  ــمدي بــدوةا إلــى 
اض رابات مياميل تهعل من ال  ام السيامي الداللي وال اةجي غيـر قـادة علـى أداء عملـه 

 (4)نحاء العالم. األداء األنمل مما  م ر في ام  راة كافل أ
وجاء ةد النعل الدولي متئمًا لحهم ال رد دات العراقيل. ورردت الساحل الدوليـل ةدود 
فعل ومواقف م عدد ، جاءت، في مع مرا، مضاد   لل  ـرفات العراقيـل، بـل نم ـت تلـع األزمـل 

تيين العا مييــين، الو يــات الم  حــد  علــى كنــاء  ال  ســيي، السيامــي والدبلومامــي، بــين ال ــو 
 األمريكيل وا تحاد السوفي ي. 

 الموقف األمريكي 
ال زمت الو يات الم حد  األمريكيـل، م ـل نةـو  األزمـل، موقنـًا واضـحًا،  ـرفض الغـزو 
العراقي ويد  ه، و  يع ر  بكل ما ترت  عليه من ن ائج. وامـ مر موقنرـا طـوار األزمـل   سـم 

ج ـي  مـاة عدوانـه. فنـي أور ةد فعلـي ةمـمي بالحزم وال ةدد وال  ميم علـى حرمـان العـراق 
إزاء الغزو دانت وار  ن الغزو العراقي ألةاضي الكويت، ووعـن ه بأنـه عاع ـداء مـافر وعمـل 

 (5).ما  برةاع. وطالبت بانسحا  ال وات العراقيل، من النوة، ومن دون رروط له ليس
ــر  ــه ال ــل فحســ ، وإنمــا أةف  ــى ا دان ــم ي   ــر ةد النعــل الرمــمي عل ئيس األمريكــي ول

بموقـف عملــي،  مكــد ال ةـدد وا عــراة علــى مسـاند  حكومــل الكويــت الةـر يلإ إذ بــادة إلــى 
توقيـــل قـــراة ت نيـــلي، يهمـــد الودائـــل الماليـــل والمم لكـــات، الكوي يـــل والعراقيـــل، فـــي الو يـــات 
ــ  امــ يتء الحكومــل  ــل، فــي ال ــاةو، ل ه   ــل والنــروة والمممســات األمريكي الم حــد  األمريكي

                                                           
 . 19(المركز اإلعالمي الكويتي، مرجع سابق، ص4)

)بتوقيت  1990أغسطس  1، يوم 2300ي الصادر عن البيت األبيض، في الساعة ( وثيقة البيان األمريك5)
 واشنطن(، في شأن إدانة الغزو العراقي للكويت
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العراقيل على تلع العائد  م را للكويت. ونارد دور العالم ات ـاذ إجـراءات مما لـل. كمـا طالـ  
 (6)ل، قد تكون في طري را إلى بغداد.ا تحاد السوفي ي بوقف تسليم العراق أي أملح

ــرئيس جــوةو بــوي، اج ماعــًا عــاجًت، فــي 1990األور مــن أغســ س فــي  ــد ال ، ع 
عدة عن مك ـ  الـرئيس جـوةو بـوي، مهموعـل و  ةاةين، البيت األبيض، مل عدد من المس

 من ال راةات. أبرز،ا:
بيـــان  ــد ن الغــزو العراقــي، وي الــ  بســرعل ا نســحا ، بــت قيــد أو رــرط، و  ي بــل  .أ 

 .  (7)بديًت من ذلع
 .  النوة علىإةمار قو  من ال يران إلى المملكل العربيل السعوديل،  .  
ــل والعراقيــل، فــي كافــل الم ــاة  والمممســات تهميــد كــل األمــوار والودائــل،  .و  الكوي ي

 (8). ال ابعل للو يات الم حد  األمريكيل
ــل األزمــل، تعمــل تحــت ةئامــل مس ةــاة األمــن  .د  ــل طــواةة دائمــل، لم ابع تةــكيل له 

(9). ال ومي
 

الــلي وقـل  يـه الغــزو أعـدة الــرئيس األمريكـي تعليماتـه مبارــرً ، إلـى عــد   األورفـي اليـوم و 
ل أمريكيل، لل وجه إلى م   ل ال ليج، لحمايـل الـدور ال ليهيـل مـن أي ترد ـد، قـد منن حربي

ت عــرل لـــه. وفـــي الوقـــت الــلي ام  عـــت  يـــه وزاة  الـــدفاة األمريكيــل، فـــي المرحلـــل األولـــى 
لألزمل، عن إعتن ال حركـات العسـكريل األمريكيـل، فـي بيـان ةمـمي، ن لـت األنبـاء، أن عـد  

ريــل أمريكيــل، مــن ريــل،  ِق ــل بحي بي رــا حاملــل ال ــائرات )إندب ــدنس(، تراف رــا لمــس ِق ــل بحي
 (10)ت هه عو  ال ليج. 

، اج مل الرئيس بوي مل مهلس األمن ال ـومي األمريكـي، م1990أغس س  2وفي 
 في غرفل ا ج ماعات الرمميل، في البيت األبيض. 

                                                           
( وثيقة مقتطفات من اجتماع الرئيس األمريكي جورج بوش مع مجلس األمن القومي األمريكي في كامب 6)

 1990أغسطس  4ديفيد صباح 

 وثيقة البيان األمريكي الصادر عن البيت األبيض، مرجع سابق.   (7)

، في شأن 1990أغسطس  2الصادر من الرئيس األمريكي، في  12722وثيقة األمر التنفيذي الرقم   (8)
 3تجميد ممتلكات الحكومة العراقية، وحظر المعامالت التجارية معها. ص

 4نفسه، ص  (9)

 4الصادر من الرئيس األمريكي، مرجع سابق، ص 12722رقم وثيقة األمر التنفيذي ال (10)
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 وحدد الرئيس جوةو بوي موقنه بثتث ن اط:
 ( عدم قبور ما حدث. و  مهار لل ناول أو قبور حلور ومط. 1)
 ( وجو  تعبئل الرأي العام، األمريكي والدولي، إلى جان  الو يات الم حد  األمريكيل. 2)
 ( مسموليل الو يات الم حد  األمريكيل عن عالعملع وال حرك لمواجرل العدوان. 3)

 وأند المه معون ال  اط ال اليل:
 ح تر الكويت ميسب  فوضى في أمواق ال نط )أمعاةًا وإمدادًا وتوزيعًا(. ( إن ا1)
ــي الةــرق األومــط، 2) ــاو الــ نط ف ــي إن  ــراق با مــ يتء علــى  لثي ــن تســم  وارــ  ن للع ( ل

%، لـدى امـ يتئه  40% من اح ياطي ال نط فـي العـالم، يمكـن أن تزيـد إلـى نسـبل 20و
 على ننط المملكل العربيل السعوديل. 

 (11)( ضروة  فرل ح اة اق  ادي رامل، ضد العراق. 3)
أ  ـاء اج مــاة الـز يميين العــربيلين، الـرئيس حســ ي مبـاةك، والملــع حسـين، فــي ق ــر و 

، جاءت مكالمل ،اتفيـل مـن الـرئيس م1990أغس س  2ب اةيخ  ةأس ال ين، في ا مك دةيل
آمــبن، فــي و يــل األمريكــي، جــوةو بــوي، مــن طائرتــه ال اعــل، و،ــو م هــه إلــى مد  ــل 

نولوةادو. وطل  أن   حدث إلـى الملـع حسـين. وأنـد الـرئيس بـوي، لـتر ا ت ـار الرـاتني 
 (12) مل الملع حسين، ما  لي:

  الم حــد   للو يــات، ياعيــد  عمــًت مــن أعمــار العــدوان. و  يمكــن للكويــتإن غــزو العــراق
 األمريكيل أن ت بله. 

  .إن الرئيس عدام حسين بغزوا للكويت واح تلرا   حدى وار  ن 
  ـــد  ترد ـــدًا مبارـــرًا ألمـــن الو يـــات الم حـــد  األمريكيـــل وم ـــالحرا إن الغـــزو العراقـــي ياعي

والكــــونهرس والــــرأي العــــام األمريكــــي ي البــــان بعمــــل عســــكري يحمــــي األمــــن الــــوط ي 
 األمريكي. 

                                                           
مجموعة من الباحثين، ملف خاص، " أبعاد واحتماالت أزمة الخليج "، أوراق الشرق األوسط، المركز   (11)

 64. ص1990، نوفمبر 1القومي لدراسات الشرق األوسط القاهرة، العدد 

، أكتوبر 102فعل الدولية، السياسة الدولية، العدد ( راجية إبراهيم صدقي، التوجهات العامة لردود ال12)
 21. ص1990
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 إ إذ لــم يســمل، ح ــى اان، إدانــات عــريحل إن موقــف العــالم العربــي  ــدعو إلــى الد،ةــل
 للعدوان. 

  إن الو يات الم حد  األمريكيل، م   ر ، وحد،ا، ولن ت سي مل غير،ا مـن الـدور، إذا
 لم تكن ،ي مس عد  لل  سيي. 

وطل  الملع حسين مـن الـرئيس بـوي م حـه فرعـل ل سـويل األزمـل، وحـدد،ا بثمانيـل 
ه إ ــه مــي وج  ــرئيس العراقــي با نســحا  مــن وأةبعــون مــاعل. وأبلغــه أن ــداد،  ق ــاة ال ــى بغ ل

 (13)الكويت.
فـي م  هــل آمــبن  Goerge Boch ال  ـى الــرئيس بــوي م1990أغســ س  2وفـي 

، حيـ  ع ـدا اج ماعــًا Margret Tatcher ةئيسـل الـوزةاء البري انيـل ماةجريـت تاتةــرمـل 
م وً . وفي بدا  ه، مأر الـرئيس بـوي ضـين ه عـن ت ـوةاترا، فـي ل ـو  الغـزو العراقـي 
ــدي  ــين ،مــا: عــدم مســا ر  المع  ــد را، فل  ــ را فــي ن   ي ــل جــا،ز  ل للكويــت. وكانــت ا جاب
ومت   ه، ووقف العـدوان، مـن النـوةإ ألنـه إذا قاـيِ ض ل ـدام حسـين، أن يه ـاز الحـدود إلـى 
أةاضي المملكل العربيل السعوديل، فانه ميةي طري ه إلى ام داد ماحل ال ليج، فـي غضـون 

% من اح يـاطي الـ نط العـالمي، ممـا مـيمك ه مـن اب زازنـا. 65أيام. ومن  يم، ميسي ر على 
(14) 

، اج مـل مـن النـوة م1990أغسـ س  3بعد عود  الرئيس بوي من آمبن، عـبال و 
فــي البيــت األبــيض مــل مهلــس األمــن ال ــومي.  ــم لي ــ ي فــي غرفــل ا ج ماعــات الرمــميل 

 مس ةاة األمن ال ومي، بري ت مكوكروفت الموقف، في عد  ن اط، ،ي:
  .ياعد  الغزو العراقي للكويت، أمرًا غير م بور. ولكن من ال ع  أن ننعل الكثير، اان 
  .إن ، اك أمبا  ر ى، تهعل من ال ع  أن ننعل ريئًا. ولكن ،لا واجب ا 
  .إن الو يات الم حد  األمريكيل،   تس  يل أن ت سام  في ،لا العدوان 
  65على الرغم مـن امـ تك المملكـل العربيـل السـعوديل أحـدث الم ـاتتت، وجيةـًا، قوامـه 

ألف م اتل، إ   أنرا   تس  يل أن تواجه جيش عدام حسين، الـلي يمك ـه أن يسـ ولي، 
 (15). لتر أيام، على آباة ال نط السعودي

                                                           
 22( راجية إبراهيم صدقي، مرجع سابق، ص13)

 22( نفسه، ص14)

 . 2، ص21/4/2019التحرير،  –الغزو  –( موسوعة مقاتل من الصحراء، العراق والكويت الجذور 15)
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، اج مــل، فــي كامــ  دينيــد، الــرئيس األمريكــي مــل م1990أغســ س  4فــي عــبال و 
ع، نائـ  الـرئيس األمريكـي، Dan Quayilمهلس األمن ال ومي. وحضر ا ج ماة عدان كويل 

 ، وجــيمس بيكــرColin Paulبــأور ، واله ــرار كــولين Richard Chini وةي ةــاةد تةــي ي
James Picker ،ولـتر (16)واله رار رواةتزكو ، وعدد مـن المس ةـاةين، وزير ال اةجيل .

، مل  ــًا William Wbster ا ج مــاة عــرل مــد ر ا مــ  باةات المركزيــل، ولــيم وبســ ر
 (. 17)لحهم ال رد د العراقي، المح ةد قر  الحدود مل المملكل العربيل السعوديل

المرــام  العســكريل، ل   ــل ظلــت األ،ــدا  ا مــ راتيهيل  اب ــل، بي مــا كانــت ت  ــوة وقــد 
عــوة  عل يــل، مــل ت ــوة الحةــد العســكري، حي مــا ت ــب  ال ــوات كا يــل للحــد   عــن مرــام  
جد ـــد . وا، مـــت الو يـــات الم حـــد  األمريكيـــل، ب أنيـــد قـــدةترا علـــى أن ت حمـــل المســـموليل 

ى الواضحل، في الدفاة عن أمن ال ليج والم ال  الغربيـل، مـن لـتر مزيـد مـن ا ع مـاد علـ
الحلناء واألعدقاء، وا ، مام ب وظيف دوة،ما المساعد، على م  لف المس ويات، العسـكريل 

 (18)ومكان را العالميل، ك و  ةائد . والسياميل وا ق  اديل، بما  دعم م داقي را
 الموقف األوةوبي: 

نــان ألزمــل ال لــيج تــأ ير إيهــابي فــي إدةاك الهماعــل األوةوبيــل أ،ميــل ال  ســيي بــين 
د في مواجرل األزمل ومن  يم ضروة  دةامـل األبعـاد دولر ا األعضاء، لل وعل إلى موقف موحل

األم يــل والعســكريل، لل عــاون األوةوبــي، فــي مهــار السيامــل ال اةجيــل. ومــل ة بــل الهماعــل 
الـلي  األوةوبيل في دوة م ميز لرا في حـل األزمـل كـان عليرـا محاولـل ال غلـ  علـى ال حـدي

بال أنثـر واقييـل لبلـو   طرح ه أمام غالبيل الم  مات األم يل في أوةوبا الغربيل والبح  عن ما
،ــد  الوحــد  السيامــيل األوةوبيــل ال ــي   عــين تعريــف أبعاد،ــا، وال  ــوط العريضــل لل حــرك 

 (19)العسكري في إطاة ،لا الوحد . 
وح ى   تس أ ر الو يات الم حد  األمريكيـل، بالمبـادةات الم عل ـل برـلا األزمـل، قـرةت 
ــل ت ســيي مواقنرــا إزاء المواقــف الم  لنــل. فنــي المهــار األم ــي وال حــرك  الهماعــل األوةوبي

                                                           
لتخطيط إلى التنفيذ، دار المعارف، القاهرة، ( علي منير، حرب الخليج ـ المؤامرة ـ األسرار والوثائق من ا16)

 90. ص1991

 1990أغسطس  4( وثيقة مقتطفات من اجتماع مجلس األمن القومي األمريكي، صباح 17)

، 1(محمد حسنين هيكل، حرب الخليج ـ " أوهام القوة والنصر "، مركز األهرام للترجمة والنشر، القاهرة، ط18)
 107. ص1992

. 1991، أبريل 104أزمة الخليج والمجموعة األوروبية "، مجلة السياسة الدولية، العدد ( صفاء موسى، " 19)
 2ص
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ــا، و،ــو م  مــل لل عــاون  ــى اتحــاد غربــي أوةوب ــل إل العســكري، لهــأت دور الهماعــل األوةوبي
لهماعل بامـ ث اء إ رل ـدا والـدانماةك واليونـان و،ـو الهرـاز الوحيـد الـلي العسكري تضم دور ا

  سم بالسمل األوةوبيل ويمكن في إطاةا من ال احيل العمليل، م اقةل تحد د ميامـل دفا يـل 
ـــلا  ـــى وضـــل ل ـــوط عامـــل لر ـــت ااةاء عل ـــن. واتن  ـــي إةاد  ميامـــيل إني أمك مةـــ ركل ولل

دور أوةوبـا الغربيـل مـل الو يـات الم حـد  األمريكيـل  السيامل، في مواجرل األزمل. وارـ ركت
وا تحاد السـوفي ي وغالبيـل دور العـالم، فـي الحـر  علـى إظرـاة موقـف حـازم وم ةـدد إزاء 
العراق. وبرزت كناء  ال  سيي السيامي والعسكري بين الـدور األعضـاء فـي ال حـالف الغربـي 

   بي را، يمكن إيضاحرا في ااتي:حيار األزمل بسب  وجود عد  أ،دا  مياميل مة ركل 
  الحــر  علــى تــأمين ا مــدادات ال ن يــل ال ليهيــل لــدور أوةوبــا الغربيــل، والحــمور دون

 تعر ضرا  ض رابات، قد ت ي  ا ق  اد الغربي بأضراة فادحل. 
  ،ل ضمان أمن دور ال لـيج، ال ـدي ل للغـر ، وإظرـاة الم ـداقيل الغربيـل السعي من أجي

 في ،لا ال دد. 
  ت ويض محاو ت العراق الريم ـل ا قليميـل فـي ال لـيج العربـي، بمـا ي لـ  مـوازين ال ـوى

 في م   ل الةرق األومط، ويمكد السياد  العراقيل في ،لا الم   ل الحيويل. 
وقــد تبا  ــت طبيعــل ال عــاون األوةوبــي ـ األمريكــي، ودةجــل ال  ســيي المةــ رك ضــمن 

الم  لنــل. فاق  ــرت، فــي البدايــل، علــى تبــادر الــرأي ال حــالف الغربــي، لــتر مراحــل األزمــل 
والمعلومــات، بامــ ث اء بري انيــا وفرنســا، الل يــين بادةتــا إلــى إةمــار ِق ــل بحريــل إلــى ال لــيج، 
لممازة  الوجود العسـكري األمريكـي.  ـم ت ـوةت دةجـل ال  سـيي العسـكري األوةوبـي ـ الغربـي، 

 (20)ري على العراق. على نحو م  رد، في اتهاا ت عيد الضغط العسك
د الــدور األوةوبيــل  وعلــى ال ــعيد السيامــي، تهســد ذلــع ال  ســيي، مــن لــتر تةــد 
الغربيل وحزمرا إزاء العراق. إذ أظررت بيانات ال عـاون السيامـي، ال ـي عـدةت ع رـا، موقنـًا 
ـــدًا، وحازمـــًا، فـــي عـــدد تأ يـــد الح ـــوق المةـــروعل للكويـــت، وا دانـــل  أوةوبيـــًا ميامـــيًا موحل

لواضـــحل لتحـــ تر العراقـــي، وإجـــراءات الح ـــاة ا ق  ـــادي، وظرـــر ذلـــع ع ـــدما أعـــدةت ا
، الـلي دانـت  يـه امـ  دام ال ـو ، 1990أغسـ س  2الهماعل األوةوبيل بيانرـا األور، فـي 

                                                           
 3( صفاء موسى، مرجع سابق. ص20)



 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ عبدالرحمن علي جريوي الحيان

- 232 - 
 

أغسـ س، الـلي أ ـدت  يـه قـراة  6وبيانرا الثاني في . (21)وطالبت العراق با نسحا  النوةي 
  (22). رل الح اة ا ق  ادي على العراق، بن661مهلس األمن الرقم 

 الموقف السوفيي ي 
ــًا، أعــدةته  ــاسع الســوفي يل بيان ــل عت ــت وكال ــى ن ل ــت، ح  ــي للكوي ــزو العراق ــل الغ ــا إن وق م

ال ـادة وتأ يـدا قـراة مهلـس األمـن . (23)الحكومل السـوفي يل،  ـد ن العـدوان العراقـي علـى الكويـت
ـــرق م ـــي  660 ب ـــ  العـــراق م1990أغســـ س  2ف ـــت، وي ال ـــد ن الغـــزو العراقـــي للكوي ـــلي   ، ال

، الــلي م1990أغسـ س  6فـي  661 ال ـادة بـرقمبا نسـحا . وأ ـد كـللع قـراة مهلـس األمــن 
ينــرل ع وبــات اق  ــاديل علــى العــراق، إضــافل إلــى تأ يــدا قــراةات المهلــس التح ــل. وامــ دعت 

لـدى مومـكو غافـل جامـم حسـين  ، السـنير العراقـيم1990أغس س  6ال اةجيل السوفي يل في 
 (24)وطالب ه بانسحا  العراق النوةي غير المةروط من األةاضي الكوي يل. 

ولم تك ِف مومكو بـا عرا  عـن امـ  كاة،ا الغـزو العراقـيإ وإنمـا أتبع ـه بموقـف أنثـر 
تةددًا، إذ أوقنت كافـل ا مـدادات العسـكريل للعـراقإ ومع ـم األمـلحل العراقيـل، ،ـي مـوفي يل 

  ل. كما عدة عن وزيـريي ال اةجيـل، السـوفي ي رـينرنادزا، واألمريكـي جـيمس بيكـر، فـي ال
د بالعدوان1990أغس س  3مومكو، في   (25). ، بيان مة رك، ند 
ــد  ــللع  ح ــواء األزمــلبالحــل الســلمي ال ــزم ا تحــاد الســوفي ي وق حــلةت مومــكو ، ل

، مـن اللهـوء 1990أغسـ س  6وار  ن، على لسان نائ  وزيـر ال اةجيـل السـوفي ي، فـي 
ــاء  إلــى عمــل عســكري ضــد العــراق. وأنــدت ال زامرــا بضــروة  الحــل السيامــي للمةــكلل. وب 
عليه، ةفض ا تحـاد السـوفي ي زيـاد  وجـودا العسـكري فـي م   ـل ال لـيج. وأعلـن أن مرمـل 

                                                           
 ، في شأن إدانة الغزو العراقي للكويت1990أغسطس 2( وثيقة بيان الجماعة األوروبية، الصادر في 21)

، في شأن تكرار إدانة الغزو 1990أغسطس  6( وثيقة البيان الثاني للجماعة األوروبية، الصادر في 22)
 العراقي للكويت، وتنفيذ العقوبات االقتصادية التي فرضها مجلس األمن على العراق. 

 في شأن الغزو العراقي للكويت 1990أغسطس  2( وثيقة بيان الحكومة السوفيتية الصادر في 23)

، 102يد "، مجلة السياسة الدولية، العدد ( فتحي حسن عطوة، " الموقف السوفيتي وتأكيد الوفاق الجد24)
 2. ص1990أكتوبر 

 3، صمرجع سابقفتحي حسن عطوة،  (25)



 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالموقف الدولي والعربي من الغزو العراقي للكويت 

- 233 - 

 

في يل فـي الم   ـل، ت   ـر علـى حمايـل السـنن ال هاةيـل السـوفي يل، و  الِ  ل البحريـل السـو 
 (26)عتقل لرا بمسألل فرل الح اة على مواحل العراق وموانئه. 

أغســ س، أعل ــت ال اةجيــل الســوفي يل، أن مومــكو   ترحــ  بال ــدلل العســكري،  7وفــي 
ــدت ال زامرــا  ــدولي. وأن ــي وال ــل ومــائل الضــغط السيامــي، العرب ــل تنض  ــس ب ــات مهل ــل ع وب ب  ني

 األمن، وأن ا تحاد السوفي ي،   يع زم تعزيز وجودا العسكري في ال ليج. 
ــى  8وفــي  ــاد  العــر  إل ــه ال  ــًا، دعــت  ي ــل الســوفي يل بيان ــت ال اةجي أغســ س، أعل 

د بعــد، إضــافل إلـــى  العمــل علــى تســويل أزمـــل ال لــيج، بالومــائل الســـلميل، ال ــي لــم تاســـ  ني
يل، ال ي أعل را مهلس األمن الدولي. وأعربـت عـن أمـف مومـكو لموقـف الع وبات ا ق  اد

القيــاد  العراقيــل. كمــا أعلــن ألكســ دة كرامــ و ، مــد ر إداة  الةــرق األومــط، فــي ال اةجيــل 
السوفي يل، في اليـوم ننسـه، أن مومـكو   تـزار تميـد تأ يـدًا تامـًا امـ  دام السـبال، السيامـيل 

،ـلا المةــكلل. وأعلـن ال ائـ  األور للم ــدو  السـوفي ي الــدائم وا ق  ـاديل، فـي ال عامــل مـل 
دا،  برة ام  دام ال و ع.   (27)في األمم الم حد ، عأنه ما من لت ، أي ًا كانت دةجل تع  

 
 
 
 

  

                                                           
 . 3( نفسه. ص26)

 93( مجموعة من الباحثين، مرجع سابق، ص27)
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 :الو ائي والمراجل 
 أو  : الو ائي  

/ 11/11ال  امي لمهلس ال عاون لدور ال ليج العربيل، الدوة  الثالثل، الم امل، البيان  -
 م. 1982

/  11/  6البيان ال  امي لمهلس ال عاون لدور ال ليج العربيل الدوة  السادمل مس ط،  -
1985 . 

أغس س  1،  وم 2300و ي ل البيان األمريكي ال ادة عن البيت األبيض، في الساعل  -
 ، في رأن إدانل الغزو العراقي للكويت. 1990

، 1990أغس س  2ال ادة من الرئيس األمريكي، في  12722و ي ل األمر ال  نيلي الرقم  -
 معرا. في رأن تهميد مم لكات الحكومل العراقيل، وح ر المعامتت ال هاةيل 

في رأن الغزو العراقي  1990أغس س  2و ي ل بيان الحكومل السوفي يل ال ادة في  -
 للكويت. 

أغس س  3و ي ل بيان وزاة  ال اةجيل الم ريل، في رأن إدانل الغزو العراقي للكويت، في  -
1990 . 

في و ي ل بيان الرئيس حس ي مباةك، في الممتمر ال حني العالمي، اللي عا د في ال ا،ر ،  -
 ، في رأن أزمل ال ليج. 1990أغس س  8

، عن 1990أغس س  4و ي ل ن  بيان وزةاء لاةجيل الدور ا متميل، ال ادة في  -
 اج ماعرم ال امل عةر، اللي ع د في ال ا،ر . 

و ي ل بيان المهلس الوزاةي لمهلس تعاون دور ال ليج العربيل، في دوةته ال اةئل، ال ي  -
 . 1990غس س أ 3ع دت في ال ا،ر ، في 

و ي ل بيان المهلس الوزاةي لمهلس تعاون دور ال ليج العربيل، في الدوة  ا م ث ائيل،  -
 م. 1990أغس س  7الثانيل عةر ، في مد  ل جد ، في  وم الثت اء، الموافي 

و ي ل ال راة ال اةي ي ل ادم الحرمين الةرينين الملع فرد بن عبدالعزيز، اللي أعل ه إلى  -
 .  1990أغس س  9ودي، في  وم ال ميس، الةع  السع

ررا الرئيس حس ي مباةك، إلى الرئيس عدام حسين، لتر  - و ي ل توقي ات ال داءات، ال ي وج 
 . 1991  ا ر  15إلى  1990 وليه  20أزمل ال ليج، في الن ر  من 

 ، إلى1990أغس س  5و ي ل ةمالل أمير الكويت، الةيخ جابر األحمد الهابر ال بال، في  -
 الةع  الكوي ي، من م را الممقت، في ال ائف، بعد لروجه من الكويت، إ ر الغزو العراقي. 

  انيًا المراجل العربيل
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، 1إبراهيم نافل، عالن  ل الكبرى  عاعنل ال ليجع، مركز األ،رام لل رجمل وال ةر، ال ا،ر ، ط -
1992 . 

ابراهيم نواة، عالسيامل ال اةجيل العمانيل من العزلل الى الدبلوماميل الومط ع، السيامل  -
 (.  1992، )ال ا،ر   أن وبر، 110، العدد 28الدوليل، مممسل ا ،رام، الس ل 

،  وليه 85أحمد أبو الحسن زةد، الحر  العراقيل  ا  رانيل وال انون الدولي ا نساني، العدد  -
1991 . 

، بيروت، 1الموعللي، موموعل الحركات ا متميل في الوطن العربي وإ ران وتركيا، ط أحمد  -
 . 2004مركز دةامات الوحد  العربيل، 

أحمد  ومف أحمد، عأزمل ال ليج وال  ام العربي، في أزمل ال ليج وتحديات الحاضر  -
 . 1990والمس  بلع، ال ا،ر ، م بعل اتحاد المحامين العر ، 

ال، عالعمليات العسكريل لغزو الكويتع، المك   العربي للمعاة ، ال ا،ر ، جتر عبدالن  -
1990 . 

 . 1992جمار، محمد، الكويت وال ليج العربي المعاعر، الكويت، مممسل الةراة العربي،  -
جمروةيل م ر العربيل، وزاة  ا عتم، عموقف م ر من أزمل ال ليجع، الريئل العامل  -

 . 1992، ماةس 2لتم عتمات، ال ا،ر ، ط
جيمس بيل، ميامل الريم ل، الو يات الم حد  األمريكيل وإ ران، مهلل دةامات عالميل )إ ران  -

، أبو 1(، م ةوةات مركز ا ماةات للدةامات والبحوث ا م راتيهيل، ط48والعراق(، العدد )
 م. 2003ظبي، 

لدوليل، مممسل ا ،رام، حسن ابو طال ، ال  وةات ا لير  في حر  ال ليج، مهلل السيامل ا -
 م. 1988، ال ا،ر ، 92، العدد 24الس ل 

 . 1/1/2008حكومل إقليم كردم ان، إتناقيل الهزائر من اللي ألغا،ا،  -
 


