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متهيد

الكويت  لدولة  العراقي  الغزو  تاريخ  كتاب  من  اخلامس  اجلزء  هذا  يبحث 
الشعبي  املجهود  من  نامذج  توضيح  األول  املوضوع:  هذا  من  جوانب  ثالثَة 
العامل بمساندة احلق  التعريف بقضية الكويت وإقناع شعوب ودول  الكويتي يف 
الكويتي وتفهمه، وذلك من خالل تبيان أعامل اللجان الشعبية الكويتية بحسب 

الدول التي كانت تقيم هبا اجلاليات الكويتية يف أثناء االحتالل العراقي. 

بعض  مواقف  من  ملحات  عرض  عىل  اجلزء  هذا  من  الثاين  اجلانب  ويركز 
املؤيدة الحتالل  املؤيدة وغري  املؤثرة وردود فعلهم  السياسية  الدول واجلامعات 
العراق للكويت، مستعينا باملصادر الصحفية التي مجعتها مؤسسة األهرام للتنظيم 
وامليكروفيلم بالقاهرة، ومؤسسة أصدقاء احلرف، حيث نرشت كٌل منهام موسوعة 
متعددة املجلدات تغطي جانبا واسعا من أحداث الغزو وما يتعلق به. وال شك 
أن املصادر كثرية جدا يف هذا املجال، وبسبب تشعبه ال يمكننا يف هذا املقام تقديم 

دراسات معمقة يف كل حالة من احلاالت اخلاصة بالدول واجلامعات السياسية.

وأما اجلانب الثالث، فيغطي العمليتني العسكريتني اللتني قامت هبام قوات 
درع  عملية  )وتسمى  العريب  اخلليج  ودول  السعودية  حلامية  األوىل  التحالف، 
الصحراء(، والثانية لتحرير الكويت )وتسمى عملية عاصفة الصحراء(؛ وتتخللهام 
عدة مراحل تبدأ باحلشد العسكري يف السعودية واخلليج ثم شن الرضبات اجلوية 
ثم  سكود  بصواريخ  السعودية  بقصف  العراقيني  قيام  ثم  عراقية  أهداف  عىل 
احتالهلم مدينة اخلفجي ثم حتريرها، وتنتهي باهلجوم الربي عىل القوات العراقية 

يف العراق والكويت لتحريرها، وهزيمة القوات العراقية واستسالم صدام.

وسنعتمد عىل جمموعة واسعة من املصادر املكتوبة واملسجلة مع املعنيني هبذه 
املعارك، وبخاصة القادة العسكريني مثل نورمان شوارتزكوف واألمري خالد بن 
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سلطان قائدا قوات التحالف، باإلضافة إىل قادة آخرين وتقارير سياسية رسمية. 
العراق  هبزيمة  املشاركة  يف  الكويتية  القوات  دور  عىل  أيضا  الضوء  وسنسلط 

واسرتداد الوطن.

متهيد
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الف�صل الأول

املجهود التطوعي للجان ال�صعبية الكويتية يف اخلارج

عمل مواطنون كويتيون كانوا خارج الكويت يف أثناء فرتة االحتالل العراقي 
العمل  عىل  العامل  دول  وحثِّ  الكويت  بقضية  التعريف  أجل  من  طاقتهم  بكل 
برسعة لتخليص بالدهم من هذا الكابوس اجلاثم. وقد أثبتوا وفاءهم لوطنهم، 
ومل يقفوا مكتويف األيدي وهم يرون بالدهم ُتبتلع، وأهلهم يف الداخل يتجرعون 

املرارة ويعانون العذاب النفيس واجلسدي.

خطة  هلا  وطنية  شعبية  جلان  حتت  مة  ُمَنظَّ اإلعالمية  األعامل  معظم  كانت 
الكويت. وكانت هذه  النبيل لصالح قضية  الغرض  نفس  إىل  وأسلوب وهتدف 
ق عرب املراسالت واللقاءات مع القيادة الكويتية يف الطائف ومع  التجمعات ُتَنسِّ

األمانة العامة للمؤمتر الشعبي الكويتي بعد تشكيها بجدة.)1(

أكثرية  وكانت  والغربية،  العربية  العامل  دول  من  كثري  يف  الكويتيون  َع  َتَوزَّ
الكويتيني يف السعودية ومرص، ويليها بريطانيا وأمريكا، حيث يرتكز املصطافون 

والطالب وعائالهتم.

الكويتي،  الشعبي  للمؤمتر  العامة  لدينا من أرشيف األمانة  ما  سنعتمد عىل 
الذي سلمه مشكورا ملركز البحوث والدراسات الكويتية، األمنُي العام للمؤمتر 
للجان  نموذج  الغنيم. وما سنقدمه يف هذا اجلزء هو  املهندس عبدالرمحن خالد 

الشعبية، وال يغطي مجيع األعامل اجلليلة التي قدمها كويتيو اخلارج.

)1(  تناولنا مسألة املؤمتر الشعبي الكويتي بجدة يف اجلزء السابق.

متهيد
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الكويتيون يف جمهورية م�صر العربية:

بحسب إحصائية من السفارة الكويتية بالقاهرة بعدد املواطنني الكويتيني قبل 
أرسة،   13.566 بلغ  سجالهتا  يف  املقيدة  األرس  مسلسل  فإن  1990/4/12م 
بلغ 31.703  فقد  لألفراد  الكيل  العدد  وأما  الفعيل لألرس 10.335،  والعدد 
مواطن ومواطنة. وبالتايل فإن عدد الكويتيني يف مرص كبري جدا، وكان نشاط من 

تطوع منهم خلدمة قضية الكويت واجلالية الكويتية هناك يف غاية األمهية. 

شكل كويتيون مركزا إعالميا عمل ضمن سفارة الكويت بجمهورية مرص 
الندوات  وعقد  الصحفية  املؤمترات  من  الكثري  بعقد  املركز  هذا  وقام  العربية، 
الكويت  قضية  عن  للحديث  واملثقفني  واملفكرين  العلامء  واستضافة  التعريفية 

والظلم الواقع عليها.

باإلضافة إىل ذلك، أسس كويتيون "الرابطة الكويتية للعمل الشعبي" بتاريخ 
1990/10/22م. ووثقت هذه الرابطة أعامهلا توثيقا ممتازا، حيث نرشوا كتابا 
بعنوان "الرابطة الكويتية للعمل الشعبي بجمهورية مرص العربية: الكتاب الوثائقي 
1990-1991م" يف 900 صفحة ضمت املحارض واألنشطة واملقاالت وأسامء 
والثقافية،  اإلعالمية  جلان:  ثامنية  وللرابطة  املعلومات.  من  وغريها  املتطوعني 
والبحوث،  والدراسات  األرسة،  ورعاية  واالقتصادية،  واملالية  والقانونية، 
والعالقات العامة والنظام، والتعليمية واالجتامعية، والشباب والرياضة. وكان 
)األمني  املخلد  خالد  عبدالعزيز  السيد  ييل:  كام  للرابطة  العامة  األمانة  أعضاء 
سامل  خالد  السيد  املساعد(،  العام  )األمني  الرومي  يوسف  حممد  السيد  العام(، 
الصانع )أمني الصندوق(، السيد خالد الطراح )املقرر العام(، السيد فهد عبداهلل 
يوسف  أمحد  السيد  ياسني،  مجعة  السيد  الغربليل،  أمحد  حممد  السيد  اخلزام، 
النفييس، املهندس وليد خليفة اجلاسم، الدكتور أمحد عبدالكريم األنصاري لغاية 
1990/12/20، الدكتورة كافية رمضان لغاية 1990/1/5م. وتطول القائمة 

املجهود التطوعي للجان الشعبية الكويتية يف اخلارج  الفصل األول
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أكثر لو وضعنا مجيع أسامء العاملني واألعضاء يف اللجان الثامنية، ويف الكتاب آنف 
الذكر مزيد من املعلومات التي تعكس النشاط والواجب املرشف الذي قاموا به 
يف مرص، بالتعاون مع السفري عبدالرزاق الكندري والوزير الدكتور عبدالرمحن 

العويض.

وأصدرت الرابطة الكويتية للعمل الشعبي نرشة إخبارية بعنوان "التحرير" 
صدر العدد األول منها يف 1991/2/7م، وكتب فيها عدد من املحررين منهم 
خالد الطراح الذي كتب تقريرا إخباريا بعنوان "الصامدون يف الكويت: معنويات 
جنودها  عن  البحث  تواصل  العراقية  العسكرية  الرشطة  مستمر:  وتنسيق  عالية 
حسني  حممد  الرئيس  لفخامة  أرسلت  برقيات  عىل  النرشة  واشتملت  الفارين". 

مبارك وجملس الشعب وجملس الشورى املرصيني.)2(

مؤيدة  بيانات  وأصدرت  صفوفها  تنظيم  الكويتية  النقابات  وأعادت  كام   
للرشعية ومطالبة بعودهتا للكويت ومطالبة العامل بتخليص البالد من العدوان. 

وكان  مرص  يف  الوطنية  مهمته  الكويت  لعامل  العام  االحتاد  مارس  وكذلك 
يرأسه السيد هايف عصام العجمي، الذي أصدر مع زمالئه هذا البيان:

"الرابطة الكويتية للعمل الشعبي بجمهورية مرص العربية: الكتاب الوثائقي"، ط. 1، الرابطة الكويتية   )2(
للعمل الشعبي بجمهورية مرص العربية، 1991م، ص. 446-442.
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املحامني  الحتاد  العام  األمني  بمخاطبة  الكويتية  املحامني  مجعية  وقامت 
العرب يف الدار البيضاء لكي يرشح له قضية الكويت، وكان رد تلك اجلهة ردا 
هزيال مائال للجانب العراقي ومستهينا باجلرم الكبري الذي اقرتف بحق الكويت 
إىل  ويدعو  العراقي،  الشعب  عىل  احلفاظ  رضورة  عن  يتكلم  وكان  وشعبها، 
القوات األجنبية وحترير الكويت بواسطتها. وردت مجعية  عدم السامح لدخول 
املحامني الكويتية بواسطة املحامي فهد اخلزام ردا مناسبا عىل رسالة األمني العام 

الحتاد املحامني العرب.
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الصفحة األوىل من رسالة نائب رئيس مجعية املحامني الكويتية فهد اخلزام إىل األمني العام الحتاد املحامني العرب.
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 الصفحة الثانية من رسالة نائب رئيس مجعية املحامني الكويتية فهد اخلزام إىل األمني العام الحتاد املحامني العرب.
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الصفحة الثالثة من رسالة نائب رئيس مجعية املحامني الكويتية فهد اخلزام إىل األمني العام الحتاد املحامني العرب.
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يف  للجامرك  العامة  واإلدارة  املالية  بوزارة  العاملني  نقابُة  أيضا  واشرتكت 
القاهرة مقرا هلا، وكان  الكويتية. واختذت من  الداعم للقضية  املجال اإلعالمي 

نائب رئيس النقابة راشد العازمي.
قضية  دعم  يف  العربية  مرص  مجهورية  يف  الدارسني  الكويت  طلبة  ونشط 
بالدهم، حيث سارعوا بإصدار بيانات شجب واستنكار للغزو العراقي، وقاموا 
الشعبي  املؤمتر  نتائج  فيها  يؤيد  بيانا  بأنشطة كثرية يف جامعات مرص. وأصدروا 

الكويتي بجدة.

 
بيان االحتاد الوطني لطلبة الكويت – فرع القاهرة بتاريخ 1990/8/4م.
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واألمسيات  األوبريتات  من  العديد  مرص  يف  الكويتيون  الفنانون  وأقام 
والعريب.  املرصي  للجمهور  الكويت  قضية  رشح  إىل  هتدف  التي  واملرسحيات 
وكانت ذات تأثري بالغ عىل اجلمهور العريب. وقد سبق احلديث يف اجلزء األول من 

هذا الكتاب عن تفاصيل تلك األعامل. 

يف  املرزوق،  يوسف  خالد  املرحوم  يملكها  التي  األنباء،  جريدة  وصدرت 
مرص يف الشهر األول من الغزو العراقي، واستقطبت كتابا مهمني وأتاحت املجال 

للسياسيني واملثقفني الكويتيني وغريهم للدفاع عن الكويت.

الكويتيون يف اململكة العربية ال�صعودية

احتضنت مدن السعودية، كام أوضحنا يف اجلزء السابق، املقرات التي اختذهتا 
حكومة الكويت للقيام بأعامهلا وتنظيم شؤوهنا وحشد الرأي العام الدويل ورعاية 
الكويتيني، فكان مقر احلكومة يف الطائف، ومقر األمانة العامة للمؤمتر الشعبي 
السفارة  إىل  باإلضافة  جدة،  يف  هلا  التابع  اإلعالمي  واملركز  الكويتية  والقنصلية 
اخلارج.  يف  الكويتيني  أوضاع  عمليا  تبارش  كانت  التي  الرياض  يف  الكويتية 
باإلضافة إىل ذلك، عمل قياديون أمنيون وعسكريون يف اخلفجي والدمام وحفر 
احلكومي  العمل  تركز  لذلك  بالداخل.  الكويتية  املقاومة  مع  للتنسيق  الباطن 

الكويتي يف اململكة. 

وآزر املواطنون هناك بعضهم بعضا، وكان من بني اجلهود جلنة شكلنها نساء 
كويتيات لالشرتاك يف املجهود اإلعالمي، حيث أعلنَّ عن جلنة شؤون املواطنني 
بالرياض.  الكويت  النسائية( وهي حتت إرشاف سفارة دولة  الكويتيني )اللجنة 

ووفقا للوثيقة الصادرة عنها فإن مهامها تتلخص فيام ييل: 

طريق  عن  وذلك  األساسية،  املهارات  بعض  عىل  الكويتية  املرأة  تدريب   -1
بعض الدورات التدريبية، مع مراعاة الظروف واإلمكانيات املتاحة.
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حث املرأة الكويتية عىل الصمود والصرب يف مواجهة املحنة التي تتعرض هلا   -2
الكويت، وذلك من خالل إقامة حمارضات تثقيفية وتربوية ودينية.

خلق روح االعتامد عىل الذات يف ممارسة األعامل واملهام امللقاة عىل املرأة   -3
الكويتية.

تدريب الفتاة الكويتية الستثامر أوقات فراغها بإقامة دورات تدريبية خللق   -4
روح املشاركة العملية لدهيا.

وكتبت اللجنة تقريرا بإنجازاهتا وهي تقديم عدة حمارضات تثقيفية وتربوية، 
قياس  ختص  اإلسكان  جممع  وداخل  خارج  عشوائية  لعينات  استبيانات  وعمل 

إمكانيات النسوة من أجل عمل مزيد من الدورات التخصصية. 

يف  الوطنية  مهامها  ملامرسة  هلا  مقرا  جدة  من  االجتامعيني  رابطة  واختذت   
هلا.  النظرية  واإلقليمية  الدولية  اجلهات  بمخاطبة  فبدأت  الكويتي،  احلق  نرصة 
السيد عبدالعزيز عبداهلل الرصعاوي. وكان من  وكان رئيس رابطة االجتامعيني 
ضمن األعضاء السادة: عبداهلل غلوم، وعامر التميمي، وعبداهلل مبارك السابج، 

ود. حممد املهيني، وخالد عيسى الصالح. 

اجليش  يف  املتطوعني  تسجيل  مكاتب  الرشقية  السعودية  مدن  يف  وأقيم 
لالنضامم  أهلتهم  مكثفة  دورات  من  وخترجوا  تدريبات  تلقوا  حيث  الكويتي، 

للقوات الكويتية واملشاركة يف حترير البالد.

الكويتيون يف دولة الإمارات العربية املتحدة

اسم  حتت  شكلوها  جلنة  ضمن  اإلمارات  دولة  يف  مقيمون  كويتيون  عمل 
سنرت  محدان  فندق  يف  مؤقتا  مقرا  واختذت  بأبوظبي".  الشعبية  الكويتية  "اللجنة 
املجال  يف  تنشط  وكانت  رمضان.  جاسم  الدكتور  هو  العام  ومنسقها  نوفوتيل، 
األمريكي  للرئيس  شكر  برقيات  وترسل  الدولية  اهليئات  وختاطب  اإلعالمي 
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دولة  سفري  وكان  للكويت.  الداعم  موقفهام  عىل  الربيطانية  الوزراء  ورئيسة 
الكويت يف أبوظبي السيد حممد سعود اللميع. 

وقد نظم الكويتيون عددا من املسريات واملظاهرات التي شارك فيها أيضا 
"أسبوع  أبناء اإلمارات. كام وقام االحتاد النسائي العام يف دولة اإلمارات بعمل 
التضامن"، الذي رعاه سمو الشيخ زايد، وشارك فيه الكويتيون بتوجيهات من 
التي  الدولة، وقدموا عددا من األنشطة  الشيخة فاطمة بنت مبارك قرينة رئيس 
تعرب عن مأساة الكويت وتدعو إىل حتريرها، مثل عرض اللوحات الفنية، وإلقاء 

الشعر، وتقديم األغنيات الوطنية. 

عبدالرمحن  عبداهلل  السيد  العام  املنسق  مساعد  من  مرسلة  وثيقة  ييل  وفيام 
بجدة  الكويتي  الشعبي  للمؤمتر  العام  األمني  الغنيم  عبدالرمحن  السيد  إىل  البحر 

يرشح فيها جهود اللجنة وتوصياهتا من أجل العمل عىل حترير الكويت:
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صفحة األوىل من رسالة ممثل جلنة أبوظبي إىل األمني العام للمؤمتر الشعبي بجدة، وتتبعها صفحتان، 1990/11/1م.
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"بسم اهلل الرمحن الرحيم"

أبوظبي يف 90/11/1

األخ العزيز عبدالرمحن خالد الغنيم املحرتم

أسعد اهلل أوقاتكم والسالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته

تلفونات  بأرقام  بتزويدكم  طلبكم  عىل  وبناء  التلفونية  املخاطبة  عىل  ردًا 
اإلخوة التالية:

222603 - د. شعيب عبداهلل شعيب    ديب 

692112 - د. أمحد الربعي     ديب 

- د. إبراهيم الرفاعي     أبوظبي العني يف فندق العني إنرتكونتيننتال 

        غرفة 810 تلفون 686686

- د. عبداهلل النفييس يقال متواجد يف الرياض ال أعرف تلفونه.

أما عن طلبكم الثاين وهو تزويدكم وإعطائكم معلومات عن اللجان الشعبية 
يف دول جملس التعاون اخلليجي، أود أن أبني:

1-  اللجنة الكويتية الشعبية يف إمارة أبوظبي بدولة اإلمارات العربية املتحدة 
قدوم  حني   ،90/8/8 منذ  املنطقة  يف  تشكلت  كويتية  جلنة  أول  وهي 
اإلمارات.  إىل دولة  أوروبا  القادمة من  الكويتية  الدفعة األوىل من األرس 
وهي اللجنة املعتمدة من السفارة )مرفق أهدافها وأعضاؤها وإنجازاهتا(. 
مكاهنا العاصمة. بعدها تشكلت جلان أخرى يف اإلمارات الشاملية لدولة 
اإلمارات يف ديب والشارقة هلا أغراض وأهداف متعددة، وهي جلان فرعية 

وأصلية كثرية.
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مناطق  يف  السعودية  يف  موجودة  خمتلفة  تسميات  هلا  شعبية  جلان  2-  هنالك 
متفرقة. وجلان شعبية يف قطر ويف البحرين ويف عامن يف دول جملس التعاون 
بتزويدكم  ملحة  رغبة  هنالك  كان  وإذا  ضئيلة.  هبا  ومعرفتي  اخلليجي 
معلومات عن أهدافها ونشاطها وأعضائها فهذا يتطلب مني السفر إىل هذه 
املناطق وااللتقاء باإلخوان هناك عن كثب والكتابة لكم بعدها باملعلومات 
سبيل  يف  هناك  للسفر  استعداد  وعىل  بذلك  إشارتكم  رهن  وأنا  الكافية. 

خدمة الكويت والعودة إن شاء اهلل.

وأود إضافة بعض األمور وذلك بعد املكاملة اهلاتفية. لقد عقد ]اجتامع[ يف 
الصباح مع اإلخوة األعضاء يف اللجنة الشعبية الكويتية يف أبوظبي التي تتكون من 
جلنتني فرعيتني يف منطقة العني ومنطقة الرويس التابعتني إلمارة أبوظبي باإلضافة 

إىل اللجنة الرئيسية، ]وقدموا[ املقرتحات التالية:

التحرك بنشاط يف جماالت املنظامت العربية والدولة املتخصصة مثل: مجعية   -1
العرب، منظمة  العرب، مجعية األطباء  املهندسني  العرب، مجعية  املحامني 
حقوق اإلنسان العربية والدولية، املنظامت اخلاصة بالطفل عربيا ودوليا، 
املنظامت العاملية العربية والعاملية، وغريها من املنظامت األخرى. والقصد 
من هذا االحتكاك هبذه املنظامت هو رشح القضية الكويتية وفضح جرائم 

االعتداء العراقي عىل الكويت وأبعاده.

وقانونية  مرسحية  وفنية  إعالمية  بأنشطة  للقيام  نقابية  وفود  إيفاد  نقرتح   -2
وطبية ودينية وسياسية باهليئات واملجموعات املامثلة يف تلك الدول لرشح 

وجهة نظر الكويت حول مجيع االدعاءات العراقية.

تنشيط املجموعات الدينية يف الكويت ويوفدون للبالد العربية واإلسالمية   -3
األردن  مثل  الدينية  ملجموعاهتا  مرضية  غري  الكويت  مع  مواقفها  والتي 

واجلزائر والسودان واليمن وغريها.
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يف  األكاديميني  نظائرهم  بزيارة  الكويتيون  األكاديميون  يقوم  أن  نقرتح   -4
الدول العربية واألجنبية لرشح وجهة نظر الكويت كٌل يف ختصصه. وكذلك 
االتصال باألحزاب السياسية واملنظامت ومجاعات الضغط املختلفة ألداء 

نفس الغرض.

يف  كل  معينة  تصورات  لوضع  متخصصة  أكاديمية  جلان  تشكيل  نقرتح   -5
جمال ختصصه عن وضع الكويت بعد العودة من مجيع النواحي. مثال ذلك 
الطلب من املهندسني الكويتيني وغريهم لوضع تصور بإعادة بناء وترميم 
املنشآت العامة التي حلق هبا الرضر واخلراب من االعتداء العراقي الغاشم، 
التخصص  ذات  واملؤسسات  األخرى  باملنظامت  االستعانة  أيضا  ونقرتح 

مثل بنك التعمري العاملي.
نقرتح إصدار كتيبات ومنشورات وملصقات إعالمية عن أنشطة الكويت   -6
ومساعداهتا لدول العامل الثالث ومقارنتها بأنشطة العراق لنبني للعامل أمجع 
املقارنة بني مدى مسامهة العراق التي ال تذكر ومسامهة الكويت يف جماالت 

خريية ومساعدات كثرية.
باملعلومات  بانتظام  وتزويدها  الدولية  العفو  بمنظمة  االتصال  تكثيف   -7

اخلاصة بالتجاوزات الالإنسانية التي يقوم هبا املعتدي العراقي.

وهنالك اقرتاحات وتصورات أخرى سنوافيكم هبا عن قريب. 

ومع أطيب حتيات 
        أخوكم 

         عبداهلل عبدالرمحن البحر 
مساعد املنسق العام للجنة الكويتية يف أبوظبي     

والعزة والنرص للكويت وعاشت الكويت حرة أبية يف ظل قائدها جابر وويل 
عهده سعد".
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وثيقة إشهار اللجنة الكويتية الشعبية بأبوظبي، هبا أسامء املؤسسني وختصصاهتم، 1990/8/8م.
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الالئحة التنظيمية للجان األساسية التابعة للجنة الشعبية الكويتية بأبوظبي، 1990/8/8م.
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ونشطت أيضا مجعية املحاسبني واملراجعني الكويتية، وشاركت يف مؤمترات 
الدويل.  واالحتاد  العرب،  واملراجعني  للمحاسبني  العام  االحتاد  من  كل  نظمها 

وكان أمني رس اجلمعية السيد عيل عامر اهلاجري. واختذت من أبوظبي مقرا هلا.

الكويتيون يف �صلطنة عمان

عمل كويتيون مقيمون يف سلطنة عامن من داخل مبنى سفارة دولة الكويت 
بمسقط عىل مساعدة السفارة عىل رعاية األرس الكويتية، حيث شكلت  جلنة شعبية 

كويتية. وكان سفري الكويت بمسقط السيد عبدالوهاب يوسف العدساين.

العام  األمني  إىل  أبوظبي  جلنة  من  البحر  عبداهلل  السيد  بعثها  لرسالة  ووفقا 
اللجنة التي يف عامن  ملؤمتر الشعبي الكويتي بجدة يف 1991/1/23م فإن هذه 

تتكون مما ييل:

ومبارك  )رئيسا(،  الصقعبي  بدر  الدكتور  وأعضاؤها:  التعليمية،  اللجنة   -1
احلديد )مقررًا(، وعبدالرزاق املضف، وعادل بوعركي، وحسن صالح، 
وحسني الفييل، وسعود املنيع. وكان عملهم يتعلق بمساعدة أبناء املواطنني 
السلطان  وجامعة  احلكومية  العامنية  للمدارس  إدخاهلم  عىل  الكويتيني 

قابوس أو غريها من جامعات اخلليج. 

والدكتور  )رئيسا(،  العسعويس  عبدالعزيز  وأعضاؤها:  اإلسكان،  جلنة   -2
اخلليفي،  وعبدالعزيز  الياسني،  وعبدالعزيز  )مقررا(،  أمحد  حممود 
األرس  استقبال  هي  ومهمتها  اخلليفي.  ونايف  اخلبيزي،  وعبدالعزيز 
الكويتية مع بدء قدومهم ملسقط وإسكاهنم فنادق حتى إجياد مسكن هلم، 
عىل  الكويتية  السفارة  عىل  املرتددة  الكويتية  األرس  مساعدة  إىل  باإلضافة 

احلصول عىل سكن.

)رئيسا(،  النارص  فهد  الدكتور  وأعضاؤها:  والثقافية،  اإلعالمية  اللجنة   -3
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وفيصل  البدر،  وقيس  اإلبراهيم،  وهباء  )مقررا(،  الرشهان  وعبداحلميد 
ويعقوب  غيث،  وعبداهلل  سلطان،  وماجد  احلامطي،  وأنور  املتترتوك، 
وكانوا  السفارة.  سور  خارج  بالعمل  هلم  مسموحا  يكن  ومل  السبيعي. 
إخبارية  ونرشات  حائطية،  وكتابات  منشورات  بعمل  هناك  من  يقومون 

للمواطنني، وتقديم النصائح واإلرشادات.

البدر  ومجيل  )رئيسا(،  امليلم  عيل  يوسف  وأعضاؤها:  املالية،  اللجنة   -4
الفضالة.  عبداهلل  وخليفة  العثامن،  وفواز  احلمد،  حممد  ومثنى  )مقررا(، 
اإلعاشة  ورصف  تقديم  عىل  السفارة  أعضاء  مساعدة  اللجنة  ومهمة 

للمواطنني الكويتيني.

النساء الكويتيات أيضا يف جلنة نسائية ضمت 15 عضوة وهن:  وشاركت 
منرية عيسى العبداجلادر )رئيسة(، وبدرية حممد اهلاجري )نائبة(، وفاتن يوسف 
وإقبال  الزواوي،  يوسف  وهنال  الغانم،  عبداهلل  ومويض  رس(،  )أمينة  الزواوي 
وحجية  اخلليفي،  منصور  وابتسام  العنجري،  عثامن  وعائشة  الشمالن،  جاسم 
وألطاف  مبارك سلطان،  العبداجلادر، وسهام  عيسى  وسمرية  الشمالن،  جاسم 
وصبيحة  الصومايل،  عيسى  ومنرية  الشمالن،  جاسم  ونجيبة  العيسى،  فيصل 

عثامن العصفور. وبدأت هذه اللجنة ممارسة عملها يف تاريخ 1991/1/15م.
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قصيدة كتبها الشاعر يعقوب السبيعي من مسقط.
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الكويتيون يف الوليات املتحدة الأمريكية

أجل  من  "مواطنون  اسم  حتمل  وطنية  جلنة  حتت  أنفسهم  كويتيون  نظم 
العاصمة  يف  مقرا  واختذ  اإلبراهيم.  حسن  الدكتور  رئيسها  وكان  حرة"  كويت 
الالتينية.  وأمريكا  وكندا  املتحدة  الواليات  داخل  لتعمل  يس،  دي.  واشنطن 
وأصدرت هذه اللجنة كتابا ضخام  بعنوان "تقرير جلنة مواطنون من أجل كويت 
وحتى   1990/8/2 بداية  من  األمريكية:  املتحدة  الواليات   – واشنطن  حرة: 
1990/12/31م" يوثق أعامهلا وبياناهتا وجلاهنا، ونشاطاهتا وجوالهتا، ومقاالهتا 

الصحفية وحمارضاهتا. ويقول الدكتور حسن اإلبراهيم يف تقديمه للكتاب:
"عندما وقع الغزو العراقي عىل الكويت يف الثاين من أغسطس عام 1990م 
اكتشف الكويتيون الذين بدأوا التعامل مع وسائل االعالم يف الواليات املتحدة 
أن الشعب األمريكي بشكل عام جيهل كل ما يتعلق بالكويت، حتى أن الغالبية 
العظمى من هذا الشعب مل يكن قادرا عىل متييز الكويت كدولة مستقلة عن أي 

منطقة يف اخلليج، فالكل كان يعتقد أن السعودية هي كل اخلليج.
والشك أن غياب الدور اإلعالمي عن الساحة االمريكية قبل أغسطس 90 
جلنة  وجدت  لذا  األمريكيني،  قبل  من  اإلعالمي  اجلهل  هلذا  املبارش  السبب  هو 
يبدأ من  تثقيف  إىل  بحاجة  أمام مجهور  نفسها  »مواطنون من أجل كويت حرة« 
تثقيفية  محلة  اللجنة  فشنت  الكويت،  قضية  فهم  إىل  به  الوصول  قبل  البدهييات 
موجهة للرأي العام األمريكي بادئة بالتعريف بالكويت وشارحة تارخيها ونظامها 
السيايس واالجتامعي والثقايف ومبينة دورها يف النظام اإلقليمي اخلليجي والعريب 

والدويل.
وقد حرصت اللجنة أهدافها البعيدة املدى يف إقناع الشعب األمريكي بأن 
موقف الواليات املتحدة وموقف اإلدارة األمريكية ينسجم مع املبادئ التي تركز 
عليها الواليات املتحدة، وأنه موقف ذو عالقة مبارشة بشكل النظام الدويل اجلديد 
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بعد ذوبان جليد احلرب الباردة بني الرشق والغرب، وبأن الغزو العراقي للكويت 
يمثل هتديدا مبارشا وخطريا ليس للكويت وملنطقة اخلليج العريب فحسب وإنام 

هيدد السالم العاملي.
متعددة  جبهة  عىل  واسعة  إعالمية  محلة  تشن  نفسها  اللجنة  وجدت  وهنا 
أقىص  من  األمريكي  العام  الرأي  بجذور  املبارش  االتصال  فهناك  األطراف. 
الواليات املتحدة رشقا إىل أقصاها غربا، وهناك جبهة مهمة جدا، وهي االتصال 
االمريكية،  واإلدارة  الشيوخ  وجملس  الكونغرس  يف  القرار  صناع  مع  املبارش 
رجاالت  بعض  عند  واخلليج  للكويت  السيئة  التقليدية  الصورة  تبديد  وحماولة 
العربية  باملنظامت  تتصل  اللجنة  كانت  الوقت،  نفس  ويف  األمريكيني.  السياسة 

األمريكية واجلمعيات السياسية التي تقف وراء مصالح األقليات األمريكية.
ولقد وقف وراء كل هذا العمل املجهد املكثف متطوعون كويتيون ومؤيدون 

من غري الكويتيني كانوا اجلنود املجهولني يف هذه احلملة االعالمية الناجحة.
أتقدم  الكويت،  لقضية  واملؤيدين  واملتطوعني  اللجنة  أعضاء  أشكر  واذ 
أيضأ بالشكر اىل طاقم سفارة دولة الكويت يف واشنطن الذين تعاونوا مع اللجنة 
ونسقوا أنشطتهم معها إلخراج صورة الكويت أمام الرأي العام األمريكي صورة 

مرشفة راقية. عاشت الكويت حرة أبية...".
وكان أعضاء اللجنة: د. حسن اإلبراهيم، د. عيل الطراح، د. مساعد اهلارون، 
د. بشري الرشيدي، د. سيف عبداهلل، د. حممد العويض، د. عبداهلل العبيدان، السيد 
فوزي السلطان، السيد سعود العنزي، السيد خالد بشارة، والسيد داود الغنيم، 
أثامر  د.  انضمت  والحقا  السبيعي،  حممد  والسيد  السعيد،  عبدالكريم  والسيد 

السامل، ود. فاطمة نذر.
الشعبي  املؤمتر  من  املنبثق  الكويتي  الشعبي  الوفد  زيارة  اللجنة  تابعت  وقد 
بجدة وعمل مع السفارة الكويتية هناك عىل تسهيل حركته ولقاءات املسؤولني 
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واإلعالميني يف الواليات املتحدة.
"مواطنون من أجل كويت حرة" بالتنسيق مع رشكة عالقات  وقامت جلنة 
عامة شهرية يف الواليات املتحدة تنشط يف توضيح ودعم قضية الكويت يف وسائل 
اإلعالم ويف املؤسسات الترشيعية ومجاعات الضغط وغريها. واسم تلك الرشكة 

.Hill+Knowlton Strategies هيل + نولتون لالسرتاتيجيات

غالف الكتاب الذي أصدرته جلنة "مواطنون من أجل كويت حرة".
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تطوع كويتيون كانوا يدرسون أو يصطافون يف الواليات املتحدة األمريكية 
املارينز املزمع مشاركتها يف حرب حترير الكويت. وفيام ييل شهادة  ضمن قوات 

أحد املتطوعني الكويتيني:

خالل  ومن  التلفزيون  شاشة  عرب  اهلمجي  الغزو  ألخبار  متابعتي  أثناء  "يف 
حمطة »اليس. إن. إن« ’’CNN‘‘ سمعت أن وزارة الدفاع األمريكية )البنتاغون( 
املوجودة  األمريكية  للقوات  لينضموا  الكويتيني  املتطوعني  من  عدد  إىل  بحاجة 
يف اخلليج حلاجة تلك القوات إىل مرتمجني جييدون اللغتني العربية واالنجليزية، 
ومعرفتهم بمناطق الكويت، باإلضافة إىل استطاعتهم متييز املواطن الكويتي عن 
مالبس  يف  والتخفي  االختباء  بالطبع  سيحاولون  الذين  العراقيني  التتار  جنود 
املتحدة األمريكية  الواليات  الكويتية لدى  السفارة  كويتية. وأفاد اخلرب أيضا أن 
املتحدة  الواليات  يف  املوجودين  بالكويتيني  االتصال  عملية  ستتوىل  التي  هي 

األمريكية.

وقد أذيع اخلرب يف الثاين أو الثالث من شهر يناير من عام 1991م وخصوصا 
بعد أن تناهى إىل علمي أن السفارة الكويتية قامت بتوجيه رسائل للطلبة الكويتيني 
الذين يدرسون يف اجلامعات األمريكية لالنخراط مع املتطوعني من أجل الدفاع 
يب،  الكويتية  السفارة  تتصل  حتى  بالطبع  أنتظر  فلم  الغايل.  الوطن  حياض  عن 
أنا باالتصال فرد عيل السيد عبداللطيف اليحيى وأخربته برغبتي يف  بل بادرت 
يل  ترسل  ومل  تقريبا،  سنتني  منذ  اجلامعية  دراستي  أهنيت  قد  بأنني  علام  التطوع 
االسم  مني  فطلب  املتطوعني.  صفوف  إىل  لالنضامم  بالغا  اآلن  حتى  السفارة 
الكويتيني  اهلاتف، وذهبت من فوري إلبالغ كل أصدقائي من  والعنوان ورقم 

املوجودين يف الواليات لالنضامم يف صفوف املتطوعني".

"وبعد مرور يوم أو يومني تقريبا اتصلت السفارة بجميع الطلبة الكويتيني 
لذلك قمت  تتصل يب،  أن  دون  األمريكية  املتحدة  الواليات  يدرسون يف  الذين 
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أنا مرة أخرى باالتصال هبا فوافق القائمون عليها عىل أن أتطوع من أجل حترير 
الكويت من دنس الغزاة.

وأرسلت السفارة بعد ذلك تذاكر سفر جلميع املتطوعني للحضور إىل والية 
واشنطن والتجمع يف فندق هيلتون، وتم توزيع املتطوعني عىل الغرف، كل اثنني 

يف غرفة واحدة، وقد كان معي يف الغرفة الدكتور عادل أشكناين.

من  عدد  حظنا  ال  وقد  الطبي،  الفحص  إجراءات  بدأت  الثاين  اليوم  ويف 
وأذكر  ذلك.  عىل  أرصوا  أهنم  إال  التطوع  عىل  صحتهم  تساعدهم  ال  الشباب 
منهم سمري العويض وهو مصاب بغرضوف يف ظهره، حيث أنه العب جودو، 
إال أنه أرص عىل التطوع، حتى أن اللجنة الطبية حاولت منعه ولكنه أرص. وأذكر 
أيضا أحد املتطوعني واسمه نواف كان مريضا بالقلب فمنعوه من التطوع، ولكنه 
حاول بشتى الطرق لينضم لصفوف املتطوعني لدرجة أنه بكى وقرأ علينا إحدى 

القصائد الشعرية التي تدل عىل حبه للوطن وإرصاره عىل الذود عنه.

مدينة  إىل  وبالتحديد  نيوجريس،  إىل والية  بأننا سنتوجه  أخربونا  ذلك  بعد 
فورديكس، حيث تتواجد هبا الكلية العسكرية التي سنتدرب هبا".)3( 

وقام احتاد طلبة الكويت بدور ممتاز يف التعريف بقضية الكويت لدى زمالئهم 
الطلبة واملواطنني األمريكيني. وقد وثق أعامهلم بشكل ممتاز الدكتور عثامن اخلرض 
التحرير". وفيام ييل نموذج إلصداراهتم يف  الكويت يف معركة  "طالب  كتابه  يف 

أمريكا من أرشيف مركز البحوث والدراسات الكويتية:

)3(   انظر تكملة التجربة يف كتاب أمحد الرشقاوي وإبراهيم الرشقاوي، كويتي يف اجليش األمريكي، ط. 1، 
د.م، د.ن.، 1991،  ص. 19-18.
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 من جملة صادرة عن االحتاد الوطني لطلبة الكويت يف أمريكا.

املجهود التطوعي للجان الشعبية الكويتية يف اخلارج  الفصل األول



37 3637 36

 

من جملة صادرة عن االحتاد الوطني لطلبة الكويت يف أمريكا.
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الكويتيون يف بريطانيا

أسست اجلاليُة الكويتية الكبرية نسبيا يف بريطانيا جلنة شعبية حتت اسم "مجعية 
الكويت حرة" Association for Free Kuwait بتاريخ 6 سبتمرب 1990م 
يف لندن، وقامت بنرش اخلرب بالصحافة الربيطانية. وبعد ذلك قامت بجهد كبري 
وجملس  العموم  وجملس  السياسية،  واألحزاب  الربيطاين،  اجلمهور  خماطبة  يف 
اللوردات الربيطانيني، ووسائل اإلعالم واجلامعات وغريها. كام ونظمت لقاءات 
Question Time، وساعدت يف  تلفزيونية عىل قناة البي يب يس مثل برنامج 
تنظيم مداخلة تلفزيونية من طبيب كويتي داخل الكويت ليتحدث عن األوضاع 
جالوب  مؤسسة  من  بالطلب  اجلمعية  وقامت  كام  العراقي.  االحتالل  ظل  يف 
بعمل استطالع شعبي آلراء مخس دول أوروبية، باإلضافة إىل االحتاد السوفييتي 
وأرسلوا النتائج والتقارير إىل األمني العام للمؤمتر الشعبي الكويتي بجدة. وكان 

االحتاد الوطني لطلبة الكويت فرع بريطانيا وإيرلندة هو عامد هذه اللجنة.

َق أعامل هذه اللجنة املهمة كل من الدكتور عادل عيسى اليوسفي يف كتابه  وثَّ
"محلة الكويت حرة: شهادات من لندن 1990-1991م" )1997م(، والدكتور 
عثامن محود اخلرض يف كتابه "طالب الكويت يف معركة التحرير 1990-1991م" 
العراقي  الغزو  إبان  الكويتي  الشعبي  العمل  "ملحمة  اآلخر  وكتابه  )2011م(، 
املتعلقة  التفاصيل  من  ملزيد  إليها  الرجوع  1990-1991" )2011م(، وحيسن 

بأسامء األعضاء واللجان والنشاطات والصور وغريها. 
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نشاط مجعية الكويت حرة بلندن )أرشيف مركز البحوث والدراسات الكويتية(.
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نشاط مجعية الكويت حرة بلندن )أرشيف مركز البحوث والدراسات الكويتية(.
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نشاط مجعية الكويت حرة بلندن )أرشيف مركز البحوث والدراسات الكويتية(.
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القبس"  "جريدة  هي  األوىل  وجملة،  جريدتني  لندن  يف  كويتيون  وأصدر 
الدويل، وكان يرأسها حممد جاسم الصقر، والثانية هي جريدة "صوت الكويت" 
غانم  حممد  د.  حتريرها  ورأس  الصباح  األمحد  املحمد  نارص  الشيخ  أنشأها  التي 
الرميحي، وكتب فيها حممد مساعد الصالح وفؤاد اهلاشم ومايض اخلميس وخليل 
حيدر وعبدالرمحن النجار وغريهم. باإلضافة إىل تلك اجلريدتني صدرت "جملة 

الديرة" التي أسسها عادل يوسف الزواوي بدعم مايل من متطوعني كويتيني.

الكويتيون يف فرن�صا

العراقي  الغزو  بداية  يف  وموناكو  فرنسا  جنوب  يف  الكويتية  اجلالية  قامت 
وتنظم  الكويتيني  ترعى  فرنسا  جنوب  يف  الكويتية  اللجنة  بتأسيس  للكويت 
السيد  من  اللجنة كل  وترأس هذه  نيس.  مدينة  مقرها يف  هناك. وكان  شؤوهنم 
عبدالرمحن الغنيم الذي توىل الحقا األمانة العامة للمؤمتر الشعبي الكويتي بجدة، 

والسيد عبدالوهاب النفييس، والسيد هشام العتيبي.

الكويت  نرصة  يف  فرنسا  فرع   – الكويت  لطلبة  الوطني  االحتاد  ونشط 
والتعريف هبا. وكان رئيسها السيد عبدالرضا البلويش. وكذلك أسس كويتيون 
املجال  نشطت يف  Pour le Koweit Libre، حيث  فرنسا مجعية  مقيمون يف 
وكان  الفرنسية.  باللغة  الكويتية  القضية  عن  تتحدث  جملة  ونرشت  اإلعالمي 
وقامت  غريب.  منى  الدكتورة  ونائبته  عبدربه  وضاح  السيد  اللجنة  هذه  رئيس 
معاناة  ورشحوا  الفرنسية  باألحزاب  هبا  التقوا  التي  اجلوالت  من  بعدد  اجلمعية 
الكويت والكويتيني. كام ظهرت الدكتورة منى غريب ضيفة يف برنامج عىل القناة 
التلفزيونية اخلامسة.  تلقت هذه اجلمعية يف البداية دعام ماليا من الدكتورة سعاد 
الصباح املقيمة يف لندن، ومن اجلالية الكويتية املقيمة هناك بغرض الدراسة والعالج 
والصحفيني  والسياسيني  الطلبة  من  الكثري  اجلمعية  هذه  يف  اشرتك  والسياحة. 
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الفرنسيني. أرسلت الدكتورة منى غريب عددا من التقارير إىل األمني العام ملؤمتر 
جدة الشعبي. 

 Le Comite de الكويتي  التضامن  جلنة  بإنشاء  آخرون  كويتيون  وقام 
Solidarite Koweitienne ومقرها يف باريس. وقامت هه اللجنة بحمالت 
إعالمية مكثفة وخاطبت اجلامهري واألحزاب وجادلت من حيمل ميوال مضادة 
الكويت.  لتحرير  فرنسيني  جنود  بعث  يرفض  من  أو  الكويت  بتحرير  لالجتاه 
املغاربية  الفرنسيني من ذوي األصول  تعاين من موقف  الكويتية  اجلالية  وكانت 

املؤيد لصدام أو الرافض لالستعانة بقوات التحالف لتحرير الكويت.

الكويتيون يف اإ�صبانيا

اسم  محلت  مجعية  إسبانيا  بجنوب  ماربيا  يف  املقيمة  الكويتية  اجلالية  أقامت 
مقر الكويت حرة Casa De Kuwait Libre، وبحسب الرسالة التي بعثتها 
بتاريخ  أنشئت  فقد  بجدة  الكويتي  الشعبي  للمؤمتر  العام  األمني  إىل  اجلمعية 
الكويت  بشؤون  تعنى  خاصة  نرشة  إصدار  أعامهلا  أول  وكان  1990/8/25م 
لتوزع عىل الكويتيني يف جنوب إسبانيا وحتمل اسم "الصباح". ثم صدر ما يزيد 
عن 19 عدد بتمويل ذايت. ثم انتقلت إىل مدينة ملقا بالقرب من القنصلية الكويتية 
يف 1990/12/13م. وقامت اللجنة أيضا بمخاطبة وسائل اإلعالم واجلامهري 
البحريني  للجنود  رمزية  هدايا  وإرسال  الكويت،  بقضية  للتعريف  اإلسبانية 

اإلسبانيني املرابطني يف اخلليج العريب استعداد لتحرير الكويت.

حسني  والدكتور  رئيسا،  حسني  عبداحلميد  فهم:  اللجنة  هذه  أعضاء  أما 
املؤمن مقررا، وعبدالوهاب أمحد العويض، وعبدالرمحن إبراهيم احلوطي، وحممد 
محد احلميدي، وعبدالعزيز سليامن املطوع، وفهد امليلم، والدكتور أمحد الرشهان، 
حممد  وهشام  السلطان،  وعبدالوهاب  املرزوق،  خالد  وسامل  بوعباس،  وفاضل 
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الريس، ومبارك الرشيعان قنصل الكويت يف ملقا. وأشاد تقرير اللجنة بمساعدة 
واجبهم  أداء  يف  هلم  السعودية  السفارة  وكذلك  الكويتية  والقنصلية  السفارة 

الوطني.

رسالة من اللجنة الشعبية الكويتية يف جنوب إسبانيا بتاريخ 1991/1/29م.
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الكويتيون يف قرب�ص:

أيضا جلنة شعبية كويتية يف  فيوجد  الكويتيون،  قدمه  ما  فقط كل  ليس هذا 
قربص برئاسة السيد حممد إبراهيم الفريح وأنور عبداهلل النوري نشطت يف إقامة 
جرائم  واألورويب عن  القربيص  اإلعالم  لوسائل  واحلديث  الصحفية  املؤمترات 
اللجنة عددا  الكويت وحتريرها. ونظمت  استعادة  العمل عىل  العراق ورضورة 

من املسريات يف املدن الرئيسية يف قربص. 

وقابل وفد منهم الرئيس القربيص ورشحوا له معاناة الكويتيني يف الداخل 
نرشة  إصدار  عىل  اللجنة  وقامت  كام  الكويت.  حترير  عملية  يف  الدفع  ورضورة 
 15 كل  واإلنجليزية  العربية  باللغتني   ،Free Kuwait حرة  الكويت  بعنوان 

يوم.

الذين  الكويتيني  واملتطوعني  الشعبية  اللجان  من  فقط  نامذج  هذه  كانت 
خدموا بالدهم ومواطنيهم يف الوقت العصيب. وال يسع املقام لذكر مجيع األعامل 

اجلليلة.
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الف�صل الثاين

مواقف وردود فعل بع�ص الدول وال�صعوب والأحزاب واجلماعات 

ال�صيا�صية من ق�صية الكويت

املوقف الأخوي لدول و�صعب جمل�ص التعاون اخلليجي الداعم للكويت

أنه شعب  للكويت  العراقي  الغزو  أثناء  العريب يف  اخلليج  برهن شعب  لقد 
واحد، وأيقنت حكوماته أهنا ذات مصري مشرتك، فلم تتلكأ أبدًا يف اختاذ موقف 
داعم للكويت وشعبه عىل األصعدة السياسية والعسكرية واإلنسانية واالقتصادية 
واإلعالمية. وتعجز الكتب عن وصف ما قامت به دول اخلليج، ولكن من أجل 
مثاال  لتكون  ترقى  التي  األعامل  تلك  من  جزء  ذكر  إعادة  من  بد  ال  التاريخ، 
الدول  مشاريع  دون  من  التعاوين  مرشوعهم  ونجاح  اخلليجيني،  لتوحد  خالدا 
العربية األخرى، وذلك بفضل أصالة الشعب اخلليجي وتكاتفه، وحكمة قادته 

وإخالص نواياهم. 

عرضنا فيام سبق مواقف دول اخلليج السياسية التي عربوا عنها يف االجتامعات 
سيأيت  وما  والعربية،  اإلسالمية  واملؤمترات  اخلليجي،  التعاون  ملجلس  الوزارية 
الكويتيني  للمقيمني  اخلليجي  والشعبي  احلكومي  بالدعم  خاص  القسم  هذا  يف 

بدوهلم يف أثناء االحتالل.

األخوية  الوقفة  توثيق هذه  – إىل  باجلميل  – عرفانًا  الكويُت  لقد ساَرَعت 
انعقاد  بمناسبة  )كونا(، وذلك  الكويتية  األنباء  أعدته وأصدرته وكالة  كتاٍب  يف 
القمة الثانية عرشة لدول جملس التعاون اخلليجي يف الكويت يف ديسمرب 1991م، 
ومحل الكتاب عنوان "غزو الكويت... ووقفة ال ُتنسى"، وكتب مقدمته األستاذ 
برجس محود الربجس رئيس جملس إدارة ومدير عام )كونا(.)4( وال شك أن هذا 
واألبحاث  املعلومات  إدارة  وإصدار  إعداد  ُتنسى،  ال  ووقفة  الكويت...  غزو  الكويتية،  األنباء  وكالة   )4(
بوكالة األنباء الكويتية )كونا( بمناسبة انعقاد القمة الثانية عرشة لدول جملس التعاون اخلليجي، الكويت، 

ديسمرب 1991م.
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الكتاب ذو أمهية بالغة ألن حمرريه قاموا بمقابلة عرشات الكويتيني واملسؤولني 
من  سنعتمده  ما  إىل  باإلضافة  القسم،  هذا  يف  عليه  نعتمد  جيعلنا  مما  اخلليجيني، 
مركز  مجعها  والتي  املرصية،  وخصوصا  العربية،  الصحافة  يف  الواردة  األخبار 

األهرام للتنظيم وامليكروفيلم.

وقفة اململكة العربية ال�صعودية

متثل اململكة العربية السعودية العمق االسرتاتيجي للكويت ولدول جملس 
التعاون اخلليجي، كام متثل دول املجلس التعاون اخلليجي السند واملعني للمملكة 
العربية السعودية. وقد برهنت أحداث اخلمسني سنة املاضية حقيقة هذا األمر. 
احلديث  عىل  وسنقترص  املكان،  هذا  يف  األمر  هذا  بسط  مقام  هنا  املقام  وليس 
عىل الدور العظيم الذي أداه الشعب واحلكومة السعودية جتاه الشعب الكويتي 

وحكومته. 

وطالبت  الكويت  لدولة  العراقي  الغزو  السعودية  العربية  اململكُة  َشجبت 
باالنسحاب الفوري يف اليوم األول عرب وزير خارجيتها سمو األمري امللكي سعود 
اخلليجي  التعاون  اجتامع وزراء خارجية دول جملس  أثناء  آل سعود يف  الفيصل 
بالقاهرة، ويف مؤمتر وزراء خارجية دول منظمة املؤمتر اإلسالمي، ومؤمتر وزراء 

خارجية جامعة الدول العربية كام أوضحنا يف اجلزء الرابع من هذا الكتاب. 

مبارشة  مكثفة  اتصاالت  سعود  آل  عبدالعزيز  بن  فهد  امللك  جاللة  بدأ 
تلك  وكانت  السعودية،  احلدود  إىل  ووصوله  للكويت  العراقي  االجتياح  بعد 
االتصاالت مع الدول اخلليجية والعربية والواليات املتحدة األمريكية واململكة 
املتحدة وغريها، من أجل وضع حد لرعونة النظام العراقي الذي استخف بجهود 
اململكة وجهود مرص يف تطويق األزمة التي بدأت قبل أسبوعني من االحتالل. 
امللكي  األمريكية سمو األمري  املتحدة  الواليات  اململكة يف  وكانت جهود سفري 
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بندر بن سلطان آل سعود يف غاية النشاط واألمهية.

التي  واملصورة،  املسجلة  اخلالدة  فهد  امللك  جاللة  مقوالت  من  ُيذكر  ومما 
مثلت املوقف السعودي جتاه الكويت وشعبها هي قوله: 

الشعب  يف  ُعِمل  الذي  بعيني  شفت  ما  وبعد  الكويت،  احُتلَّت  ما  "بعد 
سوا،  نعيش  يا  واحد،  بلد  فيه  السعودية؛  فيه  وال  الكويت  فيه  عاد  ما  الكويتي 
تبقى  يا  أنا ووافقني عليه كل مواطن سعودي؛  اختذته  قرار  ننتهي سوا، وهو  يا 

الكويت والسعودية، يا تنتهي الكويت والسعودية".

وأعضاء  عهده  وويل  الكويت  أمرَي  السعودية  العربية  اململكة  استضافت 
احلكومة، وعملت بكل إمكانياهتا عىل توفري البيئة املناسبة للحكومة للعمل عىل 
استعادة الكويت من براثن العدوان العراقي. فخصصت اململكة فنادق وقصور 

يف الدمام والطائف وجدة والرياض ليعمل هبا الكويتيون.

الكويتيني،  النازحني  الستقبال  ترتيبات  السعودية  الرشقية  املنطقة  ت  أعدَّ
حتت إرشاف سمو األمري امللكي حممد بن فهد آل سعود، ونائبه سمو األمري امللكي 
فهد بن سلامن آل سعود، حيث أنشأوا جلانا وغرف عمليات طوارئ تشرتك فيها 
وزارات وهيئات الدولة الستقبال وترتيب شؤون الكويتيني وداللتهم إىل املدن 
العائالت  لتكون مقرا لسكن  املدارس  إليها. كام وجهزت  الذهاب  يودون  التي 
معاناة  لتخفيف  والنساء  األطفال  لنقل  أماكن  وجهزوا  مؤقتة.  بصفة  الكويتية 

الرحلة من الكويت.

كام واستضافت كثري من العائالت السعودية املواطنني الكويتيني يف منازهلم، 
وبخاصة بني عمومتهم وخؤولتهم. وأصدر كافة أمراء مناطق السعودية أوامرهم 
بتسخري مجيع اإلمكانات خلدمة املواطنني الكويتيني الذين توافدوا عىل اململكة من 
منفذي اخلفجي والرقعي. وقال سفري الكويت يف الرياض السيد عبدالرمحن البكر 
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أن كثريا من اإلخوة السعوديني قد جاءوا إىل السفارة الكويتية بغرض استضافة 
األرس الكويتية النازحة للمملكة، ومنهم من أخىل مسكنه، ومنهم من قام بتسليمه 
مفاتيح ملساكن يمتلكها وطلب إسكان األرس الكويتية فيها، ومنهم من تربع باملال. 
وقالت إحدى املواطنات لوكالة كونا: "لقد أسكنونا يف قلوهبم قبل مساكنهم، وال 
الرياض ورغم صعوبة  مطار  إىل  فمنذ وصولنا  اجلميل،  هذا  ندري كيف سنرد 
املوقف إال أننا مل نشعر بالغربة وكأننا يف الكويت، حيث استقبلتنا إحدى األرس 

السعودية جزاها اهلل كل خري وأرصت عىل استضافتنا طوال املدة".

بعد  الصحراء  عرب  الكويت  من  للنازحني  السعودية  رجال  دعم  واستمر   
إغالق املنافذ احلدودية، حيث قاموا بانتشال سيارات الكويتيني العالقة بالرمال 
الطريق  عىل  ودلوهم  املياه،  الكويتية  لألرس  ووفروا  تائهة،  وأخرى  والسبخات 

الصحيح نحو املدن السعودية.  

السفارات  بمساعدة  العامل  دول  يف  السعودية  السفارات  قامت  وكذلك 
بال  أصبحوا  الذين  الكويتيني  واألفراد  لألرس  والدعم  العون  توفري  يف  الكويتية 
أرصدهتم  من  السحب  قدرة عىل  وبال  مال،  وبال  إىل وطنهم،  العودة  قدرة عىل 
البنكية الكويتية. وقبلت اخلطوط اجلوية السعودية تذاكر اخلطوط اجلوية الكويتية 

التي كان حيملها املواطنون الكويتيون ونقلتهم إىل السعودية. 

أنشأت السعودية مركز رعاية املواطنني الكويتيني وكان مقره يف ملعب رعاية 
الشباب يف امللز، وكان برئاسة السيد عبداهلل النعيم.)5(  وقامت هذه اللجنة بإسكان 
األرس الكويتية يف شقق جمهزة بوسائل الراحة، وأْجَرت خمصصات إعاشة لألرس 
بالطائف  الكويتية  احلكومة  استقرت  ريثام  الغزو،  بداية  يف  خصوصا  الكويتية، 

وبدأت بتنظيم رصف رواتب اإلعاشة.

)5(   وكالة األنباء الكويتية، غزو الكويت... ووقفة ال ُتنسى، ص. 63.
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وشاركت اجلمعيات واهليئات اخلريية السعودية، وعىل رأسها هيئة اإلغاثة 
اإلسالمية العاملية برئاسة السيد عيل اجلرييس، يف عملية دعم ومساندة الكويتيني 
السن واألرامل واأليتام. وقامت هيئة اإلغاثة  النواحي، وخاصة كبار  من كافة 
االستقبال  مثل جلنة  الكرام" الذي ضم جلان عدة  عثرات  "جرب  بإنشاء مرشوع 
وجلنة اإلسكان وجلنة التغذية والتموين واللجنة الثقافية. وكذلك قامت بإنشاء 
مرشوع "مل الشمل" الذي هدف إىل مجع األرس الكويتية بعضها ببعض عن طريق 

تسجيل عناوينهم داخل اململكة.

السعودية شعبا وحكومة ماليني  التي قدمتها  املالية  املساعدات  بلغت  وقد 
بأشقائهم  الكويتيني  املواطنني  السعودية  احلكومة  السعودية، وساوت  الرياالت 
السعوديني فيام يتعلق باخلدمات الصحية، واستقبلت مستشفيات ومستوصفات 
أو  عارضة  أمراض  عن  ناتج  عالج  إىل  املحتاجني  الكويتيني  املواطنني  اململكة 

مزمنة، إضافة إىل استقبال اجلرحى من املقاومة الكويتية.

ودخل  الكويتيني،  للطلبة  وجامعاهتا  مدارسها  أبواب  اململكة  وفتحت 
اململكة  احتضنت  الريايض،  الصعيد  عىل  الدراسة.  وبارشوا  منهم  كثري  بالفعل 
النشاط الريايض الكويتي الذي شارك يف املحافل الدولية إثباتا لوجود الكويت. 
ووضعت اللجنة األوملبية السعودية كافة إمكانياهتا ملساعدة املنتخبات الكويتية. 
وشمل املوقف السعودي الشهم أدباء اململكة ومثقفيهم، حيث قدموا عطاء رائعا 
مقدمتهم  يف  وكان  للكويت.  داعام  موقفا  تعكس  وكتبا  ومقاالت  ونثرا  شعرا 
كام  القصيبي.)6(  غازي  والدكتور  سعود،  آل  الفيصل  خالد  امللكي  األمري  سمو 
لإلعالميني  وأتاحت  الرشقية،  املنطقة  يف  الكويتية  اإلذاعَة  اململكُة  استضافت 
واملذيعني الكويتيني العمل يف التلفزيون السعودي وممارسة دورهم يف الدفاع عن 

املدينة،  العراق،  طاغوت  مواجهة  يف  الشاعرة  الكلمة  سالح  األديب،  املنورة  املدينة  نادي  كتاب  انظر     )6(
إصدارات نادي املدينة املنورة األديب 1991.
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الكويت والسعودية.

وتكللت جهود اململكة يف دعم الكويت باستضافة قوات التحالف العسكري 
لتحرير الكويت عىل أرضها، واملشاركة بقواهتا البحرية واجلوية والربية يف عملية 
حترير الكويت، حيث توىل صاحب السمو امللكي الفريق الركن خالد بن سلطان 
إىل  الصحراء  عاصفة  حرب  عمليات  ومرسح  التحالف  قوات  قيادة  سعود  آل 
السعودي  امللكي  للطريان  اجلوية  الطلعات  جمموع  وكان  شوارتزكوف.  جانب 
صاروخا   43 النبيل  موقفها  سبيل  يف  السعودية  وحتملت  جوية.  طلعة   7061
مواطنون  فيها  استشهد  والتي  مدهنا  عىل  اخلطرية  العراقية  سكود  صواريخ  من 

سعوديون، وتعرضت مدينة اخلفجي إىل االحتالل املؤقت.)7( 

كان رؤوس  بل  اململكة،  اإلخوة يف  به  قام  ما  يغطي كل  آنفا ال  ذكر  ما  إن 
عناوين فقط حتكي عمق االندماج الشعبي بني الكويتيني والسعوديني. إن صالبة 
اململكة وحكمتها وسخاءها مثال حي للعريب الشهم األصيل الذي يقف مع أخيه 
ومع احلق، دون خوف أو تردد. ونحيل إىل كتاب "أصداء املوقف السعودي خالل 
أحداث اخلليج العريب" الصادر عن وكالة األنباء السعودية )1991م( ملزيد من 

املعلومات حول هذا املوضوع.

وقفة دولة الإمارات العربية املتحدة

أدانت دولة اإلمارات العربية املتحدة عرب وزير خارجيتها الغزَو العراقي يف 
اليوم األول، وسافر سمو الشيخ زايد آل هنيان إىل جدة للتباحث مع جاللة امللك 

فهد وعاد يف نفس اليوم.)8( 

)7(   وكالة األنباء الكويتية، غزو الكويت... ووقفة ال ُتنسى، ص. 74-59.
وقائع   / األزمة  اخلليج:  ألزمة  الوثائقي  امللف  موسوعة  يف  1990/8/4م  مرص،  األهرام،  جريدة     )8(
وأحداث، رد الفعل الدويل، موقف دول جملس التعاون اخلليجي، ط. 1، القاهرة، مركز األهرام للتنظيم 

وامليكروفيلم، 1991م.
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جريدة السفري، لبنان، 23 أكتوبر 1990م

دولة  أبناء  باحتضان  1990م  أغسطس   6 يف  عليا  توجيهات  وصدرت 
الكويت املوجودين باإلمارات والذين يفدون إليها. وتضمنت تلك التوجيهات 
إسكان األرس والشباب، ومدهم بكل ما حيتاجونه بدون مقابل، عىل أن تتحمل 
أرض  عىل  الكويتيني  إقامة  مدة  طيلة  النفقات  كامل  بالدولة  املسؤولة  اجلهات 
لكل  درهم  ألفي  مبلغ  برصف  آخر  قرار  بصدور  القرار  هذا  وأتبع  اإلمارات. 
املواطنني  من  االتصاالت  واهنالت  فوري.  بشكل  الكويتيني  املواطنني  من  فرد 

اإلماراتيني عىل سفارة الكويت بأبوظبي عارضني استقبال األرس الكويتية.
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كونا  وكالة  بحسب  اإلمارات  دولة  استضافتهم  الذين  الكويتيني  عدد  َر  ُقدِّ
بحوايل 46 ألف تلقوا رعاية سخية من لدن شعب اإلمارات وأمريها الشيخ زايد 

آل هنيان وحكومته.

الكويت عىل  مل ترص حكومة  "لو  )كونا(:  عنه  نقلت  يقول مسؤول كويتي 
التكفل بأبناء شعب الكويت وتوفري احلد املعقول الذي يكفل هلم احلياة الكريمة 
يف األقطار التي استضافتهم لكان شعب اإلمارات ولكانت حكومة اإلمارات قد 

وفرت لنا ذلك كله وتكفلتنا من الساس للراس".

سمحت دولة اإلمارات بإقامة مظاهرات ومسريات كويتية تعرب عن رفضها 
لالحتالل العراقي ودعمها للشعب الكويتي الصامد وللقيادة الرشعية. وشارك 
احتالل  بأن  وواعني  إخوهتم  مؤازرين  املظاهرات،  تلك  يف  إماراتيون  مواطنون 

الكويت ما هو إال خطوة يف طريق احتالل دول اخلليج كلها.

قدم رجال األعامل اإلماراتيني أيضا دعام سخيا للمواطنني الكويتيني، وُيذكر 
عىل سبيل املثال أن السيد مجعة املاجد قد تطوع بدفع مبلغ 40 مليون دوالر إىل 
جانب رشائه تذاكر سفر للمواطنني الكويتيني يف لندن وقدم هلم مبلغا ماليا يعينهم 
عىل اإلنفاق يف وقت يصعب فيه الوصول إىل األرصدة البنكية وقبول حواالت 
اإلمارات  إىل  فذهبوا  العمل.  عن  الكويتية  البنوك  وتوقف  الغزو  بسبب  بنكية 
اللجان  وهناك فتح هلم عقاراته أسكن كثريا منهم فيها.)9( وامتد الدعم ليشمل 

اخلريية اإلماراتية التي مل تقرص يف حق الكويتيني.

إطار  يف  املسؤولة،  للجهات  تعليامته  زايد  بن  خليفة  الشيخ  سمو  وأصدر 
تعليامت رئيس الدولة، برسعة اختاذ اإلجراءات التالية:

تقوم دائرة اخلدمات االجتامعية بمعرفة دائرة املشرتيات باستئجار ما يلزم   -

)9(   جريدة األنباء، الكويت، 2012/11/27م.
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من الشقق املناسبة إلقامة العائالت الكويتية يف أبوظبي والعني والشارقة 
واإلمارات الشاملية وتأثيثها بكل وسائل الراحة. وكان عىل رأس العاملني 
يف هذا األمر السيد الوكيل محد بن جابر اهلامي، والسيد سعيد بن خوقان 

املنصوري.

التي تقررت  النقدية  املساعدات  املركزي برصف  يقوم مرصف اإلمارات   -
لكافة العائالت الكويتية التي تصل لإلمارات.

الرعاية  تقديم  الصحية  واملراكز  واملستشفيات  الصحية  األجهزة  تتوىل   -
بمواطني  أسوة  ومعاملتها  باملجان  الكويتية  للعائالت  الكاملة  الصحية 

دولة اإلمارات العربية املتحدة.

تكليف وزارة اخلارجية اإلماراتية بالتعاون الكامل مع سفارة الكويت.  -

الكويت  لتحرير  التحالف  قوات  ضمن  بجشيها  اإلمارات  دولة  شاركت 
وقامت بمجهود كبري يف أداء املهامت العسكرية املوكلة إليها،)10( وهو ما سنتناوله 
يف القسم اخلاص بحرب عاصفة الصحراء. وما سبق ذكره ُيَعدُّ غيضا من فيض، 
ويمكن الرجوع إىل كتاب "غزو الكويت...وقفة ال تنسى" لقراءة املزيد من تلك 

األعامل الطيبة.

وقفة دولة البحرين

آل  سلامن  بن  عيسى  الشيخ  سمو  وأمريها  وشعبها  البحرين  دولة  نارصت 
عرب  البحرين  أهايل  وأعلن  وإخالص.  قوة  بكل  وشعبها  الكويت  دولة  خليفة 
اتصاالت أجروها مع الصحافة البحرينية والسفارة الكويتية يف املنامة استعدادهم 

التام لتقديم املسكن للعائالت الكويتية. 

)10(   وكالة األنباء الكويتية، غزو الكويت... ووقفة ال ُتنسى، ص. 43-27.
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جريدة الرشق األوسط، السعودية، 1990/8/6م.

جلنة  للكويت  العراقي  للغزو  األوىل  األيام  منذ  البحرينية  احلكومة  شكلت 
حكومية أهلية أطلق عليها "جلنة رعاية اإلخوة الكويتيني"، حظيت بدعم شعبي 
كبري. ومن خالهلا قدمت مؤنًا غذائية وجهزت مساكن للكويتيني يف مدينة محد 
بت  املساكن  تلك  عدد  وقدر  البحرينيني.  للمواطنني  توزع  أن  املفرتض  من  كان 

500 وحدة سكنية إضافة إىل الشقق التي قدمت يف مناطق أخرى من البحرين.
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وقامت أيضا اللجان اخلريية مثل مجعية اإلصالح االجتامعي ونادي اخلليج 
الكويتيني  إلخوهتم  واملساعدة  العون  تقديم  يف  مهم  بدور  اإلسالمية  واجلمعية 
الذين بدأوا بالتوافد عىل البحرين. وكذلك قامت رشكة املجموعة العربية للتأمني 
بتحصيل تربعات نقدية وقدمت للكويتيني. وقدر عدد الكويتيني يف البحرين بت 

12 ألف مواطن ومواطنة. 

ويف 1990/8/24م شارك آالف من الشعب البحريني إخواهنم الكويتيني 
يف مسرية كبرية واعتصام دعت له سفارة الكويت، حيث احتشدوا أمامها وهتفوا 

للكويت واملقاومة واحلكومة الرشعية.

الدولة،  خدمات  مجيع  يف  الكويتيني  املواطنني  البحرينية  احلكومة  أرشكت 
وساوهتم باملواطنني البحرينيني، فتمتعوا خالل فرتة وجودهم بالبحرين باخلدمات 
أبناء الكويت املدارس واجلامعات واملعاهد اخلاصة جمانا. ويف  الصحية، ودخل 
شهر أكتوبر 1990م بدأت احلكومة الكويتية يف املنفى برصف خمصصات إعاشة 

جلميع املواطنني الكويتيني.

وصحف  وإذاعة  تلفزيون  من  اإلعالمية  وسائلها  كل  البحرين  َرت  وسخَّ
من أجل نرصة قضية الكويت وفضح املامرسات العراقية بحق الشعب الكويتي 
الكويت"  "صوت  بعنوان  يومية  صفحة  البحرين  صحف  وخصصت  الصامد. 
يكتب فيها كويتيون عن قضيتهم، إىل جانب ختصيص جزء للنداءات العائلية من 

أجل اإلخبار عن أماكن وجودهم فيلتم شمل العائالت.

قواهتا  فشاركت  العسكري  اجلانب  إىل  للكويت  البحريني  الدعم  وامتد 
فأثبتوا  والذخائر.  باملعدات  الكويتي  اجليش  وأمدت  الكويت،  حترير  بمعركة 

املعنى السامي لإلخاء، وأثبتوا أن اخلليج شعب واحد.)11( 

)11(   وكالة األنباء الكويتية، غزو الكويت... ووقفة ال ُتنسى، ص. 55-47.
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وقفة دولة قطر

بلغ عدد الكويتيني يف قطر يف أثناء احتالل العراق للكويت بحسب تقديرات 
السفارة الكويتية بالدوحة 9300 مواطن ومواطنة، منهم 235 طفل كويتي ولد 
الشعب  من  سخية  رعاية  عىل  قطر  يف  الكويتيون  حصل  الفرتة.  تلك  يف  هناك 

واحلكومة القطرية.
أمر سمو األمري الشيخ خليفة بن محد آل ثاين باستضافة النازحني الكويتيني 
يف  الكويتية  احلكومة  بدأت  أن  إىل  القطرية،  احلكومة  نفقة  عىل  كاملة  استضافة 
رصف خمصصات اإلعاشة مع بداية شهر أكتوبر عام 1990م. شكلت احلكومة 
القطرية جلنة محلت اسم "اللجنة القطرية العليا لشؤون األشقاء الكويتيني" برئاسة 
شقيق األمري الشيخ حممد بن خليفة آل ثاين. تولت هذه اللجنة العمل عىل توفري 
بداية األمر تسعة فنادق، ثم  النازحة فخصصت هلم يف  الكويتية  املساكن لألرس 
قامت باستئجار الفلل والشقق املفروشة أو اخلالية لكي تنتقل إليها األرس الكويتية 
لتشعر باالستقرار ولتعيش حياهتا الطبيعية، وقامت اللجنة القطرية العليا لشؤون 
األشقاء الكويتيني" برصف مبلغ نقدي عاجل قدره 3.000 ريال قطري لكل 
أيضا مبلغ  املنزيل، وقدمت  التأثيث  السفارة مساعدًة يف  أرسة كويتية مسجلة يف 

300 ريال قطري لكل طفل كويتي ولد يف قطر.
ورصف سمو األمري الشيخ خليفة بن محد آل ثاين من حسابه اخلاص لكل 
الغذائية شملت األرز والسكر واحلليب والزيت  املؤن  أرسة كويتية كميات من 
بمناسبة شهر رمضان. وقام املكتب التنفيذي بدفع مبالغ تأمني السيارات الكويتية 

وتقديم تذاكر طريان جمانية للحاالت امللحة وخصم 50% عىل طريان اخلليج.
صوهتم  إيصال  عىل  الكويتيني  املواطنني  القطرية  اإلعالم  وسائل  وأعانت 
الرافض لالحتالل العراقي والداعم للشعب الكويتي الصامد وحكومته الرشعية. 
وامتد العمل اإلعالمي إىل ما قام به الفنانون القطريون، حيث أقاموا املهرجانات 

واألمسيات التي تدعم القضية الكويتية.
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وشاركت القوات العسكرية القطرية مشاركة فعالة يف عملية حترير الكويت 
والدفاع عن اخلفجي بالسعودية. وهو موضوع سنتناوله بتفصيل يف قسم الحق. 
ومن الصعب جدا كام ذكرنا تعداد وإحصاء وقياس اجلميل القطري الذي ُأسدي 

للكويتيني يف حمنتهم.)12(
 وعىل صعيد آخر، قامت دولة قطر بإبعاد كوادر فلسطينية، تأكدت من كوهنا 
تشكل خطرا عىل أمنها القومي، وبأهنا طابور خامس يعمل عىل تسهيل مهمة غزو 

عراقي قد حيصل بمساعدهتم، كام حصل منهم يف الكويت.

جريدة السفري، لبنان، عدد 5674، 5 سبتمرب 1990م.

)12(   وكالة األنباء الكويتية، غزو الكويت... ووقفة ال ُتنسى، ص. 87-83.
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وقفة �صلطنة عمان

عامن  سلطنة  يف  أرسة   700 يشكلون  وكويتية  كويتي   3500 حوايل  عاش 
خالل فرتة احتالل العراق للكويت. وقد استضافهم الشعب العامين وحكومته 
حيث  سعيد،  بن  قابوس  السلطان  جاللة  وبإرشاف  صادقة  كريمة  استضافة 
شكلوا جلنة عليا تضم نخبة من كبار املسؤولني العامنيني لرتعى شؤون إخواهنم 

الكويتيني.

قامت اللجنة باستئجار غرف يف فنادق الدرجة األوىل يف مسقط، ووفرت هلم 
بإنشاء مكتب استقبال املواطنني  الغزو. كام وقامت  وسائل املواصالت يف بداية 
الكويتيني يف مطار السيب الدويل يعمل عىل مدار 24 ساعة. كام وعرب كثري من 
باالتصال  قاموا  منازهلا، حيث  العامنيني عن رغبتهم يف استضافة أرس كويتية يف 

عىل السفارة الكويتية مرصين عىل القيام بذلك العمل النبيل.

عىل  وعملوا  وفلل  شقق  باستئجار  العامنية  اللجنة  بدأت  الحق  وقت  ويف 
املدارس  إىل  بالدخول  الكويتيني  ألبناء  وسمحت  للكويتيني.  وتأثيثها  جتهيزها 
اخلدمة  العامنية  الصحة  وزارة  ووفرت  قابوس.  السلطان  وجامعة  احلكومية 
العامنية  املرأة  وشاركت  العامنيني.  باملواطنني  أسوة  للكويتيني  املجانية  الصحية 

بدعم الكويتيني حني أقامت معارض خريية للتضامن مع القضية الكويتية.

يف  عالية  كفاءة  وأثبتت  الكويت،  حترير  بحرب  العامنية  القوات  وشاركت 
تنفيذ املهام العسكرية املنوطة هبا.)13(

)13(    وكالة األنباء الكويتية، غزو الكويت... ووقفة ال ُتنسى، ص. 79-77.
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م�صر و�صوريا ولبنان واملغرب وال�صومال وجيبوتي

وقفت مع احلق الكويتي دوٌل عربية ذات ثقل وأمهية تارخيية واسرتاتيجية 
واململكة  السورية  العربية  واجلمهورية  العربية  مرص  مجهورية  مثل  وعسكرية، 
القرن  الكويت دولتان مهمتان يف  اللبنانية، كام ووقفت مع  املغربية واجلمهورية 
األفريقي، ومها جيبويت والصومال اللتني رفضتا بكل شجاعة اجُلرم العراقي يف 
حق الكويت، فصوتت مع الكويت وطالبت بانسحاب العراق بشكل فوري دون 

أن تتحجج برفض الوجود األجنبي.

كان أول رد فعل مرصي رسمي، هو البيان الذي أصدرته وزارة اخلارجية 
املرصية والتي دعت فيه العراق إىل االنسحاب الفوري من الكويت والكف عن 
الشعب  يقررها  للكويت  الداخلية  الشؤون  فيها وترك  نظام احلكم  تغيري  حماولة 
العراق  البلدان؛  يرتبط  وأن  املستقل،  وقراراه  احلرة  بإرادته  الشقيق  الكويتي 
املفاوضات  بينهام عن طريق  القائمة  لتسوية اخلالفات  بأسلوب حمدد  والكويت 
له  بأن  ووصفت  العراقي،  الغزو  هبذا  فوجئت  مرص  أن  البيان  وقال  السلمية. 

مضاعفات مؤسفة هلا انعكاسات خطرية عىل الوضع يف املنطقة.)14(

املختصتني  جلنتيهام  عرب  املرصيان  الشورى  وجملس  الشعب  جملس  وأصدر 
بالشؤون العربية إدانة واضحة لغزو العراق لدولة الكويت.)15(

مل يقترص موقف مرص عىل الساسة فقط، بل شارك يف تأييد الكويت وشجب 
حممد  الشيخ  مثل  املرصيني،  واملثقفني  واألدباء  العلامء  خرية  العراقي  االحتالل 
وخالد  نافع،  وإبراهيم  حمفوظ،  ونجيب  املرصية،  الديار  مفتي  طنطاوي  سيد 
حممد خالد، وثروت أباظة، ومكرم حممد أمحد، وعبدالعظيم رمضان، ومصطفى 

جريدة الرأي، األردن، 1990/8/4م.  )14(
سمري رسحان، مبارك وضمري مرص: موقف املفكرين املرصيني من أزمة اخلليج، ط. 2، اهليئة املرصية   )15(

العامة للكتاب، 1990م، ص. 490.
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أمني، وعبدالرمحن األبنودي وغريهم كثريون كتبوا عن جريمة الغزو يف الصحف 
كتبه  ما  بالقاهرة  الكويتي  اإلعالمي  املركز  رصد  وقد  والكتب.)16(  واملجالت 
املرصيون تأييدا للكويت ومجعوه ونرشوه يف أربعة جملدات بعنوان "شهادة القلم: 
والصحفيني  "املثقفني"  بعض  شذ  وقد  مرص".  ُكّتاب  عيون  يف  الكويت  أزمة 

واختذوا موقفا مؤيدا للعراق.

الكويتي"  الشعب  مع  للتضامن  املرصية  "اللجنة  مرصيون  مثقفون  وشكل 
إبراهيم  إبراهيم ود.  الدين  الدين ود. سعد  أبرز أعضائها د. عمرو حميي  وكان 
صقر وحممود حريب ود. قاسم قاسم، ود. إبراهيم صربي، ونشطت هذه اللجنة 

بعمل مؤمترات وكتابة مقاالت يف الصحافة لتأييد احلق الكويتي. 

وكان لقطاع واسع من الشعب املرصي موقف نبيل جتاه الكويتيني املقيمني 
يف مرص، حيث عرضوا خدماهتم وبضائعهم إما جمانا أو بسعر رمزي إسهاما منهم 

يف مساعدة إخوهتم وأخواهتم. 

مبارك  حسني  الرئيس  حماولة  رغم  مضطربة  والعراق  مرص  عالقة  كانت 
الرتفع عن املضايقات العراقية التي كان يفتعلها صدام حسني الذي تدفعه الرغبة 
يف الظهور بمظهر زعيم العامل العريب. ويطول احلديث حول هذا األمر ولكن ما 
يعنينا هو آخر حلقات التعدي العراقي عىل مرص. فقد صدرت العديد من التقارير 
إبان  العراق  العاملني يف  التي بينت حدوث جمزرة مشينة بحق املرصيني  املرصية 
احلرب العراقية اإليرانية، فقد قتل بشكل منظم حوايل 5600 مرصي كان يساهم 
وشحنت  باحلرب.  مشغولني  العراقيون  كان  حني  العراقي  االقتصاد  إنعاش  يف 
ويف  1990م.  سنة  بداية  إىل  الثامنينات  هناية  يف  دفعات  عىل  مرص  إىل  جثامينهم 

ملحق هذا اجلزء تفاصيل هذه القضية.

اهليئة   ،2 ط.  اخلليج،  أزمة  من  املرصيني  املفكرين  موقف  مرص:  وضمري  مبارك  رسحان،  سمري  انظر    )16(
املرصية العامة للكتاب، 1990م.
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وزارة  أصدرته  بيان  عرب  رفضت،  فقد  السورية  العربية  اجلمهورية  أما 
بشكل  باالنسحاب  وطالبت  للكويت،  العراقي  االجتياح  السورية،  اخلارجية 
الكويتية ملامرسة مهامها.)17( وكانت سوريا - دونا عن  فوري، وعودة احلكومة 
معظم الدول العربية األخرى – منارصة إليران يف أثناء احلرب العراقية اإليرانية 
)1980-1988م(. استحكمت اخلالفات احلزبية الشديدة بني العراق وسوريا 
وألقت بظالهلا عىل موقف سوريا من الغزو العراقي. وكانت سوريا أيضا تعاين 
من عزلة فرضها النظام العراقي، فلم حيرض الرئيس حافظ األسد مؤمتر قمة بغداد 

يف مايو 1990م كام رأينا يف اجلزء األول من هذا الكتاب.

كرست مسألة غزو العراق للكويت عزلة سوريا، وأصبحت من أكثر الدولة 
زيارة من قبل مسؤويل دول الرشق األوسط، حيث وفد إليها مسؤولون كثر مثل 
وزير اخلارجية السعودي، واملرصي، والرئيس اإليراين، والرئيس الرتكي يف أول 
زيارة منذ نشأة اجلمهورية الرتكية يف العرشينيات، باإلضافة إىل زيارة وزير اخلارجية 
السوري  للرئيس  فرصة  للكويت  العراقي  الغزو  موضوع  وكان  كام  األمريكي. 
حافظ األسد لفتح قنوات حوار جديدة مع الرئيس األمريكي جورج بوش، إذ 
التقيا يف جنيف يف 1990/11/23م،)18( وهو أول لقاء منذ ثالث عرشة عاما. 
وأكد الرئيس حافظ األسد يف ذلك االجتامع عىل هامش مؤمتر جنيف، الذي طال 

ملدة ثالث ساعات للرئيس بوش تأييده للجهود الدولية لتحرير الكويت.)19( 

تقديمها  وجوب  عىل  وأرصت  املنفردة  العربية  املبادرات  سوريا  رفضت 
مظاهرات  قيام  العربية  الصحافة  يف  أشيع  العربية.  الدول  جامعة  إطار  ضمن 

السياسات، 2015،  العريب لألبحاث ودراسة  املركز  املفقودة، ط. 2، بريوت،  الرواية  فاروق الرشع،   )17(
ص. 211-207.

السياسات، 2019،  العريب لألبحاث ودراسة  املركز  املفقودة، ط. 2، بريوت،  الرواية  فاروق الرشع،   )18(
ص. 221-216.

جريدة األهرام، مرص، 1990/11/25م.  )19(

مواقف وردود فعل بعض الدول والشعوب واألحزاب واجلامعات السياسية من قضية الكويت الفصل الثاين



65 6465 64

أن  إال  الزور(،  ودير  البوكامل  )مثل  هلا  املتامخة  املناطق  يف  للعراق  مؤيدة  سورية 
وزير خارجية سوريا نفى صحة هذه األنباء، متحدثا عن عدم وجود خالف يف 

الرأي العام السوري.)20( 

ن  مكَّ الكويت  غزو  أن  درويش  عيسى  السيد  بالقاهرة  سوريا  سفري  وقال 
الفلسطينية.)21( ورصح مصطفى طالس وزير  باالنتفاضة  االنفراد  إرسائيل من 
الكويت.)22(  من  االنسحاب  سوى  صدام  أمام  خيار  ال  أنه  السوري  الدفاع 
وأكدت صحف سورية أن أطامع صدام حسني التوسعية ومغامراته لن تفيد إال 
إزاء بعض  العرب، وعربت عن دهشتها  الوحيدين هم  الضحايا  إرسائيل، وأن 
املواقف يف الساحة العربية، خاصة التباكي عىل العراق والرتويج لضخامة قدرته 

العسكرية.)23(

واهتمت سوريا األردن "بمحاولة دفعها إىل الطريق التي دفعت إليه صدام 
ليخلو هلم جو التالعب بمستقبل القضية الفلسطينية مع بعض الدجالني الذين 
أن  السورية  الثورة  صحيفة  وقالت  اهلاوية".  إىل  العراق  بدفع  األردن  شاركوا 
"األردن هو واحد من قلة بني العرب الذين هيأوا أنفسهم القتسام الغنيمة فور 
غزو العراق للكويت ثم ترك صدام وحيدا للمواجهة فاسحا أمام وسائل إعالمه 

لدفعه إىل املزيد من التورط".)24( 

باحلزب  املرتبطة  السورية  ترشين  صحيفة  طالبت  1991/1/28م  ويف 
احلاكم الشعب العراقي باإلطاحة بصدام حسني من أجل إنقاذ ما تبقى من طاقات 
العراق، وأنه ال بد أن يأيت عىل يد الشعب واجليش العراقي، بسبب ما جره صدام 

)20(   فاروق الرشع، حديث أجرته سناء السعيد، جملة املصور، مرص، 1990/9/7م.
)21(   حوار صحفي مع عيسى درويش، جريدة املساء، مرص، 1990/12/15م.

)22(   جريدة األهرام، مرص، 1990/12/17م.
)23(   جريدة اجلمهورية، مرص، 1991/1/22م.

)24(   جريدة األهرام، مرص، 1991/1/24م.
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حسني من ويالت لبالده، وللخدمة التي أسداها إلرسائيل خالل أسبوعني فقط 
كان من املمكن أن تأخذ سنوات طويلة لتحققها.)25(

أما لبنان فقد أيدت الكويت واستنكرت الغزو العراقي وقراره بضم الكويت. 
وعرب عن ذلك رئيس الوزراء اللبناين سليم احلص،)26( ومفتي جبل لبنان الشيخ 
الدكتور حممد عيل اجلوزو.)27( وعرب أربعة وزراء عن استهجاهنم ملا فعله صدام 
للطاقات وجر  إذ محلوه مسؤولية ما جيري ومن هدر  العريب،  بالكويت وبالعامل 
املنطقة إىل حرب مدمرة، وقال أحدهم وهو وزير الدولة عبداهلل األمري أن صدام 

حسني فعل بالعرب ما مل تستطع إرسائيل فعله منذ عام 1948م وحتى اآلن.)28(

العراقي. وأرسل  باالحتالل  وندد  الكويت  الثاين  احلسن  املغرب  ملك  أيد 
قوات عسكرية إىل السعودية لتكون ضمن القوات املشرتكة )1300 جندي(،)29( 
ونقاباته  ومنظامته  وأحزابه  املغريب  الشعب  من  قليل  غري  قطاعا  فإن  ذلك  ومع 
يف  متظاهرا  فخرج  وعدوان،  ظلم  من  الكويتي  الشعب  عىل  جرى  بام  حيفل  مل 
الرباط والدار البيضاء ضد حترير الكويت من قبل القوات املشرتكة، حيث رفعوا 
بإرضاب  بالقيام  املغربية  النقابات  وهددت  العراقي.)30(  الشعب  دعم  شعارات 
عام يف حال منعت الرشطة املغربية املظاهرات املؤيدة للعراق، فسمحت احلكومة 
املغربية جتنبا لذلك بيوم للتضامن مع العراق.)31( وأرسلت مجعية اهلالل األمحر 

املغربية ومنظامت شعبية معونات للعراق.)32(

)25(   نقلت اخلرب جريدة األهرام، مرص، 1991/1/29م.
)26(    جريدة األهرام، مرص، 1990/9/1م.

)27(   جريدة األهرام، مرص، 1990/8/31م.
)28(   جريدة النور، مرص، 1991/1/30م.

)29(    املساء، مرص، 1991/2/2م.
)30(   جريدة األهرام، مرص، 1991/1/27م.
)31(   جريدة األهرام، مرص، 1991/1/29م.

)32(   جريدة الوفد، مرص، 1991/2/2م،  1991/2/9م.
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جريدة الرأي، األردن، 1991/1/17م.

فرباير  العريب يف  املغرب  الدول  احتاد  أسست  التي  املغاربية  الدول  حاولت 
1989م تنظيم مؤمتر قمة بني رؤسائها، إال أن تباين مواقفهم إزاء حرب اخلليج 
حالت دون ذلك من جانب، وبرهنت عىل صعوبة القيام بإجراء احتادي سيايس 

حقيقي بعد مواجهة احتادهم ألول اختبار سيايس.)33(

وبالنسبة للصومال وجيبويت فقد أيدتا قرار جملس جامعة الدول العربية يف 
عىل  واملوافقة  الكويت  من  الفوري  االنسحاب  العراق  ومطالبة  بالغزو  التنديد 
االستعانة بالقوات األجنبية إىل جانب العربية يف محاية السعودية واخلليج وحترير 
بني  األهلية  باحلرب  منشغلة  الفرتة  تلك  يف  حتديدا  الصومال  وكانت  الكويت. 

)33(   جملة آخر ساعة، مرص، 1991/1/30م.
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القبائل وزعامء احلرب الصوماليني. والتزمت جيبويت اهلدوء فلم تشارك مشاركة 
واضحة يف هذا الشأن.

تون�ص،  ليبيا،  ال�صودان،  اليمن،  فل�صطني،  )الأردن،  ال�صد  دول  موقف 

اجلزائر، موريتانيا(

اصُطِلَح عىل تسمية الدول التي وقفت موقفًا خمزيًا من قضية الكويت العادلة 
"دول الضد"، قبل أن تتغري الظروف السياسية وتطوى تلك الصفحة وتعود  بت 
املياه إىل جمارهيا، تغليبا للحكمة والنظرة املستقبلية. ولكن التاريخ ال ينسى تلك 
املعرفة و)استخالص  تثبيتها ودراستها من أجل  إىل  الباحثون  املواقف، وهيدف 

الِعرَب والدروس(.

اجلامعات  بل حتى  رأي،  هلا  كان  فقط هي من  الدول  تكن  مل  احلقيقة،  ويف 
قد ال  هلا رأي خاص هبا  كان  العربية  الدول  السياسية يف  والتيارات واألحزاب 

يتوافق مع الرأي الرسمي. 

لقد تفاجأ، بل ُصِدَم، الكويتيون ذوو التوجهات وامليول السياسية املرتبطة 
والبعثيني،  العرب،  القوميني  مثل  الكويت،  خارج  سياسية  بأحزاب  تنظيميا 
واإلخوان املسلمني، والشيوعيني، وغريهم، بمواقف وآراء كثري من أصحاهبم. 
فلم تقف تلك األحزاب املذكورة مع احلق الكويتي وقفة نبيلة. ورضبوا عرض 
احلائط مبادئهم التي تدعو إىل السالم والوئام والرفعة، وأثبتوا النفاق واالزدواجية 
التي ُعِرَفت هبا املجتمعات املتخلفة. ولذلك، فقد قطع السياسيون الكويتيون يف 
فرتة االحتالل ِصالهَتم التنظيمية مع تلك األحزاب، ووقفوا مع دولتهم وقيادهتم 
للحدود. ومل  العابر  االنتامء األيديولوجي  الوطني عىل  االنتامء  الرشعية، مغلبني 
ترجع الصالُت التنظيمية أو الودية معها إال بعد التحرير بفرتة، ودون أن ينالوا 

ل فقط، ال القائد.  أي مكسب أو حتى اعتذار، واستمروا بأداء دور امُلَموِّ
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موقف الأردن:

وبحامس  بشدة  مؤيدا   – وحكومة  شعبا   – بالكامل  األردن  موقف  كان 
لدعم  الغريب  االندفاع  وليس واضحا سبب هذا  للكويت.  العراقي  لالحتالل 
العراق، رغم عدم بدور أي يشء من الكويت يرض باألردن ال من قريب أو بعيد، 
امللحق جزءا من مساعدات الكويت لألردن، وهي  بل العكس متاما. وانظر يف 

مساعدات حيوية أدخلتها للعرص احلديث.

لقد سبق وأن عرضنا حمرض قمة اجلامعة العربية بالقاهرة يف اجلزء السابق، 
وعرضنا أيضا ما دار بني الوفد الشعبي الكويتي وملك األردن. ولعله من املناسب 
يف هذا اجلزء رصد املوقف األردين عرب عرض عناوين رئيسية صحفية رصدها 

مركز األهرام للتنظيم وامليكروفيلم. وهي كام ييل:)34(

العراق  احتالل  األردن  ملك  يستنكر  أن  من  بدال  1990م  أغسطس   5 يف 
الرشق  يف  األجنبي  التدخل  من  حسني  امللك  حذر  الكويت،  هي  شقيقة  لدولة 
العراقي للكويت،)35( وذلك يف  الغزو  العربية إلدانتها  األوسط، وانتقد اجلامعة 
مقابلة أجراها مع القناة األمريكية NBC والقناة الربيطانية BBC.)36( ونرشت 
صحيفة الدستور األردنية أن النقابات املهنية يف األردن أشادت بموقف العراق 
ومساندته التامة ملا وصفته بثورة الشعب الكويتي. وكانت افتتاحيات الصحافة 
للكويت.)37(  العراقي  للغزو  سافر  بشكل  مؤيدة  وأعمدهتا  ومقاالهتا  األردنية 
ويف 1990/8/6م هامجت نقابُة الصحفيني األردنيني صحفيني مرصيني بسبب 
دفاعهم عن الكويت، وأرسلت برقية تأييد للرئيس العراقي لغزوه الكويت)38( ويف 
امللف الوثائقي ألزمة اخلليج: األزمة / وقائع وأحداث، رد الفعل الدويل، موقف الدول املؤيدة للعراق:   )34(

األردن، ط. 1، القاهرة، مركز األهرام للتنظيم وامليكروفيلم، 1991.
جريدة الوفد، مرص، 1990/8/6م.  )35(

جريدة األهرام، مرص، 1990/8/6م.  )36(

جريدة األهرام، مرص، 1990/8/6م.  )37(

جريدة األخبار، مرص، 1990/8/7م.  )38(
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1990/8/9م قرر وفد نيايب أردين زيارة دمشق ملناشدة حافظ األسد  منارصة 
العراق،  عىل  الدولية  العقوبات  نظام  اخرتاق  عىل  األردن  ودأبت  العراق.)39( 
ووصف  العراق،  داخل  إىل  حدودها  من  وإمدادات  مواد  بإدخال  قامت  حيث 
الكويت -  ُوِجَدت يف  للعراق.)40( وقد  اخللفية  البوابة  بأنه  األردين  العقبة  ميناء 
"اجليش  التي كتب عىل صناديقها  والذخائر  املعدات  بعد حتريرها -كمياٌت من 

األردين".

املحتلة،  الكويت  يف  سفارهتا  إغالق  1990/8/25م  يف  األردن  وقررت 
لتكون أول سفارة عربية تقوم هبذا اإلجراء.)41( ويف هناية أغسطس وبداية سبتمرب 
1990م، قام امللك حسني بجولة حول دول أوروبا حامال معه رسائل من صدام 
وتصديق  اقتناع  لعدم  ذريعا  فشال  اجلولة  هذه  فشلت  وقد  باسمه،)42(  ومتحدثا 
لصدام  وإيطاليا،  وإسبانيا  الغربية،  وأملانيا  وفرنسا  بريطانيا  مثل  الغربية،  الدول 
اجلولة  نتائج  عىل  ليطلعه  بغداد  إىل  خائبا  ورجع  ومبادراهتام،  احلسني  وامللك 

الفاشلة.)43(

للوجود  مناهضا  شعبيا  مؤمترا  بعاّمن  1990/9/16م  يف  األردن  وأقام 
العسكري األجنبي، ضم مجيع األحزاب واملنظامت العاملة يف األردن وعددهم 
حوايل 12 حزبا وتنظيام، وكان مقررا أن يفتتحه امللك حسني لوال أنه تراجع يف 
آخر حلظة وأوفد بدال عنه رئيس جملس النواب سليامن عرار.)44( ودعا هذا املؤمتر 
يف بيانه اخلتامي إىل تنفيذ هجامت ضد مصالح أمريكا إذا هامجت قواهتا العراق)45( 

)39(   جريدة األهرام، مرص، 1990/8/10م.
)40(   جريدة األهرام، مرص، 1990/8/15م، 1990/8/24م؛ املصور، مرص،  1990/8/24م.

)41(   جريدة األهرام، مرص، 1990/8/25م.
)42(   جريدة الوفد، مرص، 1990/8/31م.

)43(   جريدة األهرام، مرص، 1-1990/9/6م؛ جريدة األهرام، مرص، 1990/9/22م.
)44(   جريدة األهرام، مرص، 1990/9/17م.
)45(   جريدة األهرام، مرص، 1990/9/18م.
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وحرض هذا املؤمتر نايف حوامتة زعيم اجلبهة الديمقراطية، وجورج حبش زعيم 
اجلبهة الشعبية لتحرير فلسطني الذي كان قد ُطرَد من األردن قبل 20 عاما بسبب 

ثورة أيلول األسود، حيث استقبله ملك األردن قبل انعقاد املؤمتر.)46(

قام الوفد الشعبي الكويتي بزيارة األردن وااللتقاء مع امللك حسني وأعضاء 
الربملان األردين، وكانت جتربة صعبة عانى منها الوفد من قسوة املوقف األردين 
املؤيد للعراق.)47( ويف أكتوبر ونوفمرب نقلت الصحافة أخبارا وترصحيات تعكس 
ملواقفه،  والتربير  والتذرع  للعراق،  محاسه  عن  قليال  بالرتاجع  حسني  امللك  بدء 
باملقاطعة  بااللتزام  والتظاهر  للعراق،  املناوئة  والغربية  العربية  للدول  والتودد 
أو  شاحنة  إيقاف  صحفيا  يستعرض  كان  حيث  العراق،  عىل  املفروضة  الدولية 
الكويت بحل  العراق من  انسحاب  طائرة متجهة للعراق.)48( ثم حتول إىل ربط 
املرصية  األخبار  صحيفة  عنونت  1991/1/3م  ويف  الفلسطينية.)49(  القضية 
خربا بقوهلا: "امللك حسني يف بون يوم االثنني للبحث عن وسيلة حتفظ ماء وجه 

صدام".)50(

وعند بدء قوات التحالف لتحرير الكويت برضباهتا اجلوية ألهداف عراقية 
ندد األردن ومنظمة التحرير الفلسطينية ووصفته بأنه "وحيش".)51( ودعا الربملان 
حترير  قبل  ولكن  العراق.)52(  ضد  املتحالفة  الدول  مصالح  مهامجة  إىل  األردين 
األردين  العهد  ويل  رصح  العراق  هبزيمة  الرؤية  ووضوح  واحد  بشهر  الكويت 
األمري احلسن بترصيح مناقض ملوقف امللك واحلكومة والربملان والشارع األردين 

)46(   السيايس، مرص، 1990/9/21م.
)47(   انظر تقرير الوفد الشعبي الكويتي وما قاله أمحد السقاف يف اجلزء الرابع من هذا الكتاب.

)48(   امللف الوثائقي ألزمة اخلليج: األزمة / وقائع وأحداث، رد الفعل الدويل، موقف الدول املؤيدة للعراق: 
األردن، ط. 1، القاهرة، مركز األهرام للتنظيم وامليكروفيلم، 1991، 91-61.

)49(   جريدة األهرام، مرص، 1990/12/8م.
)50(   جريدة األخبار، مرص، 1991/1/3م.

)51(   جريدة األخبار، مرص، 1991/1/18م.

)52(   جريدة األهرام، مرص، 1991/1/20م.
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السابق، حيث أكد معارضة بالده الحتالل الكويت، وقال أن ما يصدر عن برملان 
األردن ال يعكس موقف الدولة الرسمي.)53( وأتبع ذلك الترصيَح حديث امللك 
احتالل  ضد  دائام  كان  أنه  فيه  قال  أمريكي  تلفزيون  مع  مقابلة  يف  نفسه  حسني 
الكويت  شعب  حسني  امللك  هنأ  1991م  مارس   6 ويف  للكويت!)54(  العراق 

بالتحرير! )55( 

ونختم هذا العرض الصحفي بام جاء يف صحيفة الوفد عن أن األردن كان 
بعد هزيمة  وأنه  واحدة،  إطالق رصاصة  دون  اخلليج  اخلارسين يف حرب  أكرب 
العراق، يمد يده إىل حلفائه السابقني الذين نفروا منه، وأنه اآلن أصبح يف عزلة 
ملئات  ووظائف  مؤنا  وقدمت  اقتصاده  دعم  يف  ساعدت  التي  اخلليج  دول  عن 

األلوف من مواطنيه.)56(

موقف فل�صطني:

كنا قد عرضنا مواقف اجلامعات واملنظامت الفلسطينية يف اجلزء الثالث من 
هذا الكتاب والتي أمجعت عىل دعم العراق بشكل مبارش أو غري مبارش، وكانت 
تلك املواقف صادرة يف اليوم األول والثاين من االحتالل العراقي الغاشم. ومن 
املقطوع به أن الكويت كانت أكرب داعم لفلسطني من العرشينيات. وانظر ملحق 

هذا اجلزء ملعرفة يشء قليل من الدعم الكويتي الشعبي واحلكومي. 

مجع مركز األهرام للتنظيم وامليكروفيلم ومؤسسة أصدقاء احلرف جمموعة 
كبرية من القصاصات الصحفية التي تنقل املواقف الفلسطينية جتاه القضية الكويتية. 

وأخلص فيام ييل أبرَز هذه األخبار الواردة يف الصحافة املرصية والعربية:

)53(   جريدة الوفد، مرص، 1990/1/25م.
)54(   جريدة األخبار، مرص، 1991/2/11م.

)55(   جريدة النور، مرص، 1991/3/6م.
)56(   جريدة الوفد، مرص، 1990/3/4م.
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العراقية  القادسية  نقلت جريدة األهرام عن صحيفة  تاريخ 5 أغسطس  يف 
برقية  أرسلت  املحتلة  األرايض  يف  االنتفاضة  قيادة  أن  الدفاع،  لوزارة  التابعة 
للرئيس العراقي صدام حسني هتنئه فيها بغزو القوات العراقية ألرايض الكويت، 
وأضافت الربقية قائلة: "هذه أول خطوة يف حترير فلسطني بدأ تنفيذها عىل يديك 
حيدر  فلسطني،  لعامل  العام  لالحتاد  العام  األمني  وناشد  فيك".)57(  نثق  ونحن 
إبراهيم، اجلامهرَي العاملية العربية يف كل مكان الوقوف إىل جانب العراق، ورضب 

املصالح األمريكية يف املنطقة العربية إذا تعرض أمن العراق للخطر.)58(

للعراق وجمحفا  القذايف مرشوعا سياسيا منحازا  يارس عرفات ومعمر  قدم 
بحق الكويت، وهي ذاهتا مطالبات العراق قبل الغزو، ويتضمن ست نقاط: أن 
تعلن الكويت قبوهلا مبدأ دفع التعويضات للعراق، وأن يوافق العراق عىل ختطيط 
احلدود املشرتكة بني البلدين، وأن توافق الكويت عىل تأجري جزيريت وربة وبوبيان 
للعراق، وأن يوافق العراق عىل استئجار اجلزيرتني، كام يتضمن  املرشوع إحالل 
قوات عسكرية فلسطينية وليبية مشرتكة حمل القوات العراقية، وأن تبدأ مفاوضات 
بينهام.)59( وأضافت جريدة األهايل  اتفاق يف أقرب وقت حلل اخلالفات  لتوقيع 
نقاطا أخرى، وهي أن تلغي الكويت ديوهنا عن العراق، وأن تتنازل أرسة الصباح 

عن احلكم لتحل حملها القوى الوطنية الكويتية.)60(
أن  عن  النتائج  أظهرت   ،48 عرب  أو  إرسائيل  لعرب  أجري  استفتاء  ويف 
العراق للكويت، وأن 8% مل  العراق، و30% عارضوا غزو  62% منهم يؤيدون 
يدلوا برأي. أما سبب هذا التأييد لصدام حسني فهو كراهيتهم لألمريكان وأمراء 

اخلليج.)61(

)57(   جريدة األهرام، مرص، 1990/8/5م.

)58(   جريدة األهرام، مرص، 1990/8/6م.

)59(   جريدة األهرام، مرص، 1990/8/8م.
)60(   جريدة األهايل، مرص، 1990/8/8م.
)61(   جريدة مايو، مرص، 1990/8/13م.
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بالضفة  الفلسطينية  األرايض  يف  متواصلة  أليام  حاشدة  مجاهري  خرجت 
اشتباكات  وحدثت  الغربية،  الدول  ضد  العراق  بتأييد  متظاهرة  وغزة  الغربية 
مع القوات اإلرسائيلية، أسفرت عن جرحى وإتالف ممتلكات من اجلانبني.)62( 
ونقلت صحيفة الرأي األردنية أن مصلني طردوا إمام مسجد يف بيت حلم إللقائه 
خطبة معادية لصدام حسني تتضمن قوله بعدم وجود مربر لقيام العراق بدخول 
الكويت.)63( أما مفتي القدس سعد الدين العلمي فإنه قد دعا صدام حسني - يف 

برقية أرسلها إليه - إىل تطهري احلرمني من األمريكان.)64(
ثم تفتق ذهن يارس عرفات عن مقرتح جديد بعد رفض املقرتح األول، وهو 
املقرتح  كارلو، وشارك يف وضع هذا  دولة عىل غرار مونت  إىل  الكويت  حتويل 
تابعة  الكويت  تكون  أن  االقرتاح  هذا  ومؤدى  لصدام.  وقدماه  حسني،  امللك 

إداريا للعراق، ويف نفس الوقت تتمتع بحكم ذايت.)65(
مصادر  من  األوسط  الرشق  أنباء  وكالة  عن  نقال  األهرام  جريدة  يف  وجاء 
يف  املقيمون  الفلسطينيون  يقوم  أن  عرفات  يارس  من  طلب  العراق  أن  فلسطينية 
بالتعاون  قطر  ودولة  املتحدة  العربية  اإلمارات  ودولة  السعودية  العربية  اململكة 
وقالت  العراقية.  السلطات  ملساعدة  الثالث  الدول  اخلاصة يف  املعلومات  جلمع 
املصادر الفلسطينية أنه ُطلب من هؤالء الفلسطينيني، وبخاصة العاملون يف املواقع 
احلساسة بالدول الثالث أن يقوموا بتزويد العراق بكل املعلومات والبيانات اهلامة 

التي تتعلق باألوضاع الداخلية يف هذه الدول.)66(
الشيخ صباح األمحد  الكويتي  ويف 1990/8/19م أعرب وزير اخلارجية 
الصباح عن أسفه ملوقف يارس عرفات من غزو العراق للكويت، وأشار إىل أن 

)62(   جريدة الرأي، األردن، 1990/8/14م.
)63(    جريدة الرأي، األردن، 1990/8/15م.

)64(   جريدة األهايل، مرص، 1990/8/15م.
)65(   جريدة األهرام، مرص، 1990/8/28م.
)66(   جريدة األهرام، مرص، 1990/9/10م.
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حركة فتح، الفصيل الرئييس يف منظمة التحرير الفلسطينية تأسست عام 1965م 
يف الكويت.)67(

جريدة السفري، لبنان، العدد 5696، 1 أكتوبر 1990م.

مؤيد  من  جوهريا  ال  شكليا  موقفها  الفلسطينية  املنظامت  بعض  عّدلت 
لالحتالل العراقي للكويت إىل غري قابل له نظريا، ولكنها ربطته بعدم املوافقة عىل 
دخول القوات األجنبية لتحرير الكويت، وبالتايل تبقى قضية الكويت معلقة مثل 
القضية الفلسطينية، وكانت حركة محاس من هذا النوع، حيث وصفت الواليات 
ما  بشاعة  تصف  مل  ولكنها  بشعا"،  استغالال  اخلليج  أزمة  "تستغل  بأهنا  املتحدة 
أصاًل  جريمته  تسببت  الذي  صدام  قرار  تدن  ومل  الكويت،  بحق  العراق  اقرتفه 
بدخول القوات األجنبية إىل اخلليج العريب. وقالت محاس يف بياهنا الصادر قبل 
أسبوع من نرش املقال: "إن وقوفنا إىل جانب العراق يف وجه التهديدات األمريكية 
يعني  ال  حمتمل  عدوان  أي  لصد  االستعداد  أهبة  عىل  تكون  أن  لألمة  ومطالبتنا 
قبولنا بالوضع القائم، وليس انحيازا لطرف دون آخر، بقدر ما هو انحياز جلانب 

 2( األول  الشهر  الكويت،  غزو  جلريمة  وثائقي  سجل  الرشق:  كتاب  وآخرون،  الدين  نور  خريي     )67(
أغسطس – 1 سبتمرب 1990م(، ط. 2، الدوحة، 1990، ص. 76.
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شعبنا العريب بمجمله"، وأكدت محاس أن "احلشود العسكرية األمريكية والغربية 
اهلائلة يف اخلليج ليست لرتكيع العراق وحده، وإنام لرتكيع األمة مجعاء، وإبقائها 
يف حالة من الذل واهلوان جتعلها ال متلك حتى ما يف يدها". وأهنت محاس بياهنا 
بقوهلا: "إننا ونحن نسترصخ كل الضامئر احلية يف هذه األمة للوقوف صفا واحدا 
يف وجه الغزو األمريكي اجلديد، لنطالب أيضا بتسوية القضية يف اإلطار العريب 

واإلسالمي".)68(

جريدة الرأي، األردن، 15 أغسطس 1990م.

)68(   جريدة النور، مرص، 1990/8/29م
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العراقي سياسيا وعدم صموده  الغزو  بفشل  الرؤية والشعور  اتضاح  وبعد 
القيادات  يد  يف  أسقط  واملعتدل،  املتحرض  والعامل  الدويل  املجتمع  رفض  أمام 
الفلسطينية، فبدأ جزء منهم ومن داخل منظمة التحرير الفلسطينية، بالتعبري عن 
رفضه لغزو العراق للكويت وعدم تأييده لصدام حسني. ومتثل ذلك يف عدد من 
الشعبية  واملؤسسات  املنظمة  داخل  قيادية  السياسية من شخصيات  الترصحيات 

الفلسطينية األخرى.)69(

هاجم مسؤولون فلسطينيون قرار جملس األمن باستخدام القوة ضد العراق 
يف حال مل ينسحب من الكويت خالل 45 يوما.)70( ويف 2 يناير 1991م دعت 
القوات  من  لالنسحاب  وسوريا  مرص  الفلسطينية  لالنتفاضة  املوحدة  القيادة 
القيادة  بيان  ووصف  األوان".  فوات  "قبل  اخلليج  منطقة  يف  املحتشدة  الدولية 
العروبة  قلب  بغداد  لرضب  إمربيالية  مؤامرة  بأنه  باخلليج  األجنبي  الوجود 
العراق  املحدد النسحاب  املوعد  تأجيل  إىل  النابض.)71( وسعى عرفات جاهدا 
من الكويت، ودعا إىل عقد مؤمترات وحمادثات ومفاوضات. وبعد بدء احلرب 
والرؤساء  امللوك  مع  واسعة  اتصاالت  عرفات  يارس  أجرى  اجلوية  واملعارك 
منظامت  من  عدة  سياسية  بيانات  وخرجت  العراق.)72(  ومحاية  لوقفها  العرب 
فلسطينية ومن يارس عرفات يف مقابلة مع شبكة اليس إن إن األمريكية تدين عملية 
حترير الكويت وقصف مواقع يف العراق.)73( واستمرت ترصحياته املؤيدة للعراق 
حتى بعد اندحار اجليوش العراقية من الكويت واستسالم العراق، ومع ذلك كان 

يتوقع استئناف مساعدات اخلليج املالية ملنظمة التحرير الفلسطينية.)74( 

)69(    جريدة النور، مرص، 1990/11/7م؛ جريدة األهرام، مرص، 1990/11/10م.
)70(   جريدة األهرام، مرص 1990/12/2م.

)71(   جريدة الوفد، مرص، 1991/1/3م.
)72(   جريدة األهرام، مرص 1991/1/19م.

)73(   جريدة األهرام، مرص 1991/2/1م؛ جريدة األخبار، مرص، 1991/2/3م.
)74(   جريدة الوفد، مرص، 1991/3/16م؛ جريدة األهرام، مرص 1991/3/19م.
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يذكر أن مثقفني فلسطينيني كثرًا سقطوا يف اختبار اإلنسانية وااللتزام باملبادئ 
وأيدوا الطغاة إما بشكل مبارش أو غري مبارش، ومنهم إدوارد سعيد الذي خرج 
بمقابلة مصورة يف قناة أجنبية يف تاريخ 1990/9/19م وحتدث عن مظلومني يف 
العراق وعدم جواز إرسال قوات أمريكية للدفاع عن اخلليج وحترير الكويت، بل 
ومل حيفل مطلقًا بمأساة الكويتيني ومعاناهتم واغتصاب حقهم ومل ير أي تشابه بني 
ما حدث الفلسطينيني وما حدث للكويتيني من اعتداء.)75( وممن التزم الصمت 

الغريب أيضا ومل ينبس ببنت شفة الشاعر املعروف حممود درويش. 

(75) Edward Said on the Gulf War and American Media (1990)., YouTube, A -
ternatives News 424: “THE GULF CRISIS: A PALESTINIAN PERSPEC-
TIVE,” Sep. 19, 1990., https://m.youtube.com/watch?v=cABKceezqJU, 
(accessed on 1-7-2020).  
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صحيفة الرشق األوسط، السعودية، 1990/12/12م.
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موقف اليمن:

مؤيد  موقف  الصالح  عبداهلل  عيل  برئيسها  ممثال  الرسمي  اليمن  موقف  إن 
القيادة  صالح  خدع  حني  قبله  وحتى  الغزو،  بداية  منذ  ذلك  واتضح  للعراق. 
الكويت.  غزو  منها  الغرض  ليس  احلدود  عىل  العراقية  احلشود  بأن  الكويتية 
امتنعت اليمن العضو غري الدائم يف جملس األمن عىل إدانة العراق يف القرار 660، 

وعىل فرض عقوبات عليه يف القرار 661. 

وافق قطاٌع واسع من الشعب اليمني املوقف الرسمي، واختلف معه قطاع 
آخر أيد الكويت. وجدير بالذكر أنه قد مرت أربعة شهور فقط عىل توحيد اليمن 
مجعه  مما  العربية  الصحف  يف  جاء  ملا  ملخص  ييل  وفيام  اجلنويب.  واليمن  الشاميل 

مركز األهرام:

تطلعنا األهرام بأن عيل عبداهلل صالح توجه إىل بغداد يف الرابع من أغسطس 
النائب األول لصدام حامال رسالة من  ردا عىل زيارة قام هبا طه ياسني رمضان 

األخري. وكان عنوان تلك الزيارات "بحث سبل احتواء أزمة اخلليج".)76(

ويف 1990/8/8م بدأ الرئيس عيل صالح يامرس هوايته يف القفز بني املواقف 
املتناقضة واملحرية، ويكثر من الترصحيات الغريبة، حيث أكد رضورة انسحاب 
بني  اخلالفات  لتسوية  ملفاوضات  متهيدا  الكويتية  األرايض  من  العراقية  القوات 
املؤيد  اليمني  املوقف  يف  تغري  بأنه  ذلك  وصف  وقد  السلمية.  بالطرق  البلدين 

للعراق.)77(

ويف 1990/8/11م أكد جملُس الرئاسة اليمني أن امتناع اجلمهورية اليمنية 
الطارئة  العربية  الدول  جامعة  قمة  عىل  عرض  الذي  القرار  عىل  التصويت  عن 
يف القاهرة ال يعني إقرار أو تأييد استخدام القوة حلل املشاكل بني األشقاء مهام 

)76(   جريدة األهرام، مرص، 1990/8/5م.

)77(   جريدة األهرام، مرص، 1990/8/9م.
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أيضا  العراق  موقف  وساند  سلمي.)78(  حل  إجياد  إىل  املجلس  ودعا  كربت. 
التنظيم الشعبي اليمني بقيادة صالح إدريس.)79( وخرجت مظاهرات تضم آالف 
األشخاص دعام لصدام حسني.)80( ووقف عيل سامل البيض نائب رئيس جملس 
رئاسة اليمن موقفا مضادا للحق الكويتي، وأيد العراق واهتم السعودية بأن هلا 

أطامعا قديمة يف اليمن.)81(
وأشيع أن عيل عبداهلل صالح قد وافق عىل نرش قوات عراقية عىل أرايض اليمن، 
ونرش صواريخ سكود عىل الساحل اليمني املطل عىل البحر األمحر. األمر الذي 
دعا اإلعالم الغريب إىل تكثيف اهلجوم عىل اليمن وزيارة وزير اخلارجية الربيطاين 
املعلومتات.)82(   هتذه  صحة  صالح  عيل  نفى  األمر.  حقيقة  ليستوضح  لصنعاء 
قوات  التي رصدت وجود  األمريكية  االستخبارية  والتقارير  األخبار  وتزايدت 
وأسلحة وطائرات يب يو يت22 عراقية عىل أرايض اليمن، وأن العراق أرسل أيضا 
صواريخ سكود إىل السودان من أجل توجيهها إىل أهداف يف السعودية. وقالت 
صحيفة صنداي تلجراف أن املخابرات احلربية األمريكية أمدت اململكة العربية 

السعودية بتقارير االستطالع حول االستعدادات التي جترى يف اليمن.)83(
للرئيس  حديث  ]يف  اليمني  الرئيُس  "َوَصَف  اجلمهورية:  جريدة  يف  وجاء 
بأنه عمل من أعامل  العراق  الفرنيس[ فرض حظر جوي عىل  للتلفزيون  اليمني 
اإلجراء،  هذا  مثل  إلحباط  جهدها  قصارى  ستبذل  بالده  أن  وقال  القرصنة، 
املجتمع  يتخذهتا  قرارات  أي  مع  تضامنها  بتالده ستبدي  أن  إىل  أشتار  أنته  إال 

الدويل!!".)84(

)78(   جريدة األهرام، مرص، 1990/8/12م.
)79(   جريدة األهايل، مرص، 1990/8/29م.
)80(    جريدة األهرام، مرص، 1990/9/1م.

)81(   جريدة األهايل، مرص، 1990/11/31م.
)82(   جريدة السيايس ]املرصي[، مرص، 1990/9/9م.

)83(   جريدة األهرام، مرص، 1990/10/15م.
)84(   جريدة اجلمهورية، مرص، 1990/9/23م.
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أو  مادية  مكاسب  حتقيق  إىل  هتدف  املواقف  يف  التناقضات  هذه  أن  ويبدو 
األطراف  مجيع  أن  حيث  وحلفائها،  الكويت  وطرف  العراق  طرف  من  غريها 

حتاول اجتذاب الدول إىل صفها.

وخالفا للموقف الرسمي اليمني، تضامنت قبائل حاشد مع الشعب الكويتي 
وحكومته الرشعية وأعلنت عن تأييدها للسعودية عرب بيان أصدره الشيخ حسني 
حسني  بن  عبداهلل  اليمنية  حاشد  قبائل  مشايخ  شيخ  شقيق  ابن  األمحر  حييى  بن 

األمحر.

وكذلك أيدت قبائل بكيل اليمنية الكويت وأكدت استعدادها للدفاع عن 
السعودية، وعربت عن ذلك من خالل إعالن الشيخ حممد بن ناجي عبدالعزيز 
شيخ  وابن  الشعبي  املؤمتر  وعضو  اليمني  النواب  جملس  عضو  وهو  الشايف، 
بتاريخ  الصادر  بيانه  يف  وقال  الكويتية،  الرشعية  إعادة  إىل  ودعا  بكيل.  مشايخ 
1990/8/16م: "مل أكن أتصور أن جيازي صدام حسني الكويت والعرب هبذا 
العمل الرديء وبقيامه بطعن أشقائه العرب من اخللف وخدمة إرسائيل خدمة مل 

تكن حتلم هبا".)85(

وشكل مواطنون يمنيون من حمافظة املكال يف اجلنوب اليمني جلنة سميت بت 
"اللجنة الشعبية اليمنية ملنارصة الكويت"، وأصدرت اللجنة بياهنا األول الداعم 
للكويت يف 15 ديسمرب 1990م، ثم أصدرت بيانا ثانيا بعد مرور مخسة شهر عىل 
العدوان العراقي عىل الكويت. وأخطرت سفارة دولة الكويت يف صنعاء األمنَي 
الشعبية  اللجنة  عن  وتقريرا  للبيانني  صورا  مرفقا  بذلك  الشعبي  للمؤمتر  العام 

اليمنية املنارصة للكويت.

)85(   جريدة الرشق األوسط، السعودية، 1990/8/17م.
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الصفحة األوىل من تقرير سفارة دولة الكويت يف صنعاء عن وجود مؤيدين يمنيني للكويت،
كتب بتاريخ 1990/8/31م.
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الصفحة الثانية من تقرير سفارة دولة الكويت يف صنعاء عن وجود مؤيدين يمنيني للكويت،
كتب بتاريخ 1990/8/31م.
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البيان الصادر عن اللجنة الشعبية اليمنية ملنارصة الكويت لإلعالن عن تشكيلها.
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البيان الصادر عن اللجنة الشعبية اليمنية ملنارصة الكويت لإلعالن عن تشكيلها.
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البيان الصادر عن اللجنة الشعبية اليمنية ملنارصة الكويت لإلعالن عن تشكيلها.
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أسامء قياديي اللجنة الشعبية اليمنية ملنارصة الكويت.
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بياٌن ثان من اللجنة الشعبية اليمنية ملنارصة الكويت بمناسبة مرور مخسة أشهر عىل الغزو العراقي للكويت 
بتاريخ 1991/1/2م.
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ومما يذكر أيضا قيام بعض اليمنيني املقيمني يف اململكة بأعامل منحطة للغاية 
بودرة  بخلط  اخلبازون  قام  حيث  البسطاء،  السعوديني  املواطنني  قتل  بغرض 
هؤالء  عىل  واالستدالل  املواطنني  من  عدد  توعك  وبعد  بالطحني.  الزجاج 

اخلبازين قبضت الدولة عليهم ورحلت عددا كبريا من اليمنيني خارج اململكة. 

السابق  يف  اليمنيون  كان  حيث  والسعودية،  اليمن  بني  العالقة  تدهورت 
اليمن  اصطفت  وقد  أما  رشوط.  دون  فيها  ويعيشون  السعودية  إىل  يدخلون 
اليمنيني  إقامة  مسألة  تنظيم  يف  السعودية  وبدأت  ذلك،  كل  تغري  العراق  مع 

والفلسطينيني.)86(

اجلزائر وتون�ص وليبيا وال�صودان وموريتانيا:

امتنعت كل من ليبيا وتونس واجلزائر والسودان وموريتانيا عن إدانة العراق 
حلامية  أجنبية  عسكرية  قوات  بدخول  السامح  عىل  توافق  ومل  للكويت  غزوه  يف 
اخلليج أوال وحترير الكويت ثانيا، وذلك يف مؤمتر القمة العربية الطارئة بالقاهرة 

يف 1990/8/10م. 

واملنظمة  اجلزائرية  للشبيبة  الوطني  ونظم حوايل 700 جزائري من االحتاد 
الوطنية ألبناء الشهداء ومها تابعان حلزب جبهة التحرير الوطني احلاكم، مسريًة 
تاريخ  يف  وذلك  حسني،  لصدام  مؤيدة  هتافات  ورددوا  قسنطينة،  مدينة  يف 
1990/8/14م، وأتبعها احلزب احلاكم بإعالن عن قيام املزيد من املظاهرات 
تنظيم  نيتها  عن  لإلنقاذ  اإلسالمية  اجلبهة  أعلنت  ثم  1990/8/20م.  بتاريخ 
مسريات مناهضة للوجود األجنبي يف اخلليج، وذلك يف مخس مدن جزائرية بعد 
صالة اجلمعة.)87( وقال عباس مدين زعيم اجلبهة اإلسالمية لإلنقاذ اجلزائرية أن 
الواليات املتحدة ستخرس احلرب يف اخلليج حتى ولو دمرت العراق كله، ألهنا 

)86(   جريدة األهايل، مرص، 1990/9/26م.
)87(   جريدة الوفد، مرص، 1990/8/15م.
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ستفقد مصداقيتها يف العامل اإلسالمي.)88( ويبدو أن موقف قادة جبهة اإلنقاذ مل 
يكن موحدا، فقد قام عيل بلحاج بانتقاد صدام حسني.)89(

اإلنقاذ  تغري موقف جبهة  للسعودية  بلحاج  عباس مدين وعيل  زيارة  وبعد 
مؤقتا إىل مدين للغزو العراقي الكويت، حيث أجريا لقاء صحفيا مع جملة املصور 
املرصية بينا فيها أن الصورة التي وصلتهم سابقا مل تكن واضحة. أما وقد فهموا 
من املسؤولني السعوديني حقيقة الوجود األمريكي فإهنم يدعون إىل عودة الرشعية 
للكويت  املؤيد  موقفهام  عىل  نكصا  حتى  السعودية  من  خرجا  أن  وما  الكويتية، 
والسعودية.)90( ثم أصدر عباس مدين بيان رابطة الدعوة اإلسالمية باجلزائر الذي 

أدان فيه العراق، وأدان الوجود الغريب أيضا، وأدان األرس احلاكمة اخلليجية.)91(
زار الرئيس اجلزائري السابق أمحد بن بيال بغداد والتقى بصدام حسني وعرب 
اختاذ  يف  اجلبهة  هذه  جدية  عدم  يتضح  وبالتايل  للكويت.)92(  احتالله  تأييد  عن 

موقف إجيايب جتاه الكويت.

بيان  عرب  اجلزائري  الشعبية  الوحدة  حزب  أعلن  1990/10/24م  ويف 
ما  أن  السعودية  العربية  اململكة  زيارة  من  عودته  إثر  حبيبي  مجال  رئيسه  وقعه 
اختذته السعودية من إجراءات للدفاع عن حدودها وأمن شعبها حق مرشوع ال 
جدال فيه، وأضاف أن الرئيس العراقي هو السبب املبارش يف متزيق وتشتيت األمة 
العربية، وقال مجال حبيبي أنه سيوضح تلك احلقائق للشعب اجلزائري، وجدد 
إدانة واستنكار حزبه لغزو النظام العراقي لدولة الكويت كام جدد مطالبة احلزب 
حلاكم العراق بسحب قواته الغازية.)93( ويف 1990/11/20م نظم حوايل مائة 

)88(   جريدة النور، مرص، 1991/2/13م.
)89(   جريدة ترشين، سوريا، 1990/8/19.

)90(   جملة املصور، مرص، 1991/8/31م.
)91(   جريدة الشعب، مرص، 1990/9/4م.

)92(   جريدة األخبار، مرص، 1990/9/16م.
)93(   جريدة األهرام، مرص، 1990/10/25م.
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شاب جزائري مظاهرة لإلعراب عن رفضهم للغزو العراقي للكويت، ووصفته 
صحيفة األخبار بأهنم منضمني حلزب سيايس مغمور حياول إظهار رفضه للتأييد 

الشعبي اجلزائري للنظام العراقي.)94(

أعلنت اجلزائر تضامنها مع العراق يف الكفاح ضد اإلمربيالية.)95( وغادرت 
من اجلزائر سفينة حتمل العلم العراقي إىل العراق حتمل معها أدوية ومواد غذائية، 
ومن املتوقع حسب الصحيفة أن تصل مليناء أم قرص يف 1990/12/26م.)96(  
 400 من  أكثر  أن  العراقي  الشعب  ملساندة  اجلزائرية  الوطنية  اللجنة  وأعلنت 
ألف متطوع جزائري مسجلون لدهيا هم عىل أهبة االستعداد اآلن حلمل السالح 
والتوجه للعراق حال استدعائهم للدفاع عن احلق العريب، وذلك بحسب وكالة 

األنباء العراقية.)97(

ومنعت  هبا،  منددة  اجلزائر  يف  مظاهرات  خرجت  اجلوية  الرضبة  بدء  ومع 
اجلزائر دخول املراسلني األجانب بزعم أهنم ينقلون معلومات خاطئة عن موقف 

اجلزائر وشعبها تربزها كمؤيد متطرف للعراق.)98(

التلفزيون اجلزائري إىل مقر  ويف أثناء حرب حترير الكويت دخل فريق من 
وسجلوا  اجتامعاهتا،  من  جزء  بتصوير  وقاموا  ببغداد  العامة  العراقية  القيادة 
التي  املناطق  من  أجزاء  أيضا  وصوروا  حسني،  صدام  خطاب  من  مقتطفات 
تعرضت للتدمري. وهو التلفزيون العريب الوحيد املوجود يف العراق.)99( واستمرت 
املظاهرات اجلزائرية حتى بعد اهنزام العراق.)100(  انظر ملحق هذا اجلزء ملعرفة 

حجم املساعدات الكويتية للجزائر منذ اخلمسينيات.

)94(   جريدة األخبار، مرص، 1990/11/21م.
)95(   جريدة الوفد، مرص، 1990/8/26م.

)96(   جريدة األهرام، مرص، 1990/12/6م.
جريدة األهرام، مرص، 1990/12/26م.  )97(

جريدة األهرام، مرص، 1991/1/20م.  )98(

جريدة األهرام، مرص، 1991/2/13م.  )99(
جريدة الشعب، 1991/3/2م.  )100(
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بعنوان  مقالة  املرصي  السيايس  تونس كتب يف صحيفة  ويف وصف ملوقف 
)تناقضات تونس وخمطط إعاقة تنفيذ قرار بإعادة مقر اجلامعة العربية إىل القاهرة( 
يف 1990/8/19م: "عندما وقع الغزو العراقي للكويت كانت تونس أول دولة 
عربية تعلن إدانتها للغزو وتطالب بانسحاب القوات العراقية من الكويت. وفور 
دعوة الرئيس مبارك لعقد قمة عربية طارئة يف القاهرة كان الرئيس التونيس زين 
العابدين بن عيل أول رئيس عريب بادر باالتصال هاتفيا بالرئيس مبارك معلنا تأييده 
النعقاد القمة. وبعد 24 ساعة فقط حتول موقف تونس من النقيض إىل النقيض 
فقاطعت قمة القاهرة بدعوى رفضها اقرتاحها بتأجيل موعد انعقاد القمة وإتاحة 

فرصة أوسع للمدارسة واملشاورات".)101( 

وبعد بيان تاله الرئيس التونيس يف تاريخ 1990/8/12م أعلن فيه رفضه 
لدخول القوات الغربية، وخال من إدانة للعراق، بل مساندة له، خرجت مسريات 
عدة يف اليوم التايل يف العاصمة تونس واجتهت إىل مقر اجلامعة العربية ومنها إىل 
السفارة العراقية حتت شعار "حل األزمة ال يكون إال عربيا، كل الدعم واملساندة 
للعراق". ومحلت املسرية أعالم العراق وتوجهت إىل السفارة األمريكية وقامت 

بحرق العلم األمريكي.
وتوحدت أحزاب املعارضة مع احلكومة يف مساندهتا للعراق، حيث أصدرت 
بيان  أبرزها  التونيس. وكان  الرئيس  لبيان  بيانات مشاهبة يف مضموهنا  األحزاب 
حركة النهضة التونسية بقيادة راشد الغنويش غري املوجود يف تونس والذي وقعه 
العرب  عىل  أن  أمهها  من  نقاط  عدة  عىل  وأكد  العريض،  عيل  الرسمي  الناطق 
واملسلمني وكل أنصار العدل واإلنصاف أن يقفوا ضد أمريكا يف عملها العدواين 
تطور  ثم  األمريكية.)102(  البنوك  يف  العراق  أرصدة  بتجميد  وندد  العراق،  عىل 
موقف حزب النهضة قليال ليدين العدوان العراقي عىل الكويت، ولكنه متسك 

)101(   جريدة السيايس ]املرصي[، مرص، 1990/8/19م.
)102(   جريدة الشعب، مرص، 1990/8/28م.
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التونيس  النهضة  حزب  موقف  أن  وأضاف  األمريكية،  القوات  لوجود  برفضه 
املدين لالحتالل العراقي للكويت ال يعني االنسجام مع طبيعة وسياسات عدد 

من األنظمة يف املنطقة وخارجها وخاصة السياسات البرتولية واملالية.)103(
قام مثقفون تونسيون من أساتذة اجلامعات التونسية يف بيان هلم صدر بتاريخ 
البيان  ورفض  العربية.  املشكالت  حلل  القوة  استخدام  بإدانة  1990/8/23م 
احلق  البيان  وأكد  ذرائعه.  كانت  مهام  املبدأ وكل عدوان صارخ  هلذا  انتهاك  كل 
السيايس  نظامه  اختيار  الكاملة ويف  املقدس لكل شعب عريب يف ممارسة سيادته 
بحرية وديمقراطية داخل حدوده الدولية املعرتف هبا. كام وأكدت أيضا اجلمعية 
للكويت،  العراق  وضم  اجتياح  لعملية  رفضها  الديمقراطيات  للنساء  التونسية 
اعتداء عىل سيادة  بأنه  الذي وصفته  الغربية  القوات  كام شجبت اجلمعية تدخل 
شعوب املنطقة، متجاهلة أن قرار إدخاهلا جاء بطلب من دول ذات سيادة.)104( 
الكويت، وقالت  تونسيون جلنة ملساندة  مثقفون  أكتوبر 1990م شكل  ويف 24 
اللجنة يف بياهنا أن هدفها هو رشح قضية الكويت العادلة وحق الشعب الكويتي 
يف حترير وعودة أرضه وتقرير مصريه بنفسه دون قيد أو رشط مشرية إىل أن اللجنة 

ستقوم بعقد ندوات يف خمتلف أنحاء تونس هلذا الغرض.)105(
نظمها  اخلليج  أزمة  ملناقشة  ندوة  عقد  املختصة  التونسية  السلطات  ألغت 
1990/11/9م.  يف  اجتامعاهتا  تبدأ  أن  مقررا  كان  التونيس  القومي  املجلس 
العربية مثل أمني هويدي، ولطفي  الثقافية  الندوة عددا من الشخصيات  وتضم 

اخلويل، وجورج طرابييش، وحممد عابد اجلابري.)106(
يناير 1991م بعد بدء حرب حترير الكويت خرج حوايل 25 ألفا  ويف 22 
حاملني  للعراق،  تأييدا  هناك  الستة  السياسية  لألحزاب  التابعني  التونسيني  من 

)103(   جريدة النور، مرص، 1990/9/19م.
)104(   جريدة األهايل، مرص، 1990/8/24م.

)105(   جريدة األهرام، مرص، 1990/10/25م.

)106(   جريدة األهرام، مرص، 1990/11/11م.
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صور صدام حسني والفتات تندد باحللف الذي تقوده أمريكا. وفضت الرشطة 
التونسية تلك املظاهرات بالقوة مما نتج عنه مقتل اثنني وجرح 16 شخصا.)107(

َب العراُق طائرات مدنية من طراز بوينج 747  ويف بداية فرباير 1991م هرَّ
و727 إىل تونس واجلزائر. وطلبت الكويت من تونس واجلزائر التحفظ عىل هذه 
الطائرات ألهنا من ممتلكات اخلطوط اجلوية الكويتية املرسوقة. ولكن السلطات 
الطائرات كانت  املقاطعة بمجلس األمن أن هذه  أبلغت جلنة  املختصة  التونسية 

ملك اخلطوط اجلوية العراقية قبل 1990/8/2م.)108(

كان السودان ضمن "دول الضد" املؤيدة للعراق، ونقلت وكاالت أنباء أن 
عمر البشري رئيس املجلس العسكري احلاكم يف السودان رأى أن إدانة الدخول 
رضب  من  والصهيونية  اإلمربيالية  القوى  متكني  شأنته  من  للكويت  العراقي 
الشعبي نظم حوايل 200 ألف سوداين من الطالب  العراق.)109( وعىل الصعيد 
ورددوا  للكويت،  صدام  غزو  فيها  أيدوا  اخلرطوم  شوارع  يف  مسرية  والعامل 
متطوعون  وانضم  اخلليج.)110(  إىل  أجنبية  قوات  إلرسال  معارضة  هتافات 
نفتى  العراقي،)111( وهتو خرب  الشعبي  اجليش  إىل  بغداد  إىل  سودانيون ستافروا 
البشتري صحته.)112( ويف 18 يناير دعا السودان إىل اجلهاد ضد الوجود األمريكي 
القومية  اجلبهة  زعيم  الرتايب  حسن  قال  الكويت  حترير  وبعد  وحلفائه.)113( 
اإلسالمية يف السودان يف املؤمتر الشعبي العريب واإلسالمي الذي نظمته اخلرطوم 
أن صمود العراق قد أهلب محاس العرب وكل شعوب العامل اإلسالمي والبرشية 

بأرسها يف مواجهة قوى الظلم والعدوان والطغيان.)114(
)107(   جريدة األهايل، مرص، 1991/1/23م.

)108(   جريدة األحرار، مرص، 1991/2/11م.
)109(   جريدة السفري، لبنان، 1990/8/6م.

)110(   جريدة الوفد، مرص، 1990/8/15م.
)111(   جريدة الرأي، األردن، 1990/9/1م.

)112(   جريدة الرأي، األردن، 1990/9/11م.

)113(   جريدة الرأي، األردن، 1991/1/19م.

)114(   جريدة الرأي، األردن، 1991/5/18م.
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أما الرئيس معمر القذايف حاكم ليبيا فلم يكن أقل غموضا وتفلتا من االلتزام 
للشجاعة  افتقدوا  الذين  مجيعا  الضد  دول  رؤساء  شأن  شأنه  واضح،  بموقف 
للعراق،  القذايف كانت مساندة  الكافية للحديث بوضوح. إال أن جممل مواقف 
وحامية له. فحاول القذايف مرارا وتكرارا تقديم اقرتاحات غري عقالنية، املغزى 
منها إطالة أمد االحتالل العراقي، ومل يلتزم القذايف بقرار العقوبات الدولية عىل 
العراق. ومع قرب اهنيار العراق عسكريا بدأ القذايف بالتنصل من موقفه الداعم 
لصدام، وقام باهتامه بالتسبب بكل هذا، واهتم امللك حسني بسعيه إىل السيطرة 
بعدما  للكويت،)116(  العراق  لضم  رفضه  وأعلن  املقدسة،)115(  األماكن  عىل 

اتضحت هزيمة العراق. 

جريدة الرأي، األردن، 19 أغسطس 1990م.

)115( جريدة اجلمهورية، مرص، 1991/2/2م، 1991/2/8م.
)116( جريدة األهرام، مرص، 1991/1/8م.
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موقف اإيران والتيارات الإ�صالمية والقومية العربية

اإيران:

أدانت إيران غزو العراق للكويت يف 1990/8/2م، وقالت يف بيان أصدرته 
أن الغزو يفتح بابا لتدخل القوى الكربى.)117( ويف 1990/8/3م أعلنت إيران 
وقامت  العراقي،  الغزو  بعد  تشكيلها  يتم  "كويتية"  حكومة  بأية  تعرتف  ال  أهنا 
وسائل  فإن  املوقف،  ذلك  ورغم  البحرية.)118(  العسكرية  قواهتا  جاهزية  برفع 
الصهيونية  بالدوائر  وربطتها  الكويتية  احلاكمة  األرسة  انتقدت  إيرانيتة  إعالمية 
بدافع  يكن  مل  الكويت  الحتالل  إيران  إدانة  أن  يبدو  وبالتايل  واإلمربيالية.)119( 
الوقوف مع الصديق يف وقت حمنته، بل هو موقف مضاد للعراق الذي سيتحصل 
بعد ضمه للكويت عىل أفضلية اسرتاتيجية يف اخلليج ومزيد من النفط وغريها من 

مكاسب مادية. 

التزمت إيران بالعقوبات االقتصادية التي قررهتا األمم املتحدة ضد العراق، 
بحسب ترصحيات كبار مسؤوليها.)120( ولكن بعد أسبوعني كرست إيران احلصار 
االقتصادي عىل العراق ففتحت احلدود لنقل البضائع، حتت ذريعة عدم السامح 
بتجويع الشعب العراقي،)121( )رغم امتالك هذا البلد ثالثة أهنار وعدم حدوث 
بوادر جماعة(. ورصح عيل خامنئي مرشد اجلمهورية اإليرانية يف بيان أنه يعارض 
انتهاكا حلرمة  يشكل  بأنه  الذي وصف  احلجاز  األمريكي واألجنبي يف  الوجود 
املسلمني،)122( رغم أن القوات األجنبية مل تتخذ من احلجاز موقعا ملعسكراهتا بل 

)117(  جريدة األهرام، مرص، 1990/8/3م.
)118(   جريدة األهرام، مرص، 1990/8/4م.
)119(   جريدة األهرام، مرص، 1990/8/4م

)120(   صحيفة ترشين، سوريا، 1990/8/22م؛ جريدة الرشق األوسط، السعودية، 1990/8/25م.
)121(   جريدة الشعب، مرص، 1990/9/4م.
)122(   جريدة الشعب، مرص، 1990/9/4م.
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يف املنطقة الرشقية من اجلزيرة العربية يف السعودية ودول اخلليج. وهدد رفسنجاين 
أن العامل اإلسالمي سُيخرج القوات األجنبية من السعودية.)123(

املتعلقة   )1975( اجلزائر  باتفاقية  صدام  اعرتف  1990/8/15م  ويف 
باحلدود بني العراق وإيران التي سبق وأن مزقها، حيث ينص هذا االتفاق عىل 

تناصف السيادة عىل شط العرب.)124(
ويف 10 سبتمرب 1990م وافقت إيران عىل استئناف العالقات مع العراق، 
وذلك بعد طلب قدمه طارق عزيز وزير اخلارجية العراقي أثناء زيارته لطهران. 
العراق يف  الرئييس وراء رغبة  السبب  أن  دبلوماسية يف طهران  وذكرت مصادر 
عىل  واألدوية  األغذية  من  شحنات  بتفريغ  السامح  هو  إيران  مع  عالقاهتا  إعادة 

األرايض اإليرانية،)125( وذلك مقابل البرتول والنقد.)126(  

"الفورين  قسم  يف  الربيطانية  اإليكونومست  جملة  أعدته  تقرير  وكشف 
ريبورت" ونرش يف األهرام أن هناك فكرة لتقسيم العراق بعد سقوط صدام حسني 

جيري دراستها اآلن يف دوائر رفيعة املستوى بكل من إيران وتركيا.)127(

انسحاب  رضورة  إىل  الداعية  اإليرانيني  املسؤولني  ترصحيات  وتوالت 
من  األجنبية  للقوات  منعا  مرشوط،  غري  بشكل  الكويت  من  العراقية  القوات 
بغداد  إىل  بالسفر  اإليراين  اخلارجية  وزير  قام  ذلك،  ورغتم  اخلليج.  يف  الوجود 
والتقى صدام.)128( وتنقل الصحف أخبار استسالم صدام لكل الطلبات اإليرانية 

ليفقد "انتصاره" عليهم يف حرب السنوات الثامين.)129(
)123(  جريدة األهايل، مرص، 1990/9/12م.

)124(  جريدة األخبار، مرص، 1990/9/14م.
)125( جريدة األهرام، مرص، 1990/9/11م.
)126( جريدة األهرام، مرص، 1990/9/13م.
)127(  جريدة األهرام، مرص، 1990/9/15م.

)128(   جريدة األخبار، مرص، 1990/9/15م.
)129(   صحيفة املساء، مرص، 1990/9/18م.
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اإليرانية  كيهان  صحيفة  عرب  إيران  دعت  1990/11/20م  تاريخ  ويف 
لتشكيل قوة دولية مكونة من إيران واليمن وليبيا واجلزائر وكوبا وكوريا الشاملية 
الرئيس  لكن  األمريكية.)130(  املتحدة  الواليات  مواجهة  يف  العراق  عن  للدفاع 

اإليراين عيل رفسنجاين أعلن يف النهاية أن إيران ستبقى عىل احلياد.)131(

يف  بدأت  التي  العراق  ترضب  بدأت  التي  اجلوية  احلملة  أثناء  ويف 
إىل   150-120 من  وعددها  عسكرية  عراقية  طائرات  جلأت  1991/1/17م 
إيران وأخفيت يف خمابئ، لكن تم رصدها عرب األقامر الصناعية. وتناولت الصحف 
عتددا من التقارير التي حتدثت عن وجود اتفاق رسي بني إيران والعراق.)132( 
ويف 2 فرباير 1991م تسلم رفسنجاين رسالة من صدام، وذكرت وكالة األنباء 
اإليرانية أن املسؤولني اإليرانيني عرضوا للموفد العراقي سعدون محادي موقفهم 
احليادي البحت.)133( ويف ترصيح ملبعوث إيران يف األمم املتحدة انتقد فيه سياسة 
من  األجنبية  القوات  برحيل  وطالب  اخلليج،  يف  األمريكية  املتحدة  الواليات 
اخلليج فور انتهاء احلرب، التي كان سببها خطأ صدام حسني بغزو الكويت.)134(   

ويف 11 مارس 1991م أعادت إيران فتح سفارهتا يف دولة الكويت.)135( 

العراق  غزو  من  األكرب  الرابح  كانت  إيران  بأن  سياسيون  حمللون  وصف 
للكويت لألسباب التالية:

استعادت إيران أرساها من العراق، فبدأت عملية التبادل بت 1000 أسري   -

)130( جريدة النور، مرص، 1990/11/21م.
)131( جريدة النور، مرص، 1991/1/30م.

)132( جريدة األهرام، مرص، 28-1991/1/29م؛ النور، مرص، 1991/1/30م؛ جريدة األخبار، مرص، 
1991/1/30م؛ جملة روز اليوسف، مرص، 1991/2/4م.

)133(   جريدة عكاظ، السعودية، 1991/2/3م.
)134(   جريدة الوفد، مرص، 1991/2/9م.

)135(   جريدة األهرام، مرص، 1991/3/12م.
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إيراين، وأطلقت 1000 أسري عراقي لدهيا.)136( ثم زادت األعداد إىل آالف 
األرسى يوميا.)137( ووصل عدد األرسى املبادلني 50 ألف أسري.)138( ثم 

امتد االتفاق إىل تبادل جثث قتىل احلرب.)139( 

اجلزائر  بمعاهدة  العراق  واعتترتاف  العرب  شط  نصف  إيران  أخذت   -
1975م.)140(

انسحاب القوات العراقية من مناطق إيرانية.)141(  -

املالم  هو  صدام  أن  ظهر  حيث  الدويل،  املجتمع  يف  إيران  صورة  حتسن   -
واملفتعل للحروب.

طرد العراق منظمة جماهدي خلق اإليرانية وهي من أكرب األحزاب املناوئة   -
للنظام اإليراين التي كان العراق يستضيفها.)142( 

النجف  يف  الشيعية  األرضحة  إىل  إيرانيني  زوار  الستقبال  العراق  ترتيب   -
وكربالء.)143(

ضخت إيران بضائعها يف السوق العراقي يف وقت مل يكن يف العراق بضائع   -
بسبب املقاطعة الدولية.

)136(   جريدة الرأي، األردن، 1990/8/12م، 1990/8/18م.
)137(  جريدة السفري، لبنان، 1990/9/5م.

)138(  جريدة السفري، لبنان، 1990/8/23م.
)139(   جريدة الرأي، األردن، 1990/8/31م
)140(   جريدة السفري، لبنان، 1990/8/16م.

)141(   جريدة الرأي، األردن، 1990/8/18م.
)142(   جريدة السفري، لبنان، 1990/11/22م.
)143(   جريدة الرأي، األردن، 1991/1/17م.
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موقف جماعة الإخوان امل�صلمني وبع�ص التيارات الإ�صالمية 

قابل  الكويت عموما.  املسلمني يف غري صالح  اإلخوان  كان موقف مجاعة 
القيادي اإلخواين مفوض العالقات السياسية الدولية يف مجاعة اإلخوان املسلمني 
حيميه  حال  عليه  عارضا  1990م  سبتمرب  يف  بغداد  يف  حسني  صدام  ندا  يوسف 
وحيمي العراق من عواقب ما اجرتحه يف حق الكويت. وكان كلُّ هم يوسف ندا 
الكويت، فكانت مبادرته  العريب وحترر  إىل اخلليج  الغربية  القوات  أن ال تدخل 
أن تنسحب القوات العراقية من الكويت طواعية وتدخل مكاهنا قواٌت من دول 
برنامج  أجريت معه يف  مقابلة  ييل نص حديثه من  وفيام  إيران!  تقودها  إسالمية 

تلفزيوين:

اجليش  خيرج  حتى  إنه  عندي  موجودة  كانت  اليل  الفكرة  ندا:[  "]يوسف 
العراقي البد حيل حمله جيش حيقق يشء هو يف ذهنه يكون يشء حتقق من.. مما 
فعله، من األشياء اليل كان يف ذهنه إهنا حققها هو إنه اجلهاز احلاكم يف الكويت 
يعني اختلف معاه برصف النظر مني املخطئ ومني املحق، وإنه الشعب الكويتي 

ال يقبل احلكام هناك.

فدي كان الزم تكون هي مدخل للحديث. طيب إذا خرج اجليش العراقي 
يبقى احلالة إذن عادت إىل ما كانت عليه، يبقى هو)144( ما حقق يشء، بالنسبة لنا 
فيمن  بلد حرة  فيها، كل  اليل كان  القديم احلاكم  الكويت عايزه احلاكم  إذا كان 
حيكمها، فحبينا نحط املوضوع نرتك جزء منه، نحله واجلزء والثاين نرتكه للوقائع 

واأليام هي حتله، اجلزء اليل إحنا نحله إن البد من خروج اجليش.. 

]أمحد منصور[: العراقي من الكويت 

)144(   أي صدام.
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مكانه؟  هيدخل  فمني  العراقي،  اجليش  خروج  خروج..  ندا:[  ]يوسف 
اجليش األمريكاين؟ ال ُيْمِكن! اجليش السعودي؟ ال ُيْمِكن! ما ُيْمِكن يوافق عىل 
يعني جمموعة من اجليوش، مش جيش دولة واحدة،  إحنا  له:  فقلنا  ده،  الكالم 

جمموعة من اجليوش، ممكن ُتنسق وتدخل.

]أمحد منصور:[ أي جيوش؟

]يوسف ندا:[ يعني إسالمية.

]أمحد منصور:[ دول إسالمية.

ماليزيا،  تكون  إهنا  أساس  عىل  كان  والرتتيب  نعم،  أي  ندا:[  ]يوسف 
وإندونيسيا، والسودان، وإيران بزعامة إيران باعتبار إن هي األقرب".)145(

صدام حسني مستقبال القيادي اإلخواين يوسف ندا يف سبتمرب 1990م.

اجلزيرة،  قناة  السادس،  اجلزء  العرص،  عىل  شاهد  برنامج  يف  منصور  أمحد  أجراه  لقاء  ندا،  يوسف   )145(
2EYmhJG/https://bit.ly )تاريخ الدخول 2019/12/21م(.
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تغطية صحفية ملؤمتر عقد يف الشارقة أبدى فيه قيادي تنظيمي كويتي انزعاجه من موقف اجلامعات اإلسالمية السلبي 
جتاه الكويت والتي ختلت فيه عن املبادئ اإلسالمية.
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 قصاصة من جريدة الشعب املرصية بتاريخ 22 يناير 1991م.

رئيس مجاعة اإلخوان املسلمني يف تونس )حزب النهضة( يلتقي مع صدام حسني يف أثناء الغزو.
وللغنويش خطبًا عدة ضد حترير الكويت منشورة يف مواقع اإلنرتنت.
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أمحد  ومذكرات  األردن  إىل  الكويتي  الشعبي  الوفد  لتقرير  العودة  ويمكن 
السقاف يف اجلزء الرابع من هذا الكتاب للوقوف عىل مزيد من التفاصيل حول 
موقف تنظيم إسالمي يرىض بالظلم الواقع عىل الكويت التي تعد من أكثر الدول 

دعام للقضايا اإلسالمية واخلريية.

ومر بنا موقف مجاعة اإلخوان املسلمني يف تونس واجلزائر واملغرب املضاد 
حلق الكويتيني باسرتداد بالدهم. 

ووقف تيار )الصحوة( يف السعودية، وهو مرتبط بجامعة اإلخوان املسلمني 
و)الرسوريني(، ضد دخول القوات األجنبية يف حرب مع العراق. وناقضوا موقف 
ونارص  احلوايل  وسفر  العودة  سلامن  التيار  هذا  يتزعم  وكان  الرسمي.  دولتهم 
العمر. وأحدثوا فتنة كبرية يف السعودية. أما التيار اإلسالمي السلفي السعودي 
فكان متوافقًا مع قيادته السياسية وأصدر شيوخه فتاوى عدة تبني جواز االستعانة 
بغري املسلمني إلخراج الباغي واملعتدي عىل دولة وشعب مسلم وكان أهم العلامء 

املرحوم الشيخ عبدالعزيز بن باز واملرحوم الشيخ حممد بن صالح العثيمني. 
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موقف عبدالرسول سياف رئيس وزراء أفغانستان يف فرتة احلكومة اإلسالمية.
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موقف جماعات القوميني العرب:

الكويت.  ضد  صدام  مع  متحمسة  وقفة  العربية  القومية  اجلامعات  وقفت 
ويف لقاء صحفي مع جريدة النداء التي أسسها العراقيون يف الكويت قال جورج 
القوميني  وأحد مؤسيس حركة  فلسطني  لتحرير  الشعبية  اجلبهة  حبش، مؤسس 
"مع  أهنم  وقال  النرص".  بحتمية  مطلقة  وثقته  قوي،  حسني  "صدام  أن  العرب، 
العراق يف خندق واحد".)146( ويف لقاء أجراه معه التلفزيون اجلزائري قال جورج 
حبش أن أزمة اخلليج أفادت الثورة الفلسطينية وأثرت عليها بشكل إجيايب وأعطته 

دفعة جديدة، وأعطت الدبلوماسية الفلسطينية فرصة كبرية للتحرك.)147(

الصفحة األوىل من لقاء صحفي مع جورج حبش يف جريدة النداء العراقية، 1990/9/8م.

)146(  جريدة النداء، الكويت املحتلة، 1990/9/8م.
)147(  جريدة األهرام، مرص، 1990/10/8م.وانظر اجلزء الثالث من هذا الكتاب ص107.
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أحد  مراد  كامل  مصطفى  بزعامة  املرصي  االشرتاكيني  األحرار  حزب  أما 
يكتب  عدة  صحفا  ويملك  1977م،  سنة  حزبه  أسس  الذي  األحرار  الضباط 
فيها الكثري من الكتاب، فقد تباينت مواقف أعضائه ما بني متعاطف مع الكويت 
ومؤيد للعراق، وبعضهم مل يتخذ موقفا واكتفى بالتحليل السيايس دون اكرتاث 
للمشكلة اإلنسانية التي وقعت. كان رأي رئيس احلزب الذي أعلنه يف مقالة له 
يف جريدة األحرار بأن ترتيث الدول الغربية عن اختاذ خطوات عسكرية وترتك 
مسألة غزو العراق للكويت حتل بالطرق السلمية ويف إطار جامعة الدول العربية. 
وأن تكون الدول العربية قوات حفظ سالم للوقوف عىل احلدود العراقية الكويتية 
السعودية حتى تتم املفاوضات السلمية. وأن يتم استفتاء شعبي كويتي ملعرفة رأيه 
يف العودة ملا كانت عليه الكويت قبل الغزو أو أن تتحول الكويت إىل مجهورية، أو 

تنضم للعراق.)148(

ويوجد يف جمموعة األهرام )امللف الوثائقي ألزمة اخلليج( جملدين لعرض 
املقاالت اخلاصة بالغزو العراقي لدولة الكويت املنشورة يف الصحف واملجاالت 
كتاب  ختص  أخرى  وجملدات  املرصيني.  االشرتاكيني  األحرار  حلزب  التابعة 

التوجه اليساري بفئاته املختلفة وجملد عن املوقف الليربايل العريب.

)148(   جريدة األحرار، مرص، 1990/8/13م.
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الف�صل الثالث

حرب حترير الكويت 

17 يناير 1991 – 26 فرباير1991م

حرب  عملية  عن  الكثري  والعسكريون  والصحفيون  املؤرخون  كتب  لقد 
عاصفة الصحراء باعتبارها من أحدث املعارك العسكرية التي يمكن أن يستفاد 
باللغة  مكتوبة  كانت  الكربى  احلصيلة  أن  شك  وال  العسكرية.  دروسها  من 
اإلنجليزية، ولعل أمهها كتاب قائد قوات التحالف نورمان شوارتزكوف "األمر 
ال حيتاج إىل بطل". ومل يقرص الكويتيون والسعوديون يف هذا املجال، كام رشحنا يف 
اجلزء األول، فكتبوا عن معركة التحرير، وسجلوا رواياهتم يف الربامج احلوارية 
وبخاصة الطيارون الكويتيون الذين خاضوا احلرب اجلوية التي ابتدأت يف 17 
سعود   آل  عبدالعزيز  بن  سلطان  بن  خالد  األمري  كتاب  ويربز  1991م.  يناير 
"مقاتل من الصحراء" كأحد أهم الكتب العربية، بسبب موقع املؤلف عىل رأس 

قوات التحالف.

ولو وصفنا معظم الكتابات العربية أو حتى تلك املنتقاة للمرتمجة إىل العربية 
فيغلب عليها طابع نظرية املؤامرة، وحتمل عنوانا عىل شاكلة "خفايا حرب عاصفة 
"الفخ األمريكي". ورواج هذه  أو  الثانية"،  "أرسار حرب اخلليج  الصحراء" أو 
النوعية من الكتب لدى القراء العرب يعكس حالة سلبية يف التعاطي مع العلم 

والتاريخ عند معظمهم.

القسم  هذا  ينغمس  لن  الصحراء،  عملية عاصفة  مواضيع  تشعب  وبسبب 
والدبابات  والطائرات  بأنواع األسلحة  تتعلق  تفاصيل ختصصية  الكتاب يف  من 
وإنام  بالصور،  واملزودة  الكثرية  ودراساهتا  كتبها  التفاصيل  فلهذه  واملعدات، 
سنرصد تطور احلشد العسكري وإسهام كل دولة من دول التحالف يف الرجال 
العراق  هبزيمة  انتهاء  والربية  والبحرية  اجلوية  احلرب  ومراحل  والسالح، 

واستسالمه.
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ولعلنا نستهل احلديث بصدور قرار جملس األمن رقم 678، والذي يؤكد 
بند  حول  سابقا  صدرت  التي  القرارات  كل  تنفيذ  العراق  امتثال  وجوب  عىل 
احلالة بني الكويت والعراق، وحتمل تلك القرارات أرقام: 660، 661، 662، 
664، 665، 666، 667، 669، 670، 674، 677. وبناء عىل القرار األممي 
تاريخ  إىل  مهلة  العراق  ُتعطى  1990/11/29م  بتاريخ  صدر  الذي  األخري 
1991/1/15م )أي 45 يوميا( لكي تنسحب من الكويت دون قيد أو رشط، 
وإن مل تفعل ذلك قبل انتهاء املهلة فإنه يؤذن للدول املتعاونة مع الكويت استخدام 
كل الوسائل الالزمة إلجبار العراق بالقوة عىل اخلروج من الكويت. ولذلك فإن 
استعامل القوة ضد العراق يعد قانونيا بموجب املادة 42 من ميثاق األمم املتحدة. 
وتم تبني القرار بموافقة 12 دولة وهي: )أمريكا، واالحتاد السوفييتي، وبريطانيا، 
وفرنسا، وكندا، وكولومبيا، وزائري، ورومانيا، وماليزيا، وإثيوبيا، وفنلندا، وساحل 
فقد  وبذلك،  الصني)149(  وامتناع  وكوبا،  اليمن  مها:  دولتني  ومعارضة  العاج(، 
استوىف املجتمع الدويل خمزونه من التنديدات واملقرتحات واملبادرات واإلنذارات 
قابل  حيث  الكويت،  من  للخروج  للعراق  املوجهة  والتهديدات  والتحذيرات 
صدام حسني كل ذلك بصلف وتعنت وغرور، فاحتا الباب عىل مرصاعيه لتدمري 

بالده وإذالل شعبه وإدخال وطنه يف متاهة وضياع سيدون لعقود طويلة ستأيت.

السعودية  وباألخص  اخلليج  دول  فعل  رد  عن  الرابع  اجلزء  يف  حتدثنا  وقد 
بعد  العظمى  والقوى  األمريكية  املتحدة  بالواليات  االتصال  إىل  سارعت  التي 
غزو العراق للكويت. كانت ذلك الترصف يف غاية احلكمة إذ تعلمت من درس 
ما جرى يف الكويت وتصديق وعود صدام، ومل تعتمد عىل الدول العربية ومؤمتر 
القمة املزمع إقامته يف التاسع من أغسطس. ولو تأخرت السعودية قليال لدخلت 
اجليوش العراقية للمنطقة الرشقية السعودية؛ إذ كانت حتشد قواهتا عىل احلدود ومل 

)149(   منصور عياد العتيبي، جملس األمن يف مواجهة العدوان العراقي عىل دولة الكويت وتداعياته )1990-
2008م(، ط. 1، الكويت، مركز البحوث والدراسات الكويتية، 2009،  ص. 59-56، 332.
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يمنعها سوى بداية توافد القوات األمريكية بتاريخ 1990/8/7م.
ويقول قائد القوات املشرتكة ومرسح العمليات األمري خالد بن سلطان آل 
سعود يف كتابه "مقاتل من الصحراء" يف سياق احلديث عن ظروف ودوافع اختاذ 
قرار االستعانة بأمريكا وليس القوات العربية فقط، يف بداية غزو العراق للكويت 

وهتديد اململكة، ما ييل: 
العصيبة واأليام  الساعات  إليه، يف تلك  التوصل  الذي تم  "كان االستنتاج 
املحمومة التي تلت الغزو العراقي، بعد تقدير املوقفني السيايس والعسكري، أن 
نسبة القوات الربية السعودية إىل القوات الربية العراقية 1 : 15. ونسبة القوات 
الربية يف مجيع دول جملس التعاون اخلليجي إىل القوات الربية العراقية 1 : 7. وإذا 
قدم اجليش املرصي بكامله لنجدة دول جملس التعاون اخلليجي فستظل النسبة 1 : 
2. أما إذا كان يف قدرتنا استقدام اجليش املرصي واجليش السوري كاملني، عندها 
فقط تصل النسبة 1 : 1. ولكن مل يكن أمرا واقعيا أن نفرتض أن مرص أو سوريا 
أو حتى رشكاءنا اخلليجيني يمكن أن يرسلوا كل قواهتم الربية إلينا؛ فالسوريون، 
ويف  إرسائيل  مع  اجلبهة  عىل  بوجودهم  مرتبطني  كانوا  اخلصوص،  وجه  عىل 
لبنان. وكان عليهم أن حيتفظوا بقوات هلم يف مواجهة العراق. باإلضافة إىل هذه 
واسعة  اسرتاتيجية  نقل  وسائل  إىل  نفتقر  العرب  وأشقاءنا  كنا  كلها،  الصعاب 

النطاق، وسياسة دفاعية متكاملة.
هل كان يف وسعنا أن نتطلع إىل مساندة من بقية دول العامل اإلسالمي؟ كانت 
باكستان منشغلة بمواجهتها مع اهلند، بينام بنجالديش وماليزيا ال متتلكان القوة 
بنا مفعام بالعداء.  بيننا وبينهام. وكان اجلو املحيط  الكافية، فضال عن بعد الشقة 
اليمن يف اجلنوب،  أما  اململكة للعدوان.  فإيران يف الرشق، يسعدها أن تتعرض 
به يف جملس  ومرتبط  العراق،  مع  متعاطف  الغريب، فكالمها  الشامل  واألردن يف 
رد  أنه  تأسيسه  عند  املجلس،  هذا  بدا  فقد  حديثا.  أسس  الذي  العريب،  التعاون 

حاسم عىل جملس التعاون لدول اخلليج العربية. 
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للعرب.  العداء  من  الطويل  بتارخيها  إرسائيل  فهناك  الغريب،  الشامل  يف  أما 
بينام كان العراق عىل حدودنا الشاملية، حيشد قواته التي تزداد أعدادها كل ساعة. 
حيرتم  ال  حاكم  العراق  يف  احلكم  سدة  عىل  يرتبع  الذي  أن  ذلك،  من  واألدهى 
كلمته. فبينام رفض نائبه، عزت إبراهيم، جمرد احلديث عن غزو الكويت، كانت 

القوات العراقية ترتكب أبشع اجلرائم فيها.

القوات  أن  جوانبه،  كل  من  املوقف  حتليلهم  إثر  السياسيون،  قادتنا  قرر 
الصديقة التي يمكن دعوهتا ملساندتنا ال بد أن تتوافر فيها رشوط عدة، أوجزها 

يف اآليت:
التمتع بخفة حركة عالية، وقدرة رسيعة عىل الرد.   -

امتالك القدرة عىل الردع، حتى قبل الوصول إىل اململكة.  -
القدرة عىل محاية خطوط اإلمداد، ال سيام البحرية منها.   -

القدرة عىل الدفاع عن اململكة ومواجهة أي هجوم عراقي حمتمل.   -
االستعداد لشن عملية هجومية لتحرير الكويت يف القريب العاجل.  -

والنتيجة الواضحة أن مثل هذه الرشوط ال تتوافر إال يف القوات األمريكية. 
وسيظل قرار امللك فهد استدعاء القوات األمريكية، والقوات األخرى الشقيقة 
والصديقة، الذي سمي بحق قرارا تارخييا، أحد إنجازاته اخلالدة. وهو قرار أماله 
املنطق أيضا. فامللك لديه الشجاعة، كل الشجاعة، أن يضع يف حلظة اخلطر أمن 
الوطن قبل أي اعتبار. فعل ذلك مواجها كل املحاذير والشعارات اجلوفاء التي 
كان يرددها أدعياء القومية العربية. ومل تثنه عن عزمه مقولة القائلني: إن االستنجاد 
بالقوات الغربية سوف يشعل املنطقة بأرسها. فهل تعني القومية العربية أن نرضخ 

إلرادة املعتدي؟!".)150(

الساقي،  بريوت،   ،1 ط.  الصحراء،  من  مقاتل  عبدالعزيز،  بن  سلطان  بن  خالد  ركن  أول  الفريق     )150(
1995، ص.41-40.
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Operation Desert Shield عملية درع ال�صحراء

بداية ح�صد القوات امل�صرتكة

من  األوىل  الثالثة  األيام  يف  الكويت  إىل  العراقية  القوات  من  مزيد  دخلت 
فرقة   11 بت  اإلضافية  القوات  رت  وُقدِّ فيها،  العراقي  الوجود  لتعزيز  االحتالل 
عسكرية عراقية، ثم متركزت هذه القوات - كام كشفت املعلومات االستخبارية 
املنطقة  واحتالل  اهلجوم  لتطوير  لتكون مستعدة  السعودية  احلدود  كامل  - عىل 

الرشقية السعودية. 
ويف 1990/8/7م بدأت القوات األمريكية تتوافد إىل السعودية، وتبعتها 

قوات مرصية وسورية تعني القوات السعودية واخلليجية املوجودة.)151(
بدأ  العامل.  قارات  مجيع  من  دولة   37 قوات  من  املشرتكة  القوات  تتكون 
1990/8/7م  تاريخ  منذ  تدرجييا  العريب  اخلليج  ودول  السعودية  إىل  وصوهلا 
 780.373 اإلمجايل  اجلنود  عدد  وكتان  الصحتراء"،  "درع  سميت  عمليتة  يف 

جندي.)152(  

قوات  حشد  أهداف:  ثالثة  حتقيق  إىل  الصحراء  درع  عملية  خطة  تصبو 
اخلليج  ودول  السعودية  عن  والدفاع  عليها،  املهام  وتوزيع  وتنظيمها  التحالف 
العريب، وفرض احلصار االقتصادي عىل العراق من خالل منع السفن من الدخول 

واخلروج منها. 

(151) “Conduct of the Persian Gulf War: Final Report to Congress, Covering 
the Invasion of Kuwait, Saddam Hussein, Operation Desert Shield and 
Desert Storm, Maritime Interception, Air and Ground Campaign”, De-
partment of Defense, US Military, 1992, Progressive Management Pub-
lication, p. 35.

(152) “Conduct of the Persian Gulf War: Final Report to Congress, Covering 
the Invasion of Kuwait, Saddam Hussein, Operation Desert Shield and 
Desert Storm, Maritime Interception, Air and Ground Campaign”, De-
partment of Defense, US Military, 1992, Progressive Management Pub-
lication, p.38-39.
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وفيام ييل جدول بأسامء الدول وأنواع القوات، التي شاركت هبا عملية حترير 
الكويت، واخلسائر التي تعرضت هلا، كام جاء يف كتاب "مقاتل من الصحراء".

)املصدر: خالد بن سلطان، مقاتل من الصحراء، ص. 483(.
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املصدر: خالد بن سلطان، مقاتل من الصحراء، ص. 392.

الصحراء  درع  عمليتي  يف  املشاركة  القوات  أبرز  عن  ُنبذًا  ييل  فيام  سأقدم 
وعاصفة الصحراء، وهي القوة الكويتية والقوات اخلليجية والعربية واإلسالمية 
والفرنسية والربيطانية واألمريكية، مركزا بشكل أكرب عىل القوة الكويتية التصال 

ذلك بموضوع الكتاب.

اإعادة تنظيم القوات الكويتية:

استعاد اجليش الكويتي كرامته واعتزازه حني شارك هبزيمة اجليش العراقي 
رش هزيمة ضمن قوات الدول الشقيقة والصديقة. فقد كان أداء القوات الكويتية، 
وبخاصة القوات اجلوية، أداء مرشفا، حيث دكت مواقع للعراقيني داخل الكويت 
يف أثناء احلرب اجلوية حمدثًة الكثري من اخلسائر. وشاركت طائرات الشحن املتبقية 
بعملية اجلرس اجلوي لنقل القوات الربيطانية إىل السعودية. وكانت القوة الربية 
الكويتية يف طليعة اهلجوم الربي الستعادة الكويت. وسنتحدث يف هذا القسم عن 
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العسكرية  السعودية، واملسامهة  الكويتي يف  ظروف إعادة تشكيل قوات اجليش 
التي  العسكرية  الكويتية يف خطة درع الصحراء وعاصفة الصحراء، واألهداف 
نفذها اجليش الكويتي. ويصف اللواء طيار صابر السويدان هذه الفرتة من تاريخ 

اجليش الكويتي بأهنا من أقسى وأعنف الفرتات عىل مدى 50 عاما.
يف  قواعد  إىل  الطائرات  بمعظم  الكويتية  اجلوية  القوة  انسحاب  قرار  كان 
الظهران والبحرين قرارا صائبا؛ إذ لوال ذلك لوقعت الطائرات املقاتلة بيد الغزاة، 

وملا استطاعت الكويت املشاركة بتحرير بالدها. 

حطت األرساب اجلوية املنسحبة يف عدد من املطارات: يف اخلفجي، وقاعدة 
امللك عبدالعزيز يف الظهران، واجلبيل، والبحرين، وهي: 23 طائرة طراز السكاي 
هوك، و15 طائرة طراز مرياج، و6 طائرات طراز هوك، و10 هليكوبرتات طراز 

بوما وسوبر بوما، و15 هليكوبرت طراز غزال.

أما القوة الربية املتمثلة باللواء املدرع 35 املنسحب بعد نفاد ذخريته يف معركة 
اجلسور، فهي مكونة من كتيبة الدبابات السابعة، وكتيبة الدبابات الثامنة وكتيبة 
املشاة اآللية 57، وكتيبة املدفعية 51. وأبرز ترسانتها: 18 دبابة شفتون، ومدفعي 
ميدان طراز M109. باإلضافة إىل اللواء 35 انضمت كتيبة مشاة آلية من اللواء 
15 يف اليوم الثاين من الغزو بعد انسحاهبا من الكويت، وكان معها ناقلة جنود 

طراز يب أم يب.)153(

والعقيد  الرزوقي،  حممود  طيار  ركن  العقيد  وهم:  العسكريون  القادة  بدأ 
ركن طيار سبتي أبوغيث، والعقيد ركن طيار جاسم السليم، والعقيد ركن طيار 
العقيد  الربية  القوة  ومن  الرسي،  حممد  طيار  ركن  والعقيد  الضويان،  يوسف 
عبيد  حممد  والنقيب  الوزان  خالد  أمحد  ركن  واملقدم  الرسور  مسعود  سامل  ركن 
)153(   اللواء ركن طيار صابر السويدان والرائد ركن ظافر العجمي، تاريخ اجليش الكويتي 1949 – 1999، 
ط. 1، د. م، 1999، ص. 439؛ فيصل محود الشمري وأمحد خالد الوزان، لواء الشهيد املدرع/ 35: 

1962-2005 مايض مرشف ومستقبل مرشق، ط. 2، د.م، 2006، ص. 210.
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الصباح  العبداهلل  الشيخ سعد  الوزراء  الشمري أوىل اجتامعاهتم مع سمو رئيس 
القوات  تشكيل  إعادة  خطة  بوضع  الصباح  األمحد  نواف  الشيخ  الدفاع  ووزير 
بالدمام  اخلليج  قرص  يف  اجتامع  أول  وكان  اجلويتة،  القوة  من  املكونة  العسكرية 
يف  الضباط  بني  أخرى  اجتامعات  هناك  وكانت  1990/8/5م.)154(  بتاريخ 
إبراهيم  الرديني والعقيد  السويطي والعقيد خالد  يعقوب  العقيد  اخلفجي منهم 
الوسمي واملقدم نارص الزعايب والعميد عبدالوهاب املزين قبل أن يدخل الكويت 
اجليش  تشكيل  إعادة  مقرتحات  ببحث  نواف  الشيخ  كلفهم  حيث  ويستشهد، 
الكويتي. وصدر قرار وزاري بتاريخ 1990/8/6م بإعادة تنظيم القوة الكويتية 
املوجودة يف السعودية. وكانت اللجنة مكونة من العقيد ركن راشد سيف مبارك، 
والعقيد ركن خالد الرديني والعقيد ركن فؤاد حداد، والعقيد ركن عيل شيحان. 
وكانت هذه القيادة مؤقتة ملدة ثالث أسابيع إىل أن وصلت القيادة العسكرية إىل 

السعودية.

اجتامعات  عىل  سيطرت  التي  األجواء  واصفا  املؤمن  عيل  الفريق  ويقول 
يف  ِحدة  هناك  "كانت  اجليش:  تنظيم  إلعادة  التخطيط  عملية  بداية  يف  الضباط 
باهليجان.  التفكري  الضباط وعدم رىض عام حدث، ومتيز  قبل بعض  الطرح من 
أما الوضع النفيس للعسكريني فكان سيئا. وبدا البعُض منهم فاقدا لألمل بعودة 
الترصحيات  بعد  خاصة  األبد،  إىل  الجئني  سيصبحون  بأهنم  معتقدا  الكويت؛ 
السعودية  عن  للدفاع  موجودة  التحالف  قوات  بأن  األمريكي  للرئيس  األولية 
ومل يأِت عىل ذكر حترير الكويت، إال أن القيادات العسكرية املوجودة استطاعت 

تضميد اجلراح والبدء يف إعادة تنظيم القوة الكويتية تدرجييا".)155(

)154(   العميد الركن طيار صابر السويدان، القوة اجلوية الكويتية: األربعون عاما األوىل 1993-1953، 
املدرع/ 35،  الشهيد  لواء  الوزان،  الشمري وأمحد خالد  ط. 2، د.م، 1994، ص. 96؛ فيصل محود 

ص. 214.
)155( اللواء ركن طيار صابر السويدان والرائد ركن ظافر العجمي، تاريخ اجليش الكويتي 1949 – 1999، 

ص. 447.
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والضباط  اجلنود  من  ممكن  عدد  أكرب  مجع  إىل  ماسة  حاجة  هناك  كانت 
واملتطوعني. فاختذت قيادة القوة الربية من فندق الفاو بمدينة حفر الباطن مقرا 
الوطني والرشطة  الكويتي واحلرس  العسكريني من اجليش  الستقبال وتسجيل 

واملتطوعني الكويتيني.)156(

ُأعِطَيت القوة الربية الكويتية مركز قيادة يف مدينة امللك خالد العسكرية يف 
البداية 1.200  الذين سجلوا أسامءهم يف  العسكريني  الباطن. وبلغ عدد  حفر 
السعودية،  إىل  الكويتيني  العسكريني  القادة  من  عدد  وصول  وبعد  عسكريا. 
واجتامعهم يف الرياض مع رئيس األركان اللواء ركن مزيد الصانع ونائبه اللواء 
الشيخ جابر اخلالد الصباح والعميد ركن عيل املؤمن، اتضحت معامل القيادة الربية 
والبحرية واجلوية، وتبلورت خطة اإلعداد. واستمرت عملية تسجيل املتطوعني 
يف عدد من املكاتب يف الدمام، ويف امللز بالرياض، والبحرين، والدوحة، وأبوظبي، 

ومسقط والقاهرة.

صدرت عدة قرارات إدارية يف منتصف سبتمرب 1990م من ضمنها تقسيم 
اللواء الركن  القوات العسكرية إىل منطقتني: شاملية ورشقية. ومن ضمنها تويل 
العميد عيل  الكويتي ويساعده  أركان اجليش  الصباح رئاسة  اخلالد  الشيخ جابر 

املؤمن.

القوة اجلوية ويساعده عقيد ركن  قيادة  الغانم  داود  العقيد ركن طيار  توىل 
طيار حممود الرزوقي والعقيد ركن جاسم السليم كمدير لإلمداد، وتوىل املقدم 
املقدم  البحرين ويساعده  بالوكالة يف  البحرية  القوة  قيادة  املال  أمحد  ركن بحري 
آمرًا  مبارك  راشد  العقيد ركن  ُعنيِّ  الربية  القوة  الفريوز، ويف  ركن بحري حممد 
الرشقية.)157(   املنطقة  يف  آمرا  احلرمي  حممد  ركن  والعقيد  الشاملية،  املنطقة  يف 
)156( اللواء ركن طيار صابر السويدان والرائد ركن ظافر العجمي، تاريخ اجليش الكويتي 1949 – 1999، 

ص. 443-442.
البطل حممد حسن احلرمي كل ما يملك من جهد وحب للكويت، فنجد اسمه مع اخلائضني  )157(   قدم 
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ووصلت إىل القوة الربية دبابات جديدة يوغوسالفية طراز M84 كانت الكويت 
قد تعاقدت عىل رشائها قبل الغزو.

ت�صكيل وتدريب القوة اجلوية الكويتية:

والسعودية  األمريكية  نظرياهتا  مع  الكويتية  العسكرية  القيادة  تواصلت 
وذخرية  غيار  قطع  عىل  واحلصول  التنسيق  أجل  من  والفرنسية  والربيطانية 
لألرساب املقاتلة. وبسبب تعاظم احلشد العسكري اجلوي وامتالء القواعد اجلوية 
السعودية بطائرات قوات التحالف، ُنقلت يف هناية سبتمرب الطائرات الكويتية من 
طراز السكاي هوك إىل قاعدة مخيس مشيط اجلوية جنوب غريب السعودية ثم إىل 
اإلمارات، كام ونقلت طائرات اهلوك إىل البحرين ثم إىل اإلمارات. أما أرساب 
قاعدة  يف  فظلت  والغزال  بوما  والسوبر  البوما  وهليكوبرتات  املرياج  طائرات 
اجلبيل البحرية. وعملت طائرات الشحن يف مطار جدة. تلقى الطيارون برناجما 
تأهيليا ومزيد من التدريبات يف السعودية واإلمارات وقطر استعدادا لعملية حترير 

الكويت، ثم قسمت أرساب الكويتية إىل ستة مفارز:
طيار  ركن  العقيد  بقيادة  بالظهران  هوك  السكاي  لطائرات   12 املفرزة   -1

يوسف ضويان غانم ويساعده أمحد القامس.
اجلبيل  يف  الغزال(  بوما،  سوبر  )بوما،  اهلليكوبرت  لطائرات   20 املفرزة   -2
بقيادة العقيد ركن طيار حممود الرزوقي ويساعده العقيد ركن طيار نارص 
فرقة  مع  التدريب  يف  الكويتية  اهلليكوبرت  طائرات  واشرتكت  اجلحيل. 

جرذان الصحراء الربيطانية.

إبراهيم  طيار  ركن  العقيد  بقيادة  الطائف  يف  املرياج  لطائرات   8 املفرزة   -3
اجلوية  القوات  مع  مكثفة  بتدريبات  الطائرات  هذه  وانتظمت  الكندري. 

ملعركة الدفاع عن اجلي ون بالشويخ، حيث كان قائدا ألحد كتائب اللواء 15يف أول أيام الغزو، ثم نجد 
اسمه ضمن قادة املقاومة الكويتية يف الشهر األول للغزو، ويكلل جهده باملساعدة يف قيادة وحدات القوة 

الربية الكويتية يف معركة حترير الكويت واهلجوم الربي.  
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التعامل  عىل  األمريكية  الطائرات  تدريب  ذلك  من  والغرض  األمريكية، 
مع طائرات املرياج التي تستخدمها القوات العراقية.

4-  املفرزة 30 لطائرات النقل C-130، وDC9 يف جدة بقيادة العقيد عيل 
احلجي.

املفرزة 25 لطائرات اهلوك يف مخيس مشيط ثم اإلمارات بقيادة املقدم طيار   -5
بدر العيسى.

سعود  طيار  العقيد  بقيادة  الرياض  يف   DC9 النقل  لطائرات   40 املفرزة   -6
اهلزاع.

شارك ضباط كويتيون مع زمالئهم األمريكيني بناء عىل طلب األخريين يف 
احلرب النفسية املوجهة ضد اجلنود العراقيني، فعملوا مع القوات اخلاصة، وهم 
الزايد  عبدالرمحن  واملقدم  بوشهري  حممود  واملقدم  القحطاين  فهد  طيار  العقيد 

والنقيب ظافر العجمي.

ت�صكيل وتدريب القوة الربية الكويتية

ويف إطار إعادة تشكيل وتنظيم القوة الربية الكويتية، فقد ُقسمت إىل ألوية 
جديدة تتمركز وتتحرك من قاطعني: شاميل بقيادة العقيد ركن راشد مبارك، ورشقي 
بقيادة العقيد ركن حممد احلرمي. وأصبح عدد أفراد القوة الربية مناسبا بعد فتح 

املجال لتطوع الكويتيني الذين سجلوا يف مكاتب التطوع السالفة الذكر. 

لت ستة ألوية، منها لواءان آليان ومها اللواء 35 واللواء 15. أما األلوية  ُشكِّ
تو  صواريخ  قاعدة  بستني  مسلح  واحد  منها  للمشاة،  فكانت  األخرى  األربعة 
املحمولة عىل سيارات دفع رباعي نوع مهر. كام وشكلت قوات خاصة. وبتفصيل 

أكثر فهي كالتايل:

اللواء املدرع اآليل 35 )ُأعطي اسم جديد وهو لواء الشهيد(، مقره يف منطقة   -1
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بقيادة  الكويتية )القاطع الشاميل(،  الغربية  اجلبو املحاذية للحدود اجلنوبية 
العقيد ركن سامل مسعود الرسور. ويعد أقوى األلوية من حيث التسليح، 
فهو مزود بدبابات شيفتون ودبابات يوغوسالفية جديدة M84، وناقلة 

جنود يب إم يب 2.

اللواء املدرع اآليل 15 )سمي لواء الفتح ثم تغري إىل لواء مبارك(، )القاطع   -2
العقيد فؤاد  بقيادة  املنطقة الرشقية بني اخلرب واخلفجي،  الرشقي( مقره يف 

حداد. وهو مزود بمدرعات الفهد املرصية. ويعد لواء مدرعا خفيفا.

َي التحرير(، بقيادة العقيد ركن خالد الرديني،  اللواء السادس مشاة )ُسمِّ  -3
ومقره يف حفر الباطن )القاطع الشاميل(. وكان تسليحه خفيفا، يضم سيارات 

وانيت مزودة برشاشات عيار 50 ملم وبنادق جي 3 ورشاشات.

عبدالوهاب  ركن  العقيد  بقيادة  الرشقي(  )القاطع  مشاة،  )اخللود(  لواء   -4
العنزي، ومقره يف قاعدة امللك خالد بحفر الباطن.

لواء )بدر( مشاة، بقيادة العقيد عبداهلادي الراجحي، ومقره يف قاعدة امللك   -5
خالد بحفر الباطن.

امللك  الوسمي ومقره يف قاعدة  إبراهيم  العقيد  بقيادة  لواء )احلق( مشاة،   -6
خالد بحفر الباطن.

ت�صكيل وتدريب القوة البحرية الكويتية

انتقل الزورقان الكويتيان إىل البحرين بعد فرتة من رسومها يف اجلبيل. قامت 
إحكام  يف  وشاركا  والبحرينية.  األمريكية  القوات  مع  بالتدريب  البحرية  القوة 
احلصار عىل العراق. ومما يذكر للقوات البحرية الكويتية، مشاركة بعض ضباطها 
SEALS يف عملية الوصول عرب غواصة  املارينز األمريكية  وأفرادها مع قوات 

صغرية إىل شاطئ الفنطاس يف الكويت املحتلة بغرض االستطالع. 
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األمريكية  املركزية  القيادة  غطاء  حتت  تعمل  كلها  الكويتية  القوات  كانت 
القوات  دور  وسنذكر  مجيعا.)158(  التحالف  قوات  تديران  اللتني  والسعودية 

الكويتية بالتفصيل يف القسم اخلاص بوقائع حرب عاصفة الصحراء.

القوات ال�صعودية وقوات دول اخلليج العربي:

ترتبط دول جملس التعاون اخلليجي فيام بينها بكيان عسكري مشرتك حيمل 
اسمه "درع اجلزيرة"، والذي مل يكن - يف ذلك الوقت - كيانا قويا أو مؤثرا، فكان 
وجوده رمزيا أو شكليا خيدم فكرة وجود تعاون وتنسيق بني جملس التعاون. إال 
للكويت  العراقي  الغزو  بعد  اخلليج  دول  هلا  تعرضت  التي  الكبرية  الصدمة  أن 
جعلت درع اجلزيرة حيظى بمزيد من االهتامم السيايس. وبدأ هذا االهتامم املتزايد 
درع  قوات  وكانت  الكويت.  حترير  حرب  يف  املشاركة  مهمة  إليه  أسديت  حني 
احلدود  ترابط عىل  الغزو  من  األول  األسبوع  ومنذ  االستعداد  أهبة  اجلزيرة عىل 

الشاملية الرشقية للسعودية.

العسكري  التحالف  يف  إمكانياهتا  كل  السعودية  العربية  اململكة  وضعت 
املشارك بعملية عاصفة الصحراء، وتولت السعودية من خالل الفريق أول ركن 
طيار األمري خالد بن سلطان آل سعود قيادة القوات العربية املشرتكة يف التحالف 
أول  الفريق  مع  باالشرتاك  العسكري  التحالف  قيادة  إىل  باإلضافة  العسكري، 
نورمان شوارتزكوف قائد القوات األمريكية. وقامت السعودية بتنظيم وتوزيع 
املشرتكة.  القوات  جلميع  واإلمداد  اإلسناد  وتوفري  السعودية  يف  القوات  أماكن 
باإلضافة إىل ذلك، فقد تولت اململكة تقديم اإلعاشة إىل مجيع القوات املشرتكة، 
اململكة  قدمت  فهد،  امللك  تعليامت  عىل  "بناء  سلطان:  بن  خالد  األمري  ويقول 
األمريكية،  القوات  وكانت  جندي.  ألف   750 من  ألكثر  نفقتها  عىل  الطعام 

)158( اللواء ركن طيار صابر السويدان والرائد ركن ظافر العجمي، تاريخ اجليش الكويتي 1949 – 1999، 
ص. 440 – 461.
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وحدها، تتزود يوميا بمليوين جالون من مياه الرشب. كام بلغت كمية الوقود التي 
استهلكها الفيلقان األمريكيان يوميا نحو 4.5 ماليني من اجلالونات".)159(

يمثل اجليش السعودي ثاين أكرب جيش يف القوات املشرتكة بعد أمريكا، حيث 
انضم 95.400 جندي من اجليش واحلرس الوطني موزعني عىل األسلحة اجلوية 

والربية والبحرية. واستشهد من اجليش السعودي 38 شهيدا، وجرح 175.

كان عدد الطائرات السعودية املشاركة يف عاصفة الصحراء 886 طائرة من 
أنواع خمتلفة. ونفذت ما جمموعه 7.018 طلعة جوية خمتلفة املهام، وهي تشكل 

6.5% من جمموع الطلعات، حيث كانت السعودية الثانية بعد أمريكا.)160(

دبابة، و930  السعودي يف حرب عاصفة الصحراء 270  استخدم اجليش 
أنواع متعددة، و115 سالح مدفعي، وأكثر من 400 سالح  مدرعة مقاتلة من 
"باتريوت"،  للصواريخ  مضادة  بطاريات  إىل  باإلضافة  للدبابات.)161(  مضاد 

وأنواع كثرية من الصواريخ املوجهة.

بلغ  واجلنود  الضباط  من  بعدد  املتحدة  العربية  اإلمارات  دولة  واشرتكت 
1.497 من القوات الربية والقوات اجلوية، واستشهد منهم 5، وقيل 8، وجرح 
بالقيادة  التحقت  آلية  مشاة  كتيبة  من  مكونة  الربية  القوة  كانت   )162(.21 منهم 
اجلوية  القوة  إىل  اإلماراتية  اجلوية  القوة  وانضمت  املشرتكة.  للقوات  الرشقية 
الطائرات  أقلعت  جندي   7000 تضم  التي  اجلوية  قواعدها  ومن  الكويتية. 
اإلماراتية 109 طلعات، حيث طارت املرياج )2000( عدد 58 طلعة اعرتاضية، 

)159(   الفريق أول ركن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز، مقاتل من الصحراء، ص. 334.
)160(   الفريق أول ركن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز، مقاتل من الصحراء، ص. 392-391.

(161) Anthony H. Cordesman and Abraham R. Wagner, The Lessons of Mo -
ern War: The Gulf War, volume IV, Boulder, Colorado, US, Westview 
Press, 1996, p. 183.

)162(   أمحد العبيدي، دور إمارايت بطويل يف حترير الكويت، جريدة البيان اإلماراتية، 2015/11/17.
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إقالع  إىل  باإلضافة  طلعة،   45  130-C و   212-C النقل  طائرات  وأقلعت 
طائرات املرياج 2000 ست طلعات استطالعية. وقامت طائرات املرياج 2000 
املدفعية  ومواقع  اآللية  والقوات  العراقيني،  املشاة  اجلنود  باستهداف  اإلماراتية 

ومراكز التزويد.)163( 

ودخلت البحرين احلرب بقوات جوية وبرية، وكان عدد العسكريني 223 
ضابطا وجندي، جرح منهم 2.)164( وذكر مصدر آخر أن عدد أفراد القوة البحرينية 
بعدد 266 طلعة جوية  البحرينية  اجلوية  القوات  وقامت  3.500 جندي.)165( 
قتالية من خالل طائراهتا اجلديدة F-16. وقامت بت 166 طلعة دفاعية وهجومية 
من  طائراهتا  أيضا  البحرين  واستخدمت  اليوم.  يف  جوية  طلعات   6-4 بمعدل 
طراز F-5 لعمل 122 طلعة اعرتاضية بمعدل 3-4 طلعات يف اليوم. وهامجت 
ومواقع  ِسلكوورم،  صواريخ  ومنصات  رادار،  مواقع  بت  متثلت  عراقية  أهدافا 

متركز أسلحة مدفعية.)166(

ودعمت قطر قوات التحالف بقوات جوية وبرية، بعدد من اجلنود والضباط 
القطرية مزودة بت 25 دبابة، و60  الكتيبة  بلغ 1.581، جرح منهم 2. وكانت 
مدرعة، و3-5 أسلحة مدفعية. وقاتلت الكتيبة القطرية مع نظرياهتا من القوات 
اخلليجية ببسالة يف معركة اخلفجي. وخصصت قاعدهتا اجلوية الستخدام قوات 
هليكوبرت  و12  مقاتلة،  طائرة  و21  جندي   700 يرابط  كان  حيث  التحالف، 
 5 بمعدل  اعرتاضية  طلعة   41 القطرية   1-F املرياج  طائرات  أقلعت  هجومية. 

(163)   Anthony H. Cordesman and Abraham R. Wagner, The Lessons of Mo -
ern War: The Gulf War, volume IV, Boulder, Colorado, US, Westview 
Press, 1996, p. 209.

)164(   الفريق أول ركن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز، مقاتل من الصحراء، ص. 483.
)165(   انظر كتاب: "دور قوة دفاع البحرين يف حرب حترير دولة الكويت"، ط. 1، املنامة، 1991.

(166)  Anthony H. Cordesman and Abraham R. Wagner, The Lessons of Mo -
ern War: The Gulf War, volume IV, Boulder, Colorado, US, Westview 
Press, 1996, p. 208-209.
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طلعات يوميا. وقامت طائرات األلفا بطلعتني.)167(

بت 957 عسكري ما بني ضابط وجندي  التحالف  أما عامن فزودت قوات 
احلدود  عىل  قواهتا  من  عامن  وعززت   .1 منهم  وجرح  الربيتة،  القوات  من 
العامنية اليمنية.)168( وكانت قوهتا الربية مشرتكة ضمن اهلجوم الربي من القاطع 

الرشقي.

قوات م�صر و�صوريا واملغرب

يقول الفريق خالد بن سلطان أن املحور العريب املكون من السعودية ومرص 
إياه  مرجعا  تشكله  سبب  ورشح  لصدام،  العربية  املعارضة  قلب  شكل  وسوريا 
إىل أن "كاًل منها رأت يف حركة صدام هتديدا خطريا ملصاحلها احليوية. صممت 
إذ  املنطقة.  عىل  هيمنته  فرض  صدام  حماولة  إفشال  عىل  وسوريا  ومرص  اململكة 
عرضة  وجعلها  اململكة  أمن  هتديد  الستطاع:  تلك  حماولته  يف  صدام  نجح  لو 
لالبتزاز؛ وهتميش دور مرص عىل الساحة العربية؛ وتعريض نظام احلكم يف سوريا 
خلطر داهم. فلو مل يشكل صدام خطرا جسيام عىل مصالح هذه الدول العربية ملا 
َل التحالف، وملا ُشنت احلرب. ولعلها لو ُشنت يف غياب املشاركة العربية  تشكَّ

لغدت حربا عىل نحو خمتلف متاما".)169(

عملت القوات العربية وعدد من القوات اإلسالمية حتت قيادة األمري خالد 
القيادة األمريكية.)170( وال شك أن  بن سلطان، بسبب عدم قبوهلا للعمل حتت 
وجود القوات العربية ضمن قوات التحالف لتحرير الكويت ذو أمهية بالغة إذ 
(167)  Anthony H. Cordesman and Abraham R. Wagner, The Lessons of Mo -

ern War: The Gulf War, volume IV, p. 209.
(168)  Anthony H. Cordesman and Abraham R. Wagner, The Lessons of Mo -

ern War: The Gulf War, volume IV, Boulder, Colorado, US, Westview 
Press, 1996, p. 208.
)169(   الفريق أول ركن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز، مقاتل من الصحراء، ص. 209 – 268.

)170(   الفريق أول ركن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز، مقاتل من الصحراء، ص. 259.
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تبني استمرار أغلبية الدول العربية بالتضامن والتعاون فيام بينهم، وسط تنكر دول 
عربية ملبادئ جامعة الدول العربية.

وافقت مجهورية مرص العربية صاحبة الثقل السيايس العريب واجليش العريق 
عىل إرسال قوات برية تعدادها 33.677 جندي إىل السعودية، ووصلت طالئعها 

مبكرا. وكان اهلدف الرئييس إلرسال القوات املرصية هو محاية السعودية. 

وكانت القوات املرصية مكونة من الفرقة الثالثة مشاة آلية، والفرقة الرابعة 
وهي  خاصة(.  )قوات  صاعقة   145 واللواء  ميدان،  مدفعية  ولواء  املدرعة، 
وبشكل  صواريخ.  ورامجات  ومدفعية  ودبابات  مدرعة  جنود  بناقالت  مزودة 
حمدد فهي مزودة بت 360 دبابة، 750 آلية مدرعة، و140 سالح مدفعي، و225 
سالح مضاد للدبابات.)171( وصلت طالئع القوة املرصية يف 1990/8/13م، 
وتكاملت يف وقت الحق عىل أكتوبر. ُنقلت معظم القوات املرصية عرب السفن 
السعودية إىل ميناء ينبع عىل البحر األمحر ثم نقلت مرة أخرى برا إىل الرشق حيث 
بالقرب من  تقع  التي  العسكرية  امللك خالد  الباطن ومدينة  متركزت حول حفر 

احلدود الكويتية والعراقية.)172(

يكن  مل  الذي  بالل،  عيل  حممد  ركن  اللواء  بقيادة  املرصية  القوة  وكانت 
متحمسا للعملية كام يبدو من لقاءاته املتلفزة، حيث كان يرى أهنا مؤامرة. ثم حلَّ 
حمله قائد آخر هو اللواء ركن صالح حلبي. وعندما حان اهلجوم الربي دخلت 
القوات املرصية برفقة القوات الكويتية والسعودية إىل الكويت يف يوم واحد دون 
بسبب   - بالل  عيل  حممد  املرصية  القوات  قائد  قال  – كام  معركة  أي  حتدث  أن 
استسالم القوات العراقية الناتج عن حسم الرضبات اجلوية للحرب. ومل تدخل 

(171)  Anthony H. Cordesman and Abraham R. Wagner, The Lessons of Mo -
ern War: The Gulf War, volume IV, Boulder, Colorado, US, Westview 
Press, 1996, p. 197.

)172(      الفريق أول ركن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز، مقاتل من الصحراء، ص. 262.
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القوات املرصية كغريها من القوات العربية إىل العراق. وبسبب حوادث استشهد 
النقيض من ذلك، يؤكد تقرير  من اجلنود املرصيني 11، وُجرح 84.)173( وعىل 
الضابط الكويتي  اللواء سامل مسعود الرسور حدوث مناوشات يف اجلبهة الغربية 

للكويت بني قوات التحالف العربية والقوات العراقية  كام سنرى الحقا.

عيل  الركن  اللواء  بقيادة  جنديا   14.300 بت  السورية  القوات  وشاركت 
ينبع عىل  ميناء  إىل  السعودية  السفن  متن  حبيب أصالن. فوصلت طالئعها عىل 
التاسعة  الفرقة  من  السورية  القوة  تتكون  1990/11/4م.  يف  األمحر  البحر 
املدرعة، وثالثة ألوية مقاتلة، وفوج من الصاعقة. وكانت عدهتا عىل أقل تقدير 
235 دبابة سوفييتية طراز T-62 وهي أقدم من T-72، و200 مدرعة مقاتلة، 
و90 سالح مدفعي، وعدد كبري من األسلحة املضادة للدبابات.)174( وأسندت 
املنطقة  يف  املشرتكة  للقوات  احتياطي  تشكيل  بمهمة  القيام  السورية  للقوات 
الشاملية للسعودية، وذلك رفعا حلرجها البالغ وحساسيتها من العمل بالقرب من 
القوات األمريكية. وقد كانت اخلطة تقيض بأن تقوم القوات العربية باهلجوم عىل 
الدفاعات العراقية املتمركزة يف الكويت وتتوقف عند احلدود الكويتية العراقية. 
ودخلت القوات السورية مع القوات املرصية والكويتية والسعودية إىل الكويت 
دون أن حيدث اشتباك حقيقي مع القوات العراقية املستسلمة.)175( ودخلت بقية 

القوات السورية للكويت بتاريخ 1991/2/27م.)176(

ودعمت املغرب القوات املشرتكة بت 1.327 جنديا من القوة الربية مشكلة 

https://www. ،2014/7/22 ،173( اللواء حممد بالل عيل، مؤمتر صحفي أذيع عىل قناة مرص العربية(
. youtube.com/watch?v=ME9n1Bq7Y8s )تاريخ الدخول 2020/1/9(. 

(174) Anthony H. Cordesman and Abraham R. Wagner, The Lessons of Mo -
ern War: The Gulf War, volume IV, p. 199.

(175) Anthony H. Cordesman and Abraham R. Wagner, The Lessons of Mo -
ern War: The Gulf War, volume IV, p. 200.

)176(   الفريق أول ركن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز، مقاتل من الصحراء، ص. 268-279، ؛ اللواء 
حممد بالل عيل، مؤمتر صحفي أذيع عىل قناة مرص العربية.
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من الفرقة السادسة املشاة امليكانيكية، وكانوا بقيادة العقيد أمحد بنياس. خصصت 
للقوة املغربية نقطة دفاعية حصينة يف السفانية وبالقرب من رأس مشعاب لتحمي 

الطرق املؤدية إىل املناطق النفطية.)177(

قوات الدول الإ�صالمية:

التحالف  قوات  مع  لتشرتك  قواهتا  من  جزءا  إسالمية  دول  ست  أرسلت 
عددا،  الستة  اإلسالمية  اجليوش  أكرب  الباكستاين  اجليش  كان  الكويت.  لتحرير 
وصلوا  جندي   10.000 حوايل  إىل  ازدادوا  ثم  جندي،   6.406 كانوا  حيث 
يف  تبوك  يف  الصحراء  درع  عملية  أثناء  ومتركزت  1991م.  يناير   10 بتاريخ 
الشامل الغريب، ويف مخيس مشيط يف اجلنوب الغريب. ويف عملية عاصفة الصحراء 
الوطنتي  احلترس  إىل  منضام  عرعر  يف  الباكستتاين  املدرع  السابتع  اللتواء  حشد 

الستعودي.)178(  

أما أفغانستان فقد أرسلت 308 جندي من قوات املجاهدين، وصلوا بتاريخ 
2/11. وقامت بنغالدش بإرسال 2.231 جندي. وكانت مهمة قوات النيجر 
البالغة 481 جنديا هي محاية نقطة حصينة يف حفر الباطن. كام ودعمت السنغال 
قوات التحالف بت 500 جندي متركزت عند ميناء رأس مشعاب بجوار القوات 
املغربية.)179( أما تركيا فلم تعتزم املشاركة يف اهلجوم عىل القوات العراقية إال يف 
حال اعُتدي عليها. وأرسلت فرقاطتني إىل اخلليج العريب، وحشدت عىل حدودها 
الستخدام  إنجرلك  قاعدة  وأتاحت  للحامية.  جندي   120.000 العراق  مع 

قوات حلف الناتو والقوات األمريكية.)180(

)177(   الفريق أول ركن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز، مقاتل من الصحراء، ص. 301-300.

)178(   الفريق أول ركن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز، مقاتل من الصحراء، ص. 306-305.
)179(   الفريق أول ركن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز، مقاتل من الصحراء، ص. 303.

)180(   الفريق أول ركن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز، مقاتل من الصحراء، ص. 483؛ وانظر أيضا:
 L.Col. Joseph P. Englehardt, “Desert Shield and Desert Storm: A Chronology
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القوات الفرن�صية

املؤثرة يف  القوات  الفرنسية اجلوية والربية والبحرية من بني  القوات  كانت 
اململكة يف سبتمرب  إىل  بالوصول  بدأت  الصحراء، حيث  جمريات حرب عاصفة 
1990م، ومحلت العملية الفرنسية اسم الكود "داجيه" ويعني األيل أو الشادن. 
يف  طائراهتم  وربضت  العسكرية،  خالد  امللك  مدينة  حول  الربية  القوة  متركزت 

مطار مدين يف األحساء تم حتويله إىل مطار عسكري.

إلخراج  العسكري  العمل  برضورة  موقنا  ميرتان  الفرنيس  الرئيس  كان 
العراق من الكويت ومحاية اململكة، فيام كان وزير دفاعه شيفنامن، وهو يساري 
متشدد يف احلزب االشرتاكي، معارضا للتدخل العسكري، بل كان مياال لصدام 
املتحدة  للواليات  الشخيص  التقارب األيدلوجي، وبحكم عدائه  حسني بحكم 
األمريكية. ولكن فداحة أخطاء العراق السياسية والعسكرية وخرقه كل القواعد 
األخالقية واإلنسانية يف الكويت، باإلضافة إىل اقتحام القوات العراقية للسفارة 
الفرنيس يف الكويت وأخذهم فرنسيني رهائن؛ ساهم يف  الفرنسية ومقر السفري 

ترجيح كفة املؤيدين للتدخل العسكري.

الفرنسية واصفا عددها وعدهتا  القوات  بن سلطان عن  األمري خالد  كتب 
ودورها يف حرب حترير الكويت. تكونت القوات الفرنسية من 16.500 جندي 
نابليون  السعوديون  الضباط  عليه  أطلق  الذي  روكجوفر،  ميشيل  الفريق  بقيادة 
الثاين. وكانت القوات الفرنسية حتت قيادة الفريق خالد بن سلطان يف أثناء عملية 
عمليات  مرسح  يف  شوارتزكوف  نورمان  قيادة  إىل  انتقلت  ثم  الصحراء،  درع 

عاصفة الصحراء. 

وقدمت  كام  مهمة.  بحرية  بقطع  فرنسا  سامهت  التسليح،  مستوى  وعىل 
 Persian Gulf Crisis”, Strategic Studies  1991-and Troop List for the 1990

.10-Institute, US Army War College, Special Report, pp. 8
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للتحالف 54 طائرة مقاتلة من طراز جاكوار ومرياج F-1، و60 طائرة هليكوبرت 
هجومية طراز بومبا وغزال إلسناد قوهتا الربية املكونة من فرقة مدرعة خفيفة جمهزة 
 10-AMX بدبابات مدولبة، أي تسري عىل عجالت ال جنازير، وهي من طراز

الرادار. RC. وجلب الفرنسيون أيضا دفاعاهتم اجلوية وأجهزة 

ويصف األمري خالد بن سلطان هذه القوة بأهنا األكثر تدريبا من بني اجليوش، 
وأهنا ذات خفة حركة عالية. وبالنسبة ملهامها القتالية ضمن خطة حترير الكويت، 
فكانت مهمتها اجلوية تقيض بالقيام بدوريات جوية استطالعية. أما الفرقة الربية 
أو  الثابتة،  الدفاعات  الفرقة احتالل  "مل يكن من مهام هذه  فيقول األمري خالد: 
تتميز  ألهنا  املعادية؛  احلصينة  الدفاعية  املواقع  اخرتاق  أو  الكثيفة،  املوانع  عبور 
بتوجيه  عادة  وتكلف  عالية،  وبرسعات  طويلة،  ملسافات  التحرك  عىل  بالقدرة 
رضبات قوية ومفاجئة إىل أجناب ومؤخرة العدو". وسميت املهمة الفرنسية بت 
لتطويق  الغرب  بااللتفاف من جهة  املناورة  األيرس" التي عملت عىل  اف  "اخُلطَّ

فرق احلرس اجلمهوري العراقي خارج الكويت وتدمريها.)181(

القوات الربيطانية

العراقي عىل  العدوان  إهناء  الدول محاسا ورغبة يف  أكثر  بريطانيا من  كانت 
الكويت. فعالوة عىل الرابطة القوية والتارخيية التي كانت جتمع الكويت وبريطانيا، 
فإن االعتداء العراقي هيدد السلم الدويل. وكانت رئيسة الوزراء مارغريت ثاترش 
انتصارها يف حرب  بعد  بموقف قوي وبخاصة  وتنعم  الثانية  الرئاسية  يف فرتهتا 
وشعبية  شعبيتها  من  زادت  التي  1982م،  سنة  األرجنتني  ضد  الفوكالند  جزر 
بشكل  ومؤثرة  رسيعة  بريطانيا  فعل  ردة  كانت  فقد  ولذلك  املحافظني.  حزب 

إجيايب عىل املوقف األمريكي الداعم للكويت ودول اخلليج العريب.

)181(   الفريق أول ركن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز، مقاتل من الصحراء، ص. 259، 332-313.
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جاءت قوة بريطانية كبرية تعد الثالثة من حيث احلجم؛ إذ قدرها السعوديون 
 53.462 بت  الربيطانيتة  الدفتاع  وزارة  َرهتا  وقدَّ جندي،)182(   45.300 بت  
جندي.)183( وكان القوة الربيطانية بقيادة آندرو ولسون ثم حل حمله السري بيرت دي 
ال بليري الذي نرش بحثا علميا عسكريا حول عملية عاصفة الصحراء،)184( ثم نرش 
مذكراته بخصوص مشاركة القوات الربيطانية يف هذه احلرب. أعطى الربيطانيون 

)185(.Operation Granby هذه العملية اسم عملية غرانبي

1990/8/11م،  بتاريخ  السعودية  إىل  الربيطانية  القوات  طالئع  وصلت 
التورنيدو  طائرات  أرساب  وصلت  حني  اجلوية  للقوات  األسبقية  كانت  حيث 
واجلاكوار، ثم وصلت القوات البحرية والربية لتتكامل قبل بدء عاصفة الصحراء. 

واتفقت القوات الربيطانية عىل العمل حتت القيادة األمريكية.)186(

األوىل،  املدرعة  الفرقة  الربية مكونة من  القوة  التفصيل، كانت  وبقليل من 
وهو احتاد بني اللواء السابع واللواء الرابع وتعدادها 30.000 جندي، ومتتلك 
مركبة  و12.069  املهام،  خمتلفة  مدرعة  و2.611  قتالية،  دبابة   180 حوايل 
ذات أغراض لوجستية وهندسية. وصلت إىل السعودية أوىل طالئع القوة الربية، 
"جرذان الصحراء" بتاريخ 1990/10/15م، قبل  اللواء السابع املسمى  وهي 
أن يصل اللواء الرابع يف ديسمرب 1990م. وتشكل القوة الربيطانية املشاركة يف 

)182(   الفريق أول ركن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز، مقاتل من الصحراء، ص. 306.
(183)	 Ministry	of	Defense,	UK,	“1990/1991	Gulf	Conflict”,	Archived	on	16	

August 2012. www.gov.uk (accessed in 14/1/2020).
(184)	 Peter	de	 la	Billiere,	"The	Gulf	Conflict:	Planning	and	Execution."	The	

RUSI Journal 136, 4 (1991): 7–12.
(185) Peter de la Billiere, Storm Command: A Personal Account of the Gulf 

War, 1st edition, London, Motivate Publishing, 1992; House of Com-
mons, Defense Committee, Preliminary Lessons of Operation Granby, 
Tenth Report, London, HMSO, July 17, 1991. 

)186(   الفريق أول ركن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز، مقاتل من الصحراء، ص. 259.
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عملية عاصفة الصحراء 20% من اجليش الربيطاين.)187(

 7.000 حوايل  إىل  جنودها  عدد  وصل  فقد  اجلوية  امللكية  للقوة  وبالنسبة 
جوية  قوات  أيضا  وتضم  طائرة.   72 حوايل  إىل  املقاتلة  طائراهتا  وعدد  جندي، 
SAS. وبيشء من التفصيل، تشتمل القوة امللكية اجلوية الربيطانية عىل:  خاصة 
عدد 51-60 طائرة مقاتلة طراز Tornado GR1، توزعت عىل قواعد يف تبوك 
 Tornado F3 والظهران واملحرق بالبحرين؛ عدد 18 طائرة دفاع جوي طراز
 Jaguar GR1A متمركزة يف الظهران؛ عدد 12 طائرة هجومية اعرتاضية طراز
 Buccaneer S2B متمركزة يف املحرق؛ عدد 12 طائرة هجومية بحرية طراز
مهمتها حتديد أهداف قصف لصالح طائرات التورنيدو املوجهة بالليزر؛ عدد 15 
طائرة نقل جوي طراز C-130؛ عدد 9 طائرات تزويد وقود طراز VC-10؛ 
عدد 8 طائرات تزويد وقود طراز Victor K2، عدد 1 طائرة تزويد وقود طراز 
متمركزة   Nimrod MR2 ؛ عدد 3 طائرات استطالع طرازTristar KC1
متمركزة   Phantom FGR2 يف السيب بعامن؛ عدد 6 طائرات هجومية طراز
يف قربص. ويبلغ عدد الطلعات اجلوية هلذه الطائرات 5.417 طلعة مشكلة %5 
من إمجايل طلعات قوات التحالف يف عاصفة الصحراء، لتكون الثالثة بعد أمريكا 

والسعودية.)188(

جندي،   5.000 من:  لة  ُمَشكَّ فكانت  الربيطانية  البحرية  امللكية  القوة  أما 
أو ثالث، و10 سفن مضادة لأللغام، وغواصتني،  وثامنية مدمرات وفرقاطتني 
وثالثة زوارق دورية، وثالثة أرساب طائرات هليكوبرت بحرية، وغريها من آليات 
سامهت  ذخرية.  وخمازن  ومستشفى  بالوقود  تزويد  وسفن  جوي  ودفاع  بحرية 
لقرار جملس األمن،  تنفيذا  العراق  االقتصادي عىل  بفرض احلصار  السفن  تلك 
(187)  Anthony H. Cordesman and Abraham R. Wagner, The Lessons of Mo -

ern War: The Gulf War, volume IV, p. 156-162.
(188)  Anthony H. Cordesman and Abraham R. Wagner, The Lessons of Mo -

ern War: The Gulf War, volume IV, p. 162-164.
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وقد أحيص جمموع اعرتاضات السفن الربيطانية فكانت 3.171 اعرتاضا.)189(

القوات الأمريكية:

غزو  بعد  األمريكية  املتحدة  بالواليات  فهد  امللك  جاللة  اتصال  إثر  عىل 
الدفاع  وزير  تشيني  ديك  1990/8/6م  يف  اململكة  إىل  حرض  للكويت  العراق 
األمريكي، وكولن باول رئيس هيئة األركان املشرتكة، ويرافقه عدد من الضباط 
واملعدات  اجلنود  لنقل  لعمليات كربى  للتحضري  األمريكي  اجليش  القياديني يف 

واألسلحة إىل قواعد عسكرية يف اململكة.)190(
مل تكن عملية نقل اجلنود واملعدات واألسلحة واآلليات هينة، إذ اعرتضتها 
الكثري من العقبات واملشاكل، لكنها ُحلَّت يف هناية األمر. جاءت إىل بحار الرشق 
األوسط ثامنية حامالت طائرات، وأرساب كثرية من الطائرات متنوعة املهام، ثم 

تبعتها القوات البحرية والربية.
جنديا   540.331 اجلنود  عدد  كان  األمريكية  القوات  تكاملت  وحني 
يتوزعون عىل القوات اجلوية والربية والبحرية. توىل اجلنرال نورمان شوارتزكوف 
خالد  األمري  مع  بالتشارك  التحالف  وقوات  األمريكي  للجيش  املركزية  القيادة 
بن سلطان قائد القوات املشرتكة ومرسح العمليات، وكان تشارلز هورنر قائدا 
للقوات اجلوية،)191( أما جون يوساك فتوىل قيادة القوات الربية، يف حني كان قائد 

القوات البحرية وولرت بوِمر. 

كان احلشد العسكري األمريكي هائال، واستخدمت القوات األجهزَة التقنية 
املتطورة والكمبيوترات وأجهزة التحكم عن بعد، كام ووظفت األقامر الصناعية 

(189)  Anthony H. Cordesman and Abraham R. Wagner, The Lessons of Mo -
ern War: The Gulf War, volume IV, p. 165-166.

)190(   الفريق أول ركن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز، مقاتل من الصحراء، ص. 216. 
)191(   له مذكرات كتبها بالتعاون مع توم كالنيس، فيها مشاهداته وانطباعاته عن احلرب، انظر:

Tom Clancy and Chuck Horner, Every man a Tiger: The Gulf War Air Ca -
paign, London, Pan Books, 2001.
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وقد  الذكية.  والقنابل  الصواريخ  إىل  باإلضافة  والرصد،  والتجسس  للتصوير 
املستخدمة يف  األمريكية  وافيا لألسلحة  الفودري رشحا  العميد ركن عيل  كتب 

حرب حترير الكويت.)192(

مل يكن ينقص التطور اهلائل يف الصناعة العسكرية الغربية سوى جتربة هذه 
َر صدام حسني  الفتاكة يف حرب حقيقية ال مترينات عسكرية، وقد وفَّ األسلحة 
الفرصَة للقوات األمريكية واألوروبية أن جترهبا عىل بالده وشعبه، فيلحق صدام 

ببالده وبجيشه إذالال وعارا لن يمحوه التاريخ. 

ميزانية عمليتي درع ال�صحراء وعا�صفة ال�صحراء

ُرصد للعمليتني العسكريتني للدفاع عن السعودية Desert Shield وحترير 
الدفاع  وزارة  وقدرهتا  العامل،  يف  ميزانية  أكرب  ثالث   Desert Storm الكويت 
األمريكية بحوايل 61 مليار دوالر أمريكي، وهو املبلغ الذي تعهدت بدفعه دول 
التحالف ألمريكا من أجل اإلعداد للحرب. وقد تعهدت أمريكا بت 7 مليار دوالر، 
أما بقية احللفاء فدفعوا حوايل 54 مليار دوالر؛ دفعت منها دول اخلليج العريب 
حوايل 36 مليار دوالر، ودفعت أملانيا واليابان حوايل 16 مليار دوالر، ودفعت 
ما دفعته  املتحالفة  الدول  ملياري دوالر. وتشمل مسامهات  دول أخرى حوايل 
نقدا أو ما قدمته عينا من أسلحة ولوجستيات. وكانت تعهدات احللفاء ألمريكا 

كام يوضحه اجلدول التايل، ونضيف عليه حوايل 7 مليار من أمريكا:)193(

)192(   عميد ركن طيار عيل حممد الفودري، رائعة اجلنرال شوارتزكوف: عملية عاصفة الصحراء، ط. 1، 
الكويت، د.ن، 1992.

(193) “Conduct of the Persian Gulf War: Final Report to Congress, Covering 
the Invasion of Kuwait, Saddam Hussein, Operation Desert Shield and 
Desert Storm, Maritime Interception, Air and Ground Campaign”, De-
partment of Defense, US Military, 1992, Progressive Management Pub-
lication, pp. 444-447.
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املبلغ باملليون $الدولة
16.839السعودية
16.057الكويت
10.012اليابان
6.572أملانيا

4.088اإلمارات
355كوريا

29دول أخرى
53.952املجموع

)املصدر: وزارة الدفاع األمريكية(

ولكن هذه املبالغ ليست كل يشء، فالسعودية دفعت ما يزيد عن 50 مليار 
والبنية  السعودي  اجليش  تطوير  وأعامل  الرتتيبات  من  الكثري  أجل  من  دوالر 
التحتية اخلاصة بالطرق والقواعد العسكرية ورشاء األسلحة وغريها. وتعهدت 

السعودية أيضا بدفع مبلغ مليار دوالر لربيطانيا.)194(

 16 مبلغ  وهو  ألمريكا  به  تعهدت  مما  بكثري  أكثر  الكويت  دفعت  وكذلك 
ملياري  من  أكثر  رسميا  تسلمت  للكويت  املؤيدة  العربية  فالدول  دوالر.  مليار 
أكثر من 556 مليون دوالر عىل رشاء أسلحة جديدة  الكويت  دوالر. ودفعت 
وتدريب اجليش للتحضري لعلمية التحرير. وقد خصص مبلغ 22 مليار من أجل 

امليزانية العسكرية.)195(

(194) Anthony H. Cordesman and Abraham R. Wagner, The Lessons of Mo -
ern War: The Gulf War, volume IV, p. 174.

)195(   انظر اجلزء الرابع من هذا الكتاب، حيث أوضحت حمارض اجتامعات جملس الوزراء يف الطائف بعضا 
من تلك املرصوفات.
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Operation Desert Storm عا�صفة ال�صحراء

اخلطة: 

اجلوية  القوة  ر  ُمَنظِّ بقيادة  األمريكيني  احلروب  خمططي  من  فريق  ساعد 
اهلجومية،  الصحراء  عاصفة  عملية  خطة  وضع  عىل  الثالث)196(  واردن  جون 
وذلك بإرشاك كولن باول رئيس األركان ونورمان شوارتزكوف القائد املركزي 
للقوات. وترمي اخلطة إىل إعطاء القوة اجلوية الدور األسايس يف عملية اهلجوم، 
بحيث تكون للقوة الربية والبحرية دورا مكمال.)197( وقدم نورمان شوارتزكوف 
الصحراء"،  "عاصفة  بنفسه  أسامها  التي  للخطة  العريضة  اخلطوط  مذكراته  يف 

وهي تتكون من أربع مراحل:

عملية الرعد الفوري Instant Thunder: وهي ترمي إىل إعامء وإخراس   -1
القيادة العسكرية املركزية العراقية ملنع قدرهتا عىل التواصل مع بقية القوات 
خالل  من  وذلك  األهداف.  رصد  عىل  قدرهتا  ومنع  األوامر،  وإعطاء 
ُتَنّفذ من خالل الصواريخ  تنفيذ عملية قصف مكثف عىل أهداف حيوية 
والطائرات املقاتلة، وتلك األهداف هي: الرادارات، والدفاعات اجلوية، 
ومنصات الصواريخ ومستودعاهتا، واملطارات، ومصانع الذخرية، ومعامل 
األسلحة، ومعامل التكرير، واجلسور، والطرق الرئيسية، وبعض مقرات 
قيادة احلرس اجلمهوري. ثم رضب وسائل املواصالت املدنية مثل خطوط 

اهلاتف، وحمطات الطاقة وحتلية املياه.
حتقيق السيادة اجلوية فوق الكويت والعراق.  -2

(196) See his book on Air Campaign: John Warden, The Air Campaign: Pla -
ning for Combat, 1st edition, Washington, D.C., National Defense Uni-
versity Press, 1988; John Warden III, "The Gulf War: How WWII Lessons 
Influenced	Planning	and	Execution	in	From	Total	War	to	Total	Victory",	
Catigny Military History Series, March, 1995.

(197) General H. Norman Schwartzkopf and Peter Petre, It Doesn’t Take a 
Hero, 1st edition, New York, Bantam, 1992, pp. 318-320.
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إهناك القوات العراقية بنسبة %50.  -3
اهلجوم الربي.  -4

أو مشاركة جون  القوات اجلوية سعيدا بوجود  قائد  مل يكن تشارلز هورنر 
قبوله  الرغم من  اخلطة. وعىل  إعداد  املسؤول عن  أنه هو  بسبب شعوره  واردن 
هبا مبدئيا وطلبه من واردن العودة إىل واشنطن استبقى بعض أفراد فريق واردن 
)املسمى فريق كش ملك( مثل ديف ديبتوال املسؤول التنفيذي عن خطة اهلجوم 
مل تكن  التي  العمليات واملعطيات  يتناسب مع مرسح  بام  كاملة، وعدلت اخلطة 

واضحة جلون واردن. 

أعد  الذي  غلوسون  بوسرت  اللواُء  اخلطِة  إنجاز  عىل  ديبتوال  ديف  ساعد 
غرفًة يف رسداب املقر الرئييس للقوة اجلوية امللكية السعودية بالرياض، وأسموها 

التامة. "الثقب األسود"، وأحيطت بالرسية 

طالب ضباط القوة الربية بدور أكرب يف اخلطة، وبالسامح هلم برضب مزيد من 
األهداف العراقية القريبة منهم، إال أن شوارتزكوف أرص عىل توجيه الرضبات 
القوة  األسايس عىل  وباالعتامد  اجلمهوري،  احلرس  أي  العراقية،  النخبة  لقوات 
 ،)%58( األمريكية  اجلوية  القوة  من  كل  اجلوية  العمليات  نفذت  وقد  اجلوية. 
وطائرات القوة البحرية األمريكية )27%(، وقوة مشاة البحرية األمريكية، املارينز 
القوات السعودية والكويتية واخلليجية والربيطانية والفرنسية  )15%(. ونفذت 
رضبات جوية أيضا. وكانت مهمة القوات البحرية، إطالق صواريخ من السفن 

احلربية عىل أهداف عراقية.

ومع ذلك، فقد كانت خطة عاصفة الصحراء تعطي القوات الربية دورا يف 
مهامجة اجلناح الغريب العراقي، وذلك بعد أن الحظ املخططون األمريكيون أنه 
الساحل  محاية  عىل  ركزت  التي  العراقية  القوات  قبل  من  حممي  وغري  مكشوف 

الكويتي واحلدود الكويتية العراقية.
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َيت خطُة مهامجة اجلناح الغريب للحرس اجلمهوري العراقي بت "اخلطاف  وُسمِّ
األيرس"، وهي تقيض بتحريك القوات الربية املشرتكة برسعة من جنوب وجنوب 
غرب الكويت إىل غريب العراق. ولكي يتفادى شوارتزكوف انكشاف هذه اخلطة، 
أمر بأال تبدأ عملية االنتقال إال بعد أن تنتهي رضبات القوات اجلوية من تدمري 
العراقية.  القوات  يدمر أكرب عدد من  أن  العراقية، وبعد  املراقبة والرصد  أجهزة 
وكانت اخلطة تقيض بنقل معظم القوات الربية عن طريق طائرات الشحن اجلوي 
القوات  وتتوغل  واجلهد،  الوقت  خيترص  بحيث  العراق،  غريب  إىل   130-C

األمريكية للعمق العراقي.)198(

احلملة اجلوية:

يف الساعات األوىل من يوم 1991/1/17م يف توقيت مكة املكرمة، والتي 
األمن  جملس  مهلة  انتهاء  وبعد  األمريكي،  بالتوقيت  1990/1/16م  توافق 
العراق  داخل  عراقية  حيوية  أهداف  عىل  مكثفة  جوية  محلة  تنفيذ  بدأ  للعراق، 

والكويت. 

القرارات  عن  النفيس  اطمئنانه  بوش  الرئيس  عن  األبيض  البيت  نقل 
الرضورية التي سيتخذها، وقام الرئيس بوش بإعطاء األمر ببدء اهلجوم. وكذلك 
قام رئيس الوزراء الربيطاين جون ميجر بتقديم تقرير لزعيم املعارضة الربيطانية 
وللملكة إليزابيث حول اقرتاب بدء اهلجوم. وعىل اجلانب العراقي، توىل صدام 

حسني قيادة القوات العراقية. 

وكإجراء احرتازي، قامت وكالة اإلف يب آي بالقبض عىل ما يقارب ثالثة 
آالف عراقي مقيم بصورة غري قانونية داخل الواليات املتحدة األمريكية، خوفا 

(198) John T. Correll, The Strategy of Desert Storm, Air Force Magazine, May 
10th 2008, https://www.airforcemag.com/article/0106storm/ (ac-
cessed in 20/1/2020).
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من قيامهم بعمليات انتقامية.)199(

ثامنية  أقلعت  1991/1/17م  يوم  من  دقيقة  ومخسني  الثانية  الساعة  يف 
 MH-53J Pave وأربعة هليكوبرتات ،AH-64 طائرات هليكوبرت طراز أباتيش
متوجهة  الظهران  من  عالية  أنوار وبرسعة  أمتار ودون  تسعة  ارتفاع  عىل   Low

شامال نحو العراق من أجل رضب موقعني لرادارات اإلنذار املبكر، ومتت العملية 
رصد.  دون  العراقي  اجلوي  للمجال  الدخول  الطائرات  ملئات  أتاح  مما  بنجاح، 
ثم دخلت طائرات الشبح Lockheed F-117A أو Stealth Fighter والتي 
تتميز بأن الرادارات تعجز عن رصدها، لتقصف مزيدا من الرادارات العراقية، 

إضافة إىل مواقع حيوية أخرى.)200(

كانت طائرات قوات التحالف التي هامجت العراق متنوعة يف اليوم األول. 
ويف الساعة الثالثة فجرا ُأطلق حوايل مائة صاروخ من صواريُخ كروز األمريكية 
نوع توماهوك من السفن احلربية الراسية يف اخلليج العريب والبحر األمحر والبحر 
املتوسط عىل العراق،. وتابعت الصواريخ األمريكية اهنامرها عىل أهداف يف بغداد 

حمدثة شلال يف القيادة احلربية العراقية.)201(

جانب  إىل  اخلمس،  اجلوية  القوات  ضمن  الكويتية  اجلوية  القوة  شاركت 
الكويت،  داخل  عراقية  مواقع  قصفت  التي  والسعودية،  والفرنسية  الربيطانية 
مثل معسكرات اجليش الكويتي التي حيتلها العراقيون. تضمنت األهداف أيضا 
مدارج الطريان العراقي وعددها ستون ما بني كبري وصغري، ومالجئ طائرات، 
(199) Frederick Stanwood, Patrick Allen and Lindsay Peacock, The Gulf War: 

A Day-by-Day Chronicle, BBC World Service, London, Heinemann, 
1991, part 3, Day One.

(200)  Zachary Kent, The Persian Gulf War: “The Mother of All Battles”, Ame -
ican War Series, New Jersey, Enslow Publishers,  1994, p. 55.

ص.  الصحراء،  عاصفة  عملية  شوارتزكوف:  نورمان  اجلنرال  رائعة  خليفوه،  عيل  طيار  ركن  عميد   )201(
.113

Zachary Kent, The Persian Gulf War: “The Mother of All Battles”, p. 57.
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معامل  املرسومة. ورُضبت  اخلطة  اجلوية حسب  السيادة  أجل حتقيق  وذلك من 
وبعض  سكود،  صواريخ  منصات  من  وعدد  والبيولوجية،  الكيميائية  األسلحة 

مقرات القيادة العسكرية، ومراكز االتصاالت. 

بلغ عدد الطلعات اجلوية يف اليوم األول أكثر من 1.000 طلعة جوية أنزلت 
عىل بغداد قنابل تزن 18.000 طن.

أنجزت 80% من اخلطة املوضوعة هلذا اليوم. وكانت خسائر العراق هائلة، 
بينام سقطت ثالث طائرات من قوات التحالف: األوىل تورنيدو بريطانية عليها 
والثالثة  بيهات،  مايكل  واسمه  قائدها  فقد  أمريكية  إف-18  والثانية  رجالن، 
سكاي هوك أيه 4 كويتية وُأرِسَ قائدها املقدم حممد مبارك، الذي ُأجرِبَ عىل الظهور 

يف التلفزيون العراقي.  

ويف ظل تعطل سالح الطريان العراقي بالكامل، أتى رد هزيل من القوات 
نفطي  ميناء  إذ أطلقت 40 رمية من مدفعيتها فأصابت رصيف  العراقية؛  الربية 
أية  حتدث  ومل  فأشعلته.  خزانا  وأصابت  بالسعودية،  اخلفجي  رأس  منطقة  يف 
خسائر برشيتتة. وقامت قوات التحالف بقصف موقع املدفعية العراقية فتوقفت 

القذائف.)202(

بقصف  جاكوار  طراز  فرنسية  طائرات  قامت  اجلوية  احلرب  أيام  ثاين  ويف 
أهداف عراقية داخل الكويت. أطلق العراقيون 8 صواريخ سكود نحو إرسائيل، 
سقطت ستٌة حوايل تل أبيب، واثنان يف حيفا، خملفة 47 جرحيا، وإصابة 1.587 
شقة سكنية، ودون أن تقتل أحدا. لقد أراد صدام حسني حشد تعاطف اجلامهري 
العربية، ويف نفس الوقت استفزاز إرسائيل من أجل إدخاهلا يف احلرب فيحدث 

رشخا بني الدول العربية واإلسالمية املتحالفة، لكن حماولته باءت بالفشل. 
ص.  الصحراء،  عاصفة  عملية  شوارتزكوف:  نورمان  اجلنرال  رائعة  خليفوه،  عيل  طيار  ركن  عميد   )202(

.120-114
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استمر القصف اجلوي إىل آخر يوم من عملية عاصفة الصحراء أي 26 فرباير 
1990م، وقد أحدث القصف تدمريا خطريا للبنية التحتية العراقية. جلأ ما تبقى 
إيران، حيث قامت  من طائرات عراقية وعددها ما بني 114 و 150 طائرة إىل 

األخرية بالتحفظ عليها.

كتب شوارتزكوف يف مذكراته عند حديثه عن يوميات احلرب، وبالتحديد 
يف 1991/2/15م:

غرفة  يف  الكمبيوتر  شاشات  وعروض  اخلرائط  أدرس  باستمرار  "كنت 
تنبئ  احلرب متصورا بعني اخليال كيف ستسري احلملة. أخريا وصلتنا مؤرشات 
املتسللني  اجلنود  فأعداد  االهنيار؛  عىل  توشك  العراقية  األمامي  اخلط  قوات  أن 

هبدف االستسالم يرتفع كل يوم، حتى الضباط بدأوا يسلمون أنفسهم. 

وكانت طائرات حتلق ليل هنار لتقصف وتدك املواقع العراقية بمعدل يفوق 
غرفة  يف  اجلدار  عىل  معلقة  حسابات  لوحة  وهناك  ساعة.   24 كل  طلعة   800
املائة من  العراقية، و31 يف  الدبابات  من  املائة  دمرنا 35 يف  قد  إننا  تبني  احلرب 
لوحة  وهناك  بالتامم.  مدفعيته  قطع  من  املائة  يف  و44  األخرى،  املدرعة  عرباته 
أخرى عن مواقع العدو معلقة بجوار لوحة احلسابات حتمل لصائق صغرية متثل 
الوحدات العراقية عىل طول خطوط اجلبهة وقد حتولت من اللون األمحر إىل اللون 
األخرض، مما يشري إىل أن الوحدات قد استنزفت بالقصف إىل 50 يف املائة أو أقل 
من قواها األصلية. أما الوحدات الواقعة عىل خط الدفاع الثاين فاللصائق عليها 
كلها تقريبا من اللون األصفر الضارب للحمرة، معنى ذلك أهنا تتمتع بت 75 يف 

املائة من قواها أو أقل".)203(
 ،1 ط.  اجلابري،  وغالب  صدوق  الدين  نور  ترمجة  بطل،  إىل  حيتاج  ال  األمر  شوارتزكوف،  نورمان   )203(

دمشق / القاهرة، دار الكتاب العريب، 1993، ص. 428. وانظر الكتاب باللغة اإلنجليزية:
General H. Norman Schwartzkopf and Peter Petre, It Doesn‘t Take a Hero, 

1st edition, New York, Bantam, 1992, pp. 438-439.
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لقد ُكتب الكثري عن تفاصيل تلك اخلسائر واألسلحة املستخدمة. وباملقارنة 
بني املصادر يتضح عدم اتفاقها عىل األعداد وبعض التفاصيل، إال أن املتفق عليه 
هو أن العراق قد ُسحق وهزم رش هزيمة واستسلم جنوده بشكل مهني ومذل. 
التي حاول فيها العراقيون مقاومة اهلجامت دون  ولعلنا نتطرق إىل أبرز املعارك 

جدوى.

معركة اخلفجي 1991/1/29م – 1991/2/1م

مع وصول الرضبة اجلوية إىل ذروهتا يف 29 يناير 1991م، وصلت أوامر عليا 
إىل ثالث فرق عسكرية عراقية وهي )الفرقة األوىل واخلامسة اآلليتان، والفرقة 
باالندفاع جنوبا واحتالل رأس اخلفجي يف  بقيادة صالح عبود  املدرعة(  الثالثة 
فقد  العملية.  سهولة  يعني  مما  مشددة،  حراسة  هناك  تكن  مل  حيث  السعودية، 
كانت األوامر العسكرية تقيض بعدم التمركز يف اخلفجي نظرا لدخوهلا يف مدى 
فائدة عسكرية  بالكويت، وال  والوفرة  النويصيب  املتمركزة يف  العراقية  املدفعية 

من الدخول يف مناوشات طاملا مل يتقرر بعد الدخول يف اهلجوم الربي.

 T-72، T-55، T-62، أنواع  من  دبابة   57 العراقية  القوات  استخدمت 
بأنه حماولة إلحراز  BMP-1. وقدر املحللون اهلدف العراقي وراء هذه العملية 

نرص رمزي ومعنوي يتم استغالله وتضخيمه إعالميا، وأخذ أرسى للقيام بعملية 
تفاوض.

حيث  اخلفجي،  يف  املتمركزين  اجلنود  عدد  من  أكرب  العراقيني  عدد  كان 
حاولوا االتصال بالقيادة ولكن مل يكن هناك رد. وقاوموا بام لدهيم من صواريخ 
باالنسحاب جنوبا.  والسعودية  األمريكية  القيادة  من  األوامر  ثم جاءهتم  التاو، 
بإسناد  مرارا  طالب  الذي  املطريي،  سلطان  اللواء  بقيادة  املنطقة  تلك  وكانت 
جوي من األمريكيني دون أن حيصل عليه كام يقول األمري خالد بن سلطان.)204(  

)204(   خالد بن سلطان، مقاتل من الصحراء، ص. 427-423.
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متكنت القوات من احتالل اخلفجي يف الساعة الثانية عرش والنصف من صباح 
1991/1/30م.

وكانت  بنفسه  املطريي  سلطان  اللواء  قادها  التي  االستطالع  عملية  بدأت 
معه رسيتان للدبابات؛ سعودية وقطرية، يساند كل رسية فصيل صواريخ مضادة 
الدبابات  من  عدٌد  باملناظري  ُرِصَد  اخلفجي  مدينة  من  اقرتاهبم  وعند  للدبابات. 
فصيل  مع  القطرية  الدبابات  رسية  مع  املطريي  سلطان  اللواء  وحترك  العراقية. 
ونجح  مرماه،  يف  كان  الذي  العراقي  الرتل  عىل  بالتصويب  وأمر  الصواريخ 
القطريون خالل ست دقائق من تبادل النريان بتحقيق إصابات مبارشة، مما جعل 
املدرعة  وعرباهتم  اخلمسة  دباباهتم  من  يقفزون  جنديا  وعرشين  عراقيا  ضابطا 
مصدرا  األرسى  هؤالء  وكان  مستسلمني.  القطرية  القوة  نحو  ويتقدمون  الستة 

للمعلومات حول الوجود العراقي داخل مدينة اخلفجي. ولكن املعركة مل تبدأ.

بن  إسناد جوي، فهدد األمري خالد  إرسال  التقاعس األمريكي عن  استمر 
سلطان بسحب مجيع الطائرات السعودية من قوات التحالف، لالستعانة ببعضها 
يف حترير اخلفجي، عندها لبى قائد القوات اجلوية األمريكية هورنر أوامر األمري 
العراقية  القوات  بقصف  وبدأت  متعددة  أماكن  من  الطائرات  فجاءت  خالد. 
وامتد  التصويب.  الدقيقة  األسلحة  خالل  من  العنقودية  والقنابل  بالصواريخ 
العراقي  االحتالل  لتعزيز  تستعدان  الكويت  يف  كانتا  عراقيتني  لفرقتني  القصف 
من  انطلقت  أن  بعد  املهمة  أداء  من  العراقية  القوات  مجيع  تتمكن  مل  للخفجي. 
الوفرة، وأفلتت قوة أصغر تعدادها حوايل 2.000 جندي من القصف اجلوي 

واستطاعت الدخول للخفجي وتعزيز القوات العراقية هناك.

مل يكن هذا القصف اجلوي قادرا عىل إخراج العراقيني من اخلفجي أو تدمري 
السعودية واخلليجية  القواُت  ُكلِّفت  بد من هجوم بري. لذلك  قوهتم، فكان ال 
البحرية  املشاة  من  طاقمني  وحترير  املدينة،  استعادة  بعملية  واملغربية  والسنغالية 
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األمريكية حمارصان فوق سطح منزل يف اخلفجي. 

مذكراته  يف  وكتب  بنفسه.  املعركة  هذه  قيادة  سلطان  بن  خالد  األمري  توىل 
رشحا لعملية التخطيط والتنفيذ أنقل فيام ييل جزءا منه:

خطتني  يعد  أن  سلطان  اللواء  من  طلبُت  اجلديد،  املوقف  هذا  ضوء  "يف 
لعمليتني منفصلتني؛ األوىل: شن غارة يف تلك الليلة نفسها عىل األطراف اجلنوبية 
املحارصون،  البحرية  مشاة  فيه  خيتبئ  الذي  املبنى  عزل  هبدف  اخلفجي  ملدينة 
وإرغام القوات العراقية يف املناطق املجاورة عىل الرتاجع أو التعرض للتدمري، ما 
يضمن حترير الطاقمني ومن ثم االنسحاب. أما العملية الثانية فهي هجوم شامل 

ُيَشّن يف صباح اليوم التايل عىل القوات العراقية يف اخلفجي.

الدور  يكون  أن  العمليتني  هلاتني  الواجب«  »قوات  لت  تشكيلنا  يف  قررنا 
وهي  الوطني،  احلرس  من  آلية  مشاة  الثاين  اللواء  من  لقوات  فيهام  األسايس 
وحدة عالية الفعالية جمهزة بخمسامئة عربة مدرعة خفيفة أمريكية الصنع من نوع 
TOW املضادة للدبابات. وكان  Cadillac Gage وصواريخ  كاديالك جيج 
هذا اللواء قد هرع مبارشة، بعد غزو صدام الكويت، إىل اجلبهة من مواقعه أيام 
القبائل  الرشقية. ومعظم جنوده من رجال  املنطقة  الدمام يف  بالقرب من  السلم 
املتمرسني بحياة البيئة الصحراوية وبالقتال فيها وأمضوا عدة أشهر يتدربون يف 

قطاعي".

اللواء  من  رسية  إىل  املحارصين  البحرية  مشاة  جنود  حترير  مهمة  "أسندُت 
اللواء  من  رسية  االحتياط،  يف  تساندها  السعودي،  الوطني  احلرس  من  الثاين 
املباغت  اهلجوم  ينجح  مل  احلظ،  ولسوء  السعودية.  الربية  القوات  من  الثامن 
الذي قاموا به عند الشفق )آخر ضوء( يوم 30 يناير عىل األطراف اجلنوبية ملدينة 
اخلفجي. فالشوارع العريضة ملدينة اخلفجي مل توفر هلم ساترا جيدا، بينام احتلت 
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مشاة  من  املحارَصون  فيه  خيتبئ  الذي  باملوقع  املحيطة  املباين  العراقية  القوات 
البحرية األمريكية. وكان مقر القيادة العراقية يف فندق عىل مقربة من ذلك املبنى.

وعندما اندفعت عربات احلرس الوطني اخلفيفة )املدولبة( إىل املنطقة، بادر 
إعطاب  يف  ونجحوا  املطاطية،  إطاراهتا  عىل  النار  إطالق  إىل  العراقيون  القناصة 
الرسية  من  املجنزرة  العربات  دفع  الثانية  اهلجوم  حماولة  يف  فقررنا  منها.  عرش 
الثامن، فتكللت املحاولة بالنجاح. ونجحت رسية اللواء  اللواء  االحتياطية من 
الثامن، بعد معركة رشسة، يف إجبار العراقيني عىل الرتاجع، حتى متكنا أخريا من 
حترير جنود مشاة البحرية األمريكية. جرح أحدهم جرحا طفيفا بإحدى الشظايا 
املتطايرة. ومل حتدث خسائر يف األرواح يف صفوف قواتنا، ولكننا أرغمنا عىل ترك 
العملية  الصواب إرشاكها يف  يكن من  مل  التي  املعطوبة،  اخلفيفة  العربات  بعض 

بادئ ذي بدء.

وأعاد  األمريكي.  التدخل  شأن  يف  خماويف  كل  تبددت  إذ  لذلك،  سعدت 
اللواء سلطان، بعد ذلك، جتميع القوات جنويب اخلفجي، وأمضت ليلتها تلك يف 

تبادل القصف املدفعي مع العراقيني.

ويف ذلك الوقت، كانت استعداداتنا للهجوم الرئييس قد اكتملت، وقواتنا 
اختذت مواقعها يف منطقة التجمع جنوب اخلفجي، وكانت تتكون من:

الكتيبتني، السابعة والثامنة من اللواء الثاين مشاة آلية من احلرس الوطني  	•
السعودي )ُسحبت من »قوة واجب« أيب بكر(. 

آلية، وفصيل  AMX، ورسية مشاة  دبابات  رسية  من  مكونة  قطرية  قوة  	•
صواريخ HOT املضادة للدبابات )ُسحبت هي األخرى من »قوة واجب« 

أيب بكر(.
كتيبة مشاة آلية من اللواء الثامن من القوات الربية السعودية لتعمل كقوة  	•

احتياطية )ُسحبت من »قوة واجب« عثامن(. 
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وإلحكام احلصار حول العراقيني داخل املدينة قررنا ما يأيت: 

جهة  املتمركزة  آلية،  مشاة  الثامن  اللواء  من  الدبابات  رسية  حجم  زيادة  	•
كتيبة  قوة  إىل  لتصل  املتجهة جنوبا،  الطريق  مقربة من  الغريب عىل  الشامل 
 .Tow للدبابات  مضادة  موجهة  صواريخ  فصيل  إىل  إضافة  دبابات، 
وكانت مهمة هذه الكتيبة قطع الطريق الرئيسية املتجهة جنوبا من الكويت 

إىل اململكة أمام التعزيزات العراقية. 

دفع كتيبة من مشاة البحرية السعودية شامال عىل الطريق الساحلية يف اجتاه  	•
اخلفجي، لتحتل جرسا اسرتاتيجيًا، ومتنع أي حترك عراقي جنوبا يف اجتاه 

مصايف البرتول. 

خططُت يف البداية، للهجوم مع رشوق شمس يوم 31 يناير. ولكني علمت 
من اللواء سلطان أن اجلنود العراقيني يستيقظون مبكرين ويامرسون أعامهلم لساعة 

أو نحوها، تعقبها فرتة راحة يف الثامنة. لذا، قرر أن يبدأ اهلجوم الثامنة صباحا.

بكل  عنينا  فقد  حليفنا.  سيكون   - اهلل  من  بعون   - النرص  أن  واثقا  كنُت 
يشء: باخلطط، وقوات الواجب، وتلقني القادة. كانت قواتنا متأهبة، ومعنوياهتا 

مرتفعة.

إىل  احتجت  وإذا  أتدخل،  ولن  لك  األمر  َأتُرُك  »اآلن  سلطان:  للواء  قلُت 
مساعديت فستجدين إىل جانبك«. ويطيب يل أن أشيد بتنفيذه الدقيق للخطط يف 

الساعات األربع والعرشين التي تلت ذلك.

التعزيزات  تقصف  التحالف  وطائرات  مواقعها،  يف  مستعدة  قوايت  كانت 
العراقية طوال الليل، و»اإلسناد اجلوي القريب« يف صباح الغد قادم ال حمالة". 

يف  الرمل  طاوالت  عىل  ترسم  التي  وتلك  احلقيقية  املعارك  بني  ما  "شتان 
من  حلظات  معايشة  من  بد  ال  احلقيقية  املعارك  ففي  واألركان.  القيادة  كليات 
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االرتباك واخلوف، وال يسلم األمر من بعض األخطاء اخلطرية. ومل تكن معركة 
اخلفجي استثناء من تلك القاعدة. كانت املساندة النريانية من املدفعية والقوات 
اجلوية الصديقة أمرا حيويا وحممودا، ولكن تلك املساعدة كانت تقدم إىل الرجال 
يف أرض املعركة متأخرة يف التوقيت أحيانا، أو قريبة يف املكان أحيانا أخرى، مهددة 
أرواحهم يف كلتا احلالتني. وعىل سبيل املثال، حدث صباح ذلك اليوم أن دمرت 
النار بطريق اخلطأ عىل  طائرة عمودية أمريكية دبابة عراقية T-55، ثم أطلقت 
فقتلت سائقها وجرحت بعض  السعودي،  الوطني  للحرس  تابعة  عربة مدرعة 
األماميني  اجلويني  املراقبني  أن  من  الرغم  وعىل  خطرية.  جروحا  طاقمها  أفراد 
أداء،  خري  واجبهم  أدوا  قد  السعودية  الوحدات  عىل  أحلقوا  الذين  األمريكيني، 
الطيارين، مما أشاع بعض  إال أن عربات احلرس الوطني مل تكن مميزة لكثري من 

االرتباك يف حتديد هوية تلك العربات.

مل تكن قواتنا، باملثل، معصومة من اخلطأ. فحتى قبل أن تبدأ املعركة، ومع 
حترك الوحدات يف تلك الليلة يف اجتاه منطقة التجمع، فتحت الدبابات القطرية النار 
عىل العربات املدرعة التابعة للحرس الوطني، ظنا منها أهنا آليات معادية. وحلسن 
احلظ، مل تقع خسائر جراء ذلك احلادث، الذي أوضح أن األمر كان يستوجب 
أيضا،  الليلة  تلك  اللحظات األخرية. ويف  الرتتيبات الرضورية يف  إجراء بعض 
ويف فوىض املعركة، ضلت إحدى شاحنات اإلمداد األمريكية طريقها ووقعت يف 
أيدي العراقيني. كان مقررا أن تلتقي الشاحنة جمموعة استطالع من مشاة البحرية 
األمريكية تتحرك جنويب اخلفجي. وعندما واصلت الشاحنة سريها نحو مدينة 
التوقف ووقع سائقاها األمريكيان، رجل  العراقية عىل  النريان  اخلفجي أجربهتا 
وامرأة، يف األرس. وأخذ راديو بغداد ينعق شامتة وابتهاجا بتلك احلادثة. واهلدف 
من ذكر تلك األمثلة، التي اخرتهتا عشوائية، هو أن أبني أن القائد وهو يسعى إىل 
حتديد اإلطار العام للمعركة، ال يمكن أن يتحكم يف مئات القرارات التي تصدر 
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عن األفراد. فبعض تلك القرارات يكون شجاعا وبعضها جبانا، بعضها حكيام 
وبعضها متهورا، ويرتاكم ذلك كله ليشكل املحصلة النهائية للمعركة.

كانت معركة اخلفجي قصرية، ولكنها رشسة كل الرشاسة. فقد دارت أنشطتها 
القتالية متزامنة، إىل حد ما، يف مواقع خمتلفة وبأساليب خمتلفة. بدأ اهلجوم، بعد 
الكتيبة  نفذته  األيمن،  املحور  يناير عىل حمورين.  يوم 31  بقليل،  الثامنة صباحا 
الثامنة مشاة آلية من لواء احلرس الوطني مدعمة برسية مشاة آلية قطرية. واملحور 
الوطني مدعمة برسية  آلية من لواء احلرس  السابعة مشاة  الكتيبة  نفذته  األيرس، 

دبابات قطرية وفصيل صواريخ مضادة للدبابات HOT من قطر أيضا. 

كان اهلدف من اهلجوم، التوغل إىل عمق املدينة وتدمري التجمعات العراقية 
الرئيسية فيها، بينام تتحرك، يف الوقت نفسه، كتيبة مشاة بحرية سعودية عىل الطريق 

الساحلية هبدف منع أية حتركات عراقية يف اجتاه اجلنوب.

وحني اقرتبت العربات املدرعة للحرس الوطني من مدخل املدينة، تصدى 
العراقية  القوات  وكانت  والصواريخ.  الدبابات  من  نريانية  بكثافة  العراقيون  هلا 
تصدى  كام  املحصنة.  اخلنادق  يف  أو  األبنية  جوار  إىل  اختبأت  حيث  متحصنة 
خسائر  كانت  عنيف  اشتباك  أول  ويف  التقدم.  حماوالت  لكل  كذلك  القناصة 
وحدات احلرس الوطني قليلة جدا؛ شهيدا واحدا وأربعة جرحى. ويف العارشة 

أعيد جتميع تلك الوحدات وحتصنت يف الطرف اجلنويب للخفجي.

هو:  القتال  الستئناف  تستعد  وهي  قواتنا  واجه  الذي  املهم  السؤال  كان 
هل يمكن للقوات العراقية املحارَصة احلصول عىل تعزيزات؟ أوَليُت األمر كل 
اهتاممي آنذاك عندما تلقيت تقريرا بأن لواء عراقيا مدرعا )ُرِصَد أكثُر من 100 
دبابة وناقلة جند مدرعة( يتحرك برسعة عالية من الكويت، يف اجتاه احلدود ومدينة 
اخلفجي. كان اللواء العراقي يف تشكيل قتايل يمتد ألكثر من ثالثة كيلومرتات، 
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اللحظة من أحرج  أية حماولة جادة من اجلو إليقافه. كانت تلك  ومل تكن جتري 
إذا  حُمِدق  خطر  ستصبح يف  املهامجة  قواتنا  أن  ندرك  كنا  إلينا.  بالنسبة  اللحظات 
وصل ذلك الرتل العراقي املدرع إىل املدينة، إذ كان من شأن ذلك أن يرّجح كفة 

القوات العراقية.

لذا، كان ال بد من إيقاف هذا اللواء. فصدرت األوامر إىل كتيبة الدبابات من 
اللواء الثامن اآليل، التي أسندُت إليها مهمة قطع طريق التعزيزات إىل اخلفجي، 
باالشتباك مع العدو. وأبلت تلك القوات بالء حسنا. فبعد معركة استغرقت ثالثني 
دقيقة، أبلغ قائد الكتيبة أنه نجح يف تدمري 12 آلية عراقية، وأن العراقيني بدأوا 
االنسحاب ليقوموا بعملية إعادة جتميع خلف احلدود. ولكن طائرات التحالف 
كانت هلم باملرصاد يف هذه املرة، فتكبد العراقيون خسائر جسيمة، مما أجرب بقية 
العراقيني  برتبة مالزم،  أحد ضباطنا،  الرسيع. وعندما رأى  التقهقر  قواهتم عىل 
يولون األدبار، انطلق يف أثرهم ومعه عربتان أو ثالث. ولسوء حظه، دخل منطقة 
للنريان احلرة كانت تقصف آنذاك من اجلو بشدة. واستطاع أن ينجو بنفسه ولكن 
قتل اثنان من رجاله بنريان صديقة من اجلو. كان ترصفه فرديا متهورا، إذ مل يكن 

عليه أن يتقدم ولكنه تقدم، وتلك خماطر احلرب التي يصعب التنبؤ هبا.

املدينة  إىل  تقدمت  الضخمة،  العراقية  التعزيز  حماولة  أجهضت  أن  بعد 
الكتيبتان السابعة والثامنة مشاة آلية التابعتان للحرس الوطني، تساندمها رسيتان 
بفصيل  مدعمة  آلية  مشاة  رسية  واألخرى  دبابات  رسية  إحدامها  قطريتان، 
إىل  العراقيني  القناصة  نريان  عليها  فاهنالت   .HOT للدبابات  مضادة  صواريخ 
جانب نريان الرشاشات الثقيلة، كام عرقلت تقدمها أيضا نريان املدفعية العراقية 
الصباح كله، عددا من  ذاك  قواتنا،  املدينة. خاضت  تطلق من شامل  التي كانت 
االشتباكات مع العراقيني من شارع إىل شارع ومن بيت إىل بيت، تأخذ األرسى 

وتكبد العراقيني املدافعني خسائر فادحة.
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وقرب الظهر، عندما استدعت قوات احلرس الوطني سيارات اإلسعاف لكي 
ختيل الشهداء واجلرحى يف صفوفها، شنت الدبابات العراقية هجوما مضادا عنيفا، 

فدمرت سياريَتْ إسعاف وأمطرت قافلة اإلغاثة بوابل من نريان الرشاشات.

ت طريقها  ويف الساعة 12:30 سعدُت عندما علمُت أن قواتنا املهامجة شقَّ
إىل اجلانب اآلخر من مدينة اخلفجي، وأن املقاومة العراقية اهنارت أو تكاد. وجيب 
أال ننسى هنا أن القتال داخل املدن قتال صعب وخطر بال شك، إذ ظلت بعض 
جيوب املقاومة هنا وهناك، بعضها ال جيرؤ عىل االستسالم، وبعضها اآلخر عازم 
عىل مواصلة القتال . كانت أصوات الطلقات ال تكاد تنقطع. واستمر العراقيون، 
أثناء انسحاهبم، يف توجيه نريان مدافعهم ورامجات صوارخيهم إىل املدينة. وحاول 
بعض العراقيني الفرار يف اجتاه الشامل عىل إحدى الطرق الساحلية الوعرة بعد أن 
أيقنوا باهلزيمة، ولكنهم مل يسلموا من اهلجامت اجلوية وفقدوا 12 دبابة أخرى يف 
حماولة الفرار تلك. كام أن بعض اآلليات تركت سليمة بعد أن غادرهتا أطقمها. مل 
تكن القوات العراقية عىل األرض تتمتع بأية مساندة جوية، فغدت بذلك عرضة 
هلجامت التحالف اجلوية. أما املدافع السوفيتية الصنع املضادة للطائرات من عيار 

57مم التي كانت بحوزة العراقيني، فلم تستخدم بشكل فعال.

وخالصة القول، أن املعركة كانت رشسة حقا، وخاضها العراقيون بشجاعة 
الذي  تقريره  يف  سلطان  اللواء  وذكر  معنوياهتم.  اهنارت  أن  إىل  عنيدة  ومقاومة 
رفعه إيّل أن 32 جندي عراقيا قتلوا وجرح 35 وتم أرس 463 آخرين. وكانت 
خسائر اجلانب العراقي يف املعدات: تدمري 11 دبابة T-55، إضافة إىل 51 ناقلة 

جند مدرعة، كام تم االستيالء عىل 19 عربة مدرعة أخرى.

أما اخلسائر يف اجلانب السعودي فكانت استشهاد 18 وجرح 32 آخرين، 
إضافة إىل فقد 11 عادوا مجيعهم بعد ذلك من دون أن يلحق هبم أي أذى، ومل 
ثالث  فكانت  املعدات  يف  اخلسائر  أما  القطري.  اجلانب  يف  خسائر  هناك  تكن 
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دبابات ورامجة صواريخ واحدة وسياريت إسعاف. وهكذا انتهت املعركة وكتب 
اهلل لنا فيها النرص املبني".)205(

كان للكويتيني دور يف معركة اخلفجي، حيث ساعدوا إخواهنم السعوديني 
صابر  طيار  ركن  اللواء  كتاب  يف  وجاء  املهمة.  هذه  يف  والبحرينيني  والقطريني 

السويدان هذه اإلفادة املستمدة من الضابط الكويتي الرائد حممد العويض:

"عىل خلفية معركة اخلفجي نود أن نشري إىل أن قوة كويتية ضمن قوة سعد 
مبنى  بتطهري  شاركت  السعودية  القوات  سقف  وحتت  اجلزيرة  بدرع  امللحقة 
اإلسكان التابع للحرس الوطني يف مدينة اخلفجي، حيث صدر األمر آلمر كتيبة 
املشاة اآللية/ 43 املقدم سعد صالح العيل ومساعده الرائد خالد خليل باالستعداد 
للتحرك، ومن ثم تكليف رسية املشاة الثالثة بقيادة النقيب فهد السميط، والنقيب 
حممد عبدالعزيز عيل حممد، واملالزم أول عادل عبدالرمحن الصفي، واملالزم أول 
تسليح  مع  للتحرك،  املطريي،  بدر  خالد  أول  واملالزم  الكندري،  رمضان  بدر 

الرسية املكون من الناقالت يب إم يب 2.

حتركت الرسية ضمن قوة الواجب السعودية إىل مدينة اخلفجي وتم حتديد 
املباين  بتطهري  الثالثة  الرسية  تكليف  تم  حيث  املبنى،  داخل  قوة  لكل  الواجبات 
واملنازل والتأكد من عدم وجود أي عنرص عراقي داخل املبنى. ومل يتم العثور عىل 

أي عنرص داخل هذه املباين. 

وقد أصيب 3 عسكريني من الكتيبة الكويتية أثناء عملية التطهري نتيجة انفجار 
ألغام ضد األفراد، هم: العريف مطر ظاهر، واجلندي حممد قرطان، واجلندي سامل 

خلف العنزي".)206(

)205(   األمري خالد بن سلطان، مقاتل من الصحراء، ص. 439 - 447.
)206(   اللواء الركن صابر السويدان والرائد ركن ظافر العجمي، تاريخ اجليش الكويتي 1999-1949، 

ص. 466.
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املعركة:  تلك  يف  املشاركني  القطريني  والعسكريني  الضباط  بني  من  كان 
عبداهلل بن خالد آل ثاين آمر اللواء القطري، والرائد ركن عيل سعيد اخليارين نائب 
الرسية  قائد  املهندي  ضمن  والرائد  الكبييس،  عبداهلل  حممد  والرائد  اللواء،  قائد 
الثانية، وعبداهلل حسن الكواري، وخليفة ساملني، وصالح غانم الكواري، وعقلة 
مثقال الشمري، والعرفاء: عبداهلل مخيس العبداهلل، ويوسف سامل حممد، وسامل محد 

الشاوي، وحسني محد الشهراين، وغريهم.)207(
خطة الدفاع العراقية �صد الهجوم الربي:

كتب نورمان شوارتزكوف ملخصا اخلطة الدفاعية العراقية التي أعدوها عىل 
األرايض الكويتية قائال:

"حفر العراقيون عىل طول معظم احلدود الكويتية موانع حمكمة متتد آالف 
الياردات، بحيث يتوجب عىل بومر أن يقوم باالخرتاق وهو حتت نرياهنم: فأوال 
سيواجهون حقول ألغام - مزيج قاتل من ألغام األفراد وألغام الدبابات. تأيت من 
بعد ذلك صفوف ضخمة من األسالك الشائكة؛ لفائف مركومة فوق لفائف من 
بألغام  فكها عن بعض، ومزروعة  معه  يتعذر  تداخال  ومتداخلة  هذه األسالك، 
دبابات  مصائد  تعقبها  ثم  أخرى.  ألغام  حقول  تأيت  ذلك  بعد  مفخخة.  وقنابل 
سواتر  تليها  لعبورها(.  مؤقتة  جسور  إىل  الدبابات  حتتاج  عميقة  خنادق  )وهي 
)مانع رميل يصعب تسلقه بارتفاع 21 قدما(. وأخريا ما يسمى باالستحكامات 
النارية )خنادق طويلة مغرقة بالنفط الستقبال املهاجم بحائط من اللهب(. وتنترش 
يف أرجاء ذلك كله قالع من الدبابات املختبئة يف املواضع. واملتاريس التي يمكن 
للمشاة العراقيني إطالق النار منها. ولعل جممع املوانع هذا يصل إىل عمق ميل. 
وكان هناك جممع موانع ثان بعد هذا املجمع األول يف معظم نقاط القاطع الذي 
YouTube، https://www.youtube. ،207(   فيلم وثائقي عن معركة اخلفجي، إنتاج تلفزيون قطر(
اخليارين،  سعيد  عيل  2020/1/31م(؛  الدخول  )تاريخ   com/watch?v=KO2JGZfoUSw
الوزير املقاتل اخليارين للرشق: األمري الوالد قال إن روح ابني فهد ليست أغىل من أرواحكم، جريدة 

الرشق القطرية، 2017/12/7.
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يعمل فيه بومر. 
وكان غرض العراقيني من ذلك إبطاء وترية هجومنا ودفع مشاة البحرية إىل 
حماولتهم  أثناء  بقصفهم  املؤخرة  يف  العراقية  للمدفعية  يسمح  مما  بكثافة  التجمع 
مضاعفة  عىل  اإلرصار  هو  بومر  به  يتقدم  الذي  احلل  وكان  االخرتاق.  إكامل 

رضباتنا اجلوية للمدفعية واملواقع األمامية العراقية.
وظل يراجع خطة معركته من أجل أن يستثمر نقاط الضعف والثغرات التي 
اكتشفتها دوريات االستطالع املتسللة وراء خطوط اجليش العراقي. ومع حلول 
يوم اخلميس 14 فرباير قرر تغيري نقطة اهلجوم الرئيسية إىل موضع جديد يقع عىل 
مبعدة 20 ميال إىل الغرب. لقد اختار قاطعا أرجع فيه العراقيون خطهم األمامي 
للحدود  األقرب  املوانع  جممع  كان  ولذلك  اجلوية،  احلملة  بدء  قبل  الوراء  إىل 
مهجورا إىل حد كبري، يف حني مل يكتمل جممع املوانع الثاين الذي يقع خلف املجمع 

األول بمسافة 10 أميال. 
راجعُت خرائط بومر ووافقته عىل أن التغيري التكتيكي الذي أجراه معقول 
ونعيد  اإلسناد  قواعد  مواقع  نغري  أن  إذ جيب  أيام  أن ذلك سيكلفنا بضعة  رغم 
يوم  إىل  مؤقتة،  بصورة  الربي،  اهلجوم  موعد  وعدلت  اإلمداد،  خطوط  تنظيم 

الرابع والعرشين من الشهر ]فرباير[.)208(

)208(   نورمان شوارتزكوف، األمر ال حيتاج إىل بطل، ترمجة نور الدين صدوق وغالب اجلابري، ط. 1، 
دمشق / القاهرة، دار الكتاب العريب، 1993، ص. 422. وانظر الكتاب باللغة اإلنجليزية:

General H. Norman Schwartzkopf and Peter Petre, It Doesn’t Take a Hero, 1st 
edition, New York, Bantam, 1992, pp. 435-436.
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الهجوم الربي لقوات احلالف لتحرير الكويت

يقدم نورمان شوارتزكوف وصفا لعملية اهلجوم الربي كام ييل:
 - املدرعة  والعربات  الدبابات  آالف  اآلن  كثفُت   ]1991 فرباير   23 "]يف 
أمريكية وعربية وبريطانية وفرنسية - عىل احلدود يف تشكيالت قتالية، فيام راح 
ويتناولون  العراء،  الرمل يف  أو عىل  للنوم يف عرباهتم  فرصة  أية  يتلقفون  اجلنود 

الوجبات اجلاهزة إن كان لدهيم بعض شهية. 
أما املواضع التي كنا نزمع اخرتاق املوانع فيها فقد تقدم جنود املهندسني إىل 
الوقود  البلدوزر، ووقفت قوافل شاحنات  الطليعة بحفاراهتم املدرعة ودبابات 
والذخائر خلف التشكيالت القتالية مستعدة للسري يف أعقاب األرتال إىل املعركة. 
وتقدمت مدفعيتنا إىل األمام باآلالف من اهلوتزرات واملدافع األخرى، مع ماليني 
األرطال من أكداس الذخائر جاهزًة لقصف متهيدي شامل يدك املواقع العراقية 

طوال الليل. 
دوريات  ترسل   101 املحمولة  الفرقة  فإن  البعيدة  الغربية  اجلهة  عىل  أما 
اهلليكوبرت يف عمق العراق الستكشاف مناطق اهلبوط للهجوم. وإىل الرشق شقت 
البارجة ميسوري طريقها إىل الساحل الكويتي مسددًة مدافعها العمالقة من عيار 

6 بوصات إىل الوحدات العراقية استباقا هلجوم السعوديني ومشاة البحرية. 
ذروة  العراقية  اخلطوط  امتداد  عىل  للتحالف  اجلوية  الرضبات  وبلغت 

اجلموح، فقد نظم تشاك هورنر 900 طلعة عشية اهلجوم.
بدأ  حيث  الكويت،  رشق  باستثناء  صافيا  احلرب  منطقة  يف  الطقس  كان 
العراقيون ينهبون املدينة ويرضمون النار يف حقول النفط. وتصاعدت هناك غيمة 
جهنمية سوداء ]صبغت[ السامء بالسواد وحجبت اهلالل الطالع كام لو كان صدام 

يغذي هليب احلرب. 
مساء  وحل  ومىض  الرئيس،  أعلنه  الذي  النهائي  اإلنذار  موعد  جاء  لقد 

حرب حترير الكويت 17 يناير 1991-26 فرباير 1991م الفصل الثالث



155 154155 154

السبت وساد إحساس واحد لدى مجيع احلارضين يف غرفة احلرب نحن جاهزون 
لكي ننتهي من هذه املهمة".

واتصل شوارتزكوف تليفونيا بقادته التالية أسامؤهم ليبلغهم دعواته ومتنياته 
املحمولة  الفرقة  آمر  يب،  اللواء  اجلوي:  وإسناده  الربي  اهلجوم  مهمة  بنجاح 
فرقة  قائد  ماكافري  واللواء  األوىل،  الفرسان  فرقة  قائد  تيلييل  والعميد   ،)101(
املشاة اآللية )24(، واللواء جونسون قائد الفرقة املحمولة )82(، واللواء فنك 
قائد الفرقة املدرعة الثالثة، واللواء رامي، قائد فرقة املشاة األوىل، واللواء غريفيث 

قائد الفرقة املدرعة األوىل.)209(
"ويف 24 فرباير 1991م:

"الساعة 4:00 - يف يوم اهلجوم الربي يف الساعة صفر، حرض كبار الضباط 
القائد العام، ونائبه، ورئيس األركان، واللواء  التالية أسامؤهم يف غرفة احلرب: 

مور، والعميد ليد، واللواء ستارلنج، والعميد نيل، و السيد جوردون براون. 
كانت غرفة احلرب هادئة للغاية، وطغى إحساس بأن كل ما يمكن عمله قد 
تم تنفيذه. وكان العميد ليد يتنقل يف أرجاء الغرفة متحدثا مع القائد العام، ومع 

ضباط األركان اآلخرين ومطلعا عىل تقارير االستخبارات. 
وذكر تقرير ورد من الكويت أن العراقيني رشعوا يف تدمري مدينة الكويت، 

وهناك انفجارات يف أرجاء املدينة ويف املباين احلكومية الرئيسية.
كان  فيام  الكويت  إىل  احلدود  البحرية  مشاة  من  األوىل  الوحدات  وعربت 
املطر البارد والظالم يلفها ومدافع اهلاوتزر عيار 155 ملم تطلق نريان التغطية. 
أعقاهبا  يف  واندفع  كوبرا.  وهيلوكوبرتات   60  - م  دبابات  املقدمة  يف  وانطلقت 

آالف اجلنود يف ناقالت مدرعة وعجالت. 

)209(   نورمان شوارتزكوف، األمر ال حيتاج إىل بطل، ص. 436. وانظر الكتاب باللغة اإلنجليزية:
General H. Norman Schwartzkopf and Peter Petre, It Doesn‘t Take a Hero, 

1st edition, New York, Bantam, 1992, pp. 447.
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واقية مزعجة  اجلنود بدالت  ارتدى  الكياموية  الوقاية من األسلحة  وابتغاء 
ذات خطوط سوداء، ومحلوا أقنعة الغاز التي كانت مثبتة يف أحزمتهم. وملا ظهر 
الرئيس بوش عىل شاشة التليفزيون عند الساعة السابعة بالتوقيت املحيل السعودي 
ليعلن أن عملية حترير الكويت قد دخلت مرحلتها النهائية، كان مشاة البحرية قد 
انطلق  التقدم  البحرية  اخرتقوا أول خط من دفاعات احلدود، وإذ واصل مشاة 
لواءان سعوديان - مدرعان مع لواء عريب مشرتك من دول اخلليج األخرى وهي 
نفس األلوية التي طردت العراقيني من اخلفجي، ومضت هذه األلوية يف طريقها 

عرب احلدود وتوجهت شامال عىل الطريق العام الساحيل نحو مدينة الكويت.

الفرنسية  اخلفيفة  الفرقة  مدرعات  كانت  ميل   300 ُبعد  عىل  الغرب  ويف 
وكان  صخرية.  صحراء  عرب  ميال   30 ملسافة  العراقي  العمق  يف  تندفع  السادسة 
السيطرة عىل  والثامنني، هو  الثاين  املظالت  لواء  مع  بالتعاون  الفرقة  املحدد هلذه 
قاعدة السلامن اجلوية واملنطقة املجاورة هلا، فصواريخ سكود كانت تنطلق من هذه 

القاعدة اجلوية إىل الرياض. وكانت القاعدة متثل أبعد هدف يف اجلهة الغربية. 

وإىل الرشق من تلك القوات بمسافة 30 ميال، تأخر انطالق فرقة املقاتالت 
القيام  وشك  عىل  كانت  وقد  الضباب،  وانتشار  املطر  اهنامر  بسبب   101 اجلوية 
بأكرب هجوم للهليكوبرتات عرفه التاريخ. كانت هذه الفرقة تربض عىل بعد 30 
ميال من جمال تقدم الوحدات الفرنسية والفرقة املحمولة 82 وكانت هناك أكثر 
من 300 طائرة هليكوبرتات طراز أباتيش، كوبرا، بالك هوك، هوي، وتشينوك 
ومدافع  عجالت  من  فيه  بام  كامل  لواء  بنقل  وتقوم  وطيارات  طيارون  يقودها 
وكان  العراق.  داخل  إىل  ميال   50 ملسافة  والذخرية  الوقود  من  وأطنان  هاوتزر 
عىل هذا اللواء أن يقيم قاعدة نارية ضخمة تستطيع منها هليكوبرتات اهلجوم أن 

ترضب وادي هنر الفرات.

القتال إىل  الرياض كنا بعيدين جدا عن مواضع  ويف غرفة احلرب هناك يف 
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حد أن كل ما كنا نعرفه هو أن قواتنا تشق طريقها آخر املطاف عرب احلدود. وقد 
يتطلب مجع أجزاء الصورة الدقيقة عن التقدم املحرز يف اهلجوم يوما بأرسه. كنت 
فإن  ذلك  مع  االنتظار.  من  خريا  يشء؛  أي  ما،  شيئا  أفعل  أن  الصرب  بفارغ  أود 
فلو  اآلخرين.  طريق  يف  عثرة  حجر  أقف  أال  هو  أفعله  أن  بوسعي  كان  ما  خري 
أن  اآلخرون  يعرف  كام  جيدا  أعرف  فأنا  تركيزهم،  لَشتَّتُّ  جنرااليت  أزعجت 
قادة امليدان يواجهون أمورا مهمة تشغلهم أكثر من جمرد إطالع املقرات الرئيسية 
عىل ما يدور، ولكني كنت مستعدا ألن أضحي بأي يشء لقاء أن أكون مع باري 
ماكافري ووحديت القديمة فرقة املشاة اآللية )24( التي كانت عىل وشك االندفاع 

بالدبابات داخل العراق. 

وكان واجبي يقيض بالبقاء يف القبو مع أجهزة الالسلكي والتليفون لتقييم 
اهلجوم يف أثناء تطوره وإبقاء قادة الوحدات الكبار مطلعني عىل ما حيرزه كل واحد 
منهم من تقدم، والتأكد من إنجاز األهداف االسرتاتيجية الثالثة: طرد العراق من 
الكويت ودعم حلفائنا العرب يف حترير مدينة الكويت، وتدمري القوات العراقية 

بحيث ال يستطيع صدام استخدامها أبدا. 

مما  خريا  التي حتملها  األخبار  كانت  التقارير تصل عىل شحتها،  بدأت  وملا 
خط  عرب  طريقهم  يشقون  وهم  يواجهوا  مل  البحرية  فمشاة  به،  احللم  عىل  جترأنا 
املوانع األول أية حقول ألغام عصية، وال جدرانا من اللهب، وال وابال من الغاز 

الفاتك. أما املقاومة فقد كانت طفيفة. 

خط  نحو  شامال  وحداته  واندفعت  مواتية،  هجوم  نقطة  بومر  اختار  لقد 
املوانع الثاين ومل تبلغ إال عن اشتباكات نارية طفيفة، ووقوع إصابات قليلة. وعند 
الضحى كانت هذه الوحدات حتتجز مئات األرسى، فقد كان العراقيون خيرجون 
من خنادق االستحكامات ويسلمون أنفسهم بمجرد إطالق بعض الرصاصات 

عليهم. 
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اندفعوا  الساحيل. فلقد  الطريق  وكان السعوديون حيرزون تقدما رائعا عىل 
مارين بأميال من املخابئ واخلنادق املهجورة قبل أن جياهبوا أية مقاومة إطالقا، 

وبعثوا تقارير عن وجود املئات من العراقيني وهم يلوحون باألعالم البيضاء. 

يف غضون ذلك يف أقىص الغرب، كانت القوات الفرنسية واألمريكية تواصل 
تقدمها كام هو متوقع دون أن يعرتضها أحد. وخطر يل أن أعجل بتنفيذ اجلدول 
 600 وعددها  الثقيلة  الدبابات  من  الرئيسية  قوتنا  كانت  فقد  للهجوم  الزمني 

تربض عىل احلدود السعودية بانتظار اهلجوم الرئييس. 

الكويت  مدينة  حترير  األول  أساسية:  أهداف  ثالثة  اهلجوم  هذا  ويتوخى 
من  وغريهم  الكويتي  السعودي  السوري  املرصي  العريب  الفيلق  مهمة  )وهذه 
العرب(، والثانية االلتفاف حول احلرس اجلمهوري وتدمريه )هذه مهمة الفيلق 
السابع(، والثالثة سد منافذ تقهقر العراقيني عند وادي هنر الفرات )وهذه املهمة 
فرقة ماكافري من الفرقة املحمولة الثامنة عرش( وكانت خطتي باألصل تنص عىل 
إرجاء هذا اهلجوم حتى فجر اليوم التايل بغية إعطاء بومر فسحة أمدها 24 ساعة 
الخرتاق املوانع واالشتباك مع املدافعني عىل طول احلدود، لكن بدا أن مقاومة 
العراقيني أخذت تنهار ومل أكن أريد إيقاف مشاة البحرية، إال أن القلق ساورين 
من أهنم إذا اندفعوا متوغلني أكثر من بقية الفرق املهامجة فإهنم سيتعرضون خلطر 

هجوم مضاد هائل عىل جناحهم الغريب املكشوف.

الكويتية  املقاومة  بثت  احلاسمة؛  األخبار  من  جمموعة  جاءت  الظهر  قبيل 
مدينة  كانت  وملا  املاحلة.  املياه  تكرير  مصانع  دمروا  قد  العراقيني  أن  بالالسلكي 
أن  سوى  يعني  ال  ذلك  فإن  الرشب،  ملياه  آخر  مصدر  أي  إىل  تفتقر  الكويت 
الكويت  مدينة  من  االنسحاب  ينوون  كانوا  وإذا  املغادرة،  وشك  عىل  العراقيني 

فهذا يعني حسب تفسريي أهنم ينوون االنسحاب من الكويت.
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يف  يشء  كل  هو  التوقيت  إن  أحترك.  أن  عيّل  أن  أدركت  النقطة  هذه  عند 
ُخضت  لقد  األولية.  املكاسب  زخم  سنخرس  فإننا  اخلطة  نكيف  مل  وما  املعركة. 
هذه احلملة يف ذهني آالف املرات متصورا كل السبل املؤدية إليها، واستطعت من 
خالل التقارير اجلزئية الواردة إىل غرفة احلرب أن أدرك أن العراقيني ينقلبون عىل 
أعقاهبم. ولو حتركنا برسعة فإننا نستطيع إجبارهم عىل القتال يف وضع غري مؤات 

هلم متاما. أما إذا التزمنا باجلدول الزمني األصيل فقد يفرون دون خدش تقريبا.

لقد أخطرت كال من يوساك وخالد قبل ساعات قالئل إنني قد أقرر ترسيع 
اهلجوم الرئييس. اتصلت بيوساك ثانية، فأخربين أنه وقادة فيلقه يريدون شن اهلجوم 
اآلن - بناء عىل تقديراهتم لظروف املعركة - رغم سوء األحوال اجلوية. اتصلت 
عىل  يوافقون  اآلخرين  والعرب  والسعوديني  املرصيني  القادة  أن  يل  فأكد  بخالد 
ذلك بعد قليل من اجلدال حول سوء الطقس لذا أعطيت االمر لقوايت بالتحرك، 
وأعطى خالد أمره لقواته أيضا. وعند الساعة الثالثة من عرص ذلك اليوم أطلقنا 

عقال اهلجوم الرئييس لعاصفة الصحراء.

أفاد جنودنا من الساعات القليلة املتبقية من ضوء النهار إفادة حسنة. وأظهرت 
اخلارطة اهلائلة للمعركة التي هيمنت عىل غرفة احلرب أن الفيلق املحمول الثامن 
الوحدات  أطبقت  املساء  أول  ويف  األول.  لليوم  أهدافه  مجيع  حقق  قد  عرش 
الفرنسية والقوة املحمولة الثانية والثامنني عىل قاعدة السلامن. أما الفرقة املحمولة 
عىل  تعمل  األباتيش  هليكوبرتات  وراحت  النارية  قاعدهتا  أرست  فقد   )101(

تدمري الشاحنات العراقية عىل الطريق الرئييس املوصل إىل وادي هنر الفرات.

والوديان  التالل  عرب  تناور  ماكافري  بإمره   24 اآللية  املشاة  فرقة  وكانت 
الوعرة التي تتحول إىل أرض طينية غادرة يف اجلو املمطر. ولدهشتنا توغل اآلن 

عىل عمق 35 ميال داخل العراق.
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األرض  مشهد  يتبسط  حيث  ماكافري  تقدم  خط  من  الرشقية  اجلهة  وعىل 
الفرقتني  قتاليا ضخام مؤلفا من  السابع تشكيال  الفيلق  إىل صحراء جمدبة، حرك 
املدرعتني األوىل والثانية مسافة 15 ميال داخل العراق، وقد سبقهم يف املقدمة فوج 
الفرسان املدرع الثاين بطائراته االستطالعية فوق الصحراء، وعرباته االستطالعية 
املستكشفة. وعىل رشق هذه القوة، حيث تبدأ التحصينات احلدودية للعدو، قامت 
الفرقة  بدبابات  بأكثر من عرشة اخرتاقات  السابع  الفيلق  املشاة األوىل من  فرقة 
الربيطانية املدرعة األوىل، وراحت تتدفق عرب هذه الثغرات وأبلغنا اجلنرال مور 

أن الفيلق السابع والرابع والعرشين يتوقعان إحراز تقدم ملحوظ خالل الليل.

وتقدم الفيلق عرب وادي الباطن وهو قاع هنري جاف يؤرش احلدود الغربية 
عملية  بدأت  سعوديان.  لواءان  طليعته  يف  وكان  املوانع.  خط  نحو  للكويت 
االخرتاق وحتركت إىل جوارمها بشكل مدروس قوة مرصية كبرية مل تتوقع أن تبدأ 

عملية االخرتاق قبل طلوع الصباح. )210(

وجابه مشاة البحرية شيئا من مقاومة صلبة أثناء النهار مشتبكني يف معركة 
دبابات يف خط املوانع الثاين استغرقت ساعة، إال إهنم استولوا بحلول الظالم عىل 
العراقي  للفيلق  عجل  عىل  املهجور  املقر  وهي  اجلوية،  اجلابر  أمحد  قاعدة  كامل 

الرابع الذي يقود اثني عرشة فرقة للعدو يف جنوب الكويت. 

وتقدم مشاة البحرية مغطني نصف املسافة املوصلة إىل مدينة الكويت تقريبا، 
وكانت خسائرنا طفيفة إىل حد خارق - مل يقتل سوى 14 أثناء العملية. يف غضون 
ذلك غصت وحدات بومر بأرسى احلرب. إن قواعد احلرب تقتيض منا احلفاظ 
مجيع  البحرية  مشاة  مأل  املؤخرة.  إىل  نقلهم  إىل  باإلرساع  األرسى  سالمة  عىل 
العربات املتاحة باألرسى، إال أهنم يف النهاية اقترصوا عىل نزع أسلحة العراقيني 

مؤرشين هلم إىل اجلنوب قائلني هلم: سريوا هبذا االجتاه.

)210(   ضمت هذه القوات عىل ألوية من القوة الربية الكويتية. انظر رواية اللواء ركن سامل مسعود الرسور 
التي سنقدمها الحقا.
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يعودون  هم  فيام  العراقيني  جلميع  تفتيش  نقاط  اخللفية  املناطق  يف  وأقمنا 
أن قطعت عرشة  بعد  السعودية باألرسى  الوحدات  عىل غري هدى. كام غصت 
أميال عىل الطريق الساحيل، ولعل هذه املعضلة كانت نعمة من السامء إذ لوالها 
ومتوافقا.  متناغام  هجومنا  جلعل  يكفي  بام  البحرية  مشاة  أبّطئ  أن  استطعت  ملا 
واتصلت ببومر بعدئذ ألهنئه عىل عمل اليوم العظيم، وأخربين أن عدد اخلسائر 
قد عدل من 14 قتيال إىل قتيل واحد يف االشتباك. مع ذلك مل يشعر أي منا بنشوة 
طاغية فقد كنا نعرف نحن االثنني أن اليوم التايل قد يأتينا هبجوم كياموي أو هجوم 

مضاد من الدروع العراقية.

كنت أحتدث مع باول بانتظام خالل ذلك اليوم، وكانت ردود أفعاله حمرتسة 
جتاه التطورات شأنه شأين فقد كان كالنا يعلم أن من األفضل عدم بناء افرتاضات 
قائمة عىل تقارير أولية مفككة وغري منتظمة عن املعركة. واتصلت به يف الساعة 
العارشة مساء ألطلعه عىل آخر التطورات. كنت مرهقا يف هناية املحادثة، وجدت 
نفيس أقول بال وعي: كم أمتنى لو أنسف التمثال العمالق لصدام وقوس النرص 
إيران، وهو نحت  النرص نصب عن احلرب مع  إن قوس  بغداد.  يف قلب مدينة 
هائل. وقيل أن اليدين يف النصب مها يدا صدام ومها حتمالن سيفني متقاطعني. 
األهداف  من  ليسا  ألهنام  اجلوية  احلملة  أثناء  الرمزين  هذين  قصف  حتاشينا  لقد 
العسكرية. وكم كانت دهشتي عظيمة ملا وجدت أن باول يوافقني الرأي رغم أنه 
اقرتح التشاور مع الرئيس بوش أوال. لكن حمامي البنتاجون اعرتضوا عىل الفكرة 
الربية  احلرب  عىل  ساعة  عرشين  مرور  وبعد  الليلة  تلك  يف  إنني  إال  يومني  بعد 

ذهبت إىل النوم راضيا.

قِدمُت إىل غرفة احلرب يف الصباح الباكر وأرسعت إىل اخلارطة ألرى مدى 
ما أحرزناه من تقدم أثناء الليل فانفجرت صائحا ماذا حيدث للفيلق السابع؟ لقد 

تراجعت خطوطه إىل الوراء.
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قال مور: سيدي مل تكن معلوماتنا باألمس صحيحة كليًا. وأوضح أنه بينام 
كانت عنارص من الفيلق السابع، وبالتحديد فصائل االستطالع من الفرسان، قد 
تغلغلت حقا 15 ميال داخل العراق فإن قوة الدبابات أبطأت بعد عبورها احلدود 
أراه عىل اخلارطة.  التحليل مل يكن يوضح ما كنت  السابق، إال إن هذا  اليوم  يف 
لقد جرى إبالغي أن اجلنرال فرانكس سيتحرك بفيلقه طوال الليل، ونظرا لعدم 
اهلدف كولنز؛  أجده مطبقا عىل  أن  توقعت  فقد  للعدو عىل جبهته  قوات  وجود 
يفرتشها احلىص  منبسطة  الشكل  بيضاوية  اهلدف عبارة عن رقعة صحراء  وهذا 
وال تتعدى مساحتها 10 أميال، وهي تقع إىل الغرب من املواقع الرئيسية للحرس 

اجلمهوري وهي منطقة ختدم لنقطة هجوم الفيلق السابع.

رشقا  تشكيالته  يوجه  أن  هناك  فرانكس  باجلنرال  املفرتض  من  كان  وقد 
تقدم  أن ما جعل بطء  الثانية  لرضب احلرس اجلمهوري. وتطلعت إىل اخلارطة 
بعيدا  للفرقة اآللية 24  الدراماتيكي  التقدم  الفهم هو  السابع عسريا عىل  الفيلق 
إىل الغرب. من الواضح أن ماكافري قد شق طريقه طوال الليل يف أرض بالغة 

الوعورة، وهو اآلن متوغل مسافة 60 ميال داخل العراق. 

اتصلت بيوساك وسألته هل توقف الفيلق السابق أثناء الليل؟ اسمع ال أريد 
منهم القيام بأي عمل فهم مل يتعرضوا حتى اآلن لطلقة واحدة من العدو عىل حد 
علمي. لكنهم يبدون يل وكأهنم جالسون هناك ببساطة، ماذا جيري؟ اكتفى يوساك 
بالقول إنه سيعود لالتصال يب ثانية. ثم أقفلت اخلط وهززت رأيس ونظرت إىل 
يا للجحيم!   كال وولر. أعتقد أهنم يف منتصف الطريق باجتاه نقطة كولنز اآلن. 

سيدي كنت أظن أهنم يف نقطة كولنز.

وبعد بضع دقائق اتصل غاري الك ليقدم تقريرا أفضل: )سيدي لقد حققنا 
مواقع  عن  وأبلغني  اليوم.  هلذا  أهدافنا  مجيع  اآلن  وأكملنا  أمس  أهدافنا  مجيع 
بقية  املاضية، وما زلنا نحيص  الليلة  وحداته، وأضاف لقد أرسنا 3200 جندي 

األرسى(. 
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هذا رائع يا غاري. توقفُت قليال ثم قلت: اآلن اعطني بقية التقرير. كانت 
إصابة  وقعت  سيدي  يا  اآلن  )إىل  اإلصابات.  إحصاء  هي  التقرير  يف  فقرة  آخر 

واحدة، هي جريح واحد(. 

أما  التوقعات،  تفوق  نجاحات  نحرز  أننا  السابق  اليوم  منذ  أعرف  كنت 
غمرتني  بل  اجلنود،  من  كبرية  أعدادا  نفقد  مل  ألننا  االرتياح،  غمرين  فقد  اآلن 
سعادة طاغية. شكرُت الك وأقفلت اخلط برسعة وأخذت ببضعة أنفاس عميقة 
الستجمع شتات نفيس. لقد أظهرت جلسة اإلطالع الصباحية إن حظنا احلسن 
شمل مرسح العمليات كله، فبعد ميض يوم كامل عىل احلرب الربية مل نخرس سوى 
8 قتىل و 27 جرحيا، ومل يكن هناك من سبيل إىل تقدير عدد اخلسائر العراقية، إال 

أننا أرسنا 13 ألف جندي.

وملا حتدثنا ثانية مع يوساك عند الظهر كنت عازما عىل التحدث بالتفاصيل. 
وبرصاحة لقد انعطفت احلملة من محلة متأنية ومرسومة بعناية إىل ما يطلق عليه 
التكتيكيون مرحلة استثامر الفرص التي يتعقب فيها اجليُش جيشا آخر متداعيا، 
ويرغمه عىل القتال بأمل التعجيل باهنياره الكامل. ومل نضع الوقت، يوساك وأنا 
يف مناقشة تراخي الفيلق السابع يف الليلة الفائتة؛ لقد أكد يل ببساطة أن فرانكس 
قد اختار بحذر التمسك بخطته األصلية رغم أهنا كانت تقوم عىل افرتاض أن - 
العراقيني سيحاربون برضاوة أكرب. لقد أرّص فرانكس عىل دفع مجيع فرقه الجتياز 
املوانع ثم التوقف عىل اجلانب اآلخر من أجل إعادة التجميع. وقال يوساك أن 
السابع رسعان ما سيتحرك  الفيلق  تقريبا اآلن. وأن  العملية قد استكملت  هذه 
شامال. وإذا سارت األمور عىل ما يرام فسيكون الفيلق يف وضع جاهز للهجوم 

عىل احلرس اجلمهوري يف اليوم التايل.

ورغم أن إيقاع هذه احلركة ال يتامشى مع الرسعة التي كنت أريدها فقد كان 
يزال  ما  كان  اجلمهوري  احلرس  أن  استخباراتنا  وأكدت  حال.  أية  عىل  مقبوال 
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متمسكا بمواقعه عىل طول احلدود الشاملية للكويت. وما دام الفيلق السابع قد 
اندفع هبمة ذلك اليوم فإنه ما يزال بوسعه إنجاز مهمته. أما إذا تأخر فإن معنى ذلك 
أن عيّل إبطاء تقدم ماكافري الذي تقرتب ألويته املدرعة من وادي هنر الفرات. ومل 

أكن أريد هلم أن يواجهوا اهلجوم املضاد للحرس اجلمهوري بأنفسهم.

وبدأت أشعر كام لو أين ادفع عربة جترها خيول سباق وأخرى جترها بغال. 
كان مشاة البحرية والسعوديون منهمكني عىل الساحل يوم االثنني يف أشد املعارك. 
وبدا أن القوتني كلتيهام مصممتان عىل حترير الكويت بنفس الرسعة التي استوىل 
هبا العراقيون عليها تقريبا. وصد مشاة البحرية ثالث هجامت عراقية مضادة يف 
العراقية  الدبابات  عرشات  وحمقوا  اليوم،  معظم  استغرقت  املعارك  من  سلسلة 
وأرسوا أعداد غفرية فيام تعرضوا خلسائر قليلة هي قتيل واحد، وعرشين جرحيا. 

مجيع  عىل  والعرب  واخلليجيون  السعوديون  أطبق  الساحيل  الطريق  وعىل 
يتقدمون تقدما حثيثا،  املعركة األصلية وأخذوا  املرسومة هلم يف خطة  األهداف 
بحيث رمنا خالد وأنا أي قيد عىل تقدمهم، ساحمني هلم بامليض قدما نحو الشامل 
باجتاه مدينة الكويت. وملا اصطدموا أخريا بمقاومة شديدة عند الظهر أبلوا بالء 

حسنا وأرسوا أعدادا كبرية.

وبينام كان مشاة البحرية والسعوديون يطبقون عىل مدينة الكويت كان الفيلق 
يزال  ما  اخلطة  الكويت حسب  مدينة  تستويل عىل  أن  يفرتض  التي  القوة  العريب 
عند احلدود؛ فقد استهلك املرصيون معظم يوم االثنني يف اخرتاق املانع األول، 
وقد  أشداء،  نظاميون  حماربون  فهم  العسكري  أسلوهبم  إىل  جزئيا  ذلك  ويعود 
فّضلوا االلتزام باخلطة املقررة سلفا مثل قوات فرانكس، لكني ساورتني الشكوك 
القاهرة باحلفاظ عىل اخلسائر عند احلد األدنى  أوامر من  تلقوا  القادة ربام  أن  يف 
 - التنسيق  مركز  وهيئة  شوارتز  واجلنرال  خالد  خالل  من   - ورحت  املطلق. 
القاطع  املسئول عن ذلك  السعودي  القائد  الرمحن اجلامع  اجلنرال عبد  ألحُّ عىل 
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وامليجور جنرال صالح حممد عطية حلبي قائد القوات املرصية برضورة التحرك 
إىل األمام.

25 فرباير 1991م - الهجوم الربي + 1/ الهجوم اجلوي + 39

ع  ق.  منح  األركان  رئيس  األركان.  رئيس  مع  -مكاملة   1510 الساعة 
صالحية تدمري متثال صدام وقوس النرص.

الساعة 1815 - اتصل رئيس األركان بت ق .ع وأخربه االمتناع عن رضب 
التمثال وقوس النرص.

تنامى التوتر يف غرفة احلرب ما إن وصل التقرير املسائي عن األحوال اجلوية 
كنا نعتمد عىل أن تكون سامء الثالثاء صحوة، وإذ بنا نجد أنفسنا بمواجهة 36 
ساعة من األمطار الغزيرة، والرياح والعواصف الرملية، وغيمة شاسعة وكثيفة 
حتجب كامل ميدان املعركة عن كامرياتنا املحلقة. شعرت بإحباط مريع فقد كنا 
بحاجة ماسة إىل مراقبة حتركات احلرس اجلمهوري، فحتى اآلن مل تتحرك الفرق 
املدرعة الثالث من احلرس اجلمهوري التي كنا نريد مهامجتها وهي فرقة "توكلنا"، 
احلدود  رابضة يف خمابئها عىل طول  تزال  ما  فهي  املدينة، وفرقة محورايب،  وفرقة 
الشاملية للكويت، لكن فصائل استطالع الفيلق السابع كانت تتبادل النريان مع 
نطوق  أننا  يعرفون  العراقيني  بعض  فإن  لذلك  توكلنا،  فرقة  من  متقدمة  عنارص 
جناحهم، وإذا ما أدركوا أن فصائل االستطالع هذه هي طالئع هجومنا الرئييس 
فسنقيض  جحورهم  يف  الليل  قضوا  )إذا  لباول:  قلت  اإلفالت.  حياولون  فقد 
يكن  ومل  الفرات(.  إىل  عائدين  رسيعا  فسيهرعون  الليل  يقضوا  مل  وإن  عليهم. 

بالوسع أن نواجه توقيتا أسوأ من ذلك. 

الثامنة مساء. هذه أول مرة يتحدث معنا منذ  بنا الرئيس بوش قبيل  اتصل 
عشية عيد امليالد. أصغى بعناية إىل حديثي املوجز عن احلملة الذي استغرق مخس 
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تعاملنا مع  دقائق أخرى حول أسلوب  لعدة  باألسئلة  أمطرين  بعد ذلك  دقائق. 
استلمنا  قد  )كنا  الكويت  مدينة  يف  العراقية  االنتهاكات  وتقارير  احلرب  أرسى 
احللفاء  مع  انسجامنا  ومدى  بعد(  صحتها  من  التوثق  يتم  مل  إنه  إال  تقارير  عدة 
احلرس  مع  الكربى  املعركة  ستقع  غد  بعد  أو  )غدا  متكهنا:  وقلت  احلملة.  يف 
اجلمهوري(. ويف النهاية شكرته عىل قيادته لنا. وملا أقفلت اخلط انتابتني الدهشة 
ملا أحجم الرئيس عن قوله. فلم يصدر يل أمرا ومل يعدل من القرارات التي اختدهتا، 
أما األسئلة التفصيلية التي طرحها فلم تعدو كوهنا استيضاحية. إن ثقته يف قدرة 
فيتنام،  حرب  أيام  شهدناه  ما  متاما  تناقض  بواجبه  القيام  عىل  العسكري  اجلهاز 

بحيث أهنا كانت عندي تساوي العامل كله.

بعد ساعة بعث يوساك تقارير تفيد أنه بينام تندفع أرتال الفيلق السابع دون 
مقاومة فإن املطر والعواصف الرملية تبطئ وترية التقدم. مع ذلك فأرتال الفيلق 
لوولر  قلُت  أقفلت اخلط  نقطة كولنز. وملا  السابع اآلن عىل مبعدة 20 ميال من 
متهكام: )كم أنا سعيد ألين أخربت الرئيس أن املعركة الكربى ستقع غدا أو بعد 

غد(.

يغذون  نجعلهم  أن  جيب  سيدي  )اللعنة!  يقول:  وهو  اهلاتف  كال  أخذ 
التحرك(.

قلت بحدة: )كال، ال تتدخل، أنت مل تعد القائد(. لكن يا سيدي جيب أن 
نجعلهم يقومون بذلك إنه العمل الصحيح.

يوساك يعرف أن الضغط قائم. واجليش الثالث حتت إمرته وعليك أن تدعه 
يوجهه بالطريقة التي يرتأهيا.

كان وولر حمبطا متاما، حتى إنه هنض من مكانه وغادر غرفة احلرب.

يف وقت متأخر من الليل صعدت إىل الطابق الذي يعلونا ابتغاء رؤية خالد. 
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كان مبتهجا بالتقدم العام للحرب الربية ومرسورا من االنتصارات التي حققتها 
ألويته عىل الساحل الكويتي. انتقلنا بعدئذ إىل موضوع الفيلق العريب، فقلت حمذرا 
ما مل يتحركوا برسعة أكرب فإن املعركة ستفوهتم، ألن مشاة البحرية اآلن يطلبون 

اإلذن بتحرير مدينة الكويت. وال أستطيع منعهم طويال.

كان خالد يعرف أين أراوغ، فكالنا يعرف أن عىل التحالف االستيالء عىل 
الكويت، ولكنه كان يعلم أيضا أنني عىل صواب من الوجهة العسكرية. وعدين 
كان  للحرب  هناية  وضع  يف  سارعنا  كلام  يتحركون.  سأجعلهم  تقلق  )ال  قائال: 

أفضل(.

الظهران  يف  سقط  سكود  صاروخ  أن  يفيد  تقريرا  استلمنا  ساعة  نحو  بعد 
وأصاب ثكنات األمريكيني موديا بحياة 28 جنديا من جنودنا ومصيبا أكثر من 
ليسقط  اجلو  انطلق يف  الرعب هذا  مروعة، فسالح  مأساة  كانت  بجروح.  ذلك 

بمحض الصدفة عىل مركز حتشيد لقواتنا. شعرت بالغثيان من أعامقي. 

غرفة  مدير  نيل،  بوتش  لكزين  اليوم  ذلك  صباح  من   2:15 الساعة  عند 
العمليات اللييل، ليوقظني: )سيدي، لقد التقطنا بثا عاديا من راديو بغداد، إهنم 

يأمرون قواهتم باالنسحاب من الكويت(.

توجهت إىل غرفة احلرب وأنا أهز رأيس لكي يصفى ذهني. لقد مضت عىل 
احلملة الربية 46 ساعة، إال أن النهارات والليايل بدأت تتداخل بال حدود، كان 
وولر قد عاد إىل طاولة مكتبه وعلق قائال: )يبدو يل أن ذلك قد يكون صحيحا. 
لقد التقطنا برقيات السلكية من الفيلق العراقي الثالث وهو القوة التي حتتل مدينة 
املتطورة  الرصد  وطائرة  باالنسحاب،  للفيلق  التابعة  الوحدات  تأمر  الكويت، 
عسكرية  قافلة  صور  التقطت  املعركة  ميدان  يف  التحركات  تراقب  التي  جستار 

عراقية مؤلفة من 150 عربة تتحرك برسعة شامل املدينة(.
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يف نفس اللحظة اتصل باول، وأبلغته أننا نرصد الطرق وسنقصف أي هدف 
عسكري ينكشف لنا. فأكد أن علينا مواصلة اهلجوم - فالعراق مل يقدم أية بادرة 
قد  ذلك  أن  تكهن  أنه  اال  املتحدة،  األمم  لقرارات  لالمتثال  استعداده  عن  تنبئ 

يفيض رسيعا إىل وقف اطالق النار.

قلت: )إذا حصل ذلك يف ظرف يوم أو يومني، فقد نجابه مشكلة كبرية مع 
احلرس اجلمهوري. وما دامت مواقعه داخل العراق ال داخل الكويت، فإن أي 
املقلقة،  املالحظة  هذه  بعد  يفلتوا(.  أن  إمكان  يعني  النار  إلطالق  فوري  وقف 
عدت إىل غرفتي اخلاصة كي أنام بضع سويعات أخر. وملا عدت إىل غرفة احلرب 

بعد طلوع الشمس بقليل سألت: )أين احلرس اجلمهوري؟(

قال ليد أن العواصف ما تزال تعرقل فصائل االستطالع: )لسنا متأكدين، 
اخلرب  هذا  كان  إذا  مكانه(.  من  يتحرك  مل  اجلمهوري  احلرس  أن  نعتقد  لكننا 
أخربين  العمليات،  قسم  رئيس  مور،  برت  لكن  مشجعة.  بادرة  فهو  صحيحا، 
قليلة من طالئعه  اآلخر - وهناك عنارص  يتحرك هو  مل  السابع  فيلقنا  أن  بعدئذ 

فقط وصلت إىل نقطة كوبنز، فأمرته: )اتصل يل عىل يوساك(.

أكد يل يوساك مضمون التقرير الذي استلمته عىل التليفون عن وضع الفيلق 
إن  احلال.  يف  قواتك  حرك  األعذار،  من  مزيدا  أريد  )ال  هبدوء:  فقلت  السابع، 
السابع كي  فيلقك  أقدام  الناَر حتت  أشِعْل  هاربا.  يفلت  بأكمله  العراقي  اجليش 
أثرت  املكاملة  إهناء  وقبل  وتبلغني،  العراقيني  نوايا  تكتشف  أن  أريدك  يتحرك. 
موضوع الفرقة املحمولة الثامنة عرش، ألنني كنت قد قيدت حركة الفرقة اآللية 
24 منذ ظهر اليوم السابق، وأبلغت يوساك(. نريد إحكام غلق وادي هنر الفرات 

اآلن. هل تعتقد أن باستطاعة ماكافري أن يشق طريقه إىل النهر؟

)مؤكد أنه يستطيع(. )حسنا، أفلتوا زمامهم اآلن. ال نستطيع انتظار الفيلق 
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اآللية  للفرقة  كبرية  جوية  محاية  توفري  عىل  احرص  لكن  ذلك،  من  أكثر  السابع 
24، إضافة إىل إسنادها هبليكوبرتات الفرقة 101، إذ إن الفرقة 24 ستكون هنا 

بمفردها(.

اتصل يب بعد قليل غاري الك، قائد الفرقة املحمولة 18، وكررت له تعلياميت 
تقومون  أنتم  الرجال،  )أهيا   :24 اآللية  والفرقة  ماكافري  حول  قدمتها  التي 
بعمل عظيم(، ثم أضفت: )أريد أن أتأكد اآلن أنك تفهم مهمتك من اآلن حتى 
وصولك إىل اهلدف، وهي تتلخص يف إنزال أقىص دمار، أقصد أقىص دمار ممكن 
باملاكنة العسكرية العراقية. يتوجب عليكم تدمري مجيع معدات احلرب الشاملة. 

ال نريد أن يطلع العراقيون علينا ثانية بعد ميض 5 سنوات أخرى(.

وبينام كنت أنتظر تقريرا من يوساك، اتصلت ببومر يف مركز قيادته املتحرك، 
وهو عبارة عن جمموعة من عربات االتصال الربمائية املدرعة يستخدمها ملتابعة 
مررنا  )لقد  بومر:  قال  يومني،  استغرق  الذي  تقدمها  جمرى  يف  القتالية  وحداته 
بميدان كامل من الدبابات العراقية املحرتقة هذا الصباح، وهو منظر يشيع الرسور 

يف قلب قائد دبابات قديم(. 

يف ذلك الصباح كانت فرقة مشاة البحرية األوىل هتاجم التحصينات العراقية 
يف مطار الكويت الدويل الذي يقع عند احلافة اجلنوبية للمدينة، بينام كانت فرقة 
مشاة البحرية الثانية، بإسناد من لواء النمور، تشق طريقها إىل الغرب باجتاه مفرتق 
إىل  املتوجه  بالطريق  الكويت  مدينة  يربط  الذي  اجلهرة،  منطقة  يف  العام  الطريق 
العراقيون  سيحاول  الذي  الزجاجة  عنق  بمثابة  املفرتق  هذا  وسيكون  العراق. 
النفاذ منه، وحسب اخلطة األصلية للمعركة كان يتعني  املوجودون يف العاصمة 
عىل الفيلق العريب االستيالء عىل هذا املفرتق، إال أن بومر اآلن يطلب اإلذن بأن 
دون  عليه  االستيالء  تستطيع  كنت  )إذا  له:  قلت  عليه.  باالستيالء  قواته  تقوم 

جمازفات غري رضورية ، فلك أن تتحرك(.
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بدأ القلق يساورين من أن يؤدي سوء الطقس إىل عرقلة تقدم الفيلق السابع 
أكثر من ذلك. كان املطر هيطل مدرارا يف ذلك اجلزء من مرسح العمليات، وأخذت 
الوديان وقيعان األهنر متتلئ بسيول األمطار. يف غضون ذلك بدا واضحا أن احلرس 
اجلمهوري مل يعد رابضا بال حراك. فقد استثمر قادته العسكريون العاصفة بمثابة 
برقيات  املعركة. وأشارت  ميدان  تراجعا كالسيكيا من  ينّظمون  غطاء، وراحوا 
الالسلكي العراقية التي تم التقاطها أن فرقة )توكلنا( ستبقى يف موضعها وتقوم 
بعملية تأخري، فيام تنسحب فرقتا )املدينة( و)محورايب( عىل مراحل باجتاه البرصة. 
أخريا اتصل يوساك ليخربين أن وحدات فرانكس وصلت إىل نقطة كولنز، وأن 
فرانكس اآلن يف طور دفع فرق دباباته إىل األمام. وقال يوساك: )سيهاجم بمجرد 

أن توضع قواته يف اخلط الصحيح(.

الصعب  الصعداء. فمن  تنفست  الغد يف أقىص األحوال(.  )متى؟(. )فجر 
علينا أن نتحمل ضياع يوم يف التأخري. مل أحبذ ذلك. ولكن مل يكن لدي خيار آخر، 
فحسب مواقع الوحدات، ال سبيل أمامي لتحريكهم برسعة أكرب. قلت: )حسنا. 
سنرتك األمر يتم حسب طريقته. ولكن ال جدال يف أن يبدأ اهلجوم صباح الغد(. 
الفرسان  لفرانكس فرقة  أبلغت يوساك أن يعطي  وابتغاء تعجيل وترية األمور، 
األوىل، أي القوة االحتياطية التي ظل يلح بالطلب من أجل احلصول عليها منذ 
نوفمرب. فلم يعد هناك أي سبب يدعو إىل عدم تنسيب هذه الفرقة إليه، إذ مل أكن 
البعيد املدى  النجاح  إليها يف أي مكان آخر يف مرسح العمليات. كام أن  بحاجة 
لعاصفة الصحراء يتوقف بأرسه عىل الفيلق السابع. كنت واثقا بأن بإمكان هذا 
الفيلق تدمري احلرس اجلمهوري - فقط لو وصل إىل النقطة املطلوبة قبل انتهاء 

احلرب.

عند الظهر تناهى إلينا خرب أن موسكو - التي ما تزال تؤدي دور الوسيط مع 
بغداد - دعت إىل عقد جلسة ملجلس األمن هبدف مناقشة مرشوع وقف إطالق 
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النار، مما دفع باول إىل االتصال يب تليفونيا، وبعد أن أصغى للعرض الذي أدليت 
ليزيد رسعة  السابع  الفيلق  به عن تقدمنا عىل اجلبهة، تساءل: )أال تستطيع دفع 
ملهامجة  عليه  وأنا،  يوساك  اتفقنا،  الذي  الزمني  اجلدول  له  وعرضُت  حتركه؟(. 
احلرس اجلمهوري، ثم أملحت له أنه إذا كان وقف إطالق النار وشيكا )فعليك 

أن متاطل كي نكسب بعض الوقت(.

ساد سكون مديد عىل الطرف اآلخر من خط التليفون. بعد ذلك قال باول 
بروية: )اتصل باجلنرال يوساك، وأخربه أن رئيس األركان حمشور يف زاوية ضيقة 
وملاذا ال  يتحركون،  ملاذا ال  أعرف  أن  أريد  بأكمله.  السابع  الفيلق  بسبب وضع 
يستطيعون مهامجة عدو تم قصفه دون انقطاع طوال 30 يوما. إن الفيلق السابع 
العدو، يصعب متاما  بعيدا عن االشتباك مع  يزال إىل اآلن  يناور منذ يومني وال 
تربير ترصفات الفيلق السابع ألي إنسان هنا يف واشنطن. أعرف أنه ال جيوز يل 
طرح تعديالت عىل قرارات متخذة يف امليدان، ولكن يتوجب أن نكون اآلن يف 

قتال مع العدو(.

عىل  السابع  الفيلق  نشجع  أن  أملت  فقد   - طواعية  رسالته  فحوى  نقلت 
نصف  بعد  أصال.  فرانكس  اعصاب  أثار  قد  املقرات  ضغط  أن  غري   - التحرك 
ساعة أرسل يوساك تقريرا يفيد أن فوج الفرسان املدرع الثاين قد شن هجوما يف 
أقىص الغرب عىل عنارص من فرقة توكلنا. وأشار أيضا إىل أن فرقة املشاة األوىل، 
إذا  أننا  ذلك  يعني  )هل  سألت:  النهار.  آخر  يف  اهلجوم  ستتوىل  الثقيلة  بدباباهتا 

استطعنا اهلجوم الليلة فسنفعل؟(.

قال يوساك: )بالتأكيد(.

بعد فرتة وجيزة - أي يف أواخر العرص - اتصل فرانكس بنفسه وبدأ القول 
إليك(.  سرُيفع  اإلعداد  قيد  تقريرا  هناك  أن  يوساك  اجلنرال  )أخربين  بجفاف: 
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التي  العراقية  وكان أول نقطة يثريها يف حديثه هو قلقه من أن بعض الوحدات 
مر وتركها قد تعود وترضبه عىل اجلناح. وهو يريد تدمريها قبل أن تتفرغ قواته 

للحرس اجلمهوري، ولذلك فإنه عىل وشك إصدار أمر باهلجوم نحو اجلنوب.

قاطعته قائال: )فِرد، ال تلتفت جنوبا، التفت رشقا. تعّقب أثرهم(. كان والرت 
جالسا بقريب والتقط أواخر املحادثة، فشد عىل قبضتيه وهو حيدق ذاهال يف طاولة 
مكتبه، وذّكرت فرانكس أن الفرقة املدرعة األوىل الربيطانية اجلبارة تربض عىل 
يمينه، ويمكن له أن يستخدمها حلامية جناحه اجلنويب. وافق يف احلال. مل أكن يف 
حاجة إىل إرهاب الرجل كي يوافق. فقد أدركت أنه كان حتت وطأة توتر عصبي 

مألوف يالزم الدقيقة األخرية التي تسبق أية معركة حاسمة. 

احلرس  عىل  اهلجوم  ينوي  إنه  لسامعه،  أتلهف  كنت  بام  بعدئذ  وأبلغني 
رائع هذه  بالنار  لديكم رضب  )عظيم. سيكون  قلت:  الليل.  اجلمهوري طوال 
الليلة. واصل الضغط، ال تدعهم يتملصون من االشتباك. واصل مطاردهتم. إذا 
ينسحبون  هم  فيام  دكا  لتدكهم  اجلوية  القوة  فسنرسل  الطقس،  مع  احلظ  حالفنا 

أمام أنظارك(.

وأخريا هيأنا املرسح ألكرب معركة دبابات يف التاريخ العسكري. لقد جتمعت 
الثالثة، وفرقة  الفرقة املدرعة األوىل، والفرقة املدرعة  بإمرة فرانكس قوة هائلة؛ 
املشاة األوىل، والفرقة املدرعة األوىل الربيطانية، وستواجه بأمجعها نخبة القوات 
ساعة  حانت  الكويت.  غزو  عملية  يف  الرمح  رأس  كانت  التي  العراقية  املدرعة 

احلساب مع احلرس اجلمهوري بعد سبعة أشهر من الغزو.

يتفكك،  العراقي  االنسحاب  أخذ  املعركة،  ميدان  من  الرشقي  اجلزء  يف 
الفيالق  من  كاملة  كبرية  وحدات  كانت  صفوفه.  يف  أطناهبا  الفوىض  ورضبت 
حتاول  الرابع،  والفيلق  الثالث  والفيلق  الثاين  والفيلق  األول  الفيلق  العراقية؛ 
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كانت  توقعنا،  وكام  مدمرة.  الفرات  هنر  عىل  اجلسور  لتجد  البرصة  إىل  الوصول 
فيام  الرشقي  اجلنوب  يف  زاوية  أقىص  يف  متجمهرة  تتضخم  العسكرية  القوافل 
كي  الطوابري  عرشات  مصورة  براداراهتا  ترصدهم  االستطالع  طائرات  كانت 

تتوىل قاذفاتنا أمرها.

قضيت بقية النهار أنسق عملية حترير مدينة الكويت. لقد قام مشاة البحرية 
كثرة من  فإن  العاصمة،  االشتباكات يف ضواحي  كليا، ورغم  العاصمة  بتطويق 
التقارير الواردة أشارت إىل أن العراقيني أخلوا مواقعهم يف مركز املدينة وهربوا، 
الفيلق  املدينة يف الصباح، وأن  وأكد يل خالد أن قواته ستكون مستعدة لدخول 
عند  املدينة  غرب  يف  البحرية  بمشاة  سيلحق  برسعة  اآلن  يتقدم  الذي  العريب 

غروب الشمس. 

أما األلوية العربية عىل الطريق الساحيل فستتأهب الحتالل املدينة من جهة 
البحرية،  العربية ستلتقي بمشاة  الوحدات  أن  إىل  ببومر ألنبهه  اتصلت  الرشق. 
النار عليها عن طريق اخلطأ، لقد قمنا بإعداد احلملة  وعىل قواته احلذر من فتح 
خطر  هناك  لكن  خمتلفة،  بلغات  تتحدث  التي  الوحدات  تفصل  بطريقة  الربية 
متزايد حلصول ما يسمى حاالت رضب األزرق لألزرق – أي التعرض لنريان 

صديقة، طاملا أن هذه القطعات تقرتب من بعضها.

طالئع  تقوم  بينام  مواقعهم،  يف  البحرية  مشاة  يظل  بأن  تقيض  خطتنا  كانت 
دخول  عملية  بأول  األخرى،  والعربية  واملرصية،  والسعودية  الكويتية  القوات 
القوات  آمر  جونسون،  جييس  الكولونيل  مع  التفاصيل  راجعت  للعاصمة. 
اخلاصة يف القيادة املركزية. لقد تم تنسيب مستشاريه إىل الوحدات العربية خالل 

فرتة احلملة وسيظلون برفقتها عند املدينة.

كانت من ضمت مسؤولياتنا تذكري حلفائنا، وبخاصة الكويتيني، عدم القيام 
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بأية عمليات انتقام ضد اجلنود العراقيني األرسى. فال نريد أن تسجل علينا أية 
القوات اخلاصة بغرض استعادة  جرائم حرب. وقام جونسون بجمع فريق من 
)أريد  سفاراهتا.  لتستعيد  أخرى  وفرنسية  بريطانية  وفرق  األمريكية،  السفارة 

َر أال تنفذ باندفاع جنوين، أو مزايدة. عمليات متزامنة للسفارات الثالث(. وحذَّ

فمنذ  الصحراء،  عاصفة  حرب  يف  املجهولني  األبطال  أحد  جونسون  كان 
قدومه قبل ستة أشهر كان يعمل يف اخلطوط األوىل عىل حشد القوات وتنظيمها. 
استطالع  بعمليات  القيام  منها:  أعامل  بعدة  قامت  التي  قواته  أداء  عىل  مدحته 
وتسليح  تنظيم  وإعادة  السعوديني،  وتدريب  العدو،  خطوط  خلف  وغارات 
الكويتيني، والعمل كمستشارين عسكريني للوحدات العربية يف أثناء العمليات. 
قلت له: )إهنم رجال ممتازون، ولدهيم قائد ممتاز ومكافح. واآلن هناك أمر، إن 
نجحتم يف السيطرة عىل السفارة غدا صباحا، سأقوم باالعتامد عليك كقائد، ال 
كجندي حمارب(. ضحك جونسون وقال: )ال تقلق، لدي ثالث أوسمة )القلب 

األرجواين(، وال أرغب برابعة(. 

العام  اجلو  ولكن  بالسعادة،  نغمر  جتعلنا  التي  األحداث  مئات  لدينا  كانت 
يف غرفة احلرب ال يزال شديد التوتر. فنحن مل نحرز إىل اآلن ما صبونا إليه؛ وهو 
منع القدرات العسكرية العراقية من أن هتدد العامل العريب مستقبال. وريثام نحطم 

احلرس اجلمهوري فإن مهمتنا قد أنجز نصفها، وكلنا شعر أن الفرصة تتضاءل.
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26 فرباير 1991م احلرب الربية + 2 / ال�صربة اجلوية +40 

العام أن أمري  القائد  الفريق أول خالد. أخرب خالد  لقاء مع  الساعة 2030 
حاكام  سعد[  ]الشيخ  عهده  ويل  تنصيب  عن  عاجل  بشكل  أعلن  قد  الكويت 
إمرته.  حتت  هي  الكويت  داخل  التحالف  قوات  مجيع  وأن  للكويت،  عسكريا 
فإنه  ]فهد[،  وامللك  سلطان[،  ]األمري  خالد  والد  من  وبتوجيه  ذلك،  إثر  وعىل 
سوف يأمر بتحريك القوات السعودية نحو مدينة الكويت عند الساعة 2400. 
خالد  ووافق  املدينة،  داخل  العربية  القوات  مجيع  تلتقي  أن  العام  القائد  واقرتح 
عىل ذلك. وبعد ذلك أمر القائد العام امليجور شوارتز أن يساعد السعوديني عىل 

تنسيق ذلك االلتقاء.

الساعة 2125 اتصال هاتفي مع سفري الواليات املتحدة يف دولة الكويت، 
اإلعالن  استخدام  من  السعوديني  استياء  عن  العام  القائد  علم  جنم.  سكيب 
وأن  الشقيقة.  القوات  من  بدال  الصديقة،  بالقوات  يصفهم  الذي  الكويتي 
ورغم  للكويتيني.)212(  واملساندة  الدعم  أنواع  مجيع  بإلغاء  يفكرون  السعوديني 
ذلك فقد قال القائد العام أن خالد أمر القوات املشرتكة ]العربية[ بالتحرك صباح 
غد. وقال القائد العام للسفري أنه سيرتك مسألة من هو حاكم الكويت ليحلها، 

فيام سيقوم هو بمعاجلة املسائل العسكرية.

دفاعه  ورغم  الليل.)213(  طوال  اجلمهوري  احلرَس  السابُع  الفيلق  هاجم 

)211(   يومية شوارتزكوف هلذا اليوم ساقطة من الرتمجة العربية. وسأقوم برتمجتها. انظر النص األصيل:
General H. Norman Schwartzkopf and Peter Petre, It Doesn‘t Take a Hero, 

pp.465-468.
الكالم.  هذا  لشوارتزكوف  نقلوا  الذين  األمريكان  من  فهم  وسوء  شديدة  مبالغة  هذه  أن  شك  ال     )212(
الثالثة  املادة  يف  وجاء  املرسوم،  ديباجة  يف  والصديقة  الشقيقة  الدول  عبارة  استخدم  األمريي  فاملرسوم 
منه: "يتوىل احلاكم العريف العام ]أي الشيخ سعد[ التنسيق بني قيادة القوات املسلحة الكويتية وبني قادة 
الكويت  انظر جريدة  الكويت يف حترير أرض الوطن".  املتعاونة مع دولة  الدول  العسكرية يف  القوات 

اليوم، العدد 3، السنة السابعة والثالثون، 3 يونيو 1991م. انظر اجلزء السادس من هذا الكتاب.
 .Easting 73 Battle of 213(   تسمى هذه املعركة بني الفيلق السابع واحلرس اجلمهوري بت(
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املستميت عن مركزه، إال أننا سحقناهم عند الفجر. وأظهرت التقارير أن فرقة 
املدينة  فرقتا  أما  واحدة.  دبابة  نخرس  أن  دون  تقريبا،  بالكامل  أبيدت  قد  توكلنا 
ومحورايب اللتان تفاجأتا بقوات التحالف اهلائلة تقرتب منهم من ناحية الغرب، 
عرش  الثامنة  املحمولة  القوات  قامت  البرصة.  نحو  االنسحاب  تعجيل  فحاولتا 
بتدمري رتل منسحب لآلليات العراقية احلاملة للدبابات واملارة بالطريق الرئييس 

رقم 8. 

تفحصت اخلطوط عىل خارطة احلرب، ورصت واثقا من قرب هناية احلرب. 
اآلن تتحرك قوات القيادة املركزية باجتاه الرشق، دافعة القوات العراقية إىل اجليب 
القريب من البرصة عرب الفرات، فيام تتوىل القوات اجلوية قصف كل ما جتده من 
ذاته اجتهت طائرات هليكوبرت بالك هاوك مزودة بمكربات  الوقت  أرتال. ويف 
باللغة  بتوجيه رسائل  قامت  املعركة، حيث  ميدان  مناطق أخرى من  إىل  صوت 
تعود  واتركها وراءك ولن متوت، سندعك  آليتك  )اخرج من  العربية عىل غرار 

لبيتك(.

ندعوهم.  أن  قبل  بذلك  القيام  رضورة  اكتشفوا  قد  والضباط  اجلنود  كان 
أخربنا ضابط أحد الكتائب العراقيني املستسلمني: )كنت أحب املكوث يف دبابتي 
يف أثناء احلرب مع إيران، ألهنا توفر يل احلامية. أما اآلن فهي أشد ما أكره بسبب 
ما ستجلبه يل من قصف. فكنت أبتعد عنها قدر املستطاع وأنام خارجها يف أبعد 

مكان ممكن(.

باالنتصار،  الفرحة  بالتجمعات  تغص  الرئيسية  الكويت  شوارع  كانت 
مستقبلة األرتال الكويتية والسعودية واملرصية والعربية األخرى.

القتال  من  مزيد  أمامنا  يزال  ما  بأنه  معرفتنا  رغم  الرياض،  إىل  وعودًة 
يستعرض  الطاقم  كان  واالحتفال.  الفرح  مشاعر  مقاومة  نستطع  مل  العنيف، 
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فيها  جاء  مما  فكان  املاضية.  ساعة  وعرشين  باألربع  اخلاصة  العسكرية  التقارير 
أو أهنا  من معلومات أن 27 من أصل 42 فرقة عراقية ما بني مدمرة ومهزومة 
مل تعد صاحلة للقتال. باإلضافة إىل ما يزيد عن ستة فرق يمكن وصفها "انعدام 
الفاعلية القتالية"، أو أهنا غري قادرة عىل املقاومة. وكان الفيلق الثاين العراقي شامل 
مدينة الكويت يف وضعية انسحاب كامل، أما الفيلق الثالث داخل مدينة الكويت 
فقد ُدّمر هو وكامل قوات الفيلق الرابع املتمركز عىل خط املواجهة جنوب مدينة 
الكويت. وفيام خيص الفيلق السابع القابع يف اجلهة الغربية فقد اهنار. مل يعد هناك 
أي تواصل بني بغداد أو البرصة مع القوات يف امليدان، فرتكت لتدافع عن نفسها 

]دون توجيه أو خطة[. 

أرسنا 38.000 جندي عراقي، فيام كان عدد قتالنا 28، وعدد مصابينا 89، 
وعدد املفقودين 5، وذلك من أصل 400.000 جندي مشرتك باهلجوم الربي.

أخربين رون ولدرمث، مسؤول العالقات العامة أنه مل يعد باإلمكان السيطرة 
عىل وسائل اإلعالم، التي وجهت األنظار نحو مدينة الكويت التي بدأ املراسلون 
بالتوافد إليها. وبعد انتهاء التقرير أمرت بإعداد خطة لإلرساع يف إرجاع اجلنود إىل 
الوطن، حاملا يعلن وقف إطالق النار عىل أن تكون األولوية للوحدات املقاتلة. 
أبطال  كلهم  وباول  وتشيني  الرئيس  بدا  حيث  االنتصار،  أخبار  أتابع  جلست 
لدخولنا  املعارضون  العسكريون  واخلرباء  السياسيون  وبدا  اإلعالم،  وسائل  يف 

احلرب يرتاجعون عام قالوا ويربرونه.

يف  اليوم  كامل  قضيت  الرئييس.  املقر  يف  اجلميع  كان  كام  جدا  سعيدًا  كنت 
متابعة تقارير جريان بقية املعارك عىل احلدود الشاملية للكويت، حيث كان يوساك 
وقادته حيكمون قبضتهم عىل بقية القوات العراقية. وعىل الرغم من استمرار سوء 
الطقس واهنامر األمطار، إال أن الفيلق السابع يتقدم بثبات. اتصل يوساك يب يف 
الظهرية ليخربين أن الفرقة األوىل املدرعة اقتحمت مواقع فرقة املدينة وأن كتيبتان 
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للدبابات عىل األقل قد دمرتا بالكامل. وقال أيضا أن فرقة محورايب تلوذ بالفرار 
اآلن، وحتتمي بداخل وخلف حقل نفطي، وتالحقها الفرقة املدرعة األوىل.

)كم من الوقت حتتاج لإلجهاز عىل احلرس اجلمهوري؟(، سألته. فأجاب 
فورا: )يوم إضايف واحد، سننتهي منهم غدا ليال.(

مل يعكر صفو فرحتنا غري حادثة نريان صديقة ضمن الفيلق السابع. قامت 
إحدى طائراتنا باخلطأ بمهامجة عربتني بريطانيتني، خملفة عدة جرحى. طلبُت من 
هورنر ويوساك أخذ مزيد من احليطة لئال تتكرر هذه احلوادث، وبخاصة عندما 

تتقارب القوات عند جيب البرصة.

27 فرباير 1991م - الهجوم الربي + 3 / الهجوم اجلوي + 41 

ق.ع  قال  هورنر.  جنرال  اللوتننت  من  هاتفية  مكاملة   -  1545 الساعة 
للجنرال أن مكاملتي هذه ليست للتغطية عىل خطئك، رغم أن املكاملة تبدو كذلك. 
وإذ يزداد »صندوق اإلبادة« تقلصا، فإننا ال نريد التعرض لنريان صديقة. )إنني 
ال أطلب أن تفعل أي يشء بخالف ما دأبت عىل القيام به حتى اآلن، لكني قلق. 
شخيص  طلب  تقديم  أنوي  إنني  حسني.  صدام  لتمثال  قنبلة  يل  احفظ  باملناسبة 

للرئيس(.

أن  )جيب  قائال:  وسعيد  مريح  مزاج  يف  وكان  باول،  اتصل  ما  ورسعان 
نتحدث عن وقف إطالق النار. فاحلامئم بدأوا جيأرون بالشكوى من الدمار الذي 

تصنعه(.

قلت )ماذا تعني؟(. إن ما حدث بالطبع أن الصحافيني يقومون اآلن بإجراء 
من  اهلاربة  القوافل  ويقصفون  قصفوا  الذين  اجلوية  القوة  طياري  مع  مقابالت 
الصحافيون  راح  حتى  الكويت  بمدينة  املحيطة  املنطقة  حررنا  وحاملا  الكويت، 
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العام  للطريق  الصور  يلتقطون  اإلعالمية،  املجمعات  يف  يداومون  كانوا  الذين 
عبارة  املكان  كان  االثنني.  ليلة  عراقية  قافلة  قصفنا  حيث   ،)6( رقم  ]الدائري[ 
طريق  وهي  املوت«،  »طريق  اسم  عليه  أطلقوا  أهنم  حد  إىل  شامل،  دمار  عن 
بأربعة حارات، تتناثر عليها أشالء وحطام حمرتق ألكثر من ألف عربة عسكرية، 
وشاحنات، وباصات، وسيارات مدينة مرسوقة. وذلك بالضبط هو ما رآه الناس 
آخٌذ  األبيض  البيت  أن  باول  وأخربين  االثنني.  مساء  التليفزيون  شاشات  عىل 

بالتوتر »فالتقارير تصور األمر وكأنه قتل وحيش«.

كالنا كان يعرف أن األمر ليس كذلك، ورغم أن األمر ليس كذلك، ورغم 
أن العديد من العراقيني يف القافلة لقي حتفه، إال أن معظمهم قفز من العربات 
 – الفعل  رد  يف  للمغاالة  مستعدة  فواشنطن  بالسخط؛  وشعرت   . بجلده  ونجا 
كالعادة - جتاه أصغر نقمة من الرأي العام. وفكرت يف نفيس دون أن أتفوه بحرف 
التليفزيون  إغالق  األبيض عمله هو  البيت  يستطيع  ما  أفضل  أن  من ذلك؛ هو 
اللعني يف غرفة األزمات. ومل يكن باول، من جهته، قلقا - فلقد كان معتادا عىل 
املد واجلزر السيايس. وقال: )لذلك قل يل ماذا تريد أن أفعل(. وصفت له خرائط 
احلرس  عىل  لإلجهاز  إليه  بحاجة  أنه  يوساك  قال  ما  إليه  ونقلت  احلالية  املعركة 

اجلمهوري. 

ويف هناية اليوم، وبينام نحن قادرون عىل أن نعلن أن العراق بات عاجزا عن 
البرصة.  تتحرك يف جيب  جدا  كثرية  معدات عسكرية  هناك  فإن  هتديد جريانه، 
قلت: )إليك ما اقرتحه: أريد أن تواصل القوة اجلوية قصف القوافل املحصورة 
عند هنر الفرات حيث اجلسور مدمرة. أريد مواصلة اهلجوم الربي غدا، والتوجه 
خطة  يف  املرسوم  املسار  هو  فهذا  طريقنا،  يعرتض  ما  كل  وتدمري  البحر  نحو 
إذا  أننا  تدرك  )هل  قلت:  ثم  واحد.  يوم  يف  إنجازه  وسنتم  الصحراء،  عاصفة 
أيام؟ كيف ترن يف أذنيك هذه  ليلة غد، فإن احلملة الربية ستكمل مخسة  توقفنا 
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الكلامت؟ حرب األيام اخلمسة؟(. ضحك باول، وقال: )يبدو أن وقعها حسن. 
آخر  عىل  اإلعالم  رجال  إطالع  إىل  نحتاج  أننا  وأضاف  التسمية(.  هذه  سأنقل 
املستجدات. واقرتحُت أن من األفضل أن تتم عمليات اإلطالع هذه يف الرياض 
ال يف واشنطن، ألن املعلومات ستكون طازجة، فوافقني باول الرأي. وملا أغلقت 
التليفون، أوعزت إىل اثنني من الرسامني املجندين بوضع سلسلة من التخطيطات 

التبسيطية عن احلملة الربية التي وضعت خطوطها العامة.

التخطيطاُت  َجُهَزْت  املعركة.  أوضاع  بمتابعة  العرص  بقية  نفيس  وأشغلت 
العلوي ملراجعتها عىل مدى  الطابق  السابعة مساء، وأخذهتا معي إىل  الساعة  يف 
ساعة قبل عبور الشارع إىل فندق »حياة« إلطالع رجال اإلعالم عليها. وجاء لقاء 
اإلطالع أفضل مما تصورت. فغادرت الفندق بمزاج رائق. وعندما تطلعت إىل 
أضواء الشارع أدركت أن هذه هي املرة الثانية التي أخرج فيها من وزارة الدفاع 

خالل أكثر من أسبوع، كانت املرة األوىل هبدف إطالع الصحافيني أيضا(.

من  »أكلمك  وقال:  مساء  والنصف  العارشة  الساعة  يف  ثانية  باول  اتصل 
البيت األبيض. كنا نناقش بالتفصيل فكرتك حول إهناء احلرب يف مخسة أيام«. 
وأخربين أن السجال يف واشنطن حول رضاوة القتل قد وصل إىل درجة مزعجة 
من التوتر - فحتى الفرنسيني والربيطانيني بدأوا يسألون إىل متى سنواصل هذه 
مساء  التاسعة  يف  التليفزيون  شاشة  عىل  بالظهور  يفكر  »الرئيس  وقال:  احلرب. 

لإلعالن عن إيقاف احلرب. هل لديك مشكلة بصدد ذلك؟«.

التاسعة يف واشنطن تعني اخلامسة صباحا يف الرياض، أي بعد ست ساعات 
ونصف الساعة من اآلن. وانتظرين باول فيام استغرقت أفكر دقيقة، كان رد فعيل 
اآليت يتمثل يف أن وقفا رسيعا إلطالق النار سيوفر حياة الكثريين. أما إذا واصلنا 
اهلجوم خالل اخلميس، فإن أفرادا من قواتنا سيالقون حتفهم، قد ال يكون العدد 
أننا قد أنجزنا مهمتنا. وقد  البعض سيلقى حتفه. األكثر من ذلك  كثريا، ولكن 
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للعراق قوة كافية من  بأننا مل نرتك  القول للجمهور األمريكي  لتوي من  انتهيت 
آخر،  يوم  مهلة  طلب  قد  يوساك  كان  وبالطبع  إقليميا.  خطرا  ليشكل  اجليش 
وسأكون سعيدا لو واصلت تدمري اجليش العراقي عىل مدى األشهر الستة املقبلة. 
مع ذلك فقد حطمنا أضلع صدام، ومل نرتك ظال من شك يف ذهن أي إنسان أننا 
حققنا نرصا حاسام، وفعلنا ذلك بخسائر طفيفة جدا. فلامذا ال ننهيها إذن؟ ملاذا 
)ليست  النهاية  يف  أجبت  رأيي.  عليه  استقر  ما  كان  ذلك  الغد؟  يف  قتيال  نخرس 
بالتامم  اهلدف  هذا  أنجزنا  وقد  العدو  قوات  تدمري  هدفنا  كان  أي مشكلة.  لدي 
والكامل، سأتشاور مع القادة هنا وما مل تكن أمامهم أية عقبة، فإن باستطاعتنتا أن 

نتوقف(".)214(

وقف اإطالق النار يف 1991/2/28م

حتررت الكويت بدخول قوات التحالف إىل مدينة الكويت وطرد القوات 
اهلجوم  أن  إال  1991/2/26م،  يف  الدولة  أرايض  داخل  وتدمريها  العراقية 
آخر،  ليوم  استمرت  وغربيه  العراق  جنويب  يف  العراقية  القوات  فلول  ومطاردة 
حيث حدثت معارك صغرية أطلق عليها: بصّية، و73 إىل الرشق، ونورفولك، 
وقمة املدينة. وبعد إحلاق خسائر فادحة بالقوات العراقية قرر الرئيس بوش إعالن 

وقف مؤقت إلطالق النار يف 1991/2/28م، مع االحتفاظ بحق الرد. 

وقد حتدث شوارتزكوف واألمري خالد يف مذكراهتام عن كواليس اإلعداد هلذا 
األمر وأحداثه. كام قدم الضابط العراقي رعد احلمداين روايته هلذه املحادثات رغم 
عدم مشاركته هبا. أجريت عملية االجتامع بتنظيم من وزير اخلارجية السوفييتي 
بريامكوف، الذي سجل يف كتابه املعنون "احلرب التي كان ينبغي أال تقع" ظروف 

اإلعداد لذلك االجتامع. 
)214(   نورمان شوارتزكوف، األمر ال حيتاج إىل بطل، ص. 439- 456. وانظر الكتاب باللغة اإلنجليزية:
General H. Norman Schwartzkopf and Peter Petre, It Doesn‘t Take a Hero, 
pp. 451-470.

حرب حترير الكويت 17 يناير 1991-26 فرباير 1991م الفصل الثالث



183 182183 182

ممثيل  مع  ممثليهم  الجتامع  مكانا  سفوان  منطقة  تكون  أن  األمريكيون  قرر 
شوارتزكوف،  وصل  حيث  1991/3/3م،  يف  املباحثات  بدء  وحتدد  العراق، 
واألمري خالد بن سلطان، والشيخ اللواء ركن جابر اخلالد الصباح ويرافقه العقيد 
بيرت  الربيطاين  والقائد  الرديني،  خالد  ركن  والعقيد  الرسور  مسعود  سامل  ركن 
أربينو  ماريو  اإليطايل  والقائد  روكجوفر،  ميشيل  الفرنيس  والقائد  بيلري،  ال  دي 
وغريهم. كان يمثل اجلانب العراقي الفريق سلطان هاشم أمحد والفريق صالح 
عبود. أخرب شوارتزكوف الصحفيني املتجمعني بسفوان أنه هنا "ألقول للعراقيني 

ما نريدهم أن يفعلوا، ولست هنا ملفاوضات". 

بمسألة  مبتدًأ  العراقيني  عىل  الرشوط  شوارتزكوف  أمىل  االجتامع  بدأ  حني 
إعادة مجيع أرسى احلرب من العسكريني، وتقديم كشوفات حقول األلغام وخمابئ 
األسلحة غري التقليدية داخل الكويت. ووافق عليها املمثل العراقي هاشم أمحد. 
تدخل األمري خالد بن سلطان وطالب بإطالق األرسى املدنيني الكويتيني، فقال: 
"لدينا أسامء الكويتيني الذي اقتيدوا عنوة، ونريد اعتبارهم أرسى حرب". فأنكر 
دون  للعراق  ُأِخَذ  أحد  ال  بأن  قائال  كويتيني  مدنيني  أرسى  وجود  العراق  ممثل 

إرادته، وإن كانت هناك حالة مثل هذه فسنعامله كأسري حرب".

التسجيل،  من  نسخًة  اجلانبني  من  كل  أخذ  أن  بعد  االجتامع  هناية  وقبل 
إيطاليني،  أمريكيا،   17 تضم:  احلرب  بأرسى  قائمة  أمحد  هاشم  سلطان  قدم 
قائمة  الفور  عىل  شوارتزكوف  أخرج  ثم  سعوديني.  و9  كويتي،  بريطانيا،   12
املفقودين، إال أن الضابط العراقي استوقفه قائال: "نريد احلصول عىل عدد أرسانا 
باملثل". فقال شوارتزكوف: "أجبُت: حتى ليلة أمس لدينا 60 ألفًا ومن الصعب 
إحصاؤهم بالكامل، فشحَب وجهُه شحوبا تاما، إذ مل يكن لديه أدنى تصور عن 

حجم اهلزيمة التي حاقت هبم".)215(

)215(   نورمان شوارتزكوف، األمر ال حيتاج إىل بطل، ص. 471-475. وانظر الكتاب باللغة اإلنجليزية:
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أبناءها من طالئع األرسى  ويف تاريخ 1991/3/24م استقبلت الكويت 
مجعية  مع  وبالتعاون  العراقية  السجون  من  رساحهم  ُأطلق  أن  بعد  العسكريني 
الصليب األمحر الدولية، حيث نقلوا برا إىل مدينة عرعر السعودية، ثم نقلوا جوًا 

إىل مدينة الكويت.)216(

دور اجلي�ص الكويتي يف حترير الوطن

ال شك أن رجال اجليش الكويتي كانوا أكثر الطاحمني إىل الدخول يف حرب 
تنظيم  ويعيدون  املكثفة  التدريبات  يتلقون  فراحوا  بالدهم.  الستعادة  التحرير 
قواهتم، وهو أمر رشحناه فيام سبق. إال أننا سنقدم فيام ييل وصفا خمترصا للعمليات 
التي قامت هبا قوات اجليش الكويتي اجلوية والربية والبحرية، وذلك استنادا عىل 

كتابات الضباط العسكريني الكويتيني. 

القوة اجلوية الكويتية:

القوة  عمليات  ألهم  ملخصا  السويدان  صابر  طيار  الركن  العميد  كتب 
اجلوية الكويتية التي قامت هبا منفردة وتلك التي شاركت هبا قوات أخرى شقيقة 
وصديقة. فجاء يف كتاب "القوة اجلوية الكويتية": " سيظل 17 يناير 1991م يوما 
عظيام يف تاريخ الكويت، علام بأن الفرح قد غمر القلوب الشابة لصقورنا البواسل 
قبل ذلك بقليل، فقد أبلغت قيادة القوة اجلوية، وبالتحديد يف الساعة 1903 من 
يوم 16 يناير 1991م بخرب حتديد ساعة الصفر. وتم إعالم طياري السكاي هوك 
قبل منتصف الليل. ويف متام الساعة الثانية من صباح يوم 17 يناير 1991م تم 
إعطاء األمر لتذخري طائرات السكاي هوك بالقنابل، حيث وصل الفنيون الساعة 
وحتديد  العملياتية  املهام  إجياز  بتلقي  هوك  السكاي  طيارو  وبدأ  صباحا،  الثالثة 

General H. Norman Schwartzkopf and Peter Petre, It Doesn‘t Take a Hero, 
pp. 485.

)216(   اللواء ركن طيار صابر السويدان والرائد ركن ظافر العجمي، تاريخ اجليش الكويتي، ص. 477.
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األهداف املراد قصفها داخل الكويت املحتلة.

أقلع التشكيُل األول املكّون من 6 طائرات سكاي هوك الساعة 0815 يوم 
17 يناير 1991م، بينام أقلع التشكيل الثاين واملكون من 6 طائرات سكاي هوك 
موقع  فيها  اهلدف  كان  والتي  األوىل،  الرضبة  طيارونا  وشارك   .0819 الساعة 
صواريخ أرض/ أرض من نوع فروغ /7 شامل اللواء اخلامس والثالثني، حيث 

قاد التشكيل العقيد ركن طيار يوسف ضويان غانم. 

وكان اهلدف الثاين للتشكيل مواقع صواريخ أرض أرض نوع فروغ /7 يف 
جنوب قاعدة عىل السامل اجلوية، وقاد التشكيل املقدم طيار يوسف عبد الرزاق 
املال. وقد عاد التشكيالن تباعًا: الساعة 0945 للتشكيل األول، والساعة 0947 

للتشكيل الثاين بعد نجاح تدمريهم لألهداف العراقية يف الكويت املحتلة. 

الساعة 1424 ظهرا.  أقلعت 8 طائرات عىل جمموعتني  الثالثة  املوجة  ويف 
ورجعت يف الساعة 1605 عرصا ما عدا الطائرة رقم 828 والتي كانت بقيادة 
املقدم ركن طيار حممد مبارك والذي أسقطته املدافع املضادة للطائرات يف منطقة 
الصبيحية داخل الكويت املحتلة. واستطاع اهلبوط باملظلة، إال أنه أرس وأخذ إىل 
الذي  والرضب  التعذيب  من  ألوان  إىل  تعرض  احللفاء، حيث  مع أرسى  بغداد 
يؤكد الطبيعة اهلمجية للعراقيني وعدم احرتامهم للميثاق الدويل واتفاقية جنيف 

ملعاملة األرسى.

أقلعت  فقد  فرحان  سلطان  مخيس  طيار  املقدم  بقيادة  الرابعة  املجموعة  أما 
مكونة من 4 طائرات لتقصف رامجات صواريخ عراقية يف الساعة 1430 ظهرا، 

حيت عادت ساملة بعد حتقيق أهدافها يف الساعة 1610 عرصا. 

الساعة 0630 صباحا  قامت 4 طائرات  اجلوية  الثاين من احلرب  اليوم  يف 
ألغيت قبل اإلقالع بسبب  املهمة  بالتشغيل استعدادا للمهمة املخصصة، إال أن 
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سوء األحوال اجلوية فوق مناطق األهداف يف الكويت املحتلة. قامت القوة اجلوية 
)وعددهم  هوك  السكاي  طائرات  بواسطة  االستشعار  أجهزة  برضب  الكويتية 
24 جهازا(. وكان هلا األثر يف اقتناص دبابات وآليات العدو طوال فرتة احلرب 

اجلوية.

 وقبل بداية احلرب اجلوية قامت القوات اجلوية اإلماراتية بنقل جمموعة من 
طائرات الغزال املشاركة املفرزة 20 يف قاعدة اجلبيل ووضعتها حتت إمرة قيادة 
املفرزة 20 كام تم التنسيق مع القيادة املتقدمة للمنطقة الرشقية عىل أساس االنضامم 
يف حالة العمليات إىل منطقة متقدمة يف رأس مشعاب، وتم طالء طائرات الغزال 

باللون الرمادي.

أثناء احلرب اجلوية سجلت طائرات الغزال يف املفرزة العرشين أول انتصار 
هلا وذلك قبل أسبوع من بداية احلرب الربية حينام متكن تشكيل مكون من طائرة 
غزال كويتية بقيادة كل من املقدم طيار أنور املطاوعة والرائد طيار وليد العطار 
مع طائرة من دولة اإلمارات العربية املتحدة بقيادة الرائد طيار إبراهيم نارص؛ من 

اقتناص دبابتني عراقيتني عىل احلدود الكويتية السعودية.

احلرب  يف  تشارك  هوك  السكاي  أرساب  فيه  كانت  الذي  الوقت  نفس  يف 
بينام  للمشاركة  األوامر  بانتظار  املرياج  طائرات  كانت  األول  اليوم  منذ  اجلوية 
طائرات اهلليكوبرت تقوم باالستعداد للحرب الربية وتقوم بالدوريات احلدودية.

ن فريق ارتباط مع مركز العمليات الرئييس يف الرياض وهو مؤلف من  كوِّ
ضابطني كان هلام دور نشيط يف إيصال املعلومات واملتطلبات إىل األرساب، ومها 

الرائد طيار يوسف الشايع والرائد طيار عبد اهلل السمدان.

امللك  قاعدة  إىل  الطائف  من  املرياج  نقل طائرات  تم  يناير 1991م  يف 25 
وكانت  اجلوية،  احلرب  يف  ملشاركتها  استعداد  الظهران  يف  اجلوية  عبدالعزيز 
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حيث  عراقية،  بطائرة  خطأ  متييزها  من  اخلوف  هو  اشرتاكها  تأخر  أسباب  أحد 
رحالت  أول  كانت  وبالفعل  الطائرات.  من  النوع  نفس  يمتلكون  العراقيني  أن 
للمرياج يف 5 فرباير 1991م ضمن رحالت القصف )جو/أرض( فوق الكويت 

املحتلة.

حصيلة الطلعات اجلوية التي قامت هبا الطائرات الكويتية املقاتلة واهلليكوبرتات يف االستعداد ومعركة التحرير 
)املصدر: صابر السويدان، القوة اجلوية الكويتية، ص. 102(.

إخالء  فأنيطت هبم مسؤولية  الكويت  القيم حال دخول  كام ظهر جهدهم 
املاء  ونقاط  اآلمنة  املناطق  إىل  وإرشادهم  املتحاربة  القوات  أمام  من  املدنيني 

والغذاء.

ومن عملهم أيضا مساعدة قوات املارينز يف متييز الكويتيني واملقيمني لتقليل 
داخل  زالوا  ما  الذين  وأعواهنم  العراقيني  من  املعادية  للنريان  التعرض  فرص 

الكويت.
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وقام  العراقيني  األرسى  من  اهلائلة  باألعداد  التحالف  قوات  فوجئت  لقد 
الضباط الكويتيني بإدارة هذه األعداد الكبرية والتحقيق مع من تستدعي الرضورة 

ذلك لالستفادة من معلوماهتم لتسهيل العمليات القتالية الدائرة لصاحلنا.

كام شارك الضباط الكويتيون فيام بعد ضمن فريق املارينز الذي قام بالتحقيق 
و )العيينة(  معسكر  يف   JEF - WEST يف  العراقيني  األرسى  الضباط  كبار  مع 

JEF - EAST يف معسكر )الرياض(. 

وبتاريخ 18 فرباير 1991م انتقلت أرساب اهلليوكبرت من قاعدة اجلبيل إىل 
الربية.  للمعركة  استعدادا  السعودية يف رأس مشعاب  نقطة متقدمة عىل احلدود 
بأن احلرب  الساعة 1600  يوم 1991/2/23م  املعلومات قد توفرت  وكانت 
الربية ومحاية  القوات  اهلليكوبرت مهمة حتديد سري  ستبدأ غدا. وأعطيت أرساب 

األجنحة واقتناص أي قوة مدرعة للعدو وإعادة االتصال عرب الطائرات. 

ويف بداية احلرب الربية جاءت أول مهمة يف حدود الساعة التاسعة صباحا 
حني وصلت 4 طائرات غزال وطائرة بيوما إلعادة االتصال، حيث طارت إىل 
رأس الزور وتم أرس قوات عراقية. واستمرت الوترية عىل نفس املنوال. طائرات 
السكاي هوك واملرياج هتاجم أهدافها املخصصة يف الكويت املحتلة، فمثال يف يوم 
25 فرباير 1991م قامت طائرات الغزال برضب قوات عراقية بصواريخ هوت 
يف منطقة اجلليعة، وقامت طائرات البيوما والسوبر بيوما بنقل اجلرحى إىل رأس 

مشعاب ثم اجلبيل. 

ويف صباح يوم التحرير 26 فرباير 1991م تقدمت طائرات اهلليكوبرت إىل 
مع  اهليامن  أم  منطقة  مدارس  إحدى  لتتخذ  املحررة  الكويت  يف  متقدمة  منطقة 

القيادة املتقدمة للجيش الكويتي قاعدة هلا. 

وكان مقررا االنتقال إىل مطار الكويت الدويل، إال أن املطار مل يكن قد تم 
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بعرشات  تستسلم  كانت  والتي  املهزومة  العراقية  القوات  فلول  من  بعد  تنظيفه 
اآلالف يف منظر مذل للغاية.

اجلوية  القوة  قيادة  األمريكية وجدت  املارينز  قوات  مع  التعاون  ويف سياق 
يف الرياض رضورة حشد كافة اجلهود لتحرير الوطن الغايل ورضورة االستفادة 
من كل الطاقة البرشية املتوفرة رغم تنوع ختصصاهتم، فتم تشكيل فريق عمل مع 

قوات مشاة البحرية األمريكية )املارينز(.

كان مقر الفريق الكويتي يف قيادة قوات املارينز يف منطقة اجلبيل الصناعية ومل 
تتعَد نواته يف البداية ثالثة ضباط قبل بداية احلرب الربية ليصل عدد فريق العمل 

الحقا إىل 160 عسكريا أغلبيتهم من الضباط.

جاهزيتهم  ورغم  العالية،  بالقدرات  األمريكية  املارينز  قوات  متيز  رغم 
ذلك  أن  إال  الربية،  احلرب  يف  العراقية  القوات  مع  األول  الصدمة  قوة  ليكونوا 
اجلوية  القوة  ضباط  توزيع  تم  حيث  الكويتيني،  العسكريني  أمام  عائقا  يكن  مل 
ليكونوا مع كل وحدة من وحدات املارينز يقومون بكل نشاط يوكل إليهم ابتداء 
من الرتمجة وحتى قيادة فرق االستطالع األريض املتقدم. فكان من األعامل التي 
شاركوا فيها معسكرات األرسى واملستشفيات امليدانية والرشطة العسكرية وفرق 

شئون املدنيني.

كام شارك العديد منهم يف القوات اخلاصة )فرع احلرب النفسية(، ووضعوا 
بنفسية  ملعرفتهم  ذلك  يف  ونجحوا  العراقيني،  اجلنود  معنويات  إلضعاف  خطط 

اجلندي العراقي أكثر من غريهم.)217(

عمل  الذي  السمدان  عبداهلل  متقاعد  طيار  العقيد  من  تلفزيوين  لقاء  ويف 
اجلوية  القوات  مقر  األهداف يف  حتديد  جلنة  الشايع يف  يوسف  الطيار  زميله  مع 

)217(   صابر السويدان، القوة اجلوية الكويتية، ص. 100 – 104.

حرب حترير الكويت 17 يناير 1991-26 فرباير 1991م الفصل الثالث



189 188189 188

أنه كانت  فيها قائال:  العمل  اللجنة وطبيعة  بالرياض حتدث عن ظروف دخول 
خالد  الفريق  بقيادة  الداخل  يف  الكويتية  املقاومة  جمموعات  إحدى  مع  صلة  له 
بودي الذي كان آمر احلرس الوطني. وكانت تزودهم باملعلومات عن األهداف 
العراقية ويقوم بعد ذلك بالتنسيق مع األمريكيني.)218( وكانت أوامر العمليات 
أيام.  بعدة  قبلها  أي  مسبق،  وبشكل  تشكيل  كل  يف  طائرة  لكل  األهداف  حتدد 
وكانت  الشامية  يف  املعلامت  معهد  التحالف  قوات  رضبت  املرات  من  مرة  ويف 
رضبة قوية، فبلغتهم جمموعة املقاومة يف الكويت عن خطورة تلك العملية عىل 
األهايل وعدم جدواها ألنه ال يوجد فيه غري جنديني من اجليش الشعبي. وبعد أن 
أوصل هذه املعلومات واالنزعاج الكويتي من العملية إىل مساعد قائد القوات 
اجلوية األمريكية اقرتح عليه أن يشرتك يف جلنة حتديد األهداف يف مقر العمليات 
بالرياض، وكانت مهمته هو ويوسف الشايع أن يتأكدا من أن األهداف املطلوب 
العامة كاملستشفيات  املرافق  قريبة من  رضهبا ليست يف مناطق مأهولة، وليست 

واملساجد واملنازل وحمطات املياه والكهرباء. 

وعند دخوله يف أول اجتامع اكتشف أهنم ينوون قصف كل مبنى يعلوه مضاد 
طائرات عراقي داخل املناطق املأهولة، فأخربهم بذلك ومنع من حتويل الكويت 
مدينة  داخل  أي هدف  أن ال يقصف  اجلوية  القوة  واتفق مع حمامي  إىل أطالل. 
الكويت إال بتوقيع منه ومن املحامي. ويف سبيل جتنب وقوع كوارث اضطروا إىل 
إفالت قصف سبعاوي أخي صدام حسني بسبب وجوده يف فيال سكنية بقرطبة 

بجوار بيت عائلة كويتية".)219(

)218(   انظر اجلزء الثالث من هذا الكتاب، ففيه تقارير املقاومة املبعوثة للرياض عن األهداف العراقية داخل 
الكويت.

الفريق طيار  السمداين، لقاء تلفزيوين أجري يف قناة املجلس، 2015؛  العقيد طيار متقاعد عبداهلل     )219(
متقاعد يوسف الشايع واللواء طيار متقاعد أمحد بستكي، دور القوى اجلوية الكويتية يف التحرير يروهيا 
atv، https:// قناة السيف،  برنامج ع  الشايع واللواء طيار م. أمحد بستكي،  فريق طيار م. يوسف 
www.youtube.com/watch?v=WB1ONXFc27g )تاريخ الدخول 2020/1/30م(.

حرب حترير الكويت 17 يناير 1991-26 فرباير 1991م الفصل الثالث



191 190191 190

دور القوة البحرية الكويتية

جاسم  املقدم  من  كل  بقيادة  زورقني  متتلك  الكويتية  البحرية  القوة  كانت 
األنصاري واملقدم أمحد املال. وحتدث جاسم األنصاري يف لقاء صحفي معه عن 

القوة البحرية الكويتية قائال:

الفريق  البحرية  القوة  آمر  ضمنهم  من  واألفراد  الضباط  علينا  يتوافد  "بدأ 
هبا  للذهاب  الزوارق  جتهيز  مني  وطلب  مقدم  برتبة  وقتها  وكان  املال  أمحد  م. 
إىل البحرين ألن سالحهم البحري متشابه مع سالحنا البحري والصيانة واألمور 

الفنية أفضل لزورقنا ألن سفن القوة البحرية السعودية ختتلف كثريا عن سفننا.

األشقاء  التايل طلبنا من  اليوم  البحرين. ويف  إىل  توجهنا  ويف 30 أغسطس 
إلصالحها  البحرين  إىل  السواحل  خلفر  التابعة   35 السفينة  سحب  السعوديني 
يف  عليها  وأطلقنا  كامل،  بشكل  وجتهيزها  إصالحها  تم  وبالفعل  وجتهيزها. 
ذلك الوقت اسم »قاروه« وما زالت موجودة وتم تغيري اسمها إىل »الدرة« بعد 
والصيانة  والتذخري  والتسليح  »املنظومات واألسلحة«  وأيضا إصالح  التحرير. 

وإضافة معدات )I R( )االعتامد عىل الذات عند بدء العمليات(.

القوة  بقيادة  املال  أمحد  تكليف  وتم  القيادة«  »شجرة  التشكيل  بإعادة  بدأنا 
واإلسناد  املقاتلة  والوحدات  القيادة  لضباط  قياديا  تسلسال  ووضعنا  البحرية 
وعمل  املعنوية  الروح  رفع  وكذلك  اتصال  وضباط  الفني  واإلسناد  اإلداري 
دورات مكثفة واستقدام مدربني. وتم إعداد سفينة سواحل 35 »الدرة« وتعديلها 

لتكون سفينة إمداد مستشفى.

وخاصة  التحالف  قوات  ومع  بمفردنا  كانت  سواء  بالتدريبات  وبدأنا 
قوات  وتشكيل  الكويتية  البحرية  القوة  دور  عىل  اخلاصة  والقوات  األمريكية 
مشاة بحرية من املتطوعني وإقامة معسكر لتدريب املتطوعني نواة مشاة البحرية 
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بمعسكر )سوحيات باإلمارت ومعسكر املشاة يف البحرين(، وبعد ذلك تم ضمنا 
وحدة  أسموها  قتال  وحدة  يف  وتشكيلنا  األمريكية  املشرتكة  القوة  قيادة  حتت 
بقياديت  »استقالل«  الزورقني  من  الوحدة  تشكيل  وتم  بالكويت  تيمنا  »كاف« 
وزورق السنبوك ]بقيادة أمحد املال[ وسفينة خفر السواحل »الدرر« وضم سفينة 
»فرقاطة« أمريكية لنا لتكون معنا أثناء العمليات العسكرية القادمة. وأيضا وحدة 
املهام، حيث  معهم عىل  وبدأنا  دائام  معنا  تكون  األمريكية  الوحدات  من  خاصة 
قالوا لنا إذا بدأت عملية حترير الكويت نريدكم القوة التي تكون يف املقدمة عند 

اهلجوم فأنتم تعرفون املناطق واملواقع البحرية الكويتية واملهام املنوطة بكم.
التحرير؟  الكويتية قبل حرب  البحرية  بالقوة  أنيطت  التي  للمهام  وبالنسبة 
فهي أوال: قطع خطوط االتصال العراقية يف البحر، وثانيا: »أي طائرة من طائرات 

التحالف تقع يف البحر نحن من نقوم بعمليات اإلنقاذ.
لدول  التابعة  البحرية  القوات  بمشاركة  املهام  هذه  عىل  نتدرب  وبدأنا 
التي  املهلة  حسب  ديسمرب   1 يف  التحرير  عملية  تبدأ  أن  نأمل  وكنا  التحالف، 
أمهلوها للنظام العراقي يف تلك الفرتة، ولكن تم متديد املهلة إىل 15 يناير، وحتى 
ذلك التاريخ كنا نتدرب بصورة يومية سواء بمفردنا أو مع قوات التحالف عىل 

مهامنا التي سننفذها ونطبقها عمليا خالل اهلجوم يف البحر.

حصلنا عىل دعم ال حمدود من قيادتنا السياسية، وقد زارنا سمو الشيخ نواف 
القتالية. وكذلك  األثر يف رفع معنوياتنا  بالغ  الزيارات  األمحد مرتني وكان هلذه 
مرة  من  أكثر  الوقت  ذلك  يف  األركان  رئيس  نائب  اخلالد  جابر  الشيخ  زارنا 
باالستعداد  األوامر  جاءتنا  وبعدها  احتياجاتنا.  وتلمس  أوضاعنا  عىل  لالطالع 
لعملية حترير الكويت، يف منتصف يناير 1991م".)220( يذكر أن جزيرة قاروه هي 

أوىل األرايض الكويتية التي حتررت.

)220(   الفريق ركن بحري جاسم األنصاري، آمر القوة البحرية السابق يستذكر بالدقائق والساعات مراحل 
اهلجوم الغادر وبطوالت أبناء الكويت يف حماوالت صّده، جريدة األنباء، 2019/8/2.
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دور القوة الربية الكويتية

والذخائر  واألسلحة  باملعدات  وتزويدها  الربية  القوة  تنظيم  أعيد  أن  بعد 
واحلرس  والرشطة  اجليش  من  والضباط  األفراد  من  مزيد  والتحاق  اجلديدة، 
الوطني واملتطوعني، ودخول القوة الربية يف برامج تدريبية مع قوات أخرى من 
قوات التحالف بدأ التحضري لعملية اهلجوم الربي، حيث كانت القوات الكويتية 

ضمن طليعة القوات املحررة للكويت.)221(

كتب اللواء ركن متقاعد سامل مسعود الرسور تقريرا وافيا عن اللواء 35 الذي 
قاده ببسالة، وكتب أيضا اللواء ركن متقاعد صابر السويدان والرائد ركن ظافر 
العجمي معلومات عن كامل األلوية الربية املشاركة يف درع الصحراء وعاصفة 
الصحراء. وفيام ييل نقل ملا كتبه اللواء الركن سامل الرسور الذي هاجم من خالل 

القاطع الشاميل أي من غريب الكويت:

إىل  األوامر  صدرت  1991م  عام  فرباير  شهر  من  والعرشين  الثاين  "يف 
عن  يبعد  املوقع  هذا  وكان  اهلجوم،  موقع  الحتالل  األمام  إىل  بالتحرك  اللواء 
احلدود الكويتية السعودية من ناحية قلمة صباح الكويتية ما يقرب من ثالثة كيلو 
مرتات. وكانت مجيع القوات، وبخاصة القوات الكويتية عىل أهبة االستعداد ويف 
ذروة احلامسة خلوض معركة التحرير. وكان اجلميع ينتظرون حلظة البدء باهلجوم، 
وكانت الرسية اهلندسية للواء قد بدأت بالفعل يف فتح طرق يف الساتر الرتايب عىل 

احلدود الكويتية السعودية من الناحية التي سيبدأ منها اللواء هجومه. 

كانت الرتتيبات تقيض بأن يبدأ هجوم القوات األمريكية والفرنسية الساعة 
الرابعة صباح يوم الرابع والعرشين من فرباير 1991م وأن يتجه اهلجوم إىل عمق 

)221(   انظر كتاب لواء ركن متقاعد سامل مسعود الرسور، اللواء املدرع اخلامس والثالثون ودوره يف معركة 
مركز  الكويت،   ،1 ط.  الكويتية،  العسكرية  صفحات  من  مرشقة  صفحة  الكويت:  وحترير  اجلسور 

البحوث والدراسات الكويتية، 2007، ص. 47-39.
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األرايض العراقية، وأن يبدأ هجوم بقية القوات املرصية والسعودية والكويتية بعد 
القوات األمريكية والفرنسية. ولكن تعديال طرأ عىل  بدء هجوم  24 ساعة من 
يبدأ  فلم  ساعتني،  والفرنسية  األمريكية  القوات  هجوم  يتأخر  أن  اقتىض  اخلطة 
اهلجوم إال الساعة السادسة من صباح يوم الرابع والعرشين من فرباير 1991م. 
وقد استطاعت هذه القوات أن متيض يف طريقها بسهولة وأن تنجح يف الوصول 
إىل أهدافها يف أقل من 12 ساعة مما أدى إىل تقديم موعد اهلجوم للقوات الكويتية 
والسعودية واملرصية عام كان حمددا له من قبل؛ فصدرت األوامر أن يبدأ اهلجوم 

يف الساعة الثالثة عرص يوم الرابع والعرشين من فرباير 1991م.

كان صدور األوامر إىل لواء الشهيد املدرع اخلامس والثالثني بالتقدم الجتياز 
احلدود الكويتية السعودية إعالنا ببدء معركة حترير الكويت الربية، وكانت الروح 
املعنوية جلميع أفراد اللواء يف أفضل حاالهتا؛ فقد كان اجلميع يرتقب تلك اللحظة 

بأقىص ما جييش يف النفوس من مشاعر العزة والكرامة لرد االعتبار.

انطلق اللواُء يف هجومه متخذًا جمموعتني للقتال يف األمام وجمموعتني للقتال 
الثانية  اآللية  املشاة  كتيبة  مها  األمام  يف  اللتان  املجموعتان  وكانت  اخللف.  يف 
الكويتية بقيادة املقدم الركن محد حسن الرشيدي من ناحية اليمني، وعىل يسارها 

كتيبة املشاة اآللية الثانية السعودية بقيادة العقيد غازي العتيبي.

ويف اخللف كان وراء كتيبة املشاة اآللية الثانية الكويتية كتيبة الدبابات السابعة 
الكويتية بقيادة املقدم الركن أمحد الوزان، كام كانت كتيبة الدبابات الثامنة الكويتية 

بقيادة املقدم الركن عيل املال وراء كتيبة املشاة اآللية الثانية السعودية.

خليفة  مرزوق  النقيب  بقيادة  الشهيد  للواء  التابعة  اهلندسة  رسية  متكنت 
من عمل ثغرتني أو فتحتني لكل كتيبة أمامية يف الساتر الرتايب الذي يطلق عليه 

العقم.
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اجتازت القوات )العقم( من خالل هذه الثغرات بأقىص رسعة وفق اخلطة 
املوضوعة وانترشت أمامه داخل األرايض الكويتية، وذلك تالفيا لالزدحام خالل 
املرور يف الفتحات، وبعد أن أمتت القوات اجتياز العقم واالنتشار أبلغت القيادة 
العليا بذلك، حيث إن حترك قوات اللواء مرتبط بتحرك الوحدات األخرى. وقد 
امللك عبدالعزيز العرشين والقوات املرصية،  اللواء جمموعة لواء  كان عىل يسار 
الكويتي  التحرير  لواء  ثم  الرابع ومن  امللك خالد  لواء  وكان يف اخللف جمموعة 
تالفيا  ببعض  بعضها  يرتبط  التحركات  مجيع  وكانت  السورية.  القوات  وخلفه 

حلدوث فجوة إذا ما اندفعت قوة إىل األمام وتأخرت أخرى. 

أنه قد  السعودية  الثانية  اآللية  املشاة  كتيبة  قائد  أبلغ  العقم  تم عبور  أن  بعد 
اشتبك مع العدو، وأن لديه نحو 22 أسري عراقي. وهبذا الحت تباشري النرص، فقد 
كان هذا االستسالم مع أول اشتباك دليال عىل ما كان متوقعا من اهنيار معنويات 
العدو. وقد أبلغت كتيبة املشاة اآللية الثانية الكويتية أن لدهيا مخسني أسريا عراقيا. 
وقد تم إرسال ضابط من قيادة اللواء من رسية الدفاع لتسلم األرسى وإرساهلم 

إىل اخللف وفق األوامر الصادرة يف هذا الشأن.

وأول مانع صادفته قوات اللواء يف هجومها كان يف الساعة الرابعة عرصا، 
وكان هذا املانع حقل ألغام خمتلطة )ألغام ضد الدبابات وأخرى ضد األفراد(. وقد 
تم التعامل مع هذا املانع عىل نحو ما تم تدريب القوات عليه قبل بدء العمليات، 
وكانت عملية فتح ثغرة يف حقل األلغام تتم بإطالق صاروخ متفجرات يسمى 
لواء  ملجموعة  التابع  السعودي  اهلندسة  لقسم  أمكن  وقد  األفعواين«،  »القاذف 
الثغرة  فتَح  السعودية  الثانية  اآللية  املشاة  كتيبة  عىل  وامللحق  الرابع  خالد  امللك 

واجتياز الكتيبة هلذه الثغرة بسهولة.

بكتيبة  امللحق  اهلندسة  قسم  أطلق  حينام  احلسبان  يف  يكن  مل  ما  حدث  وقد 
األلغام  حقول  يف  الثغرة  لفتح  املتفجرات  صاروخ  الكويتية  الثانية  اآللية  املشاة 

حرب حترير الكويت 17 يناير 1991-26 فرباير 1991م الفصل الثالث



195 194195 194

فيه. وكانت حلظات شديدة  فني  الصاروخ لعطل  يتفجر هذا  مل  إذ  املواجهة هلا، 
احلرج، وخاصة بعد أن نجح اجلانب األيرس من القوة يف فتح الثغرة واجتيازها، 
بينام مل حيدث هذا يف اجلانب األيمن، مما اضطر رسية اهلندسة الكويتية ألن تعمل 
عىل فتح الثغرة يدويا، وكان ذلك أمرا صعبا يف مثل هذه الظروف التي تتطلب 
املشاة  كتيبة  تعرضت  أن  املوقف  زاد من خطورة  وقد  كبرية،  الثغرة برسعة  فتح 
اآللية الثانية الكويتية لقصف مدفعي كثيف من قوات العدو، مما جعل آمر الكتيبة 

يطلب إىل آمر اللواء رماية قوات العدو وإسكاهتا. 

نبيل  الرائد  بقيادة  الشهيد ]35[  التابعة للواء  املدفعية 51  وقد قامت كتيبة 
عيسى الصفي باملهمة عىل خري وجه، وأمكن ألفراد اهلندسة الكويتية أن يتابعوا 
عملهم اليدوي لفتح الثغرة، وقد ساعد عىل إنقاذ املوقف أيضا وجود دخان كثيف 
اهلندسة  أفراد  توقف  وقد  الليل،  إىل حلول ظالم  باإلضافة  املحرتقة،  اآلبار  من 
يبلغ طوهلا نحو ثالثني  الساتر ثغرة  الثغرة بعد أن فتحوا من  العمل يف فتح  عن 
مرتا يدويا. ويف الساعة العارشة ليال أحرض صاروخ متفجرات آخر وأطلق ليال 
وتم فتح الثغرة ليال حتى تكون الظروف مهيأة النطالق القوات مع أول ضوء 
اآللية  املشاة  لكتيبة  الفرصة  وإتاحة  الثغرة  من  خالل  من  األلغام  حقل  الجتياز 

الثانية الكويتية الجتيازه.

وهو  النفط(  )خنادق  الناري  املانع  اشعلت  قد  العراقية  القوات  كانت 
يوم  مساء  من  السادسة  الساعة  حدود  يف  وذلك  األلغام،  حقل  بعد  الثاين  املانع 
1991/2/24م أو قبل مغيب الشمس. وقد صدرت األوامر من القيادة العليا 
السعودية  القوات  تتمكن  ريثام  تنتظر  بأن  األلغام  حقل  اجتازت  التي  للقوات 

واملرصية من اجتيازه. 

يف صباح يوم اخلامس والعرشين من فرباير 1991م كانت النريان املشتعلة 
يف اخلنادق قد انطفأت تدرجييا بسبب األمطار ومل تبق إال آثارها، ومن ثم فقد تم 
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اجتياز احلفرة النارية بسهولة وذلك بواسطة اجلسور اخلاصة هلذا الغرض. 

باملدفعية،  املتقدمة  الوحدات  قصف  العدو  بدأ  املانع  اجتياز  عملية  خالل 
وكانت كتيبة املشاة السعودية امللحقة بنا املطعمة بثالث رسايا مشاة من لوائنا قد 
الثانية هلذا  اآللية  املشاة  تأخر عبور كتيبة  بينام  الناري،  املانع  أن جتتاز  متكنت من 
املانع بسبب تأخرها يف اجتياز حقل األلغام إىل الصباح عىل نحو ما سبق أن أرشنا 

إليه. 

استمر العدو يف قصفه املدفعي املكثف بعيد املدى، ومل تتمكن مدفعية اللواء 
إىل  طلب  وقد  قصريا.  كان  املدفعية  مدى  العدو ألن  نريان  مصدر  الرد عىل  من 
قيادة الفرقة اإلسناد بمدفعية بعيدة املدى للرد عىل مدفعية العدو. وكان النقيب 
األمريكي جون يف مدرعة آمر اللواء، من أجل االرتباط وتوجيه الطريان األمريكي، 
قد طلب إىل القيادة أن يشارك الطريان يف قصف مواقع املدفعية املعادية، ولكنه 
الشامل  يف  املوجودة  العراقية  القوات  لقصف  مهام  يف  الطائرات  مجيع  بأن  أخرب 

ملنعها من التدخل واالشرتاك يف املعركة الربية وعزل بعضها عن بعض.

صدرت األوامر للمدفعية السورية والرامجات بالرد عىل القصف املعادي، 
ولكنها مل تتمكن من ذلك. وقد حرض إىل لواء القيادة آمر قوة جمموعة لواء امللك 
خالد اللواء تركي حدجيان مع ركن عمليات القوة العميد عمر بابعري وتم طلب 
االستمكان من مدافع البحرينيني التي مل تتمكن من إيقاف القصف، مما استدعى 

طلب الطريان الذي أمكن به إيقاف القصف.

الكتيبة  أن عربته  بعد  الناري  اخلندق  مانع  الثانية عبور  الكتيبة  واستطاعت 
السعودية. وبدأت الوحدات كلها تتعامل مع حقول األلغام لفتح الثغرات، ولكن 
القصف املدفعي املعادي مل يتوقف، ويف أثناء حماولة العبور استشهد أحد األفراد 
هو الرقيب منور الظفريي، وإصابة عدد آخر أبلغ عنهم املقدم محد الرشيدي، وتم 
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إخالؤهم إىل اخللف. وقد أبلغ املقدم محد آمر اللواء بأنه يعتقد أن هناك مرصدا 
للعدو يرصد حتركات اللواء ويساعد عىل حتديد مواقعه ومن ثم قصفها، وأن هذا 
املرصد ربام يكون يف اسرتاحة الساملي التي ال تبعد أكثر من 8 كم أو يف مقر رشكة 

الدواجن. 

القتحام  فصيال  الرسور[  مسعود  سامل  ركن  ]العقيد  اللواء  آمُر  ه  وجَّ وقد 
املبنى والتأكد من وجود أفراد من العدو فيه أو عدم وجود أحد فيه. وقد متكنت 
العدو، وبعد  أفراد  املبنى وأرس عدد من  اقتحام  املرسلة إىل هناك من  القوة  هذه 
توقف  ذلك  وبعد  العدو،  ملدفعية  املتقدمة  املراصد  أحد  أهنم  تبني  استجواهبم 
املوانع  مع  والتعامل  التقدم  من  ساعة  خالل  وحداتنا  مكن  مما  املعادي  القصف 

الصناعية وفتح ثغرات يف األسالك الشائكة.

أهنا  لوحظ  بعدما  األمام  إىل  كثريا  االندفاع  بعدم  لقواتنا  األوامر  صدرت 
الصديقة، وذلك خوفا من تدخل  للقوات  اجلانبية  الوحدات  تقدمت كثريا عن 
العدو عىل شكل كامئن والعمل عىل عزل كال الوحدتني عن األخرى. وبعد ذلك 
صدرت األوامر بالتوقف عن التقدم واملبيت ليلة اخلامس والعرشين من فرباير 
1991م ، وذلك قبل بلوغ اهلدف األول بحوايل 13 كيلو مرتا. وكان قد تم أرس 
البيضاء، واتضح أهنم من  باألعالم  يلوحون  العدو كانوا  أفراد  أعداد كبرية من 

الفرقة السادسة عرشة املقاتلة عىل طريق تقدمنا، وقد تم إخالؤهم إىل اخللف. 

بقيادة  الوزان[  خالد  أمحد  ركن  ]املقدم  السابعة  الدبابات  كتيبة  آمر  اتصل 
اللييل،  الناظور  بأجهزة  وتزويدها   )L2( الصواريخ  بمدرعات  إلمداده  اللواء 
املدرعات  هذه  من  عدد  دفع  تم  وقد  للوحدات،  اجلانبية  احلامية  لتوفري  وذلك 
للوحدات األمامية. وتقدم آمر الكتيبة لرماية هاون إنارة عىل اجلهة اليرسى لتبني 
الكتيبة والتي اعتقد أهنا  إليها قرب مواقع  التي استمع  الغريبة  طبيعة األصوات 
قوة  قيادة  من  رفض  الطلب  هذا  االستسالم.  يريدون  العدو  من  أفراد  أصوات 
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جمموعة امللك خالد خوفا من كشف املوقع الدفاعي لقواتنا ورصده من العدو، 
وطلب إليه أن ينتظر إىل الصباح. 

فرباير 1991م  والعرشين من  السادس  يوم  اخلامسة من صباح  الساعة  يف 
صدرت األوامر للقوات بالتحرك من أجل الوصول إىل اهلدف األول، وهو أبراج 
مياه قديمة يف منطقة األبرق )شامل غرب الكويت(. ولكن الضباب الكثيف الذي 
خيم عىل هذه املنطقة الصحراوية يف الصباح الباكر، والذي جعل مدى الرؤية ال 
يتجاوز مئة مرت جعل التحرك بطيئا. ومل ينقشع هذا الضباب إال يف الساعة التاسعة 
املوضوعة  اخلطة  وفق  األمام  يف  الدروع  كتائب  املعهودة  برسعتها  فانطلقت 
والتنظيم املتفق عليه للقوات؛ فسارت كتيبة الدبابات السابعة عىل اليمني وكتيبة 
الوسط سارت  كتيبة مشاة، ويف  منهام  اليسار، وخلف كل  الثامنة عىل  الدبابات 

مدرعة آمر اللواء.

العراقي  املشاة  لواء  استسالم  وكان   ، املطلوب  النحو  عىل  القوات  تقدمت 
705 من الفرقة السادسة عرشة كله؛ آمره وضباطه وأفراده، من املشكالت التي 
واجهت كتائب الدروع يف األمام وأعاقت انطالقته واحتاجت إىل جهود إلخالء 

هذا العدد الكبري من األرسى ثم مواصلة السري لتحقيق اهلدف.

العتيبي  اللواء مظيل تركي حدجيان  قائد قوة خالد  وقد جاءت األوامر من 
باإلرساع يف التحرك للوصول إىل اهلدف األول قبل الساعة 1300 ظهرا.

متكنت القوات من الوصول إىل اهلدف بعد أن تم إسكات الرماية املتقطعة 
ملدفعية العدو ورصد مواقع مدفعيته وتدخل طائرتني إف 16 لدك هذه املواقع. 
وتقدمت القوات رسيعا تطارد فلول قوات العدو املنهزمة وتطهر موقع اهلدف، 
فلول  تطارد  وهي  اهلدف  بعد  كيلومرتات   4 ملسافة  الثامنة  الكتيبة  توغلت  وقد 

القوات املنهزمة. 
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األهداف  أول  إىل  الوصول  يف  النجاح  بتحقيق  اجلميع  الفرحة  عمت 
خالد  قوة  قائد  من  التهنئة  وتلقوا  حينئذ،  الغزيرة  األمطار  هبطول  واستبرشوا 
مصحوبة باألوامر برسعة التحرك لتحقيق اهلدف الثاين قبل الساعة 1600 من 
هو  الثاين  اهلدف  وكان  ساعة.  نصف  مرور  قبل  التحرك  يتم  وأن  نفسه،  اليوم 
معسكرات أم الروس للذخرية ومعسكر اللواء 35 )السابق(. وهذا اهلدف يبعد 
الفرقة احلادية والعرشون مشاة  عن اهلدف األول بحوايل 27 كيلومرتا. وكانت 

من قوات العدو تسيطر عليه. 

أن  إليها  وطلب  اهلدف،  اجتاه  يف  منطلقة  األمامية  الوحدات  حتركت  وقد 
استسالمها،  تعلن  عراقية  وحدات  وجود  حركتها  يؤخر  وأال  التحرك  تواصل 
وأن تقوم بتخصيص وحدة صغرية لتجميع املستسلمني، وأن تواصل الوحدات 
يوم  مساء  حلول  قبل  الثاين  اهلدف  إىل  للوصول  املمكنة  بالرسعة  التقدم 

1991/2/26م.

منه، ومل  أو قصف  للعدو  يذكر  اهلدف دون تدخل  اجتاه  التقدم يف  واستمر 
للخلف. وعدلت  أفرادها  ُأخيل  التي  للفرقة 21  إال استسالما كامال  قواتنا  جتد 
من انحرافها إىل اليسار بسبب رداءة األحوال اجلوية وهطول األمطار، وجعلت 

اهلدف يف منتصف منطقة انتشار اللواء. 

وبعد وقت قصري تم دخول املعسكر واقتحام املباين واخلنادق املوجودة فيه 
بعد جتنب ما به وما حوله من حقول لأللغام، ونجحت قواتنا يف تطهري اهلدف 
الثاين من أجل التحرك خلف املعسكر يف منطقة الساّدة واالنتشار فيها استعدادا 
ألي طارئ. وتم أرس عدد من أفراد العدو املختبئني يف اخلنادق، وحتقق ذلك قبل 

مغيب شمس السادس والعرشين من فرباير 1991م.

تقدمه  يواصل  للوائنا  اجلانب األيرس  العرشون عىل  السعودي  اللواء  وكان 

حرب حترير الكويت 17 يناير 1991-26 فرباير 1991م الفصل الثالث



201 200201 200

وتطهري املنطقة الواقعة يف قطاعه، وكنا يف انتظار إشارة التعارف بعد أن وصلت 
قوات التحالف إىل الدائري السادس.

وكان تعارف وصول القوات إىل مواقعها املحددة هلا عبارة عن طلقات بيضاء 
اللون تنري السامء وتسمى طلقات التنوير. وفعال تم تعارف القوات يف مساء يوم 
1991/2/26م. وكان ذلك إعالنا بتحرير الكويت من براثن الغزو ]العراقي[ 

الصدامي ورفع أعالم الكويت احلرة يف كل مكان.)222(

جنوب  من  هياجم  الذي  الرشقي  القاطع  يف  الكويتية  القوات  دور  أما 
العديد منهم  املارينز والقوات السعودية فقام  الكويت، فقد اشرتكت مع قوات 
بدور بطويل جنبا إىل جنب مع فرق هندسة امليدان وإزالة األلغام التابعة لقوات 
املارينز ملعرفتهم بطبيعة األرايض الكويتية. كام كانوا جزءا من عملية فتح املعابر 
قبل االقتحام، ثم كانوا رأس احلربة مع القوات املندفعة لألرض الكويتية جنبا إىل 
جنب مع قادة املارينز يوضحون هلم الطرق ويدلوهنم عىل أيرس سبل الوصول إىل 

األهداف املطلوب حتريرها.

التي قامت  الثانية  املارينز  املارينز األوىل وفرقة  الضباط يف فرقة  تركز عمل 
بالعبور من جنوب وجنوب غريب الكويت، حيث شوهدوا وهم يقبلون األرض 
الطاهرة حتت قصف النريان يف ساعات التحرير األوىل التي كانت رأس اهلجوم 

الربي.

كام شاركوا مع اجليش األمريكي املتوغل يف األرض العراقية شامال. كام كانوا 
أيضا مع قوات اإلنزال يف جزيرة فيلكا، وكان هلم دورا يف إضعاف معنوية العديد 

من الوحدات املعادية التي أقنعوها باالستسالم دون قتال.

املدرع اخلامس والثالثون ودوره يف معركة اجلسور  اللواء  )222(   لواء ركن متقاعد سامل مسعود الرسور، 
وحترير الكويت: صفحة مرشقة من صفحات العسكرية الكويتية، ص. 49- 58.
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وكتب اللواء ركن طيار صابر السويدان الذي اعتمد عىل رواية قادة القوات 
الكويتية العميد ركن متقاعد حممد احلرمي والعميد ركن متقاعد حممود الرزوقي 

والفريق أول متقاعد عيل املؤمن، ما ييل: 

القطاع الرشقي إىل اخلفجي، وتقدم  قيادة  الربية تقدمت  "حال بدء احلرب 
ثغرات  فتح  بعد  طريقها  شقت  التي  واملارينز  السعودية  القوات  مع  الفتح  لواء 
مع  يتقدمان  وبدر  احلق  لوائي  كان  بينام  النويصيب،  جهة  من  األلغام  حقول  يف 

القوات السعودية يف القاطع األوسط من اجلبهة. 

كانت احلركة يف هذا املحور رسيعة ومشاهبة حلركة املحور الشاميل، وعند خمفر 
النويصيب وهو أول نقطة كويتية حمررة قام اللواء جابر اخلالد برفع علم الكويت 
عىل خمفر النويصيب، بعد أن كان العلم الكويتي قد ُرفع عىل جزيرة قاروه التي 

حررها أبطال القوة البحرية قبل ذلك".)223(

عىل  الكويتي  العلم  لرتفع  املدينة  داخل  إىل  الكويتية  القوات  "وتقدمت 
العاصمة بعد مرور 72 ساعة عىل بدء مرحلة احلسم يف حرب  ساريته يف قلب 

حترير الكويت يف الساعة التاسعة يوم الثالثاء 1991/2/26م".)224(

الكويتي 1949-1999، ص. 472-473. وجاء  تاريخ اجليش  العجمي،  السويدان وظافر  )223( صابر 
فيه أيضا: "استمرت األلوية التابعة لقيادة القطاع الرشقي بالتقدم إىل داخل الكويت حتت مظلة القيادة 
السعودية. أقامت قيادة القطاع مركز قيادهتا يف البداية يف خمفر مرشف قبل االنتقال إىل مدرسة يف بيان. 
أما لواء بدر فقد عسكر يف إحدى مدارس الفحيحيل، وأقام لواء احلق قيادته يف إحدى مدارس منطقة 
سلوى. قامت قيادة اجليش الكويتي باالنتقال من منطقة اخلرب إىل منطقة قيادة مؤقتة يف أم اهليامن يف 
جنوب الكويت مبارشة كموقع قيادة ملدة 3 أيام قبل أن تنتقل إىل املستشفى العسكري لوجود الكهرباء 

فيه".
السيايس  التطور  الكويتي،  الفداء  يوم  مالحم  اهلاشم،  عبداللطيف  حممد  الدكتور  ركن  العقيد   )224(

والعسكري،  ص. 156.
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ا�صت�صالم العراق

تنفيذ  وقبوهلا  التحالف  وقوات  الكويت  أمام  للعراق  الشنيعة  اهلزيمة  بعد 
خارجيته  وزير  طريق  عن  العراق  أرسل  سفوان،  يف  النار  إطالق  وقف  رشوط 
العراق عىل  تؤكد إحدامها موافقة  رسالتني ملجلس األمن يف 2 مارس 1991م 
القرارات  يف  املذكورة  عرش  االثني  األمن  جملس  قرارات  جلميع  التام  االمتثال 
 ،669  ،667  ،666  ،665  ،664  ،662  ،661  ،660 أرقام:  ضده  الصادرة 
670، 674، 677، 678، ونيته إطالق رساح األرسى عىل الفور. وينص القرار 

املذكور عىل أن يضطلع العراق بصفحة خاصة بام ييل:

أن يقوم عىل الفور بإلغاء إجراءاته التي تزعم ضم الكويت.  -1
أن يقبل من حيث املبدأ مسؤوليته بموجب القانون الدويل، عن أية خسارة   -2
أو رضر أو أرضار نامجة بالنسبة للكويت ودول ثالث ورعاياها ورشكاهتا 

نتيجة لغزو العراق للكويت واحتالله غري الرشعي هلا.
أن يقوم عىل الفور وحتت رعاية جلنة الصليب األمحر الدولية، أو مجعيات   -3
الصليب األمحر أو مجعيات اهلالل األمحر، بإطالق مجيع األرسى الكويتيني 

ورعايا الدول الثالث الذين احتجزهم عىل ذلك النحو.
عليها  استوىل  التي  الكويتية  املمتلكات  كافة  إعادة  يف  الفور  عىل  يبدأ  أن   -4

العراق، وأن ينتهي من إعادهتا يف أقرص فرتة ممكنة.)225(
وهكذا بدأ كابوس االحتالل العراقي للكويت بالزوال. وانطلق الكويتيون 
بحامسة وعزم يعيدون بناء بالدهم ويطهروهنا من آثار العدوان الغاشم ويداوون 
جراحهم. وسيكون هذا املوضوع إىل جانب موضوع احلشد العراقي عىل احلدود 
الكويتية يف 10 أكتوبر 1994م يف حماولة لتكرار الغزو، أبرز ما سيأيت يف اجلزء 

القادم واألخري من هذا الكتاب.
)225(  منصور عياد العتيبي، جملس األمن يف مواجهة العدوان العراقي عىل دولة الكويت وتداعياته )1990-

2008م(، ط. 1، الكويت، مركز البحوث والدراسات الكويتية، 2009،  ص. 336-334.
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اخلامتة

َر الكويتيون يف اخلارج أرَوَع أمثلة الوفاء للوطن، فدعموه بكل ما يملكون  سطَّ
من جهد ووقت وخربة ورغبة. فقد حتولوا إىل شعل من النشاط يف عدد من الدول 
املهمة حول العامل ومتكنوا من جعل قضية الكويت الشغل الشاغل للعامل. كانت 
– حارضة  – بفضلهم وبدعم احلكومة الكويتية بعد اهلل سبحانه  قضية الكويت 
يف معظم املحافل الدولية واإلقليمية، فحارضوا باملنتديات والقنوات التلفزيونية 
متظاهرين،  الشوارع  العلمية والصحفية، وجابوا  احلوارية واملؤمترات  والربامج 
إن  الكويت.  بقضية  الناس  ويعرفون  املطويات  يوزعون  باجلامعات  وانترشوا 
كل  وربط  جدا  كثرية  جهات  مع  والتنسيق  اجلهود  وحشد  التنظيم  عىل  قدرهتم 
هلي  واحد  كرجل  والعمل  الكويتي  الشعبي  واملؤمتر  الطائف  حكومة  مع  ذلك 
حمط إعجاب وفخر. إن ما تناوله هذا الفصل اخلاص بجهود الكويتيني التطوعية 
مكمل ومواز جلهود إخواهنم من أعضاء الوفود الشعبية الذين زاروا معظم دول 

العامل يف أثناء فرتة الغزو العراقي للوطن.

اخلليج  شعب  به  تفضل  ما  بحر  من  نقطة  عن  رشحًا  الثاين  الفصل  وقدم 
العريب وحكوماته من كرم الضيافة واحلفاوة واإلخاء لالجئيني الكويتيني الذين 
حلوا عليهم ضيوفا. تنوع الدعم احلار والسخي ليشمل رفع معنويات الكويتيني 
كرامتهم.  وحفظ  عليهم  الرواتب  وإجراء  وإسكاهنم  مصاهبم،  عن  والتخفيف 
وال شك أن التاريخ ال حيفظ كثريا من هذه األمثلة التي سطرت كل قيم اإلخاء 
واإليثار التي تعلمها اخلليجيون من نبيهم عليه السالم وصحابته عليهم الرضوان. 
إن هذا الرتابط وااللتحام الشعبي والسيايس والعسكري بني الكويت والسعودية 
بنيان  يمسك  صلبا  جديدا  قد أسس عمودًا  والبحرين وعامن  وقطر  واإلمارات 
اخلليجيون  خاض  لقد  واملصري.  اهلدف  وحدة  ويثبت  اخلليجي  التعاون  جملس 
التاريخ احلديث واملعارص، حني اشرتكت يف معركة  حربا مشرتكة ألول مرة يف 
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حترير اخلفجي ومعركة حترير الكويت، وتكللتا بالنرص املبني.

الشكر  واملغرب والصومال وجيبويت كل  ولبنان  واستحقت مرص وسوريا 
والعرفان ملوقفهم الشهم إىل جانب احلق وحتملهم للضغط الشديد الذي مارسته 
آلة الربوباغاندا العراقية البعثية. لقد كان موقف مرص منسجاًم مع اسرتاتيجيتها 
يف التحالف مع دول اخلليج، وكان هلذا املوقف املؤيد سابقة تارخيية ممثلة بتأييدها 
للكويت يف أزمة عبدالكريم قاسم سنة 1961م، باإلضافة إىل وجود حالة من 
التنافس السيايس بني مرص والعراق، ولعله متثل أيضا يف جتربة اجلمهورية العربية 
هناية  يف  واألردن(  العراق  )بني  اهلاشمي  واالحتاد  وسوريا(،  مرص  )بني  املتحدة 

اخلمسينيات.  

إسالمية  سياسية  ومجاعات  عربية  دول  وشعوب  حكومات  اختارت 
وعروبية، كانت قد تلقت كل الدعم من الكويت، مواقف جاحدة وجائرة حرّيت 
كل العقالء، فتصدعت وحدة العرب يف سنة 1990م، واهنارت صالبة املبادئ 
املؤامرة  ونظرية  اجلوفاء  الشعارات  رضبات  حتت  والعقالنية  واإليامن  والفكر 
واحلقد الشعويب. لقد فشلت اجلامعات السياسية العروبية واإلسالمية يف امتحان 
العراقي،  العدوان  تأييد  جريمة  هبم  التصقت  لقد  والثبات.  والشهامة  العدالة 
ووقعوا يف تناقض مع شجبهم املعروف للعدوان اإلرسائييل. إن هذا الفشل يثبت 
العربية.  لألمة  إصالحي  هنضوي  مرشوع  تقديم  عىل  اجلامعات  هذه  قدرة  عدم 
باردا ال  باهتا  كان  فقد  منهم  قدم  اعتذارا واضحا. ومن  تلك اجلامعات  تقدم  مل 
يناسب حجم اجلريمة التي اقرتفوها. ومل تقم هذه اجلامعات بأية مراجعات فكرية 
حقيقية بعد الصدمة التي تعرضوا هلا، وبدال عن ذلك أدخلوا أنفسهم يف قفص 
يزالون يف مواقعهم يف  الفرتة ال  تلك  تلك اجلامعات يف  قادة  إن  املؤامرة.  نظرية 
الثاين يف مرشوع  الغريب سقوطهم وفشلهم  فليس من  الراهن. ولذلك  الوقت 
قلة  هو  بحق  مستغرب  هو  ما  إن  العريب.  بالربيع  يسمى  ما  أو  العربية  الثورات 
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الوعي الشعبي يف حقيقة هذه اجلامعات واستمرار كثري من الناس يف تصديقهم 
وترك عنان القيادة هلم. 

لقد أفلت اخلليجيون ذوو االنتامءات احلزبية فرصة صياغة مرشوٍع هنضوي 
فريد  مرشوع  وجمتمعاهتا؛  حلكوماهتا  املعادية  اجلامعات  تلك  ختبطات  يتجنب 
احلكومات  جلهود  ومعاونا  ومكمال  داعام  ويكون  اخلليجية  باخلصوصية  ُيعنى 
عىل  احلضاري  واإلنتاج  الوعي  وزيادة  املؤسسات  حتديث  يف  التعاون  وجملس 
املستقل  ونسقه  وتارخيه  اخلليج  دول  طبيعة  مع  يتالءم  مرشوع  املستويات؛  كافة 
تاريخ  يستلهم  مرشوع  املغايرة،  والتجربة  املايض  ذات  العربية  األقطار  بقية  عن 
والالحقة  السابقة  األجيال  وخربات  املالية  الوفرة  من  ويستفيد  العريق  اخلليج 
هذا  تسبب  وقد  واألفكار.  واألنظمة  التقنيات  أحدث  الغرب  من  تعلمت  التي 
يف  "الصحوة" أو  دوامة  يف  إما  دخوهلم  يف  اخلليجيني  املثقفني  قبل  من  التقاعس 
"املامنعة"، وكالمها شعارات ليس له من الواقع نصيب، ومل تشكل سوى  دوامة 

معول هدم أو عصا يف دوالب التقدم يف دول اخلليج.

العربية  الشعوب  من  واسعة  قطاعات  خلذالن  املحتملة  األسباب  من  لعل 
والظلم  الكويتيني  ملعاناة  اعتبار  أدنى  دون  للعراق  احلاميس  وتأييدها  للكويت 
الواقع عليهم هو أهنم جيهلون ما قدمته الكويت لبالدهم من دعم مايل ومعنوي 
ساعدهم عىل النهوض والدخول إىل العامل احلديث من خالل القروض احلسنة 
املدارس  إنشاء  ويف  لبالدهم  التحتية  البنية  يف  أمواهلا  استثمرت  التي  واملنح 
دوهلم  عىل  تعود  التي  االستثامرية  واملشاريع  والطرق  واملستشفيات  واجلامعات 
بعوائد مالية جمزية. وسبب ذلك اجلهل يكمن يف عدم رغبة الكويت يف اإلعالن 
عن تلك التربعات من باب أهنا من أعامل اخلري الرسية. إال أن هذه السياسة كان 
هلا أثر سلبي، فلم جتد الكويت تأييد قطاعات واسعة منهم عندما احتاجت هلم. 
ولذلك  السياسية.  القيادات  كسب  من  أوىل  الشعوب  كسب  أن  يتضح  وبالتايل 
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الدول  إعالم  وسائل  يف  يعلن  بأن  مرشوطا  القروض  تقديم  يكون  بأن  نويص 
املستفيدة، وإطالق اسم الكويت عىل تلك املشاريع. وليس يف ذلك منة، فالسياسة 

والعالقات الدولية تتطلب ذلك.

الزحف  أوقفت  التي  الصحراء،  وعاصفة  الصحراء  درع  عمليتا  كانت 
العراقي عىل دول اخلليج العريب والتي حررت الكويت، يف غاية األمهية والتعقيد. 
وقد جاهبت صعوبات كثرية عىل كافة الُصُعد من النواحي السياسية واللوجستية 
اخلاصة بالنقل واإلمداد والتموين، والتخطيط والتدريب وتوزيع املهام يف مرسح 
إمكانياهتا وخرباهتا الستقبال  السعودية كل  العربية  اململكة  العمليات. وضعت 
وغريهم،  وصحفيني  وإداريني  وخرباء  عسكريني  من  إنسان  املليون  يقرب  ما 

وحتملت كل هذا الضغط من أجل تنفيذ العمليتني بنجاح باهر.  

الواليات  رأسها  وعىل  التحالف  قوات  وانتصار  الكويت  حترير  عملية  إن 
املتحدة عىل القوات العراقية إعالن جديد يؤكد زعامة الواليات املتحدة األمريكية 

يف املجال العسكري والتقني.  

هذه  جراء  من  الكثري  عانت  قد  والسعودية  الكويت  من  كال  أن  شك  ال 
التجربة املريرة، ولكن يف نفس الوقت فقد حتصلت عىل رصيد هائل من اخلربة يف 
التعامل مع األخطار واألزمات وإدارة األوضاع يف كافة امليادين، مما جيعلها أكثر 

كفاءة وقدرة عىل التعامل مع ما سيأيت الحقا من أزمات.

الفصل الثالث
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اأ�صماء �صهداء الكويت
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�صهداء الكويت 

وطنهم،  عن  ودفاعا  اهلل  سبيل  يف  أرواحهم  الكويت  وبنات  أبناء  قدم 
رعاية  الشهيد  مكتب  توىل  وقد  ُهم.  ِسرَيُ وُتبحث  ذكراهم،  َد  خُتلَّ أن  فاستحقوا 
العطرة  قصصهم  حتكي  معارض  وتنظيم  عدة،  كتب  وإصدار  أرسهم  شؤون 
الكويت:  "شهداء  كتب   لسلسلة  ونحيل  للوطن.  فداء  أرواحهم  قدموا  وكيف 
بطوالهتم وتضحياهتم" الذي كتبه أساتذة التاريخ بجامعة الكويت. ونحيل أيضا 
لسلسلة كتب "قوافل الشهداء" الصادر عن صندوق التكافل لرعاية أرس الشهداء 
واألرسى، ونقدم فيام ييل قوائم بأسامء الشهداء الذين استشهدوا يف أثناء االحتالل 
العراقي للكويت، باإلضافة إىل من اكتشفت رفاهتم ممن كانوا أرسى يف سجون 

العراق إىل غاية 2020/2/5م. 
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م�صاعدات الكويت لدول ال�صد قبل الغزو
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تربعات الكويت للجزائر �صنة 1958م

لبى عدد كبري من التجار الدعوة التي وجهتها إليهم جلنة التربعات للمجاهدين اجلزائريني، وقد رأس االجتامع سعادة 
الشيخ صباح األمحد الصباح، جريدة الكويت اليوم، 1958/5/25م.
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تربعات الكويت للجزائر �صنة 1958م

الصفحة الثانية من قائمة املتربعني الكويتيني للمجاهدين اجلزائريني سنة 1958م.
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تربعات الكويت للجزائر �صنة 1958م

 
الصفحة الثالثة من قائمة املتربعني الكويتيني للمجاهدين اجلزائريني سنة 1958م.
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تربعات الكويت للجزائر �صنة 1958م

قائمة جديدة من املتربعني الكويتيني للمجاهدين اجلزائريني سنة 1958م. يف عدد 176 بتاريخ 1958/6/1م.
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تربعات الكويت للجزائر �صنة 1958م

 
تكملة القائمة اجلديدة من املتربعني الكويتيني للمجاهدين اجلزائريني سنة 1958م. 

يف عدد 176 بتاريخ 1958/6/1م.
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قائمة أخرى من املتربعني الكويتيني للمجاهدين اجلزائريني سنة 1958م.
يف عدد 178 بتاريخ 1958/6/15م.
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دعم الكويت للجزائر يف �صنوات 1964 و1967 و1989م

وهو  العربية  االقتصادية  للتنمية  الكويتي  الصندوق  أصدره  كتاب  يف  جاء 
يونيو   1  –  1962 يناير  من  العربية  للدولة  املقدمة  واملنح  "القروض  بعنوان 
الشعبية  الديمقراطية  اجلزائر  جلمهورية  الصندوق  دفعه  عام  معلومات   "2002
من قروض معقودة إلنشاء مشاريع استثامرية هائلة. وقد بلغ جمموع ما قدمته يف 
أمريكي.  سنوات 1964م و1967 و1989م: 62.694.624 مليون دوالر 

وتفصيله كالتايل:
تاريخ توقيع اسم املرشوعرقم

االتفاقية

القيمة )دينار 

كويتي(

القيمة )دوالر 

أمريكي(
خط أنابيب النفط بني 1

حوض احلمراء وأرزو 

)املرحلة األوىل(

1964/6/237.498.37124.744.624م

توسعة خط األنابيب 2

حوض احلمراء – أرزو 

)املرحلة 1 و 2(

1967/5/202.500.0008.250.000م

سد تييش حاف ملياه 3

الري والرشب

1989/6/299.000.00029.700.000م

18.998.37162.694.624املجموع

وهناك جهات كويتية أخرى تقدم املساعدات، مثل وزارة األوقاف، وبيت 
الزكاة، ومجعية اهلالل األمحر، واجلمعيات اخلريية.
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دعم الكويت لالأردن يف �صنوات منذ 1962-1989م

للتنمية  الكويت  التي استفادت من صندوق  الدول  كانت األردن من أوىل 
العربية. وقد بلغ إمجايل القروض املقدمة حوايل 95 مليون دينار كويتي وهو ما 
نرش  جدول  يأيت  كام  ذلك  وتفصيل  أمريكي.  دوالر  مليون   313 حوايل  يعادل 
يونيو   1  –  1962 يناير  من  العربية  للدولة  املقدمة  واملنح  "القروض  كتاب  يف 

 ."2002
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دعم الكويت لتون�ص من 1963-1990م

هلا  مت  فُقدِّ العربية.  للتنمية  الكويت  صندوق  من  أيضا  تونس  استفادت 
التحتية  البنية  تعد  حيوية  منشآت  بناء  يف  ساعدت  التي  القروض  من  سلسلة 
"القروض واملنح املقدمة للدولة العربية من  لتونس. وفيام ييل جدول من كتاب 
يناير 1962 – 1 يونيو 2002". ويتضح أن إمجايل القروض إىل سنة 1990م أكثر 

من 117 مليون دينار كويتي أو ما يعادل أكثر من 386 مليون دوالر أمريكي.
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دعم الكويت لل�صودان من 1962-1987م

الكويت  صندوق  من  ومعونات  قروض  عىل  أيضا  السودان  حصلت   
للتنمية العربية خالل ثالثة عقود فسامهت الكويت ببناء بتعمري السودان بمبلغ 

يزيد عن 75 مليون دينار أو ما يعادل 249 مليون دوالر أمريكي.
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دعم الكويت ملوريتانيا من 1975-1988م

وكانت موريتانيا أيضا من ضمن الدول التي تلقت مساعدات الكويت، من 
خالل عرشة قروض بلغ إمجاليها 40 مليون دينار تقريبا أو ما يعادل 132 مليون 

دوالر تقريبا.
 

دعم الكويت لليمن من 1968-1989م
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تابع جدول مساعدات الكويت لليمن.

واملساعدات بال شك أكرب مما ذكر، فهناك جهات كويتية عدة تقدم مساعدات 
للشعوب العربية واإلسالمية مثل وزارة األوقاف، وبيت الزكاة، ومجعية اهلالل 

األمحر الكويتية، واجلمعيات اخلريية.
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دعم الكويت لفل�صطني منذ الع�صرينيات اإىل 1990م

إن احلديث عن املساندة الكويتية الصادقة للفلسطينيني يستغرق جملدات عدة، 
وال يتسع املقام هنا سوى لتقديم ملخص للدعم املادي. كتب د. خالد يوسف 
الفلسطينية:  "الكويت والقضية  الشطي كتابا مهام عن هذا املوضوع محل عنوان 

دعم ومنارصة" )2012م( عن مركز البحوث والدراسات الكويتية. 

واخلاصة  الرسمية  اجلهات  من  كبريا  عددا  الكتاب  هذا  يف  املؤلف  أحىص 
فلسطينية  ومؤسسات  جلهات  نقدية  تربعات  قدمت  التي  الكويتية  واألهلية 
متنوعة شملت املستشفيات واملدارس واملساجد والطرق والبنية التحتية واملراكز 
احلرفية  واملشاريع  املصانع  وإنشاء  واأليتام  األرس  كفالة  إىل  باإلضافة  الثقافية، 

والزراعية وغريها مما يصعب حرصه.
بدايات التربعات الكويتية

املناسبةاملبلغالسنة
دعم ملفتي فلسطني 1921
ترميم املسجد األقىص 1924
الثورة الفلسطينية 1936
تربع 1948
تربع فهد السامل ملنكويب غزة 2000 جينه1954
تربع اللجنة الشعبية برئاسة الشيخ صباح األمحد 1956
املسامهة يف إعادة بناء مسجد قبة الصخرة باملسجد األقىص 1965
دعم املجهود احلريب 10 ماليني جنيه1969
كفالة 300 طالب فلسطيني 1970
تربع للهالل األمحر الفلسطيني 100 مليون دينار1973
حرب أكتوبر 150 مليون دينار1973
زيادة مسامهة الكويت يف وكالة األونروا1986
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الكويتية  التربعات  بعض  عن  الشطي  خالد  د.  أعدها  جداول  ييل  وفيام 
لفلسطني:

تربعات وزارة املالية لفلسطني من 1970-1990م بلغت 222.6 مليون دينار 
أو 757 مليون دوالر أمريكي، وزعت كالتايل:
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مفصال  جدوال  مخسني  عىل  يزيد  ما  عىل  الشطي  خالد  د.  كتاب  احتوى 
واجلهات  واألهيل  واخلاص  العام  القطاع  يف  املانحة  الكويتية  اجلهات  لتربعات 
إىل  أحيل  ولذلك  مجيعا،  عرضها  املقام  هذا  يف  يسعنا  وال  املستفيدة.  الفلسطينية 

الكتاب.

د.  تأليف  من   )1994( العربية"  والتنمية  "الكويت  كتاب  أيضا  ويوجد 
رمضان عيل الرشاح ود. حسني طه الفقري ومن إصدار مركز البحوث والدراسات 
والقروض  واملنح  واملعونات  للمساعدات  موثقة  موسوعة  عن  عبارة  الكويتية 

احلسنة التي قدمتها الكويت للدول العربية، حيسن الرجوع إليه لالستزادة.
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قتل العراقيني لـ 5600 م�صري يف نهاية الثمانينيات

كتب يف الصحافة املرصية من قبل صحفيني مقربني للقيادة السياسية املرصية 
معلومات مروعة عن قيام العراقيني العائدين من احلرب العراقية اإليرانية بقتل 
ممنهج آلالف األفراد من اجلالية املرصية العاملة يف العراق يف القطاعات املختلفة. 
دفعات  وعىل  بتوابيت  مرص  إىل  أرسلوا  الذين  املرصيني  الضحايا  عدد  بلغ  وقد 

5596 رجال.

بدأ الصحفي املرصي عاطف النمر الكتابة عن املجزرة املرصية يف العراق، 
حني كتب عن أخيه املقتول بمذكرات محلت عنوان "سفاح بغداد" الذي نرش يف 

القاهرة سنة 1990م. وفيام ييل أنقل نصه اخلاص هبذه املأساة:)226(

"مذبحة األبرياء 

هذه هي مأسايت الشخصية مع نظام صدام الدم ..

إهنا ليست مأسايت فقط، بل مأساة آالف األرس املرصية التي تيتمت وترملت 
.. وفقدت عائلها أو أحد أبنائها.

وأنا ال أبالغ .. ولكن ما عرفته من معلومات .. وما حصلت عليه من بيانات 
وأرقام ... من خالل مأساة شقيقي املهندس الراحل إبراهيم النمر - رمحه اهلل - 

بعد ما اغتالته قوى الرش والغدر واخليانة للنظام الصدامي .

به  ألنني   ... املوضوع  هذا  يف  أخرى  مرة  أتكلم  أن  يف  أرغب  كنت  وما 
أستدعي املواجع .. وأفتح اجلرح من جديد .. ولكني مضطر ألن أتطرق إليه ألنه 
برمته كان بادرة من بوادر الكذب الصدامي .. الذي يعتمد عىل اخلداع واملربرات 

الواهية الكاذبة.

)226(  عاطف النمر، سفاح بغداد، ط. 1، القاهرة، الصالح للدراسات السياسية واإلنتاج اإلعالمي 1990. 
العراق"، جريدة  املرصيني يف  مذابح  مزقوه:  ايل  أخي  "جسد  بعنوان  كتيب  الفصل يف  هذا  وأعيد نرش 

أخبار اليوم، العدد 2837، 9 يناير 1999م.
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ففي يوم 23 أكتوبر 1989تلقيت مكاملة تليفونية من بغداد تفيد بأن شقيقي 
وقمت  ومكان.  زمان  أي  يف  نموت  وكلنا   .. حق  العباد  عىل  واملوت  مات.  قد 
العاملني هناك ملعرفة صحة اخلرب وشحن  اتصال بأصدقاء من املرصيني  بإجراء 

اجلثامن. واكتشفت اآليت:

أن السفارة املرصية ال تتكفل بشحن أي جثامن عىل نفقتها.  -

أن هناك احتفاالت خاصة بانتصارات الفاو و كل املصالح معطلة ولن يتم   -
شحن اجلثامن إال بعد 15 يوما .

عن  هناك  ومعارفه  أصدقاؤه  به  يتكفل  بغداد  يف  يموت  مرصي  أي  أن   -
طريق مجع املبلغ بطريقة »الشحاتة« حتى يعيدوه إىل مرص .. ومن ال يعرفه 
أحد .. يظل يف ثالجة املرشحة ملدة عام وعامني .. دون أن ختطر احلكومة 
بأن هلا متويف .. ويف أحيان كثرية تقوم احلكومة  السفارة املرصية  العراقية 
العراقية بدفن اجلثامن دون أن يعرف أحد. وكم من حاالت كثرية رواها يل 

العائدون من بغداد عن ذلك.

قال يل أصدقائي يف البداية إن سيارة دمهت شقيقي يف الطريق فامت .. ومل 
أصدق ألين أحسست من نربة أصواهتم أن وراء األمر شيئا ما غري هذا .. وقالوا 

يل ال نستطيع أن نقول لك شيئا

الرشطة  حمرض  يل  يرسلوا  أن  وطلبت   .. مراقبة  التليفونات  ألن   .. اآلن 
التنفيذ - ولكنهم  .. ووعدوين هبذا - رغم صعوبة  بأي طريقة  الطبي  والتقرير 

أوفوا بالوعد. 

وعندما وصلتني األوراق مع اجلثامن اكتشفت التايل:

أن اجلثامن ظل يف ثالجة املرشحة 19 يوما دون أن ختطر حكومة صدام سفارتنا 
يف بغداد بذلك. وما يؤكد أهنا ما كانت ستخطرها أبدا أن سفارتنا مل تعرف ذلك 
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إال من خالل أصدقائي الذين فشلوا يف تسلم اجلثامن. فأبلغوا السفارة، ومن هنا 
عرفت سفارتنا. 

أن شقيقي مل يمت يف حادثة سيارة - كام توقعت - وإنام قتله ثالثة عراقيون .. 
عندما قابلوه يف العارشة مساء بشارع العبيدي .. وطلبوا منه دفع سيارهتم عىل أهنا 
معطلة .. ونفذ رغبتهم .. ويف أثناء ذلك حاول اثنان منهم رسقة نقوده وهويته .. 

وعندما قاوم هذا االعتداء .. اهنالوا عليه بالطعن باآلالت احلادة.

وعدد   .. 2سم  وعمق  5سم  بطول  هي  طعنة  أقل  أن  يؤكد  الطبي  التقرير 
الطعنات يف رأسه ست طعنات )هل هناك وحشية أكثر من ذلك؟ رغم ذلك مل 
يمت شقيقي، وحبا يف احلياة استقل )تاكيس( وذهب إىل مستشفى الكندي العام 
بعد أن نزف نصف دمه .. ووصل إىل هذه املستشفى عند منتصف الليل .. سقط 

أمام الطبيب فاقدا للوعي .. والتقرير يقول اآليت:

وجدنا املصاب يف حالة وعي تام .. )وهذه نقطة هامة( ولكن حالته خطرية، 
استدعت املستشفى الرشطة .. التي أجرت معه التحقيق من صفحة واحدة عدد 
كلامهتا 52 كلمة فقط يف جناية قتل، والغريب أنه ذكر يف املحرض اسمه وصفته 
يطلب  ولكنه   .. عليه  اعتدوا  من  يعرف  ال  إنه  وقال   .. عمله  وجهة  وجنسيته 
الشكوى يف حقهم .. ومل يسأله الرشطي املحقق عن رقم السيارة أو لوهنا .. أو أي 

يشء جيعله يتوصل إىل اجلناة )إنه حمرض سد خانة(.

وتم نقل شقيقي إىل مستشفى جممع الطب العراقي .. ثم أعادوه مرة أخرى 
إىل مستشفى الكندي العام. ويف الثالثة صباحا كان البد من نقل دم إليه .. وألنه 
مرصي جيب أن يموت .. وال ينقل له دم .. القى ربه يف صباح يوم 17 أكتوبر 

.1989

وجهة   .. شيئا  تعلم  ال  وسفارتنا  أيام  ستة  املستشفى  مرشحة  يف  ووضعوه 
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عمله التي ذكرها يف املحرض ليس لدهيا علم .. إىل أن عثر عليه زميله مصادفة بعد 
رحلة بحث يف خمافر الرشطة وعرف ما حدث له. وعىل أثر ذلك قام باالتصال يب 

ألهنم يرفضون تسليمه اجلثامن عىل أساس أنه ال يمت له بصلة قرابة.

أين اجلناة .. هل توصلت إليهم الرشطة ..هل تم القبض عليهم!

ال .. اجلاين دائام جمهول .. وكأن هناك تواطأ بني الرشطة وجهات التحقيق 
بنفس   .. .. نفس األشخاص  التايل 17أكتوبر  اليوم  أنه يف  .. والغريب  يف ذلك 
السيارة .. ويف نفس املكان قتلوا مرصيا آخر .. ولكنه مات يف مكانه وأيضا اجلاين 

جمهول يف كل احلاالت!!

عفوا .. أنا ما قصدت أروي لكم مأساة شقيقي وقصة ما حدث عىل يد نظام 
سفاح بغداد .. ولكني قصدت أن أبني لكم فقط .. ما وراء األحداث .. من هذا 

النظام الدموي البشع ...

وما وراء األحداث يف هذا املسلسل .. أنني كتبت ما حدث .. وبالتفصيل.. 

وبدأ الرشفاء من أصحاب األقالم املرصية يف تناول املوضوع عىل أساس أنه 
أصبح ظاهرة ومن خالل األرقام التي استقاها الكتاب من قرية البضائع يف مطار 
القاهرة التي أكدت وصول 1048 جثامنا خالل عرشة شهور فقط .. والصحيح 
أن ما وصل عام 1989 )1300( جثامن .. ووصل خالل عام 1990 من شهر 
يناير حتى كتابة هذه السطور 585 جثامنا وأوقفت عملية الغزو العراقي للكويت 

عمليات شحن اجلثث.

املهم وما أريد أن أصل إليه هو مسلسل الكذب الصدامي الذي كان جيب أن 
ندركه من هذه األحداث حتى ال ننخدع فيه مرة أخرى، فقد نرش صدام حسني 
الثمن يف جريدة »األخبار« عىل صفحة كاملة - ظنا منه أن ذلك  إعالنا مدفوع 
.. خاصة  احلملة عليه- ولكنه كان خاطئا يف ظنه وحساباته  يوقف هذه  سوف 

املــالحق املــالحق



281 280281 280

وأنه كان قد أهدى كل رؤساء األحزاب وكل رؤساء التحرير يف الصحف القومية 
سيارات مرسيدس من أحدث طراز بعد توقيع اتفاقية جملس التعاون العريب .. 
ظنا منه أن ذلك سوف جيعل الصحف ال تتحدث عن جرائمه .. ومرة أخرى كان 

خاطئا يف ظنه.

وأمام هذ اإلعالن الصدامي املنشور توقفت أمام فقرتني ..

األوىل يعرتف فيها عىل لسانه .. بأنه قد أهدى ضباط وجنود جيشه سيارات 
الكم  فنتج عن ذلك هذا  القيادة -  أهنم ال جييدون  بعد ذلك  .. واتضح  حديثة 
اهلائل من حوادث السيارات .. ولكنه قال: كام يدهس املرصي يدهس العراقي 

أيضا! وكأنه يعرتف هبذه الفوىض ويقننها ..!! 

الفقرة الثانية يقول فيها صدام الدم: الحظت ونبهت زمالئي يف جملس قيادة 
الثورة بأن الشعب العراقي بعد حرب دامت ثامين سنوات سوف يتكلم بيده ..ال 

بلسانه!!

ومرة أخرى يعرتف هبذه الفوىض التي تسود بلده وحياول أن يقننها وجيعلها 
أمرا واقعا علينا أن نتقبله.

وأعلن صدام الدم يف بيان لشعبه رضورة معاملة املرصيني بطريقة الئقة .. 
وقال .. من حيبني .. ال بد أن حيب املرصيني!!

ولكي يثبت له شعبه أنه ال حيبه .. ازداد قتلهم للمرصيني .. وحدثت بعد 
ذلك واقعة الشاحنة التي قادها عراقي واقتحم هبا مظاهرة الفرح التي سار فيها 
املرصيون تعبريا عن فرحتهم بفوز فريقنا القومي عىل اجلزائر وصعوده إىل كأس 

العامل.

هذا هو صدام حسني ونظامه الدموي .. فعندما قام بترسيح نصف مليون 
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جندي عراقي من اجلبهة إىل احلياة املدنية .. أطلق هؤالء نحو املرصيني واملرصيني 
هو  املرصي  جزاء  ودائام  اآلخرين  وختويف  وإرهاب  وقتلهم  لرسقتهم   .. فقط 
عىل  احلرب  طوال  العراقية  الداخلية  اجلبهة  محل  الذي  املرصي   .. سنامر  جزاء 
أكتافه .. وحارب إىل جانب العراق دون أن جيربه أحد عىل ذلك .. يكون جزاؤه 
يقتل 1300 مرصي خالل  فعندما   .. األرواح  وإزهاق  والقتل  والطعن  اخليانة 
فلسطني  املحتلة يف  األرايض  أن  الوقت  نفس  ندرك يف  أن  .. جيب  بالعراق  عام 
مل يمت فيها ثالثة أرباع هذا العدد عىل مدى السنوات الثالثة املاضية النتفاضة 
احلجارة .. رغم أن إرسائيل تطلق عليهم الرصاص مبارشة .. وتكرس عظامهم .. 
ولكن أبلغ تعبري ذكره األستاذ وجيه أبو ذكري عندما قال : إن أوالدنا يف العراق 

هم احلامم الربي الذي يقتله العراقي بطلقات الرصاص .

إىل  رمضان  ياسني  طه  حرض  فعندما   .. الكذب  جييد  صدامي  نظام  وألنه 
املرصيني  حتويالت  تأخر  مشكلة  هي  املشكلة  قال:   .. األزمة  ذروة  يف  القاهرة 
العاملني هناك. وأجرى مباحثاته عىل ذلك لكي حيول دفة األزمة .. من أزمة قتل 
املرصيني إىل أزمة حتويالت .. وادعى أن العراق سوف يلغي صفقة لبن األطفال 

لكي بدفعها لتحويالت املرصيني ..!! ويا للعجب ..

وكذب مرة أخرى عندما قال إن كل حالة قتل ملرصي حدثت يف العراق تم 
إرسال ملف خاص هبا إىل وزارة الداخلية املرصية .. ويومها أعلن اللواء زكي 

بدر وزير الداخلية كذب هذا اخلرب من أساسه!!

كافة  أن  وهو  مضحك  بسبب  كانت  القتل  عمليات  إن  األروقة  يف  وقيل 
اجلنود العراقيني الذي عادوا من اجلبهة وجدوا نساءهم عيل عالقات غري رشعية 
مع املرصيني .. وهذا هو الكذب الصدامي .. والتربير الال أخالقي أيضا .. ألن 
السؤال يفرض نفسه .. ملاذا املرصيون بالذات .. وملاذا يتم قتل املرصيني بالذات 
وبالعراق كل اجلنسيات .. من لبناين إليراين لفلسطيني ألردين لسوداين لسوري.. 
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ملغريب ..لتونيس .. هلندي ..لباكستاين .. ألجنبي .. ملاذا املرصيون يا صدام فقط 
؟!

إن احلقيقة وراء كل هذه األحداث أنا أعرفها جيدا .. ومل يأت الوقت للحديث 
فيها بعد .. ولكنها البد أن تسجل للتاريخ عندما يأيت وقتها .. ولكني أردت فقط 
أن أقول إن صدام الدم ..ال عهد له .. وال عهد معه .. وال عهد به .. ومن يقف 
إىل جواره ... ينال جزاء سنامر .. ولكن ما أريد أن أؤكد عليه أيضا .. أن أرواح 
كل هؤالء الشهداء سوف تطارد صدام الدم يف حياته ومماته .. وأن ما حدث هلم 
درس كان جيب عىل جريان صدام أن يدرسوه بدقة .. لكي يعرفوا معدنه وطبيعته 

ومعدن وطبيعة جمانينه ..فام فعلوه باملرصيني يفعلونه اآلن بالكويت وشعبها.

وما فعلوه سوف يفعلونه يف أي مكان حتط فيه أقدامهم . . إهنم تالميذ هوالكو 
 .. ما زالوا يامرسون نفس جرائمهم وحتى اآلن  .. وأهنم  .. وفاقوا زبانية هتلر 
والدليل .. هذا التحقيق الذي قام به زميلنا األستاذ عبدالوهاب مريس ونرشه يف 
جريدة الوفد .. والذي أختم به هذا الكتاب عن سفاح بغداد وزبانيته وأشاوسه 
ومغاويره .. لكي نكتشف بقية مسلسل الكذب املستمر حتى اآلن .. ولعله يكون 

نرباسا هلؤالء املخدوعني فيه .. من محلة املباخر .. واألقالم الضائعة..

وها هو ذا التحقيق برمته .. بكل وقائعه املوثقة من شهود العيان واألوراق:

* * *

]حتقيق صحفي لعبدالوهاب مريس منشور يف جريدة الوفد[

تلقت وزارة اخلارجية سلسلة من الربقيات من السفارة املرصية يف العراق 
تفيد شحن 32 جثة مرصية جديدة من بغداد إىل القاهرة .. من بني هذه اجلثث 
تدعى  مرصية  سيدة  جثة  بينها  املايض  15يوليو  يوم  واحدة  دفعة  وصلت   12
خريية أمحد أمحد .. و20 جثة أخرى وصلت يف أوائل شهر أغسطس احلايل بعد 
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الغزو العراقي للكويت مبارشة .. دلت الصفة الترشحيية هلذه اجلثث أن أصحاهبا 
مل  . ولكن جثة واحدة منها   . بآلة حادة  بالطعن  أو  نار  قتلوا يف حوادث إطالق 
 .. وقوعه  وأسباب  وظروف  ومالبساته  احلادث  عن  تفصييل  تقرير  معها  يصل 
الذي  اجلاين  اسم  العراقية  السلطات  تذكر  مل  منها  واحدة  جثة  أن  هذا  من  أكثر 
ارتكب اجلريمة يف العراق حتى تضيع عىل أهل القتيل فرصة إقامة الدعوى ضده 
ومطالبته بالتعويض املناسب .. هذه القاعدة تطبق عىل أكثر من ألف قتيل مرصي 
.. وهي األشهر  املاضية  آثمة خالل األشهر  بأيد عراقية  العراق  لقوا حتفهم يف 

التي تلت وقف القتال بني العراق وإيران.

وكان عدد كبري من املرصيني الناجني من جحيم العراق قد وصلوا إىل القاهرة 
.. وقالوا إن العراق لديه قوانني خاصة هدفها تضييع الفرصة عىل املرصيني حتى ال 
حيصلوا عىل أي تعويض رغم كثرة احلوادث التي يروح ضحيتها العرشات منهم 
.. وقالوا إن السفارة املرصية يف بغداد تلقت مذكرة خطرية من اإلدارة القنصلية 
بوزارة اخلارجية املرصية أعدها فاروق كشك املسؤول عن مشاكل املرصيني يف 

العراق بشأن التعويض اخلاص بحاالت الوفاة التي تقع للمرصيني يف العراق.

جاء يف الرد عىل هذه املذكرة أن التعويض يرصف للمرصيني يف حالة واحدة 
هي حالة الوفاة نتيجة الدهس حتت عجالت سيارة يف الطريق العام .. أما باقي 
حاالت الوفاة فال يستحق عنها ضحاياها أو ورثتهم أي تعويض وهي بالتحديد 

9 حاالت، كام جاء يف القوانني العراقية . 

حاالت املوت نتيجة إطالق الرصاص !!   -1

حاالت املوت نتيجة الصعق الكهريب أثناء العمل !!  -2

حاالت املوت نتيجة وقوع حائط عىل املتويف.  -3

حاالت املوت يف حريق ناتج عن انفجار برميل اجلاز أثناء العمل.  -4
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حاالت املوت نتيجة السقوط يف بئر!!   -5

حاالت املوت نتيجة السقوط من فوق عمود أثناء العمل !!   -6

حاالت املوت نتيجة الوقوع من فوق سيارة !!   -7

حاالت املوت نتيجة سقوط ماكينة عىل العامل أثناء العمل !!   -8

حاالت املوت نتيجة الطعن بآلة حادة !!  -9

***

وقد كتبت وزارة اخلارجية إىل سفارتنا يف بغداد تستفرس عن الرس وراء غرابة 
من  غريها  دون  العراق  يف  بالذات  املرصية  العاملة  عىل  تطبق  التي  القوانني  هذه 
أفادت  إذ   .. ذاهتا  القوانني  من  غرابة  أكثر  السفارة  رد  وكان   .. األخرى  العاملة 
بأن السلطات العراقية تعترب احلاالت التسع املشار إليها »قضاء وقدر .. وبالتايل 
ال تستحق عنها أية تعويضات .. علام بأن أغلبها إن مل تكن مجيعها تدخل يف باب 
إصابات العمل التي يستحق عنها العامل أعىل تعويض .. بل إن بعضها يمكن أن 
يدخل يف باب األخطاء القاتلة التي أدت إىل وفاة العامل .. ويف كل هذه احلاالت 

يستحق العامل التعويض املجزي .

وأضافت السفارة:

ولكن  املرصية،  للعاملة  العراقية  السلطات  ملعاملة  العامة  القاعدة  هي  هذه 
القتيل أو الضحية، كام  هناك حاالت حمدودة يمكن فيها رصف تعويض ألرسة 
بإطالق  حتى  أو  بسكني  أو  حادة  بآلة  الرضب  نتيجة  املوت  حاالت  بعض  يف 
ليلتقوا   .. العراق  إىل  املجني عليه من مرص  بأن يسافر أهل  .. وذلك  الرصاص 
بأهل اجلاين هناك، ويعقدوا معهم جلسة صلح ودية للحصول عىل مبلغ من املال 
كتعويض عن عائلهم الذي فقدوه .. هذا إذا أمكنهم التعرف عىل اجلاين .. وعىل 

أهله .. ويشرتط أن يكون اجلاين ميسور احلال !!
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ولكن حتى هذا األمل الضعيف الواهي يتبدد ألسباب كثرية .. منها أنه يندر 
أن تلقي السلطات العراقية القبض عىل القاتل العراقي .. ويندر أن يأخذ التحقيق 
جمراه وتأخذ املحاكمة سريها العادل حتى يصدر حكم هنائي دامغ يدين القاتل 
لو تصادف وقبضوا  العراقي -  املتهم  يلجأ  ما  .. فكثريا  التعويض  بدفع  ويلزمه 
عليه - إىل أن يأيت بمجموعة من معارفه العراقيني ليشهدوا بأنه مل يكن موجودا 
يف مكان احلادث ساعة وقوع اجلريمة .. وأكثر من هذا يتهمون عامال مرصيا بريئا 
بأنه هو الذي ارتكب اجلريمة أمام أعينهم التي سيأكلها الدود. األكثر من هذا أن 
القانون العراقي الذي يطبق حرفيا عىل املرصيني يف العراق أكثر من غريهم من 
األجانب يشرتط أن تقام الدعوى عىل اجلاين خالل عام واحد من تاريخ ارتكاب 

اجلريمة وليس من تاريخ العلم هبا .. وإال سقطت بالتقادم .. 

العراقية ال تقوم بإبالغ  وقد دلت اإلحصاءات واألرقام عىل أن السلطات 
السفارة املرصية يف بغداد باجلريمة قبل ميض عامني يف كثري من اجلرائم حتى تضيع 
عىل أهل املجني عليه فرصة املطالبة بالتعويض وإقامة الدعوى املدنية بعد صدور 

حكم هنائي يف الدعوى اجلنائية.

وهنا يثور سؤال: أين تبقى جثث قتىل املرصيني طوال مدة العامني قبل إبالغ 
السفارة هبا !؟

اجلواب: تبقى هذه اجلثث يف املرشحة طوال هذه املدة .. وكثريا ما تتحلل 
من  كثري  يف  اجلريمة  معامل  ضياء  عىل  يساعد  مما  حفظها  لسوء  نتيجة  تتعفن  أو 

احلاالت!!

ومن أغرب الوقائع التي متتلئ هبا سجالت وملفات قضايا االعتداء اآلثم 
العراقي  عىل  التسرت  تعمد  العراقية  السلطات  أن  العراق  يف  املرصية  العاملة  عىل 
القاتل ويقومون بالقبض عىل أي مرصي ويلفقون له هتمة ارتكاب جريمة القتل 
وقد يكون الضحية اجلديدة الذي لفقوا له التهمة من أعز أصدقاء القتيل أو حتى 
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املرصي  املواطن  مقتل  املسكن، كام حدث يف جريمة  معه يف  املقيمني  أقاربه  من 
من  متفرقة  أنحاء  عليه يف  الرصاص  بإطالق  عبداجلواد  السيد  عبداجلواد  سمري 
جسمه .. فقد متكن العراقي القاتل يف هذه اجلريمة من اهلرب حامال معه السالح 
املستخدم يف اجلريمة وتم القبض عىل شقيق اجلاين الذي أفرج عنه ومل ترد أية أنباء 

تفيد القبض عىل اجلاين احلقيقي وأصبحت اجلريمة معلقة وأهدر دم القتيل. 

ولكن ما هو الدافع هلذه اجلريمة أصال !؟

كان  القتيل  إن  عمر،  أمحد  يدعى  مرصي  وهو  احلادث،  شهود  أحد  قال 
يمتلك مطعام يف العراق وأن عددا من العراقيني دخلوا املطعم وطلبوا ما طلبوا من 
ألوان الطعام وبعد أن أكلوا وشبعوا بدأوا يف اخلروج دون دفع احلساب، وعندما 
استوقفهم صاحب املطعم املرصي مطالبا باحلساب قام أحدهم بإخراج مسدسه 
وأطلق عليه النار أمام اجلميع فارداه قتيال .. وسارع بالفرار!! .. حاول البعض 
اللحاق به فلم يتمكنوا ولكنهم أمسكوا بشقيقه الذي كان ضمن املجموعة التي 

أكلت ومل تدفع ثمن ما أكلت.

السفارة  أن  إال  اجلريمة  بشاعة  رغم  إنه  بغداد  من  الواردة  التقارير  وتقول 
ملعرفة  العراقية  السلطات  لدى  للتدخل  تسع  ومل  ساكنا.  حترك  مل  هناك  املرصية 
العراقية  السلطات  أن  كام  التحقيق،  حترض  مل  وبالتايل  وأسبابه،  احلادث  تفاصيل 
هو  ما  وبكل  املرصية  بالسفارة  منها  استهانة  باحلادث  السفارة  إبالغ  يف  تفكر  مل 

مرصي عىل أرض العراق.

باإللغاء  عليه  مؤرشا  سفره  جواز  ومعه  املرصي  القتيل  جثامن  وصل  وقد 
وشهادة وفاة وتقرير طبي وحمرض شحن اجلثامن. وجاء بالتقرير أن الوفاة نتجت 
عىل  األمر  وانتهي   .. نارية  بمقذوفات  إصابته  نتيجة  حاد  بريتوين  التهاب  عن 

ذلك!!
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مثل  يف  املرصيني  حقوق  وأين  !؟  العدالة  وأين  القانون!؟  أين  وتسألني 
.. وال حقوق  وال عدالة   ، قانون  فأقول: ال  السؤال،  وأرد عىل  احلاالت؟  هذه 

للمرصيني اليوم .. ال يف العراق وال يف أماكن أخرى كثرية ..

لقد أصبحنا نعيش يف غابة !!

وقراءة  أخرى  ملفات  تقليب  من  نتمكن  حتى  نتامسك  دعونا  ذلك  ومع 
هذا  حيلتنا؟  ما  ولكن  حالكة  سوداء  صفحات  أهنا  صحيح  أخرى،  صفحات 

قدرنا!

لنأخذ حكاية املواطن املرصي حممد عيل شاكر الذي قتله أحد العراقيني يف 
العراق بأن أطلق عليه عدة أعرية نارية يف صدره وبطنه مما أحدث كثريا من التهتك 
والتمزق والتخريق والنزيف يف جتويف الصدر وجتويف البطن كام جاء يف التقرير 

الطبي الذي أرسلوه مع اجلثامن الذي أهدر دمه! !

ومن الغرائب يف جريمة اغتيال هذا املواطن الذي ترك األهل والوطن بحثا 
عن لقمة عيش يف أرض عربية ظنا منه أهنا وطن ثان له ..أن القاتل العراقي فر 
تقدم  أن  رأت  العراقية  الرشطة  ولكن   .. دائام  حيدث  كام  جريمته  ارتكاب  بعد 
اجلاين يف هذه اجلريمة فوجدوا ابن عمته املقيم معه يف املسكن هناك فألقوا القبض 
عليه ووجهوا له هتمة القتل .. إال أن باقي املرصيني العاملني بمعرض السيارات 
الذي كان يعمل به القتيل وابن عمته استنكروا موقف الرشطة العراقية واعتربوه 
جريمة جديدة قائمة بذاهتا فكتبوا مذكرة للقنصل العام املرصي يف سفارتنا ببغداد 
العراقية يف حاالت اغتيال  إليها السلطات  وأوضحوا أن هذه لعبة جديدة تلجأ 
املرصيني يف العراق، فهم أوال ال يبذلون أدنى جهد للقبض عىل القاتل العراقي 

ثم يتسرتون عىل جريمته بجريمة أبشع بأن يلفقوا التهمة ألي مرصي.

وبعد .. هذه هي الصورة احلقيقية لسفاح بغداد ..
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هذه هي نفسيته املريضة املعقدة .. التي جعلته خيطط ألن يكون أمريا للمؤمنني 
إمرباطوريته  وجريانه  العربية  األمة  أنقاض  عىل  ويقيم   .. للمسلمني  وخليفة   ..

البغدادية التي حيلم هبا .. واخلالفة العباسية اجلديدة عىل يديه ..

هذا هو سفاح بغداد الذي أذاق شعب العراق كل الذل واهلوان وقتل األكراد 
بالغازات السامة .. وأحرق اإليرانيني بالكياموي املزدوج.

هذا هو صدام الدم الذي علق املشانق للمعارضني .. وأسال دماء األبرياء .. 
ألن منبته دموي .. وشخصيته قاتلة .. يتلذذ بالتعذيب ويستمتع برائحة الدم ..

هذا هو من يدعي أنه من األرشاف .. ومن نسل آل البيت ... وجده عيل بن 
أيب طالب ريض اهلل عنه ..لكي هيرب من سريته وتارخيه أيام فقره وطفولته البائسة 
ولكي يوهم السذج .. ممن ال يعرفونه . . أنه سيصبح من األئمة .. ألن األمة من 
قريش ...هذا هو العلامين الرصف الذي يتسرت اآلن باإلسالم والدين لكي يغطي 

جرائمه عن أعني الناس ويرصفهم عنها.

محاقات  من  يرتكبه  ما  كل  ومن  منه  براء  احلنيف  اإلسالمي  الدين  ولكن 
ودموية ..

أنتم  من  يا   .. املجردة  وشخصيته  احلقيقي  بوجهه  بغداد  سفاح  هو  هذا 
الباطل .. ألن كل سفاح  به .. وجعلكم خداعه ال تدركون احلق من  خمدوعني 
دموي .. هو أستاذ يف الكذب واخلداع .. ولكن حكم احلق سينفذ فيه .. ويومها 

ستعرفون أنكم كنتم عىل وهم . أال هل بلغت .. اللهم فاشهد".

املرصية  اليوم"  "أخبار  جريدة  حترير  رئيس  سعدة  إبراهيم  كتب  وقد 
ما  فيها  يرشح  عراقي"  جندي  آخر  حتى  "املنترصون  بعنوان  مقاال  األسبوعية 

حدث، فقال:)227(
)227(   إبراهيم سعدة، "املنترصون حتى آخر جندي عراقي"، أخبار اليوم، مرص، 2 يناير 1999.
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وضد  مرص  ضد  يقعدها  ومل  الدنيا  حسني[  ]صدام  أقام  كيف  نتذكر  "كلنا 
أول  إحلاق  يف  نجحت  مرص  ألن  إال  ليشء  ال  السادات  أنور  الراحل  الرئيس 
التي  املرصية  باألرايض  أكتوبر 1973، ومل تكتف  باجليش اإلرسائييل يف  هزيمة 
حررهتا بدماء اجلنود والضباط البواسل، وإنام اسرتدت البقية الباقية من أرضها 

املحتلة سلام من خالل مفاوضات كامب ديفيد.

حكام  عىل  هتديداته  ووزع  إرهابه  حسني  صدام  مارس  كيف  نتذكر  كلنا 
وملوك العرب الذين مجعهم يف بغداد، وأجرب بعضهم عىل املوافقة عىل قرارات 
وكان  مرص.  الكربى  الشقيقة  مع  عالقاهتم  العرب  فيها  قطع  التي  العار«  »قمة 
صدام حسني - بصفته الداعي واملنظر واملوجه واملقرر هلذه القرارات - سعيدا 
كل السعادة، ومتفائال إىل أقىص مدى بأن ابتعاد العرب عن مرص، وإقصاء مرص 
يثور عىل حكامه  مما جيعله  فقرا، وجوعا،  يزيد شعب مرص  العرب، سوف  عن 
فيهرع إىل بغداد طالبا من حاكمها العفو والغفران، ويبايعه - يف نفس الوقت - 

بزعامة األمة العربية ليقودها إىل ما فوق السحاب.

ولسوء حظ صدام حسني أن الشعب املرصي مل جيع، ومل يثر، بل كان سعيدا 
بام حققه من نرص عسكري، ونرص سلمي، اسرتد - بفضلهام - كل شرب من أرضه 
وتعويض شعبه عن  اقتصاده،  وإصالح  بالده،  لتنمية  ذلك  بعد  ليتفرغ  املحتلة، 
العرب..  قضايا  دعم  أجل  من   - وسياسيا  عسكريا   - وحتمله  عاناه  ما  بعض 
التي كان - وال يزال - يعتربها قضاياه التي تتطلب - وتستحق - األولوية من 

اهتامماته.

حاول صدام حسني أن حيقق حلمه األعظم يف الفوز بالشارع املرصي، فتصور 
- من فرط ضحالته - أن جذب بعض العاملة املرصية للعمل يف العراق يمكن أن 
جيندهم للعمل ضد بلدهم وشعبهم. ولعبت أجهزة إعالمه وأبواقه دورا حقريا 

يف تصوير العمل يف العراق كأهنا اجلنة التي يؤكل فيها املن والسلوى!
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 - األبرياء  املرصيون  وسافر  واألضاليل،  األكاذيب  هذه  البعض  وصدق 
بأعداد كبرية - إىل اجلنة املوعودة، فوجدوها قاحلة.. فزرعوها، وخمربة.. فأعادوا 
بناها، وكاسدة.. فأداروا مصانعها وروجوا جتارهتا، ومتخلفة.. فأنشأوا جسورها 
وشقق  ومنتجعات  واسرتاحات  وقصور  ومنصات  متاثيل  وأقاموا  وسدودها، 
أنه  فيتصور  بقوة،  األرض  عىل  يدب  الذي  واألعظم  األعىل  القائد  وشاليهات 

خيرتقها.. ويشمخ برأسه إىل أعىل، فيتوهم أنه بلغ السامء طوال.

التي  العراق وإيران  الغابرة.. نشبت احلرب املجنونة بني  خالل هذه األيام 
استمرت ثامين سنوات، مات فيها مئات األلوف من اجلنود والضباط النظاميني، 
إىل جانب املجندين الذين كانوا يسحبوهنم من املزارع واملصانع واملتاجر واملدارس 
وعندما  تشبع.  ال  التي  احلرب  لنريان  وقودا  هبم  ليقذفوا  والشوارع  واجلامعات 
البديل،  البحث عن  العراقي يف  النظام  أو هربوا، مل يرتدد  الرجال واختفوا  شح 
ومل جيد غري العاملة املرصية - التي جاءت إىل العراق لتزرع أرضه وتعيد بناء ما 
هدمته قذائف وقنابل اإليرانيني من منشآت ومصانع وطرق ومطارات وكباري 
القتال، ليكونوا يف  بأعداد كبرية منها إىل ساحة  للدفع  وجسور وسدود .. و... 
مقدمة فلول أفراد اجليش العراقي، ويتساقطون جرحى وقتىل برصاص وشظايا 
اإليرانيني ومتتزج دماؤهم بدماء أخوهتم العراقيني ضحايا تلك احلرب الوحشية 

املجنونة.

التي شاركت هبا مرص، وإنام أمدت جيشه  ومل تكن دماء املرصيني وحدها 
املهزوم بالبديل عن األسلحة التي فقدها والكثري من الذخائر التي عجز عن رشائها 
من الدول التي يتصورها صديقه له، مل جيد غري مرص التي قاد محلة مقاطعتها عقابا 
هلا عىل توقيع معاهدة كامب ديفيد ليطلب منها النجدة والعون إلنقاذ فلول جيشه 

املهزوم، وتزويده بام حيتاج إليه من سالح وذخرية.

العيال  مع  ومتساحمة  كريمة   - كعهدها   - الكربى  العربية  الشقيقة  وكانت 
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وما  برتبيتهم!  هيتم  ومل  هتذيبهم،  أحد  حيسن  مل  الذين  هؤالء  وبالذات  الصغار، 
فعلته مرص ليس بالغريب عليها ..

لقد جتاهلت الشتائم والبذاءات واالهتامات التي كانت ضحية هلا - السنوات 
عديدة متصلة - من خالل أجهزة اإلعالم العراقية يف أعقاب التوقيع عىل معاهدة 
إىل  مرص  صدرهتا  التي  والذخرية  األسلحة  عن  وقرأنا  وسمعنا  ديفيد.  كامب 
العراق. كام تابعنا ما تأكد - فيام بعد - عن سفر العديد من اخلرباء العسكريني 
املرصيني ملعاونة العسكريني العراقيني يف كيفية مواجهة ووقف الزحف الرهيب 
عرشات  توغلت  التي  العراقية  األرايض  اإليرانية  القوات  به  اجتاحت  الذي 

األميال داخل حدودها.

اإلعالم  أجهزة  بذاءات  جتاهلت  عندما  الصغائر  عن  مرتفعة  مرص  كانت 
العراقية التي مل ترتك إنجازا مرصيا إال قللت من شأنه وشككت فيه وتطاولت 
السنة  من  يسلم  مل  املرصي  اجليش  حققه  الذي  العظيم  أكتوبر  نرص  حتى  عليه. 
احلاقدين العراقيني يف أجهزة اإلعالم، فشككت أبواقه وأجهزته يف قدرات وكفاءة 
اجليش املرصي! وإذا كان البعض يتناسی ما قاله العراقيون يف قواتنا املسلحة، فإن 
البعض اآلخر - وأنا منه - سيظل يتذكره دائام. فكيف ينسى هذا البعض ما قاله 
أكتوبر  حرب  يف  مرص  جيش  حققه  الذي  العظيم  للنرص  تشوهيا  العراق  نشامى 
1973؟! وكيف ينسى سخريتهم من قواتنا املسلحة التي وصفوها - املرة بعد 
األخرى - بأهنا مل حتارب يف 1967م غري ست ساعات، ومل تصمد يف حرب 73 
أيام، يف حني أن جيشهم هم - أي جيش صدام حسني - استمر  أكثر من ستة 

حيارب إيران ألكثر من ثامنية أعوام!

لست يف جمال الرد عىل هذه السفاالت، فكلنا نعلم كيف نجح صدام حسني 
يف متريغ أنف املقاتل العراقي يف الطني والزفت والعار حربا بعد أخرى.
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التي  1991م  سنة  يف  األوىل  اخلليج  حرب  إىل  األذهان  بإعادة  مهتام  لست 
منيت فيها القوات املسلحة العراقية بأبشع وأفظع اهلزائم وأكثرها عارا، يف تاريخ 

احلروب منذ بدء اخلليقة حتى يومنا هذا!

املنكوب  العراقي  الشعب  عىل  الدموع  سكب  عىل  أيضا  حريصا  ولست 
بنظام صدام حسني، فهذا شأهنام وعىل القوي أن يفرتس الضعيف، أو كام يقول 
املثل العامي: »أبوها رايض وأنا رايض. مالك إنت يا قايض؟!«. إن الذي فعله - 
ويفعله - صدام حسني بشعبه املنكوب هو شأن خاص بالعراقيني الذين خضعوا، 
وحكم  ذل  حتت  بمصريهم..  ورضوا  بحاهلم  وقنعوا  واستسلموا،  واستكانوا 
احلديد والنار، وبالتايل فيجب أال نكون ملكيني أكثر من امللك نفسه، وال نشغل 

أنفسنا بالبحث عن خالص العراقيني من قبضة خانقهم.

القاتل  هذا  أن   - وغدا  اليوم   - ويردد  يقال  أن  وجيب  فقط،  هيمنا  الذي 
املتوحش - صدام حسني - مل يكن أمينا عىل املرصيني األبرياء الذين سافروا إىل 
العراق وأقاموا فيه سنوات وسنوات يعملون يف الزراعة والصناعة ويتقاضون أقل 
مرتبات تدفعها حكومة العراق للعاملني الوافدين عليها من اجلنسيات األخرى! 

فاملرصي كان يتقاىض أقل من اهلندي أو السندي أو راكب األفيال! 

وأفدح  أكرب  كان من  إبليس«،  إىل »جنة  املرصيني  العامل  أن ذهاب  وأعتقد 
األخطاء، فرسعان ما عانوا - وعانى الشعب املرصي معهم بالتايل - من نتائجه 

وتبعاته.

فلم حيدث أن أهني مرصي عامل يف خارج بلده كام أهانه أهل العراق قساة 
القلوب الذين أذلوا املرصيني، واعتدوا عليهم بالرضب املربح، ونعتوهم بأفحش 
وأحط األلفاظ وقاموا بتعذيبهم يف السجون واملعتقالت، ووعدوهم باملال الوفري 
لقاء جهدهم وعرقهم يف احلقول واملصانع والطرقات حتت الشمس احلارقة صيفا، 
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والربد الصاعق شتاء . ثم فوجئوا برفض السلطات العراقية دفع هذه املستحقات 
املرتاكمة سنة بعد أخرى.. بدون إبداء األسباب. وعندما احتج بعض املرصيني 
عظامهم  لتهشم  املسعورة  البرشية  الكالب  أطلقوا  وجهدهم  عرقهم  رسقة  عىل 
التي كانت  التوابيت  قتلهم، يف  التأكد من  بعد  ليتم شحنهم،  وحتطم رؤوسهم، 

تتدفق يوميا عىل مطار القاهرة!

لعلني ال أذيع رسا عندما أعلن اليوم ما أكده يل مصدر رفيع املستوى - يف 
توابيت  الذين شحنوا داخل  القتىل من املرصيني -  املايض - »أن عدد  األسبوع 

قادمة رأسا من بغداد بلغ 5596 قتيال!«.

وما أغرب املربرات التي قدمها العراقيون - وقتذاك - لألسباب التي أدت 
إىل وفاة نحو مخسة آالف وستامئة مواطن مرصي تركوا بالدهم ليخدموا بعرقهم 
وجهدهم يف بلد عريب شقيق، فلم يلقوا من اجلزاء غري الرضب والتعذيب وحتطيم 
 - وعظم  حلم  من   - البقايا  جتميع  ثم  الرؤوس،  وشج  األطراف  وقطع  العظام 

وإلقائه داخل توابيت يتم شحنها أوال بأول إىل القاهرة!

قالوا إن أطباءهم أكدوا أن الوفاة طبيعية بالنسبة للبعض، وأهنا بأمر اهلل   -
سبحانه وتعاىل!

وقالوا إن البعض اآلخر - الذي تكرست عظامه وقطعت أطرافه - أسلم   -
ضد  خاضوها  التي  واملعارك  واخلناقات  للمشاجرات  نتيجة  بارئها  إىل  الروح 
خصومهم من املرصيني بسبب خالفات خاصة هبم وال شأن للسلطات العراقية 

هبا من قريب أو بعيد؟

5600 جثة مواطن مرصي تم شحنها من بغداد إىل القاهرة - خالل فرتة   -
زمنية قصرية - ومع ذلك مل تثر مرص أزمة تذكر مع السلطات العراقية، عىل الرغم 
من هذا العدد املخيف من القتىل كان يمكن أن يتسبب يف أن تعلن مرص احلرب 
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الوحوش من  العراق لالنتقام لقتالها املاليني األبرياء، من جهة، ولتأديب  عىل 
اإلهانة،  املرصيون هذه  الشديد جتاوز  املتوحش صدام حسني، ولألسف  زبانية 
وتقبلوا - عىل مضض - املربرات الساذجة ملوت آالف املرصيني، التي مل تزد عىل 

كوهنا استخفافا بعقول املرصيني إىل أبعد مدى.

إذا كانت من نوع اجلرائم املستحدثة املعروفة  إن اجلريمة ال متوت، خاصة 
بأهنا جرائم ضد البرشية. فالذي حدث آلالف املرصيني - من رضب وإهانات 
وتعذيب وقتل - يمكن لألطباء الرشعيني املحايدين - من خمتلف جنسيات العامل 
- اكتشافه وتأكيده وإثباته بسهولة شديدة، ومن النظرة األوىل عىل كل جثة من 

آالف اجلثث. 

وإذا كانت احلكومة املرصية قد تساهلت، وتساحمت، وجتاوزت كثريا يف هذا 
- وقت تدفق توابيت املوت الطائرة القادمة من بغداد يف هناية الثامنينات - فلقد 
حان الوقت اآلن لتصويب هذا اخلطأ، والثأر لضحايانا األبرياء الذين قتلوا ومثل 
بجثثهم أبشع متثيل عىل أيدي مرىض غري آدميني، اليزالون يعيثون يف بلدهم فسادا 

ووحشية ودموية مل يسبق هلا مثيل يف تاريخ الدول واحلكومات املتحرضة !

إنني أطالب احلكومة املرصية بإجراء حتقيق رسيع يف هذه اجلريمة العظمى 
التي ارتكبها نظام الرئيس العراقي صدام حسني والتقدم ببالغ إىل النائب العام 
العاملي نتهم فيه الرئيس العراقي صدام حسني - شخصيا - بأنه املسئول واملجرم 
والقاتل األول يف سلسلة جرائم القتل التي أودت بحياة 5596 مرصيا بال سبب 
وكرس  والتعذيب،  بالرضب،  واالستمتاع  والتشفي،  والتنكيل،  الوحشية،  غري 

العظام، وتقطيع األطراف.

إنني أطالب الدكتور كامل اجلنزوري - رئيس جملس الوزراء - بتكليف وزير 
اخلارجية - السيد عمرو موسى- بتقديم شكوى عاجلة إىل األمم املتحدة ضد 
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ارتكبوها،  بتعذيب وقتل 5596 مرصيا بال جريمة  فيها  نتهمه  العراقي  الرئيس 
وبال حماكمة قامت بإدانتهم واحلكم عليهم بالرضب والتعذيب وقطع األطراف 
حقوق  احرتام  عىل  وتؤكد  حتدد  التي  املواد  إن  املوت.  حتى  العظام  وحتطيم 
الشعوب، ومعذيب  أعداء  القتلة  يمكننا من مالحقة هؤالء  ما  تتضمن  اإلنسان، 
التي  اجلديدة  املحكمة  أمام  للمثول  واقتيادهم  عليهم  القبض  وإلقاء  اإلنسانية، 

تنظر يف اجلرائم التي ترتكب ضد الشعوب وضد اإلنسانية.

وال بأس من التقدم بشكوى مماثلة إىل جامعة الدول العربية نكشف فيها أمام 
شعوب وحكومات األمة العربية - من املحيط إىل اخلليج - جرائم القتل اجلامعية 
 5596 بحياة   - قلت  كام   - وأودت  العراق  الرئيس  نظام  ارتكبها  التي  البشعة 
مرصيا كانوا يعملون يف العراق وتم شحن جثثهم يف التوابيت الطائرة، ومل تقدم 

احلكومة العراقية ما يثبت أن وفاهتم كانت طبيعية وقضاء وقدرا!

إن أجهزة اإلعالم املرصية - من قومية وحزبية - مطالبة هي أيضا بالتحقيق 
يف صحة ما كتبته اليوم عن وصول 5596 جثة ملرصيني كانوا يعملون يف العراق، 
خالل فرتة زمنية ال تزيد عىل شهرين، مما يؤكد أن القتل العمد مع سبق اإلرصار 
بمرصيته،  يعتز  مرصي  أي  يقبله  ال  ما  وهو  الوفاة،  سبب  هو  كان  والرتصد 
وحيرص عىل محاية أبناء بلده، ولن هيدأ إال بعد أن يأخذ القانون املحيل والعريب 
والعاملي جمراه يف حماسبة ومعاقبة املتهمني هبذه املذابح اجلامعية التي راح ضحيتها 
املرصيني  الضحايا  من  املهول  العدد  هذا   - املرصية  الرسمية  للمصادر  طبقا   -
التي وصلت جثثهم إىل أرض الوطن، وال يعلم إال اهلل سبحانه وتعاىل كم عدد 
القتىل من املرصيني الذين دفنوا يف العراق أو ألقي بجثثهم للجوارح واحليوانات 

املفرتسة يف صحاري وسهول ووديان مجهورية نشامى صدام حسني.
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ملحق )4(

ق�صائد خمتارة قيلت عن فرتة الغزو العراقي للكويت
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جزء من ق�صيدة عا�صق الدار لل�صاعر عبداهلل العتيبي

أشجانًا أشجاك  ما  ــدار  ال عاشق  يا 
أحلانا  ــلــدار  ل شوقنا  مــن  فــغــنِّ 

كربتنا  فــّك  قد  ــذي  ال الكريم  وادع 
ــًا قــيــد أرسانـــا  ــب بـــأن يــفــك قــري

جريتنا صــان  ما  ــذي  ال للحقود  قل 
كانا مــذ  للجار  ــة  ذم ــى  رع ــا  وم

باقية  الشمس  كمثل  الكويت  هذي 
وهبتانًا زورًا  زعــمــوا  مــا  فأين 

مرتعة  الــنــرص  ـــؤوس  ك رشبــنــا  إنــا 
ألوانا ــذل  ال كــأس  تــرشب  ــت  وأن

ديــرتــنــا  ــــوار  أس عــىل  كتبنا  ـــا  إن
لن نرتيض غري هذي األرض أوطانا

قاحلة وهـــي  ــا  ــراه ث عشقنا  لــقــد 
عنوانا للصرب  هبــا  غــدونــا  حتى 

أشجانا أشجاك  ما  ــدار  ال عاشق  يا 
ــا اآلن األمـــس  تـــراث  ــن  م فغننا 

نعرفهم  الــدهــر  قديم  مــن  حكامنا 
ــا  أركــان للعز  مــعــًا  بنينا  وقــد 

ثانيًة الــتــاريــخ  لــصــدى  بنا  ـــْد  وُع
ــا  ــران ــال ذك حــتــى جتـــدد لــأجــي

شادينا ـــدار  ال بحب  امُلــعــّنــى  غّنى 
ليالينا  طابت  اهلــوى  دعــانــا  ملــا 

ماضينا  صوت  واسمع  للسواحل  قف 
فينا  ـــارضًا  ح صــداه  يظل  حتى 
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ق�صيدة وكر ال�صقور لل�صاعر د. خليفة عبداهلل الوقيان

"حصاد الريح"  كتب الشاعر الدكتور خليفة الوقيان قصيدة ضمنها ديوانه 
)1995( تعرب عن مشاعره إزاء غدر اجلار، ورفيق العروبة وأخ اإلسالم. منتقدا 
عىل  مزايدهتم  رافضا  واإلسالمية،  العربية  القومية  واجلامعات  األحزاب  بمرارة 
الكويتيني واخلليجيني، مبينا أن شعبه هم أحفاد من نرش العربية واإلسالم. وقد 

كتبها سنة 1991م. ويقول فيها:

الغائبا يــكــون  أن  ــــزارك  ُه ــأبــى  ي
نواديا تبتن  أن  دوحــك  ومحــام 

َوَمضاهتا الــتــي  القلب  شمعة  ــا  ي
كواكبا الشجون  ليل  يف  ختتال 

ــا  دوهن يسفح  اص  ـــغـــوَّ ال درة  ــا  ي
سحائبا الــفــؤاد  دم  العيون  ــاء  م

ــراء ملــا أرشقــت ــح ــص ــة ال يــا جــن
ومواهبا بدائعا  ــال  ــرم ال ــوق  ف

الثرى؟ عىل  الزاحفون  ــؤالء  ه ــْن  َم
وعقاربا أفــاعــيــا  ــالم  ــظ ال ــت  حت

وخطاهم جفوهنم  حشو  ــدر  ــغ ال
ومصائبا ــة  ــن محِ ــى  ــّش ــف ت داء 

ممزقا الشقيق  حلــم  ــل  وه ـــرٌب!!  ع
الكاذبا الــدعــيَّ  يشفي  بنيوهبم 

مطيَّة ــون  ــك ت أن  ــة  ــروب ــع ال ــى  ــأب ت
خمالبا ــلــطــغــاة  ول للغاصبني 
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وفروُعها جــذُرهــا  الــعــروبــُة  نحن 
ومناقبا مــفــاخــرا  تــكــون  ــا  ــن وب

ضَنها ححِ اجلــزيــرة  أرض  تكن  مل  لــو 
مذاهبا ــني  ــرشق امل يف  تستقم  مل 

*   *   *

فحشائها إىل  ــــَذت  خَتحِ ــة  وعــصــاب
ومراكبا ــام  ــلَّ ُس الرشيعة  ــَن  ــْت َم

زمامها الفجور  ـــر  ُزَم إىل  ت  ـــدَّ َم
مضاربا املــارقــني  بكفِّ  وَغــدت 

ــلُّ رشيــعــة - ـــالم - ج وكــأنــام اإلس
غاصبا املــحــارم  هتك  إىل  ــدي  هي

ــذوًة ج الــرســالــة  محلوا  اأُلىل  نحن 
ــا ــارب ــغ ــا وم ــارق ــش لــلــعــاملــني م

ــه ــاب ــح ـــــه وصحِ ــي وآل ــب ــن ــا ال ــن م
مواكبا اخللود  إىل  والصاعدون 

ب ُمـــَعـــرَّ يــســتــطــيــل  آي  فـــبـــأيِّ 
كاذبا ترهبن  فحِــســق  وذو  فينا 

*   *   *

هامة خيفض  وكيف  الصقور  ــَر  وك
مالعبا النجوم  ســاح  يبتغي  من 

مهذب الــطــبــاع  معسول  ــل  ك ــن  م
غاضبا َر  تفجَّ قــد  ليثا  ينجاب 
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صواعقا ــاة  ــن اجل زمـــر  ــىل  ع هيـــوي 
نوائبا ــن  ــادري ــغ ال ليل  وحيــيــل 

*   *   *

ـــور نــديــة ـــزه ــل ال ــث ـــر م ـــرائ وح
جالببا احلــتــوف  أكــفــان  يلبسن 

ــر مــآثــر ــف ــخ س ــاري ــت ــل ـــَن ل ـــدع أب
الحبا للبطولة  ـــا  درب وشققن 

مالمحا ــروف  ــع ال ــزف  ن مــن  وكتبن 
مراتبا ــداء  ــف ال هنــج  يف  وعــلــون 

كتائب وحــي  ــت  وأن الصقور  وكــر 
كتائبا ــدروب  ال يف  تسبق  للمجد 

التي ــل  ــرم ال ذرُة  ـــروي  ت لــتــكــاد 
عجائبا الشهيد  بدم  خضبت  قد 

1991م.        
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ق�صيدة �صمو الأمري امللكي خالد الفي�صل اآل �صعود "حنا العرب".

وأطلق  واخلليج  والسعودية  الكويت  ضد  وقف  من  عىل  ردا  كتبها  وقد 
السباب والشتائم التي من بينها االهتام بعدم اإليامن بالعروبة:

العروبة مدعني  يا  العرب  حنا 
أجناب له  وانتم  التوحيد  هل  وحنا 

غروبه وانتم  املجد  رشوق  وحنا 
أغراب به  وانتم  التاريخ  هل  وحنا 

عيوبه علينا  شلتوا  الفقر  يوم 
واليوم عقب النفط جيتوا لنا أنساب

سبوبة البداوة  فينا  الفقر  ويوم 
وأعراب بدو  مثلنا  رصتوا  واليوم 

هبوبه منعتم  منكم  اهلوا  لو 
األرباب رب  املال  رزاق  شك  ال 

صبوبه منعتم  منكم  املطر  ولو 
وهاب عند  من  اخللق  رزق  شك  ال 

حروبه علينا  سقتوا  احلسد  جيش 
ناب جسمنا  عىل  يزرع  يبي  كل 

عقوبة تراها  املحسن  عىل  حرب 
حراب تفيدون  ما  عساكم  باهلل 

مثوبه ندور  ما  عطينا  ياما 
خاب ما  ترجاه  من  اليل  من  إال 

به ضيقوا  صاحب  نرصنا  وياما 
هاب الردي  ما  إيل  نقدم  عاداتنا 
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دروبه تعثر  من  نصانا  وياما 
األصحاب تعذره  من  محانا  يدخل 

طيوبه من  دارنا  بنينا  حنا 
طاب ما  كل  داركم  سلبتوا  وانتم 

عذوبه بحرنا  من  سقانا  اهلل 
تنساب هدر  البحر  مثل  وأهناركم 

ــة خصوب بارض  احلب  زرعنا  حنا 
برتاب األجيال  كره  زرعتوا  وانتم 

ونوبه نوبه  السلم  دعينا  وحنا 
بغراب بعتوه  السلم  محام  وانتم 

خطوبه ادرك  ما  للحرب  دعا  من  يا 
ال حتسب أن احلرب هتديد وخطاب

شبوبه يصىل  احلرب  نار  شب  من 
لأسباب تعرض  الفتنة  ثّور  ومن 

ثوبه ملبوس  الرجال  يسرت  ما 
ثياب له  الكرامة  وافعال  الدين 

حوبه بحامه  الرجال  يقبل  ما 
طالب وللحق  حق  له  دام  ما 
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جزء من ق�صيدة د. غازي الق�صيبي بعنوان "اأين �صاع الن�صر".

ــا ــًا أم ــدي ــن ــون ج ــي ــل ـــا أخــــا امل ي
مئني؟! ذبح  من  املليون  يستحي 

ــلــدا ب تـــغـــزو  ــل  ــي ــل ال ــــالم  ظ يف 
احلصني احلصن  لك  اجلىل  يف  كان 

ــس وبـــاملـــال مــعــًا ــف ــن ــال جــــاد ب
الباخلني طبع  ــود  اجل ــذا  ه ليس 

ــه ــت ــرم أك إذا  احلـــــر  ــر  ــك ــش ي
اجلاحدين! ــام  إم الــوغــد  ــرى  وت

ــا ــا أم ــدي ــن ـــا أخــــا املــلــيــون ج ي
الصاغرين؟! عدت من طهران عود 

طلبوا مـــا  أعــطــيــتــهــم  أن  ــد  ــع ب
ــيــت هلـــم حلـــن احلــنــني ثـــم غــن

مشعلها ــا  ي  .. احلـــرب  ــذي  ه فيم 
سنني؟ ــرش  ع ــن  م األهــــوال  ومل 

ــه؟! ــارس ــا ف ــرص ي ــن ـــاع ال ـــن ض أي
الطنني؟! قادسيات  ــت  راح أيــن 
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