
  : الخليج حرب موسوعة
. الوثائق. اليوميات

 الحقائق

 

 ": الخليج  حرب  موسوعة"  من  األول  الباب  فهرست
 العراق   على  الحرب  ثم...  والصراع  األزمة  يوميات

 األول اليوم الخميس 2 آب )أغسطس(  : 1990 يوم االجتياح العراقي للكويت

 بددددددددداثدددددددد  الدددددددد ددددددددديدددددددد   دددددددد   
 استخدام القوة

 اليوم 2 الجمع  3 )أغسطس( آب  : 1990

 السددددددددددددددعدو ثددددددد   د جددددددد     دقدددددددد 
 القم  المصغرَّة 

 اليوم 3 السبت 4 آب )أغسطس(  : 1990

 اليوم 4 األحد 5 آب )أغسطس(  : 1990 مصري -بداث  انشقاق ار ني

 اليوم 5 االثني  6 آب )أغسطس(  : 1990 فرض المقاطع   لى العراق

 اليوم 6 الثالثاء 7 )أغسطس( آب  : 1990 إ الن جمهوري  الكويت

 ضددددددددددددددددددددد  الددددددددكددددددددويددددددددت فددددددددي 
 وحدة اندماجي 

 اليوم 7 األربعاء 8 آب )أغسطس(  : 1990

عدددلددد   ددد     الدددمدددلدددددددن فدددهدددددددد ثددد 
 "القوات المشترك "

 اليوم 8 الخميس 9 آب )أغسطس(  : 1990

 الدددقدددمددددددد  الدددعدددربددديددددددد   دددندددعدددقدددددددد  
 في القاهرة

 اليوم 9 الجمع  10 آب )أغسطس(  : 1990

 إرسددددددددددددددددددددا  قدددددوات  دددددربددددديددددددد   
 إلى السعو ث 

 اليوم 10 السبت 11 آب )أغسطس(  : 1990

 مدددددددردددددددا رة  دددددددرا ددددددديددددددد  حدددددددو  
 ك  االنس ابات

 اليوم 11 األحد 12 آب )أغسطس(  : 1990

السدددددددعو ث    غل  أنبوب الن   
 العراقي

 اليوم 12 االثني  13 آب )أغسطس(  : 1990

 اليوم 13 الثالثاء 14 آب )أغسطس(  : 1990 بوا ر "أزم  الرهائ "

الدعدراق ثدعدتدرف بدددددددا د دددددددا ديددددددد  
 الجزائر

 اليوم 14 األربعاء 15 آب )أغسطس(  : 1990

الملن حسدددددي """ و"الصددددددي  
 القدث "

 اليوم 15 الخميس 16 آب )أغسطس(  : 1990

إحكام ال صدددددار االقتصدددددا ي   اليوم 16 الجمع  17 آب )أغسطس(  : 1990



  لى العراق

 صدددددددددددددددا ددد األزمدد  بدداحتجدداز 
 "الرهائ "

 اليوم 17 السبت 18 آب )أغسطس(  : 1990

 بلور مشددددددددددددددكلددددددد  "الرهدددددددائ " 
 األجانب 

 اليوم 18 األحد 19 آب )أغسطس(  : 1990

 اليوم 19 االثني  20 آب )أغسطس(  : 1990 أهداف التدخ  األميركي

 اليوم 20 الثالثاء 21 آب )أغسطس(  : 1990 اال جاه إلى نقط  "الال و ة"

إغالق السدددددددد ارات رفض قرار  
 في الكويت

 اليوم 21 األربعاء 22 آب )أغسطس(  : 1990

 دددو دددر مدددم اندددتدددهددددددداء مدددهدددلددددددد  
 الس ارات

 اليوم 22 الخميس 23 آب )أغسطس(  : 1990

رفدددم  رجددددددد  االسددددددددددددددددتدددعددددددددا  
 العسكري 

 اليوم 23 الجمع  24 آب )أغسطس(  : 1990

مجلس األم  ث رض ال ظر 
  لى العراق

 اليوم 24 السبت 25 آب )أغسطس(  : 1990

 اليوم 25 األحد 26 آب )أغسطس(  : 1990  شد  لندن وموسكو

المواجهددددد  الدددددديبلومددددداسدددددددددددددديددددد   
  تصا د

 اليوم 26 االثني  27 آب )أغسطس(  : 1990

 19إ الن الكويدت الم دافظد  
 للعراق

 اليوم 27 الثالثاء 28 آب )أغسطس(  : 1990

خمسدد  مرا ف فلسددطيني  ل   
 األزم  

 اليوم 28 األربعاء 29 آب )أغسطس(  : 1990

 اليوم 29 الخميس 30 آب )أغسطس(  : 1990 ال ا صاالت سري  

بددددددددء م دددددددا ثدددددددات  ثكويدددددددار  
 وطارق  زيز

 اليوم 30 الجمع  31 آب )أغسطس(  : 1990

السدددعو ث    كد أنها ل   را ر  
 بالهجوم 

 اليوم 31 السبت 1 أيلو  )سبتمبر( : 1990

-فشددددددددددددددد  م ددا ثددات  ثكويددار
 طارق  زيز

 اليوم 32 األحد 2 أيلو  )سبتمبر( : 1990

 اليوم 33 االثني  3 أيلو  )سبتمبر( : 1990 استقال  الشاذلي القليبي

ال خددالف بدديدد  وا دددددددددددددددنددطدد  
 والرياض

 اليوم 34 الثالثاء 4 )سبتمبر(أيلو   : 1990

الدددددددد دوة إلدى  د دددددددالد  أمدندي  
 إقليمي 

 اليوم 35 األربعاء 5 أيلو  )سبتمبر( : 1990

"خيددددددارات أدددددددددددددد ردددددد " أمددددددام  
 الوالثات المت دة

 اليوم 36 الخميس 6 أيلو  )سبتمبر( : 1990



 و  الددخددلدديدد   ددمددو    الددقددوات 
 الدولي 

 اليوم 37 الجمع  7 أيلو  )سبتمبر( : 1990

 اليوم 38 السبت 8 أيلو  )سبتمبر( : 1990 اإل دا  لقمَّ  هلسنكي

ا  دداق بوو وغوربددا شددددددددددددددوف  
  لى العراق

 اليوم 39 األحد 9 أيلو  )سبتمبر( : 1990

الملدددن فهدددد وكيد ال ث دددد  
 االن جار

 اليوم 40 االثني  10 أيلو  )سبتمبر( : 1990

أل  جندي سدددددددددددوري إلى  20
 السعو ث 

 اليوم 41 الثالثاء 11 )سبتمبر(أيلو   : 1990

 اليوم 42 األربعاء 12 أيلو  )سبتمبر( : 1990 الخيار العسكري ل  ثسق 

 ا شدددددددددددددر""" والوجو  األجنبي  
 في الخلي 

 اليوم 43 الخميس 13 أيلو  )سبتمبر( : 1990

-  دددددهور العالقددددات العرا يدددد 
 ال رنسي  

 اليوم 44 الجمع  14 أيلو  )سبتمبر( : 1990

لقمددددد   ربيددددد  في مسدددددددددددددددددددا  
 المغرب

 اليوم 45 السبت 15 أيلو  )سبتمبر( : 1990

إثطدداليددا   رعددد  يبلومدداسدددددددددددددديي   
  راقيي 

 اليوم 46 األحد 16 أيلو  )سبتمبر( : 1990

  - إ ا ة العالقات السددددددددعو ث 
 السوفيا ي 

 اليوم 47 اإلثني  17 أيلو  )سبتمبر( : 1990

ب بقوات   السددددددددددددددعو ثدددددد   رحدددددد  
 سوفيا ي 

 اليوم 48 الثالثاء 18 أيلو  )سبتمبر( : 1990

 لدددقددددددداء ثدددالثدددي جدددددددديدددددددد فدددي 

 الرباط

 اليوم 49 األربعاء 19 أيلو  )سبتمبر( : 1990

سددددددددددلطان يد و العراقيي  إلى 
 الثورة

 اليوم 50 الخميس 20 أيلو  )سبتمبر( : 1990

د وبوو ث د   ر  عد  بغددا    صددددددددددددددر
 م  اإلرهاب 

 اليوم 51 الجمع  21 أيلو  )سبتمبر( : 1990

األسددددددددددددددد ثقوم بدالزيدارة األولى 
 إلى إيران

 اليوم 52 السبت 22 أيلو  )سبتمبر( : 1990

أددددددددام حسدددددددي  ثعتبر ضددددددد  
 الكويت أبدثا  

 اليوم 53 األحد 23 أيلو  )سبتمبر( : 1990

 40سدددعر برمي  الن   ثصددد   
  والرا  

 اليوم 54 االثني  24 أيلو  )سبتمبر( : 1990

موسكو  هد   العراق باستخدام 
 القوة 

 اليوم 55 الثالثاء 25 أيلو  )سبتمبر( : 1990



يوم  طو  فهد ضددددددددددد العدوان  
 الثالثي  

 اليوم 56 األربعاء 26 أيلو  )سبتمبر( : 1990

مرددددددار"""" و"مجلس التدددددد مر  
 العربي"

 اليوم 57 الخميس 27 أيلو  )سبتمبر( : 1990

النزا  م  وجهددد  نظر جنرا  
 سوفيا ي

 اليوم 58 الجمع  28 أيلو  )سبتمبر( : 1990

أمير الكويدت بي  وا ددددددددددددددنط   
 ونيويور"

 اليوم 59 السبت 29 أيلو  )سبتمبر( : 1990

فرص لل  """ وإ دددددددددارة أولى  
 م  أدام 

 اليوم 60 األحد 30 أيلو  )سبتمبر( : 1990

بوو يت دددد      فرأدددددددددددددددد  
 للتسوي 

 شري  األو   : 1990
 )أكتوبر(

 اليوم 61 االثني  1

مدددواقددد   دددلدددى مدددندددبدددر األمددد   
 المت دة

 شري  األو   : 1990
 )أكتوبر(

 اليوم 62 الثالثاء 2

 شري  األو   : 1990 أدام حسي  يزور الكويت
 )أكتوبر(

 اليوم 63 األربعاء 3

رئيس وزراء اليددابددان ال يزور  
 العراق

 شري  األو   : 1990
 )أكتوبر(

 اليوم 64 الخميس 4

بوو ال ثسدددددمئ لطائرة طارق 
  زيز  

 شري  األو   : 1990
 )أكتوبر(

 اليوم 65 الجمع  5

بريمداكوف مت دائد """ واميركدا  
 قلق 

 شري  األو   : 1990
 )أكتوبر(

 اليوم 66 السبت 6

سدددددددددلطاني "أددددددددددام  ثكتا ور  
 وخائ "

 شري  األو   : 1990
 )أكتوبر(

 اليوم 67 األحد 7

مجزرة في األقصددددددددددددددى  لى  
 األزم هامش 

 شري  األو   : 1990
 )أكتوبر(

 اليوم 68 االثني  8

 شري  األو   : 1990 بوو بدأ أبره ين  ه
 )أكتوبر(

 اليوم 69 الثالثاء 9

وا دددددددددددددنط   ن ي  خو  قوات 
 اميركي 

 شري  األو   : 1990
 )أكتوبر(

 اليوم 70 األربعاء 10

 شدددديني يهد    بالدددددرب  اخ  
 العراق

 شري  األو   : 1990
 )أكتوبر(

 اليوم 71 الخميس 11

العراق ث ددد   ر موسددددددددددددددكو م   
 كش  األسرار

 شري  األو   : 1990
 )أكتوبر(

 اليوم 72 الجمع  12

الم  مر الشددددعبي الكويتي في 
 جدة 

 شري  األو   : 1990
 )أكتوبر(

 اليوم 73 السبت 13



 شري  األو   : 1990 المخابرات السوفيا ي  ح َّرت 
 )أكتوبر(

 اليوم 74 األحد 14

بددددديدددددكدددددر ثدددددخشددددددددددددددددددى  دددددلدددددى  
 اإلسرائيليي """

 شري  األو   : 1990
 )أكتوبر(

 اليوم 75 االثني  15

خريطدددددد   را يدددددد   ددددددددددددددغلددددددت 
 الم ل  لي 

 شري  األو   : 1990
 )أكتوبر(

 اليوم 76 الثالثاء 16

كار ر ث دددددددددددد  م اوضدددددددددددات 
 الجامع  العربي 

 شري  األو   : 1990
 )أكتوبر(

 اليوم 77 األربعاء 17

اميركدا  هدد    بدالقوة ولو رفض 
 اآلخرون 

 شري  األو   : 1990
 )أكتوبر(

 اليوم 78 الخميس 18

بيكر يت ددددَّ      ددددددددددددددعبيددد   
 أدام حسي 

 شري  األو   : 1990
 )أكتوبر(

 اليوم 79 الجمع  19

""" موسدددددددكو ل     ش  أسدددددددرار 
 العراق

 شري  األو   : 1990
 )أكتوبر(

 اليوم 80 السبت 20

سدددددددلطان يت دَّ      نازالت  
 ممكن 

 شري  األو   : 1990
 )أكتوبر(

 اليوم 81 األحد 21

مردددددار" في ح ر الرددددداط """  
 و وضيئ سلطان

 شري  األو   : 1990
 )أكتوبر(

 اليوم 82 االثني  22

بوو ثشدددددددر  ح أددددددددام حسدددددددي   
 بهتلر  

 شري  األو   : 1990
 )أكتوبر(

 اليوم 83 الثالثاء 23

الددمددلدددددددن فددهدددددددد و ددوضددددددددددددددديددئ  
 لتصري ات سلطان 

 شري  األو   : 1990
 )أكتوبر(

 اليوم 84 األربعاء 24

أندددرددددددداء  ددد  اخدددتددد ددددددداء را ار 
 اميركي متطور

 شري  األو   : 1990
 )أكتوبر(

 اليوم 85 الخميس 25

 قددديرات اميركيدد  في  ددددددددددددددد ن  
 ال رب

 شري  األو   : 1990
 )أكتوبر(

 اليوم 86 الجمع  26

اميركدددددا   ددددد   ر م  هجمدددددات 
  را ي  

 شري  األو   : 1990
 )أكتوبر(

 اليوم 87 السبت 27

هللا بشدددددددددددددددارة و"فصددددددددددددددد    بدد
 الج ي "

 شري  األو   : 1990
 )أكتوبر(

 اليوم 88 األحد 28

غوربا شدددددددوف""" و" ور مه " 
 للسعو ث 

 شري  األو   : 1990
 )أكتوبر(

 اليوم 89 االثني  29

انسدددددددددددددد ددددب مدددداذا ث ددددد  إذا 
 العراق؟

 شري  األو   : 1990
 )أكتوبر(

 اليوم 90 الثالثاء 30

مرار" و شددددددددديني ضدددددددددد القم  
 والت اوض

 شري  األو   : 1990
 )أكتوبر(

 اليوم 91 األربعاء 31



نوفمبر ال ددد  6ميتران ثعتبر 
 ال اأ 

 شري  الثاني  : 1990
 )نوفمبر(

 اليوم 92 الخميس 1

بوو يزور السددددددددددددددعو ث  لت قد د  
 القوات

 شري  الثاني  : 1990
 )نوفمبر(

 اليوم 93 الجمع  2

بيكر ثسددد   غوربا شدددوف     
 اقتراحح

 شري  الثاني  : 1990
 )نوفمبر(

 اليوم 94 السبت 3

ال رق  السددددددوري  وأددددددلت قب  
 المو د  

 شري  الثاني  : 1990
 )نوفمبر(

 اليوم 95 األحد 4

الت ال  بعد وأدددددددو  القوات 
 السوري 

 شري  الثاني  : 1990
 )نوفمبر(

 اليوم 96 االثني  5

بريمددددداكوف ي وضددددددددددددددئ اقتراح 
 غوربا شوف

 شري  الثاني  : 1990
 )نوفمبر(

 اليوم 97 الثالثاء 6

 شري  الثاني  : 1990  ا شر  هد    بطر  العراق
 )نوفمبر(

 اليوم 98 األربعاء 7

فهدددددددد ثمهدددددددد إل الن مجلس 
 الشورى 

 شري  الثاني  : 1990
 )نوفمبر(

 اليوم 99 الخميس 8

رافسددددددددددددددنجددداني هدددد  بددداحتال  
 بوبيان

 شري  الثاني  : 1990
 )نوفمبر(

 اليوم 100 الجمع  9

 شري  الثاني  : 1990 برانت ي نهي مهمتح في بغدا 
 )نوفمبر(

 اليوم 101 السبت 10

ال سدددد  الثاني يد و إلى قم  
  ربي 

 شري  الثاني  : 1990
 )نوفمبر(

 اليوم 102 األحد 11

 شري  الثاني  : 1990 هللا بشارة وحتمي  ال رب  بد
 )نوفمبر(

 اليوم 103 االثني  12

 ددا شددددددددددددددر والسددددددددددددددالح النووي  
 العراقي

 شري  الثاني  : 1990
 )نوفمبر(

 اليوم 104 الثالثاء 13

 دددددرط سدددددعو ي لقم  ال سددددد  
 الثاني

 شري  الثاني  : 1990
 )نوفمبر(

 اليوم 105 األربعاء 14

سوري برفض   - بيان مصري 
 القم  

 شري  الثاني  : 1990
 )نوفمبر(

 اليوم 106 الخميس 15

م ددداأددددددددددددددرة اميركيددد  القتراح 
 سوفيا ي

 شري  الثاني  : 1990
 )نوفمبر(

 اليوم 107 الجمع  16

كالم جزائري    "مصدددددددددددددديددة 
 القاهرة"

 شري  الثاني  : 1990
 )نوفمبر(

 اليوم 108 السبت 17

قدرة العراق كالم اميركي    
 النووي 

 شري  الثاني  : 1990
 )نوفمبر(

 اليوم 109 األحد 18



 شري  الثاني  : 1990 ال رب الرار ة في أوروبا
 )نوفمبر(

 اليوم 110 االثني  19

 رحيدددددددب كويتي بمهددددددداجمددددددد   
 بغدا  نوويا   

 شري  الثاني  : 1990
 )نوفمبر(

 اليوم 111 الثالثاء 20

بوو يلتقي أمير الكويددت في 
 جدة 

 شري  الثاني  : 1990
 )نوفمبر(

 اليوم 112 األربعاء 21

بوو يهد   أددددددددددددام حسدددددددددددي   
 ب يا ح

 شري  الثاني  : 1990
 )نوفمبر(

 اليوم 113 الخميس 22

اجتمدددا  بوو واألسددددددددددددددددد في 
 جنيد

 شري  الثاني  : 1990
 )نوفمبر(

 اليوم 114 الجمع  23

 عبر  القوات المصددددددددددددددريددد  ل  
 حدو  العراق

 شري  الثاني  : 1990
 )نوفمبر(

 اليوم 115 السبت 24

أددددددددددددددددام ث عيددد ال الحي  إلى 
 الخدم 

 شري  الثاني  : 1990
 )نوفمبر(

 اليوم 116 األحد 25

 هددديددد  راقي بدددقددامدد    دداوى  
  و   4ضد 

 شري  الثاني  : 1990
 )نوفمبر(

 اليوم 117 االثني  26

 دددددددددرح إن ار إلى طارق  زيز  
 م  غوربا شوف

 شري  الثاني  : 1990
 )نوفمبر(

 اليوم 118 الثالثاء 27

قدرض سدددددددددددددددعدو ي لدال د دددددددا  
 السوفيا ي

 شري  الثاني  : 1990
 )نوفمبر(

 اليوم 119 األربعاء 28

 شري  الثاني  : 1990 السعو ث   ن ي رواث  ليبي 
 )نوفمبر(

 اليوم 120 الخميس 29

مرددا رة لبوو""" بعددد اإلندد ار 
 األخير

 شري  الثاني  : 1990
 )نوفمبر(

 اليوم 121 الجمع  30

مرا رة بوو""" موضددددم قبو  
 العراق

كانون األو   : 1990
 ) ثسمبر(

 اليوم 122 السبت 1

بيكر للت دددا   مم العراق ال 
 الت اوض 

كانون األو   : 1990
 ) ثسمبر(

 اليوم 123 األحد 2

 شددددددديني ثعتبر إيران م   و  
 الت ال 

كانون األو   : 1990
 ) ثسمبر(

 اليوم 124 االثني  3

مديدجدور يدتشددددددددددددددددددددد  فدي أو  
  صريئ لح

كانون األو   : 1990
 ) ثسمبر(

 اليوم 125 الثالثاء 4

اضدددددددددددددددطددرابدددددددات فددي الددقددوات  
 االميركي 

كانون األو   : 1990
 ) ثسمبر(

 اليوم 126 األربعاء 5

طددلدد  سددددددددددددددددراح  ام ثدد  أددددددددددددددددددددد 
 الم تجزي  األجانب

األو  كانون  : 1990
 ) ثسمبر(

 اليوم 127 الخميس 6



الملن حسددددددددددددي """ ومسدددددددددددد ل  
 الم تجزي   

كانون األو   : 1990
 ) ثسمبر(

 اليوم 128 الجمع  7

كانون األو   : 1990 مسا  مغاربي  لل   السلمي 
 ) ثسمبر(

 اليوم 129 السبت 8

معركدددد  الموا يددددد بي  بغدددددا   
 ووا نط 

كانون األو   : 1990
 ) ثسمبر(

 اليوم 130 األحد 9

الشدددددددددددددين سدددددددددددددعد ث عل  أنح ال 
   ري 

كانون األو   : 1990
 ) ثسمبر(

 اليوم 131 االثني  10

السدددددددددعو ث   صدددددددددد الشددددددددداذلي 
 جديد ب 

كانون األو   : 1990
 ) ثسمبر(

 اليوم 132 الثالثاء 11

رافسددددددددددددددنجددداني""" و"الخطي ددد  
 الكبرى"

كانون األو   : 1990
 ) ثسمبر(

 اليوم 133 األربعاء 12

بددددوو يدددددددد ددددو أوروبدددددددا إلددددى  
 الصمو 

كانون األو   : 1990
 ) ثسمبر(

 اليوم 134 الخميس 13

طح ثاسددددددي  رمدددددددان ثطم    
 الشين خلي  

كانون األو   : 1990
 ) ثسمبر(

 اليوم 135 الجمع  14

كانون األو   : 1990 بوو""" وأوقات أدام حسي  
 ) ثسمبر(

 اليوم 136 السبت 15

كانون األو   : 1990 يتو د أدام سلطان  خالد ب 
 ) ثسمبر(

 اليوم 137 األحد 16

كانون األو   : 1990 العراق يواأ    وة االحتياط 
 ) ثسمبر(

 اليوم 138 االثني  17

أدام ثقو  إنح ل  يهرب م   
 بوو

كانون األو   : 1990
 ) ثسمبر(

 اليوم 139 الثالثاء 18

ميتران يرى أن ال ددد  العربي  
 ما زا  ممكنا  

كانون األو   : 1990
 ) ثسمبر(

 اليوم 140 األربعاء 19

بيكر ثقو  إن بغدا  سددددددددددددتندم 
 إذا ل    اور

كانون األو   : 1990
 ) ثسمبر(

 اليوم 141 الخميس 20

أددددددددددام ثقو  أن بوو "ز ي  
 سيء"

كانون األو   : 1990
 ) ثسمبر(

 اليوم 142 الجمع  21

العراق مسددددددددددددددتعددددد لدددددفم ثم   
 ال   السلمي

كانون األو   : 1990
 ) ثسمبر(

 اليوم 143 السبت 22

كانون األو   : 1990  شيني يهد    العراق بالتدمير 
 ) ثسمبر(

 اليوم 144 األحد 23

رمدان يهد    بدرب مصالئ 
 اميركا

كانون األو   : 1990
 ) ثسمبر(

 اليوم 145 االثني  24



الدددوحدد ي اسددددددددددددددتعجددا  إ الن 
 التكام 

كانون األو   : 1990
 ) ثسمبر(

 اليوم 146 الثالثاء 25

كانون األو   : 1990 أمير الكويت يزور الصي 
 ) ثسمبر(

 اليوم 147 األربعاء 26

نددداء  دداجدد  م  اليددابددان إلى 
 أدام حسي 

كانون األو   : 1990
 ) ثسمبر(

 اليوم 148 الخميس 27

بتعويدددددددددددددددددات  إيران   طددالددب 
 خسائرها

كانون األو   : 1990
 ) ثسمبر(

 اليوم 149 الجمع  28

 ينيس هيليي بوو رامبو م   
 ورق 

كانون األو   : 1990
 ) ثسمبر(

 اليوم 150 السبت 29

 شدددددددددددددددداور حو  مردددا رة  ددددم  
 االن ياز

كانون األو   : 1990
 ) ثسمبر(

 اليوم 151 األحد 30

كانون األو   : 1990   كيد بغدا   دم االنس اب
 ) ثسمبر(

 اليوم 152 االثني  31

كانون الثاني  : 1991 بيكر ثعتزم زيارة المنطق 
 )يناير(

 اليوم 153 الثالثاء 1

كانون الثاني  : 1991   صي   فا   ركيا
 )يناير(

 اليوم 154 األربعاء 2

مرددا رة اميركيدد  وقمدد  ربددا يدد  
  ربي   

كانون الثاني  : 1991
 )يناير(

 اليوم 155 الخميس 3

الددعدددراق يددوافدد   ددلدددى لددقددددددداء 
  زيز - بيكر

كانون الثاني  : 1991
 )يناير(

 اليوم 156 الجمع  4

كانون الثاني  : 1991 رفض الد وة األوروبي 
 )يناير(

 اليوم 157 السبت 5

السددددددددددددددعو ثدد    يددد العراق "إذا 
 انس ب"

كانون الثاني  : 1991
 )يناير(

 اليوم 158 األحد 6

كانون الثاني  : 1991 المهل  للعراقرفض مد 
 )يناير(

 اليوم 159 االثني  7

كانون الثاني  : 1991 جنيد""" ال رأ  األخيرة
 )يناير(

 اليوم 160 الثالثاء 8

كانون الثاني  : 1991 انهيار م ا ثات جنيد
 )يناير(

 اليوم 161 األربعاء 9

ا صدددددددددددداالت مكث َّ """ وأجواء 
 ال رب

الثاني كانون  : 1991
 )يناير(

 اليوم 162 الخميس 10

كانون الثاني  : 1991 العراق ثستعد للمنازل 
 )يناير(

 اليوم 163 الجمع  11



كانون الثاني  : 1991  ثكويار في بغدا  
 )يناير(

 اليوم 164 السبت 12

كانون الثاني  : 1991 فش  مهم   ثكويار في بغدا 
 )يناير(

 اليوم 165 األحد 13

الدد ددرب فددي  دديددددددداب أجددواء 
 الجهد الدولي

كانون الثاني  : 1991
 )يناير(

 اليوم 166 االثني  14

كانون الثاني  : 1991 فش  مرا رة فرنسي  أخيرة
 )يناير(

 اليوم 167 الثالثاء 15

كانون الثاني  : 1991 الهدوء ال ي ثسب  العاأ  
 )يناير(

 اليوم 168 األربعاء 16

" اأددددددددددددد   الصددددددددددددد راء"  بدأ  
 بطلعات مكث  

كانون الثاني  : 1991
 )يناير(

 اليوم 169 الخميس 17

أدددددددوارين سدددددددكو   لى     8
 أبيب وحي ا

كانون الثاني  : 1991
 )يناير(

 اليوم 170 الجمع  18

أددددددددددددددواريدن "بدددددددا دريدوت" إلدى  
 إسرائي 

كانون الثاني  : 1991
 )يناير(

 اليوم 171 السبت 19

هددجددوم أدددددددددددددددددددداروخددي  ددلددى  
 الظهران

كانون الثاني  : 1991
 )يناير(

 اليوم 172 األحد 20

العراق ي لغي المعدددددداهدددددددة مم  
 السعو ث 

كانون الثاني  : 1991
 )يناير(

 اليوم 173 االثني  21

"سددددددددددددددكو "  لى الريداض و د   
 أبيب

كانون الثاني  : 1991
 )يناير(

 اليوم 174 الثالثاء 22

هجوم أدددددددددداروخي آخر  لى  
 إسرائي 

كانون الثاني  : 1991
 )يناير(

 اليوم 175 األربعاء 23

كانون الثاني  : 1991  ها ة مرار" أمام التارين
 )يناير(

 اليوم 176 الخميس 24

الهجوم الخدددددددامس  لى  ددددددد  
 أبيب

كانون الثاني  : 1991
 )يناير(

 اليوم 177 الجمع  25

ا ددددددددددددددتعددددددا  بقعدددددد  الن   في 
 الخلي 

كانون الثاني  : 1991
 )يناير(

 اليوم 178 السبت 26

كانون الثاني  : 1991 قص  مصا ر  سر ب الن  
 )يناير(

 اليوم 179 األحد 27

كانون الثاني  : 1991   جي  قم  العمالقي 
 )يناير(

 اليوم 180 االثني  28

كانون الثاني  : 1991 استقال  وزير الدفا  ال رنسي
 )يناير(

 اليوم 181 الثالثاء 29



هجوم  راقي  لى مددددددددينددددددد   
 الخ جي

كانون الثاني  : 1991
 )يناير(

 اليوم 182 األربعاء 30

كانون الثاني  : 1991 استعا ة الخ جي 
 )يناير(

 اليوم 183 الخميس 31

 اليوم 184 الجمع  1  راط )فبراير(  : 1991 انتهاء  ملي  الخ جي

 اليوم 185 السبت 2  راط )فبراير(  : 1991 نداء م  الملن ال س  الثاني

 اليوم 186 األحد 3  راط )فبراير(  : 1991 العاأ  الهدوء ال ي ثسب  

 اليوم 187 االثني  4  راط )فبراير(  : 1991  ملي  مسل   في جدة

 اليوم 188 الثالثاء 5  راط )فبراير(  : 1991  راقي - ا ترا" سوري 

 6العراق ثقطم العالقددات مم 
  و  

 اليوم 189 األربعاء 6  راط )فبراير(  : 1991

 اوندددنددد    10قددددددد ائددد   دددلدددى 
 ستريت

 اليوم 190 الخميس 7  راط )فبراير(  : 1991

 ددددددددهددددددور  ددددددالقدددددددات األر ن  
 واميركا

 اليوم 191 الجمع  8  راط )فبراير(  : 1991

 اليوم 192 السبت 9  راط )فبراير(  : 1991 نداء سوفيا ي إلى العراق

 شددددددددددددددينيي ال بدددد م  ال رب 
 البري   

 اليوم 193 األحد 10  راط )فبراير(  : 1991

 اليوم 194 االثني  11  راط )فبراير(  : 1991 المرعو  السوفيا ي في بغدا 

 اليوم 195 الثالثاء 12  راط )فبراير(  : 1991 م اول  أخيرة م  بريماكوف

 اليوم 196 األربعاء 13  راط )فبراير(  : 1991 بريماكوف يرى "بصيص أم " 

 اليوم 197 الخميس 14  راط )فبراير(  : 1991 جلس  م غلق  لمجلس األم 

مردددددا رة العراق لوق  إطالق 
 النار

 اليوم 198 الجمع  15  راط )فبراير(  : 1991

ال رب  سددددددددددددددتمر""" ورفض 
 بيان بغدا   

 اليوم 199 السبت 16  راط )فبراير(  : 1991

 زيز في موسدددكو    طري  
 طهران 

 اليوم 200 األحد 17  راط )فبراير(  : 1991

سدددالم سدددوفيا ي  ث ملها  خط   
  زيز

 اليوم 201 االثني  18  راط )فبراير(  : 1991

بوو يرفض خطدد  السددددددددددددددالم 
 السوفيا ي 

 اليوم 202 الثالثاء 19  راط )فبراير(  : 1991

 اليوم 203 األربعاء 20  راط )فبراير(  : 1991 سا   لالنس اب 24مهل  

الدر  الدعدراقدي  دلدى الدخدطددددددد  
 السوفيا ي 

 اليوم 204 الخميس 21 )فبراير(  راط  : 1991

إنددددد ار اميركي بوجوب بددددددء    اليوم 205 الجمع  22  راط )فبراير(  : 1991



 االنس اب

الدددددددددددددوء األخدددددددددددددر لل رب 
 البري   

 اليوم 206 السبت 23  راط )فبراير(  : 1991

 اليوم 207 األحد 24  راط )فبراير(  : 1991 الهجوم البري 

ال ل اء  لى مشدددددددددارف مدين   
 الكويت

 اليوم 208 االثني  25  راط )فبراير(  : 1991

 اليوم 209 الثالثاء 26  راط )فبراير(  : 1991 قوات ال ل اء  اخ  الكويت

الوالثدات المت ددة  عرقد  وق  
 النار

 اليوم 210 األربعاء 27  راط )فبراير(  : 1991

 اليوم 211 الخميس 28  راط )فبراير(  : 1991 وق  إطالق النار

يت ر" "ل   مشدددددددددددددداك  بوو 
 المنطق "

 اليوم 212 الجمع  1 آذار )مارس( : 1991

 اليوم 213 السبت 2 آذار )مارس( : 1991 ال وضى  جتاح الرصرة"""

الدددعدددراق يدددوافددد   دددلدددى كددددددد  
 الشروط

 اليوم 214 األحد 3 آذار )مارس( : 1991

 اليوم 215 االثني  4 آذار )مارس( : 1991  و ة الشين سعد إلى الكويت

الدعدراق يدلدغدي قدرارات ضدددددددددددددد  
 الكويت 

 اليوم 216 الثالثاء 5 آذار )مارس( : 1991

 
  



 ":الخليج  حرب  موسوعة"  من  الثاني  الباب  فهرست
 الكويت  على  والعراق  العالم  صراع  وثائق

 الوثيقة  رقم الوثيقة نص  تاريخ الوثيقة 

 كلمدددددد  الرئيس أددددددددددددددددددددام حسددددددددددددددي  حو  "م امرة  1990 -7- 16االثني  
 ن طي  خليجي "

1 

نص الرسدددددددددددددددالدد  التي بعدد  بهددا طددارق  زيز إلى  1990 -7- 18األربعاء 
 الشاذلي القليبي 

2 

""" وكالم للرئيس أدام حسي  حو  الخسائر م   1990 -5- 30األربعاء 
 إغراق السوق بالن  

3 

الشدددددددددددين أدددددددددددراح األحمد إلى """ ونص رسدددددددددددال   1990 -7- 18األربعاء 
 الشاذلي القليبي

4 

مددددددد كرة  ولددددددد  اإلمدددددددارات العربيددددددد  المت ددددددددة إلى  1990 -7- 19الخميس 
 الجامع """ 

5 

""" ورسدددددال  م  طارق  زيز إلى القليبي ر ا   لى  1990 -7- 21السبت 
 الكويت

6 

رواثد  الملدن فهدد    م دا ثدات جددة والسددددددددددددددا دات  1990 -11- 26االثني  
 األولى لالجتياح

7 

"القدا سدددددددددددددديد """" وافتتداحيد   ني د  جددا   لى الكويت  1990 -7- 23االثني  
 واإلمارات 

8 

"األنراء" الكويتي   راثم مصددددددر  """ وافتتاحي  لدددددددددددددددددددد  1990 -7- 26الخميس 
 بز ام  العروب  

9 

""" وافتتددداحيددد  في "الؤرس"   كدددد"""  لى حقدددائ   1990 -7- 25األربعاء 
 وحقوق 

10 

م در مقابل  الرئيس أدام مم الس يرة االميركي   1990 -8- 6االثني  
 لدى العراق

11 

""" وم دددددددددر مقابل  الرئيس أدددددددددام حسددددددددي  مم  1990 -8- 2الخميس 
 القائ  باأل ما  االميركي

12 

آب )أغسطس(  2-4
1990 

 يددا ة الثورة في العراق حو  أحدددا  بيددان لمجلس 
 الكويت واالنس اب

13 

 14 بيانات أدرت    "حكوم  الكويت ال رة الم قت """"  1990  -8- 3الجمع  

 15 بيان الؤيا ة القومي  ل زب الرع  حو  أحدا  الكويت   1990 -8 - 12السبت 

الرئيس مرددار" بدداثد  حملدد  العراق اإل الميدد   لى  1990 -8- 3السبت 
 والملن فهد"""

16 

""" والمجلس الوطني العراقي يدددد و إلى "الجهدددا   1990  -8- 3الجمع  
 المقدَّس"""" 

17 



البيان المصددددددددددددددري األو  ث طالب باالنسدددددددددددددد اب"""  1990  -8- 3الجمع  
 والت اوض سلميا """

18 

 د ييدد للرئيس أددددددددددددددددام م   يدا ة حزب الرعد  في  
 السو ان"""

19 

قرارات  ربي  و ولي  بش ن أزم  الكويت خال  آب  
1990 

( الددد ي ا خددد ه مجلس األم  1990) 660القرار  -
 1990آب  2يوم 

لمقددداطعددد   661قرار مجلس األم  الددددولي رق   -
 العراق

الدددددد ي ا تمددددددده مجلس األم  في  662القرار  -
 1990آب )أغسطس(  9جلستح يوم 

القددددداهرة للمجلس بيدددددان     ورة طدددددارئددددد  في  -
 الوزاري لمجلس التعاون الخليجي

بديدددددددان لدلدمدجدلدس الدوزاري الدخدلديدجدي بدعدددددددد  ورة  -
 استثنائي  في جدة

بيان    الدورة االسددتثنائي  األولى لوزراء إ الم  -
 1990آب  15 و  الخلي  في جدة يوم 

وزراء خارجي  الدو  اإلسدالمي  ث طالبون بمرا اة  -
 حس  الجوار

    االقتصا ث  األوروبي إ الن المجمو  -

20 

البر ي  األولى م  العقيد  الء حسددددي  إلى أدددددام  1990 -8- 4السبت 
 حسي 

21 

"ثورة  البرلمدان العراقي ي ندا ددددددددددددددد العرب اال تراف ب  1990 -8- 4السبت 
 الكويت"

22 

 عمي   لى العراقيي  بشددددددددددددددد ن نو يدد   عددامله  مم  1990 -8- 5األحد 
 الكويتيي """

23 

التصددددددددددددددريئ األو  لوزير خدارجيد  "حكومد  الكويدت  1990 -8- 5األحد 
 ال رة الم قت """"

24 

الكلم  األولى ألمير الكويت الشدددددددددين جابر األحمد  1990 -8- 5األحد 
 م  الطائ  

 

""" والرواث  األولى للشدددددددددددين سدددددددددددعد    م ا ثات  1990 -9- 4الثالثاء 
 جدة""" واالجتياح 

25 

آب )أغسدددددطس( إلى   7رسدددددال  أددددددام حسدددددي  في  1990 -8- 7الثالثاء 
 العراقيي  والعرب

26 

 27 بدددددددديددددددددان إلددددددددغدددددددداء إمددددددددارة الددددددددكددددددددويددددددددت وإ ددددددددالن   1990 -8- 7الثالثاء 



 الجمهوري """  

ر  مجلس  يا ة الثورة في العراق  لى بيان للرئيس  1990 -8- 8األربعاء 
 جورج بوو حو  " هديد العراق للسعو ث """" 

28 

 صدددددددددددريئ ناط   سدددددددددددكري  راقي حو   نسدددددددددددي   1990 -8- 8األربعاء 
 إسرائيلي-اميركي

29 

مرسوم  عيي  العقيد  الء حسي   لي نائرا  لرئيس  1990 -8- 8األربعاء 
العراق""" ورفاقح مسددددددددددتشدددددددددداري  في الوزراء في  

 رئاس  الجمهوري  العرا ي """

30 

"حكومدد  الكويددت ال رة"  طلددب الوحدددة االندددمدداجيدد   1990 -8- 8األربعاء 
 مم العراق

31 

بيدددان مجلس  يدددا ة الثورة في العراق حو  الوحددددة  1990 -8- 8األربعاء 
 االندماجي 

32 

للرئيس أدددددددددددددددام حسددددددددددددددي  في اجتمدا  """ وكلمد   1990 -8- 7الثالثاء 
 مشتر" لل كومتي """

33 

حدددديددد  للرئيس أدددددددددددددددددام حسددددددددددددددي  حو  الوحددددة  1990 -8- 7الثالثاء 
 االندماجي """ 

34 

مجلس  يددا ة الثورة العراقي يتعهددد بكددافدد  إلتزامددات  1990 -8- 9الخميس 
 الكويت 

35 

ندددداء م  الرئيس أددددددددددددددددددام إلى "جمددداهير العرب  1990 -8- 10الجمع  
 والمسلمي  حيثما كانوا"  

36 

 صددددددددددددريئ  راقي حو  و د أدددددددددددددام لمرار" بعدم  1990 -8- 10الجمع  
 استخدام القوة

37 

بر يات م  مسددددد ولي   راقيي  إلى الرئيس أددددددام  1990 -8-10الجمع  
   كد الت ييد لقرار ض  الكويت"""

38 

آب  12الرئيس أدددددددددددددددددام حسددددددددددددددي  ث طل  مردددا رة  1990 -8-12األحد 
 1990)أغسطس( 

39 

نداء الرئيس أدددددام إلى نسدددداء العراق حو   وره   1990 -8-12األحد 
 إن وقعت ال رب 

40 

""" ورسدددددال  م  زوج  الرئيس أددددددام حسدددددي  إلى  1990 -8- 13االثني  
 المرأة العرا ي  

41 

 42 """ ورأي للشيخ  لطي   حرم ولي  هد الكويت""" 1990 -12 -15األحد 

رسال  م  أدام إلى العراقيي  حو  معامل  العرب  1990 -8- 13االثني  
 الم ؤيمي """  

43 

قرارا مجلس الجددددددامعدددددد  العربيدددددد  والقمدددددد  العربيدددددد   1990  -8-2الخميس 
 اإلسالمي  

44 

 45 كلم  أمير الكويت في القم  االستثنائي  في القاهرة"""  1990 -8-10الجمع  



للصدددددددددددددد ددافدد  مددا جرى في قمد  طددارق  زيز يروي  1990 -8-13االثني  
 القاهرة"""

46 

رسددددددددددددددالد  طدارق  زيز إلى  ثكويدار حو  إجراءات  1990 -8- 13االثني  
 ضد السعو ث  

47 

 48 بر ي  إلى الرئيس أدام حسي  م   رائ  اميركي    1990 -8-14الثالثاء 

رسدال  م  الرئيس أددام إلى الرئيس  لي ها دمي  1990 -8-14الثالثاء 
 رافسنجاني

49 

 50 وطران إبراهي  ال س """ و"حصار الك ار" 1990 -8-15األربعاء 

ندداء م  القوة الجويد  والددفدا  العراقيي  إلى طيداري  1990 -8-16الخميس 
 اميركا  

51 

رسدال  م توح  إلى الرئيس بوو م  الرئيس أددام  1990 -8-18السبت 
 حسي 

52 

المجلس الوطني العراقي حو   صددددددددددددددريئ رئيس  1990 -8-19األحد 
 احتجاز األجانب

53 

رسدددددددددددال  م  الرئيس أددددددددددددام إلى " وائ  األجانب  1990 -8-19األحد 
 الموجو ي  في العراق"

54 

قرار مجلس  يدددا ة الثورة العراقي ب جز أموا  آ   1990 -8-19األحد 
 الصراح و د  م  الوزراء"""

55 

اإل ددالم الددعددراقددي يددر   ددلددى وزيددر اإل ددالم وزيددر  1990 -8-20االثني  
 المصري"""

56 

رسددال  ا  ا  الكتاب والصدد افيي  ال لسددطينيي  إلى  1990 -8-21الثالثاء 
 الرئيس أدام حسي 

57 

رسدال  م توح  إلى الرئيس بوو م  الرئيس أددام  1990 -8-21الثالثاء 
 حسي 

58 

حو  سياسات   1973حدي  أدام )النائب(  ام    - 1990 -8-21الثالثاء 
 الدو  الن طي 

58 

نداء م  الرئيس حسدددني مرار" إلى الرئيس أددددام  1990 -8-21الثالثاء 
 حسي 

59 

و""" ر   م  الرئيس أدددددددددددددددام حسددددددددددددددي   لى نداء  1990 -8-23الخميس 
 الرئيس مرار"

60 

بغدا     ثم  دددريطا  يتددددم  مكالم  بي  الملن فهد  1990 -8-23الخميس 
 والشرن زايد 

61 

 لدقددددددداء فدي بدغددددددددا  بديد  طدددددددارق  دزيدز ومدردعدوثدي   1990 -8-23الخميس 
  ثكويار

62 

 صددري ات للرئيس أدددام حسددي  ب دددور الرئيس  1990 -8-25السبت 
 فالدهاث """  

63 



زيارة قام بها  صدددددددددددددري ات للرئيس أددددددددددددددام خال    1990 -8-28الثالثاء 
 لعائالت أجنبي  م  تجزة"""

64 

بيان آث  هللا العظمى الموسدوي حو  اسدتقدام قوات  1990 -8-28الثالثاء 
 اميركي   

65 

الرئيس أددام ثقو  في مقابل   لزيوني  إن هللا معح  1990 -8-28الثالثاء 
 والشيطان مم اميركا

66 

حسددددددددي  مم القس جيسددددددددي حدي  الرئيس أدددددددددام   1990 -8-31الجمع  
 جاكسون"""

67 

سدددددعدون حما ي في مقابل   ل زيوني  حو  األهمي   1990 -9-1السبت 
 االقتصا ث  للوحدة مم الكويت

68 

قرارات وزراء الخدددارجيددد  العرب في القددداهرة )أيلو   1990 -9-1السبت 
1990""") 

69 

حدديد  الددكتور جورج حرش بعدد اجتمدا دح بدالرئيس  1990  -9-2األحد 
 أدام 

70 

كلمدددد  للرئيس  رفددددات حو  ال دددد  العربي وهموم  1990 -9-3االثني  
 الكويتيي """

71 

م كرة ورسدددالتان  راقيتان حو  فصددد  الكويت     1990 -9-3االثني  
 العراق"""

72 

مدددد كرة طددددارق  زيز إلى وزراء الخددددارجيدددد  العرب  1990 -9-4الثالثاء 
 حو  "حقوق  اريخي  للعراق بالكويت"""" 

73 

رسددددددددددددددددالدد  الرئيس أدددددددددددددددددام إلى العراقيي  والعرب  1990 -9-5األربعاء 
 (1990أيلو   5والمسلمي  )

74 

بيان اسدتقال  الشداذلي القليبي األمي  العام للجامع   1990 -9-5األربعاء 
 العربي """

75 

األمديدر بدنددددددددر مد  وا دددددددددددددددندطد """ ومدالحدظدددددددات  1990 -9-5األربعاء 
 ومعلومات حو  األزم  

76 

 صدددددددددددددريئ لناط   راقي في  ددددددددددددد ن مقر الجامع   1990 -9-8السبت 
 العربي  في القاهرة""" 

77 

رسددددددددددددددددددددالددددددد  مد دتدوحددددددد  مد  أدددددددددددددددددددددام إلدى بدوو  1990 -9-8السبت 
 وغوربا شوف"""  

78 

 10-9م ددددددددددر القم  العربي  الطارئ  في القاهرة ) 1990 -8-10االثني  
 (1990آب 

79 

"العدوان العراقي  لى الكويت" في البيان الم شددتر"   1990  -9-9األحد 
 لم ا ثات بوو وغوربا شوف

80 

مرا رة ن طي  م  الرئيس أدددددام حسددددي  إلى العال   1990 -9-10االثني  
 الثال  

81 



بر ي  م  الشدددددددددين الشدددددددددعراوي إلى الرئيس أددددددددددام  1990 -9-10االثني  
 حسي 

82 

 83 "هي   كرار العلماء في العراق""""  فتوى لد 1990 -9-12األربعاء 

رسدددددددال  م  أم اميركي  إلى الرئيس أددددددددام بشددددددد ن  1990 -9-12األربعاء 
 ابنها الم  تجز""" 

84 

 علي  لطدددددارق  زيز  لى خطددددداب للرئيس بوو  1990 -9-12األربعاء 
 أمام الكونغرس

85 

 86 """ 666نص قرار مجلس األم  الدولي رق   1990 -9-13الخميس 

وحددا ثدد   667نص قرار مجلس األم  الدددولي رق   1990 -9-14الجمع  
 الديبلوماسي ال رنسي 

87 

قرار العراق حو  حمدددددداثدددددد  األموا  العرا يدددددد  في  1990 -9-18الثالثاء 
 الداخ  والخارج 

88 

رسدددددددددددددددددالدددد  المجلس الوطني العراقي إلى اال  ددددا   1990 -9-18الثالثاء 
 البريطاني الدولي"""

89 

رواث  أدددددددددددد   العراق     ظاهرة كويتي  ضددددددددددددد  1990 -9-19األربعاء 
 رسال  بوو للعراق"""

90 

مجلس  يدا ة الثورة العراقي ثعل      ددم التراجم  1990 -9-22السبت 
    المنازل """

91 

رسدددددددددددال  الرئيس بوو إلى العراقيي   بر التل زيون   1990 -9-16األحد 
 العراقي

92 

""" ورسددددال  الرئيس أدددددام إلى الشددددعب االميركي  1990 -9-22السبت 
 ر ا   لى بوو 

 

 93 مقا  للملن حسي  حو  ال رب ونتائجها  1990 -9-24االثني  

قرار مجلس األم  الدددددد ي ث رض ال ظر الجوي  1990 -9-25الثالثاء 
  لى العراق""" 

94 

متجه  فقرات م  خطاب الرئيس مرار" أمام قوات   1990 -9-27الخميس 
 للسعو ث 

95 

العقيدددد معمر القددد افي يروي مقددددمدددات أدددددددددددددديددداغدد   1990  -9-2األحد 
 المرا رة الليبي """  

96 

أمير الكويدددددت""" والخطددددداب التددددداريخي في األم   1990 -9-27الخميس 
 المت دة

97 

 98 كلم  بوو بعد زيارة أمير الكويت إلى وا نط """ 1990 -9-28الجمع  

كلمدددد  أمير الكويددددت في "قمدددد  الط ولدددد " الدددددوليدددد   1990 -9-30السبت 
 األولى"""

99 

 17خطاب الرئيس حسددددني مرار" لمناسددددر  ال كرى   1990 -10-4الخميس 
 ل رب أكتوبر

99 



كلم  للرئيس أددددددددددددددام حسدددددددددددددي  حو  المجزرة في  1990 -10-8االثني  
 المسجد األقصى 

100 

خطداب للملدن ال سدددددددددددددد  الثداني يدد و فيدح إلى قمد   1990  -11-11األحد 
  ربي  استثنائي   

101 

 افدتدتددددددداح الدمد  دمدر الشددددددددددددددعدبدي الدكدويدتدي فدي جددددددددة  1990 -10-13السبت 
 ("""1990أكتوبر  13)

102 

كلم  الرئيس أددددددددددددددام لدى اسدددددددددددددتؤرالح وفد نقابات  1990 -11-3السبت 
 العما  العرب"""

103 

والتل زيون   .C.N.Nمقابلتان للرئيس أدددددددددددددددام مم  1990 -10-29االثني  
 البريطاني"""

104 

إ الن الملن فهد لصددددددددددديغ  يت  إ دا ها لت سددددددددددديس  1990 -11-8الخميس 
 مجلس الشورى"""

105 

 106 فقرات م  حدي  أ افي مم الملن حسي """ 1990 -11-10السبت 

حدي  الرئيس أدددددددددام لشددددددددرك  التل زيون االميركي  1990  -11-15الخميس 
A.B.C. 

107 

رسدال  الشدين جابر األحمد إلى  راس مدني رئيس  1990 -11-17السبت 
 جبه  اإلنقاذ في الجزائر

108 

كلم  للرئيس أددددددددددددام حسدددددددددددي  حو  االنت اضددددددددددد   1990  -11-22الخميس 
 والرئيس مرار""""

109 

 كددلددمددتدددددددان مددتددردددددددا لددتدددددددان بدديدد  بددوو ومددردددددددار" فدي  1990 -11-23الجمع  
 القاهرة"""

110 

حدي  للرئيس أددددددددددام أمام مجمو   م  النسددددددددداء  1990 -11-24السبت 
 البريطانيات"""

111 

م دددددددددددددددر اجتمدا  الرئيس أدددددددددددددددام ووزير العدد   1990 -11-12االثني  
 االميركي األسب  كالر"

112 

""" وحددديدد  للرئيس أدددددددددددددددددام أمددام مجمو دد  م   1990 -11-26االثني  
 العائالت االميركي   

113 

""" وحدي  للرئيس أددددددددددام لدى اسدددددددددتؤرالح ال اج  1990 -11-27الثالثاء 
 م مد  لي كالي"""  

114 

 وضدددي ات م  الشدددين أدددراح األحمد بتكليد م   1990 -11-27الثالثاء 
  ؤيقح األمير""" 

115 

 116 رسال  م  الملن حسي  إلى الرئيس أدام"""  1990 -9-22السبت 

""" ورسدال  مماثل  إلى الرئيس أددام م  الشداذلي  1990 -8-20االثي  
 القليبي

117 

لتدددددددددددددام  حدي  للرئيس أدددددددددددددام أمام وفو  ندوة  1990  -11-29الخميس 
 الشراب العربي

118 



ينددددداير  15بت دددددديدددددد  678قرار مجلس األم  رق   1990 -11-30الجمع  
 مو دا  نهائيا   1991

119 

الملدن حسددددددددددددددي """ وأربعد  مواق  كثيرة التمي ز م   1990 -11-6الثالثاء 
 االجتياح وال رب

120 

كلم  الرئيس أددددددددددام حسدددددددددي  أمام  دددددددددخصددددددددديات  1990 -1-15السبت 
 إسالمي  

121 

 122 فقرات م  خطاب للرئيس مرار" حو  أزم  الخلي  1990 -1-15السبت 

القمدد  العربيدد  التي أرا هددا فيلي برانددت""" وجدددو   1990  -11-22الخميس 
 أ مالها

123 

حدددديددد  للرئيس أدددددددددددددددددام حسددددددددددددددي  في التل زيون  1990  -12-23األحد 
 اإلثطالي

124 

لمجلس التعاون الخليجي في  11 بيان القم  الددددددددددددددددددد  1990 -12-25الثالثاء 
 الدوح 

125 

 126 "قوى المعارض  العرا ي "   عل  مطالبها في بيروت  1990 -12-29السبت 

 127 ال مقاثد  وال انس اب 1990 -12-29السبت 

إلى الم مني   رسددددددددال  م  الرئيس أدددددددددام حسددددددددي   1990 -12-31االثني  
 بمناسر  رأس السن """

128 

 129 حدي  الرئيس أدام إلى المقا لي  ليل  رأس السن   1990 -12-31االثني  

حدي  الرئيس أددددددام حسدددددي  مم  دددددرك  التل زيون  1990  -12-20الخميس 
 األلماني """  

130 

حدي  الرئيس أددام حسدي  قب  أسدبو ي  م  بدء  1991 -1-2األربعاء 
 ال رب"""

131 

الثق  بالنصدددددددددددر في برقيتي  بي  أددددددددددددام حسدددددددددددي   1991 -1-2األربعاء 
 و رفات قب  ال رب

132 

كانون الثاني  6خطاب الرئيس أدددددام حسددددي  يوم  1991  -1-6األحد 
بمناسددددددددددر  ال كرى السددددددددددرعي  لت سدددددددددديس الجيش 

 العراقي""" 

133 

""" وحدي  للرئيس أدددددددام    النصددددددر والمعرك   1991  -1-6األحد 
 والعمليات
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كلمدددد  للملددددن فهددددد بعددددد   قددددد القوات الدددددوليدددد  في  1991 -11-7االثني  
 المملك """

134 

طددارق -العراقي لم ددا ثددات بيكرنص الم دددددددددددددددر  1991 -11- 9األربعاء 
  زيز في جنيد

134 

الرئيس أدددددددددددددام في الم  مر اإلسددددددددددددالمي "ثطم    1991 -11-11الجمع  
 قلوب الم سلمي "

135 

 136 "إ الن مك  المكرم  إلى األم  المسلم " 1991 -11-11الجمع  



رواثدد  الملددن فهددد حو   خو  القوات العرا يدد  إلى  1991 -11-12السبت 
 الكويت"""

137 

 كانون الثاني  13و  12
 1991)يناير( 

 138 رسالتان  بر األثير بي  الرئيسي  األسد وأدام

 كانون الثاني  15و  14
 1991)يناير( 

و""" رسدددددددددائ   بر األثير والصددددددددد   بي  الرئيس 
 أدام والملن فهد

139 

وإ الميي   حوار ما قب  ال رب بي  الرئيس أدددام  1991  -11-13األحد 
  راقيي """

140 

""" و عقيب للرئيس أدددددددام  لى رسددددددال  م  نجلح  1991 -11-15الثالثاء 
  دي 

140 

بر يد  م  العقيدد  الء حسددددددددددددددي   لي ندائدب رئيس  1991 -11-14االثني  
 الوزراء إلى الرئيس أدام حسي  

141 

بر يدددات  يدددا ثددد   را يددد   رددداثم و  كدددد  لى القددددرة  1991 -11-14االثني  
 "لس   العدوان"""" 

142 

رسدددددددال  م  أمير الكويت إلى ملو" ورلسددددددداء  و   1991 -11-15الثالثاء 
 العال """  

143 

 144 خطاب الرئيس بوو  ند الهجوم 1991 -11-16األربعاء 

 144 بدء المنازل """ ونداء م  الرئيس أدام ث عل       1991  -11-17الخميس 

""" وبيددان مشددددددددددددددتر" لمجلس  يددا ة الثورة والؤيددا ة  1991  -11-17الخميس 
 القطري  في العراق"""

144 

 144 """ وبيان رق  واحد للؤيا ة العسكري  العرا ي  1991  -11-17الخميس 

حو  هجوم بدالصددددددددددددددوارين  لى  4""" والبيدان رق   1991 -11-18الجمع  
 إسرائي 

144 

الرئيس أددددام حسدددي  يد و إلى مهاجم  مصدددالئ  1991  -11-20األحد 
  و  الت ال 

144 

 145 """ ور   م  الرئيس أدام  لى الرئيس بوو 1991  -11-17الخميس 

 146 نص مرا رة فرنسا قب  الهجوم لتسوي  األزم  1991 -11-16األربعاء 

 147 بيان مجلس التعاون الخليجي    الهجوم 1991  -11-17الخميس 

 148 العراق ي لغي اال  اقات المعقو ة مم السعو ث  1991 -11-21االثني  

الشدددددددين جابر ثسدددددددج    للملن فهد الشدددددددكر والعرفان  1991 -11-22الثالثاء 
 بالجمي  

148 

 148 جابر""" ور   الملن فهد  لى بر ي  الشين  1991 -11-22الثالثاء 

 149 رسالتان مترا لتان بي  أدام حسي  وغوربا شوف 1991 -11-21االثني  

حرب الخلي  و دها  ان للرئيس حسدني مرار" أمام  1991  -11-24الخميس 
 التارين

150 

 151 رسال  م  طارق  زيز إلى  ثكويار""" 1991  -11-27األحد 



وحرب الخلي  كمدا يراه موق  المغرب م  الكويدت  1991 -2- 1الجمع  
 الملن ال س  الثاني"""

152 

حدي  لرئيس  ول  فلسددددددددطي  ثاسددددددددر  رفات حو   1991 -2-12الثالثاء 
 ال رب 

153 

 154  علي  لطح ثاسي  رمدان حو   ور  ثكويار""" 1991 -2-18االثني  

 155 بيان للؤيا ة القومي  للرع  في العراق"""  1991 -2-11االثني  

كلمدددد  للرئيس أددددددددددددددددددام    اسددددددددددددددتعدددددا ه "إنهدددداء  1991 -2-10األحد 
 امبراطوري  اميركا""""

156 

ال ي قب لرح العراق   660نص قرار مجلس األم  رق   1991 -2-18االثني  
 حو  االنس اب 

157 

 """ وندددددص مدددددردددددددا رة مدددددجدددددلدددددس  ددددديدددددددا ة الدددددثدددددورة  19991 -2-15الجمع  
 العراقي 

158 

م   صري ات لطيد نصيد جاس  وزير اإل الم  1991 -2-21الخميس 
 العراقي"""

159 

 ددددددددددددددردداط  21كلمدد  للرئيس أددددددددددددددددام يوم الخميس  1991 -2-21الخميس 
 """1991)فبراير( 

160 

بعددد إ الن ال رب  61و 60البيددانددان العرا يددان رق   1991 -2-24األحد 
 البري """

161 

كلم  للرئيس أدددددددام حسددددددي  يوم الهجوم الشددددددام   1991 -2-24األحد 
  لى العراق"""

162 

 صددددددددريئ بدسدددددددد  مجلس  يا ة الثورة في العراق ر ا   1991 -2-22الجمع  
  لى بوو

163 

للقوات العرا يددد  ث عل  بددددء ال رب  58""" والبيدددان  1991 -2-22الجمع  
 البري """

163 

 تعهدد بجعد  ال رب البريد   59""" ومقددمد  البيدان  1991 -2-22الجمع  
 نار جهن  

163 

 164 بيان الرئيس بوو بد الن ال رب البري """ 1991 -2-23السبت 

 165 مرار"""" ورسال  إلى أدام مم أحده  1991 -2-24األحد 

حدي  للعقيد معمر الق افي    ال رب والصوارين  1991 -2-23السبت 
  لى إسرائي """

166 

بيانات و صددددري ات  را ي  سددددرقت االنسدددد اب م   1991 -2-25االثني  
 الكويت 

167 

 167  1991 راط  26خطاب الرئيس أدام فجر  1991 -2-26الثالثاء 

 168 للق افيالثروة والن   وموق  إيران في حدي   1991  -3-3األحد 

قرار للرئيس أددددددام با ترار القرارات حو  الكويت  1991 -3-5الثالثاء 
 ال ي 

168 



رسددددال  العراق إلى األم  المت دة بد ا ة الممتلكات  1991 -3-5الثالثاء 
 الكويتي """

169 

نص إ الن  مشدددددددددددددد  للتعداون بي  الددو  الخليجي   1991 -3-6األربعاء 
 ومصر وسوري  

170 

خطاب للرئيس أدددددددددام ي كد فيح االنتصددددددددار  لى  1991 -4- 5الجمع  
 ال تن  

171 

"بيان إ الن القدددداء التام  لى ال تن  في ك  مدن  1991 -4- 5الجمع  
 العراق""""

172 

ومسدددد ل  الم ا ثات العربي  بقاء الرئيس أدددددام"""  1991 -3-3األربعاء 
 مم إسرائي 

173 

 174 الكارث  وال كرى الرابع  واألربعون لت سيس الرع  1991  -3-7األحد 

الرئيس أددددددددددام""" ورلي  الرع  في ضدددددددددوء نتائ    1991  -3-7األحد 
 ال رب 

175 

 176 كلم  للملن فهد حو  "معاناة الشعب العراقي"""" 1991 -6-4الثالثاء 

بيدددان الخدددارجيددد  العرا يددد  بقطم العالقدددات مم  و   1991 -2-6األربعاء 
 الت ال """

177 

"مجلس  كلم  الرئيس أدددام في القم  الرابع  لددددددددددددددددد  1990 -2-25األحد 
 التعاون العربي"

178 

رسددددالتان بي  الرئيس أدددددام ورئيس مجلس النواب  1990 -2-20الثالثاء 
 األر ني

179 

ح فيح اإلن ار إلى  1990  -4-1األحد  حدي  الرئيس أدددددددددددددام ال ي وجَّ
 إسرائي """ 

180 

مطلم نيسان )ابري ( 
1990 

 وضددددددددديئ العراق حو  الصدددددددددوا   المصدددددددددا رة في 
 مطار "هيثرو""""

180 

""" وإثدددداحات  را ي   تددددم  أسدددماء و لكسدددات  1990 -4-18األربعاء 
 و ركات 

180 

الموأدددددد  بي  الرئيس أدددددددام نص م دددددددر لقاء  1990 -4-18األربعاء 
 ووفد الكونغرس

181 

كلمد  للرئيس أدددددددددددددددام في اجتمدا  اال  دا  الددولي  1990 -4-18األربعاء 
 للعما  العرب""" 

182 

حددددديدددد  للرئيس أددددددددددددددددددام قبدددد  االجتيدددداح بثالثدددد   1990 -4-18األربعاء 
 أ هر"""

183 

حدي  للرئيس أدددددام في م  مر اال  ا  البرلماني   1990 -4-20الجمع  
 العربي"""  

184 

 185 1967وثيق  سري  اميركي  ثعو   اريخها إلى  ام  1990 -9-27الجمع  

 186 كلم  للرئيس أدام في "الم  مر الشعبي العربي" 1990 -5-8الثالثاء 



للتدددددام  البيان الختامي للم  مر الشددددعبي العربي  1990 -5-9السبت 
 مم العراق

187 

نص المددددد كرة االميركيددددد  إلى الجدددددامعددددد  العربيددددد   1990 -5-28االثني  
 لمناسر  القم """

188 

مشدددددددددددددددددداريم وزراء الخددددارجيدددد  التي أ دددددَّت للقمدددد   1990 -5-25الجمع  
 االستثنائي """

189 

كلم  الرئيس أدددددددددام في الجلسدددددددد  االفتتاحي  لقم   1990 -5-28االثني  
 بغدا  

190 

كلم  الرئيس مرار" في القم  العربي  االسددددددددددتثنائي    1990 -5-28االثني  
 في بغدا  

191 

مقتط ات م  كلم  الملن حسددددي  في القم  العربي   1990 -5-28االثني  
 االستثنائي """

192 

كلمدددد   رفددددات في القمدددد  العربيدددد  مقتط ددددات م   1990 -5-28االثني  
 االستثنائي """

193 

مقتط دددات م  كلمددد  الشددددددددددددددددداذلي القليبي في قمددد   1990 -5-28االثني  
 بغدا """

194 

 195 """ وبر ي  الرئيس غوربا شوف""" 1990 -5-28االثني  

 196 """ وبر ي  م  م تي القدس سعد الدي  العلمي  1990 -5-28االثني  

رسدددددددددددددددددالدددد  م  قمدددد  بغدددددا  إلى الرئيسددددددددددددددي  بوو  1990 -5-28االثني  
 وغوربا شوف ل  يت  إرسالها 

197 

نص البيان الختامي للقم  العربي  االسدددددددتثنائي  في  1990 -5-30األربعاء 
 بغدا """

198 

كلمددات بعض القددا ة في الجلسددددددددددددددد  مقتط ددات م   1990 -5-30األربعاء 
 الختامي  للقم 

199 

 200 نص "اإل الن القومي" للرئيس أدام حسي  1990 -5-8االثني  

 201 النموذج ل ال  اإلحراط - االستقال  1990 -6-5األربعاء 

نقاو اللجن  اليهو ث  لتهديد أدددددام ب رق نصدددد   1990 -6-12األربعاء 
 إسرائي 

202 

كلمدد  الرئيس أددددددددددددددددام في "الم  مر اإلسددددددددددددددالمي  1990 -6-18االثني  
 الشعبي"

203 

 203  وأيات وقرارات "الم  مر اإلسالمي الشعبي" 1990 -6-19الثالثاء 

حدددددددديددددددد  الرئيدس أدددددددددددددددددددددام للدتدلد دزيون االميدركي  1990 -6-24األحد 
 )إي"بي"سي(  

204 

""" وحدي  للرئيس أدددددددددددددددام مم أدددددددددددددد ي   "وو   1990 -6-26الثالثاء 
 ستريت جورنا "

205 

البيدان الختدامي للقمد  الخليجيد  الثدانيد   شددددددددددددددرة في  1991  -12-29األحد  206 



 الكويت 

"إ الن الكويدددت" الصددددددددددددددددا ر    القمددد  الخليجيددد   1991 -12-27الجمع  
 الثاني   شرة 

207 

الملددددددن فهددددددد""" ومزيددددددد م  الكالم    الكويددددددت  1990 -10-22الثالثاء 
 والعراق وأدام

208 

كانون األو     29- آب   19
 1990) ثسمبر(  

رسدائ  مترا ل  بي  الرئيسدي  حسدني مرار" وأددام 
 حسي 

209 

وأدددددداثا لمرحل  ما بعد ال رب م  الرئيس أدددددددام  1992 -3-4األربعاء 
 إلى المرأة العربي 

210 

 211 وأاثا م  الرئيس أدام إلى أط ا  العراق  1992 -12-18السبت 

كلم  للرئيس أددددددام  عكس م اهيمح في مرحل  ما  1991 -10-29الثالثاء 
 بعد ال رب 

212 

  



 


