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يتمتع الشعب الكويتي الشقيق بمكانة خاصة لدى الشعب المصري، ويقدر الشعب الكويتي 
اقا  التاريخية التي تممعنا، ووو ما  ا يتتا  لتككيدا   ومع لل  تمى  الدور المصري والعال

عالنه ضمها لىعراق، كالمتافظة  عمق تى  العالاقا  عندما اقام صدام تسين بغزو الكوي ، وا 
لا بكبناء الشعب  التاسعة عشر، فإلا بالشعب المصري يعىن غضبه ورفضه للل  ا اعتداء، وا 

بًا من بطش صدام تسين، ليقينهم بكنها بىدوم الثاني، اللي  ا الكويتي يتدفقون إل  مصر، ور 
 يشعرون فيه بغربة، و ا يالاقون فيه إ ا ترارة ا استقبال وتسن الضيافة  

أما عى  المستوى الرسمي، فال يخف عى  أتد مواقف الرئيس الراتل تسني مبار ، ومهوده 
، فورًا، من الكوي   ولما لم في إاقناع صدام تسين بالعدول عن لل  القرار، وا انستاب

 3ينصاع صدام تسين، دعا الرئيس مبار  لعقد اقمة عربية طارئة، بالقاورة، في اليوم التالي، 
، لبتث العدوان العرااقي عى  دولة الكوي ، العربية المستقىة، وأعىن  القمة 0991أغسطس 

ن القوانين الدولية التي شمب ا امتياح العرااقي لىكوي ، وطالبته با انستاب فورًا  وفضاًل ع
تفرض اتترام السيادة، والوامبا  المىزمة لىدول تماه بعضها البعض، والدور المصري اللي 
تىعبه مصر، فإن تتركا  الرئيس مبار ، ارتكز ، أيضًا، عى  رأي ومشاعر المصريين 

 الرافضين مميعًا لغزو صدام تسين لىكوي  واتتاللها  

ألف مقاتل مصري، إل  منطقة تفر الباطن، في  01 اقام  مصر بدفع ما يقرب من
السعودية، لتكون ثاني اقوة عربية تشار  في التتالف الدولي، تتمثل في فراقة مشاه ميكانيكي، 
وفراقة مدرعة، وممموعة صاعقة، وعناصر الدعم النيراني والىومستي، بقيادة الفريق صالح 

ان ترب القوا  المسىتة المصرية، تىبي، اللي تول ، بعد ترب الكوي ، منصب رئيس أرك
وعين الىواء كمال عامر، رئيس لمنة الدفاع واألمن القومي التالي في البرلمان المصري، نائبًا 



له  ماء اقرار الدفع بالقوا  المصرية في ترب تترير الكوي  بناًء عى  موافقة ممىس الشعب 
ومها، باإلمماع، تعبيرًا عن إرادة المصري، طبقًا لما يقرره الدستور المصري، وكان القرار، ي

 الشعب المصري  

وفي ملكراته عن فترة غزو صدام تسين لىكوي ، ألكر ميدًا أن الرئيس مبار  عبر عنها 
بكنها أاقس  فترا  تكمه، أن يرى دولة عربية تعتدي عى  دولة عربية شقيقة، واقال الراتل 

د الممكنة تت  عودة الكوي  إل  تسني مبار ، لقد أخل  عى  عاتقي مهمة بلل كل المهو 
 شعبها وتكومتها، وطرد صدام تسين واقواته الغازية  

واليوم  ا تزال مصر تسير عى  نفس المنهج، فىم تتخل، يومًا، عن معتقداتها وثوابتها، ووو ما 
، والتي تماوز  تدود ”مسافة السكة“مسده الرئيس عبد الفتاح السيسي بمقولته الشهيرة 

األفعال، بواقوف مصر، دومًا، بمانب أشقائها لتتقيق أمن وسالمة الوطن العربي  الكىما  إل 
 إن مصر كان  وستظل أم الدنيا  … 
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