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الصزاع العزاقي  -الكىيتي في عام  0990- 0991وجداعياجه
جمال محمد امين
ولُت الٗلىم الاوؿاهُت ،ظامٗت خلبجت ،خلبجت ،الٗغاق

الخالصه
جضعؽ البدض اؾباب الهغإ الٗغاقي _ اليىٍتي في ٖام  1991_ 1990وجضاُٖاجه  ،ان الٗغاق واليىٍذ مديىمان
بالخخمُت الخهاق الجغغافي .وللض وان للبٗض الخاعٍخي والجُىبىلخُ يي الضولي والاخخالٌ البرًُاوي _ الامغٍيي الضوع
الفاٖل والؿلبي في اقيالُت جغؾُم الخضوص بحن البلضًً  ،فًال ًٖ الؿُاؾاث غحر الغقُضة لالهٓمت
الؿُاؾُت املخٗاكبت ٖلى خىم الٗغاق .وان الٗغاق وان ٌٗاوي والًؼاٌ مً وَاثت مىكٗه البدغي وما لخم به م ً
الغبن والخًغع الجغغافي مما فغى ٖلُه الٗضًض مً الخدضًاث الؿُاؾُت والاكخهاصًت والٗؿىغٍت .وان اللغاع
الٗغاقي باظخُاح اليىٍذ لم ًغاعي َبُٗت الخغحراث الاكلُمُت والضولُت مى ظ مُل٘ الدؿُٗيُاث اللغن املاض ي لظا
واهذ هخاثجها واعزُت ٖلى نُٗض الٗغاقي والٗغبي والضولي.
ولم حكهض ٖالكت الٗغاق م٘ اليىٍذ الاؾخلغاع الا بٗض ؾلىٍ هٓام نضام خؿحن ،وعغم ؾلىٍ الىٓام
الؿابم في الٗغاق و ٖىصة الٗالكاث الٗغاكُت  -اليىٍدُت ،الؿُاؾُت والاكخهاصًت والاظخماُٖت الا ان الُغفحن ال
جؼاٌ جدخفٓان بخىظؿاتهما وجسىفاتهما في ْل ٖضم خل هشحر مً املكىالث الٗاللت التي ؾببذ ها الجغغافُا
املٗلضة لىال البلضًً وجىػَ٘ الثرواث واملًاًم املاثُت .ومً هاخُت ؤزغي ؤن اوكاء مُىاء املباعن الىبحر مً ظاهب
اليىٍذ ؾًُغ بمهالر الٗغاق الاؾتراجُجُت ،وٍمىً ان ًاصي الى زلم نغإ ظضًض بحن البلضًً.
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امللدمـ ـ ـ ـت
بن البٗض املياوي في الجاهب الجُىؾُاس ي ًضف٘ باججاه عؾم،

مٗاهضة الخماًت التي ٖلضتها م٘ اليىٍذ مىظ ٖام

وجدضًض همِ الٗالكاث الضولُت بلى خض هبحر وٍازغ ٖلى

1899وبٗض ؾذ اًام مً اٖالن اؾخلالٌ اليىٍذ.

ؤقياٌ الخفاٖل الضولي لخازظ ؤبٗاصا حٗاوهُت ؤو نغاُٖت ؤو

ووان مً املفترى ان ًيىن مىك٘ الجىاع بحن الٗغاق

مؼٍجا بحن هظه الابٗاص ،فالٗالكاث الٗغاكُت – اليىٍدُت ال

واليىٍذ باٖشا الؾخلغاع الاهضماط بدىم عوابِ الٗضًضة بحن

ًمىً بدثها صون اؾخدًاع الجغغافُا وما وعزخه مً كًاًا

الضولخحن والضًً واللغت واللىمُت وجا عٍش املكترن وغحرها الا

زالفُت ؤو جىافلُت في املجاالث املسخلفت.

ان زمت املخغحراث اؾهمذ بكيل املباقغ ،الن جهل

بٗض جاؾِـ الضولت الٗ غاكُت الخضًشت ٖام  1921لم حكهض

الٗالكت بُجهما الى خض اللُُٗت بؿبب اخخالٌ الٗغاق ٖام

ٖالكاث الٗغاكُت – اليىٍدُت الاؾخل غاع ،واؾبا ها هشحرة مجها:

 1990الظي اخضر قغزا هبحرا بحن صولخحن .

الخالفاث الخضوصًت بحن َغفحن ،ومكىالث خلىٌ الىفُُت

ولم حكهض ٖالكت الٗغاق م٘ اليىٍذ الاؾخلغاع بال بٗض

املكترهت ،وْهغث هشحر مً الاػماث بحن َغفحن الؾُما في

ؾلىٍ هٓام نضام خؿحن ،وعغم ؾلىٍ هٓام الؿابم في

مؿالت جغؾُم الخضوص وفي ٖام  1961الغذ بغٍُاهُا
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الٗ غاق و ٖىصة الٗالكاث الٗغاكُت -اليىٍدُت الؿُاؾُت

-بط احؿمذ الٗالكاث الٗغاكُت اليىٍدُت ،ولفترة َىٍلت مً

الاكخهاصًت والاظخماُٖت الا ان اَغاف وافت الجؼاٌ جدخفٔ

جاعٍسها بٗضم الاؾخلغاع ،ولٗل ؾبب طلً ٌٗىص بلى املكاول

بخىظؿاتها وجسىفاتها في ْل ٖضم خل هشحر مً املكىالث

التي واظهذ هظه الٗالكاث وفي ملضمتها كًُت الخضوص التي

الٗاللت التي حؿببذ ها الجغغافُا املٗلضة لىال البلضًً

واهذ الؿبب ،بط جمشل الٗالكاث الٗ غاكُت اليىٍدُت بقياالث

وجىػَ٘ الثرواث واملًاًم املاثُت و مً هاخُت الازغي ؤن بىاء

مٗلضة في املجاٌ الٗالكاث الٗغبُت  -الٗغبُت ،وجخمحز هظە

مُىاء مباعن الىبحر مً ظاهب اليىٍذ ؾًُغ بمهالر

الٗالكاث بسهىنُت مدضصة هما حكمل ٖلُه مً جىج غاث

الٗ غاق الاؾتراجُجُت ،وٍمىً ؤن ًاصي بلى زلم نغإ ظضًض

مىظ كُام هظە الٗالكاث وبلى وكذ كغٍب مىظ الٗهض

بحن البلضًً.

البرًُاوي.

أوال :أهميت البحث

جإحي بقيالُت البدض مً ؾااٌ مدىعي ؤال وهى ملاطا جُىع

جىمً ؤ همُت البدض في مداولت الخٗغف ٖلى ؤهم لخضار

الخالف الٗغاقي اليىٍتي الى خض الاظخُاح ؟

التي خضصث مالمذ الهغإ – الٗغاقي اليىٍتي ابخضاء مً
الهغإ الب رًُاوي الٗ غاقي خىٌ اليىٍذ وونىال بلى الغؼو

اما الدؿاثالث الفغُٖت فهي:
 - 1ماهي ابٗاص الاػمت الٗغاكُت  -اليىٍدُت؟

الٗ غاق لليىٍذ في  2آب ؾىت  ، 1990الظي مً زالٌ بدشىا

 - 2ماَبُٗت الٗالكت الٗغاكُت اليىٍدُت بٗض ٖام 2003؟

هظه بىنفه بدشا ٌؿخلغؤ وٍبدض ؤؾباب الهغإ بحن

 - 3ما املؿخلبل الجُىبىلىجُيي للٗالكاث الٗغاكُت

الٗ غاق واليىٍذ ،وهخاثج خغب الخلُج (  )1991- 1990مً

اليىٍدُت؟

وظهاث الىٓغٍت الخدلُلُت الىاكُٗتٖ .لى الغغم مً ؤن

جالثا :فزضيت البحث

الٗ غاق واليىٍذ هما صولخان مخجاوعجان ظغغافُا ،بيافت

 -بن الٗغاق واليىٍذ مديىمان بدخمُت الخهاق ظغغافي

بلى ٖىامل الخاعٍش والضًً واللغت املكترهت.

وهؼإ جاعٍخي حٗضصث فهىله وعواًاجه في جاعٍش الخضًض

جاهيا :إ شكاليت البحث

للضولخحن ،فم٘ جبضٌ الخيىماث جخغحر الٗالكت بحن الُغفحن

والهمُت ظُىبىلخًُ اليىٍذ للٗغاق واملىُلت ٌ ،كحر

وجتراوح ما بحن الكً والجزإ والهغإ.

املؿخلبل ان الٗالكت بحن الٗغاق واليىٍذ ؾىف جدؿم

 -ؤن اللغاع الٗغاقي باظخُاح اليىٍذ لم ًغإ َبُٗت

بالخٗاون الجاص ،عغم الىظىص بٌٗ امللفاث الٗاللت بُجهما،

املخغحراث إلا كلُمُت والضولُت مىظ مُل٘ الدؿُٗيُاث اللغن

هدُجت ملا جخٗغى له املىُلت مً الخغح راث الؿ غَٗت حؿخضعي

املاض ي لظا هخاثجها واهذ واعزُت ٖلى الهُٗض الٗ غاقي

مً البلضًً الخلاعب اهثر مً طي كبل.للض وان للبٗض الخاعٍش
وا لجُىبىلخُيي الضولي والاخخالٌ البرًُاوي – الامغٍيي الضوع

والٗ غبي والضولي .و مً الىاخُت الاؾتراجُجُت ،واهذ ؾُُغة
الٗ غاق ٖلى اليىٍذ كض ٌٗؼػ كىجه بكيل هبحر ،فُدىٌ

الفاٖل والؿلبي في اقيالُت جغؾُم الخضوص الٗغاكُت

الٗ غاق بلى كىة ٖٓمى قغق ؤوؾُُت وهظا ال جدمله

اليىٍدُت،فًال ًٖ الؿُاؾُاث غحر الغقُضة لألهٓمت

الىالًاث املخدضة وال ؤًٖاء خلف الىاجى وال الضوٌ الٗغبُت

الؿُاؾُت املخٗاكبت ٖلى خىم الٗغاق .وان الٗغاق وان

املٗخضلت واملجخم٘ الضولي بكيل ٖام ،والٌؿمدىن الهُمىت

ٌٗاوي وال ًؼاٌ مً وَاثت مىكٗه البدغي وما لخم به مً

الٗغاكُت ٖلى صوٌ الخلُج ،بما في طلً اخخالٌ اليىٍذ.

الغب ن والخًغع الجغغافي مما فغى ٖلُه الٗضًض مً

 ًىاكل ؤجبإ املضعؾت الىاكُٗت كًُت اخخالٌ الٗغاقلليىٍذ وجدغٍغ اليىٍذ في  1991ومً زم اخخالٌ الٗ غاق مً

الخدضًاث الؿُاؾُت والاكخهاصًت والٗؿىغٍت.
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كبل الىالًاث املخدضة في ؾىت  2003مً وظهت هٓغ الؿلُت

وباليؿبت للضوٌ الٗ غبُت في الخدالف وان الهغإ م٘ الٗغاق

والامً.
عابٗا :مىهجُت البدض

يغوعٍا عصا ٖلى حٗهب نضام وزضاٖه ،وباليؿبت لألمم
املخدضة ؤًضوا باللىة عص فٗل كىي ٖلى غؼو الٗغاق لليىٍذ

ًلىم البدض ٖلى املىهجُت ال ٗلمُت الؾخلغاء واك٘ الٗالكاث

وفي ؤٖلاب الؼٖامت لامغٍىُت مىدىا الكغُٖت لٗملُاث

الٗ غاكُت اليىٍدُت الؾخيخاط الؿُاؾت الٗغاكُت لغؼو صولت

الخدالف بؿلؿلت عاجٗت مً اللغاعاث.

اليىٍذ باؾخٗاهت:
باملىهج الخاعٍخي الخدلُلي واملىهج الخدلُلي الؿُاس ي.

 - 3صعاؾت ؤخمض مدمض هماٌ ،بٗىىان "اهفجاع الخلُج –
الٗ غاق املغبىن املغبىن وولمت للخاعٍش " 1 ٍ ،اللاهغة،

زامؿا :الضعاؾاث الؿابلت:

مىخبت مضبىلي.1991 ،

 - 1صعاؾت ٌ(اوع ًٍ ؾيىب) ،بٗىىان

"خغب الخلُج

جدضر الياجب ًٖ جاعٍش اليىٍذ ،وهظلً الخغب الٗغاكُت

والىالًاث املخدضة :حكىُل كغن الخاصي والٗكغًٍ". 2009،

الاًغاهُت ،زم جيلم ًٖ لاػمت الٗغاكُت -اليىٍدُت ؤؾبا ها

ب ط جىاوٌ الياجب ٖالكت الٗغاق باليىٍذ واملبرعاث الٗغاكُت
لًم اليىٍذ وهظلً ٖىاكب زُحرة لهظا الاظخُاح ٖغبُا و

وجُىعاتها ختى خضور الاظخُاح ،زم عصوص لافٗاٌ الٗغبُت
والضولُت.

صولُا وهما اؾخٗغى صوع الىالًاث املخدضة في كًُا اليىٍذ

 - 4صعاؾتمدمض فايل الجمالي ،بٗىىان "مإؾاة الخلُج

وبصاعة اله غإ في مجلـ لامً بما ًسو نغإ الخلُج
وهظلً جىاولذ جد غٍغ اليىٍذ في ؾىت . 1991وٍلىٌ الياجب

والهُمىت الغ غبُت الجضًضة " ، 1 ٍ ،اللاهغة ،مىخبت مضبىلي،
 .1992جىاوٌ الياجب ٖالكت الٗغاكُت باليىٍذ ،واملبرعاث

ؤ ن املهالر الؿُاؾُت الضولُت مغجبُت بإ مً الخلُج ،وبما

الٗ غاكُت لٓم اليىٍذ ،وهظلً الٗىاكب الخُحرة لهظا

ؤن مىاعص الُاكت في زلُج واهذ خاؾمت باليؿبت لالكخهاص

الاظخُ اح ٖغبُا وصولُا ،هما اؾخٗغى صوع الىالًاث املخدضة

الٗالمي ،فةن يمان ؾالمت هظه لانىٌ وامضاصها ًجب ؤن

في كًاًت اليىٍذ وصوعها في بصاعة لاػمت في مجلـ لامً

ًيىن مهل خت اؾتراجدُجُت واكخهاصًت وؾُاؾُت خُىٍت

بما ًسو اػمت الخلُج .

للىالًاث املخدضة.

عغم حٗضص الض عاؾاث الؿابلت ان هظا البدض ؾدىاوٌ

 - 2صعاؾت ماًيل جي ماػاع  ،بٗىىان " ٖانفت الصخغاء:

اهمُت ظُىبىلخًُ اليىٍذ للبرًُاهُا و الٗغاق واملىُلت  ،و

خغب الخلُج وما حٗلمىاه". 2014 ،

جغهؼ الاؾباب الخلُلُت الظخُاح اليىٍذ مً كبل الٗغاق

وجىاوٌ الياجب وخضة اللىي ٖلى املؿخىي الٗالمي لغص

ومىكف املجلـ الامً الضولي وخغب زلُج الاولى 1991

الٗضوان الٗ غاقي ،وٍلىٌ الياجب ؤن خغب زلُج ؤ قُاء هشحرة

وجُىع الاػمت وجضاُٖاجه املسخلفت التي لخلذ بالٗغاق
واليىٍذ والضوٌ الٗالم  ،ومً ظاهب الازغي جغهؼ البدض

مكاوله الاكخهاصًت امللخت .

ٖلى َبُٗت الٗالكاث الٗغاكُت اليىٍدُت بٗض اخخالٌ الٗغاق

وباليؿبت لجىعط بىف ،ؤ وظض ٖضوان نضام خؿحن خاظت

مً كبل الىالًاث املخدضة الامغٍىُت.

واضخت للغص ٖلى ٖضوان غحر مبرع و هظا ًبضؤ في بٖاصة

ؾاصؾا :زُت البدض

حٗ غٍف صوع الىالًاث املخدضة في الٗالم في ؤٖلاب الخغب

ًخيىن البدض مً زالر مباخض.

الباعصة  -وهى بظغاء يغوعي لم جىً إلاصاعة ٖلى ؤجم
الاؾخٗضاص له.

املبدض لاوٌ :مضزل جمهُضي.

لىشحر مً الىاؽ  ،باليؿبت لهضام خؿحن ،واهذ فغنت لخل
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املُلب لاوٌ:هبظة ًٖ اهمُت اليىٍذ الجُىؾُاؾُت في

وم٘ جضفم الىفِ جبضا نفدت ظضًضة مً جاعٍش اليىٍذ

الغئٍت البرًُاهُت والٗغاكُت.

ٌؿخمغ الهغإ وان ازخلفذ اقياله ووؾاثله وحغحرث

املُلب الشاوي :الخالف خىٌ الخبُٗت اليىٍذ وجغؾُم

اَغاف املخىافؿت ،وايافت الىفِ ٖامال ظضًضا بالغ

الخضوص بٗض اؾخلالٌ في ٖام.1961

الاهمُت الى ٖىامل الجُىؾُاؾُت والاؾتراجُجُت ملىك٘

املبدض الشاوي :ؤػمت الٗالكت بحن الٗغاق واليىٍذ في

اليىٍذ باليؿبت لبرًُاهُا.

ٖام.1990

ولٗبذ الجغغافُا الؿُاؾُت صوعا مهما في َبُٗت الٗالكاث

املُلب لاوٌ :ؤؾباب اػمت الٗالكت بحن الٗ غاق واليىٍذ كبل

الؿُاؾُت والاكخهاصًت والاظخماُٖت بحن الٗ غاق واليىٍذ

ٖام 1990

بدىم الجىاع بُجهما ،وان الجؼٍغجحن (بىبُان و وعبت )

املُلب الشاوي :اخضار اخخالٌ اليىٍذ في  2اب 1991

اليىٍدُحن لهم اهمُت ظُىؾتراظُت للٗ غاق الهه واهذ حؿاٖض

املبدض الشالض :ازغ اخخالٌ اليىٍذ ٖلى الىٓام الؿُاس ي في

الٗ غاق ٖلى الىنىٌ بلى املُاه املفخىخت في الخلُج الٗ غبي

الٗغاق.
املُلب الاوٌ:مىكف املجلـ الامً الضولي وخغب زلُج

واطا وان الٗالكاث بحن صوٌ الجىاع خخمُت  ،اي اهه ال جىظض
صوٌ الجىاع لِـ بُجها الٗالكاث ،فان الٗالكاث الٗغاكُت

الاولى. 1991

اليىٍدُت كض قهضث الخهىنُت في ظمُ٘ املجاالث خُض

املُلب الشاوي :جُىع الٗالكت بحن الٗ غاق واليىٍذ بٗض

وان مكىبت بالتهضًض والخظع والخىاكًاث في اغلب الاخُان،

ٖام.2003

الا انها قهضث اٖترافاث مخفغكت بضولت اليىٍذ املؿخللت مً
كبل الخيىماث الٗغاكُت املخٗاكبت.

املبحث ألاول: :مدخل جمهيدي

املطلب ألاول :هبذة عن اهميت الكىيت الجيىسياسيت في

هظا املبدض ًخيىن مً مُلبحنً ،يىن املُلب الاوٌ هبظة

لزؤيت البرًطاهيت والعزاكيت.

ًٖ اهمُت اليىٍذ الجُىؾُاؾُت في الغئٍت البرًُاهُت

ان اليىٍذ بلض نغحر مؿاخت وؾياها ومىكٗه الجُىؾُاس ي

والٗغاكُت .بِىما ًخًمً املُلب الشاوي الخالف خىٌ

املهم الظي ًل٘ ٖلى عاؽ الخلُج في مشلض الخِ ،لظلً فان

الخبُٗت اليىٍذ وجغؾُم الخضوص بٗض اؾخلالٌ في ٖام.1961

ٖالكتها م٘ ظحرانها كض مغث بٓغوف نٗبت زالٌ اللغن

كبل الخغب الٗلمُت الاولى وظهذ اهجلترا اهدباهها الى

الٗكغن ايافت الى ٖىامل الضولُت ومىكف اللىي

اليىٍذ ملا جخمخ٘ به مً مىك٘ مهم ٖلى عاؽ زلُج الٗغبي.

الاؾخٗماعٍت التي بيذ مىكفها ٖلى اؾاؽ مهالخها اوال

وفي الخغب الٗاملُت الاولى فى ٖام  1914هغي اليىٍذ جىداػ

وازحرا  .1وٖىضما هإحي الى خضًض ًٖ مؿاع الٗالكاث

الى ظاهب بغٍُ اهُا يض الضولت الٗشماهُت واملاهُا ،وملابل

الٗ غاكُت اليىٍدُت ،فةن املىك٘ الجغغافي لضولت اليىٍذ له

هظا املىكف الظي اجسظه الكُش مباعن جللى الىٖض مً

صوع مهم في عؾم طلً املؿاع ،هاهًُ ًٖ صوعه في حكىُل

ب غٍُاهُا بان حٗترف به هداهم مؿخلل جدذ الخماًت

مالمذ الىٓام الؿُاس ي والاظخماعي للضولت اليىٍدُت الخضًشت

البرًُاهُت .وللض بضاث بغٍُاهُا بمضهفىطا في زلُج الٗ غبي

2

فُما بٗض .

بهىعة ٖلىُت وؾغَٗت مً اظل اخيام ؾُُغتها ٖلى هظه
املىُلت الخُىٍت .طلً الن زلُج الٗ غبي ٌكيل مىكٗا
ظُىؾتراجُجا مخمحزا فهى ًل٘ في مىخهف الخُىاث
املىانالث والاجهاالث الٗاملُت ،التي جغبِ الكغق بالغغب،
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1

أدّذ ِصطف ٝأت ٛداوّح ،ذاس٠خ اٌى٠ٛد اٌذذ٠س  ،اٌطثؼح األ،ٌٝٚ
اٌى٠ٛد،٤٨٩٧،ص .٨٤
2
Bruce R. Kuniholm, Persian Gulf and United States
Pol i cy, U.S.A, 1984, p. 110.

Journal of the University of Garmian 6 (1), 2019

ًل٘ اليىٍذ في قماٌ وقماٌ الغغب الجمهىعٍت الٗغاق،

وبظلً اهملذ بغٍُاهُا ؾُُغتها ٖلى مىُلت الخلُج الٗغبي.

ومً الجىىب والغغب اململىت الٗغبُت الؿٗىصًت ،ومً

وواهذ اليىٍذ ازغ خللت في ؾلؿلت مسُِ جدىٍل الخلُج

الكغق مُاه الخلُج الٗ غبي  ،التي جفهلها ًٖ الجمهىعٍت

الى بدحرة اهيلحزًت.واؾخمغث ٖالكاث اليىٍذ م٘ بغٍُاهُا

الاًغاهُت الاؾالمُت .3

ؾُاؾُا واكخهاصًا في اَاع جلً الاجفاكُت ختى الاؾخلالٌ ،

ولليىٍذ اهمُت ظُىؾُاؾُت في عئٍت الب رًُاهُت والٗغاكُت

هما اؾخمغث جلً الٗالكت بٗض اؾخلالٌ اليىٍذ هٗالكت اي
6

وؾىىضخها واالحي:

بلض مؿخلل م٘ الضوٌ الازغي

اوال :ؤهمُت اليىٍذ الجُىؾُاؾُت في الغئٍت البرًُاهُت.

وفي ٖام ٖ 1913لض اجفاكُت بحن ب غٍُاهُا والضولت ا لٗشماهُت

وك٘ الخيىمت البرًُاهُت في  23واهىن الشاوي  1899اجفاكا

ؾمُذ (باالجفاكُت الخلُج) جم بمىظبها جدضًض الخضوص بحن

ؾغٍت م٘ اليىٍذ ٖغفذ الاجفاكُت ب(املاوٗت) حٗهض فحها

اليىٍذ وممخلياث الضولت الٗشماهُت في الٗغاق ،وبلُذ ٖلى
7

الكُش مباعن (قُش اليىٍذ) هى وابىاءئه وزلفائه مً

خالها ختى ابغام اجفاكُت الٗلحر في ٖام  ، 1922التي

بٗضه ،بٗضم الؿماح ملمشل ؤًت صولت ؤو خيىمت ؤظىبُت

اجسظث جلً الاجفاكُت اؾاؾا في جسُُِ الخضوص بحن
8

باإلكامت في اليىٍذ ؤو ؾىاها مً الاعاض ي الخابٗت لها ،مً

الٗ غاق واليىٍذ  .وفي ٖام  1932وافلذ الخيىمخان

صون مىافلت مؿبلت مً الخيىمت البرًُاهُت ،وؤال ًبُ٘ ؤو

الٗ غاكُت واليىٍدُت ٖلى عؾم الخضوص بُجهما في ْل اجفاكُت

ًاظغ ؤو ًغهً ؤو ٌُٗى ؤو ًدىاػٌ  ،بغغى الاخخالٌ ؤو ؤي

 .9 1913وكض ههذ املاصة الؿابٗت مً الاجفاكُت ٖلى ان

غغى ؾىاء ًٖ ؤي ظؼء مً ؤعيه لضولت اظىبُت ؤو عٖاًا

ًبضا الخِ اقا عاث الخضوص مً مضزل زىع ػبحر في قماٌ

ؤظىبُت صون مىافلت مؿبلت مً الخيىمت البرًُاهُت .4

وٍمغ مباقغة بلى ظىىب ام كهغ ونفىان وظبل ؾىام ختى

وللض بضاث بغٍُاهُا بمضهفىطا في زلُج الٗغبي بهىعة

واصي الباًَ  ، 10الا ؤن هظه الاجفاكُت لم جىي٘ مىي٘
11

ٖلىُت وؾ غَٗت مً اظل اخيام ؾُُغتها ٖلى هظه املىُلت

الخىفُظ بؿبب كُام الخغب الٗاملُت لاولى في ؾىت . 1914

الخُىٍت .طلً الن زلُج الٗ غبي ٌكيل مىكٗا ظُىؾتراجُجا

وجللى الكُش مباعن جاهُضا مً بغٍُاهُا انها ؾخٗترف

مخمحزا فهى ًل٘ في مىخهف الخُىاث املىانالث

باليىٍذ هضولت مؿخللت جدذ خماًت البرًُاهُت بكغٍ ؤن

والاجهاالث الٗاملُت ،التي جغبِ الكغق بالغغب ،هما واهه

جخٗاون في اؾخالء ٖلى البهغة ،وكض جم طلً وانبدذ

ٌكيل خللت الغبِ بحن اللاعاث الشالر ( اوعوبا واؾُا

اليىٍذ في خغب الٗاملُت لاولى زايٗت للؿُُغة البرًُاهُت

وافغٍلُا )  ،هاهُىم ًٖ الاهمُت البالغت التي انبدذ هظه

وكاٖضة ٖؿىغٍت ؤؾاؾُت في خغب اخخالٌ بغٍُاهُا للٗغاق.

املىُلت جخمخ٘ ها وزانت بٗض اهدكاف الىفِ الظي ٌكيل

وبظلً عؾمذ اوٌ زغٍُت وىٍدُت  ،بال ؤن ٖضم ويىح

ٖهب الخُاة في ٖالم الاظم٘ ،مًافا ليل هظا املىك٘
ظُىؾتراجُجي املهم مً هاخُت الٗؿىغٍت .5

 6ػثذاٌؼض٠ض سش١ذ  ،ذاس٠خ اٌى٠ٛد  ،داس اٌّىرثح اٌذ١اج ،ت١شٚخ ،
، ٤٨٩٩ص.٤٠٩
 7صثش ٞفاسط اٌ١ٙر ،ٟاٌخٍ١ج اٌؼشت ،ٟدساعح ف ٟاٌجغشاف١ح اٌغ١اع١ح
 ،داس اٌشش١ذ ٌٍٕشش ،تغذاد  ،٤٨٩٤ ،ص.٦٩٧
 8صربي فارس اهلييت ،اخلليج العريب ،دراسة يف اجلغرافية السياسية  ،دار الرشيد للنشر،
3

https ://www.e.gov.kw/sites/kgoArabic/Pages/Visito
rs /AboutKuwait/KuwaitAtaGlaneGeographicalLocatio
01 - 00- 8102n.a s px,retrived i n
4

لذطاْ دغ ٓ١طا٘ش ،ذاس٠خ إٌضاع اٌؼشال – ٟاٌى٠ٛرِ ،ٟصذس عثك
روشٖ ،ص.٧٩
5دغٕ ٓ١اٌّذّذ ٞاتٛاد ، ٞغض ٚاٌؼشاق ت ٓ١اٌمأ ْٛاٌذٚ ٌٟٚاٌغ١اعح
اٌذ١ٌٚح  ،اعىٕذس٠ح ِٕ ،شاج اٌّؼاسف  ، ٥٠٠٨ ،ص.٩

بغداد  ،١٨٩١ ،ص .٤٧٣
9

امحد عدنان عبد الكرمي الشكاكي ،األمم املتحدة وقوات حفظ السالم الدولية مع

دراسة لبعثة األمم املتحدة للمراقبة بني العراق والكويت ،رسالة ماجستري غري منشورة،
كلية العلوم السياسية،جامعة بغداد ،بغداد ١٨٨١ ،م ،ص .١٥٩
10

سش١ذ عؼذِ ْٚذّذ دغٓ اٌؼثاد ،ٞاٌذذٚد اٌؼشال١ح  -اٌى٠ٛر١ح ،سعاٌح
ِاجغر١ش ،وٍ١ح ا٢داب ،جاِؼح تغذاد ،تغذاد ،َ٥٠٠٤ ،ص.٧٩
 11سش١ذ عؼذِ ْٚذّذ دغٓ اٌؼثاد ،ٞاٌّصذس عثك روشٖ ،ص.٧٩

Page 378

Journal of the University of Garmian 6 (1), 2019

الظي ًدُِ بلًُت جبُٗت اليىٍذ الخلُلُت كض مهض للُام

املىخضبت جخدمل جبٗت الاخخفاّ باالعاض ي الٗغاكُت فال
جدىاػٌ ٖجها والجاظغها والجًٗها جدذ ؾلُت الاظىبُت .14

الخضوص املخفم ٖلحها بحن اليىٍذ ووالًت البهغة ،والخالف
هؼإ ٖغاقي  -وىٍتي بٗض جاؾِـ الضولت الٗغاكُت الخضًشت في

وفي ؾىت  1923ظغي جباصٌ للغؾاثل بحن الىهُل الؿُاس ي

ؾىت.12 1921

البرًُاوي في اليىٍذ ( املُجغ مىع) وبحن املىضوب الؿامي

زاهُا :اهمُت اليىٍذ الجُىؾُاؾُت في الغئٍت الٗغاكُت.

البرًُاوي في الٗغاق (بحرس ي وىهـ) جلغعث فحها الخضوص

ًل٘ الٗغاق في ظىىب كاعة اؾُا وٍدخل اللؿم الكمالي
الىًَ الٗ غبي ،جدضصه جغهُا مً الكماٌ واًغان مً الكغق

الٗ غاكُت  -اليىٍدُت ،بٗض ماوان الٗغاق كض زغط مً صاثغة
الىفىػ الٗشماوي وانبذ جدذ الاهخضاب البرًُاوي ،وفي ٖام

وؾىعٍا والاعصن مً الغغب والخلُج الٗغبي واليىٍذ

 1921جم جىهِب امللً فُهل مليا ٖلى الٗغاق .15

والؿٗىصًت مً الجىىب ،هما جُلغ خضوصه البرًت 3500

وكض عؾمذ الخضوح بحن البلضًً اؾدىاصا بلى مااكغجه

ولم ،في خحن جبلغ خضوصه البدغٍت 60خىالي ولم ومؿاخخه

اجفاكُت  1913املٗلىصة بحن بغٍُاهُا والضولت الٗشماهُت،

 447000ولم مغب٘  ،وحٗض الٗغاق صولت بغٍت مغللت  ،فلِـ
له ؾىي اَاللت مدضوصة ظضا ٖلى زلُج ٖبر قِ الٗغب .13

ولىً طلً جغؾُم لم ٌُٗي الٗغاق مىفظا بد غٍا بما
ًدىاؾب م٘ مؿاخخه وامياهُاجه .

وان اليىٍذ بما جمشله مً مىك٘ ظُىؾُاس ي مخمحز ٖلى

بن جباصٌ الغؾاثل بحن املىضوبحن البرًُاهحن في الٗغاق

زلُج الٗغبي حكيل مدُت مهمت لخجاعة املغوع ( التراهؼٍذ)

واليىٍذ في ؾىت  1923جًمً الخاهُض ٖلى جىيُذ الخضوص

خُض جمغ ها البًاج٘ التي ٌكترن ها اليىٍدُىن في هللها الى

بحن الٗ غاق واليىٍذ والتي اقاعث الحها اجفاكُت ؾىت 1913

املىاَم الازغي ومجها الٗغاق .وان الٗ غاق بلض مؿخىعص

املٗلىصة بحن بغٍُاهُا والضولت الٗشماهُت ،ب ط لم جىاظه

املؿتهلً للمىاص املخاظغ ها والتي جمغ باليىٍذ الُه .وان

ب غٍُاهُا ؤًت نٗىباث في عؾم الخضوص بحن بلضًً بؿبب

الٗ غاق وان بلضا مهضعا هظلً ملىاص الغظاثُت جمغ ٖبر

زًىٕ ول مجهما للؿُُغة البرًُاهُت ،واؾخمغ الىي٘ ٖلى

اليىٍذ الى املىاَم الازغي وَؿتهلً بًٗها باليىٍذ.

جدضًض الخضوص م٘ اليىٍذ ،فىافم الٗغاق في عؾالت بٗثها

في  25هِؿان  1920ويٗذ ٖهبت الامم الٗغاق جدذ

عثِـ وػعاثه (هىعي الؿُٗض) في  21جمىػ ٖ ، 1932لى

الاهخضاب الب رًُاوي مً اظل ابضاء املكىعة للٗغاكُحن في

مغاؾالث ؾىت  1923ووافم قُش اخمض الجابغ الهباح

16

17

جاؾِـ صولتهم خؿبما وعص في املاصة ( )22مً مُشاق ٖهبت

ٖلحها في  3اب. 1932

الامم ،والتي جىو ٖلى ان الىالًاث او الاعاض ي التي واهذ

لىً الٗغاق جغاظ٘ ًٖ كغاعه بلبىٌ جغؾُم الخضوص م٘

جدذ ؾلُت الضولت الٗشماهُت هي وصٌٗت ملضؾت بُض

اليىٍذ ،اط اٖلً امللً غاػي خحن جىلى ٖغف الٗغاق في

الاوؿاهُت  ،واهه ًجب جهبذ جدذ عٖاًت الضوٌ الىبري مً
اظل اوكاء صولت خضًشت فحها .وٖلُه انبدذ الىالًاث
الشالر املىنل ،بغضاص والبهغة جدذ الاهخضاب الب رًُاوي،
الظي ههذ املاصة الغابٗت مً الثدخه ٖلى ان الؿلُت

 12عاٌُ ِشىٛسٔ،ضاػاخ اٌذذٚد ف ٟاٌخٍ١ج ِ،ؼضٍح ٌغ١ادج
ٚاٌششػ١حِ،شوض اٌذساعاخ اٌغرشاذ١ج١ح،اٌثذٛز ٚاٌرٛش١ك ،ط ،٤ت١شٚخ
،٤٨٨3 ،ص.٦٠_82
 13ػاطف اٌغ١ذ ،اٌغض ٚاالِش٠ى ٟاٌثش٠طأٌٍ ٟؼشاق ِاسط 2118
دساعح ع١اع١ح اعرشاذ١ج١ح  ،اٌّىرثاخ اٌىثش ،8112 ٜص.2
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14

الئذح االٔرذاب اٌثش٠طأ ٟػٍ ٝاٌؼشاق  ،ػثذاٌشصاق اٌذغٕ، ٟذاس٠خ
اٌٛصاساخ اٌؼشال١ح  ،ت١شٚخ ، ٤٨٩٩ج ،٤ص.٥٨٩- ٥٨٤
 15خّ١ظ ٘اشُ ػثذ اإلٌٗ اٌجٕات ،ٟاٌذٌٚح اٌؼشال١ح ٔشٛئٙا ِٚشادً
ذطٛس٘ا اٌجغشاف١ا اٌغ١اع١ح  ،سعاٌح ِمذِح ٌٍذصٛي ػٍ ٝشٙادج
اٌّاجغر١ش ف ٟاٌمأ ،ْٛوٍ١ح اٌمأٚ ْٛاٌؼٍ َٛاٌغ١اع١ح ف ٟاألواد١ّ٠ح
اٌؼشت١ح ف ٟاٌذّٔاسن ،8100 ،ص.82
16
عاٌُ اٌّشىٛس ِ ،صذس عثك روشٖ  ،ص .٩٩
 17اس٘ ٜٚاشُ ػثذاٌذغٓ ِ ،شىٍح اٌذذٚد اٌؼشت١ح فِٕ ٟطمح اٌخٍ١ج
اٌؼشت ،ٟسعاٌح ِاجغر١ش غ١ش ِٕشٛسج  ،وٍ١ح اٌؼٍ َٛاالٔغأ١ح ،جاِؼح
تغذاد ،٤٨٨٩ ،ص.٤٤٨- ٤٤٧
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ؾىت  1933عفٌ َلب البرًُاوي في جغؾُم الخضوص م٘

وواهذ مؿىصة اجفاكُت جىُٓم صزىٌ اليىٍذ بلى الاجداص

اليىٍذ وَالب بٓم اليىٍذ بلى الٗغاق . 18

الهاقمي جًمىذ الاٖتراف باؾخلالٌ اليىٍذ ٖلى ان جخىلى

وفي مىخهف ؾىت  1938صٖا ملً غاػي في اطاٖخه الخانت

خيىمت الاجداص الكاون الخاظُت والٗؿىغٍت وامىع

في كهغ الؼهىع بلى جاًض مُالبت بٌٗ صخف الٗغاكُت

الجماعن وحكغَٗاتها وجىُٓم الٗملت وجىخُض ؾُاؾت
الخٗلُم وامىع املىانالث ،وان جدكاوع خيىمت الاجداص م٘

الخيىمت الٗشماهُت وله الخم في امخالن اليىٍذ الن الاهيلحز

امحر اليىٍذ في اللًاًا التي جخٗلم بالكاون الخاعظُت

ؾلبىا اليىٍذ مً الٗغاق باللىة ،وٖلحهم ان ٌُٗضوا هظا

والضفاُٖت كبل اجساط كغاع نهاجي فحها ،وبامللابل جخٗهض

الجؼء بلى وًَ الام .19

اليىٍذ باالؾ هام بيؿبت مُٗىت في محزاهُت الاجداص ،بال ؤن

وبلي الخاٌ ماهى ٖلُه ختى جاعٍش  18اًلىٌ ٖ1951ىضما

املداولت الشاهُت جىكفذ باهدالٌ الاجداص الهاقمي ٖلى ازغ

وظهذ الؿفاعة الب رًُاهُت في بغضاص هُابت ًٖ اليىٍذ

اٖالن زىعة  14جمىػ ٖام  1958في الٗغاق التي كابلها امحر

مظهغة بلى زاعظُت الٗغاكُت جضٖىها الظغاء الترجِباث الالػمت
لترؾُم الخضوص بحن الٗغاق واليىٍذ وفلا ملا جم الاجفاق

اليىٍذ ٖبضهللا ؾالم الهباح باعجُاح واضر ،النها اهلظجه
مً جبُٗت اهًمام بلى اجداص الهاقمي .21

ٖلُه في مباخشاث ٖام  1939بال ؤن الٗغاق عبِ مىافلخه

بٗض الخغب الٗاملُت الشاهُت ٖام  1945بضؤ الخضًض في

ٖلى طلً بكغٍ مىافلت اليىٍذ ٖلى جاظحر ظؼٍغة (وعبت)

الاعوكت الؿُاؾُت الٗغاكُت ًٖ مض اهبىب للىفِ الٗ غاقي

للٗغاق ،اط جم جًمحن هظا الٗغى الٗغاقي في مظهغة مىظهت

ٖبر اليىٍذ وآزغ لتزوٍض اليىٍذ بمُاه قِ الٗغب

بلى ؾفاعة البرًُاهُا في بغضاص بالخاعٍش  26اًاع.1952

والاؾخفاصة مً مُىاء الاخمضي للهاصعاث والىاعصاث

وما لبصذ ان ٖاصث مؿالت جاظحر ظؼٍغة (وعبت) بلى نضع

الٗ غاكُت  .الا ان بغٍُاهُا ابلغذ وهُلها الؿُاس ي في مدمُت

املباخشاث الٗغاكُت – اليىٍدُت ٖىضما عبِ الٗغاق ججهحزه

اليىٍذ ٖضم حصجُ٘ قُش اليىٍذ ٖلى اجساط اي زُىة

اليىٍذ باملاء الٗظب بخاظحر ظؼٍغة ولىً لم ًخم الخىنل

جغبُه بالٗغاق مغاٖاة للمهالر الؿتراجُجُت البرًُاهُت .22

هظا الكان.

وٖىضما الر هىعي الؿُٗض ٖام ٖ 1956لى يغوعة جىفُظ

اما املداولت الشاهُت لًم اليىٍذ بٗض مداولت امللً غاػي

اهبىب الىفِ الٗغاقي ٖبر اليىٍذ بٗض ان جىكف جهضًغ

لاوٌ  ،فلض ظغث ٖىض حكىُل الاجداص الهاقمي في قباٍ

الىفِ الٗغاقي ٖبر اهبىبه املاع بؿىعٍا زالٌ الٗضوان الشالسي

ٖ 1958ىضما بدض قان اهًمام اليىٍذ لالجداص الظي

ٖلى مهغ ٖام ، 1956اقترَذ ب غٍُاهُا ان ٌٗلً الٗغاق

حكيل بحن الٗغاق والاعصن ،اط َغح هىعي الؿُٗض عجـ
وػعاء الٗ غاقي اهظان فىغة اهًمام اليىٍذ لالجداص واظغي

اٖترافه عؾمُا بالخضوص التي وان بغس ي وىهـ كض عؾمها
بىفؿه ٖام  1923م٘ اليىٍذ،ولم جخم الاقاعة الى الغؾالت

اجها الث م٘ ملً الؿٗىصًت ؾٗىص بً ٖبضالٗؼٍؼ لخاًُض

امليؿىبت الى هىعي الؿُٗض لٗام . 1932وابلغ الؿفحر

هظه الفىغة ووافم امللً ؾٗىص ٖلحها ،هما اظغي هىعي

البرًُاوي هىعي الؿُٗض ان آٌ الهباح ال ًىافلىن ٖلى

الؿُٗض اجهاالث م٘ والًاث املخدضة وابضث مىافلتها اًًا

جىفُظ هظا املكغوٕ ما لم ٌٗلً الٗغاق جىا ػله ًٖ مُالبه

بًم اليىٍذ ليىنها اعى ٖغاكُت وان الٗغاق وعٍض

.20
21اعّاػ ً١ػاسف ،اعشاس شٛسج ٤٧ذّٛص ٚذاع١ظ اٌجّٛٙس٠ح فٟ
اٌؼشاق  ،داس اٌذ١اخ ٌٍٕشش ٚاٌرٛص٠غ  ،٥٠٤٥ ،ص.٦٠٩
ِ 22ذّذ جاعُ ِذّذ ،اٌؼاللاخ اٌؼشال١ح -اٌخٍ١ج١ح - ٤٨٨٩
،٤٨٩٩سعاٌح ِاجغر١ش  ،وٍ١ح اٌؼٍ َٛاٌغ١اع١ح  ،جاِؼح
تغذاد،٤٨٩٠،ص.٩8

 18د.اعّاػِ ً١ذّذ اٌضٛ٠د  ،د .فاطّح عٍ َٛاٌطشأٚح  ،لضا٠ا
اٌّؼاصشج  ،داس اٌىٕٛص ٌٍّؼشفح ،ػّاْ،٥٠٤٥ ،ص.٤٦٩
 19دٌ .طف ٟجؼفش فشج  ،اٌٍّه غاصِ ، ٞىرثح اٌ١مضح اٌؼشت١ح  ،تغذاد
 ،٤٨٩٩،ص.٥٥٥
 20اس٘ ٜٚاشُ ػثذاٌذغِٓ ،صذس عثك روشٖ ،ص.٤٤٩- ٤٤٩
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في اليىٍذ . 23وم٘ طلً اؾخمغ هىعي الؿُٗض باإللخاح ٖلى

بلى خاهم اليىٍذ ٖبضهللا ؾالم الهباح عؾالت غامًت
جغخب بالغاء اجفاكُت  1899الهجها لم جخُغق بلى كًُت

ملمشلي قغواث الىفِ اٖلً هىعي الؿُٗض ٖضم اٖترافه باي

الاؾخلالٌ ،مما ازاع قيىن خاهم اليىٍذ فدكاوع الخاهم

خضوص م٘ اليىٍذ .

م٘ الؿفحر البرًُاوي خىٌ الخهىٌ ٖلى مؿاٖضة البرًُاهُت

بٗض كُام زىعة  14جمىػ  ، 1958عخب قُش اليىٍذ ٖبضهللا

اطا اكخط ى لامغ.

ؾالم الهباح ها النها ويٗذ خضا ملداولت هىعي الؿُٗض

وفي 25خ ؼٍغان  1961اٖلً ٖبضالى غٍم كاؾم في بُان اطاعي

لًم اليىٍذ لالجداص الهاقمي ،وكض بٗض الكُش في  12اب

ان اليىٍذ ظؼء الًخجؼء مً الٗغاق وان اليىٍذ واهذ

 ، 1958عؾالت تهىئت بلى ٖبضالىغٍم كاؾم بىجاح الشىعة

مىُلت جابٗت لىالًت البهغة الخايٗت للخىم الٗشماوي،

فكىغ اللاؾم الامحر ٖلى تهىئت ،وفي  25حك غًٍ لاوٌ ػاع

واٖلً ٖبضالى غٍم كاؾم حُٗحن خاهم ال يىٍذ كاثملاما لها

ب غٍُاهُا ملض اهبىب الىفِ ٖبر اليىٍذ ،وفي للاء له م٘ وفض

26

قُش اليىٍذ الٗغاق لُلضم التهىئت بلى كاصة الشىعة ،وٍبضو

زايٗت لؿلُت مخهغف البهغة

ان الكُش اليىٍذ اعاص اًًا ان ٌٗلم بمىكف كُاصة الشىعة

كامذ بغٍُاهُا في  1جمىػ ٖ 1961لى ازغ اطاٖت البُان

مً اليىٍذ فُما اطا وان لضيهم هُت في ازاعة كًُت اليىٍذ

وبُلب مً اليىٍذ باهؼاٌ كىاث الٗؿىغٍت ٖلى وظه

مً الجضًض هما فٗل امللً غاػي وهىعي الؿُٗض مً كبل.

الؿغٖت في اليىٍذ للضفإ ٖجها ججاه تهضًضاث الٗغاكُت،

واؾخمغث الٗالكاث َبُُٗت بحن الٗغاق واليىٍذ في

هما كام الٗغاق مً ظاهبه بدكض كىاجه بمىُلت البهغة

الؿىىاث التي جلذ الشىعة  14جمىػ ، 1958وجباصٌ البلضان

فىكٗذ بٌٗ املىاوقاث بُغٍلت زُاء م٘ الضوعٍاث

الىفىص الخجاعٍت والاكخهاصًت بكيل َبُعي .24

البرًُاهُت ٖلى الخضوص ،واؾغث كىاث الٗغاكُت مضعٖت
وظىىصها البرًُاهُحن ،وكضم الٗغاق قيىي بلى مجلـ الامً

املطلب الثاوي :الخالف حىل التبعيت الكىيت وجزسيم

بؿبب اهؼاٌ الب رًُاهُحن كىاتهم في اليىٍذ وتهضًضهم
لؿالمت اعايُه .27

الحدود بعد استلالل في عام.0990
وظاءث ؾىت  1961لدكىُل اوٌ اػمت خلُلُت بحن الٗغاق

وفي الىكذ الظي وان الجزإ مُغوخا في مجلـ الامً،

واليىٍذ اط ٖاصث املُالبت باليىٍذ ولها بٗضما واهذ كض

كضمذ اليىٍذ َلبا الهًمام بلى ظامٗت الٗغبُت فلبلذ

جدىلذ بلى زالف خىٌ املىاَم املدضصة ففي  19خؼٍغان

ًٖىٍتها في  20جمىػ  ، 1961فلام الٗغاق باًلاف ول اوظه

 1961وكٗذ بغٍُاهُا اجفاكُت ظضًضة م٘ اليىٍذ انهذ

الخٗاون م٘ الجامٗت الٗغبُت ،وكغعث الجامٗت الٗغبُت

بمىظبها الخماًت البرًُاهُت اللاثمت ٖلى ؤؾاؽ اجفاكُت

حكىُل اللىاث الٗ غبُت لخدل مدل اللىاث البرًُاهُت في

 1899فاٖلىذ اليىٍذ اؾخلاللها في  19خؼٍغان .25 1961

اليىٍذ ،اط ونلذ الفغكت لاولى مجها بلى اليىٍذ في  10اًلىٌ

وبٗض ان انبدذ اليىٍذ صولت مؿخللت ،وؾاعٖذ الضوٌ

 ، 1961وبلُذ هظه اللىاث في اليىٍذ ختى ؾىت ٣٦٩١

الازغي بلى اعؾاٌ بغكُاث التهىئت ،اعؾل ٖبضالىغٍم كاؾم

28

جخالش ى .
خحن بضا ان الخُغ كض ِ
وعغم ان الاجداص الؿىفُتي كض اٖاق اهًمام اليىٍذ بلى

23خاٌذ اٌغشجأ ، ٟجزٚس االصِح ت ٓ١اٌؼشاق ٚاٌى٠ٛد ِ ،جٍح اٌغ١اعح
اٌذ١ٌٚح ،اٌؼذد ( ،٤٨٨٠ ، )٤٠٥ص.٤٧
24اٌرطٛس اٌغ١اع ٟإٌّاسج اٌى٠ٛد ِٚشىاٌرٙا اٌذذٚد٠ح ٌٍّذج ِٓ 0201
– ِ، 0292راح ػٍ ٝاٌّٛلغ ااٌٍىرشٌّٛ ٟٔٚعٛػح ِماذً ِٓ اٌصذشاء .

.http://www.moqatel.com, Rteived in
7.11.2018
25عاٌُ اٌّشىٛسِ ،صذس عثك روشٖ ،ص .٩٩
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امم املخدضة في ؾىت  ، 1961الا اهه غحر مىكفه بٗض
 26د.ف ٟتِ ٟاس ،ذاس٠خ اٌؼشاق اٌّؼاصش ،اٌؼمذ اٌجّٛٙسی االٚي،
اٌجضء االٚي ذشجّح ِصطف ٝادّذ ،داس ِصش ٌٍطثاػح ،اٌما٘شج،
 ،٥٠٠٨ص.٩٦
 27اعّاػ ً١ػاسفِ ،صذس عثك روشٖ ،ص.٦٠٨
 28د.ف ٟتِ ٟاسِ ،صذس عثك روشٖ ،ص.٩٧
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اَاختب( ٖبضالىغٍم كاؾم) في ؾىت  1963ونىث باللبىٌ

اليىٍدُت جُلب فحها اهؼاٌ الٗلم اليىٍتي في ظؼٍغحي ( وعبت

اليىٍذ في ًٖىٍت مىٓمت الٗاملُت  ، 29وطلً في خؼٍغان

وبىبُان) الىاكٗخحن ٖلى بٗض  10امُاٌ جلُبا مً الخضوص .32

 1963لخهبذ اليىٍذ الًٗى (.)111

ٖىضما اَاخت بديىمت ٖبضالغخمً ٖاعف في  17جمىػ

وبٗض كُام اهلالب  8قباٍ 1963في الٗ غاق بلُاصة

 1968جىلى خؼب البٗض بلُاصة ( اخمض خؿً البىغ)

ٖبضالؿالم ٖاعف والتي اَاخذ ب( ٖبضالىغٍم كاؾم) حغحر

الؿلُت في الٗ غاق ،وان الخىظه الٗام للخيىمت هى تهضثت

املىكف الٗغاقي الغؾمي اط اٖلً الٗغاق في بُان مكترن م٘

الىي٘ م٘ اليىٍذ ،والخٗاٌل م٘ امغ الىاك٘ ،لىً مً صون

وفض اليىٍتي ػاع بغضاص في 3حكغًٍ لاوٌ ًٖ ، 1963اٖترافه

جغؾُم الخضوص بحن بلضًً ،م٘ اًجاص نُغت ًخمىً الٗغاق

باؾخلالٌ اليىٍذ وؾُاصتها بدضوصها املفهلت في الغؾاثل

في يىئها مً اهفخاح ٖلى زلُج بًم ظ ؼٍ غحي ( وعبت

املخباصلت في ؾىت  1932بحن عثِـ وػعاء الٗغاق وقُش

وبىبُان) الُه ،او ٖلى الاكل الخهىٌ ٖلى خم اؾخسضام
33

اليىٍذ اهظان وجم في هظا البُان املكترن الاجفاق ٖلى

قغٍِ اوؾ٘ ٖلى ؾاخل .

اكامت ٖالكاث صبلىماؾُت ٖلى مؿخىي الؿفغاء بحن البلضًً

للض ؤصي الغاء اً غان في ؾىت  1969اجفاكُت الخضوص لؿىت

.30

 1937املٗلىصة بُجها وبحن الٗغاق ،بلى ايٗاف املىكف

ولىً اظىاء الخىجغ ما لبض ان ٖاصث بلى ٖالكاث الٗغاكُت-

الٗ غاق في املالخت بكِ الٗغب ،بٗض مُالبت اًغان بان ًيىن

اليىٍدُتٖ ،ىضما باصع الغثِـ الٗغاقي ٖبضالؿالم ٖاعف في

زِ الخضوص بُجها وبحن الٗغاق هى زِ مىخهف قِ

ؾىت  1965بلى اخُاء زُا ٖغاكُت كضًمت تهضف بلى اوكاء

الٗغب ،مما صف٘ الخيىمت الٗغاكُت بلى َلب مً اليىٍذ

مجغي ٖمُم للمُاه ًغبِ مُىاء ام كهغ بسُىٍ البهغة

اهظان الؿماح لللىاث الٗغا كُت بالخمغهؼ في مىاَم قماٌ

والبغضاص ،واكترح الغثِـ الٗ غاقي اهظان ٖلى امحر اليىٍذ ان

اليىٍذ ،جسىفا مً هجىم إلاًغاوي مدخمل ٖلى مُىاء ام

ًاظغ ظ ؼٍغة وعبت اليىٍدُت ملضة (ٖ )99ام اط ان املجغي البض

كهغ ،بال ؤن الخيىمت اليىٍدُت عفًذ الُلب الٗغاقي،

ان ًسترق اعايحها ،الهً امحر اليىٍذ عفٌ َلب الٗغاقي .31

فاكضمذ الخيىمت الٗغاكُت ٖلى جىظه لامغ للىتها

وبٗض وفاة الغثِـ الٗغاقي ٖبضالؿالم ٖاعف في خاصزت

الٗؿىغٍت باخخالٌ مسفغ (الهامخت) الخضوصي وهي مىُلت

جدُم الُاثغة في  13اطاع  1966وجىلي ازُه الغثاؾت ٖاصث

غىُت بالىفِ وطلً في  20اطاع.1973

ٖالكاث الٗغاكُت – اليىٍدُت بلى جىجغ مً الجضًض ،اط خاوٌ

وللض ازاع هظا الخاصر عصوص فٗل كىٍت مً اليىٍذ التي

ٖبضالغخمً ٖاعف ازاعة اػمخحن م٘ اليىٍذ ،الاولى في 1

كامذ باٖالن خالت الُىاعي  ،وغلم الخضوص م٘ صوٌ

حكغًٍ لاوٌ ٖ ، 1966ىضما اظخاخذ اللىاث ٖغاكُت ظؼٍغة

املجاوعة .وازظث الصخف اليىٍدُت تهاظم الخيىمت

(بىبُان) اخخجاظا ٖلى مىانفاث الجاعٍت اهظان بحن اًغان

الٗ غاكُت واتهمتها بالٗمل ٖلى اكامت كاٖضة لالؾُىٌ

واليىٍذ لخلؿُم املجغي ( اللاعي) بُجها مً صون مكاعهت

الؿىفُتي في زلُج الٗ غبي اطا اعاصث اليىٍذ هظا الاصٖاء

الٗ غاق فحها ،والشاهُت  :خضزذ في  18هِؿان ٖ 1967ىضما

34

ازاعة الضوٌ الغغبُت يض الٗغاق .

باصعث الخيىمت الٗغاكُت بلى جىظُه اهظاع عؾمي بلى خيىمت
29

صالح اٌؼمادٔ،ضاع اٌذذٚد ت ٓ١اٌؼشاق ٚاٌى٠ٛدِ ،جٍح اٌغ١اعح
اٌذ١ٌٚح ِ،شوض اال٘شاَ ٌٍذساعاخ ٚاٌثذٛز ،اٌؼذد ،٦٦ذّٛص،٤٨٩٦ ،
ص .١١١

32

ػذٔاْ ادّذ عٍ ،َٛاعاِح ِشذض ،ٝاالفاق اٌّغرمثٍ١ح ٌٍؼاللاخ
اٌؼشال١ح اٌى٠ٛر١ح ِا تؼذ ٔ١غاْ ،٥٠٠٦ط، ٤داس اٌّىرة اٌثصائش،
ت١شٚخ ،٥٠٤٤ ،ص.٥٥
 33ػذٔاْ ادّذ عٍ ،َٛاعاِح ِشذض ،ٝاٌّصذس عثك روشٖ ،ص.42
 34صالح اٌؼمادٔ ،ضاع اٌذذٚد ت ٓ١اٌؼشاق ٚاٌى٠ٛد ،اٌّصذس عثك
روشٖ ،ص.٤٤٥

30

٘اٌح فراح ،فشأه واع ،ٛخالصح ذٛص٠غ اٌؼشاق اٌّؼاصش ،ذشجّح
ِصطف ٝادّذ ٔؼّاِْ ،ؤعغح ِصش ِشذضٌٍ ٝىراب اٌؼشال ،ٟتغذاد،
 ،٥٠٤٤ص.٩٨
 31اس٘ ٜٚاشُ ػثذاٌذغِٓ ،صذس عثك روشٖ ،ص.٤٥٧
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وبتزامً م٘ هظا الخاصر ابلغ الٗغاق ظامٗت صوٌ الٗغبُت

مكيلت جغؾُم الخضوص كبل البدض في مؿالت مٗاهضة ٖضم

اهه سخب اٖترافه باجفاق ؾىت  ، 1963وصٖا بلى اظغاء

اٖخضاء .37

مداصزاث ٖغاكُت – وىٍدُت لبدض كًُت الخضوص ،لىً

وفي  15جمىػ  1990جؼاًض الخىجغ بحن الٗغاق واليىٍذ ٖىضما

ظامٗت الضوٌ الٗ غبُت اؾخُاٖذ اخخىاء الاػمت وجُىٍلها

اتهمذ الخيىمت الٗغاكُت عؾمُا الخيىمت اليىٍدُت بالخجاوػ

وٖاصث الخيىمت اليىٍدُت اجهاالتها م٘ الخيىمت الٗغاكُت،

ٖلى اعاض ي الٗ غاكُت والاؾخالء ٖلى اباع مً خلل الغمُلت

اط كام ولي الٗهض اليىٍتي اهظان ظابغ اخمض الهباح في اب

الٗ غاقي املداطي للخضوص اليىٍدُت ازىاء اوكغاٌ الٗغاق

 1973بؼٍاعة الٗغاق للخباخض بكان الخىنل بلى حؿىٍت

بد غبه م٘ اً غان ،فًال ًٖ كُام اليىٍذ والاماعاث باغغاق

ملكيلت الخضوص بحن بلضًً .35

الؿىق الٗاملُت بالىفِ ،مما ؤصي بلى جضهىع الاؾٗاع

واؾخمغث ظهىص الجامٗت الٗغبُت في الىؾاَت بحن اليىٍذ

وزؿاعة هبحرة لالكخهاص الٗغاقي .ومً هاخُت الازغي بن

والٗغاق ،اط هجخذ باكىإ الٗغاق في سخب كىاجه مً

الُمىح الٗغاقي في الخلُج ًغظ٘ بلى ماكبل الخغب الٗغاكُت

مسفغ ( الهامخت ) الخضوصي ،وطلً في ؾىت  1975وعغم
املباخشاث التي واهذ ججغي بحن الٗغاق واليىٍذ بحن مضة

إلاًغاهُت ،وهى ًخٗلم مباقغة بالُغح اللىمي الظي خمله
خؼب البٗض ،والظي وان ًغمي بلى جىخُض الٗغب في صولت

والازغي فًال ًٖ وظىص اللجان املكترهت التي قيلذ

واخضة وانهاء الهُمىت الاظىبُت.

للىٓغ في كًُت جغؾُم الخضوص بحن الُغفحن بلى ان ظمُ٘

وكض عصث الخيىمت اليىٍدُت ٖلى ما اؾمخه (الاصٖاءاث)
الخيىمت الٗغاكُت باكىٌ  :ان اليىٍذ كامذ باؾخسغاط

ٖضة مجها جىخي الغثِـ اخمض خؿً البىغ ًٖ مىهبه

الىفِ مً اباع جل٘ يمً اعايحها وٖلى مؿاخت وافُت مً

وهجاح الشىعة الاؾالمُت في اً غان ؾىت  1979واهضالٕ الخغب

الخضوص الضولُت ،واقاع الغص اليىٍتي بلى ان الٗغاق لضًه

الٗ غاكُت  -إلاًغاهُت ؾىت  ، 1980فخىكفذ املباخشاث بحن

سجل خافل بالخجاوػاث ٖلى اعاض ي اليىٍدُت وهىسجل

البلضًً َىاٌ ؾىىاث الخغب هظه .36

مضٖم بالىكاج٘ لضي ظهاث املٗىُت .38

الجهىص فكلذ في جىنل بلى خل الجهاجي ووان ؾبب ٖىامل

وخاولذ الضوٌ الٗغبُت اخخىاء الاػمت وٖضم الؿماح لها
مهغ

املبحث الثاوي :أسمت العالكت بين العزاق والكىيت في

بالخهاٖض فيكُذ في هظا الهضص صبلىماؾُت

عام0991

والاعصن والُمً والؿٗىصًت ،لىً اتهاماث ْلذ كاثمت ،وفي

بٗض اهتهاء الخغب الٗغاكُت إلاً غاهُت في  8اب  ، 1988كام

اوازغ جمىػ بضا ًدؿغب الى هفىؽ اليىٍدُحن زىف ظضي مً

املؿاولىن اليىٍدُىن بؼٍاعاث املخىغعة بلى الٗغاق مً اظل

اخخماٌ حٗغيهم لهجىم الٗغاقي ،ولم ًخسمو ًٖ هظه

اكىإ الخيىمت الٗغاكُت بترؾُم الخضوص بال ؤن الجاهب

الىؾاَاث او الللاءاث و الاظخماٖاث  ،الخىنل الى خل

الٗ غاقي لم ًىً مخدمؿا لظلً ،ووان مؿخمغا بالًغِ ٖلى

ًغض ى الُغفحن ،لخمؿً ول َغف بُغوخاجه و وظهت هٓغه

اليىٍذ للخهىٌ ٖلى ظؼٍغحي (وعبت وبىبُان) ،وٖىضما

وهىظا اهفٌ اظخمإ ظضة باقخاثم والىُٖض والتهضًض ،وٖاص

َلبذ اليىٍذ مً الٗ غاق اهظان الخىكُ٘ ٖلى املٗاهضة ٖضم

ول وفض الى بلضه ،زم كُ٘ املفاوياث بٗضؾاٖخحن فلِ ،

اٖخضاء مٗها ،وان الغص الٗغاقي :اهه ٖلى الُغفحن الاهتهاء مً

وبٗض فكل ول املداوالث الضبلىماؾُت لخل الجزإ بحن
الٗ غاق واليىٍذ ،في  2جمىػ  1990كام الٗغاق بغؼو

35

عاٌُ ِشىٛسِ ،صذس عثك روشٖ ،ص .012
36
ػذٔاْ ادّذ عٍ ،َٛاعاِح ِشذض ،ٝاٌّصذس عثك روشٖ،
ص .21

 37ػذٔاْ ادّذ عٍ ،َٛاعاِح ِشذض ،ٝاٌّصذس عثك روشٖ ،ص- ٦٤
.٦٥
 38ػذٔاْ ادّذ عٍ ،َٛاعاِح ِشذض ، ٝاٌّصذس عثك روشٖ  ،ص.٦٨
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اليىٍذ ،واٖلً نضام خؿحن ان اليىٍذ مدافٓت

املؿخسغط باؾخسضام جىىىلىظُا الخفغ املاثل وَالب

الٗغاكُت.

اليىٍذ بالىف ًٖ الخفغ وصف٘ الٗغاق  4,2ملُاع صوالع

وهظا املبدض ًخيىن مً املُلبحن ،ؾىىضر في املُلب الاوٌ:

هخٗىٌٍ.خُض عفًذ اليىٍذ الخٗىٌٍ للٗغاق ،وؤنغث

ؤؾباب اػمت الٗالكت بحن الٗغاق واليىٍذ كبل ٖام ، 1990

ٖلى الخفغ بىاء ٖلى مكغوُٖخه للخفغ ،وكض ؤصي طلً بلى

بِىما هترهؼ في املُلب الشاوي ٖلى اخضار اخخالٌ اليىٍذ في

جفاكم الخىجغ بحن البلضًً مما ػاص مً فغم الخغب.

 2اب .1990

 - 2لاؾباب الاكخهاصًت:

املطلب ألاول :أسباب اسمت العالكت بين العزاق والكىيت

بٗض اهتهاء الخغب في ٖام  ، 1988ؤَللذ الخيىمت الٗغاكُت
ً
بغ ً
ميلفا إلٖاصة إلاٖماع خُض وان الٗغاق ًىاظه
هامجا
ً
بالفٗل صًىها ومكاول هاثلت في بٖاصة بٖماع البالص بٗض

كبل عام 0991

41

هىان ٖضة ؤؾباب لهظا الجزإ مً ؤ همها - 1:لاؾباب

الخغب الُىٍلت م٘ بًغان .

الجغغافُت  - 2لاؾباب الاكخهاصًت  - 3لاؾباب الؿُاؾُت.

وبدلىٌ ٖام  1990جضهىعث الٗالكاث بحن الٗغاق واليىٍذ،

- 1لاؾباب الجغغافُت :

وزهىنا الخالف ٖلى اهخاط الىفِ  ،بِىما واهذ زالٌ

الخضوص بحن الٗغاق واليىٍذ املىعوزت مً الب رًُاهُحن بٗض

الخغب الٗغاكُت _ إلاًغاهُت صٖمذ اليىٍذ والؿٗىصًت

الاؾخلالٌ لم جىً واضخت املٗالم خُض كام بغٍُاهُا
ً
بترؾُم الخضوص بحن الٗغاق واليىٍذ حٗؿفا في ٖام 1923

الٗ غاق اكخهاصًا ،وونلذ املؿاٖضاث اليىٍدُت للٗغاق
ازىاء الخغب بلى ماًلاعب ( ) 14ملُاع صوالع ،وان الٗ غاق ًامل

لهالر اليىٍذ .زم شج٘ اليىٍذ ٖلى ٖضم الخىاػٌ

بضف٘ هظه الضًىن ًٖ َغٍم عف٘ اؾٗاع الىفِ بىاؾُت

والىكىف بدؼم في الجزإ الخضوصي م٘ الٗغاق .مىظ ٖام

جللُل وؿبت الاهخاط مىٓمت ؤوبً للىفِ  ،بال ؤن اتهم الٗغاق

 ، 1978خاوٌ الٗغاق اؾدئجاع الجؼٍغجحن مً اليىٍذ وكض

ول مً اليىٍذ والاماعاث الٗغبُت املخدضة بغف٘ وؿبت

ؤصي عفٌ اليىٍذ لهظا الُلب بلى جفاكم الٗالكت بحن

اهخاظهما مً الىفِ بضال مً زفًه وطلً للخٗىٌٍ ًٖ

الجاهبحن ،خُض عؤي الٗغاق عفٌ اليىٍذ الؾدئجاع

زؿاثغ الىاججت مً اهسفاى اؾٗاع الىفِ مما ؤصي بلى

الجؼٍغجحن هجىم ٖلى مهلخخه الىَىُت،واملُالبت الٗغاق

اهسفاى ؾٗغ الىفِ بلى مؿخىي ًتراوح بحن (10و )12صوالعا

ٖلى ظؼع بىبُان و وعبت (.39واهذ حؿاٖض الٗغاق ٖلى

بضال مً ( )18صوالع للبرمُل.

الىنىٌ بلى املُاه املفخىخت في الخلُج الٗغبي) ،وجيخمي

بلغ مٗضٌ اهخاط اليىٍذ للىفِ في ٖام  1989ملُىها

الجؼٍغجحن بلى اليىٍذ ،ولىً ًضعي الٗغاق ٖلى ملىُتهما

وزماهماثت الف بغمُل ًىمُا مخجاوػة خهتها الاهخاظُت

وخاوٌ الٗغاكُىن مغاث ٖضة للخهىٌ ٖلى هظه الجؼع

املخفم ٖلحها في اوبً بؿبٗماثت الف بغمُل ،وكض اتهم
نضام خؿحن في اظخمإ َاع ْي لجامٗت الضوٌ الٗغبُت في

و مً ظاهب ازغي ػاص الخالف ٖلى خلىٌ الىفِ في الغمُلت

قهغ اًاع مً ٖام  ، 1990اليىٍذ باالفغاٍ في جؼوٍض الؿىق

ٖام  1990الىاكٗت ٖلى الخضوص بحن بلضًً ،واتهم الٗغاق

الٗالمي بىفُها مما حؿبب باهسفاى اؾٗاع الىفِ ٖاملُا

باللىة في 1961و.1973

40

اليىٍذ بؿغكت هفُها في الجاهب الٗغاقي مً الىفِ

39

Gera rd J. Hughes, the oil issue i n the Gulf War,
1991, P.35.
 40اس٘ ٜٚاشُ ػثذاٌذغِٓ ،شىٍح اٌذذٚد اٌؼشت١ح فِٕ ٟطمح اٌخٍ١ج
اٌؼشتِ ،ٟصذس عثك روشٖ  ،ص.٤٩٤

41

Cordes man, Anthony a nd Wagner, Abraham. The
Les sons of Modern War - Volume IV: The Gulf Wa r,
Wes t vi ew Press, Oxford, 1996, P 26.

Page 384

Journal of the University of Garmian 6 (1), 2019

وجلىٌٍ الخهو الاهخاظُت الًٖاء مىٓمت اوبً هما ان

الؾخئىاف خغبه مغة ؤزغي م٘ بًغان .في هظا الهضص ًجاصٌ
ً
ً
ًىؿب"ههغا ؾغ ًَٗا وؾهال
وامغاوفا :بإن نضام ؤعاص ؤن

وبضاث الاخضار جازظ مىدجى جهُٗضًا مً كبل الٗغاق

اؾخٗص ى ٖلُه ملضة زماوي ؾىىاث في الخغب م٘ بًغان،

خُض بضا الٗغاق بخىظه اتهاماث لليىٍذ مفاصها ؤن اليىٍذ

وهظه املغة واهذ امليافأث نهب ؤخض ؤغجى صوٌ الٗالم بإهثر

كضم باٖماٌ جىلُب غحر مغزهت ًٖ الىفِ في الجاهب

بؿاَت و "في الىاك٘ ،ؤعاص نضام ،بلى خض ما ،بخُاء مياهت

هظا إلاهخاط وان ًيلف الٗغاق ( )14ملُاع صوالع ؾىىٍا .42

46

الٗ غاقي مً خلل الغمُلت الىفُي وهى خلل مكترن بحن

الٗغاق هبلض ٖغبي كىي في املىُلت .

اليىٍذ والٗغاق.

ٖلى الغغم مً ؤن الىي٘ الاكخهاصي والؿُاس ي للٗغاق لم

ولم جىكف اليىٍذ ًٖ ملضاع الىفِ الظي يغخه مً

ًىً في املؿخىي ظُض بٗض خغب الخلُج لاولى (الخغب

خلل الغمُلت ،لىً الٗغاق كضع كُمت طلً الىفِ املؿخسغط

الٗ غاكُت إلاً غاهُت) ،بال ؤن كىتها الٗؿىغٍت واهذ كىٍت،

بملُا عًٍ وا عبٗماثت الف صوالع امغٍيي  .43لىً اللًُت

وهظا ما ؤصي بلى اخخالٌ اليىٍذ والتي حٗض ؤػمت الخلُج

ال غثِؿُت والخلُلت هي الؿُُغة ٖلى اخخُاَُاث الىفِ

 ، 1991- 1990بيل مُٗاع ،اخض لاػماث الضولُت ؤملهمت في
خلبت ما بٗض ٖام.47 1945

 - 3لاؾباب الؿُاؾُت:

ومً هاخُت الازغي بن الُمىح الٗ غاقي في الخلُج ًغظ٘ بلى

املإػق الظي وكٗذ فُه الؿُاؾت الٗغاكُت هدُجت فكلها

ماكبل الخغب الٗغاكُت إلاًغاهُت ،وهى ًخٗلم مباقغة بالُغح

باظباع بً غان الٗغاق في جلضًم جىاػالث بٗض وكف بَالق الىاع

اللىمي الظي خمله خؼب البٗض ،والظي وان ًغمي بلى

في  8اب  1990وزىف نضام مً ماامغة الىالًاث املخدضة

جىخُض الٗغب في صولت واخضة ،وانهاء الهُمىت الاظىبُت ،وكض

والاجداص الؿىفُُتي إلبخٗاصه مً الؿلُت ،هما وان جامغوا

بلغ املكغوٕ الٗغاقي طعوجه بٗض صزىٌ الٗ غاق في خغب

ٖلى حكاوقِؿيى في عوماهُا كبل بًٗت اقهغ مً اخخالٌ

مٗلىت م٘ اًغان وجدذ قٗاع عص الهجمت الفاعؾُت ،ووان

الٗ غاق لليىٍذ وَمىح الؼُٖم الٗ غاقي لللُاصة الٗغبُت

مىاظهت الُغح إلاًغاوي مً بزاعة لأل كلُاث الكُُٗت في

والهُمىت ٖلى الخلُج.45 .

مىُلت الخلُج بما فحها مً فىغة جهضًغ الشىعة إلاً غاهُت

ووان الؼُٖم الٗغاقي لضًه َمىح صاثم بإن ًيىن الٗغاق

لضوٌ الخلُج واملىُلت ،فلض زغط الٗ غاق بما ٌكبه الاهخهاع

كىة بكلُمُت ٖٓمى في املىُلت ،وفي الىاك٘ ،بؿبب اخخالٌ

زانت ،وان الهضف إلاًغاوي اللاض ي باؾلاٍ الىٓام

اليىٍذ "ؾُُغ الٗ غاق ٖلى  % 20مً بهخاط ؤوبً و %25

الٗ غاقي واكامت خيىمت مىالُت في الٗ غاق ٖلى الىمِ الاًغاوى

مً اخخُاَي الىفِ الٗالمي مما ؾاٖضه ٖلى ؤن ًيىن
ً
اللىة املهُمىت في الخلُج الٗغبي ،و هما ؤنها مجهؼة ظُضا

ًخدلم ،وبٗض وكف الخغب ازظ الٗغاق بدله في ؾُاصة

وهي كًُت ؤؾاؾُت في هؼإ الٗغاقي_اليىٍتي .44

 42خاٌذ اٌغشجأ ، ٟجزٚس االصِح ت ٓ١اٌؼشاق ٚاٌى٠ٛدِ ،جٍح اٌغ١اعح
اٌذ١ٌٚحِ ،ؤعغح اال٘شاَ ،اٌما٘شج ْ اٌؼذد  ،٤٨٨٤ ،٤٠٥ص.٤٧
43
Al baharna Husain M,The legal s tauts of the Arbian
Gul fs States:
As s tudy of their treaty relations a n heir i nternational
propl ms , Ma nchster university press, No 1998,
p.252.
44
Gera rd J. Hughes, the oil issue i n the Gulf War,
1991, p36.
45
Sa mir a l-Khalil, The Republic of Fear, London,
1988,pp271-272
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املىُلت ولٗب صوع " الخامي" للخلُج الٗغبي ،لظلً وان
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Ka mra va, M, The Modern Mi ddle East: A Pol itical
Hi s tory Si nce the First World War, Berkeley:
Uni versity of Ca lifornia Press, 2005, p.184.
a t:
<http://www.nytimes.com/2004/10/19/international
/19wa r.html?ex=1127620800
&en=5a e7eaddaff58663&ei=5070> Accessed 23
September 2005
47

Gettleman, M. E., & Schaar, S, 2003, the
Middle East and Islamic World Reader. New
York: Grove Press.
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ًًغِ باججاه صوٌ الخلُج لضفٗها للخسلي ًٖ الخماًت

هلغى ،بال ؤهه عفٌ الاؾدؿالم للمُالب الاكلُمُت

لامغٍىُت واقتران الٗ غاق بضوع لاؾاؽ في الخلُج  ،ووان
الٗ غاق ًُمذ بلى لٗب صوع اللاثض الاكلُمي او اللاثض الٗغبي

للٗغاق ،وؤزاعث مُالب الٗ غاق الهازبت والاؾخفؼاػٍت
الضوٌ الٗغبُت.

.48

وخاولذ الضوٌ الٗغبُت اخخىاء الاػمت وٖضم الؿماح لها

ووان بًض مً الضوع الٗغاقي بامللابل الضوع اليىٍتي

بالخهاٖض فيكُذ في هظا الهضص صبلىماؾُت

وجدغواجه الاكلُمُت ملىافؿت الضوع الٗ غاقي خُض لليىٍذ صوع

والاعصن والُمً والؿٗىصًت ،لىً اتهاماث ْلذ كاثمت ،

في لبىان ووان ًخدغن بخيؿُم وامل م٘ صمكم باٖخباع ان

وفي اوازغ جمىػ بضا ًدؿغب الى هفىؽ اليىٍدُحن زىف

لؿىعٍا صوع ؤؾاؽ ومازغ في مؿاع الاػمت البىاهُت ووان هظا

ظضي مً اخخماٌ حٗغيهم لهجىم الٗ غاقي ،بٗض ان عاح

الضوع لاؾاؽ ليىٍذ في لبىان وان بخفىٌٍ مً الؿٗىصًت

الٗ غاق ًدكض كىاتهم ٖلى خضوصهم مما صفٗهم الى َلب

والتي اهخهى وجمىط بمازغ الُاثف لخل الاػمت اللبىاهُت ،هظا

مً الغثِـ املهغي ملٗالجت املىكف  ،وازظ يمان الٗغاقي

مهغ

51

الضوع اليىٍتي لم ًىً لحرض ى الٗغاق واٖخبر الٗغاق ان هظا

بٗضم اؾخسضام اللىة .
بضؤ ال غثِـ املهغي خؿجي مباعن بظغاء مفاوياث بحن

بترؾُم الخضوص بُجها وبحن الٗغاق .49

الٗ غاق واليىٍذ في اململىت الٗغبُت الؿٗىصًتٖ ،لى ؤمل

ومً ظاهب ازغ جيكُِ الضوع الضبلىماس ي لليىٍذ في

تهضثت الىي٘ صون جضزل مً الىالًاث املخدضة وغحرها مً

املدافل الاكلُمُت والضولُت مما ازاع غًب الٗغاق مً هظا

اللىي الخاعظُت .بال ؤن نضام خؿحن ،لم ًخىك٘ ؤي جضزل

الضوع ًً ،اف بلى طلً الٗالكاث التي اكامتها اليىٍذ م٘

مً زاعط املىُلت ،لىىه ٖغى كبىٌ الىؾاَت بكيل

الاجداص الؿىفُتي والهحن ،بل واملؿاٖضاث املالُت التي

ؾُخي صون اهخمام ًظهغ ،وهظلً الىؾاَت كام ها ملً

كضمتها اليىٍذ بلى الخيىمت الهِىُت ،واٖاصة جُبُ٘

خؿحن مً زالٌ ػٍاعاث امليىهُت ليل مً بغضاص واليىٍذ

الٗالكاث اليىٍدُت إلاً غاهُت زهىنا بٗض ػٍاعة وػٍغ

وال غٍاى لجزٕ فخُل الاػمت ولخجىب املىُلت هخاثج كض

الخاعظُت إلاًغاهُت " ٖلي اهبر والًتي :بلى اليىٍذ في  | ٦جمىػ

الجدمل ٖلباها ،خُض جم ٖلض اظخمإ الُغفحن الٗغاقي

 ، ٣٦٩٦ول هظا الٗىامل ازاعث خفُٓت الٗغاق .50

واليىٍتي في اململىت الٗغبُت الؿٗىصًت وطلً في ، 1990|7|31

املىكف هي بمشابت يغِ ٖلى الٗ غاق لِصج٘ عفٌ اليىٍذ

ولم ًخسمو ًٖ هظه الىؾاَاث اوالللاءاث و الاظخماٖاث
املطلب الثاوي :احداث احتالل الكىيت في  2اب .0991

 ،الخىنل الى خل ًغض ى الُغفحن ،لخمؿً ول َغف

بىؾاَت ظامٗت الضوٌ الٗ غبُت وافلذ اليىٍذ ٖلى بهخاط

بُغوخاجه و وظهت هٓغه وهىظا اهفٌ اظخمإ ظضة

الىفِ وفلا لخهت ؤوبً ولىً الٗغاق اتهم اليىٍذ

باقخاثم والىُٖض والتهضًض ،وٖاص ول وفض الى بلضه ،زم كُ٘

بسُُها إلهخاط املؼٍض مً الىفِ وم٘ طلً وافم وػعاء ؤوبً

املفاوياث بٗضؾاٖخحن فلِ  ، 52وبٗض فكل ول املداوالث

ٖلى عف٘ ؾٗغ الىفِ ختى ًخمىً الٗغاق مً جدلُم امل ؼٍض

ال ضبلىماؾُت لخل الجزإ بحن الٗ غاق واليىٍذ ،في  2جمىػ

مً الٗاثضاث لجهىص بٖاصة إلاٖماع وهظلً وافلذ اليىٍذ
ٖلى قُب صًىهه ٖلى الٗغاق و جلضًم ( )500ملُىن صوالع
 48ت١اس عإٌجش ،دشب اٌخٍ١ج ،ت١شٚخٌ ،ثٕاْ ،داس اصاي ٌٍرٛص٠غ
ٚإٌشش ،٤٨٨٤ ،ص.٩
 49ػثذإٌاصش عشٚس ،اٌغ١اعح اٌخاسج١ح اٌؼشال١ح ذجاٖ اٌٛال٠اخ اٌّرذذج
االِش٠ى١ح ِ ، ٤٨٨٠ - ٤٨٩٨ىرثح اٌمادع١ح ،٥٠٠٦ ،ص.٤٥٠
ٔ 50ج١ة اٌغٛػ ٚاخشِ ،ْٚصذسعثك روشٖ ،ص.٤٦
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عٍ ُ١اٌذغٕ ، ٟآِ اٌخٍ١ج -دساعح ف ٟضٛء اجر١اح اٌؼشاق ٌٍى٠ٛد ،
ت١شٚخ ،0221،ص.11
 52دّذ ٞأ .دغٓ ،غض ٚاٌؼشاق ٌٍى٠ٛد  -اٌذٚ ٓ٠اٌ٠ٛٙح ٚاألخش ٜفٟ
ذذٍ ً١اٌذشب ٚاٌصشاعِ ،طثؼح تٍٛذ،٤٨٨٨ ،ٛص.٩
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 1990كام الٗغاق بغؼو اليىٍذ ،واٖلً نضام خؿحن ان

وعبت وبىبُان ،بلى مدافٓت البهغة الٗ غاكُت ووكاث

اليىٍذ مدافٓت الٗغاكُت . 53

ملاَٗت مىفهلت زاعط بلُت اليىٍذ .54

وهىان ٖضصة املبرعاث الٗغاكُت لالظخُاح اليىٍذ اهمها:

و هظا جدىٌ الجزإ مً مغخلت ن غإ الاعاصاث بحن

 - 1فىغ الخؼب البٗض اللىمي :مً املٗغوف ان الٗغاق

الؿُاؾُحن ،الى نغإ اللىة املؿلخت  ،وبظلً انبذ الٗالم

ًدىمه خؼب البٗض وهى خؼب كىمي ٖلاثضي ،ومً

امام نغإ صولي  ،مً زالله جم زغق مُشاق الامم املخدضة

مباصثه الاؾاؾُت وخضة الامت الٗ غبُت و وخضة الىًَ

والالتزاماث املترجبت ٖلى اش خام اللاهىن الضولي  ،اط ًغي

الٗغبي مً الخلُج الى املدُِ ،فالخضوص بحن الضوٌ

بٌٗ املىاػٖاث الضولُت بانها جلً التي جيكب بحن اشخام

الٗغبُت الُىم لِؿذ مً جسُُِ الٗغب اهفؿهم ،بل هي

اللاهىن الضولي الٗام .وهىظا باث بىىص املُشاق جخدغن  ،مً

مً جسُُِ الاؾخٗماع ،فاالؾخٗماع فُما مط ى مؼكذ

اظل جُبلها ٖلى اعى الىاك٘  ،بٗض ان اظخم٘ مجلـ

الىًَ الٗغبي لِؿخىلي ٖلحها بــؿهىلت ،وملــا هالــذ اللُــ٘

الامً الضولي ،لُخسظ الل غاعاث التي مً قانها الخفاّ ٖلى

املمؼكت اؾخلاللها الؿُاس ي اخخفٓـذ بالخـضوص الخـي

الؿلم والامً الضولُح ن .وما بطا وان الفٗل املغجىب مً كبل

عؾـمها املـؿخٗمغ ،فما خـهل مـً يـم الٗـغاق لليىٍذ هـى

الٗ غاق ،كض قيل اهتهاوا لبىىص املُشاق ،ام ؤن في الامغ ما

جصخُذ لهـظا الدـكدذ والخفخِذ الــظي زلفـه الاؾـخٗماع

ًخُلب بالهخٓاع بط ٌٗخبر خفٔ الؿلم و الامً الضولُحن مً

مــً وظهـت هٓـغ الٗلاثضًت.

ؤهم ملانض ومباصت الامم املخدضة  ،وكض ظاء هظا الهضف

ووان خؼب البٗض ٌٗخبر ؤن هفِ الٗغب هى لألمت الٗغبُت

وىاخض مً ؤهم الاهضاف التي حؿعى الحها هُئت الامم في

ولها ولِـ مً إلاههاف ؤن جخىلى هسبت نغحرة مً ؤبىاء

صًباظت ا ملُشاق  ،هما ظاء في الفلغة الاولى مً املاصة الاولى

لامت ملىت هظه الثروة الُٗٓمت بِىما جبلى الكٗىب

في ملانض الهُئت ومباصئها خفٔ الؿلم والامً وجدلُلا

الٗغبُت مدغومت فلحرة ،فاالكلُت جمجى بالخسمت وبالترف

لهظه الغاًت جخسظ الهُئت الخضابحر املكترهت الفٗالت ملى٘

وإلاؾغاف والاهثرًت خلىكها مهًىمت .ففي الىكذ الظي

الاؾباب التي تهضص الؿلم .55

جىصٕ فُه اليىٍذ مالًحن الضوالعاث في بالص الغغب جبلى

وجدىٌ الجزإ بحن الٗ غاق واليىٍذ بلى نغإ بحن الٗغاق

البالص الٗ غبُت املدغومت مً الىفِ في خالت ٖىػ وجمضًضها

والٗالم ،بٗض ؤن عفٌ الٗغاق الاوسخاب مً اليىٍذ ،ؤصي

َالبت املٗىهت مً الغغب ،بهه جهغف ظلب الاهخلاص الخاص.

الهغإ بلى الخغب بحن الٗغاق والاثخالف بلُاصة الىالًاث

- 2خاظت الٗ غاق الى مىظ بدغي ًهل الٗغاق بالبدغ

املخدضة لام غٍىُت .وان الغؼو كض وي٘ اللىاث الٗغاكُت في

املخىؾِ والخلُج :فالٗغاق بلض غجي بثرواجه الُبُُٗت

وي٘ ًمىجها مً مهاظمت اململىت الٗغبُت الؿٗىصًت بكيل

وبةمياهُاجه البكغٍت ال ًيسجم مىفــظه ٖلــى البدــغ مــ٘

فٗاٌ بطا ازخاعوا اللُام بظلً ،وهظا بضوعه ٌٗغى خلىٌ

مــؿاخخه ومىكٗــه ؾــىاء الجغغافــي ؤو الؿُاس ي فــال ٌؿخُُ٘

الىفِ الؿٗىصًت لخُغ ويٗها جدذ ؾُُغة الٗغاق.

الاجــهاٌ البدــغي بالٗــالم الخــاعجي مباقــغة بال مــً زالٌ

واقخض جُل٘ الىالًاث املخدضة الامغٍىُت الى ؾُُغة وزالفت

قاَئ مدـضوص ٖلـى الخلُج .وفي  9جمىػ ،بٗض ؤؾبىٕ واخض
ً
مً الغؼو ،يم الٗغاق اليىٍذ ع ً
مًُفا الجؼء
ؾمُا،

البرًُاهُا في مىُلت زلُج الٗ غبي  ،بٗض الخغب الٗاملُت

الكمالي مً البالص ،بما في طلً خلل الغمُلت الىفُي وظؼع

53عاِ ٟػصاصح ً٘ ،إٔرٙد دشب اٌخٍ١ج ،دساعح ف ٟا٢شاس فٟ
ذٕالضاخ األصِحِ ،ىرثح ت١غاْ ،ت١شٚخ ،اٌما٘شج،٤٨٨٧،ص .011
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الشاهُت الهمُت ظُىؾُاس ي للمىُلت والثروة الىفُُت فحها.

ًخًمً املُلب الشاوي جُىع الٗالكت بحن الٗغاق واليىٍذ

وبٗض اوسخاب بغٍُاهُا مً الخلُج في ٖام  ، 1970هضف

بٗض ٖام . 2003

الخيؿُم الب رًُاوي  -الامغٍيي ليي ًدل الىالًاث املخدضة

جُىعث الاػمت الٗغاكُت –اليىٍدُت وجخدىٌ الى مخٗضصة

الامغٍىُت مدل البرًُاهُا في ملابل املهالر املكترهت

الاَغاف  ،فبٗض ان بضاث ه ؼاٖا خضوصًا بحن بلضًً الٗغبُحن

للُغفحن ،او ملابل الضفإ ًٖ املهالر الامغٍىُت وخلفائها

جدىلذ الى اػمت ٖغبُت وطلً ٖلى ازغ اخخالٌ اللىاث الٗغاق

الاوعوبحن ومً يمجهم بغٍُاهُا  . 56وواهذ هظه كًُت عثِؿُت

اليىٍذ في  2اب مً ٖام  1990الامغ الظي هلل اللًُت

للىالًاث املخدضة ،التي واهذ لها ٖالكاث وزُلت بالخيىمت

مً زالف الخضوصي الى كًُت هُان وظىص الضولت .وؾغٖان

الؿٗىصًت واٖخمضث بكضة ٖلى ناصعاث الىفِ مً

ماجدىٌ الى اػمت صولُت بٗض ان حٗضص اَغافها ،مما اصي الى

املىُلت .بن الىٓغة الخللُضًت للىالًاث املخدضة فُما ًخٗلم

جضوٍلها لخضزل اللًُت في اوعكت الامم املخدضة واملجلـ

بالىفِ لاظىبي كض طهغها بةًجاػ املضًغ الؿابم ملىخب

الامً الظي ٖمل مً البضاًت الاػمت َبلا لفهل الؿاب٘ مً

الىكىص والُاكت" .حكٗغ خيىمت الىالًاث املخدضة بالللم

املُشاق الامم املخدضة الخام بما ًخسظ مً الاٖماٌ في

الكضًض مً كضعة قغواث الىفِ لامغٍىُت في الخاعط ٖلى

خاالث التهضًض الؿلم والامً الضولُحن ووكىٕ الٗضوان.

الاؾخمغاع  ...لظلً هىان حجت ظىهغٍت جضٖم ؤن جضزل

وٍبضو ان مما جلضم ان اليىٍذ ؾاهمذ وبكيل فاٖل في

الىالًاث املخدضة في الجزإ ًترهؼ بلى خض هبحر ٖلى "خماًت"

تهُئت الاعيُت املىاؾبت الخخالٌ الٗغاق في ٖام  2003الظي

هظه املهلخت الاكخهاصًت الىَىُت . 57

اؾلِ اهم الىٓام الضهخاجىعي  ،وهىظا حغحر الىٓام

وم٘ طلً ،ال ٌٗجي هظا ؤن الاكخهاص هى الٗامل الىخُض
ّ
املدفؼ ملكاعهت الىالًاث املخدضة في هظا الهغإ ،وٍمىً

الخىم في الٗغاق املاعق الىخُض لليىٍذ  ،وحغحرث َبُٗت
الخىاػهاث الاكلُمُت والضولُت في قغق الاوؾِ بكيل الٗام

اللىٌ بان اله غإ ؾمذ لل ىالًاث املخدضة ؤًًا بخإهُض

وزلُج الٗغبي بىظه الخهىم  ،وبٗض ان جىلى الخاهم

هفؿها هلىة ٖٓمى ؾُاؾُت ،وفي الىكذ هفـ اؾخسضمذ

املضوي (بىٌ بغاًمحر ) مىهبه في الٗغاق ،اٖلً ًٖ يغوعة

فُه ماؾؿاث مشل لامم املخدضة وىؾُلت لخىُٓم كىاث

ٖىصة الٗالكاث الى ما واهذ ٖلُه.

ٖملُت "صعٕ الصخ غاء" ،بال ؤن لامم املخدضة ٖملذ فلِ

وقهضث الٗالكت بحن الٗغاق واليىٍذ جُىعا ملخىْا بٗض

ٖلى بيفاء الكغُٖت ٖلى جضزل الىالًاث املخدضة

58

اهخساباث ٖام  2006وظاءث مغخلت الخيىمت الضاثمت في
الٗ غاق ،وفي هظه املغخلت جم الخُغق الى ملفاث مهمت ازىاء

املبحث الثالث :اجز احتالل الكىيت على الىظام السياس ي

ػٍاعة عثِـ الىػعاء( هىعي املاليي) الى اليىٍذ بخاعٍش

في العزاق

 ، 2006/6/20هاكل زاللها ملف جغؾُم الخضوص وامياهُت

ؾُدىاوٌ البدض ازغ اخخالٌ اليىٍذ ٖلى الىٓام الؿُاس ي

خلها ٖبر الخىاع الشىاجي ،وكضوان مً زماع ػٍاعجه جاهُض

في الٗغاق مً زالٌ مُلبحنً ،خًمً املُلب الاوٌ  ،مىكف

الجاهب اليىٍتي املكاعهت في ماجمغ الٗهض الضولي املخٗلم

املجلـ الامً الضولي وخغب زلُج الاولى  1991في خحن

بالضًىن الٗغاق  ،وصٖم ٖملُت الاؾدشماع فُه.

56

Bruce.R.Kuniholm, Persian Gulf and United Stutes
Pol i cy,U.S.A,1984,pp19-21.
 57ت١اس عإٌ١جش ،أس٠ه ٌٛساْ ،دشب اٌخٍ١ج ـ اٌٍّف اٌغش ،ٞششوح
اٌّطثٛػاخ ٌٍرٛص٠غ ٚإٌشش ،ط ،08ت١شٚخ ،8100 ،ص.809
58
Orri n Schwab, The Gulf Wars a nd the United States:
Sha ping the Twenty-first Century, ABC-CLIO
Ama zon.com 2009, p22.

Page 388

املطلب الاول:مىكف املجلس الامن الدولي وحزب خليج
الاولى0990

Journal of the University of Garmian 6 (1), 2019

بٗض اخخالٌ اللىاث الٗغاكُت اليىٍذ في  2اب مً ٖام

الكغُٖت في اليىٍذ ،وبٗض مغوع اكل مً ماثت ؾاٖت ٖلى

 1990و هغص فٗل ٖلض مجلـ الامً ظلؿت َاعثت وؾغَٗت

غؼو الٗغاقي لليىٍذ انضع املجلـ الامً الضولي كغاعه املغكم

انضع زاللها كغاعه املغكم ( )66.في  2اب 1990باالؾدىاص الى

 661في  6ؤغؿُـ/آب 1990؛ ماهضا كغاعه املغكم 660في

مىاص  39و 40مً املُشاق  ،وٍضًً مجلـ لامً الضولي في

 2اب  ، 1990ومبِىا بةن الٗغاق لم ًمخشل لللغا ع  ، 660في

ظلؿت َاعثت الٗغاق وٍهىث الاجداص الؿىفُُتي لهالر
ً
الل غاع ،وَٗلً خٓغا ٖلى بمضاص الٗغاق بالؾلخت ،وهظلً

الىكذ الظي اٖلىذ خيىمت اليىٍذ الكغُٖه التزامها باللغاع
 ، 660واط ٌٗلً املجلـ ًٖ جهمُمه ٖلى بنهاء غؼو الٗغاق

ًضًً الغثِـ لام غٍيي ظىعط بىف الغؼو وٍضٖى الٗغاق بلى

لليىٍذ واخخاللها ،واٖاصة ؾُاصة اليىٍذ واؾخلاللها

الاوسخاب مً غحر كُض ؤو قغٍ،ومما ظاء في هظا اللغاع:

وؾالمتها إلاكلُمُت ،وٍاهض املجلـ ٖلى الخم الُبُعي في

ً - 1ضًً الغؼو الٗغاقي لليىٍذ.

الضفإ ًٖ الىفـ فغصًا ؤو ظماُٖا .61

ًُ - 2الب بان ٌسخب الٗ غاق ظمُ٘ كىاجه فىعا وصون

وفي2هِؿان  1991 /نضع الل غاع  687الظي بمىظبه جم

كُض او قغٍ الى مىاك٘ التي واهذ جخىاظض فحها في 1

الٗمل ٖلى جغؾُم الخضوص بحن الٗغاق واليىٍذ ،وفغى

اب  . 1990وٍضٖى الٗغاق واليىٍذ الى بضء فىعا في

بمىظبه خٓغ اكخهاصي ٖلى الٗغاق ،فلض َالب فُه

مفاوياث مىشفت لخل زالفاتهما  ،وٍاٍض ظمُ٘

مجلـ لامً ظمُ٘ الضوٌ باالمخىإ ًٖ ؤًت جباصالث ججاعٍت

الجهىص املبظولت في هظا الهضص وبىظه زام ظهىص

م٘ الٗغاق ،وهظلً مى٘ ؤي ٖلىص م٘ الٗغاق وغحرها مً

الجامٗت الٗغبُت.

الفل غاث .بيافت الى فغى الخهاع الٗلمي والخلجي واملالي،

ً - 3لغع ان ًجخم٘ زاهُت خؿب الاكخًاء للىٓغ في

وحكىُل نىضوق لخٗىًٍاث املخًغعًٍ مً إلاخخالٌ

زُىاث الازغي لٓمان الامخشاٌ لهظا اللغاع .59

الٗ غاقي لليىٍذ ،وهظلً بٖاصة املمخلياث اليىٍدُت والغٖاًا

و هظا جدىٌ الجزإ مً مغخلت اله غإ الاعاصاث بحن

اليىٍدُحن وحكىُل فغق جفخِل لخضمحر جغؾاهت الاؾلخت

الؿُاؾُحن الى نغإ اللىة املؿلخت ،وبظلً انبذ الٗالم

الٗغاكُت .62

امام نغإ صولي مً زالله جم زغق مُشاق الامم املخدضة

وٍالخٔ بن هظا اللغاع كض اقاع في صًباظخه الى اخض ٖكغ

والتزاماث املترجبت ٖلى اش خام اللاهىن الضولي  ،اط ًغي

كغاعا بسهىم الخالت بحن الٗغاق واليىٍذ ؾابلت
لهضوعه .اط ال ًلل هظا اللغاع زُىعة ًٖ اللغاع ، 678

اشخام اللاهىن الضولي الٗام .60

املاعر في  29حكغًٍ الشاوي ، 1990 /والظي اظاػ اؾخسضام

وهىظا بضاث البىىص املُشاق جخدغن مً اظل جُبُلها ٖلى

اللىة الزغاط الٗغاق مً اليىٍذ والوٌ مغة مىظ ٖام 1950

اعى الىاك٘ ،بٗض ان اظخم٘ املجلـ الامً الضولي  ،لُخسظ

. 63

الل غاعاث التي مً قانها الخفاّ ٖلى ؾلم والامً

وهىظا فلض بلغذ كغا عاث مجلـ الامً التي انضعها يض

ال ضولُحن.وان املجلـ ًخهغف وفلا للفهل الؿاب٘:

الٗ غاق ،وَبلا الخيام الفهل الؿاب٘ مً املُشاق وللفترة

بٌٗ املىاػٖاث الضولُت بانها جلً التي

جيكب بحن

وٍلغع املجلـ الامً الضولي ان الٗغاق لم ًخمشل للفلغة 2
مً اللغاع 660في  2اب 1990واغخهبذ ؾلُت الخيىمت
61تاعٛ٠ ً١عف تجه ،اٌّصذس عثك روشٖ،ص.12
62
ِذّٛد صاٌخ اٌؼادٌ ،ٟاٌششػ١ح اٌذ١ٌٚح ف ٟظً إٌظاَ اٌؼاٌّٟ
اٌجذ٠ذ،ط، 0اعىٕذس ،ٞداساٌفىشاٌجاِؼ،8111،ٟص.028
ٛ٠ 63عف ِذّذ اٌثٕخٍ ،ً١األُِ اٌّرذذج ٚأِٓ اٌخٍ١ج  ،ط  ، 1دت، ٟ
ِشوض اٌخٍ١ج ٌألتذاز ، ،8111،ص.88

 59تاعُ وش ُ٠اٌغ٠ٛذاْ اٌجٕاتِ ،ٟجٍظ االِٓ ٚاٌذشب ػٍ ٝاٌؼشاق
ػاَ  ، 8112ػّاْ  ،داس اٌض٘شاْ ٌٍٕشش  ، 8119 ،ص.01
 60تاعٛ٠ ً١عف تجه ،اٌؼشاق ٚذطث١ماخ األُِ اٌّرذذج ٌٍمأ ْٛاٌذٌٟٚ
،8111- 0221ط ، 0ت١شٚخِ،شوض دساعاخ اٌٛدذج اٌؼشت١ح 8108،
،ص.16
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مً  29حك غًٍ الشاوي1990 /ولغاًت  2002| 2|13هدى زالزت

واجسظ مجلـ لامً الضولي  17كغاعا مخٗللا ببرهامج "الىفِ

وؾخىن كغاعا .64
وإلاكخهاصًت

ملابل الغظاء" ،بضؤ ؤولها في  14هِؿان  1995اهمها اللغاع
ّ
عكم ( ،)986الظي نضع في  14هِؿان 1995بمىظبه ًمىً
الٗ غ َ
اق مً بُ٘ الىفِ الخام بمبلغ ال ًخجاوػ مجمىٖه ملُاع

املخدضة لها مشُال .ؤهمها كغاع فغى الخهاع ٖلُه ،وكغاع

صوالع ؤمحروي ول حؿٗحن ًىما ،واؾخسضام الٗاثضاث الىفُُت

قملذ

مسخلف املجاالث الؿُاؾُت

والٗؿىغٍت واملضهُت والٗلمُت في ؾابلت لم حكهض لامم

66

بزغاظه مً اليىٍذ ولى باؾخسضام اللىة ،وكغاع "الىفِ

لكغاء إلامضاصاث إلاوؿاهُت .

ملابل الغظاء".

وهدُجت لٗضم الالتزام الٗ غاق باللغاع  ، 678املاعر في 29

وؤهم هظه اللغاعاث:

حكغًٍ الشاوي ، 1990 /والظي اظاػ اؾخسضام اللىة الزغاط

الل غاع  : 687نضع في  3هِؿان 1991؛ وَالب بترؾُم

الٗغاق مً اليىٍذ.

الخضوص بحن الٗغاق واليىٍذ مً زالٌ لجىت زانت بظلً،

بضؤث ٖملُت ٖانفت الصخغاء بلُاصة الخدالف الضولي

هما َالب الٗغاق بالىكف ًٖ وافت ؤؾلخت الضماع الكامل
التي ًملىها وكبىٌ جضمحرها ،وخٓغ جىعٍض ؤًت ؤؾلخت ؤو مىاص

جدذ مٓلت الامم املخدضة في واهىن الشاوي  ، 1991واصث بلى
جد غٍغ اليىٍذ مً غؼو الٗغاق .وبالخاليٖ ،لى عغم ان خغب

لها نفت ٖؿىغٍت للٗغاق .وقيلذ لجىت جفخِل زانت

الخلُج خللذ لاهضاف لانلُت لألمم املخدضة لخدغٍغ

بإؾلخت الٗغاق ،وُٖيذ وخضة ملغاكبت املىكف بحن البلضًً.

اليىٍذ ،ولىً هىان ٖضص مً الىخاثج للخدغع اليىٍذ التي

الل غاع  : 887نضع في  2حكغًٍ لاوٌ  1992وٍضًً فُه

جازغث ٖلى الٗغاق واليىٍذ وصوٌ الٗالم ٖلى الىدى الخالي:

مجلـ لامً ٖضم التزام الٗغاق بالل غاعاث الهاصعة ًٖ
املجلـ ،وٍاهض كلله مً جضهىع الخالت الصخُت والغظاثُت

ا -آزاعه ٖلى الٗغاق:
ُ
-هدُجت لخدغٍغ اليىٍذ ،هؼم الجِل الٗغاق :للض جم جضمحر

للؿيان املضهُحن الٗغاكُحن ،هما ًُلب مً الٗغاق ؤن ٌُٗض

اللضعة الٗؿىغٍت الٗغاكُت بكيل س يء خُض اؾخسضمذ

ظمُ٘ املمخلياث اليىٍدُت التي اؾخىلى ٖلحها .65

كىاث الخدالف ؤخضر لاؾلخت في خملتها يض اللىاث

الل غاع  : 1284نضع في  17واهىن لاوٌ  1999وَكحر بلى ٖضم

الٗ غاكُت.بلغ مجمىٕ الطخاًا الٗؿىغٍحن الٗ غاكُحن ما بحن

التزام الٗغاق بةٖاصة ظمُ٘ اليىٍدُحن وعٖاًا البلضان لازغي

 25000و . 65000وكض جم جهمُم قغوٍ وكف بَالق الىاع

ممً واهىا في الٗغاق في  2آب  1990ؤو بٗض طلً بلى

لخمىحن مفدش ي لامم املخدضة مً جضمحر مٗٓم الهىاعٍش

ؤوَانهم.

املخبلُت في الٗغاق ،ولاؾلخت الىُمُاثُت ،ومغافم لاؾلخت

هما ًلغع ؤن ٌؿمذ الٗغاق للجىت الخفخِل بالىنىٌ فىعا

الىىوٍت.

وصون قغوٍ بلى املىاَم واملغافم واملٗضاث والسجالث

 -جلضم لامم املخدضة مؿاٖضاث آمىت وبوؿاهُت لالظئحن

ووؾاثل الىلل التي جىص اللجىت جفخِكها ،وبلى ظمُ٘

لاهغاص مً زالٌ مىاَم خٓغ الُحران .في هِؿان ، 1991

املؿاولحن والٗا ملحن الظًً جىص اللجىت ملابلتهم ،وٍخدمل

وفلا لألخيام الىاعصة في كغاع مجلـ لامً الضولي عكم ، 688

الٗ غاق وافت جيالُف لجىت الخفخِل والىوالت الضولُت للُاكت

خضصث الىالًاث املخدضة واململىت املخدضة وفغوؿا

الظعٍت في ول ما ًخهل بٗملها.

املدافٓاث الشالر في قماٌ الٗغاق بإنها "مىُلت ؤمىُت"
وَالبذ بسخب اللىاث الٗغاكُت وماؾؿاث إلاصاعة جدذ

64

ذذغِٙ ٓ١ذ ٞاٌشث١ةِ ،ذ ٜششػ١ح ِجٍظ االِٓ اٌذ ٌٟٚف ٟذشعُ١
اٌذذٚد ت ٓ١اٌذٚي اٌّرٕاصػح اٌذاٌح اٌؼشال١ح اٌىٛذ١ح ّٔٛرجا،وٍ١ح اٌمأْٛ
ٚاٌغ١اعٗ.االواد١ّ٠ح اٌؼشت١ح ف ٟادأّاسن،8101،ص.12
65تاعُ وش ُ٠اٌغ٠ٛذاْ اٌجٕاتِ ،ٟشجغ عثك روشٖ ،ص. 01

Page 390

66

http://www.vb.eqla3.com/archive/index.php/t,retrived in 19.12.2019. 258334 -p-5.html
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الىالًاث املخدضة في ْل زضٖت خماًت املؿلمحن الكُٗت

وحؿببذ الخغب في حكغٍض  1,9ملُىن فغص ٖغاقي زاعط الٗغاق
ً
صازلُا مً مىاَم الٗىف بلى مىاَم
وهؼوح  2,5ملُىن ٖغاقي
ً
ؤكل ٖىفا في الٗغاق ،للض زؿغ اكخهاص الٗغاق ٖ 27اما مً

الٗغاكُحن في ؤغؿُـ.67 1992

الخلضم الاكخهاصي.

طعَٗت ملى٘ الٗغاق مً كم٘ ظيؿُاث لاكلُاث املدلُت .هما
جم وي٘ "مىُلت خٓغ الُحران" في ظىىب الٗغاق مً كبل

-في ٖام  ، 2003اهخهى خىم نضام بٗض ؤن ؤَاح به اثخالف

وختى آلان لم ٌؿخلغ الىي٘ في الٗغاق واؾخمغث الخغب

بلُاصة الىالًاث املخدضة ..وك٘ الغؼو ٖلى زلفُت ٖضم

يض املىٓماث إلاعهابُت وجضهىع الىي٘ الؿُاس ي

امخشاٌ الٗغاق ملُالب مفدش ي لاؾلخت ،وصٖم الاعهاب.
بدلىٌ الشالض مً هِؿان مً الٗام هف ؿه ،جمىىذ اللىاث

والاكخهاصي ،ووان هدُجت هظا الغؼو الامغٍيي للٗغاق جسبِ
الكٗب الٗغاقي في صوامت مً املكاول التي ٖهفذ بيافت

مً الاؾدُالء ٖلى مُاع بغضاص الضولي  ،وفي غًىن ؤًام

قغاثده الاظخماُٖت  ،فلض انبذ ٌٗاوي الىشحر مً املكىالث

كلُلت وفي ؤوٌ ؤًاع  ، 2003ؤٖلً الغثِـ بىف ؤن الىالًاث

املؿخٗهُت  ،والتي اٖاصث املجخم٘ الى اهماٍ الخُاة

املخدضة مىخهغة ،وفي ٖام  2004جم بكغاع صؾخىع ماكذ

البضاثُت فهى ٌٗاوي مً هلو قامل في الخضماث الصخُت

للٗغاق وفي ٖام  2005جم اهخساب مجلـ وَجي .وم٘ اعجفإ

وٍخسبِ في مؿدىل٘ الفلغ والبُالت  ،مما ٖؼػ الفىض ى

ٖضص اللخلى وا عجفإ الٗىف والايُغاب اث الؿُاؾُت

وٖضم الامً والاؾخلغاع  ،وجفىىذ الترهُبت الاظخماُٖت

وجهاٖض إلاعهاب جم اللبٌ ٖلى نضام خؿحن في 13

وزللذ مكاول َاثفُت بؿبب اللم٘ والايُهاص والٗىف.

حكغًٍ الشاوي  ، 2003وجم حؿلُمه بلى الؿلُاث الٗغاكُت في
ُ
خؼٍغان  2004ملداهمخه ٖلى ظغاثم مسخلفت ؛ وكض ؤصًً

في ًىم الاهلؿاماث الُاثفُت والٗغكُتٖ .ضم جىفُظ الضؾخىع
. 2005

فُما بٗض باعجياب ظغاثم يض إلاوؿاهُت واٖضم في 30

 - 2آزاعه ٖلى اليىٍذ:

حكغًٍ الشاوي .2006

وان هدُجت م ضمغة للهغإ ،جىبضث اليىٍذ زؿاثغ فاصخت

وبطا هٓغها بلى الخؿاثغ الٗغا كُت ،فةن صعاؾاث الخبراء
جضٖم ع ً
كما ًهل بلى  1,200,00ملُىن ٖغاقي ،مٗٓمهم مً

في مجخمٗها وهظلً ٖلى اكخهاصها وكخل الٗضًض مً
املضهُحن اليىٍدُحن وحٗغى آالف آزغون للخٗظًب .وحٗامل

املضهُحن  . 68ؤنِب ( )2ملُىن شخو بجغوح جتراوح مً

الٗ غاق اليىٍدُىن ؤًًا بلؿىة إلظباعهم ٖلى الفغاع مً

بٖاكت بيؿبت  % 100ختى  %25في هظه الضعاؾت الخالُت،

بلضهم .هما ٖاوى الاكخهاص ؤًًا مً زؿاثغ فاصخت خُض

ًلضع حجم لايغاع الخغبُت التي حٗغى لها قٗب وبلض

ؤيغم الجِل الٗغاقي الىاع في  600مً آباع الىفِ  950في

الٗغاق بمبلغ  39,4ملُاع صوالع .69

اليىٍذ .بلغذ لايغاع التي لخلذ باليىٍذ ؤهثر مً 25

70

ملُاع صوالع .71وهدُجت للُام ٖغفاث بمداطاة نضام ،جم َغص
67اٌٛشائك اٌشعّ١ح ٌّجٍظ األِٓ ،اٌغٕح اٌغادعح ٚاألستؼٍِ ،ْٛذك
أتش١ٔ /ً٠غاْ ِٚا /ٛ٠أ٠اس  /ٛ١ٔٛ٠ٚدض٠شاْ  ،0220اٌٛش١مراْ
\s 88121

68

Nake M. Kamrany and Megan Sieffert,
Estimating War Damages Sustained by Iraq
(2003 - 2010) ,2011, pp.1-retrived in 21-122018
69

Na ke M. Ka mrany a nd Megan Sieffert, Esti ma ting
Wa r Da mages Sustained by Ira q (2003 - 2010) a p.t,p2.
https ://www.huffingtonpost.com/nake -mka mrany/post_1518_b_803541.html.retri ved
in
3.12.2018.
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70

Na ke M. Ka mrany a nd Megan Sieffert, Esti ma ting
Wa r Da mages Sustained by Iraq (2003 - 2010) ,2011,
a p.t,p. 2
71
Berna rd Trainor, Daniel Pipes, a nd Rodman, the
Impa ct of the Iraqi Invasion of Kuwai t, Augus t 3,
2000.
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ؤو يغِ ٖ 450000امل فلؿُُجي ٖلى مغاصعة اليىٍذ بٗض

ووان للخلُج الٗغبي مهلخت بؾتراجُجُت خُىٍت باليؿبت

خغب ٖام.72 1991

للىالًاث املخدضة لام غٍىُت ٖىضما هضصث اللىة الؿىفُدُت

بٗض ازغاط الٗ غاق مً اليىٍذ وجضمحر بىاه الخدخُت  ،وافم

بالخىؾ٘ في املىُلت والخدىم في مىاعصها البترولُت

ٖلى الخىكُ٘ ٖلى اللغاعاث الامم الخدضة  ،وانبذ جدذ
والٗؿىغٍت

الًغوعٍت للؿُُغة ٖلى الاكخهاص الٗالمي.
ً
للض ؤعس ى مبضؤ وا عجغ الظي ؤٖلً في ٖام  1980عصا ٖلى
ً
ً
الخىؾ٘ الؿىفُُتي في ؤفغاوؿخان بغوجىوىال ٖؿىغٍا للضفإ

َاب٘ اللُُٗت  ،ولم حكهض اهفخاخا كِ زالٌ 2003-1991

ًٖ الخلُج واملهالر الاؾتراجُجُت الخُىٍت لىفِ الخلُج

وٍمىً ان هلمـ هظه الخلُلت مً زالٌ انغاع اليىٍذ _

الٗغبي ،فلض بلُذ ٖلُضة واعجغ في ميانها بٗض الخغب

م٘ صوٌ مجلـ الخٗ اون _ ٖلى مُالبت الٗغاق بخُبُم

الباعصة  ،وْل الخلُج الٗ غبي ٌكيل عنُضا اؾتراجُجُا

كغاعاث الامم املخدضة ،بما فحها الافغاط ًٖ الاؾغي اليىٍخحن

مغهؼٍا للىالًاث املخدضة ،ختى مً صون تهضًض الاجداص

وصف٘ الخٗىًٍاث واٖاصة املمخلياث اليىٍدُت  ،ومً ظاهبه

الؿىفُُتي وكُبُت اللُب الىاخض للىٓام الضولي للخغب

َاثلت

الٗلىباث

الضولُت

الؿُاؾُت

والاكخهاصًت  ،وكض ازظث الٗالكاث الٗغاكُت _ اليىٍدُت

74

اٖترف الٗغاق في  1994 10|14بؿُاصة اليىٍذ  ،وامخشاله

الباعصة .

للغاع مجلـ الامً طو الغكم  1993|833املخًمً الاٖتراف

خغب الخلُج لاولى ،التي جؼامىذ م٘ نهاًت الخىافـ

بالخضوص البد غٍت بِىه وبحن اليىٍذ هما عؾمتها اللجىت

الؿىفُُتي لامغٍيي والتي ويٗذ املهالر الاؾتراجُجُت

الخابٗت لالمم املخدضة  ،واخترامه لخغمت الخضوص.

73

للىالًاث املخدضة للخُغ في غًىن ؾاٖاث مً الغؼو

وان مً املفترى ان ًيىن لهظه الخىاػالث امللضمت مً

الٗغاقي لليىٍذ .

الٗ غاق ،وكٗا ٖلى َبُٗت الٗالكاث م٘ اليىٍذ  ،الا ان طلً

ؤصث خغب الخلُج لاولى بلى اؾخجابت جللاثُت للضفإ ًٖ

لم ًىً اي جازحر ٖلى الخيىمت اليىٍدُت  ،التي اؾخمغث

الؿٗىصًت وإلاماعاث مً الغؼو الٗغاقي ،وكض ازخلُذ

باجىفُظ اللغاعاث الضولُت مً صون الازظ بٗحن الاٖخباع

املهالر الاؾتراجُجُت باملهلخت الاكخهاصًت لخماًت

مٗاهاث الكٗب الٗغاقي.

بمضاصاث الىفِ في الخلُج ،خُض كضع مجمىٖها في ٖام

 - 3آزاعه ٖلى مؿخىي الضولي:

 1990بشلثي الاخخُاَُاث في الٗالم.

بن الغؼو الٗغاق لليىٍذ لِـ ٖمال ٖلالهُا في ْغوف اهخهى

ومً املٗلىم واهذ كغاءة نضام زاَئت الؾتراجُجُت املهالر

فحها الخغب الباعصة ،.وجفىً الاجداص الؿىفُتي ،ومً

لامغٍىُت في مىُلت الخلُج وؤزحرا بٗض الهجىم ٖلى مغهؼ

املٗغوف ان الٗ غاق اخخل بلضا ٌٗخبرها الىالًاث املخدضة

الخجاعة الٗاملُت في هُىٍىعن في ؾبخمبر  ، 2001عبِ ال غثِـ

ظؼءا مً مهالخها وهدُجتها وك٘ الٗغاق في فش الهُمىت

ظىعط بىف الضهخاجىع الٗ غاقي بدملخه املٗلىت ٖلى "الخغب

لامغٍىُت ،زالٌ الخغب الباعصة ،وان مً الؿهل وؿبُا

ٖلى إلاعهاب" وكغع بنهاء جدضي نضام خؿحن.

جدضًض املهالر الاؾتراجُجُت ،خضصث الىالًاث املخدضة

ومً الىاخُت الاؾتراجُجُت ،وان ؾُُغة نضام خؿحن ٖلى

مهالر اؾتراجُجُت فُما ًخٗلم باخخىاء الاجداص الؿىفُاحي

الىفِ كض ٖؼػث كىجه بكيل هبحر ،فدىٌ الٗغاق بلى كىة
ٖٓمى قغق ؤوؾُُت بيل ما جدمله اليلمت مً مٗجى لم

72

Kenneth Ka tz man, Kuwai t: Pos t-Sadda m Issues and
U.S. Policy Specialist in Middle Eastern Foreign
Affa i rs, Defense, a nd Tra de Division, 1997, p43.
73ػثذاٌؼض٠ض سِضاْ اٌخطاتٕ١ِ ،ٟا ِثاسن ٚاششٖ ف ٟدك اٌؼشاق
تاٌّالدح اٌثذش٠ح ِ ،جٍح سافذٌٍ ٓ٠ذمٛق  ،جاِؼح اٌّٛصً اٌّجٍذ ، 01
اٌؼذد  ، 8100 ، 10ص.96
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74

اعّاػ ً١صثش اٌّمٍذ ،االعرشاذ١ج١ح ٚاٌغ١اعح اٌذ١ٌٚح،
ت١شٚخ ،0221 ،ص .002
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الٗغبُت املٗخضلت واملجخم٘ الضولي بكيل ٖام ٌؿمذ للهُمىت

جفىٌٍ مً لامم املخدضة ،وفي غًىن زالزت ؤًام جم جدغٍغ

الٗغاكُت ٖلى الخلُج ،بما في طلً اخخالٌ اليىٍذ.

اليىٍذ .76

تهضص صولت الٗغاقٖ ،ؿىغٍا وؾُاؾُا واكخهاصًا صولت

وبٗض ؾلىٍ الاجداص الؿىفُتي ٖام  1991ؤنبذ الىٓام

بؾغاثُل ،وهي صولت قيل هفىطها الفغٍض في الؿُاؾت

الضولي ؤخاصي اللُب ،جاعوا الىالًاث املخدضة الهُمىت

الخاعظُت للىالًاث املخدضة ؤي تهضًض لها ٖلى ؤنها مهلخت

الىخُضة .امخضث مجاالث الىفىط الاكخهاصي والؿُاس ي

ؾُاؾُت مدلُت مهمت لي بصاعة ؤمغٍىُت .واهذ املهالر

لامغٍيي ٖلى ؤظ ؼاء ؤزغي مً الٗالم زالٌ حؿُٗىاث اللغن

الؿُاؾُت الضولُت املغجبُت بإمً الخلُج طاث ؤهمُت

الٗك غًٍ ،مما مىذ الىالًاث املخدضة مؿخىٍاث غحر مؿبىكت

مدؿاوٍت .وبما ؤن مىاعص الُاكت في الخلُج واهذ خاؾمت

مً الؿلُت في ؤواثل ٖام ، 2000ولىً ختى كبل ؤن جخمخ٘

باليؿبت لالكخهاص الٗالمي ،فةن يمان ؾالمت هظه لانىٌ

الىالًاث املخدضة هظا املىك٘ الىخُض هلىة ٖٓمى ٖاملُت،

وبمضاصها ًجب ؤن ًيىن مهلخت اؾتراجُجُت واكخهاصًت

وان لضيها جاعٍش َىٍل في الاهسغاٍ في الً غباث الىكاثُت،
ً
وفلا ملُشاق لامم املخدضةٌُ ،ؿمذ للضوٌ باؾخسضام اللىة

و مً الىاخُت الىاكُٗت ،وان اهخمام الىالًاث املخدضة ًىمً

77

للضفإ يض التهضًض الىقًُ .

في مى٘ ؤي كىة واخضة مً الؿُُغة ٖلى مىُلت الخلُج،

ومً الىاخُت لازغي فةن كغاع الىالًاث املخدضة بالغؼو

وحٗخبر لاٖماٌ الخىؾُٗت في الٗغاق تهضًضا لؼٖؼٖت جىاػن

للٗغاق حٗغيذ الهخلاصاث قضًضة ،وبن الٗىاكب املدخملت

اللىي إلاكلُمي.

لخُاػة الىٓام الٗ غاقي الٗضواوي لؾلخت الضماع الكامل

في املاض ي ،واهذ الىالًاث املخدضة كض جدالفذ م٘ الٗغاق

وبمياهُت صٖم نضام خؿحن للجماٖاث إلاعهابُت ظٗل مً

يض بًغان مً ؤظل الخفاّ ٖلى هظا الخىاػن  ،وهى جاعٍش
عبما ؤكى٘ بغضاص ،مً بحن ٖىامل ؤزغي  ،بإن بصاعة ظىعط

صولت الٗغاق الٗضو الغثِـ للىالًاث املخدضة ،مً مىٓىع
الىاكُٗت الضفاُٖت فةن الىٓام الٗغاقي وظِكه لم ًىً ٖلى

بىف لاب لً حٗاعى ٖؿىغٍا جهغفاتها .75

صعاًت جامت بسفاًا الخغوب الخضًشت ،وبىاء ٖلى هظه الىٓغٍت

بن الؿُاصة هي بخض املباصت لاؾاؽ للىٓام الضولي ،وَكيل
ً
جدضًا إلخضي املباصت
ججاهل الٗغاق لؿُاصة اليىٍذ

ؤصث بلى خكض الجِل واؾخٗماٌ وافت اللُٗاث الخضًشت

وؾُاؾُت خُىٍت للمهالر الضولُت للىالًاث املخدضة.

الخغبُت في غؼو الىالًاث املخدضة للٗغاق.
وباليؿبت للىخاثج خغب الخلُج الشاهُت ،في :2003

لاؾاؽ في الىٓام الضولي .بال ؤن الىالًاث املخدضة وظهذ
ً
ً
بهظا عا نهاثُا لهضام خؿحن (مً زالٌ كغاعي لامم

كامذ كىاث مكترهت مً الىالًاث املخدضة وبغٍُاهُا

املخدضة( )660،678باالوسخاب كبل  15واهىن الشاوي.1990

الٗٓمى (م٘ وخضاث ؤنغغ مً ٖضة صوٌ ؤزغي) بغؼو

وٖىضما لم جمخشل اللىاث الٗ غاكُت ،بضؤث ٖملُت بغٍت

الٗ غاق وهؼمذ بؿغٖت اللىاث الٗؿىغٍت واللىاث قبه

(ٖملُت ٖانفت الصخغاء) في 24قباٍ  1991كاص مً

الٗؿىغٍت الٗغاكُت .جبٗتها مغخلت زاهُت ؤَىٌ جم فحها

الىالًاث املخدضة ،جم صٖمها ٖكغًٍ صولت ؤزغي جم بمىظب

مٗاعيت الاخخالٌ بلُاصة الىالًاث املخدضة للٗغاق مً كبل

76

75

Stephen Alan Bourque, John W. Burdan, The Road
to Sa fwan: The 1s t Squadron, 4th Ca val ry in the 1991
Persian Gulf Wa r, uni versity of north Texas press,
2007,p11.
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Ba ylis , Smi th and Owens, The Globaliza tion of
World Poli ti cs 7e Case Study: The Gulf Wa r, 19901991, Oxford Uni versi ty Press,2008,p22. a t:
https ://sites .ualberta .ca /~raitken/documents/gulfwa
r01_rea l ism.pdf.retrived 11,10,2018
77
Ba ylis , Smi th and Owens, The Globaliza tion of
Worl d Politics 7e Ca se Study: The Gulf War, Ap.t, p22.
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في هظا الخغب .وٍلضع الخبحر الاكخهاصي الخاثؼ ٖلى ظاثؼة

ٖلُه  .80وبخاعٍش  2003/12/ 29ػاع وػ ٍغ الخاعظُه الٗغاقي (
هىقُاع ػٍباعي) الي ىٍذ وؤلخلى م٘ وػٍغ الخاعظُت اليىٍتي،

املخمغصًً . 78زم هىان الخيلفت الاكخهاصًت للىالًاث املخدضة
هىبل ظىػٍف ؾدُغلُتز ؤن الخيلفت إلاظمالُت لهظا الغؼو

واهض ان ػٍاعجه لليىٍذ عؾمُت لظ غاء مباخشاث مٗهم خىٌ

ومداوالث اخخالٌ الٗغاق جتراوح بحن  5,3جغٍلُىن صوالع .79

الٗالكاث الشىاثُه .وٖىض حكىُل مجلـ الخىم الاؾدكاعي

وان الاخخالٌ الامغٍيي للٗغاق ٖام  2003اؾدىض ٖلى

الٗ غاقي ،واهذ اليىٍذ في ملضمت الضوٌ الٗغبُه التي عخبذ

املٗلىماث غحر صكُلت خىٌ امخالن الٗغاق الؾلخت الضماع

بدكىُل هظا املجلـ ،طلً بٗض ان كضم املجلـ اٖخظاعه

الكامل ومضي اعجباَه باملىٓماث الاعهابُت ٖلى الغغم

للكٗب اليىٍتي ًٖ غؼو الىٓام الؿابم لليىٍذ .وفي ًىم

الجهىص الىبحرة التي كام ها لجان الخفخِل الضولُت.

الازىحن  ، 2004/6/28اٖلىذ الخيىمت اليىٍدُت جغخُبها

املُلب الشاوي :جُىع الٗالكت بحن الٗ غاق واليىٍذ بٗض

بىلل الؿلُه الى الٗ غاكُحن ،هما اؾخًافذ ول مً عثِـ

ٖام.2003

الىػ عاء الٗ غاقي (ؤًاص ٖالوي) وعثِـ الجمهىعٍت (غاػي
81

اما بٗض ( ) 2003فلم جمى٘ اللًاًا وامللفاث الٗاللت بحن

الُاوع)

الٗ غاق واليىٍذ ٖلى مضي الؿىىاث املايُت الى مداوله

وفي  2005/1/30عخبذ اليىٍذ بإالهخساباث الٗ غاكُت والتي

جُىٍغ الٗالكاث الشىاثُت في مجاالث قتى ،وطلً لبضء مغخله

اؾفغث ًٖ حكىُل خيىمت (ؤبغاهُم الجٗفغي) ،واؾخلبلذ

ظضًضة مً الٗالكاث جلىم ٖلى الخٗاون وجدلُم املهالر

اليىٍذ عثِـ الىػ عاء (ؤبغاهُم الجٗفغي) وٖضص مً وػعاثه،

املكترهت .وهما هى مٗغوف ؤن الٗالكاث اهلُٗذ في وافت
ً
ً
املجاالث ٖام  ، 1990لىجها قهضث جدؿىا وؿبُا بٗض

وؤٖاصه الٗالكاث الضبلىماؾُت م٘ الٗغاق بٗض كُُٗت
ً
اؾخمغث (ٖ )15اما.

ؾلىٍ الىٓام الٗغاقي ٖام  2003هدُجت الاخخالٌ الامغٍيي

وجضعن الخيىمت اليىٍدُت جماما زُىعة اهفالث الاويإ

للٗغاق .

الامىُت في الٗغاق ٖلى مؿخلبلها الؿُاس ي ،وٖلى َبُٗت

وٍبضو ان مما جلضم ان اليىٍذ ؾاهمذ وبكيل فاٖل في

الٗالكاث م٘ الخيىمت الٗغاكُت  ،لظلً اْهغث خغنها في

تهُئت الاعيُت املىاؾبت الخخالٌ الٗغاق في ٖام  2003الظي

ول املاجمغاث ٖلى شجب الٗىف والغفٌ اللاَ٘ لخلؿُم

اؾلِ اهم الىٓام الضهخاجىعي  ،وهىظا حغحر الىٓام

الٗ غاق  ،والضٖىة للخفاّ ٖلى وخضجه  ،بل ونل الامغ ٖلى

الخىم في الٗغاق املاعق الىخُض لليىٍذ  ،وحغحرث َبُٗت

صٖم الخيىمت الٗغاكُت  ،مً زالٌ جلضًمها مىدت كُمتها

الخىاػهاث الاكلُمُت والضولُت في قغق الاوؾِ بكيل الٗام

( )120ملُىن صوالع اكُاعي التربُت والصخت  ،هما حٗهضث

وزلُج الٗغبي بىظه الخهىم.
وبٗض ان جىلى الخاهم املضوي (بىٌ بغاًمحر ) مىهبه في

بضعاؾت ما بظمت الٗغاق مً الضًىن  ،زم جبٗتها بٗض طلً
جلضًم ( )10ملُىن صوالع للمخًغعًٍ مً خاصزت ظؿغ الاثمت

الٗ غاق ،اٖلً ًٖ يغوعة ٖىصة الٗالكاث الى ما واهذ

في .2006
وقهضث الٗالكت بحن الٗغاق واليىٍذ جُىعا ملخىْا بٗض

78

Mi chael B Kelley and Geoffrey Ingersoll the
Sta ggering Cos t of the Las t Dade's Wa r Wa r in Ira q ،
2014.
79
Sti glitz-Bilmes , The cos t of the wa r: April 8, 2008,
https ://www.cbo.gov/publi ca tion/24762 (Mi chael B
Kelley and Geoffrey Ingersoll the Staggering Cos t of
the Las t Decade's US Wa r in Iraq, 2014 — In Numbers
Jun.
20,
2014),
a t:
https ://www.businessinsider.com/the -i raq-wa r-bynumbers-2014-6.retrived 1.11.2018.
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اهخساباث ٖام  2006وظاءث مغخلت الخيىمت الضاثمت في
الٗ غاق ،وفي هظه املغخلت جم الخُغق الى ملفاث مهمت ازىاء
80

https ://www.aljazeera.net/encyclopedia/icons/2016/
 2/2/تٛي -تشّ٠ش -أِ١شو- ٟدىُ -اٌؼشاقretri ved i n 3,1,2019
 81ػثذ هللا خٍ١فح اٌشا٠ذ ،ٟاٌؼاللاخ اٌؼشال١ح _ اٌى٠ٛر١ح ِ ،جٍح اساء
دٛي اٌخٍ١ج ِ ،شوض اٌخٍ١ج ٌالتذاز ػذد  ، 8111 ، 86ص.81
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ػٍاعة عثِـ الىػ عاء ( هىعي املاليي ) الى اليىٍذ بخاعٍش 20

ًمىً اللىٌ ان اليىٍذ جفاٖلذ باًجابُت م٘ وي٘ الٗغاقي

 ، 2006/6/هاكل زاللها ملف جغؾُم الخضوص وامياهُت خلها

الجضًض في ْل ونىٌ الكُٗت الى الخىم .84

ٖبر الخىاع الشىاجي ،وكضوان مً زماع ػٍاعجه جاهُض الجاهب

اما في مجاٌ الٗالكاث الاكخهاصًت بحن البلضًً فلض وان لها

اليىٍتي املكاعهت في ماجمغ الٗهض الضولي املخٗلم بالضًىن

خهت هبحرة في حٗ ؼٍؼ الشلت بحن البلضًً ٖلى ٖىـ جماما

الٗغاق  ،وصٖم ٖملُت الاؾدشماع فُه.82 .

مً صوٌ الٗغبُت املجاوعة للٗ غاق التي وان ًخسىف بًٗها

وبدض ال غثِـ الٗ غاقي ظالٌ الُلباوي م٘ امحر اليىٍذ

مً الىلىط الى املٗترن الاكخهاصي ملا ٌكهضه مً الفىض ى

الكُش (نباح الاخمض الهباح )ؾبل جُىٍغ الخٗاون بحن

واهفالث امجي  ،وٍمىً بُان الضوع اليىٍتي باالحي .85

البلضًً في املجاالث وافه ،ويغوعة اٖاصة الخمشُل

 - 1جمىً قغهت املساػن الٗمىمُت اليىٍدُت مً خهىٌ

الضبلىماس ي بحن الٗ غاق واليىٍذ ،وبالفٗل ُٖيذ اليىٍذ

ٖلى ٖلض لىلل الىكىص مً زؼاهاث الىفِ الىَىُت

بخاعٍش  2008/7/18ؾفحرا لها في بغضاص ،وكضمذ اوعاق

اليىٍدُت الى املؿخىصٖاث الجىىبُت لكغهت حؿىٍم

اٖخماصه في  . 2008/10/22وفي  2009/2/27كام مدمض

الىفِ الٗ غاكُت( ؾىمى) ،وبلُمت ( )2760ملُىن صوالع

نباح الؿالم ،عثِـ مجلـ الىػعاء اليىٍتي ،وبٗض كُُٗه
ً
لـ(ٖ ) 19اما  ،بؼٍاعة الٗ غاق اط اظخم٘ م٘ عثِـ الىػ عاء هىعي

امغٍيي ملضة زالزت اقهغ.
 - 2وكٗذ الكغهت الٗامت للىلل البرًت الٗ غاكُت ٖلضا م٘

املاليي وقهض الللاء بدض ؾلؿلت مً اللًاًا املهمت .83

قغٍىتي( الفًُلت والشلت) اليىٍدُحن جًمً كُامها

اوال:اؾباب جدؿً ٖالكت بحن الٗغاق واليىٍذ بٗض ٖام

بىلل البًاج٘ املؿخىعصة واملهضعة بحن البلضًً بما

2003

فحها املىاص الغظاثُت والاوكاثت واملىاص ازغي.
ولخٗ ؼٍؼ الٗالكاث واٖاصة الاظىاء الىصًت جم جلضًم اوعاق

ًمىً بُان الاؾباب التي جمىً وعاء مىاكف اليىٍذ اػاء
الٗ غاق وجدؿجها بامللاعهت م٘ الضوٌ املجاوعة الٗغبُت في هظه

اٖخماص (مدمض خؿحن مدمض بدغالٗلىم) بخا عٍش 2010 /6/1

املغخلت الى مجمىٖت اؾباب ًاحي في ملضمتها:

واوٌ ؾفحر للٗغاق في اليىٍذ بٗض الاخخالٌ الامغٍيي ٖلى

ا  -ان لليىٍذ مهلخت مباقغة في اؾخلغاع الٗ غاق وطلً الن

الٗغاق.

انهُاع الىي٘ الامجي والؿُاس ي والاكخهاصي لً ًيىن بال

وم٘ بضاًت ٖام  2011بضاث مغخلت ظضًضة مً الخٗاون بحن

جضاُٖاث كىٍت ٖلحها وعبما ًيخج ٖىه ازاع غحر مخىكٗت جمخض

البلضًً جمشلذ بالخباصٌ الغؾمي لل ؼٍاعاث بحن املؿاولحن

الى صازل اليىٍذ.

وجمدو ًٖ طلً امغان.

ب  -ان للميىن الكُعي في اليىٍذ صوعا وجازح را في جىظُه

الاوٌ :حكىُل لجىت وػاعٍت مكترهت ًتراؾها وػٍغا الخاعظُت

ناو٘ اللغاع اليىٍتي هدى اجساط اججاها وؾُُا اػاء ماًدضر

لبلضًً ملخابٗت اللًاًا التي حؿهم في ازغاط الٗ غاق مً بىض

في الٗغاق مً جهاعٕ اعاصاث صوٌ الجىاع ٖلى اعيه ،ومً زم

82

ػثذ اٌشدّٓ ٔٛ٠ظ اٌؼث١ذ ، ٞاٌى٠ٛد ٚاٌّرغ١شاخ اٌغ١اع١ح فٟ
اٌؼشاق  ، 8119_8112 ،اٌّصذسعثك روشٖ ص.828
ِ83صطف ٝاٌمش٠ش ،ٟاٌّرغ١شاخ ف ٟاٌؼاللاخ اٌذ ٗ١ٌٚاٌؼشال_ ٗ١
اٌى٠ٛد أّٛرجا، 8101 ،
http://m.a hewar.org/s.asp?aid=Retrived i n
/ 2 /8101=&q 1&u=&i =1&ci d=1&r=1216628.12.2018
86

84جٍّ١ح ظا٘ش ،اٌذٚس اٌغ١اعٌٍ ٟش١ؼح اٌى٠ٛدِ ،جٍح اتذاز
االعرشاذ١ج١حِ،شوض اٌثالدٌٍ ٞذساعاخ  ٚاالتذاز االعرشاذ١ج١ح ،تغذاد،
اٌؼذد( ،8102 ،)1ص. 021- 020
85
ِذّذ ػثذاٌشدّٓ ٔٛ٠ظ اٌؼث١ذ ، ٞاالفاق اٌّغرمثٍ١ح ٌٍؼاللاخ
اٌؼشال١ح – اٌخٍ١ج١ح فِ ٟجاي االلرصادِ ، ٞجٍح اٌذساعاخ الٍ١ّ١ح ،
ِشوض اٌذساعاخ الٍ١ّ١ح  ،جاِؼح اٌّٛصً  ،اٌؼذد (، 8101 ، )02
ص.218- 212
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الؿاب٘  ،وكض ٖلضث اللجىت اظخماٖها في اليىٍذ زالٌ

الىػ عاء الٗغاقي في  2017ان بالصه ػوصث الخيىمت اليىٍدُت

فترة . 86 2011 |3|28- 27

بٗلىماث هشحرة هظا الخهىم.

الشاوي :هى اكتراب الٗغاق مً الخغوط مً َاثلت البىض

ب  -ملف الدًىن والتعىيضاث:

الؿاب٘ وهلله الى بىض الؿاصؽ وهظا مانغح به عثِـ

حٗض مؿالت الضًىن اخضي مؿبباث الغؼو الٗ غاقي لليىٍذ في

الىػ عاء اليىٍتي ظابغ مباعن الخمض الهباح الظي ػاع الٗغاق

ٖام  ، 1990فالٗغاق وان مضًً لليىٍذ بمبلغ ( )13,2ملُاع

في  21اب  2013الظي اقاع في صخف ان بالصه ؾدبلغ الامم

صوالع كضمتها اليىٍذ ٖلى قيل اللغوى مً صون الفىاثض،

املخدضة بًغوعة زغوط الٗغاق مً البىض الؿاب٘ وىهه اوفى

ازىاء الخغب الٗغاكُت  -الاًغاهُت .ولم حؿضص هظه املبالغ مً

بااللتزاماث املترجبت ٖلُه م٘ اليىٍذ .87

كبل الٗغاق ،بل ا يُفذ ٖلحها الخٗىًٍاث املفغويت مً

زاهُا :كًاًا زالف بحن البلضًً

كبل الامم املخدضة لغؼو اليىٍذ في ٖام  ، 1990وطلً ملا

ان هىان الٗضًض مً اللًاًا الاقيالُت بحن اليىٍذ

لخم مً ا يغاعظؿُمت ؾببتها الخغب ،وللض بلغذ

والٗغاق واهم هظه اللًاًا هي واالحي:
ا -كًُت املفلىصًً ب  -ملف الضًىن والخٗىًٍاث ط-

الخٗىًٍاث املالُت التي اكغتها لجىت الامم املخدضة ب()53
ملُاع صوالع ،بُجها ( ) 39ملُاع صوالع لضولت اليىٍذ  ،وكض

مؿالت الخضوص ص  -مُىاء املباعن:

اؾخلمذ اليىٍذ لغاًت ٖام  2009هدى( )13,207ملُاع صوالع

ا -كضيت املفلىدًن:

وال جؼاٌ هدى( ) ٦،٩ملُاع صوالع بظمت الٗغاق واظبت الؿضاص
90

جضعي اليىٍذ بانها فلضث ( )605شخو مً عٖاًا فلضوا

لجاهب اليىٍتي .

ازىاء الاظخُاح الٗ غاق لليىٍذ ،وخملذ اليىٍذ الىٓام

واٖغب الٗباصي في للاء م٘ ووالت الىباء اليىٍدُت

الؿابم مؿاولُت خُاتهم  ،ومىظ ٖام  1991جُالب اليىٍذ

في ًٖ 2017|6|27امله بانهاء ول امللفاث الٗاللت بحن

الىكف ًٖ اماهً جىاظضهم واٖالن ًٖ مهحرهم في خحن

البلضًً مىظ غؼو اليىٍذ بما فحها ملف الخٗىًٍاث التي لم

ًغفٌ الٗغاق هظه الاتهاماث ،وبلي مىكف الضولخحن ٖلى

ًدبلى ؾىي  4,6ملُاع صوالع ماهضا التزام الٗ غاق بؿضاصها

ماهى ٖلُه ختى ٖام  2003حكيلذ لجىت مخابٗت ملف

وىنها كغاعا اممُا واظب الخىفُظ .91

الاؾغي واملفلىصًً .88

ط  -مؿالت الخضوص:

كامذ لجىت املكيلت بالبدض ًٖ املفلىصًً في الٗغاق ،وكض

وهي مكيلت كضًمت والصة ليل املكاول التي خضزذ الخلا

جم حٗغف ٖلى( )233عفاجا مً انل ()605مفلىصا  ،في اعب٘

وماػالذ لخض الان جمشل وابدا للٗالكاث بحن البلضًً  ،فٗلى

مىاك٘ صازل الٗغاق ،وان عفاجحن فلض اهدكفخا في امللابغ

الغغم مً ان الخضوص جم جغؾمها ٖام  1994بمىظب كغاع

الجماُٖت في اليىٍذ ،وكض خالذ الٓغوف الامىُت التي

( ) 833وكض كبل الٗغاق بظلً مغغما ٖىه ،الا ان اليىٍذ

ٖهفذ بالبالص صون اهماٌ الٗملُت . 89واهض ٖباصي عثِـ

86جؼفش ػثذاالِ١ش اٌذغ٘ ، ٟٕ١اشُ ِشصٚق اٌشّشِ ، ٞصذس عثك
روشٖ  ،ص .82- 80
87
طالي ص٠ذ اٌؼاصِ ، ٟاٌغ١اعح اٌخاسج١ح اٌى٠ٛر١ح ذجاٖ اٌؼشاق تؼذ
اٌغض ٚاالِش٠ىِ ، 8112 ٟجٍح اٌّغرمثً اٌؼشتِ ، ٟشوض دساعاخ
اٌٛدذج اٌ ؼشت١ح  ،ت١شٚخ  ،اٌؼذد( ، 8101 ، )816ص.20
88
ِذّذ ػثذاٌشدّٓ ٔٛ٠ظ اٌؼث١ذ ، ٞاٌى٠ٛد ٚاٌّرغ١شاخ اٌغ١اع١ح فٟ
اٌؼشاق ِ ، 8119- 8112صذس عثك روشٖ ،ص.818
 89شثىح اٌؼشراس  ،د ٓ١ذصثخ اٌمضا٠ااالٔغأ١ح ٚفٛدا ٌٍغ١اعح اعشٜ
اٌى٠ٛد.8112|2|8 ،
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i n www.s htar.enana.blogspot.com.R etrived
23.10.2018.
 90ػذٔاْ ادّذ عٍ ، َٛاعاِح ِشذض ،ٝاالفاق اٌّغرمثٍ١ح ٌٍؼاللاخ
اٌؼشال١ح  -اٌى٠ٛر١ح ِا تؼذ ٔغ١اْ ،8112ط ، 0داس اٌّىرة اٌثصائش،
ت١شٚخ  ،8100 ،ص.080
91

ػالء اٌ٠ٛٙجً  ،اٌؼاللاخ اٌؼشال١ح اٌى٠ٛر١ح اصشاس ػٍٝ
ذجاٚص اٌخالفاخ ، 8106 |9 |86 ،ص  ،0أظش :
https://www.kuna.net.kw/ArticlePrintPage.aspx
?id=2620719&language=ar#
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جمىىذ الخهىٌ ٖلى مؿاخاث واؾٗت الٌؿتهان ها مً

الؿىىُت ،وهي بظلً حؿعى لخلم مهاصع مؿخضامت

الاعاض ي الٗغاكُت بمىظب اللغاع (.)833
د  -مشكلت الحلىل الىفطيت املشتركت:

للضزل وجللُل الاٖخماص ٖلى الىفِ .94
لظلً جضعن اليىٍذ بان طلً ؾىف ًدغمها مً املؿاهمت

هىان ٖضص مً الخلىٌ الىفُُت املكترهت بحن الٗغاق

في هلل الخجاعة الٗاملُت ،وهي فغنت جياص الحٗىى ولهظا

واليىٍذ ولٗل اهمها الخلل الظي ٌؿمى في الٗغاق

ؾاعٖذ هدى اوكاء مُىاء مباعن لخغمان الٗغاق مً هظه

(الغمُلت) وفي اليىٍذ

املمحزاث.

ب(الغجلت) ،اط جلىم اليىٍذ باؾخغالله بُغٍلت الافلُت .92

- 1ان وظىص مُىاء املباعن في مىك٘ الخالي ،ؾىف ًدىٌ صون

ص  -مُىاء املباعن:

جمىً الٗ غاق مً حٗ ؼٍؼ كضعة مىاهئه الخىافؿُت ،ؾىاء ٖلى

ٌُٗض مُىاء املباعن مً املىاويء املسُِ لها ان جيىن مً

املضي اللغٍب او البُٗض ،ومً زم ؾخيىن املىاويء الٗغاكُت ،

اهبر املىاويء في زلُج الٗ غبي وهى كُض الاوكاء ٖلى ظؼٍغة

زاعط مىٓىمت املىاويء الضولُت التي جُبم اكخهاصًاث

بىبُان الىاكٗت في قماٌ صولت اليىٍذً ،مغ اوكاثه باعبٗت
مغاخل ٖلى ان جىجؼ املغخلت الاولى في ٖام  2015م٘ وظىص

الدجم الىبحر وؾٗحها الخشِض لغف٘ اهخاظه  ،وجسفٌُ
الخيالُف.

مسُِ هُىلي مؿخلبلي ًهل الى ( )60عنُفا  .93وان

- 2في خالت اؾخىماٌ مُىاء املباعن ؾىف ًلُ٘ الُغٍم امام

لليىٍذ صواف٘ ٖضًضة اكخهاصًت وامىُت وؾُاؾُت مً وعاء

ظمُ٘ الؿفً الىنىٌ الى مُىاء الفاو الىبحر وبالىدُجت لم

اوكاء هظا املُىاء وهي :

ً ىً هىان مبرعا لخىفُظه ،وؾخهاب ٖىضها مىاويء الٗغاق

 - 1اصعهذ اليىٍذ ٖىصة اهمُت الٗغاق في املىُلت ،والؾُما

الخالُت بالكلل ،ومً زم ؾىف ٌؿخسضم الٗغاق املىاويء

في زاعَت الخجاعة الٗاملُت ،في ْل بلاء الُلب اليامً

الٗاملت في صوٌ الجىاع لىلل ناصعاجه و واعصاجه ٖلى خض
95

ٖلى هلل ججاعة ج غاهؼٍذ ٖبر الٗغاق الظي ًلضع بايٗاف

ؾىاء  ،هاهًُ ًٖ جدمله ولفت ايافُت .

حجم الخجاعة الٗغاكُت الخاعظُت ،زاعط هُاق الخضوص

مما القً فُه ان هظه املكاول اللاثمت بحن البلضًً التي

َاكت مىاويء الٗغاق الاؾخٗابُت وجُمذ اليىٍذ باوكائها

واهذ ؾببا في جىجغ الٗالكاث بُجهما ٖلى الضوام التي جدخاط

ملُىاء مباعن بخفىٍذ الفغنت ٖلى الٗغاق وحغُُتها

الى اٖاصة الىٓغ والٗمل الجاص ٖلى حؿىٍتها ملا ًسضم

لجؼء هام مً هظا الُلب واؾخغالٌ املىاف٘ املهاخبت

مهلخت قٗبحن الظي جغبِ الٗىامل التي ججمٗه اهثر مً

لهظه الٗملُت في صٖم جىمُتها الاكخهاصًت.

الظي جفغكه.

ٌ - 2ؿهم املكغوٕ في اهفخاح اليىٍذ ٖلى الٗالم ججاعٍا
واكخهاصًا ،وؾىف ًدىلها الى مغهؼ الخجاعي ومالي بٗض

وم٘ بضاًت ٖام  2011بضاث مغخلت ظضًضة مً الخٗاون بحن
البلضًً جمشلذ بالخباصٌ الغؾمي لل ؼٍاعاث بحن املؿاولحن

الاهتهاء مً اوكاثه وىهه ًٓم مضًىت للهىاٖاث

وجمدو ًٖ طلً امغان .

الخفُفت وبدحرة نىاُٖت ومىخجٗاث الؿُاخُت ومىاَم

الاوٌ :حكىُل لجىت وػاعٍت مكترهت ًتراؾها وػٍغا الخاعظُت
لبلضًً ملخابٗت اللًاًا التي حؿهم في ازغاط الٗ غاق مً بىض
94

جؼفش ػثذاالِ١ش اٌذغ٘ ، ٟٕ١اشُ ِشصٚق اٌشّش ، ٞذاش١شاخ أشاء
ِٕ١اء اٌّثاسن  ،ػٍِ ٝششٚع ِٕ١اء اٌفا ٚاٌىث١ش ،اٌّجٍح اٌؼشال١ح ٌٍؼٍَٛ
االلرصاد٠ح ،اٌؼذد ، 8100،21،ص.01- 02
95جّاي داِذ اٌشش١ذ  ،غاٌة ٔاصش اٌغؼذٕ١ِ ، ْٚاء اٌفا ،ٚدساعح فٟ
جفشاف١ا إٌمًِ ،جٍح جّؼ١ح اٌجغشاف١ح اٌؼشال١ح  ،اٌّجٍذ (، )0
اٌؼذد( ، 8100 ، )96ص.10

92

ِاٌه دداَ اٌجّ١ٌّ ، ٍٟ١اء ِذغٓ اٌىٕأِ ،ٟصذس عثك روشٖ ،
ص.018
ٕ١ِ 93اء اٌّثاسن اٌى٠ٛرٚ ٟذاش١شاذٗ االلرصاد٠ح ٚاٌغ١اع١ح ػٍ ٝاٌؼشاق
،أظشwww.tel lskuf.com/index.php?option=com :
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الؿاب٘  ،وكض ٖلضث اللجىت اظخماٖها في اليىٍذ زالٌ

ماجبلى مً املخٗللاث ماهضا ان بغضاص مؿخٗضة لهظا

فترة  2011|3| 28- 27وكض اهشلذ ًٖ هظه اللجىت اعب٘ لجان

الخٗاون لضف٘ الٗالكت الى الامام وبما ًسضم مهلر الكٗبحن

فغُٖت وهي ٖلى هدى الاحي:

الكلُلحن .98

اللجىت الاولى :الىٓغ في كغاع مجلـ الامً( )833في ٖام

وفي امللابل كاٌ الؿفحر اليىٍتي في الٗغاق ؾالم الؼماهان

 ، 1993بما في طلً نُاهت الضٖاماث الخضوصًت واؾخىماٌ

ان املىكف اليىٍتي زابذ في صٖم امً ووخضة وؾُاصة

جغؾُم الخضوص البد غٍت بحن البلضًً  ،وخغٍت املالخت وجىُٓم

واؾخلغاع الٗغاق الكلُم مً صون جضزل في قاوهه

وجىمُت الٗمل البدغي في زىع ٖبضهللا.

الضازلُت مٗغبا ًٖ امله بان جخيلل ظهىص جدلُم املهالخت

اللجىت الشاهُت :جىٓغ في حٗىًٍاث والضًىن واملمخلياث

الىَىُت في الٗغاق بالىجاح.

الٗاث ضة لليىٍدُحن في الٗغاق ومبجى اللىهلُت في البهغة

و ؾاعٖذ اليىٍذ في مضًض الٗىن للىاػخحن في املدافٓاث

وخغهت الخباصٌ الخجاعي والىمغوي بحن البلضًً.

الاهباع ونالح الضًً وصًالى واملىنل وهغوىن اط حٗهضث في

اللجىت الشالشت :جىٓغ كًاًا املفلىصًً واملخخلياث اليىٍدُت

ٖام  2015بخلضًم  200ملُىن صوالع الغازت الىاػخحن
وباوكاء  23مضعؾت همىػظُت في ٖضص املدافٓاث الٗغاكُت ،

اللجىت ال غابٗت:جىٓغ في جدضًض اجفاكُت جىُٓم الخضماث

وبىاء مؿدكفى الجغاخت في البهغة.

الجىٍت مً الٗغاق واليىٍذ ،وحٗاون الىفُي بحن الخضوص

واهض زالض املًف عثِـ مجلـ اصاعة الهُئت الٗامت لخلضًغ

املكترهت ومى٘ ججاوػاث الهُاصًً الٗغاكُحن وصوعٍاث

الخٗىًٍاث اليىٍدُت ًٖ زؿاثغ الاخخالٌ الٗغاقي ان

واملفلضًً الٗغاكُحن واليىٍدُحن.

املغاكبت الٗغاكُت.

96

اليىٍذ صٖمذ للمغة الشالشت َلب الٗ غاق في الضوعة 81

الشاوي :هى اكتراب الٗغاق مً الخغوط مً َاثلت البىض

بخاعٍش  2قباٍ 2016الظي اعظا ٖملُت اؾدىاف اًضإ
( )% 5في نىضوق الخٗىًٍاث لؿىت ايافُت ازغي ختى

الىػ عاء اليىٍتي ظابغ مباعن الخمض الهباح الظي ػاع الٗغاق

|1واهىن الشاوي| 2018وٍاحي هظا الخاظُل اهُالكا مً

في  21اب  2013الظي اقاع في صخف ان بالصه ؾدبلغ الامم

الٗالكاث الازىٍت الغاسخت بحن البلضًً ومؿاولُاث اليىٍذ

املخدضة بًغوعة زغوط الٗغاق مً البىض الؿاب٘ وىهه اوفى

يمً الخدالف الضولي الهاصف الى مؿاٖضة الٗغاق لخجاوػ

الؿاب٘ وهلله الى بىض الؿاصؽ وهظا مانغح به عثِـ

بااللتزاماث املترجبت ٖلُه م٘ اليىٍذ.
وكاٌ الٗباصي

97

املغخلت الخغظت التي ًمغ ها في مىاظهت جىُٓم الضاٖل

في للاء م٘ ووالت الىباء اليىٍدُت

الاعهابُت ،واهسفاى اؾٗاع الىفِ الٗاملُت.وازحرا نضع كغاع

في 2017|6|27ملىاؾبت طهغي ٖىصة الٗالكاث الٗغاكُت –

مجلـ لامً عكم  2390ماهضا ٖلى ؤن الُغفحن (الٗغاق

اليىٍدُت( اهه ٖلى الغغم مً ان الىٓام الؿابم خاوٌ ان

ولامم املخدضة) كض هفظا الخضابحر املفغويت وفم الفهل

جيىن ٖالكخىا باليىٍذ ٖالكت صمىٍت حٗؿفُت لىىىا وهلل

الؿاب٘ بمىظب الل غا عًٍ  )2010( 1958والل غاع 2335

الخمض هجخىا الى اٖاصة الخىاػن الى جلً الٗالكاث  ،واٖغب

( ،) 2016وَٗض اللغاع َغٍلا للٗ غاق الؾخٗاصة ويٗها

ًٖ امله بانهاء ول امللفاث الٗاللت بحن البلضًً اليىٍدُحن ،

99

الُبُعي ومياهتها الضولُت .

وصٖا الٗباصي الى مؼٍض مً الخٗاون بحن البلضًً لخجاوػ
98

ػالء اٌ٠ٛٙجً  ،اٌؼاللاخ اٌؼشال١ح اٌى٠ٛر١ح اصشاس ػٍ ٝذجاٚص
اٌخالفاخ،،اٌّشجغ عثك روشٖ ،ص ،0أظش:
=https ://www.kuna.net.kw/ArticlePrintPage.aspx?id
#&l a nguage=ar8981602

 96جؼفش ػثذاالِ١ش اٌذغ٘ ، ٟٕ١اشُ ِشصٚق اٌشّشِ ، ٞصذس عثك
روشٖ  ،ص .82- 80
 97طالي ص٠ذ اٌؼاصِ ، ٟاٌغ١اعح اٌخاسج١ح اٌى٠ٛر١ح ذجاٖ اٌؼشاق تؼذ
اٌغض ٚاالِش٠ىِ ، 8112 ٟجٍح اٌّغرمثً اٌؼشتِ ، ٟشوض دساعاخ
اٌٛدذج اٌؼشت١ح  ،ت١شٚخ  ،اٌؼذد( ، 8101 ، )816ص.20

99

https ://arabic.sputniknews.com/arab_world/201712
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اٖلىذ الخاعظُت الٗ غاكُت زغوط الٗغاق مً البىض الؿاب٘

مؿاخت مُاه الٗغاق إلاكلُمُت ووي٘ الٗغاق جدذ َاثلت

ملُشاق لامم املخدضة.،وكاٌ املخدضر باؾم الخاعظُت

الفهل الؿاب٘ مً مُشاق لامم املخدضة.

الٗ غاكُت ،ؤخمض مذجىب ،في بُان هللخه الؿىمغٍت هُىػ،

 - 4ان اليىٍذ ؾاهمذ وبكيل فاٖل في تهُئت الاعيُت

بهه بٗض ؾلؿلت مً الىجاخاث الضبلىماؾُت التي خللتها

املىاؾبت الخخالٌ الٗغاق في ٖام  ، 2003وفي الىاك٘  ،ان

وػاعة الخاعظُت الٗ غاكُت ،فلض جيللذ ظهىصها بةنضاع

ٖملُت اخخالٌ الٗغاق ،هى جُىع لخُت خغب الخلُج لاولى

مجلـ لامً كغاعا بسغوط الٗغاق مً الفهل الؿاب٘.

وظٗل الٗغاق هضولت جضٖم اللاٖضة ،والهجماث يض

الخاجمت

الٗضًض مً الؿفاعاث لامغٍىُت في ؤفغٍلُا ،وٖالكت الٗغاق

جىنل البدض الى ٖضة الىخاثج اهمها:

باخضار  11اًلىٌ . 2001وكض جبحن ؤن هظه الاتهاماث ال

- 1جغهذ الجغغافُا الؿُاؾُت للٗغاق واليىٍذ ،بهمتها ٖلى

ؤؾاؽ لها مً الصخت ،واصث اخخالٌ الٗغاق مً كبل

َبُٗت الٗالكاث ٖلى َىٌ املضة  . 2018- 1921مً خُض

الىالًاث املخدضة لامغٍىُت الى ػٍاصة هُمىت الىالًاث املخدضة

جباٖض جاعة وجلاعب واللُُٗت جاعة ازغي  ،وما ًؼاٌ وؾِبلى
مُٗى الجغغافُا الؿُاؾُت خايغا في حكىُل مالمذ

لامغٍىُت في مىُلت الخلُج الٗغبي.
- 5بٗض ان جىلى الخاهم املضوي (بىٌ بغاًمحر ) مىهبه في

الٗالكاث الٗغاكُت  -اليىٍدُت والًمىً الهغوب مً خخمُت

الٗغاق ،اٖلً ًٖ يغوعة ٖىصة الٗالكاث لٗغاكُت اليىٍدُت

هظا املُٗى ظغغافُا واكخهاصًا وؾُاؾُا وختى اظخماُٖا

الى ما واهذ ٖلُه ،وطلً بضء مغخله ظضًضة مً الٗالكاث

وجاعٍسُا.

جلىم ٖلى الخٗاون وجدلُم املهالر املكترهت  ،وعغم طلً

 - 2وان غؼو الٗغاقي لليىٍذ في  2اب  1990الؿبب املباقغ

ان هىان الٗضًض مً اللًاًا الاقيالُت بحن اليىٍذ

في كُ٘ الٗالكاث بحن بلضًً ،و ونىال الى مغخلت الٖىصة

والٗغاق واهم هظه اللًاًا هي :ملف الضًىن والخٗىًٍاث

ختي اخخالٌ الٗ غاق مً كبل الىالًاث املخدضة الامغٍىُت في

ومؿالت الخضوص واوكاء مُىاء املباعن مً كبل اليىٍذ.

ٖام  ، 2003ووان خغب الخلُج ٖام  ، 1991للؿُُغة ٖلى

ٌٗ- 6خبر زغوط الٗغاق مً البىض الؿاب٘ ملُشاق لامم

اخخُاَي الىفِ همؿإلت في الهغإ بحن الٗ غاق و اليىٍذ

املخدضة ،هجاخا صبلىماؾُا لىػاعة الخاعظُت الٗغاكُت ،فلض

والىالًاث املخدضة لامغٍىُت ،وبكامت الخىاػن لللىة في الكغق

جيللذ ظهىصها بةنضاع مجلـ لامً كغاعا بسغوط الٗغاق

لاوؾِ.

مً الفهل الؿاب٘.

- 3اللغاعاث الجاثغة التي فغيها مجلـ لامً الضولي في
مغخلت خغظت مً جاعٍش الٗغاق ومجها كغاع  ، 833الظي نضع

جىصياث البحث

في  27آطاع  ، 1993الظي جم بمىظبه جغؾُم الخضوص بحن

ً- 1لترح الباخض للمىٓماث الضولُت ؤن ال ًلجإوا بلى

الٗغاق واليىٍذ ،والظي لم ًىافم ٖلُه الٗغاق بال بٗض

الخضزل الٗؿىغي في خل املكىالث والهغاٖاث الضاثغة بحن

يغىٍ صولُت ،لن ٖملُه الترؾُم للخضوص بما فحها الخضوص

الضوٌ املخىاػٖت ،بال في الخالت الًغوعٍت اللهىي ؤو في

املالخُت جم جغؾُمها باللىة ،واؾخلُ٘ بمىظبه ؤعاض ي

خاالث لم جىف٘ البضاثل الؿلمُت  ،بل ًجب إلالجاء بلى

ٖغاكُت مً هاخُت نفىان ومىُلت ؤم كهغ ،وجم جللُو

الُغق الؿلُمت جدذ بىىص مىازُم لامم املخدضة للخٗاٌل
الؿلمي بحن صوٌ الٗالم؛ لن الخغب ال ًُفإ هاع الهغاٖاث،
وبهما ًسلم هاعا ؤزغي فال ًغخم وبالخالي ًدغق البر ْي واملتهم
مٗا.
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