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 :ادللخــــص
كطالبػػت  ،أدانػػت الكايػػات المتحػػدة التحػػرؾ العراقػػي ضػػد الككيػػت منػػذ الكهمػػة األكلػػ 

مػف مجمػس  كتحركػت مػف لػاؿ األمػـ المتحػدة استصػدار قػرارات ،العراؽ باانسحاب
األمػػػف إلدانػػػة الغػػػزك العراقػػػي كالمطالبػػػة باانسػػػحاب مػػػف الككيػػػت كم اطعػػػة العػػػراؽ 
اقتصاديا، كما اتلذت الكايات المتحػدة دػدة إجػرا ات اػي العديػد مػف األزمػات م ػؿ   

كأزمة السػفارات األمريكيػة  ،كالتعامؿ مع أزمة النفط ،إن اذ األسرة الحاكمة اي الككيت
كمػا تحركػػت الكايػات المتحػػدة  ،كاحتجػاز العػراؽ لمردايػػا األجانػباػي العػراؽ كالككيػػت 
كبػا ت جميػع  ،كذلػؾ لكسػب الػرأم العػاـ قبػؿ الػدلكؿ العسػكرم ؛لمكصكؿ لحؿ سمم 

كالتػ   ،اكاف التدلؿ العسكرم كدممية داصفة الصحرا  ،المحاكات السياسية بالفشؿ
رغامه د ،كانت بم ابة الضربة ال اضية لمنظاـ العراق   .م  اللركج مف الككيتكا 

: )الككيػػت،  العػػراؽ، األسػػرة الحاكمػػة اػػي الككيػػت، أزمػػة الػػنفط، الكلمــات ادلاحاحُــة
 أزمة السفارات األمريكية اي العراؽ كالككيت، الردايا األجانب، داصفة الصحرا  (.
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 Abstract 
The United States condemned the Iraqi move against Kuwait 

from the first moment, and demanded Iraq to withdraw, and 

moved through the United Nations to issue resolutions from the 

Security Council to condemn the Iraqi invasion and demand the 

withdrawal from Kuwait and the economic boycott of Iraq. The 

United States has also taken several measures in many crises 

such as “saving the family” The ruling party in Kuwait, dealing 

with the oil crisis, the crisis of the American embassies in Iraq 

and Kuwait, and Iraq’s detention of foreign nationals. The 

United States also moved to reach a peaceful solution in order to 

win public opinion before the military entry. Judge of the Iraqi 

regime, and forcing him to leave Kuwait.                                                                   

Keywords: Kuwait , Iraq , The ruling family in Kuwait , 

the oil crisis , the crisis of the American embassies in Iraq and 

Kuwait ,foreign nationals , Desert Storm. 
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 بسم اهلل الرمحن الرحيم

الحمػػػد ب رب العػػػالميف كالصػػػاة كالسػػػاـ دمػػػ  أشػػػرؼ المرسػػػميف كدمػػػ   لػػػه 
 ،،،،كبعد ،،،،،،،،،،،،  ،كصحبه أجمعيف

ا اػػي الكقػػكؼ ضػػد العػػراؽ اػػي ا كبيػػرن ل ػد لعبػػت الكايػػات المتحػػدة األمريكيػػة دكرن   
 ،كدممػػػت دمػػػ  اػػػرض نفكذهػػػا كسػػػيطرتثا دمػػػ  هػػػذا الحػػػدث ،دمػػػ  الككيػػػت ددكانػػػه

 .كاتلػػذت العديػػد مػػف اإلجػػرا ات اػػي محاكلػػة منثػػا إلن ػػاذ الككيػػت مػػف هػػذا العػػدكاف
كمعراػػة تحركػػات الكايػػات مػػف أجػػؿ  ،هػػذا اإلجػػرا ات كتثػػدؼ الدراسػػة إلػػ  اسػػتعراض

 تح يؽ مصالحثا اللاصة دكف النظر اي أكضاع المنط ة كمصالحثا.
 :المحػكر األكؿ :كهػ  دمػ  النحػك التػال  ،ربعة محاكرأكتـ ت سيـ البحث إل    

مكقػؼ الكايػات المتحػدة  :المحػكر ال ػاني .األسباب الت  داعت العراؽ لدلكؿ الككيت
مؿ المحػػكر ال ػػاني تكيشػػ ،لككيػػتدمػػ  اتجػػاا العػػدكاف العراقػػي كاإلجػػرا ات األمريكيػػة 

أزمػػة  :ا ال نػػ .دانػة كالع كبػػاتاإل :ا انينػػ ،ن ػػاذ ااسػػرة الحاكمػة اػػي الككيػػتإ: دمػ : أكان 
 .المكاطنػػػكف األمريكيػػػكف كالسػػػفارات األمريكيػػػة اػػػي الككيػػػت كالعػػػراؽ :ارابعنػػػ .الػػػنفط

    .التدلؿ العسكرم :عالمحكر الراب .التحرؾ السياسي :المحكر ال الث
  :األسباب التي دفعت العراق لدخول العراق :المحور األول

 ،ـ0221كقػػع العػػدكاف العراقػػي دمػػ  الككيػػت اػػي ال ػػاني مػػف أغسػػطس دػػاـ   
كل ػد تعػػددت الػدكااع التػػ  داعػت العػػراؽ لػػدلكؿ الككيػت كيمكػػف إجمالثػا دمػػ  النحػػك 

  :التالي
 ،كف أف الككيت هي جز  طبيعػي مػف العػراؽادتبر ال ادة العراقي :دافع الوطنية  

 .كا بد مف دكدة الجز  إل  الكؿ
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كهػػك  ،إف كجػػكد حػػزب البعػػث العربػػي ااشػػتراكي ب يػػادة الدكلػػة :دافععالاقيدةععد    
حػػزب قػػكمي د اثػػدم  ػػكرم يحمػػؿ مبػػادئ أساسػػية ت ػػكـ دمػػ  كحػػدة األمػػة العربيػػة 

 .ستعماركينادم بإلغا  الحدكد التي رسمثا اا ،كالكطف العربي
: احتيػػاج العػػػراؽ لمنفػػذ يطػػؿ منػػه دمػػػ  البحػػر داعتػػه لتنفيػػػذ دافععع اصتدععاد   
كلم ػت لااػػات تتعمػػؽ  ،مػػع تػكاار ظػػركؼ اقتصػػادية سػيثة ربطتػػه بالككيػػت ،العػدكاف
مػع  ،كحرمػاف العػراؽ مػف دضػكية مجمػس التعػاكف ،كأسػعار الػنفط كالحػدكد ،بالػديكف

لفثػػة معينػػة صػػغيرة تمتمػػؾ ال ػػركة  كلػػيس ،المطالبػػة بػػصف يصػػبا نفػػط العػػرب لمعػػرب
  .(0)كتتادب بم درات الشعب المحركـ 

كمػػا اددػػ  النظػػاـ العراقػػي بػػصف داثػػدات الػػنفط اػػي الككيػػت مػػف حػػؽ ا ػػرا     
كاددػػػػ  ممكيتػػػػه لح ػػػؿ الرميمػػػػة) الرت ػػػػة ( دمػػػ  الحػػػػدكد الككيتيػػػػة العراقيػػػػة  ،العػػػرب

الككيػػت كالشػػمالي اػػي كالػػذم أصػػبا الح ػػؿ الجنػػكبي لمرت ػػة اػػي أراضػػي  ،الشػػمالية
   .(7) أراضي العراؽ بعد ترسيـ الحدكد مف لجنة األمـ المتحدة

مميػار دكار  7,5ب يمػة  اأنتجت الككيت نفطنػ اإليرانية،لاؿ الحرب العراقية ك    
، كقػػػد طالػػػب مػػػف ح ػػػؿ الرميمػػػة الػػػذم يمتػػػد طراػػػه الجنػػػكبي إلػػػ  األراضػػػي الككيتيػػػة

ػا ،كنه مػف ح ثػـكالذم ير  ،لعراقيكف برد هذا المبمغا نتػاج الككيػت لممػكاد إزيػادة  أيضن
لحػػاؽ لسػػاثر ماليػػة كبيػػرة بػػالعراؽ  ،كمضػػاربة العػػراؽ اػػي أسػػعار الػػنفط ،البتركليػػة كا 

 . (6)جرا  هذا التصرؼ 
كما يعتبر الػدااع ااقتصػادم مػف أهػـ الػدكااع، كذلػؾ لتػص ر ااقتصػاد العراقػي    

 ،ـ0222كحتػػ  دػػاـ  ،ـ0221بػػدأت دػػاـ الشػػديد بػػالحرب العراقيػػة اإليرانيػػة، كالتػػي 
 قػدرا بمػا مػداننا لرج ا د ،ااقتصادين  كمنثارنا ،دسكرينا قكينا الحرب مف العراؽ ا د لرج
 قيمػة هبػكط إلػ  أدل الذم األمر البتركلية، العربية لمدكؿ معظمثا دكار مميار 011
 حػكالي إلػ  ةباإلضػاا هػذا ،إيػراف مػع حربػه قبػؿ قيمتػه لمػس لنحك (*)العراقي الدينار
 . (٠)ألرل  اقركضن  امميارن  ٠1
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هنػػاؾ دػػاماف أساسػػياف يشػػكاف دااعػػيف كرا  ال ػػرار  ،كمػػف الناحيػػة العربيػػة   
األكؿ هك لركج صداـ كصبرز زديـ دربي اي أد اب الحػرب  ،العراقي باجتياح الككيت

 ،لمعػػربا ا أف هػذا الحػرب قػد كرسػته زديمنػكادت ػادا هػك شلصػي   ،اإليرانيػة –العراقيػة 
ا اي إبراز زدامته اي أد اب كلػاؿ الحػرب كما أف أجثزة اإلداـ العربية لـ تصؿ جثدن 

مما أدطاا اانطباع بػصف شػرديته كشػردية تصػرااته إنمػا تنبػع مػف  ،العراقية اإليرانية
كالعامػػػؿ ال ػػػاني كاألهػػػـ هػػػك هشاشػػػة النظػػػاـ  .كلػػػيس مػػػف أم شػػػ   لػػػر ،ذاتػػػه هػػػك

اػػي إطػػار مي ػػاؽ الجامعػػة دمػػ  حػػؿ اللااػػات العربيػػة  اإلقميمػػي العربػػي كدػػدـ قدرتػػه
دكامػؿ أدطػت  ةكمف الناحية اإلقميميػة هنػاؾ  ا ػ ،ا دم  كرؽالعربية الذم ب   حبرن 

األكؿ هػػػك لػػػركج إيػػػراف مػػػف  .اانطبػػػاع لم يػػػادة العراقيػػػة بػػػصف مجػػػاؿ الحركػػػة مفتػػػكح
كال ػػاني  ،منط ػةكظثػػكر العػراؽ كػػصقكل دكلػة اػػي ال ،المعادلػة اإلقميميػػة إلػ  حػػد كبيػر

؛ ممػا أدطػ  هك هشاشػة مجمػس التعػاكف اللميجػي الػذم دنػدا الك يػر مػف اللااػات
كالعامػؿ  ،ك بػصلرلأبصنه قادر دم  تفكيؾ هذا المجمس بطري ػة  اانطبادن صداـ حسيف 

ـ بػػػيف المعارضػػػة 0221كهػػػك الصػػػراع الػػػذم كػػػاف داثػػػرنا دػػػاـ  ،ال الػػػث كػػػكيت  بحػػػت
كذلػؾ الكػـ مػف الصػدامات  ،مػة كالمجمػس الػكطنيالككيتية كالحككمة حكؿ مجمػس األ

كاادت ػاد  ،كاادت اات الذم أكح  لم يادة العراقية بانشطار الجبثة الدالميػة لمككيػت
لاصػة أف الصػحااة  ،بصف تمؾ المعارضة سكؼ تست بؿ قػكات التحػرر العراقيػة بػالكرد

 ،دكف تحفظ يػذكر الككيتية اي ذلؾ الكقت المعارضة كالمؤيدة كانت ت ؼ كرا  العراؽ
أنه كانت هنػاؾ  ،كلعؿ هذا ما أكح  لم يادة العراقية أف تعمف اي أياـ ااجتياح األكل 

  .(5)  كرة شعبية اي الككيت كأف هذا ال كرة قد طمبت الددـ مف األش ا  اي العراؽ
كػػذلؾ ااقتنػػاع العراقػػي بكجػػكد مػػؤامرة غربيػػة تنفػػذها الككيػػت لتػػدمير اقتصػػاد    
كلـ تتنازؿ دػف  ،ساددها اي ذلؾ دكؿ اللميج الت  أغرقت السكؽ النفطيةكت ،العراؽ

  .(3)ديكنثا لصالا العراؽ الذم حارب اإليرانييف نيابة دنثا مدة  ماني سنكات 



 

 7627 

يكليػك  70كما اتثـ العراؽ الككيت بالسعي إل  التدلؿ األجنبػي بالمنط ػة اػي   
 ،دة بلصكص نزادثا مػع بغػدادكذلؾ دندما استنجدت الككيت باألمـ المتح ،ـ0221

  .(2)ا  لر لت دـ ال يادة العراقية كالعدكاف دم  الككيت اكاف ذلؾ سببن 

  :اإلجشاءات األمشَكُة جتاي العذوان العشاقٍ للكىَث :احملىس الثاوٍ
ابػد   ،قبؿ الحديث دف اإلجرا ات األمريكيػة تجػاا العػدكاف العراقػي دمػ  الككيػت

كيمكػف إجمالثػا  ،تػ  داعػت أمريكػا لمتػدلؿ لػردع العػراؽمف الكقػكؼ دمػ  األسػباب ال
  :دم  النحك التالي

العامػؿ األساسػي  ،يعتبػر انثيػار ااتحػاد السػكايتي  :اوهُاس االحتاد السـىيُحٍ    
كذلػؾ لككنثػا الدكلػة العظمػ   ؛اي ارض نفكذ الكايات المتحدة األمريكية دمػ  العػالـ

ككانػت تسػع  لفػرض سػيطرتثا  ،يػرة كمتطػكرةالكحيدة التػي تمتمػؾ قػدرات تسػميحية كب
دم  العالـ كاؽ مفثكـ العكلمة التػ  كانػت مػف االيػات المسػتلدمة لمتػص ير كالضػغط 

كمػػػا اسػػػتلدمت السياسػػػة  ،دمػػػ  بمػػػداف العػػػالـ دامػػػة كالعربيػػػة منثػػػا بشػػػكؿ لػػػاص
كأكراؽ ضػغط ألػرل دمػ  الزدامػات  ،األمريكية شعارات الديم راطيػة كح ػكؽ اإلنسػاف

  .(2)أك الدكؿ التي تتلذ مكاقؼ متعارضة مع سياستثا اي المنط ة  ،يةالعرب
تكجثت السياسػة األمريكيػة لمكاجثػة التنػااس المسػت بمي  :الحغريات االقحصادَة   

 ،التجارم مع حمفاثثػا مػف األكربيػيف كاليابػاف كالصػيف بادتبارهػا قػكة اقتصػادية بػارزة
بحيث ركػزت  ،ية إلدادة صياغة استراتيجيتثاكهذا األمر داع الكايات المتحدة األمريك

كمػػا صػػممت الكايػػات  ،اهتمامثػا بشػػكؿ كامػػؿ دمػػ  الػػنفط اػػي منط ػػة اللمػػيج العربػػي
 ،كذلؾ بعد زكاؿ اللطػر السػكايتي ،المتحدة األمريكية السيطرة دم  ااقتصاد العالمي

لعػالـ كالعمؿ دم  تح يؽ أكبر قدر ممكف مػف المغػانـ ااقتصػادية دمػ  حسػاب دكؿ ا
 .  (2) ال الث

كتجدر اإلشارة إل  أف ال رار األمريكػي تجػاا ااجتيػاح العراقػي  :جأثري قىي الضغظ   
لمككيت جا  بداع مف قكل الضغط الرثيسية الناشطة اي الكايػات المتحػدة األمريكيػة 
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التػػػي كػػػاف مػػػف أبرزهػػػا:  ال طػػػاع الصػػػنادي العسػػػكرم الػػػذم يتكػػػكف مػػػف أصػػػحاب 
الػػذم كانػػت مصػػمحته تتطمػػب التكسػػع اػػي إنتػػاج  ،نتػػاج األسػػمحةالصػنادات الكبػػرم إل 

اػإف  ،كمػع انتثػا  الحػرب البػاردة كتكقػؼ الحػركب اإلقميميػة الكبيػرة ،األسمحة كبيعثا
مػف هنػا تػصتي  ،ا بف ػداف الػربا كالتعػرض لحالػة الكسػادمصير هذا المجمع كاف مثػددن 

طػاع النفطػي الػذم لعػب ككػذلؾ ال  ،مصمحته اي الػداع نحػك قػرار الحػرب ضػد العػراؽ
باإلضػػااة إلػػ   ،ا لصػػالا قػػرار الحػػرب مػػف لػػاؿ الشػػركات النفطيػػة الكبيػػرةا كبيػػرن دكرن 

ال طػػاع الصػػثيكني الػػذم يتكػػكف مػػف المؤسسػػات اليثكديػػة الصػػثيكنية ال اثمػػة اػػي 
ا لصػػالا بمػػا ايثػػا المػػكبي اإلسػػراثيمي الػػذم دمػػؿ جاهػػدن  ،الكايػػات المتحػػدة األمريكيػػة

ككنه يلدـ المنطم ات كالتكجثات اإلسػراثيمية الراغبػة بتحطػيـ  العراؽقرار الحرب ضد 
 .(01)ال كة العسكرية كااقتصادية العراقية 

ٍ العشبٍ   قد شثدت البيثة السياسية صرادات دربية دالمية لـ   :الىضع السُاس
ألػػرل ك  ،تصػػؿ إلػػ  حػػد المكاجثػػة   دكؿ ذات طػػابع  ػػكرم كسػػكريا كالعػػراؽ كالسػػكداف

ف الػػػػركابط التاريليػػػػة كال  اايػػػػة ذات طػػػػاب ع معتػػػػدؿ كمصػػػػر كالسػػػػعكدية كاألردف   كا 
كانػػت صػػػكرة شػػػكمية جػػرا  دػػػدـ تماسػػػؾ  ،كالنفسػػية كالسياسػػػية بػػيف الػػػدكؿ العربيػػػة

ا ػد  ،التي كانت ُتستثدؼ دمػ  الػدكاـ ،الشلصية العربية بسبب االتراقات اللارجية
ال ػػدرة دمػػ  إدارة  ػػد الػػدكؿ مسػػت الػػكطف العربػػي مرحمػػة ااسػػت طاب الػػدكلي ممػػا أا

 .(00)كنثا اي مراحؿ متعددة شث
  :كتصت  اإلجرا ات دم  النحك التالي

 :اوقار األسشة احلاكمة يف الكىَث :أوالا 
ـ  كانت ال كات العراقية قػد ح  ػت كػؿ مثامثػا 0221أغسطس  7اي اجر يكـ 
ذلػؾ  ؛جاكلكػف األسػاس السياسػي الػذم قامػت دميػه اللطػة لػـ يػن ،العسكرية بنجػاح

أف لركج أمير الككيت كالنااذيف مف أاراد أسرته سالميف مف الككيػت اػتا  غػرة كبيػرة 
اكػػاف المفػػركض أف يػػتـ أسػػر األميػػر كأاػػراد  ،اػػي األسػػاس السياسػػي لملطػػة العراقيػػة
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ا اػي طمػب النجػدة شػردي   ،اداثمته األقربيف دم  األقؿ حت  ا يظؿ هناؾ مف يممؾ ح ن 
إا أف الكايػات المتحػدة كضػعت لطػة طػكارئ بشػصف  ،األلػرل أك الػدكؿ  ،مف ال باثػؿ

كُطمػب مػف األميػر أف يتحػرؾ  ،حماية سامة األمير كاألاراد الرثيسييف لألسرة الحاكمة
 ا طػكيان اػي السػعكدية مػع رجػا  أا يكػكف سػفرا  طػابكرن   (07)إل  منط ػة   اللػااجي   

كبالفعػػؿ بػػدأ مككػػب األميػػر  ،ؿمػػف السػػيارات ااتحػػة مصػػابيحثا ال كيػػة اػػي ظػػاـ الميػػ
ذلػػؾ أف الغػػزك  ؛ ككػػاف مػػؤدليتحػػرؾ اػػي اتجػػاا منط ػػة   اللػػااجي   ككصػػمت بسػػاـ

ف نجا اي احتاؿ البمد لـ ينجا اي السيطرة دم  رمػكز الشػردية  ،العراقي لمككيت كا 
اإنثػػا لػػـ تتػػرؾ شػػرديتثا  ،كحتػػ  إف كانػػت هػػذا الرمػػكز قػػد لرجػػت مػػف الػػباد ،ايػػه

نمػػا  ،كرا هػػا كبثػػا كانػػت تسػػتطيع أف تتصػػرؼ دمػػ  النحػػك الػػذم   ،ألػػذتثا معثػػاكا 
 . (06) أك مع الدكؿ المثتمة  ،ترتثيه سكا  مع ال باثؿ ال ريبة

 :اإلداوة والعقىبات :ثاوُاا 
 ،أدانػػت الكايػػات المتحػػدة التحػػػرؾ العراقػػي ضػػد الككيػػػت منػػذ الكهمػػة األكلػػػ    

ـ المتحػدة استصػدار قػرارات مػف كتحركت مػف لػاؿ األمػ ،كطالبت العراؽ باانسحاب
مجمس األمف إلدانة الغزك العراقي كالمطالبة باانسحاب مف الككيت كم اطعػة العػراؽ 

 ،(337/0221كدػػػدـ اادتػػػراؼ بضػػػـ الككيػػػت ) ،(330/0221ا )ال ػػػرار اقتصػػػادي  
 كمػػػا ،(333/0221كالحصػػػار الجػػػكم ) ،(335/0221كاػػػرض الحصػػػار البحػػػرم )

 الػػ  طري ثػػا اػػي تكػػكف قػػد أسػػمحة أم العػػراؽ تسػػميـ بكقػػؼ السػػكايتي ااتحػػاد طالػػب
   :كهي ،كقامت بفرض العديد مف الع كبات ،(0٠) .العراؽ

كحظػر   ،ضػد العػراؽ اقتصػادم شػامؿحصػار إصدار أمػريف تنفيػذييف بفػرض    
الممتمكات الكاقعػة ضػمف الكايػة ال ضػاثية لمكايػات  مف الحككمتيف العراقية كالككيتية

 :حت سيطرة األشلاص األمريكييفالمتحدة أك ت
اػي السػادس  330ر مجمس األمف التابع لألمـ المتحػدة اقر ككاف ذلؾ دم  إ ر  

كاسػػتعادة سػػيادة  ،غػػزك كاحػػتاؿ الككيػػتمكضػػع حػػد لب ،ـ0221مػػف أغسػػطس دػػاـ 
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أف تفػػرض جميػػػع الػػدكؿ د كبػػات اقتصػػػادية ك  ،الككيػػت كاسػػت الثا ككحػػػدة أراضػػيثا
أف  كأكػدت ،لثػذا التطػكراتت الكايات المتحػدة استجابك  ،كالككيت شاممة دم  العراؽ

ايمػػا يتعمػػؽ بػػالعراؽ كالككيػػت تتكااػػؽ مػػع قػػرار اتلػػذتثا اإلجػػرا ات ااقتصػػادية التػػي 
 ،قػػانكف سػػمطات الطػػكارئ ااقتصػػادية الدكليػػةك  ،مجمػػس األمػػف التػػابع لألمػػـ المتحػػدة

الػػػرثيس األمريكػػػي        رأصػػػدك  ،)*(كقػػػانكف األمػػػـ المتحػػػدة  ،قػػػانكف الطػػػكارئ الكطنيػػػةك 
 الػذم األمػر :أمػريف تنفيػذييف George Bush ـ   0226 -0222بػكش  ججػكر 

 حظػػر الصػػادرات كالػػكاردات مػػف السػػمع كاللػػدمات بػػيف :العػػراؽ بلصػػكص أصػػدرا
يثػدؼ إلػ  تعزيػز م ػؿ هػذا التصػدير  كأم نشػاط يػركج أك ،الكايػات المتحػدة كالعػراؽ

ذات  شلص أمريكي ايما يتعمػؽ بالممتمكػاتأم بؿ حظر أم تعامؿ مف قك  ،كااستيراد
أك معػػدة لمتصػػدير  ،ـ 0221أغسػطس  3كصػػدرت مػف العػػراؽ بعػػد  ،عراقػػيالمنشػص ال

حظػػر المعػػامات المتعم ػػة ك  ،كاألنشػػطة ذات الصػػمة ،إلػػ  العػػراؽ أك منػػه إلػػ  أم بمػػد
مػػف قبػػؿ أم شػػلص مػػف هػػذا ال بيػػؿ دالػػؿ  بالسػػفر مػػف أك إلػػ  العػػراؽ أك األنشػػطة

، أك السػفر الصػحفي ،الازمة لملركج الفكرم مف العػراؽ باست نا  المعامات ،راؽالع
ليػػهك  أك اسػػتلداـ السػػفف أك الطػػاثرات ،منػػع المعػػامات المتعم ػػة بالن ػػؿ مػػف العػػراؽ كا 

حظر أدا  أم شػلص أمريكػي ألم ك  ،المسجمة اي العراؽ مف قبؿ أشلاص أمريكييف
ظػر التػزاـ أك تحكيػؿ األمػكاؿ أك كح ،عػراؽلددـ اثات معينػة مػف المشػاريع اػي ال د د

أك المػػكارد ااقتصػػادية مػػف قبػػؿ أم شػػلص أمريكػػي إلػػ   الماليػػة األلػػرلالمعػامات 
حجػب كػؿ ممتمكػات حككمػة العػراؽ ك  ،.أك أم شلص  لر اي العػراؽ ،حككمة العراؽ

اػػي حػػكزة أك سػػيطرة أشػػلاص أم ممتمكػػات كػػذلؾ  ،أك ايمػػا بعػػد اػػي الكقػػت الحػػال 
 .(05) األجنبية  بما اي ذلؾ اركدثـ أمريكييف
كمػػا طب ػػت دمػػ  الككيػػت جميػػع الع كبػػات ااقتصػػادية السػػارية ضػػد العػػراؽ      

هػذا األمػر: حظػر الصػادرات كالػكاردات مػف السػمع كاللػدمات بػيف  ،دم  كجه التحديػد
كأم نشػػػاط يػػػركج أك يثػػػدؼ إلػػػ  التػػػركيج لم ػػػؿ هػػػذا  ،الكايػػػات المتحػػػدة كالككيػػػت



 

 7623 

كحظػػر أم تعامػػؿ مػػف قبػػؿ أم شػػلص أمريكػػي ايمػػا يتعمػػؽ  ،اسػػتيرادالتصػػدير أك ا
أك  ،ـ0221أغسػػطس  3بممتمكػػات مػػف أصػػؿ كػػكيتي تػػـ تصػػديرها مػػف الككيػػت بعػػد 

كحظػر  ،كاألنشػطة ذات الصػمة ،ملصصة لمتصدير إل  أك مػف الككيػت إلػ  أم دكلػة
ليثػػػا،المعػػػامات المتعم ػػػة بالسػػػفر مػػػف  ثػػػا أم أك األنشػػػطة التػػػي ي ػػػكـ ب الككيػػػت كا 

باسػت نا  المعػامات الازمػة لممغػادرة الفكريػة  ،شلص مف هذا ال بيػؿ دالػؿ الككيػت
أك  ،أك تسيير األدماؿ الرسػمية لحككمػة الكايػات المتحػدة أك األمػـ المتحػدة ،لمككيت

ليثػاكحظر المعامات المتعم ػة بالن ػؿ مػف  ،السفر الصحفي أك اسػتلداـ  ، الككيػت كا 
كحظػر أدا  أم  ،يفجمة اي الككيت مف قبؿ أشلاص أمػريكيالسفف أك الطاثرات المس
كحظػر التػزاـ  ،لددـ اثات معينة مف المشػاريع اػي الككيػت  شلص أمريكي ألم د د

أك تحكيػػؿ األمػػكاؿ أك التعػػامات الماليػػة األلػػرل أك المػػكارد ااقتصػػادية مػػف قبػػؿ أم 
كػػؿ  أك أم شػػلص  لػػر اػػي الككيػػت، كحجػػب ،شػػلص أمريكػػي إلػػ  حككمػػة الككيػػت

ممتمكػػات تابعػػة لحككمػػة الككيػػت كت ػػع اػػي الكايػػات المتحػػدة أك اػػي حػػكزة أك سػػيطرة 
   .بما اي ذلؾ اركدثـ األجنبية ،أشلاص أمريكييف

  نيكووس إ . ب اووو    اللزانػػة األمريكػػي،   كزيػػر كنػػص ال ػػرار دمػػ  تشػػاكر   

اللارجيػػة   جمػػيس بيكػػر  كزيػػر مػػع  Nicholas F. brady م "8881 -8811"
 ال كادػد إصػدار ذلػؾ اػي لتنفيذ ال ػرارات بمػا ،  James  Bakerـ 0227 -0222
 مسػػا ن  2:55 السػػادة اػػي المفعػػكؿ سػػارية األكامػػر ككانػػت ،المنظمػػة لألمػػر كالمػػكاثا
 الطػػكارئ حالػػة كتػػـ إدػػاف ،ـ0221أغسػػطس 2 ،المتحػػدة الكايػػات شػػرؽ بتكقيػػت
كػاات الحككمػة ااتحاديػة تػـ تكجيػه جميػع ك كمػا  ،التنفيذيػة السمطة قبؿ مف الكطنية

بمػا  ،مػف هػذا األمػر لتنفيػذ األحكػاـ اتلاذ جميع التدابير المناسبة اي حدكد سمطتثا
أك التفكيضات األلرل السػارية ادتبػارنا مػف تػاريخ  اي ذلؾ تعميؽ أك إنثا  التراليص

  .(03)هذا األمر
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 مػػع تالمعػػاما كحظػػر الككيتيػػة الحككمػػة ممتمكػػات كمػػا صػػدر قػػرار بتجميػػد   
 الككيػػت حككمػػة ممتمكػػات اػػي كالمصػػالا الممتمكػػات كنػػص دمػػ  أف جميػػع :الككيػػت
 أك حيػازة اػي بعػد ايمػا تصػبا أك حظرهػا يػتـ سػكؼ ،المتحػدة الكايػات اػي المكجكدة
كمػػا كػػاف  .اللارجيػػة اػػركدثـ ذلػػؾ اػػي بمػػا ،المتحػػدة الكايػػات مػػف أشػػلاص سػػيطرة

تجميػػد كااػػػة األنشػػطة اللارجيػػػة  التػػػ  تعمػػؿ دمػػػ  (02) لم ػػرار العديػػد مػػػف النصػػكص
 . (02) اللاصة بالككيت 

يثػػدد  كصػػرح بصنػػه ،كأداف الكػػكنجرس األمريكػػي العػػدكاف العراقػػي دمػػ  الككيػػت  
كمػا  ،كمػا يثػدد السػاـ اػي المنط ػة ،اػي اللمػيج العربػي المصالا األمريكية الحيكية

 شػصنه مػف كهػذا ،(02) دشػر كمثػا ي نػنجرس ددمه ل رارات مجمس األمف اإل سجؿ الكك 
لػ  ،الػدكلي المجتمػع جانػب إلػ  األمريكيػة ت ػؼ المتحدة الكايات دم  أف يؤكدأف   كا 

كما أنه سيسادد دم  تبديد أم ادت اد قد يككف مكجػكدنا اػي   ،ال انكف الدكلي جانب
لمتصػػرؼ بشػػكؿ  الػػددـ الػػدكليأذهػػاف قػػادة العػػراؽ أف الكايػػات المتحػػدة تفت ػػر إلػػ  

كمػا تبنػ  الكػكنجرس األمريكػي  ،ف العراؽ المستمر ضػد الككيػتحاسـ لمرد دم  ددكا
قػػرارنا يػػنص دمػػ  أف الكػػكنجرس يػػددـ اسػػتلداـ جميػػع الكسػػاثؿ الازمػػة لتنفيػػذ قػػرار 

كاضػحة م ؿ هذا اإلجرا  مف شػصنه أف يرسػؿ رسػالة ك ،  (322)مجمس األمف الدكلي 
تػصلير دػػف  ، كأف أمإلػ  صػداـ حسػػيف أف ينسػحب دكف شػػرط أك تػصلير مػف الككيػػت

متصػػادد ضػػد اانسػػحاب أك العنػػاد مػػف قبػػؿ العػػراؽ سػػيؤدل إلػػ  تحػػالؼ دكلػػي قػػكل 
 .(71) العدكاف العراقي 

كما سػعت الكايػات المتحػدة إلػ  التعػاكف مػع ااتحػاد السػكايتي، اصرسػمت كزيػر 
ا بإدانػػة الغػػزك ا مشػػتركن بياننػػ الارجيتثػػا الػػ  مكسػػكك اػػي اليػػكـ التػػالي لمغػػزك، ليصػػدر 

العػػراؽ باانسػػحاب، كطالبػػت ااتحػػاد السػػكايتي بكقػػؼ تسػػميـ العػػراؽ أم   كبمطالبػػة
كطمبػت الكايػات المتحػدة مػف الػرثيس   ميلاثيػؿ  ،ة قد تككف اػي طري ثػا إليػه أسمح

أف يبعػػث بلطػػاب  Mikhail Gorbachev " ـ  0220 -0221جكرباتشػػكؼ 
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 ،ؽ لمككيػتلمرثيس   صػداـ حسػيف   يبػدم ايػه مكقفػه صػراحة مػف قضػية غػزك العػرا
كأف يكػػكف شػػجبه لثػػا   بكممػػات اصػػيحة   ا تتػػرؾ لديػػه ذرة شػػؾ مػػف مكقػػؼ ااتحػػاد 

 01)يػػكـ  Helsinki ػػـ كانػػت ال مػػة األمريكيػػة السػػكايتية اػػي همسػػنكي  ،السػػكايتي
كتطبيػػػؽ قػػػرارات األمػػػـ  ،كالتػػػي انتثػػػت الػػػ  إدانػػػة ضػػػـ الككيػػػت ،ـ (0221سػػػبتمبر
 . (70)شمت الحمكؿ السممية ا اكاتلاذ إجرا ات إضااية إذ ،المتحدة
نشػػر ال ػػكات المسػػمحة األمريكيػػة اػػي منط ػػة كمػػا قامػػت الكايػػات المتحػػدة ب   
جػيش أمريكػي  كتشػمؿ هػذا ال ػكات ايمػؽ ،ا ألم تطػكراتالعربي، كذلػؾ تحسػبن اللميج 
 ،باإلضااة إل  ذلؾ  اث حامات طػاثرات ،كقكة مشاة البحرية مع لكا  إضااي ،  يؿ
كأدمنػت دػف أهػدااثا  .كسػرب بحػرم ،كمجمكدة إنػزاؿ بحريػة برماثيػة ،سفينة حربيةك 

تح يؽ اانسحاب الفكرم كالكامؿ كغيػر المشػركط لم ػكات العراقيػة مػف كالتي تتضمف 
الككيػػػت، كاسػػػتعادة الحككمػػػة الككيتيػػػة الشػػػردية، كحمايػػػة أركاح المػػػكاطنيف الػػػذيف 

ادة األمػف كااسػت رار اػي كاسػتع ،يحتجزهـ العراؽ كرهاثف اي كػؿ مػف الككيػت كالعػراؽ
  .(77) الككيت

: أصمة الىاظ   :ثالثاا
تضػػادفت أسػػعار ك  ،كػػاف لغػػزك العػػراؽ تػػص ير كبيػػر دمػػ  أسػػعار الػػنفط اللػػاـ   
اػػػي نطػػاؽ يتجػػػاكز  ،تحركػػت األسػػػعار اليكميػػة صػػعكدنا كهبكطنػػػا بشػػكؿ حػػادك  ،الػػنفط

نفط بشػػكؿ ارتفػػاع أسػػعار الػػدػػف نػػتج ك  ،اػػي الماثػػة مػػف سػػعر مػػا قبػػؿ الغػػزكلمسػػيف 
مميػكف  ٠.6التػي جػا ت مػع الم اطعػة العالميػة البالغػة  األسػكاؽدػف لسػارة  مباشر

ظمػت األسػعار مرتفعػة بسػبب احتمػاؿ  ،برميؿ اي اليػكـ مػف اإلنتػاج العراقػي كالكػكيتي
كػاف السػبب ك  ،العربػيانداع أدماؿ دداثية كا داف المزيد مف اإلمػدادات مػف اللمػيج 

عار الػػػنفط هػػك الػػػكتيرة السػػػريعة لمتطػػػكرات ذات الصػػػمة ت مػػػب أسػػػك المباشػػر ارتفػػػاع 
أزمػة اللمػيج لػاؿ  المعمكمػات بسػردةكانتشػار  ،بظركؼ العرض كالطمػب المسػت بمية

 األساسػػي ، كالعامػػؿكالتكقعػػات غيػػر المؤكػػدة لاقتصػػاد األمريكػػي ،كمػػا يترتػػب دميثػػا
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 ال ػدرة هػك عارلألسػ الكبيػرة التحركػات هذا م ؿ إل  التطكرات هذا بترجمة سما الذم
 تطػكر مػع ت ييدنا أك ر أصبحت كالتي ،دم  الطمب كبط  ااستجابة لمعرض المحدكدة
 المؤقػت الملػزكف األكؿ: ا ػداف: ببعضػثما الصػمة ك ي ي لسببيف هذا كحدث ،األزمة

 .  (76)الملزكف مف اإلمدادات دف البطي  اإلاراج :ال اني ،أكبؾ إلمدادات
ػػ اع األسػػعاركػػاف السػػبب الرثيسػػي ارتفػػك     مػػف الط ػػس البػػارد  مكجػػة هػػي اأيضن
 ،دامنػا فسػتياألسػكأ منػذ نثػا إحيػث  ؛بشكؿ غير متكقع كالت  ضربت أكركبا ،ال اسي

 ،كالذم كػاف لػه   ػار مزدكجػة تتم ػؿ اػي زيػادة الطمػب بشػكؿ حػاد دمػ  كقػكد التداثػة
ذلػؾ بمػا اػي  ،بينما تسبب اي مجمكدة متنكدة مف المشاكؿ اي لكجيسػتيات التكريػد

لػ  تفػاقـ انلفػاض مسػتكل هذا الػن ص إأدل  كقد، إغاؽ المصااي كالتناقات الن ؿ
ع اارتفػػك  ،الػػكاردات بسػػبب ارتفػػاع الطمػػب دمػػ  نػػكاتج الت طيػػر كاألسػػعار اػػي أكركبػػا

 .(7٠)  السعر الفكرم لزيت التداثة
 75سػػعر البرميػػؿ مػػف  كمػػا أدل العػػدكاف العراقػػي دمػػ  الككيػػت إلػػ  ارتفػػاع    

كهػذا  ،سػنتنا 05كارتفػع سػعر المضػلة بمعػدؿ  ،دكارنا 60ا ت ريبنا إل  أك ػر مػف دكارن 
 تكمفػػػة متكسػػط كمػػا ارتفػػع  (75) ا ت ريبنػػ مميػػار دكار 75المسػػتثمكيف  كمفػػتالزيػػادة 
 إلػ  يكليػك اػي لمبرميػؿ دكارنا 03.51 مػف األمريكيػة التكريػر لمصػااي الػنفط اسػتيراد

  .(73) دكارنا 66 مف ي رب ما
ا ػػد  ،كقػػد تػػص رت أكركبػػا أك ػػر مػػف الكايػػات المتحػػدة نفسػػثا مػػف أزمػػة الػػنفط   
 ممػا أك ػر ااضػطراب اتػرة لػاؿ كاليابػاف أكركبػا اػي كبير بشكؿ التجزثة أسعار زادت
ا ػد  ،ـ0221 أكتػكبر 2 ك يكليك 61 بيف اي الفترة المتحدة الكايات اي دميه كانت

 ا ػػػط زادت بينمػػػا أكركبػػا اػػػي لمجػػالكف ردكا  1.51 بم ػػػدار البنػػزيف أسػػػعار ارتفعػػت
ػػػ. المتحػػػدة الكايػػػات اػػػي الكفجػػلم دكار 1.75  التداثػػػة ا سػػػعر زيػػػتكمػػػا ارتفػػع أيضن
 1.٠1 حػكالي الزيادة ككانت ،الكاحد الكفجلم دكار 1.51 بنحك أكركبا اي بالتجزثة
 . (72) المتحدة  الكايات الكف ايجلم دكار
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ة لحؿ هذا األزمة اػي ضػك  جثػكد كزارة الطاقػة كقد تم ؿ دكر الكايات المتحد  
  :األمريكية دم  النحك التال 

مػف لػاؿ أدمنت كزارة الطاقة األمريكية حالة الطكارئ كأددت لطط متتابعػة     
مػػف لحػػد مػػف الطمػػب المحمػػي دمػػ  السػػمع المحميػػة كا ،االتبػػارات المك فػػة كالتػػدريب

كلاصػة  ،تعزيز العاقػات مػع بمػداف الػنفطك  ،كزيادة إنتاج النفط المحمي ،النفط اللاـ
ت ييمػػات كمػػا أدػػدت  ،كالتػػي سػػاددت اػػي تعزيػػز إنتػػاج الػػنفط ،بمػػداف الشػػرؽ األكسػػط

  .(72)ألضرار دم  منشآت النفط اإلقميمية كا ،ملاطر ااقتصادية كالبيثيةلم
جػيمس د. األمريكػي   زار كزيػر الطاقػةـ 0221دػاـ  اي بداية شثر ديسػمبر   
المممكػػػة العربيػػػة دكلتػػػي   James D. Watkinsـ   0226 -0222 كاتكينػػػز

ث مزيػػد مػػف حالػػة حػػدك  يلتنسػػيؽ التعػػاكف اػػ السػػعكدية كاإلمػػارات العربيػػة المتحػػدة
كقػػد تػػكارت لػػدل الػػكزير  ،األدمػػاؿ العداثيػػة مػػف جػػرا  العػػدكاف العراقػػي دمػػ  الككيػػت

هػػػذا  تسػػادد ، كقػػددقي ػػة دػػف حالػػة منشػػآت الػػنفط السػػعكديةاألمريكػػي معمكمػػات 
تسػاهـ اػػي حػدكث ارتفادػات غيػر ضػػركرية قػد المعمكمػات اػي تبديػد الشػػاثعات التػي 

م  تعكيض حصة العراؽ كالككيػت التػ  تكقفػت كأف المممكة قادرة د ،اي أسعار النفط
ا ل ػػدرة المممكػػة دمػػ  نظػػرن  ؛دػػف الضػػخ كالم ػػدرة بصربعػػة مايػػيف ك ا ماثػػة ألػػؼ برميػػؿ

ػػػ ،ذلػػؾ كتحتػػؿ مرتبػػػة مت دمػػػة اػػػي تصػػػدير البتػػػركؿ  ا،جيػػػدن  الػػػديثا ملزكننػػػ ا بػػػصفدممن
 ،الـاػي جميػع أنحػا  العػ ٪ مف اإلجمػالي31كحدا حكالي كالذم يم ؿ  ،بكميات كايرة

مميػػػكف برميػػػؿ مػػػف المسػػػػتكل  051ملػػػزكف تجػػػارم اػػػي السػػػكؽ أدمػػػ  بحػػػكالي ك 
   .(72)0221نثاية الربع ال الث مف داـ  ساب ة حت المتكسط لاؿ السنكات األربع ال

  :كما اختزت وصاسة الغاقة عذة إجشاءات مىها   
لػنفط اػي إدارة نظػاـ إنتػاج امػف طمبػت كزارة الطاقػة : أاسكا كاية زيادة إنتاج -
 كذلػؾ ،برميػؿ يكمينػا 011111إلػ   51111زيػادة مػف زيادة التداؽ بم دار  أاسكا

 .دكف اإلضرار ب درات اإلنتاج المست بمية

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%8A%D9%85%D8%B3_%D8%AF._%D9%88%D8%A7%D8%AA%D9%83%D9%8A%D9%86%D8%B2
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%8A%D9%85%D8%B3_%D8%AF._%D9%88%D8%A7%D8%AA%D9%83%D9%8A%D9%86%D8%B2
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%8A%D9%85%D8%B3_%D8%AF._%D9%88%D8%A7%D8%AA%D9%83%D9%8A%D9%86%D8%B2
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طالبػػت كزارة الطاقػػة بكضػػع أنظمػػة  :زيػػادة إنتػػاج احتيػػاطي البتػػركؿ البحػػرم -
 .ابرميؿ يكمين  5111جديدة مف أجؿ زيادة اإلنتاج البحرم بم دار 

 ،كنيػػك مكسػػيكك ،تكسػػاسكلي الكايػػات م ػػؿ ثزارة الطاقػػة بعػػض مسػػطالبػػت ك  -
لحػػث دمػػ  إجػػرا  تعػػديات دمػػ  باككايػػات ألػػرل  ،كميسيسػػيبي ،كأابامػػا ،ككانسػػاس

مدادها بمامستكيات اإلنتاج المسمكح بثا اي بعض الح كؿ ألػؼ  61ا ي ؿ دف  ، كا 
      .(61)برميؿ يكمينا إل  اإلمداد المحمي

حيػث  ،مغػاز الطبيعػي ، كالتحػكؿ لاي الكايات المتحدة األمريكية تبديؿ الكقكد -
لتحديػػد مشػػاريع لطػػكط أنابيػػب  اتكزارة الطاقػػة  األمريكيػػة مػػع سػػمطات الكايػػ دممػػت

 دمػ  التصكيػدمػع  ،هالتػي سػتمكف مػف حػدكث تبػديؿ الكقػكد كاسػتدامتك  ،الغاز الطبيعي
كالعمػػؿ دمػػ   ،لمكايػػات يميػػةيضػػر بالعمميػػة التنظ فأف التحػػكؿ إلػػ  الكقػػكد المحمػػي لػػ

كمػػا  ،تسػػريع معالجػػة مشػػاريع لطػػكط أنابيػػب الغػػاز الطبيعػػي اػػي الكايػػات المتحػػدة
كزارة الطاقػػػة كضػػػع م ترحػػػات تشػػػريعية إلزالػػػة الحػػػكاجز كتسػػػثيؿ التصػػػاريا  دزمػػػت

ألػؼ  55111، كأف ذلػؾ األمػر سػيكار مػا ي ػرب مػف الازمة لمنشآت الغاز الطبيعػي
قامػػةزيػػادة اسػػتلداـ الكقػػكد البػػديؿكمػػا دممػػت دمػػ   ،فط ا مػػف الػػنبرميػػؿ يكمينػػ  ، كا 

زيػػػادة اػػػي لثػػػذا السػػػيككف ك  ٪21منشػػػآت اإلي ػػػانكؿ اػػػي الكايػػػات المتحػػػدة بطاقػػػة 
 01،111مكازنة استلداـ النفط اللاـ بما ي در بػػ  دم  استلداـ الكقكد البديؿ تص ير

ؼ استكشػدمػ  اطاقػة كزارة الكمػا دممػت  ،برميؿ اي اليػكـ دمػ  المػدل ال ريػب اؼ 
     .ليارات ألرل لزيادة استلداـ الكقكد البديؿ دم  المدل الطكيؿ

لمحااظػػػة دمػػػ  ضػػػغط اإلطػػػارات ا كمػػػا شػػػجع كزيػػػر الطاقػػػة األمػػػريكييف دمػػػ  -
برميػػؿ مػػف الػػنفط يكمينػػا ألػػؼ  011111يمكػػف تػػكاير مػػا يصػػؿ إلػػ  كأنػػه  ب،المناسػػ

مراقبػػة حػػدكد ك  ،بػػه مكصػػيالبم يػػاس بسػػيط لمحفػػاظ دمػػ  ضػػغط إطػػارات السػػيارات 
يمكػػف لكػػؿ أمريكػػي إن ػػاذ األركاح كالمػػاؿ كالطاقػػة مػػف لػػاؿ  كأنػػه السػػردة المعمنػػة

كػػؿ ميػػؿ بالسػػادة يتجػػاكز حػػدكد السػػردة  حيػػث إف ؛ال يػػادة بحػػدكد السػػردة المعمنػػة
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جػػاكز متكسػػط السػػردة دمػػ  الطػػرؽ كت ،٪ أك ػػر مػػف الػػاـز7يسػػتثمؾ كقػػكدنا بنسػػبة 
كأنػه  ،اػي السػادة أميػاؿ 5حدكد السردة المعمنػة بػصك ر مػف السريعة غير المزدحمة 

 ألػؼ 51111يمكف أف يكار اامت اؿ الطكدي لحدكد السردة المعمنة ما ا ي ػؿ دػف 
 .برميؿ مف النفط يكمينا

أك ػر مػف حيث إف  استلداـ السيارة األك ر كفا ةكما شجع كزير الطاقة إل   - 
إحػػداهما أك ػػر كفػػا ة اػػي اسػػتثاؾ  ،أك ػػر نصػػؼ األسػػر األمريكيػػة لػػديثا مركبتػػاف أك

ذا قػػاـ ، ك الكف مػػف األلػػرلجػػاػػي ال أميػػاؿ 5الكقػػكد بمعػػدؿ  ٪ ا ػػط مػػف مػػالكي  71ا 
المركبات هؤا  بتغيير أنماط ال يادة بحيث يتـ اسػتلداـ السػيارة األك ػر كفػا ة لمجػز  

ط برميػػؿ مػػف الػػنف ألػػؼ ٠1111اػػيمكف تػػكاير  ،األكبػػر مػػف أميػػاؿ السػػيارة الم طكدػػة
لكايػػػات كالمنػػػاطؽ الحضػػػرية كأربػػػاب العمػػػؿ تشػػػجيع كتسػػػثيؿ كمػػػا طالػػػب ا ،يكمينػػػا

حيػػث إف  ؛اسػػتلداـ مراا ػػي السػػيارات كحػػااات الن ػػؿ كاسػػتلداـ لػػدمات الن ػػؿ العػػاـ
 21ت ميػؿ اسػػتثاؾ الػػنفط بم ػػدار ك  ،اػػي الماثػػة 71زيػػادة إلػ  ؤدم يػػيمكػػف أف ذلػؾ 

     .(60) ألؼ برميؿ يكمينا
 مػػف اسػػتلداـ البنػػزيف بػػدان  مػػنلفضالبنػػزيف أككتػػاف اسػػتلداـ  التشػػجيع دمػػ  -
برميؿ اػي ألؼ  21.111إل  61.111 ذلؾ إل  تكاير ماي رب مف ثدؼكي ،الممتاز
ستشػػػجع كزارة الطاقػػػة اػػػي ك مميػػػارات دكار سػػنكينا.  6تػػػكاير مػػػا يصػػؿ إلػػػ  ك  ،اليػػكـ

 .  منلفض األككتافالحممتثا لمتكدية العامة دم  استلداـ البنزيف 
 211مػػا معدلػػه  حيػػث يسػػتلدـضػػبط كاسػػتبداؿ مكاقػػد الزيػػت دمػػ  تشػػجيع ال -

يمكػػف أف يػػؤدم تحسػػيف الصػػيانة ك  ،متداثػػةلألػػؼ برميػػؿ اػػي اليػػكـ مػػف زيػػت الكقػػكد 
اػي الماثػة كتػكاير  01كالتعديؿ دم  المعدات المكجكدة إلػ  تحسػيف الكفػا ة بنسػبة 

حراقػػات كمراجػػؿ كأاػػراف أك ػػر يمكػػف أف يػػؤدم اسػػتبداؿ المعػػدات ال ديمػػة بك  ،مػػكاؿاأل
 مػف  كسػيداع تكاليفثػا اػي غضػكف ،اي الماثػة 75كفا ة إل  تحسيف الكفا ة بنسبة 

ألػػؼ  51.111- 65.111تػػكاير الػػنفط هػػك  مػػف ذلػػؾ ثػػدؼكال ؛سػػنكات 5إلػػ   0
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كاػػي حممتثػػا  ،سػػتعمؿ كزارة الطاقػػة مػػع مسػػكقي البتػػركؿ كالػػدكؿك  ،برميػػؿ اػػي اليػػكـ
 .ضبط كاستبداؿ محارؽ النفطستشجع ك  ،لمتكدية العامة

مرا نػػػػا أمريكينػػػػا  72 حيػػػػث إف ؛التشػػػػجيع دمػػػػ  ترشػػػػيد اسػػػػتثاؾ الكثربػػػػا  -
 ،دمػػ  الكثربػػا بشػػكؿ أساسػػي اػػي الكايػػات الشػػمالية الشػػرقية كالكسػػط  يعتمػػدكف 

برميؿ اي اليكـ مف النفط المسػتلدـ لتكليػد ألؼ  351.111مف  كتستثمؾ ما ي رب 
٪ اػػي اسػػتثاؾ الكثربػػا  ي مػػؿ مػػف مػػدلات 0نسػػبة كػػؿ تلفػػيض بف ا  ك الكثربػػا . 

سػتعمؿ ك برميؿ اػي اليػكـ مػف الػنفط.  ألؼ051.111الطاقة لثذا المرااؽ بما يعادؿ 
كلجػػاف المرااػػؽ العامػػة بالكايػػة لتشػػجيع كفػػا ة اسػػتثاؾ  ،كزارة الطاقػػة مػػع المرااػػؽ

 .الطاقة
التصػػنيع اػػي يم ػػؿ  حيػػث إنػػه ؛الحفػػاظ دمػػ  الزيػػت الصػػنادي دمػػ  تشػػجيعال -
كيسػػتلدـ قػػدر كبيػػر منػػه  ،اػػي الماثػػة مػػف اسػػتثاؾ الػػنفط اػػي الكايػػات المتحػػدة 75

ف لفض استلداـ المصّنعيف لمنفط بنسبة ك  ،كمكاد أكلية ألػؼ  63111٪ سػيكار 0ا 
سػػتعمؿ كزارة الطاقػػة مػػع ال ػػادة اػػي مجتمػػع التصػػنيع لتػػكاير معمكمػػات ك  ،برميػػؿ نفػػط

     .(67)  كفا ة الطاقةلتحسيف  ةكلكياأل  كجعؿ ،دف ارص كفا ة الطاقة
كقػد سػاردت  ،كانت هذا إجرا ات كزارة الطاقػة األمريكيػة احتػكا  أزمػة الػنفط   

ككانػػت دمػػ   ،الكايػػات المتحػػدة اػػي اتلػػاذ إجػػرا ات الحصػػار ااقتصػػادم ضػػد العػػراؽ
  :النحك التالي

كقػؼ قامت قطع األسطكؿ األمريكي بمشاركة قطع مف األسػطكؿ البريطػاني ب  -
ك الشػ   ،كتفتيشػثا كمصػادرة حمكاتثػا ،البكالر الدالمة كاللارجة مف مينا  البصػرة

كنشػػطت السػػفف الحربيػػة تسػػتكقؼ البػػكالر كالنػػاقات  ،حػػدث لنػػاقات البتػػركؿنفسػػه 
 .بطم ات النار اإلنذارية

التػي كػاف العػراؽ يتصػكر أنثػا قػادرة دمػ   تكقؼ أنابيػب ن ػؿ البتػركؿ الػ اث -
لػػ  البحػػر األبػػيضحمػػؿ بتركلػػه  ا ككػػاف اللػػط العػػابر لسػػكريا متكقفنػػ ،إلػػ  اللمػػيج كا 
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أغسػػػطس تكقػػػؼ اللػػػط العػػػابر  2كيػػػكـ  ،يرانيػػػةالفعػػػؿ مػػػف أيػػػاـ الحػػػرب العراقيػػػة اإلب
ػػ ،اللػػط العػػػابر لتركيػػاكتكقػػؼ  ،لمسػػعكدية ا بالكامػػؿ مػػػف كأصػػبا نفػػط العػػػراؽ ممنكدن

حجػػب بتركلػػه كبتػػػركؿ كلػػػـ يكػػف العػػراؽ ايمػػا يبػػػدك يتكقػػع  ،الكصػػكؿ إلػػ  األسػػكاؽ
ػ ؛الككيت مرة كاحدة دف األسكاؽ ا اػي الطمػب تزيػد ألف ذلؾ مف شػصنه أف يحػدث ن صن

كأليػػاـ قميمػػة بػػدا مػػا يتكقعػػه العػػراؽ دمػػ   ،معػػه األسػػعار إلػػ  حػػدكد قػػد تكػػكف جنكنيػػة
لمبرميػؿ  ادكارُ  06 -07ا ػد ارتفػع سػعر برميػؿ البتػركؿ بسػردة مػف  ،كشؾ الحػدكث

كلكف الكايػات المتحػدة تػدلمت بلطػة يبػدك أنثػا كانػت  ،لمبرميؿ ادكارن  ٠1 -62إل  
كتػػدا ت إلػػ  األسػػكاؽ كميػػات مػػف ااحتيػػاطي ااسػػتراتيجي  ،جػػاهزة كمعػػدة لمطػػكارئ

 .هنفسالش  كطمبت الكايات المتحدة إل  حمفاثثا أف يفعمكا  ،األمريكي
ػػ تػػزاـ بحصػػص ا ت ػػرر ايػػه دػػدـ االا اسػػت ناثي   ػػـ د ػػدت دكؿ   األكبػػؾ   اجتمادن

كاػي أيػاـ ارتفػع  .طاؽ الحرية لمدكؿ المنتجة لك  تضخ ما تشا ا  ك  ،نتاج الساب ةاإل 
مايػيف برميػؿ  3مميػكف برميػؿ اػي اليػكـ إلػ   6،5نتاج البتركؿ اػي السػعكدية مػف إ

نتػاج إكػاف  0221كقػرب أكالػر دػاـ  ،مايػيف برميػؿ اػي اليػكـ  2 ـ إل   ،اي اليكـ
ا لتعػكيض ككاف هذا كااينػ ،ماييف برميؿ اي اليكـ01إل  البتركؿ السعكدم قد كصؿ 

ككانػػت قػػرارات تجميػػد األرصػػدة العراقيػػة  .،ا كزيػػادةن ػػص بتػػركؿ العػػراؽ كالككيػػت معنػػ
ا دمػ  كبالتػال  لػـ يعػد العػراؽ قػادرن  ،كالككيتية اي اللارج قػد اسػتكممت كػؿ تفاصػيمثا

. (66) ريه أك يبيعػه لمعػالـ شرا  ش  مف العالـ إل  جانب ددـ قدرته دم  ن ؿ ما يشت
 : ن والسااسات األمشَكُة يف الكىَث والعشاقىن األمشَكُىادلىاعى :سابعاا  

ـ قػرر العػراؽ احتجػاز الردايػا األجانػب طالمػا أنػه ظػؿ 0221أغسػطس  02اي 
ـ أدمف العراؽ ادت ػاؿ جميػع ردايػا 0221أغسطس  02كاي  ،ا بحرب ددكانيةمثددن 

جػػػػػازهـ اػػػػػي المنشػػػػػآت كال كادػػػػػد العسػػػػػكرية المدنيػػػػػة كاحت ،الػػػػػدكؿ الغربيػػػػػة لديػػػػػه
كاسػػتمرار ادت ػػالثـ حتػػ  زكاؿ شػػبا الحػػرب  ،كااسػػتراتيجية اػػي كااػػة المػػدف العراقيػػة

كمػػا أدمػػف العػػراؽ دػػف اسػػتلداـ الردايػػا األجانػػب كػػدركع بشػػرية حيػػث بمػػغ  .،تمامػػا
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 ٠111اػػػي العػػػراؽ  211 ،أمريكػػػي اػػػي الككيػػػت 7511بيػػػنثـ  ا،ألفنػػػ 70دػػػددهـ 
أغسػػػطس هػػػدد العػػػراؽ جميػػػع  71كاػػػي  ،اػػػي العػػػراؽ 311 ،طػػػاني اػػػي الككيػػػتبري

الدبمكماسييف المعتمػديف اػي الككيػت بضػركرة إغػاؽ م ػار بع ػاتثـ الدبمكماسػية اػي 
كأدمػف أف الػذيف سيراضػكف ذلػؾ سػيعاممكف كردايػا  ،أغسػطس 71مكدد ينتثػ  اػي 

  .(6٠)أجانب دادييف بدكف أم صفة دبمكماسية 
  :ءات األمشَكُة جتاي األصمة يكاوث علً الىحى الحايلأما عه اإلجشا

لػاص بثػذا اريؽ دمؿ يعمؿ دمػ  مػدار السػادة اػي مركػز دمميػات تـ إنشا    
ػػػا كػػانكا يعممػػكف دمػػ  مػػدار  ٠1كقػػد تػػـ تشػػكيمه مػػف  ،األمػػر  أربػػع كدشػػػريفشلصن
الي أف حػك  رد  قُػكقػد  ،لمتابعػة األمػر بكػؿ دقػة  ػاث نكبػات هذا الفريؽ جرمكي ،سادة
 ، لػػريف كػػانكا اػػي العػػراؽ 521ك  ،أمريكػػي كػػانكا اػػي الككيػػت كقػػت الغػػزك 7511

كقػد تم ػ   ،المجػاكرة العربيأمريكي كانكا اي منط ة اللميج  61.111باإلضااة إل  
اػػي البدايػػة كدمػػ  الفػػكر مكالمػػات مػػف األقػػارب كاألصػػدقا  كاألحبػػا  ال م ػػيف الفريػػؽ 

مكالمػة هاتفيػة اػي اليػكـ  ٠311أك ػر مػف ؽ ، كقػد تم ػ  الفريػلمعراة ما كاف يحػدث
 ،مكالمػة اػي السػادة 311تجػاكزت المكالمػات  ،كاي تمؾ الفترة المبكرة ،األكؿ كحدا

كالتػػي كانػت مفيػدة لمغايػػة  ،المكالمػات مػػف األقػارب كاألصػدقا  المثتمػيف هػذاكانػت ك 
 تعػرؼتػـ الكانت هذا هػي الطري ػة الكحيػدة التػي  اي بعض الحااتك  الفريؽ، لمكتب
أسػما  األاػراد  الكقػكؼ دمػ تػـ  ػـ كمف  ،هؤا  األمريكييف اي تمؾ البمداف كجكدبثا 
مػػف مصػػادر  دػػف هػػؤا  األشػػلاص تػػـ تجميػػع المعمكمػػاتك  ،اػػي المنط ػػة يفكجػكدالم

كمف ممفػات التسػجيؿ  ،الشركات التي دمؿ بثا هؤا  األشلاصك  كالسفارات ،ملتمفة
 ،أسػػػر الرهػػػاثفمػػػف دمػػػ  م ربػػػة  ياتصػػػمظػػػؿ مكظفػػػك ال ن كمػػػا ،بػػػالفريؽاللاصػػػة 

مػػػدادهـ  ،سػػػادة ٠2كػػػؿ بثػػػـ  ااتصػػػاؿك  دنػػػدما تكػػػكف كذلػػػؾ  ،بمعمكمػػػات محد ػػػةكا 
ألؼ مكالمػة هاتفيػة مػع العػاثات اػي  61أك ر مف كل د أجرل الفريؽ  ،األلبار جيدة

كاػي الغالػب يكػكف  - إنشا  نظاـ يكار لكػؿ أسػرة ألصػاثينا . كما تـالكايات المتحدة
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كمػا دمػؿ  ،هػذا المكاقػؼلديه الك ير مف اللبرة اي  - اي السمؾ الدبمكماسي اضابطن 
 .(65) هذا األزمة لمساددة ألكلثؾ المحاصريف ايا ـي دلت الفريؽ بكؿ قكته

إرشػادات السػفر لكػؿ مػف األمػريكييف المحاصػريف اػي الككيػت  كما تػـ إصػدار   
بػػػاغ ك  ،المجػػػاكرة لعربػػػيا كبالنسػػػبة ألكلثػػػؾ المكجػػػكديف اػػػي دكؿ اللمػػػيج ،كالعػػػراؽ ا 

تصجيػؿ ك  ،األمريكييف اي العػراؽ كالككيػت بمغػادرة تمػؾ المنط ػة اػي أقػرب كقػت ممكػف
 :كيشػػمؿ ذلػػؾ السػػفر اػػي دكؿ ،السػػفر غيػػر الضػػركرم بالنسػػبة لألمػػريكييف االػػريف

 ،قطػػرك  ،اإلمػارات العربيػة المتحػدةك  ،البحػريفك  - المنط ػة الشػرقية ا ػط -السػعكدية 
 دف.كاألر  ،كاليمف
دػػف ك ػػب مػػع صػػكت أمريكػػا ككسػػاثؿ اإلدػػاـ الدكليػػة األلػػرل  كمػػا تػػـ العمػػؿ 

لمحصكؿ دم  معمكمات استشارية أساسية لألمريكييف الذيف لـ يتمكنكا مػف ااتصػاؿ 
 دشػػريف كمػػع أقػػؿ مػػف ،بالسػػفارة أك الػػذيف تعػػذر ااتصػػاؿ بثػػـ اػػي العػػراؽ كالككيػػت

كػػاف صػػمكدهـ كتحػػديثـ اػػي مكاجثػػػة األمريكيػػة ببغػػداد مكظفنػػا رسػػمينا اػػي السػػفارة 
حككمػػة كانػػػت تتجاهػػػؿ بشػػػكؿ صػػػارخ التزاماتثػػا بمكجػػػب ااتفاقيػػػات الدكليػػػة لردايػػػة 

أمريكػػي كأاػػراد دػػاثات  لػػريف  0211إلػػراج  تػػـ ،أقػػؿ مػػف أسػػبكديفكاػػي  ،األجانػػب
تحػػػت ظػػػركؼ  ،السػػػفارة دمػػػ  قػػػدر مػػػف الشػػػجادة مسػػػؤكلك كقػػػد كػػػاف مػػػف هنػػػاؾ. 

كذلػػؾ  ،يعممػػكف لػػيان كنثػػارنا لتنظػػيـ هػػذا الػػرحات ككػػانكا، لػػاطركا بحيػػاتثـ ،الحصػػار
 بصسػرع مػا يمكػف كتػـ إلػراجثـ ،إلدادة هؤا  النسػا  كاألطفػاؿ إلػ  الكايػات المتحػدة

  .(63) بغدادمف 
اي ك ير مػف األحيػاف اػي ظػؿ ظػركؼ صػعبة لمغايػة مػع  ،السفارةتفاكضت كما  

 تراجعت دف الكدكد التي قطعكهػا ك  ،حككمة ت كـ بتغيير قكاددها اي منتصؼ الطريؽ
سعت السفارات اػي الككيػت كالعػراؽ مباشػرة مػف لػاؿ نظػاـ الحراسػة إلػ  إجػرا   كما

تػـ  ،ا لثػذا الغايػةتح ي نػك  ،اتصاات مػع جميػع األمػريكييف كمحاكلػة ضػماف سػامتثـ
ي كاػػ ،أمريكػػي اػػي األسػػابيع ال ا ػػة األكلػػ  كحػػدها 7111بمػػا ي ػػرب مػػف  ااتصػػاؿ
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اػي شػػكارع الككيػت كبغػػداد لمتح ػػؽ  ات ال نصػػمي كلػػ  مػف الغػػزك كػاف ضػػباطاأليػاـ األ 
ككاف ذلػؾ اػي ك يػر مػف األحيػاف تحػت تثديػدهـ  ،مف سامة كمكاف كجكد األمريكييف

تحػػت مراقبػػة  الفتػػرة اهػػذ السػػفارة الككيتيػػة اػػي اػػي، كمػػا كانػػت المكالمػػات الشلصػػي
بغػػػداد مطالػػػب مسػػػتمرة يكيػػػة بالسػػػفارة األمر اػػػي الفتػػػرة التػػػي كجثػػػت ايثػػػا  العػػػراقييف

كغيػػػرهـ مػػػف  األمػػػريكييفلممسػػػؤكليف العػػػراقييف كذّكػػػرتثـ بمسػػػؤكليتثـ دػػػف ردايػػػة 
 كانػػت إحػػدل أكلكيػػاتكمػػا   ،كػػاف ذلػػؾ بػػا جػػدكلك  ،األجانػػب المحاصػػريف اػػي الغػػزك

أكبػػر قػػدر ممكػػف مػػف الكفػػا ة دمػػ   ،األزمػػات ال صػػكل هػػي جعػػؿ نظػػاـ إدارة الفريػػؽ
  .(62) كاف الكضع بصقص  سردة مثمالاستجابة  ،كااحتراؼ

  :احملىس الثالث:  الححشك السُاسٍ 
  جكزيػػػؼ  مريكػػػ األباألدمػػاؿ قػػاـ الػػػرثيس صػػػداـ حسػػيف باسػػػتددا  ال ػػػاثـ    
 اػي السػادة ال انيػة كتمت الم ابمػة اعػان  ،  لم ابمته  Joseph C. Wilsonكيمسكف  

إرسػػػاؿ دػػػدة رسػػػاثؿ  كقػػػد أراد الػػػرثيس صػػػداـ ،ـ0221أغسػػػطس  3بعػػد ظثػػػر يػػػكـ 
ككػاف مضػمكف  ،كااطمثناف إل  م اصدا ،مباشرة لمرثيس األمريكي يشرح ايثا نكاياا

  :هذا الرساثؿ دم  النحك التالي
أف الػػػرثيس صػػػداـ دمػػػ  اسػػػتعداد ألف يػػػتفثـ رد الفعػػػؿ األمريكػػػي إزا    :األكلػػػ 

دمػؿ ي تصػر  أف التدلؿ العسػكرم العراقػي اػي الككيػت :ال انية ،دلكؿ العراؽ الككيت
أف  :ال ال ػػة ،كا ينسػػحب دمػػ  أم بمػػد غيرهػػا ،دمػػ  الككيػػت لظػػركؼ تاريليػػة لاصػػة

ا كأنػػػه لػػػيس كاردن  ،اػػػي السػػػعكدية راقػػػي يعػػػرؼ حجػػػـ المصػػػالا األمريكيػػػةالػػػرثيس الع
ألف  ؛أف الػػػرثيس صػػػداـ حػػػريص دمػػػ  مصػػػداقيته :الرابعػػػة ،بالنسػػػبة إليػػػه تثديػػػدها

 :اللامسػة ،يف ما تتثمه به أنه كذب دم   لػريفالكايات المتحدة األمريكية تتثمه ب
كهػذا  ،أف الرثيس صداـ حسيف يؤكد أف العراؽ حريص دم  داقة طيبػة مػع أمريكػا

أف الػرثيس صػداـ يعػرؼ الفػػارؽ اػي ال ػكة بػػيف  :السادسػػة ،سياسػة مرسػكمة كم ػررة
ك يػر اػي كلكنه يعت د أف الكايات المتحدة قد تلسػر ال ،العراؽ كبيف الكايات المتحدة
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كيػػػػتفثـ كي ػػػػدر حجػػػػـ  ،كأف العػػػػراؽ يريػػػػد صػػػػداقة الكايػػػػات المتحػػػػدة ،هػػػػذا الحػػػػرب
 .دمػػ  اسػػتعداد لمػػدااع دػػف نفسػػه اػػي أم ميػػدافنفسػػه كهػػك اػػي الكقػػت  ،مصػػالحثا

 :كأنث  الرثيس   صداـ حسيف   مجمكدة رسػاثمه إلػ  الػرثيس   جػكرج بػكش   قػاثان 
يكػػػي هػػػك المعمػػػف دػػػف سياسػػػته مػػػف إذا كػػػاف الػػػذم يريػػػدا الػػػرثيس األمر  :اللاصػػػة

اإننػا نػرل التصػعيد كالتػكتر كالتصػرؼ العسػكرم هػك  ،المصالا األمريكية اي المنط ة
أمػػا إذا كانػػت هنػػاؾ مصػػالا ألػػرل ألمريكػػا ا نعراثػػا غيػػر مػػا  ،ضػػد هػػذا المصػػالا

كلـ يكف هناؾ رد دم  هػذا الرسػاثؿ مػف الكايػات المتحػدة أك  .اثذا شصف  لر ،ذكرنا
    .(62) س األمريكي نفسهمف الرثي
كقد حاكلت الكايات المتحدة الكصكؿ لحؿ سياسػي لمكضػع اللػاص بالعػدكاف    

نػكامبر  61إلػ   75اللميج اي الفتػرة مػف  ا لزيارةكأرسمت كادن  ،العراقي دم  الككيت
كقػػد تكصػػؿ الكاػػد اامريكػػ  مػػف لػػاؿ  ،كالكصػػكؿ لحػػؿ لثػػذا األزمػػة ،ـ0221دػػاـ 

 كه  دم  النحك التالي:  ،تاجات رثيسيةزيارته إل  ستة استن
كأف هػػػذا  ،صػػػداـ حسػػػيف أف التحػػػالؼ ضػػػد العػػػراؽ أقػػػكل ممػػػا يتصػػػكر :األكلػػػ 

كأف  ،كال ػػكات األمريكيػػة ليسػػت اػػي اللطػػكط األماميػػة التحػػالؼ متعػػدد الجنسػػيات،
أمػا جميػع ال ػكات األمريكيػة كالبريطانيػة  ،ال كات العربيػة اللطكط األمامية تتصلؼ مف

كأف الػػدكؿ العربيػػػة دمػػ  قػػػدرة دمػػ  ال تػػػاؿ  ،متمركػػػزة لمػػؼ العػػػرباثػػي سػػية كالفرن
كأف العػالـ أجمػع ا العػرب كحػدهـ ضػد العػراؽ كدلػػكلثـ  ،إللػراج العػراؽ مػف الككيػت

 .الككيت
كاػي  ،كال كة الت  سػيكاجثا ،كا يعمـ مف ضدا ،أف صداـ حسيف متثكر :ال انية

كمػا أنػه يماطػؿ مػف أجػؿ   ،فدميػه غيػر ممكػ نتصػاركأف اا  ،ادت ادا أنػه قػكة ا تثػـز
ك يػر أف هػذا الصػداـ سػيؤدل الػ  إراقػة لعممػه  ؛تصلير التدلؿ العسكرم الػدكل  ضػدا

 .مف الدما 
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أف السعكدية ستسػاهـ أك ػر بك يػر مػف أم دكلػة لتغطيػة النف ػات إذا مػا  :ال ال ة
مػا تحتاجػه مػف  كما أنه ستتكفؿ بتزكيد كؿ ال كات بكؿ ،األمر لمتدلؿ العسكرم كرتط
باإلضػااة إلػ  تػكاير مثػات الشػاحنات كالحػااات  ،كمراكز إيػكا  ،ككقكد ،كطعاـ ،ما 

كقػػد أشػػار تحميػػؿ اقتصػػادم متػػاح لمكاػػد إلػػ  أف الحككمػػة  ،لن ػػؿ ال ػػكات كالمعػػدات
اػػػي  05مميػػارات دكار أك  01السػػعكدية سػػتكاجه دمػػػ  األرجػػا دجػػزنا يبمػػػغ حػػكالي 

دمػ  الػرغـ مػف ال فػزة  0221إلجمالي السعكدم اػي دػاـ الماثة مف الناتج المحمي ا
  .الثاثمة اي أسعار النفط

مػػف حيػػث التػػدريبات  ،أف ال ػػكات األمريكيػػة متميػػزة دػػف ال ػػكات العراقيػػة :الرابعػػة
كالتػػ  تجعمثػػـ أقػػكل بك يػػر  ،كالػػركح المعنكيػػة العاليػػة ،كاانضػباط كالمثػػارات ال تاليػػة

 دف ال كات العراقية.
اؾ بعػػض المشػػاكؿ الطفيفػػة التػػ  سػػتكاجه ال ػػكات األمريكيػػة مػػف هنػػ :اللامسػػة

 ،كارتفػػاع درجػػات الحػػرارة ،لػػاؿ تكاجػػدها اػػي منط ػػة اللمػػيج كارتفػػاع نسػػبة الرطكبػػة
كسػػػيتـ التغمػػػب دمػػػ  هػػػذا  ،ا لمطبيعػػػة الصػػػحراكية لػػػدكؿ اللمػػػيج العربػػػيكذلػػػؾ نظػػػرن 

اسػػب مػػع التغيػػرات كراػػع كفػػا ة المعػػدات ال  يمػػة لتتن ،المشػػاكؿ بالتػػدريب المسػػتمر
 .المنالية الصحراكية

إا أف  ،أف صػػداـ حسػػيف يجػػب أف يغػػادر الككيػػت إلػػ الكاػػد  تكصػػؿ :السادسػػة
هػػك التكقيػػت كمػػا  ،ايػه إلػػ  اتفػػاؽ كامػؿ يػػتـ التكاصػػؿ المكػاف الػػذم إلػػ  الكاػد يفت ػػر
التػ  الع كبػات ؟ كمػا هػ  الكساثؿ المناسبة إلنثا  هذا المكاجثػةكما ه   ؟المناسب
هػػذا كػػؿ  دكف تثديػػد إلدطػػا  الك يػػر مػػف الكقػػت حتػػ  يػػذبؿ التحػػالؼ؟ دميػػهتفػػرض 

إا  يػرد دميثػايجػب دمػ  الكػكنغرس أف كػاف كالتػي  ،األسثمة التي تصارع معثا الكاػد
ب ػ  الح ي ػة أف ، كتتمػؾ األسػثمةدمػ   لإلجابػةتمكف مف التكصؿ إل  إجمػاع يلـ أنه 

كلػػف ُيسػػما لػػػه  ،ؾ الحضػػارمانتثػػؾ كػػػؿ قكادػػد السػػمك صػػداـ  الكاػػد أجمػػع دمػػ  أف
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كدميػػه أف ينتظػػر الػػرد        ،صػػداـ حسػػيف يجػػب أا يطمػػثف كأف بااسػػتفادة مػػف جراثمػػه
   .(62)كالع كبة 
الكايػػػات المتحػػػدة بشػػػدة حػػػؿ أزمػػػة اللمػػػيج بػػػالطرؽ السػػػممية كمػػػا اضػػػمت    

 بالحػػؿ السػػممي الػػذم يتفػػؽ مػػع قػػرارات مجمػػس األمػػف الػػدكلي تكالدبمكماسػػية كرحبػػ
 ،كاسػػػتعادة الحككمػػػة الككيتيػػػة الشػػػردية ،سػػػحاب العراقػػػي الكامػػػؿ مػػػف الككيػػػتاانك 

كمػػا  ،شػػركط مسػػب ةدكف كاإلاػػراج دػػف جميػػع الردايػػا األجانػػب اػػي العػػراؽ كالككيػػت 
كدم  أم مبػادرة مػف  ،حؿ يتفؽ مع قرارات مجمس األمف رحبت الكايات المتحدة بصم

إا أف  .(٠1)ألزمػػة اللمػػيج عمػػ  السػػممي كالحػػؿ الفالتفػػاكض  مػػف أجػػؿالػػدكؿ العربيػػة 
اكػػػاف  ،جميػػػع المحػػػاكات السياسػػػية لحػػػؿ األزمػػػة مػػػف كااػػػة األطػػػراؼ بػػػا ت بالفشػػػؿ

   .التحرؾ العسكرم أمر ا مفر منه
  :الحذخل العسكشٌ :احملىس الشابع

كػػاف أكؿ مػػػا اعمػػػه الػػرثيس األمريكػػػي بػػػكش هػػػك تحديػػد مكقفػػػه مػػػف التػػػدلؿ    
لػيس هنػاؾ شػ  قابػؿ لمتفػاكض أك لحػؿ  :األكل  :اطكقد بمكرا اي  اث ن  ،العسكرم
ا بػػد مػػف تعبثػػة الػػرأم العػػاـ األمريكػػي كالعػػالمي اػػي صػػؼ الكايػػات  :ال انيػػة .كسػػط

كبالتػالي اػإف مػا  ،أف الكايات المتحدة هي المسؤكلة دف   العمؿ   :ال ال ة .المتحدة
الػرثيس بػكش  كقػد تطمػع .،هك مطركح لمبحث ااف هك لطط العمؿ لمتػدلؿ العسػكرم

الجنػػراؿ األمريكػي المسػؤكؿ دػػف العمميػات العسػػكرية    كنظػػر إلػ  ،ناحيػة العسػكرييف
 ،الذم ادتبر أف دكرا قد جػا  Schwarzkopf    "ـ 7107 -026٠ شكارتز ككبؼ

ضػػػربة جكيػػػة  :األكؿ :كللصػػػثا اػػػي احتمػػػاليف ،كبػػػدأ بعػػػرض ااحتمػػػاات المتاحػػػة
التػدلؿ  :ال ػاني .ة الضػربة اإنثػا غيػر مػؤ رةككاف ت ديرا أنػه مثمػا بمغػت قػك  ،مكجعة

 ػػـ كصػػؿ إلػػ    (٠0) 21 -0117ا لملطػػة العسػػكرم الشػػامؿ دمػػ  أكسػػع نطػػاؽ طب نػػ
 ،أف هػػذا اللطػػة هػػ  الليػػار الح ي ػػي المػػؤ ر :كهػػي ،الن طػػة المحكريػػة اػػي درضػػه
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كهػػذا ال ادػػدة ا يمكػػف أف  ،كلكػػف شػػرطثا الرثيسػػي هػػك كجػػكد قادػػدة لحشػػد ال ػػكات
   .السعكديةتككف إا 
ا أف الػػرثيس   بػػكش   قػػد اسػػت ر رأيػػه دمػػ  ككػػاف كاضػػحن  ،كدارت المناقشػػات   

كهػػػك التػػػدلؿ العسػػػكرم  ،ااحتمػػػاؿ ال ػػػاني الػػػذم درضػػػه الجنػػػراؿ   شػػػكارتز ككبػػػؼ  
 ػػـ لمصػػت المناقشػػات إلػػ   ػػاث ن ػػاط محػػددة  .21 -0117ا لملطػػة الشػػامؿ طب نػػ

بالممػػؾ اثػػد لتػػصميف كجػػكد ال ادػػدة  أنػػه ا بػػد مػػف ااتصػػاؿ :ر هػػا الجميػػع ضػػركرية
ػػ ،الكحيػػدة الممكنػػة لتنفيػػذ اللطػػة ا المسػػاردة دمػػ  الفػػكر إلػػ  إغػػاؽ لطػػكط كأيضن

كػػذلؾ ابػػد مػػف ترتيبػػات لاصػػة  ،أنابيػػب البتػػركؿ العراقػػي دبػػر تركيػػا كدبػػر السػػعكدية
اميزانيػػػة  ،يتحمػػػؿ بم تضػػػاها العػػػرب المنتجػػػكف لمبتػػػركؿ تكػػػاليؼ اللطػػػة العسػػػكرية

 ػـ إف المسػتفيد مػف أم  .ا اػكؽ مػا تعانيػه مػف دجػزالمتحدة ا تحتمؿ دجػزن الكايات 
ذا كانػت الكايػات المتحػدة دمػ  اسػتعداد ألف تعطػ   ،دمؿ ا بػد أف يتحمػؿ تكاليفػه كا 

  .(٠7)اا أقؿ مف أف ي دـ أصحاب البتركؿ مف مالثـ ما يغط  نف ات الحممة  ،الدـ
طػػة األكلػػ  اػػي ضػػركرات العمػػؿ بػػدأ الػػرثيس جػػكرج بػػكش دمػػ  الفػػكر بالن    
الحصػػكؿ دمػػ  مكاا ػػة الممػػؾ اثػػد دمػػ  نػػزكؿ ال ػػكات األمريكيػػة اػػي المممكػػة  :كهػػ 

ام ػد  ،ككاف بكش يدرؾ أف هذا المثمة ا يمكف أف ي كـ بثا غيػرا ،العربية السعكدية
كػاف ك  ،ا لككالػة الملػابرات المركزيػةا مػف يػكـ كػاف مػديرن كاف يعرؼ الممؾ اثد شلصي  

 ػػـ إنػػه اثػػـ أ نػػا  اجتمادػػه مػػع مستشػػاريه أف  ،ا لمدالميػػةكزيػػرن حينثػػا اثػػد الممػػؾ 
اػػإذا  ،  05رسػػاؿ طػػاثرات   إؼ إالسػػعكدية لػػـ ترسػػؿ مكاا تثػػا حتػػ  ااف دمػػ  قػػرار 
قنادثػا إطػاثرة، اكيػؼ يمكػف  7٠كانت السػعكدية لػـ تكااػؽ حتػ  ااف دمػ  اسػت باؿ 
ذن  ،  21 -0117يػذ اللطػة    باست باؿ ماثة ألؼ جنػدم أمريكػ  دمػ  األقػؿ لتنف ا كا 

تػػـ اتصػػاؿ  كبالفعػػؿ ،ا مػػع ممػػؾ السػػعكديةابػػد مػػف تػػدلؿ الػػرثيس األمريكػػي شلصػػي  
، ككاف رد الممػؾ ضػركرة إجبػار صػداـ حسػيف دمػ  اللػركج الرثيس بكش بالممؾ اثد

كلكػػف كضػػع المممكػػة الحسػػاس يجعػػؿ مػػف السػػماح لم ػػكات األمريكيػػة  ،مػػف الككيػػت
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االمممكػػة هػػي مػػكطف لألمػػاكف اإلسػػامية الم دسػػة  ،ة مسػػتحيان بػػالنزكؿ اػػي السػػعكدي
كيعػػرض مركػػز   داثمػػة سػػعكد   للطػػر  ،كنػػزكؿ قػػكات أجنبيػػة ايثػػا ي يػػر  ػػاثرة الػػدنيا

كبػػدأ  ،اكمػػع ذلػػؾ ا ػػد كػػاف مصػػممن  ،بػػكش لػػـ يمػػا دمػػ  الممػػؾ سكأف الػػرثي .،شػػديد
 ،كيػػت كحػػدهاكلػػـ يعػػد يتحػػدث دػػف الك ،يتصػػرؼ ككصنػػه رجػػؿ كاتتػػه ارصػػته التاريليػػة

 . (٠6)كلكنه بدأ يتحدث دف تسكية شاممة لألكضاع اي الشرؽ األكسط 
 -0226كمػػا اسػػتددت كاشػػنطف السػػفير السػػعكدم لػػديثا بنػػدر بػػف سػػمطاف )  
شلصػية ذات تػص ير مثػـ دالػؿ العاثمػة هػك ك  ،ـ ( كهك ابػف شػ يؽ الممػؾ اثػد7115
ممػػا جعػػؿ الك يػػريف  ؛ا لألنظػػار بكاشػػنطفكهػػك مػػف أك ػػر الشلصػػيات محطنػػ ،المالكػػة

نه الرثيس شػبه الرسػمي لمدبمكماسػية السػعكدية  ، كدػرض دميػه تحركػات إي كلكف   
 ،الجيكش العراقية نحػك الحػدكد السػعكدية بصػكر ممت طػة بكاسػطة األقمػار الصػنادية

ا االحكػػػاـ   أنػػػه حتػػػ  لػػػك كػػػاف اللطػػػر العراقػػػي كاقعينػػػبػػػػ كأجػػػاب السػػػفير السػػػعكدم
 ،اػه   إا أنػه بعػض دػرض األمػر دميػهإي ااألمػريكييف اػي السعكديكف يشككف بإدارة 

كشرح لػه  ،كمعراته بلطكرة األمر دم  المممكة اقتنع كقاـ بااتصاؿ بعمه الممؾ اثد
بيػػد أف حمػػاس السػػفير  ،كالملطػػط األمريكػػي كالتصػػدم لحػػؿ األزمػػة ،لطػػكرة المكقػػؼ

المزايػا البػارزة اػي كتمؾ الحالػة هػ  إحػدل  ،اصطدـ بتردد الممؾ اثد الممزكج بالحذر
 . (٠٠)طباع العاهؿ السعكدم 

ألنػه يلشػ   ؛كما رأل الػرثيس بػكش بصنػه ا بػد مػف التحػرؾ بصسػرع مػا يمكػف   
 ،ا مػػف األسػػاساالممػػؾ   اثػػد   كػػاف متلكانػػ ،مػػف مظػػاهر تػػردد ت م ػػه اػػي السػػعكدية

  :األكؿ :ب ا ػػة دناصػػر يمكػػف أف تػػؤدل إلػػ  مشػػاكؿ  ككػػاف الػػرثيس بػػكش مشػػغكان 
 ،ا كسػػطن كيجعمػػه ي بػػؿ حمػػكان  اثػػد ،لشػػ  أف يػػؤ ر الممػػؾ   حسػػيف   دمػػ  الممػػؾ   ي

كسػكؼ  ،اا تابعنػإذا انسػحب العراقيػكف مػف الككيػت اػإنثـ سػكؼ يترككنثػا بمػدن  :ال اني
لػػيس هنػػاؾ ضػػماف بػػصا   :ال الػػث ،تنت ػػؿ دػػدكم التبعيػػة منثػػا إلػػ  ب يػػة دكؿ اللمػػيج

كاػػي كػػؿ األحػػكاؿ اػػإف شػػبا  ،ارصػػة ألػػرل يعػػكد العراقيػػكف إلػػ  تكػػرار مػػا اعمػػكا اػػي
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ػػ كمعنػػ  ذلػػؾ أف ظػػؿ العػػراؽ سػػكؼ يب ػػ   ،ا اػػي المسػػت بؿالتػػدلؿ سػػكؼ يظػػؿ قاثمن
  .(٠5)ا دم  منط ة اللميج باستمرار مليمن 

كاسػػتطرد  ،ككػػاف الػػرثيس بػػكش اػػي دهشػػة مػػف الممػػؾ اثػػد مػػف دػػدـ مكاا تػػه   
ػػإف المممكػػة كجػػدت نفسػػثا دا :قػػاثا   إف بنػػدر كػػاف ي ػػكؿ  ،ا مػػف أم غطػػا ريػػة تمامن

كيبػػدكا أف اكػػرة  ،كمػػع ذلػػؾ يتػػرددكف   ،كنحػػف نػػكار لثػػـ أقػػكل غطػػا  يمكػػف تصػػكرا
 -John Henry Sununu  0222برقػػػت بسػػػردة اػػػي لػػػاطر   جػػػكف سػػػنكنك 

كهك ب  ااته يحمػؿ مكاريػث دربيػة  ،ـ    رثيس هيثة مستشارم البيت األبيض0220
سػيادة الػرثيس  ا حدي ه لمرثيس بكشؿ مكجثن كقا ،كقد راع يدا ،ألنه مف أصؿ لبناني

أا يمكػػف أف يكػػكف الممػػؾ اػػي حاجػػة إلػػ  غطػػا   لػػر يػػؤمف ظثػػرا كأجنابػػه ؟ كركػػز 
كأكمػػؿ   سػػنكنك  كامػػه  ،اإيضػػاحن  ابػػكش نظػػرا إلػػ  ناحيػػة   سػػنكنك   ككصنػػه يسػػتزيد

كدارت  ،ا أك اا نػيف معنػ ،بصنه يظف أف الممؾ اي حاجة إل  غطا  دربػي أك إسػامي
كقػد راح   سػنكنك  يزيػد بعػض  ،مناقشة حكؿ اكرة سنكنك التػ  بػدت منط يػة كم نعػة

اثػد قػد يحػس بػالحرج الشػديد إذا طمػب قػكات الممػؾ   إف : التفاصيؿ اػي اكرتػه قػاثان 
كأمػا إذا ذهبػت ال ػكات األمريكيػة اػي  ،أمريكية مسيحية لتحمي بمدا العربي اإلسامي

اإف المسصلة اي هذا الحالة يمكػف أف تكػكف  يشارؾ ايه درب كمسممكف ،إطار أكسع
  palatable     كأضػاؼ إليثػا تحسػينات  ،كالػت ط الػرثيس بػكش الفكػرة ،أم م بكلة

كأرسػؿ  ،إنه سكؼ يعمؿ دم  تكاير م ؿ هذا الغطا  العربي كاإلسػامي :كقاؿ ،جديدة
لممػؾ السػػعكدية   ـ  Dick Cheney  0222- 0226تشػين  كزيػر داادػه   ديػػؾ 

  .(٠3)ذلؾ  ناده باألمر كبالفعؿ نجا ايإلق
كيمكػػػف أف نجمػػػؿ بعػػػض األسػػػباب كرا  قبػػػكؿ السػػػعكدية اسػػػتددا  ال ػػػكات    

كلشػيتثا  ،قػرب السػعكدية مػف مجريػات األحػداث :أكان   :كهي ،األمريكية إل  أراضيثا
اػا شػؾ  ،لذا امك سيطر صػداـ حسػيف دمػ  الككيػت ؛أف تم   المصير الككيتي نفسه

إف نجػاح ال يػادة  :ا انينػ ،اي أف أمف المممكة كدكؿ اللميج سيصػبا اػي لطػر داهػـ 
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سػيؤدل إلػ  بػركز العػراؽ ك ػكة إقميميػة مسػػيطرة  ،العراقيػة اػي إدارة األزمػة لصػالحثا
كسيصػػبا العػػراؽ سػػيد المنط ػػة بػػا  ،دمػػ  اللمػػيج كدمػػ  نظػػاـ الشػػرؽ األكسػػط كمػػه

أدركػػػػت ال يػػػػادة  :ا،  ال نػػػػ.لترضػػػػخ إلرادتػػػػه سػػػػكؼ يضػػػػغط دمػػػػ  السػػػػعكديةك  ،منػػػازع
السػعكدية بػػاحتاؿ العػػراؽ الككيػػت أنػػه سػػيتمكف مػف إمػػا  شػػركطه اػػي ظػػؿ ال ضػػايا 

ا: رابعنػػ .،كا سػػيما اػػي السياسػػة النفطيػػة كالسياسػػة اللارجيػػة ،المتعم ػػة اػػي المنط ػػة
ة إقتنػػاع السػػعكدية أف العػػراؽ الػػذم لػػاض  مػػاني سػػنكات حػػرب مػػع إيػػراف يممػػؾ االػػ

كلمػا كانػت المنط ػة الشػرقية النفطيػة ت ػع  ،كاألاراد ال ادريف دم  تنفيذ مغامرة ألػرل
 ؛ ػػػارت ملاكاثػػػا مػػػف إقػػػداـ العػػػراؽ دمػػػ  احتالثػػػا ،اػػػي منط ػػػة قريبػػػة مػػػف الككيػػػت

بػػؿ  ،مػدااع دػف م ػؿ هػذا المنط ػة الحساسػة ا يمكػف اسػتلداـ قػكة ت ميديػة داديػةكل
دركػػت ال يػػادة السػعكدية منػػذ البدايػػة أف العػػراؽ لثػػذا أ ؛يحتػاج إلػػ  قػػكة نيػػراف ضػاربة

كلػػػذا ا بػػػد مػػػف حشػػػد أكبػػػر قػػػكة اػػػي العػػػالـ إلجبػػػارا دمػػػ   ؛يعػػػرؼ ا ػػػط لغػػػة ال ػػػكة
كمػػػف هنػػا جػػػا ت قنادػػػة الممػػؾ اثػػػد أف العػػػدكاف العراقػػ  دمػػػ  الككيػػػت  ،اانسػػحاب

 .(٠2) ا دم  أمف السعكدية ف التفا  الككيت سيشكؿ لطرن أك  ،ددكاف دم  السعكدية
بنػػا  دمػػ   ،كزيػػر اللارجيػػة األمريكيػػة كدمػػ  الفػػكر تكجػػه   جمػػيس بيكػػر     

كتػػـ  ،كدمػػ  رأس كاػػد أمريكػػي إلػػ  منط ػػة اللمػػيج ،تعميمػػات الػػرثيس األمريكػػي بػػكش
ااتفاؽ مع السعكدية كالككيت كدكلة اإلمارات دم  مسػاهمتثـ بمبمػغ يتجػاكز لمسػة 

  .(٠2)التحرؾ العسكرم تكاليؼ تغطية لبصكرة مبدثية؛ دشر مميار دكار 
ـ كػػاف   جػػيمس بيكػػر   كزيػػر 0221كاػػي األسػػبكع األكؿ مػػف شػػثر نػػكامبر    

اللارجية األمريكي يطكؼ بعدد مف العكاصـ العربية يمثد ايثا لزيارة ينتظػر أف ي ػكـ 
منتثػزا ارصػة ديػد الشػكر اػي األسػبكع األليػر  ،بثا الرثيس بػكش إلػ  هػذا العكاصػـ

اليكـ الثاـ اي تاريخ الكايات المتحدة مع ال ػكات األمريكيػة  لي ض  هذا ؛مف نكامبر
أمػػا  ،كالثػػدؼ األكؿ مػػف رحمتػػه هػػك التمثيػػد لزيػػارة بػػكش ،المحتشػػدة اػػي الصػػحرا  

كهػػك مشػركع ال ػرار الػػذم يطػرح دمػ  مجمػػس األمػف بشػصف التفػػكيض  ،الثػدؼ ال ػاني
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ل  المنط ة اػي ديػد كجا  الرثيس بكش بالفعؿ إ ،بالحرب كاستلداـ ال كة ضد العراؽ
ا لمحساسػػيات الدينيػػة أقيمػػت كتجنبنػػ ،كقضػػ  صػػباح ذلػػؾ اليػػكـ مػػع ال ػػكات ،الشػػكر

كتحػدث  ،كقابػؿ الممػؾ   اثػد  ،الصمكات دم  ظثر إحػدل ال طػع البحريػة اػي اللمػيج
كقػػػاؿ لػػػه أ نػػػا  حػػػدي ثما بينمػػػا الممػػػؾ يشػػػير إلػػػ  األ ػػػر الػػػذم تحد ػػػه  ،معػػػه طػػػكيان 

  إننػي  مػف أكؿ يػكـ قطعػت لكػـ  :أم العػاـ اػي المنط ػةمناقشات الككنجرس دم  الر 
تعثػدم  ذلػؾ زاؿ ك مػا ،كبصقصػ  سػردة ،دم  نفسػي دثػدا بػصف نتصػرؼ بصقصػ  قػكة

مػا  ،  إف صداـ جعمثػا معركػة إمػا أف يب ػ  ايثػا :لكـ    ـ أضاؼ الرثيس   بكش   كا 
  جػابر  كسػكؼ نػرل مػف منػا يسػتطيع   كمػا قابػؿ أميػر الككيػت الشػيخ  ،أف أب   أنػا

. هػذا الدقي ػة   كقػاؿ لػه .  هػذا السػادة :  كقػاؿ األميػر ؟  مت  تريػد الحػرب :كسصله
اسػكؼ يكػػكف ذلػؾ اػػي قصػرؾ اػػي  ،  دنػػدما نمت ػ  اػػي المػرة ال ادمػػة :ابػكش ضػاحكن 
 .(٠2)الككيت   
ذكػر  ،ـ0220ينػاير3ا إلػ  الشػعب األمريكػي اػي كجػه الػرثيس بػكش بياننػكما   

أف الع كبػات   :كهػ  ،اسػتعماؿ ال ػكات المسػمحة ضػد العػراؽ ايه أسػباب المجػك  إلػ 
ااقتصػادية التػي ارضػتثا األمػػـ المتحػدة لػـ تكػف كاايػػة كحػدها إللػراج صػداـ حسػػيف 

كمػا  ،كاشػؿ كػؿ المحػاكات لمحػؿ السػممي ،كتعنت الرثيس صػداـ حسػيف ،مف الككيت
لبػػر ايػػػه ـ أ0220ينػػاير03ا إلػػػ  الكػػكنجرس األمريكػػي أرسػػؿ الػػرثيس بػػكش ت ريػػرن 

 :كهػ  ،المشرديف األمػريكييف بػالظركؼ التػ  تبػرر قػرارا باسػتعماؿ ال ػكة ضػد العػراؽ
أف الكايػػات المتحػػدة قػػد اسػػتلدمت كػػؿ الكسػػاثؿ الدبمكماسػػية كغيرهػػا مػػف الكسػػاثؿ 

ف هذا الجثػكد لػـ تح ػؽ هػذا أك  ،السممية لتح يؽ امت اؿ العراؽ ل رارات مجمس األمف
% مػف 22ا الت رير أف الع كبات ااقتصػادية قػد أكقفػت كأكض ،كلف تح  ه ،اامت اؿ

كمنعػت العػراؽ مػف جنػ   مػر ارتفػاع  ،% مػف كاردتثػا21كأك ر مػف  ،صادرات العراؽ
غيػر أف هػذا الع كبػات حتػ  لػك  ،أسعار النفط كسيطرتثا دمػ  ح ػكؿ الػنفط الككيتيػة

اب مػف لف تجبر صػداـ دمػ  اانسػح ،ا ألرلدشر شثرن  ياستمرت ستة شثكر أك ا ن
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كمػػا أشػػار  ،أك تتسػػبب اػػي اسػػتيا  شػػعب  يثػػدد نظػػاـ الحكػػـ اػػي العػػراؽ  ،الككيػػت
الت ريػػر إلػػ  أف التػػصلير اػػي اسػػتلداـ ال ػػكة يعنػػ  أف العػػراؽ سػػيظؿ ب كاتػػه البريػػة 

ممػػا يجعػػؿ أم دمػػؿ دسػػكرم ضػػدا أك ػػر كمفػػة مػػف الناحيػػة  ،كالجكيػػة الكبيػػرة ال كيػػة
ؽ إلػػ  زيػػادة كت كيػػة تحصػػيناته اػػي الككيػػت كيػػؤدم إمثػػاؿ العػػرا ،الماليػػة كاإلصػػابات

كقػد يػؤدم  ،كتطػكير مػا لديػه مػف أسػمحة الػدمار الشػامؿ ،كدم  حدكدا مع السعكدية
 . (51) كذلؾ إل  لفض استعداد ال كات الحميفة 

ا يصػػرح ايػػػه ـ بياننػػػ0220ينػػاير  03كمػػا أصػػدر الكػػػكنجرس األمريكػػي اػػػي    
طػػار ال ػػكات المسػػمحة األمريكيػػة بػػالتحرؾ لا  ك  ،ضػػد العػػراؽ ال ػػكة العسػػكريةباسػػتلداـ 

كاجبػػار العػػراؽ دمػػ  اانسػػحاب دكف قيػػد أك لتنفيػػد العمميػػات العسػػكرية ضػػد العػػراؽ 
كتمبيػػة المتطمبػػات األلػػرل لمجمػػس األمػػف التػػابع لألمػػـ المتحػػدة  ،شػػرط مػػف الككيػػت
كحمايػػػة أركاح المػػػكاطنيف  ،كاسػػػتعادة حككمػػػة الككيػػػت الشػػػردية ،كالمجتمػػػع الػػػدكلي

كمشػػاركة ال ػػكات المسػػمحة  ،تعادة األمػػف كااسػػت رار اػػي منط ػػة اللمػػيج العربػػيكاسػػ
يطاليا ككندا اػ  تنفيػذ  لممممكة العربية السعكدية كالككيت كالمممكة المتحدة كارنسا كا 

السػعي لتح يػؽ ك  ،كالعمػؿ دمػ  تكحيػد الجثػكد لم ػكات المشػاركة ،العمميات العسػكرية
كتػـ التلطػيط بعنايػة لتح يػؽ األهػداؼ  ، ػة اللمػيجالساـ كااست رار كاألمػف اػي منط

بالحػػػد األدنػػػ  مػػػف اللسػػػاثر اػػػي األركاح بػػػيف قػػػكات التحػػػالؼ العسػػػكرية كالسػػػكاف 
  .(50) المدنييف اي المنط ة

  :عملُة عاصاة الصحشاء
ألػؼ جنػدم مػف  500صؿ ددد ال كات األمريكية اي داصفة الصحرا  إلػ  ك    

كقػػد  ، اؼ جنػػدم 715دػػدد ال ػػكات الحميفػػة إلػػ  صػػؿ ك بينمػػا  ،ال ػػكات األمريكيػػة
ـ أف هػػذا 0220ينػػاير  60أدمنػػت ال يػػادة العسػػكرية األمريكيػػة اػػي السػػعكدية اػػي 

ألػؼ جنػدم  21 ،ألػؼ جنػدم مػف سػاح البػر721 :ال كات تتكزع دم  النحك التػال 
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 البحريػػة  ألػػؼ جنػػدل مػػف مشػػاة21 ،ألػػؼ جنػػدم مػػف سػػاح الجػػك 51 ،مػػف البحريػػة
 .(57) كحكال  ألفيف مف لفر السكاحؿ ،(المارينز)

ااتحػػػاد  ،ارنسػػػا ، مػػػف بريطانيػػػاكقػػػد شػػػارؾ اػػػي هػػػذا العمػػػؿ العسػػػكرم  كػػػان   
 ،أسػػبانيا ،كنػػدا ،اسػػتراليا ،تشسػػمكااكيا ،إيطاليػػا ،اليابػػاف ،ألمانيػػا ،هكلنػػدا ،السػػكايتي
 ،المغػػػرب ،باكسػػػتاف ،سػػػكريا ،مصػػػراأمػػػا ال ػػػكات العربيػػػة كااسػػػامية  ،.الػػػدنمارؾ
 .(56) السعكدية  ،السنغاؿ
مػػألت مثػػػات مػػػف طػػػاثرات التحػػػالؼ  ،ينػػػاير 02كاػػ  السػػػادات المبكػػػرة ليػػػكـ   

ا ػد كانػت  ،السماكات اكؽ المممكة العربية السعكدية كاللميج العربػي كالبحػر األحمػر
 . (5٠)ـ  0220يناير  02سادة بد    داصفة الصحرا    ال ال ة اجر يكـ 

عػرض ألربػع مراحػؿ،  ػاث منثػا ت ػكـ بتنفيػذها ال ػكة ككانت لطػة العمميػات ت   
كقػد جػرت تصػكرات    ،كالرابعة كحدها هي التػي ت تضػي دمػؿ ال ػكات البريػة ،الجكية

  :شكارتزككبؼ   دم  أساس تحديد المراحؿ التالية
 ،مراكػز قيػادات الجػيش العراقػي كطػرؽ مكاصػاته  هجكـ جكم شػامؿ دمػ  -0

 ،راقيػة اػي بغػداد دػف مسػرح العمميػات اػي جنػكب العػراؽكهداه قطع قيادة ال كات الع
 ،كاألسمحة الكيماكيػة ،كيضاؼ إل  هذا الثدؼ مثاـ تدمير مصانع األسمحة الت ميدية

 .شؿ اادميته أك ،ككذلؾ ال ضا  دم  الساح الجكم العراقي ،كالمعامؿ البيكلكجية
ت العراقيػة هجكـ جكم شامؿ دم  الملازف ككساثؿ الن ؿ، هداه قطع ال ػكا -7

 اي مسرح العمميات دف قكادد كمصادر تمكينثا دالؿ العراؽ نفسه.
كبالػػذات قػػكات الحػػػرس  ،هجػػكـ جػػكم شػػامؿ دمػػػ  ال ػػكات البريػػة العراقيػػػة -6

 .كهداه قصـ ظثر ال كة الغالبة ،الجمثكرم
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ليكػكف  ؛كه  التي ت تض  تدلؿ ال كات البريػة ،كأليرا تج  المرحمة الرابعة -٠
أك اػػػي  ،ارقػػػة دراقيػػػة دمػػػ  جبثػػػة ال تػػػاؿ ٠1إلػػػ   65زيػػػؽ مػػػا بػػػيف دكرهػػا هػػػك تم

 .(55) المنط ة اللمفية منثا 
ككانػػت هػػذا المرحمػػة الرابعػػة مػػف لطػػة الجنػػراؿ   شػػكارتزككبؼ  هػػ  المرحمػػة    

كأمػا بالنسػبة لممراحػؿ الػ اث األكلػ  ا ػد  .الت  ادتبرها دنصر الملاطرة اي ت ديراته
ا حكتثػػا كشػػكؼ دشػػر بنػػدن  د أحصػػ  ايثػػا بالتحديػػد ا نػػيكقػػ ،كانػػت كاممػػة اػػي تفكيػػرا
 ،تػدمير نظػاـ السػيطرة كال يػادة كااتصػاؿ لمجػيش العراقػي  :تفصيمية رتبتثا كمػا يمػ 

طػاثرة  211كتػدمير المطػارات التػي تعمػؿ منثػا  ،كتدمير نظاـ الدااع الجػكم كالػرادار
كدػددها  ،د  العراقيػةكتػدمير ال كادػد الرثيسػة إلطػاؽ صػكاريخ   كػك  ،دراقية دسكرية

نتػػاج كتلػػزيف األسػػمحة إمكانيػػات إكتػػدمير  ،كتػػدمير المفادػػؿ النػػككم العراقػػي ، ػػاث
اػرؽ مػػف الحػرس الجمثػكرم تم ػػؿ العمػكد الف ػػرم  2كتػػدمير  ،الكيماكيػة كالبيكلكجيػة

ككسػػاثؿ الن ػػػؿ  ،مػػداد كملػػازف المػػؤف كالػػذلاثركتػػدمير شػػبكة اإل ،لمجػػيش العراقػػي
ا لمصػػػنادات ا كبيػػرن مصػػنعن  07كتػػدمير  ،طػػكط السػػكة الحديديػػػةكالطػػرؽ كالكبػػارم كل

كتػدمير نظػاـ شػبكة الكثربػا   ،كضػمنثا  ا ػة معامػؿ لتكريػر البتػركؿ ،البترككيماكية
كالتفػرغ  ،كتدمير كؿ الصنادات التي يمكػف أف تسػادد اػي المجثػكد الحربػي ،العراقية

عمميػػات بمػػا ايػػه ألػػؼ جنػػدم دراقػػي اػػي مسػػرح ال ٠11بعػػد ذلػػؾ لماح ػػة كتمزيػػؽ 
  أف تن ػػػؿ إلػػػ  قيادتػػػه مجمكدػػػة  شػػػكارتزككؼكقػػػد طمػػػب الجنػػػراؿ    ،مدينػػػة الككيػػػت

ككانػػت متمركػػزة اػػ   ،كهػػ  مككنػػة مػػف  ػػاث اػػرؽ مدردػػة ،الجػػيش السػػابع األمريكػػ 
كقػػػد كااػػػؽ الػػػرثيس بػػػكش دمػػػ  طمباتػػػه، كقػػػد رأل  .أكركبػػػا تكاجػػػه حمػػػؼ   كارسػػػك  

ا   مػػف أكؿ لحظػػة اػػي ال تػػاؿ كػػكف   صػػاد ن الػػرثيس األمريكػػي أف التفػػكؽ يجػػب أف ي
كمػا أف هػذا التفػكؽ  ،حت  تتجنب ال ػكات األمريكيػة كقػكع لسػاثر تػذكر اػي صػفكاثا

اتػرة شػؾ تػؤ ر دمػ  أسػعار  ي ا مف المحظة األكل  بحيػث ا تجػابد أف يككف حاسمن 
  .(53)البتركؿ اي األسكاؽ العالمية 
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كأصػيبت كسػاثؿ  ،اا سػاح ن الفة نجاحن كقد ح  ت الضربات األكل  لم كات المتح   
أمػا الطػاثرات  ، ـ تعرضت لثجكـ مػاحؽ ،الدااع الجكم العراقية بالضعؼ كااضطراب

سػ اطثا أك إبعادهػػا بكاسػطة م ػػاتات إالعراقيػة ال ميمػػة التػ  حم ػػت اػي الجػػك ا ػد تػػـ 
كتػػػػػـ تػػػػػدمير أك إلحػػػػػاؽ أضػػػػػرار جسػػػػػيمة بالمنشػػػػػآت الحيكيػػػػػة لم يػػػػػادة  ،التحػػػػػالؼ
كاي ت دير رثيس أركاف حػرب السػاح الجػكم أألمريكػي مػاؾ بيػؾ اػإف    ،تكااتصاا

كح  ػت  ،الساح الجكل العراقي لـ يتعػاؼ قػط مػف الثجػكـ اااتتػاح  لمحممػة الجكيػة
ا ػػد قػػاـ التحػػالؼ بػػػ  ،ال ػػكات الجكيػػة لمتحػػالؼ هػػذا النجاحػػات األكلػػ  بصقػػؿ اللسػػاثر

طػػاثرة تابعػػة  ،سػػكل طػػاثرتيف كلكنػػه لػػـ يلسػػر ،ينػػاير 02طمعػػة جكيػػة يػػكـ  7622
  .(52)كطاثرة ككيتية  ،لمبحرية األمريكىة

ذا يػكـ  لػر  يميػه ،كانتثػ  اليػكـ األكؿ مػف الضػربة الجكيػة كيسػتمر الضػرب  ،كا 
ألػؼ طػف  061ك  071س ط ايثا دم  العػراؽ مػا بػيف   ،االجكم  ا ة كأربعيف يكمن 

تػدمير الجػيش  :كهػ  ،كياتثاككانت لثذا العاصفة أهداؼ تتعػدد مسػت ،مف المتفجرات
كا  ػػػارة أدصػػػاب كمشػػػادر  ،اكضػػػرب الػػػرثيس صػػػداـ حسػػػيف كقتمػػػه شلصػػػي   ،العراقػػػي

كالجيش العراقي بما يؤدم إل  مكاجثة بالعنؼ بيف الشػعب كالجػيش  ،الشعب العراقي
ككػاف رد الفعػؿ العراقػي  .،مف ناحية كبػيف ال يػادة السياسػية لمنظػاـ مػف ناحيػة ألػرل

كقػػد امتمكػػت الكايػػات المتحػػدة  ،السػػعكدية كاسػػراثيؿ بصػػكاريخ تثديػػد صػػداـ بضػػرب
   .(52)كبا  األمر بالفشؿ ،األنظمة المضادة لمصكاريخ العراقية

كبحمػػكؿ منتصػػؼ شػػثر ابرايػػر بعػػد شػػثر مػػف الضػػربات السػػاح ة مػػف الجػػك    
كأدرؾ صداـ بػبط  كبعػد اػكات الكقػت مػدل  ،كانت الم اكمة العراقية قد بدأت تتصدع

قػػاـ صػػداـ بمحاكلػػة غيػػر مجديػػة  ،افػػ  السػػادة الحاديػػة دشػػرة ،اػػي الحسػػاب لطثػػه
إلنثا  الحرب قبػؿ أف تشػف ال ػكات المتحالفػة هجكمثػا البػرل مػف لػاؿ مكسػكك اػي 

  .(52)محاكلة لااات مف المكت كالدمار مف الجك كددـ تعريض كطنه لمغزك
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تمر صػحفي   ابرايػر كقػؼ   بػكش   اػي كاشػنطف يعمػف اػي مػؤ  70كاي يػكـ    
دكف ك سػػػادة ليبػػػدأ انسػػػحابه مػػػف الككيػػػت دكف شػػػرط  ٠2أنػػػه يعطػػػ  العػػػراؽ مثمػػػة 

إنػػه   إذا لػػـ تكػػف  :كقػػاؿ بػػكش ،تعثػػدات بعػػدـ التعػػرض لم ػػكات العراقيػػة المنسػػحبة
ابرايػر  76ال ػكات العراقيػة قػد بػدأت انسػحابثا مػف الككيػت بحمػكؿ ظثػر يػكـ السػبت 

 اإنه سكؼ يصمر ببد  الثجكـ البرم  
  إف :ا قػاؿ ايػهأل   الرثيس   صداـ حسػيف   لطابنػ 0220ابراير  77كا  يكـ 

اػػػػإف الحػػػػرب سػػػػكؼ تتكقػػػػؼ  ،إنػػػػه إذا انسػػػػحب العػػػػراؽ :ال يػػػػادة السػػػػكايتية قالػػػػت
كلكػػف مػػاذا  ..إف ال ػػكات العراقيػة سػػكؼ تنسػحب :كقػػد قمنػا ،كالمفاكضػات سػػكؼ تبػدأ

ف الحرب ،إنثا لددة دراقية :ل د قاؿ ؟قاؿ   بكش    فإف األمػريكيي .سكؼ تسػتمر كا 
كادتبر الرثيس   بكش  ،  .ا بالعناية الكاايةكلـ يدرسكا مطم ن  ،لما قمنا الـ يمتفتكا أبدن 

ػػػ كلػػـ يكػػف ذلػػػؾ  ،ا إلنػػذارا األليػػر  أف ماقالػػه الػػرثيس   صػػداـ حسػػيف   يعتبػػر راضن
  الحسػف   ؾ مػملككاف مف الذيف أحسكا بػذلؾ ا ،ا لما قاله الرثيس العراقيا دقي ن تفسيرن 

  إنػه اسػتمع بنفسػه إلػ  لطػاب  :الذم اتصؿ بالسفير األمريكػي اػي الربػاط ي ػكؿ لػه
 . (31)كت ديرا الشلصي أف اللطاب يحتكم دم  قبكؿ كاضا باانسحاب  ،حسيف
ككانػػت  ،ا لتنفيػػذ لطػػة الثجػػكـ البػػرمككػػاف الجنػػراؿ   شػػكارتزككبؼ   مسػػتعدن    
     المجػد لمعػذرا     Ave Mariaرمػز اسػـ    ا لمعممية التػ  أطمػؽ دميثػاقكاته طب ن 

 لت ػكـ بحركػة التفػاؼ كاسػعة حػكؿ مكاقػع الجػيش العراقػي الػذم كػاف قػد تحركػت اعػان 
ػػػ ا اكػػػرة دػػػف تحركػػػات ال ػػػكات  دطػػػاإا مػػػف أيػػػة كسػػػاثؿ اسػػػتطاع تسػػػتطيع محركمن
ا ػد كانػت ال ػكات  م ػت ال ػكات العراقيػة صػدمة إضػااية،كاي ذلؾ الكقػت ت ،األمريكية

مػػ  الجبثػػة تعتمػػد دمػػ   ػػاث شػػبكات مػػف ااتصػػاؿ مػػع قيادتثػػا العميػػا اػػي بغػػداد، د
ال يػادة العراقيػة شػبكتيف  تكلاؿ الضرب الجكم اي األسابيع األكل  مف الحػرب ا ػد

كتسػػتب   ال ػػكات  ،لكػػف شػػبكة كاحػػدة ظمػػت تعمػػؿ ،مػػف شػػبكات اتصػػالثا مػػع الجبثػػة
ابرايػر تعطمػت  76كاػ  يػكـ  ،ادتثػاالعراقية اي الجبثة متصمة دم  نحك أك  لػر ب ي
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اػػي الكقػػت  ،كأصػػبحت ال ػػكات العراقيػػة معزكلػػة دػػف قيادتثػػا بالكامػػؿ ،الشػػبكة ال ال ػػة
ككانت كؿ الجسكر كالطرؽ كالكبػارم قػد  ،الذم تكقفت ايه كؿ حركة اإلمداد كالتمكيف

ف كانت ال يػادة العراقيػة قػد ،كسادت اللطكط العراقية حالة اكض  دارمة ،تحطمت  كا 
تمكنت اي  لر لحظة مػف إصػدار أكامرهػا إلػ  دػدد مػف الفػرؽ اػي الككيػت بػاللركج 

كاػي ذلػؾ الكقػت كانػت حركػة االتفػاؼ حػكؿ  ،مف المدينة كاانسػحاب صػكب البصػرة
اكصػػمت قػػكات ارنسػػية تمح ثػػا قػػكات أمريكيػػة  ،الجبثػػة العراقيػػة قػػد أكممػػت مثمتثػػا

كاتصػػؿ قاثػػد ال ػػكة األمريكيػػة  .ةكبريطانيػػة إلػػ  منط ػػة   الناصػػرية   دمػػ  نثػػر دجمػػ
ا مػػف كأف  اانػػ ،بػالجنراؿ   شػػكارتزككبؼ   ي ػكؿ لػػه إف الجػيش العراقػػي قػد تػػـ حصػارا

كقػد بمػغ مػف دنػؼ اانػدااع اػي تنفيػذ العمميػة   المجػد لمعػذرا     .جنكدا يستسممكف
ة أف ارؽ المثندسيف العسكرييف التابعيف لثا لـ يشغمكا أنفسػثـ بالتحصػينات العراقيػ

ككػػاف قػػرارهـ بشػػصنثا هػػك تحريػػؾ أسػػاطيؿ معػػداتثـ  ،التػػي كانػػت دمػػ  طريػػؽ ت ػػدمثـ
كقػد ركت بعػض  ،العماقة لردـ المكاقع العراقية بالكامؿ دم  مػف ايثػا مػف العػراقييف

الت ارير بعد الحرب أف مثات مف الجنكد العراقييف دانكا أحيا  اي المكاقع التػي كػانكا 
  هػػؿ  :ا محػػددن بػػالجنراؿ   شػػكارتزككبؼ  يسػػصله سػػؤاان  كاتصػػؿ الػػرثيس   بػػكش   ،ايثػػا

كهػػػك إبػػػادة الجػػػيش العراقػػػي كتػػػدمير  ،يعتبػػػر أف الثػػػدؼ ااسػػػتراتيجي مػػػف الحػػػرب
قػػد تح ػػؽ ؟ ككػػاف رد  شػػكارتزككبؼ   هػػك قكلػػه   إنػػه يعتبػػر أف  –مكانيػػة العراقيػػة اإل

 . (30)الثدؼ تح ؽ بالكامؿ   
ـ بثػػدؼ تحريػػر 0220ابرايػػر 7٠ة اػػي كقػػد بػػدأت العمميػػات العسػػكرية البريػػ  

زالػة أم مصػدر تثديػد لم ػكات  ،الككيت بال ضا  دم  أم كجكد دراقي دسػكرم بثػا كا 
 . (37)المتحالفة اي الككيت يصتي مف ال كات العراقية دالؿ العراؽ 

كدنػػد الكاحػػدة كالدقي ػػة اللامسػػة  ،كاػػي السػػادس كالعشػػريف مػػف شػػثر ابرايػػر   
  ل ػد أدطيػت :راديػك بغػداد برامجػه لػيعمف بصػكت أحػد مذيعيػهقطع  ،اكال ا يف صباحن 

األكامر ل كاتنا المسمحة باانسحاب بشكؿ منتظـ إل  المراكػز التػ  كانػت تشػغمثا اػي 
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ا ل ػػػرار األمػػػػـ   دشػػػػية اجتيػػػاح الككيػػػت   كذلػػػػؾ طب نػػػ 0221األكؿ مػػػف أغسػػػطس 
  .(36) 331المتحدة رقـ 

كدلمػػػػت ال ػػػػكات  ،ة اػػػػي الككيػػػػتابرايػػػػر انتثػػػػت الم اكمػػػػة المنظمػػػػ 72كاػػػي   
كتكلػػػت ارقػػػة المشػػػاة البحريػػػة األكلػػػ  تػػػصميف مطػػػار  ،السػػػعكدية كالككيتيػػػة العاصػػػمة

كسػيطر مشػاة البحريػة مػف   ،دبابػة دراقيػة 611الككيت الدكل  بعد تدمير أك ر مػف 
كالتػصـ شػمؿ  ،قكة الحمات البحرية األكل  دم  المكاقع الحاكمػة حػكؿ مدينػة الككيػت

مػػع قػػكات التحػػاؼ  لعربيػػة التابعػػة ل يػػادة ال ػػكات العربيػػة المشػػتركة شػػماان الكحػػدات ا
 دمػػػ  طػػػكؿ كهربػػػت امػػكؿ ال ػػػكات العراقيػػػة شػػػماان  ،األلػػرل قػػػرب العاصػػػمة الككيتيػػػة

  .(3٠)الطريؽ الرثيس  إل  البصرة 
ا مع كزير الدااع   ريتشاد تشػيني   كمػع ا سريعن كد د الرثيس   بكش  اجتمادن   

كمػػػػع الجنػػػػراؿ   برنػػػػت  ،كليف بػػػػاكؿ   رثػػػػيس أركػػػػاف الحػػػػرب المشػػػػتركةالجنػػػػراؿ   كػػػػ
 ػـ لػرج إلػ  مػؤتمر صػحف  ددػا إليػه دمػ   –سكككركات   مستشارا لألمف ال ػكمي 

 .ا بكقػػؼ إطػػاؽ النػػار دجػػؿ لي ػػكؿ   أنػػه أصػػدر إلػػ  الجنػػراؿ   شػػكار تزككبػػؼ   أمػػرن 
 72لعػػراؽ يػػػكـ كدنػػدما أصػػدر الػػرثيس   جػػكرج بػػكش  قػػػرارا بكقػػؼ العمميػػات اػػي ا

   :كاف قرارا يرتكز دم  ددة دكامؿ ،ابراير
 ،ت ييـ الجنػراؿ   شػكارتزككيؼ  بػصف الثػدؼ ااسػتراتيجي مػف الحػرب تح ػؽ  -0

كما أف ال ػدرة الصػنادية كالتكنكلكجيػة لمعػراؽ  ،بالكامؿ سحبه كأف الجيش العراقي تـ
 .اقد جرم تحطيمثا تمامن 

كككالػة الملػابرات  ،ة اػي كزارة اللارجيػةت ػديرات مػف لبػرا  الشػثكف العربيػ -7
كت ػػكـ  ،المركزيػػة مؤداهػػا أف الجػػيش العراقػػي الممػػزؽ سػػكؼ تعػػكد ب ايػػاا إلػػ  بغػػداد

 .بان اب دم  السمطة
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معمكمػػات مػػػف سػػػكريا بػػػصف قيػػػادات ك يػػرة اػػػي حػػػزب البعػػػث العراقػػػي كصػػػؿ  -6
 ،لمحػػػزبكأف هػػذا الضػػػيؽ سػػكؼ يػػػداعثا إلػػ  إزاحػػػة ال يػػادة الحاليػػػة  .ضػػي ثا مػػػداا

 .ككضع قيادة ألرل مكانثا
مف السعكدية بصف جثكدها المتكاصمة لعدة شثكر أسػفرت دػف تكحيػد  تصكيد -٠

كأف هنػػاؾ مشػػركع  ،اصػػاثؿ المعارضػػة العراقيػػة ) رغػػـ سػػابؽ مشػػاكمثا مػػع بعضػػثا (
حككمة جاهزة لتكل  الحكـ اي أكؿ لحظة مناسبة ) ككانػت هػذا التصكيػدات تصػؿ إلػ  

كتكريتػػي النسػػب  ،كهػػك ضػػابط سػػن  كبع ػػي سػػابؽ ،يس الحككمػػةحػػد تعيػػيف اسػػـ رثػػ
كهػػك بثػػذا المكاصػػفات يسػػتطيع أف يتعامػؿ دمػػ  الفػػكر مػػع مؤسسػػة الحكػػـ  ،كاألصػؿ
 .كيكظؼ لبراتثا دكف انتظار لحككمة جديدة اي العراؽ ،اي بغداد

ككانػت تمػػؾ العكامػػؿ كمثػػا دناصػػر مريحػػة بالنسػػبة لتفكيػػر كاضػػعي ااسػػتراتيجية 
كنتيجػػة لنجػػاح دمميػػة داصػػفة  ،(35) .ة تجػػاا العػػراؽ بمجػػرد تكقػػؼ المعػػارؾاألمريكيػػ

كنفكذهػػا اػػي ـ اػػي ذركة قكتثػػا 0220الصػػحرا  كانػػت الكايػػات المتحػػدة اػػي صػػيؼ 
  .(33)اللميج العربي 

 ،ا دكليػةهػذا الحػرب حربنػأف تجعػؿ استطادت الكايػات المتحػدة األمريكيػة  كما  
كسػػػػميت بحػػػػرب داصػػػػفة  ،يػػػػرافإكلاصػػػػة  ،يػػػػةقميماإل ايثػػػػا دركس كرسػػػػاثؿ لمػػػػدكؿ

 دمػرت البنيػػة التحتيػة لمدكلػة العراقيػة كمػػا تػدمر العكاصػؼ الطبيعيػػة ؛ ألنثػاالصػحرا 
ا مػف الككيػت نثاثي ػ ألرجػت ال ػكات العسػكرية العراقيػة حيػث ؛كالزرع كالشػجرالمباني 

ػػػػ ف كال ػػػكات العربيػػػػة ليسػػػت ببعيػػػدة دػػػػ ،ا ارنسػػػيةب ػػػكات أمريكيػػػة كبريطانيػػػة كأيضن
كقػػد   .(32) كلكػػف ال ػػكة الضػػاربة الح ي ػػة هػػي ال ػػكات األمريكيػػة ،المشػػاركة الفعميػػة

ا ػد داعػت أك ػر  ،تحممت الككيت النف ات الباهظة مف أجؿ الراج العراؽ مف أراضػيثا
كمكلػت  م ػي ميزانيػة األمػـ  ،مميار دكار اي الحمػات العسػكرية ضػد العػراؽ 03مف 

ر سػػػػػنكينا لبع ػػػػػة المػػػػػراقبيف العراقيػػػػػة كالككيتيػػػػػة مميػػػػػكف دكا  50المتحػػػػػدة البالغػػػػػة 
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 ،ابعضػػثا شػػارؾ بػػالجنكد ،أمػػا دػػف نف ػػات بػػاق  الػػدكؿ اثػػ  متنكدػػة ،(32).ـ0220
 .(32) كالبعض االر ساهـ اي النف ات ،سمحةكبعضثا شارؾ باأل

اػي كت ػديـ المسػؤكليف لمعدالػة محاكمة جراثـ الحػرب ب كدد الرثيس بكشكما    
 323شترط قرار مجمػس األمػف رقػـ كا ،ـ0220مارس  5نجرس اي لطابه أماـ الكك 

كليته دػف أم لسػارة أك ضػرر أك إصػابة ثدم  العػراؽ أف ي بػؿ مػف حيػث المبػدأ مسػ
كرداياهػا كشػركاتثا نتيجػة لمغػزك كااحػتاؿ  األلػرلتنشص ايما يتعمؽ بالككيت كالدكؿ 

لبػات دكليػة لمنظػر يمكف لمجمس األمف أف يصذف بإنشػا  محكمػة مطاك  ،غير المشركع
اي العديد مف الدداكل المالية كالمتعم ة باألضرار التي ستراع ضد الحككمػة العراقيػة 

يمكػػف كمػػا  ، )حككمػػات كشػػركات كأاػػراد( مػػف قبػػؿ ضػػحايا العػػدكاف كااحػػتاؿ العراقػػي
استلاص المكارد المالية لػددـ األحكػاـ الجديػدة ضػد العػراؽ مػف مصػدريف رثيسػييف 

يمكف كضع األصكؿ األجنبيػة المجمػدة لمعػراؽ تحػت سػيطرة محكمػة  :دم  األقؿ. أكان 
اػػإف  ،ملتمػػؼ أحكػػاـ الػػدداكل. كمػػع ذلػػؾلمبػػالغ منثػػا  تسػػت طعالمطالبػػات الدكليػػة ك 

مميػارات دكار.  2مميػارات دكار ك  3المبمػغ اإلجمػالي لألصػكؿ المجمػدة تتػراكح بػيف 
 :مميار دكار.  انينػا 011دها قد تتجاكز مطالبات التعكيض دف األضرار لمككيت كحك 

قػػد تػػتـ إدارة داثػػدات تصػػدير الػػنفط العراقػػي تحػػت سػػمطة مجمػػس األمػػف التػػابع لألمػػـ 
دارة محكمػة المطالبػات الدكليػة يمكػف بعػد ذلػؾ تطبيػؽ نسػبة معينػة مػػف ك  ،المتحػدة كا 

مميػػار دكار  02داثػػدات التصػػدير )التػػي كػػاف متكسػػطثا قبػػؿ حػػرب اللمػػيج حػػكالي 
مكػف لمجمػس األمػف تكجيػه العػراؽ اسػتثناؼ إنتػاج الػنفط ، كيالمطالبات سنكينا( دم 

نشا  مرااؽ مالية معينة لتسثيؿ سيطرة األمـ المتحدة دم  اإليػرادات المح  ػة مػف  كا 
صادرات النفط العراقية. دندثذ سيككف لدل محكمػة المطالبػات الدكليػة حػؽ الكصػكؿ 

 .(21) إل  المبالغ المحصمة
يص صػػػندكؽ مػػػال  طػػػارئ لممسػػػاددات يػػػات المتحػػػدة بتلصػػػكمػػػا قامػػػت الكا  

كألنشػطة  ،نسانية لاجثيف كالنازحيف كالمثاجريف دالؿ كحكؿ العػراؽ نتيجػة الغػزكاإل 
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 مػف أمػكاؿ السػنة الماليػة دكار 765.511.111كتػـ تلصػيص مبمػغ  ،حفظ الساـ
 .(20) 0220 لعاـ

ا دمػػػ  الشػػػركات يرن كمػػػا كػػػاف لنشػػػر ال ػػػكات األمريكيػػػة كدلكلثػػػا الحػػػرب تػػػص    
ككانػت الشػركات الفرديػة الصػغيرة كالشػركات  ،كااقتصاد األمريكػي المحمػ  ،األمريكية

كانػت الحككمػة ك  ،اهي األك ر تضػررن م ؿ اإلدارية كالثندسية المثنية ذات العمؿ الحر 
دمػػ  جميػػع المسػػتكيات بطيثػػة بشػػكؿ ممحػػكظ اػػي ااسػػتجابة احتياجػػات المجتمعػػات 

كقػد أكصػت المجنػة المتابعػة لثػذا األمػر  ،ت التي تص رت بنشر ال كاتالمحمية كالشركا
أف التجربة األليرة اي حػرب اللمػيج سػببه كجيػهه لمتفكيػر بجديػة  :ددة تكصيات منثا

أكبػػر اػػي كضػػع لطػػط لت ميػػؿ التػػص ير اػػي المسػػت بؿ سػػكا  لنشػػر ال ػػكات الرثيسػػية أـ 
شػكؿ أسػرع لمكػكارث ااقتصػادية يجب تطكير ال درة دم  ااسػتجابة ب ،إغاؽ ال كادد

كضػػركرة ت ػػديـ المسػػاددة  .،التػػي ليسػػت نتيجػػة مباشػػرة لكػػكارث طبيعيػػة أك طبيعيػػة
دػادة هيكمػة الػديكف ،مالية مف قبؿ بعػض الشػركات لػددـ إدػادة التمكيػؿال كيجػب  ،كا 

ػػ كمػػع ذلػػؾ ينبغػػي أف ت تصػػر  ،ا اػػي أم كقػػتأف يكػػكف برنػػامج قػػركض الكػػكارث متاحن
ة دمػ  الشػػركات التػػي يمكػف أف تسػػتفيد مػػف إدػادة تمكيػػؿ أك إدػػادة المسػاددة الماليػػ
  .(27)كليس كبديؿ لمتداؽ الن دم لممبيعات المف كدة  ،هيكمة االتزامات

كما أدرب المسػؤكلكف األمريكيػكف دػف أممثػـ اػي أف تسػتمر أنمػاط التعػاكف    
 (26) لاؿ دبمكماسية ما بعد الحرب  ،التي تشكمت أ نا  حرب اللميج
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 ة ــادتــاخل
 اي نثاية البحث يمكف اللركج بمجمكدة مف النتاثج أهمثا: 

كذلػؾ لتػص ر  ؛ا اي التحػرؾ العراقػي ضػد الككيػتا كبيرن أف العامؿ ااقتصادم لعب دكرن   
كحتػ   ،ـ0221ااقتصاد العراقي الشديد بالحرب العراقية اإليرانية، كالتػي بػدأت دػاـ 

، كما يعتبػر اقتصادينا كمنثارنا ،دسكرينا اقكين  الحرب مف العراؽ ـ ا د لرج0222داـ 
انثيػػػار ااتحػػػاد السػػػػكايتي، العامػػػؿ األساسػػػػي اػػػي اػػػرض نفػػػػكذ الكايػػػات المتحػػػػدة 

 األمريكية دالؿ المنط ة العربية. 
كانت الكايات المتحدة دم  دمـ تاـ بتحركات العػراؽ العسػكرية مػف لػاؿ ااقمػار    

 ي نجاح دممية إن اذ األسرة الحاكمة اي الككيت.كساددها ذلؾ ا ،الصنادية
كطالبػت  ،أدانت الكايات المتحػدة التحػرؾ العراقػي ضػد الككيػت منػذ الكهمػة األكلػ    

كتحركػت مػف لػاؿ األمػـ المتحػدة استصػدار قػرارات مػف مجمػس  العراؽ باانسحاب،
ة العػػػراؽ األمػػػف إلدانػػػة الغػػػزك العراقػػػي كالمطالبػػػة باانسػػػحاب مػػػف الككيػػػت كم اطعػػػ

 ا. اقتصادي  
 ،اادتمػػػدت الكايػػػات المتحػػػدة اػػػي التعامػػػؿ مػػػع أزمػػػة الػػػنفط دمػػػ  أمػػػريف دالمي ػػػ   

كيتضػػػمف جثػػػكد كزارة الطاقػػػة األمريكيػػػة كتحركاتثػػػا السػػػريعة احتػػػكا  األزمػػػة قبػػػؿ 
مػػف  كالتعػػاكف مػػع كػػؿو  ،كػػذلؾ اإلجػػرا ات اللارجيػػة بالحصػػار دمػػ  العػػراؽ ،تفاقمثػػا

كذلؾ ااستفادة مف إجرا ات كزارة الطاقػة األمريكيػة  ،لسد العجز. اإلمارات كالسعكدية
   .كتعاممثا الدقيؽ اي المركر مف هذا األزمة دكف لساثر ،اي إدارة األزمات

تعاممت الكايات المتحدة مع أزمة احتجاز العراؽ لمردايا األجانػب بجديػة كحػـز مػف   
 اضػػان  ،لػاصكػز دمميػػات اريػػؽ دمػؿ يعمػػؿ دمػ  مػػدار السػادة اػػي مر إنشػا  لػاؿ 

 .كالت  نجحت بالفعؿ لحؿ هذا األزمة ،دف التحركات الدبمكماسية
أف الكايات المتحدة حاكلت الكصكؿ لحؿ سياسي  غيػر ح ي ػ     لمكضػع اللػاص   

إا أف كػػؿ المحػػاكات بػػا ت  ،قبػػؿ التػػدلؿ العسػػكرم بالعػػدكاف العراقػػي دمػػ  الككيػػت
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 ،حػػدة لػػـ تػػرد أف تحػػؿ المشػػكمة بالحػػؿ السياسػػيكالكاضػػا أف الكايػػات المت ،بالفشػػؿ
كدليؿ ذلؾ رساثؿ الرثيس صداـ لمرثيس األمريك  لمكصكؿ لحػؿ سياسػي لػـ يكػف لثػا 

كلكنثػا لػـ تجػد  ،كذلؾ تحرؾ بعض الرؤسا  العػرب لحػؿ األزمػة بشػكؿ سػمم  ،أم رد
اثػد بدأ الرثيس جػكرج بػكش بػالتحرؾ لمحصػكؿ دمػ  مكاا ػة الممػؾ ك  ،ا أك قبكان تصييدن 

كبعػد دػدة محػاكات نجػا  ،دم  نزكؿ ال كات األمريكية اي المممكة العربية السعكدية
قناع العديد مف الدكؿ األكربيػة كمجمػس األمػف بضػركرة التػدلؿ إلكما تكجه  ،اي ذلؾ
  .اكقد نجا اي ذلؾ أيضن  ،العسكرم

رغامػػه دمػػ      كانػػت دمميػػة داصػػفة الصػػحرا  الضػػربة ال اضػػية لمنظػػاـ العراقػػ  كا 
كقد ح  ػت الضػربات األكلػ  لم ػكات المتحالفػة اػي هػذا العمميػة  ،اللركج مف الككيت

كتػـ تػدمير العديػد مػف بالشػمؿ،  كأصيبت كساثؿ الدااع الجكم العراقية ،اا ساح ن نجاحن 
لػ  ااتحػاد السػكايتي مػف إكقد لجص الرثيس صداـ  ،المنشآت الحيكية لم يادة العراقية

   .أف تدمر دممية داصفة الصحرا  ما تب   مف قكاته كقبؿ ،طاؽ النارإأجؿ كقؼ 
كدػد ك  ،اتحممت الككيت ااتكرة النف ات الباهظة مف أجػؿ الػراج العػراؽ مػف أراضػيث  

كمػا قامػت الكايػات   ،كت ديـ المسؤكليف لمعدالػةمحاكمة جراثـ الحرب ب الرثيس بكش
ف كالنػػازحيف المتحػػدة بتلصػػيص صػػندكؽ مػػال  طػػارئ لممسػػاددات اانسػػانية لاجثػػي

كانػػت هػػذا الحػػرب بدايػػة النثايػػة ك  ،كالمثػػاجريف دالػػؿ كحػػكؿ العػػراؽ نتيجػػة الغػػزك
 لم ضا  دم  نظاـ صداـ حسيف  كالتلمص منه.  

اشػػؿ الػػرثيس صػػداـ حسػػيف اػػي قػػرا ة المكقػػؼ دمػػ  أك ػػر مػػف صػػعيد لعػػؿ أهمثػػا    
 ،زمػػةحػػيف احػػت اػػي األاػػؽ أشػػباح الحػػرب، امػػك انسػػحب مػػف الككيػػت لنػػزع اتيػػؿ األ 

 كجعؿ السبب الرثيس الذم ادتمدت دميه أمريكا لمحرب يتاش .
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 األمريكية – العراقية العاقات دم  لمككيت العراقي ااجتياح   ار :صالا لمؼ صالا (0)
 ،ااداب كمية ،العميا لمدراسات األكسط الشرؽ جامعة ،ماجستير رسالة ،( 7112 -0222)  

 .63ص ،ـ7101  األردف ،دماف،اسيةالسي العمـك قسـ
 –ـ 0270دبد المالؾ لمؼ التميمي: أبحاث اي تاريخ الككيت  ) العاقات الككيتية العراقية  (7)

 . 032ص  ،ـ0222الككيت،   ،دار قرطاس لمنشر ،ـ   دراسة تاريلية   (0221
(3) House Of Representatives:The Persian Gulf: Sanctions , Diplomacy And 

War Hearings Before The Committee House Of ON Armed Services 

Representatives on Hundred first Congress Second Session December 4, 

hearings held and 20, 1990 u.s.a  government Printing office Washington: 

1991 congressional sales office u.s.a , government printing office, Washington, 

dc. 20402, P.7.                                                                             

، حيث اإليرانيةقد عانى الدينار العراقي من تدىور مسـتمر لقيمتو بعد بدأ الحرب العراقية ف )*(
دنانير للدوالر عام  4إلى حوالي  0898دوالر للدينار في عام  3.3انخفض سـعره من 

المكقع ،ـ7102مايك  02) م اؿ (  ،الدينار العراقي تصريله ماضيه كحاضرا :زينة األلكسي := ينظر .م8988

  .https://iraqonana.comاالكتركني   دراؽ أنا    
ؽ المغبكف ككممة لمتاريخ  ال اهرة، مكتبة مدبكلي، أحمد محمد كماؿ، انفجار اللميج  العرا (٠)

 .٠1ص ،0220
 -الكقاثع كردكد األاعاؿ -الغزك العراقي  لمككيت   الم دمات :مجمكدة مف الباح يف  (5)

، 01٠ص ص ،ـ0223 ،7ط ،الككيت، دالـ المعراة ،025ددد لاص  ،التداديات   ندكة بح ية
015 . 

شكالياته مف منظكر العاقات اإلقميمية أمف الل :ظاار محمد العجمي   (3) ميج العربي تطكرا كا 
 .522ص  ،7113 ،مارس ،بيركت ،مركز دراسات الكحدة العربية ،كالدكلية

 ،دبدالحكيـ األربد :ترجمة ،المعبة الكبرل المشرؽ العربي كاألطماع الدكلية :هنرم لكرانس (2)
   ،ق0٠72 ،7طػػ  ،ليبيا ،يع كاإلدافالدار الجماهرية لمنشر كالتكز  ،رجب بكدبكس :مراجعة
 522ص
 0222) األمريكية – العراقية العاقات دم  لمككيت العراقي ااجتياح   ار :صالا لمؼ صالا (2)
 . 62ص  ،مرجع سبؽ ذكرا ،( 7112 -
  .٠7المرجع السابؽ: ص  (2)

https://iraqonana.com/
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 . 50ص  :المرجع نفسه (01)
 .٠6ص  :المرجع نفسه (00)
اللميج العربي اي المنط ة المحايدة  ت ع مدينة اللفجي دم  ساحؿ :ي  منط ة   اللااج  (07)

كـ إل  الجنكب مف مدينة 061الم سكمة بيف المممكة العربية السعكدية كدكلة الككيت دم  بعد 
أحمد بف ناصر بف  := ينظر.كـ إل  الشماؿ مف مدينة الدماـ اي المنط ة الشرقية611الككيت ك

العدداف  ،السنة األربعكف ،مجمة اللفجي ،حاضر مشرؽ كمست بؿ كادداللفج    :أحمد الرازحي
  ،الككيت مطابع دار السياسة ،كابراير ،يناير ،هػ0٠60ربيع األكؿ  ،صفر ،محـر ،األكؿ كال اني

 .٠ص  ،ـ7101
ال اهرة  ،مركز األهراـ لمترجمة كالنشر ،حرب اللميج أكهاـ ال كة كالنصر :محمد حسنيف هيكؿ (06)

   .631 ،652 :ص ص ،ـ0227
 ،ـ0220 ،بيركت ،دار الجيؿ ،الصراع دم  الككيت   مسصلة األمف كال كرة   :رضا هاؿ (0٠)

 .22ص
قػػانكف سػمطات الطػػكارئ ااقتصػػادية ك  ،قػػرار مجمػس األمػػف التػػابع لألمػـ المتحػػدةلممزيػد دػػف   )*(

  :الكهػاب الكيػالي  ك لػركف دبدينظر=  .كقانكف األمـ المتحدة ،قانكف الطكارئ الكطنيةك  ،الدكلية
 ،267ص  ،0221 ،بيػػركت  ،المؤسسػػة العربيػػة لمدراسػػات كالنشػػر  ،٠جػػػػػ  ،مكسػػكدة السياسػػة

كينظػػػػػػػػر أيضػػػػػػػػػا المكقػػػػػػػػع االكتركنػػػػػػػػػي الكتػػػػػػػػػاب السػػػػػػػػنكم لامػػػػػػػػػـ المتحػػػػػػػػػدة   .26٠ص 
https://www.un.org/en/yearbook   ألموووووووووو  لمجلوووووووووو    لكت ونوووووووووو  لمسقوووووووووو   وينظوووووووووو  

https://www.un.org/securitycouncil/content/resolutions-adopted-security-

council-1990 
 (15)  A report On Additional Steps Taken In Response To The National 

Emergency With Respect To Iraq And Kuwait:  House Document Congress, 

Developments Concerning The National Emergency With Respect To Iraq and 

Kuwait, 101st , 2d Session ,,U.S. Government Printing Office , 1990.pp1,2.        

                                          

 (16) Blocking Kuwaiti Government Property And Prohibiting Transactions 

With Kuwait: A report On Additional Steps Taken In Response To The 

National Emergency With Respect To Iraq And Kuwait:  House Document 

Congress , Developments Concerning The National Emergency With Respect 

To Iraq and Kuwait, 101st , 2d Session ,,U.S. Government Printing Office , 

1990.pp.3,4.                                                    
 

https://www.un.org/en/yearbook
https://www.un.org/en/yearbook
https://www.un.org/securitycouncil/content/resolutions-adopted-security-council-1990
https://www.un.org/securitycouncil/content/resolutions-adopted-security-council-1990
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 إلػػ  كػػكيتي منشػػص مػػف تلػػدما أك سػػمع أم يحظػػر اسػػتيراد -0 :نصػػكص ال ػػرار تتضػػمف  (02) 
التصػدير يحظػر  -7 .ااسػتيراد لثػذا التػركيج إلػ  يثػدؼ أك يركج نشاط أم أك ،المتحدة الكايات

بشكؿ  ،تممكثا أك تسيطر دميثا حككمة الككيت أك إل  أم كياف يعمؿ مف الككيت أك ،إل  الككيت
 -6 ،ة أك معمكمات ألػرل(ألم سمع أك ت نية )بما اي ذلؾ البيانات الت ني ،مباشر أك غير مباشر

أم تعامؿ مف قبؿ شلص أمريكي ايما يتعمؽ بممتمكات مػف أصػؿ كػكيتي تػـ تصػديرها مػف يحظر 
. أك الممتمكػػات المعػػدة لمتصػػدير مػػف الككيػػت إلػػ  أم دكلػػة أك 0221أغسػػطس  3الككيػػت بعػػد 

لم ػؿ  أك أم نشاط مف أم نػكع يشػجع أك يثػدؼ إلػ  التػركيج ،التصدير إل  الككيت مف أم دكلة
أم معاممػػة ي ػػـك بثػػا شػػلص أمريكػػي ايمػػا يتعمػػؽ بالن ػػؿ مػػف أك إلػػ  يحظػػر  -٠ ،هػػذا التعامػػؿ

الككيػت: تػػكاير الن ػػؿ إلػ  أك مػػف الكايػػات المتحػػدة بكاسػطة أم شػػلص كػػكيتي أك أم سػػفينة أك 
 طػػاثرة مسػػجمة اػػي الككيػػت ؛ أك البيػػع اػػي الكايػػات المتحػػدة مػػف قبػػؿ أم شػػلص يتمتػػع بسػػمطة 

 كلممزيد ينظر= إل  غير ذلؾ مف النصكص ،كف الطيراف الفيدراليبمكجب قان
- Federal Register  Presidential Documents :  Blocking Kuwaiti Government 

Property and Prohibiting Transactions With Kuwait , / Vol. 55, No. 156 / 

Monday, August 13,1990 , Executive Order 12725 of August 9,1990.  p.33091.                                                                                                                

  

(18) I bid ,p.33091.                                                                                                                        

قػرار   -0  :منثػا :قرارات مجمس األمف اا نا دشر اللاصة بالعدكاف العراقي دم  الككيت  (02) 
الػذم نػص دمػ  إدانػة العػدكاف العراقػي كمطالبػة العػراؽ  ،ـ0221أغسطس  7بتاريخ  331رقـ  

قرار رقـ  -7 .نت دميثاكرجكع كااة قكاته إل  الحدكد التي كا ،ا دكف قيد أك شرطبصف ينسحب اكرن 
قػػرار  -6.الػذم نػص دمػ  بطػػاف قػرار العػراؽ بضػـ الككيػت ،ـ0221أغسػطس  2بتػاريخ  337
الػػذم يصػػر دمػػ  ضػػركرة قيػػاـ العػػراؽ بالتصػػريا لردايػػا  ،ـ0221أغسػػطس  02بتػػاريخ  33٠

 03بتػاريخ  332قػرار  -٠ .كمكاطن  الدكؿ األلرل بمغادرة كؿ مف الككيت كالعراؽ كتسثيؿ ذلػؾ
الػػذم يػػديف العػػراؽ بشػػدة بسػػبب أدمالػػه العداثيػػة ضػػد م ػػار كأدضػػا  البع ػػات  ،ـ0221بتمبر سػػ

 -5 .طاؽ سراح األشلاص المحتجزيف كرهاثفإا بكيطالب اكرن  ،الدبمكماسية المعتمدة لدل الككيت
 ،الػػذم يػػديف ممارسػػات كسػػمطات ااحػػتاؿ اػػي الككيػػت ،ـ0221أكتػػكبر  72بتػػاريخ  32٠قػػرار 

كلة دػف أم لسػاثر أك أضػرار تمحػؽ بممتمكػات الػدكؿ أك الشػركات أك األاػراد ثاؽ مسػكادتبار العر 
  كقد امتنعت دف التصكيت اي هذا ال رار  .بسبب ااحتاؿ غير الشردي لمككيت مف جانب العراؽ

الػذم يػديف بعػض اإلجػرا ات  ،ـ0221نػكامبر  72بتاريخ  322قرار  -3 .كؿ مف ككبا كاليمف  
الػخ   كالتػي تثػدؼ إلػ  تغييػر البنيػة ___ ترحيؿ السكاف  ،راؽ كػػ   تزييؼ الثكيةالتي اتلذتثا الع
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أما مجمكدة قرارات الع كبات كالثاداة إل  ممارسة الضغط الػاـز  .كاللريطة السكانية اي الككيت
أغسػطس  2بتػاريخ  330قػرار رقػـ  -2 :دم  العراؽ إلجبارها دمػ  اانسػحاب مػف الككيػت اثػي

لػػب بفػػرض الم اطعػػة التجاريػػة كالماليػػة كالعسػػكرية ضػػد العػػراؽ   امتنػػاع ككبػػا ـ الػػذم طا0221
الذم صرح باستلداـ ال كة  ،ـ0221أغسطس  75بتاريخ  335قرار  -2ف التصكيت   دكاليمف 

 75بتػاريخ  321قػرار  -2لفرض الحظر كضماف احتراـ قرار الم اطعػة    امتنػاع ككبػا كالػيمف   
الحظر الجكم ضد العراؽ كحظر لركج السفف العراقية المشككؾ  اللاص بفرض ،ـ0221سبتمبر 

كلتلفيػؼ هػذا اإلجػرا ات  .اي ددـ التزامثا ب رار الحظر مف المػكان    صػكتت ككبػا ضػد ال ػرار  
ـ كالذم يسػت ن  0221سبتمبر  0٠بتاريخ  333قرار  -01 :الصارمة قرر مجمس األمف قرارايف

 .رط أف تػتـ دبػر األمػـ المتحػدة كمنظمػة الصػميب األحمػرشحنات الغذا  كاألدكيػة مػف الحظػر بشػ
الػذم يلػكؿ لجنػة الع كبػات حػؽ احػص الطمبػات  ،ـ0221سػبتمبر  7٠بتاريخ  332قرار  -00

جػػرا ات المنصػػكص دميثػػا اػػي قػػرارات التػػي تػػرد اليثػػا لمسػػاددة الػػدكؿ المتضػػررة مػػف تنفيػػذ اإل
 ،ـ0221نكامبر  72بتاريخ  322قرار  -07ا  كأليرن  .الم اطعة أك الحظر ااقتصادم ضد العراؽ

ا لمضػكابط التػي كذلؾ إلدادة السمـ كاألمف الدكلييف إل  المنط ة كا نػ ،الذم يصرح باستلداـ ال كة
 :كلممزيد ينظر  .كضعثا مجمس األمف

 ،دار سػعاد الصػباح ،ترجمػة حسػف نااعػة ،أزمػة اللمػيج كالنظػاـ العػالمي الجديػد :مارسيؿ سيرؿ 
. كينظػػػػػر المكقػػػػػع االكتركنػػػػػي لمجمػػػػػس األمػػػػػف 27، 20، 21 ،22ص ص ،ـ0227،الككيػػػػػت

-security-adopted-https://www.un.org/securitycouncil/content/resolutions

1990-council 

(20) House Document Congress, 1ts Session: Relating To The IRAQI 

Occupation OF Kuwait Communication From The President Of The United 

States Transmitting His Request That The House Of Representatives And The 

Senate Adopt A Resolution Stating That Congress  Supports The Use OF ALL 

Necessary Means TO Implement U.N. Security Council Resolution 678 

January 10, 1991.-Referred to the Committee on Foreign Affairs and ordered 

to be printed U.S. Government Printing Office Washington: 1991.p.1.                                                                    

حرب اللميج أكهاـ ال كة  :محمد حسنيف هيكؿ، 22ص ،مرجع سبؽ ذكرا :رضا هاؿ  (70) 
 . ٠56ص  ،مرجع سبؽ ذكرا ،كالنصر

  (22) House Document Congress, 1ts Session: Developments Concerning 

National  Emergency With Respect To Kuwait. Communication From The 

President Of The United States Transmitting Airport On Developments Since 

His Last  Report OF AUGUST 9, 1990, Concerning The National Emergency 

With Respect To Kuwait, Pursuant To 50 U.S.C. the Committee on Foreign 

https://www.un.org/securitycouncil/content/resolutions-adopted-security-council-1990
https://www.un.org/securitycouncil/content/resolutions-adopted-security-council-1990
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Affairs and ordered to be printed  U.S. Government Printing Office  

Washington , 1991.p.1.                                                    

 (23) memorandum understanding the volatility of oil prices during the Iraq -

Kuwait crisis: congressional budget office second and d streets, s.w 

Washington, d.c. 20515 , January 1991.p.1.                                                                                                                       

(24)  house of representatives: energy impact of the Persian gulf crisis hearing 

before ,  the committee on energy ,  and commerce one hundred second 

congress , first session , January 9,1991 , serial no. 102-20 , printed for the use 

of the committee on energy and commerce , u.s.a. government printing office , 

Washington  1991.p.23.                                                                                                               

 (25) house of representatives: impact of Iraqi invasion on united states energy 

and economic security hearing before the committee on government operations 

one hundred first congress second session September 5, 1990 printed for the 

use of the committee on government operations u.s.a. government printing 

office Washington , 1997.p.2.                                                                                                                                       

(26) memorandum understanding the volatility of oil prices during the Iraq -

Kuwait crisis: op.cit.p.1.                                                                                                                         

   (27) united states senate: oil prices and supplies in the wake of the Persian 

gulf crisis hearings before the committee on governmental affairs one hundred 

first congress second session October 25, 1990 price and supply of winter 

heating fuels and gasoline , printed for the use of the committee on 

governmental affairs , u.s.a. government printing office , Washington: 

1991.p.75.                                                         

 (28)  house of representatives: energy impact of the Persian gulf crisis hearing 

before ,  the committee on energy ,  and commerce one hundred second 

congress , first session , January 9,1991, op.cit.p.p 36,37.                                                                      

(29)  I bid ,p.p 40,41,42,43.  

(30)  I bid ,p. 72.  

(31)  I bid ,p.p. 73,74. 

(32)  I bid ,p.p. 74,75.  

 ،٠57ص ص  ،مرجع سبؽ ذكرا ،حرب اللميج أكهاـ ال كة كالنصر :محمد حسنيف هيكؿ (66) 
٠56. 

الثيثة العامة  ،0جػػ  ،الدكر المصرم كالعربي اي حرب تحرير الككيت :كماؿ أحمد دامر (6٠)
 .2٠ص  ،7110 ،ال اهرة ،رية لمكتابالمص

(35) Statement Of hon. Elizabeth Tamposi, Assistant Secretary For Consular 

Affairs, u.s. Department Of State: the Persian gulf crisis joint hearings before 

the subcommittees on arms control, international security and science , 

Europe, and the middle east, and on international oper ations  of the  
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committee on foreign affairs and the joint economic committee one hundred 

first congress second session ,august 8, September 18, September 25, October 

17, November 28, and December 11, 1990 ,printed for the use of the committee 

on foreign affairs , u.s. government    printing office  Washington 

":1991.p.144.                                                                              

 (36)  I bid ,p. 145.                                                                                                                         

 (37)  I bid ,p. 145 .                                                                                                                     
.٠٠٠ :٠٠0ص  ،مرجع سبؽ ذكرا ،ب اللميج أكهاـ ال كة كالنصرحر  :محمد حسنيف هيكؿ (62)  

(39)  house of representatives: update on the situation in the Persian gulf 

hearings before the committee on foreign affairs and the subcommittees on 

arms control international security and science, and on Europe and the middle 

east  , one hundred first congress , second session September 26 and December 

6, 1990 printed for the use of the committee on foreign affairs u.s.a. 

government printing office Washington: 1991.p.p.14,15,16.                                                                                                                      

 .03لمعراة أدضا  الكاد ينظر نفس المصدر ص = 
 (40)  I bid ,p. 60.       

كيمكف ت سيـ  .لمتنفيذ 21 – 0117إف الثدؼ هك كضع اللطة رقـ  :21 -0117اللطة  (٠0)
تستثدؼ ردع ال كات العراقية دف أم تفكير اي غزك  :مرحمة أكل  :ث مراحؿاللطة إل   ا

كي ضي إرساؿ ارقة مدردة كمجمكدة حامات  ،اكهذا الجز  مف اللطة يستغرؽ شثرن  ،السعكدية
كدشرة أسراب جكية مف الم اتات كال اذاات  ،طاثرات مزكدة بصكاريخ   تكماهكؾ   ) كركز (

كهذا  ،تستطيع تحرير الككيت كثدؼ محدكد :كمرحمة  انية ،طاثرة( 711 -012)حكال  
كبثا تككف اي السعكدية قكات تعدادها ماثة ألؼ جندم غير  ،شثكر ٠ -6تستغرؽ اترة ما بيف 
كهذا تستغرؽ اترة ما  ،تستطيع ضرب العراؽ كثدؼ مفتكح :كمرحمة  ال ة  ،الطيراف كاألسطكؿ

ألؼ جندم غير  711السعكدية قد كصمت إل  كبثا تككف ال كات اي  ،شثكر 2إل   3بيف 
 :ينظر .إضااة إل  ما يمكف أف تساهـ به اي الحرب دكؿ حميفة كصدي ة ،الطيراف كاألسطكؿ
 .622ص ،مرجع سبؽ ذكرا ،حرب اللميج أكهاـ ال كة كالنصر :محمد حسنيف هيكؿ

 .622 ،622ص ص  :المرجع السابؽ (٠7)
 .621 ،622ص ص  :المرجع نفسه (٠6)
 ،المطبكدات لمنشر كالتكزيع ،7طػػػػ  ،منيرة أسمر :ترجمة ،داصفة الصحرا  :ريؾ لكرافإ (٠٠)

  .63 ،65ص ص  ،ـ0220 ،لبناف ،بيركت
 ،٠17ص ص  ،مرجع سبؽ ذكرا ،حرب اللميج أكهاـ ال كة كالنصر :محمد حسنيف هيكؿ (٠5)

٠16. 
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 .٠1٠ص :المرجع نفسه (٠3)
مكة العربية السعكدية مف حربي اللميج األكل  كال انية مكقؼ المم :همبيف محمد أحمد  (٠2)

قسـ التاريخ  ،كمية ااداب ،جامعة ااسكندرية ،غير منشكرة ،رسالة دكتكراا ،ـ0220/ 0221
  .0٠6 ،0٠7ص ص  ،ـ7103 ،كاا ار المصرية كااسامية

 ،ال اهرة ،ة أطمسمطبع ،انفجار اللميج العراؽ المغبكف ككممة لمتاريخ :أحمد محمد كماؿ  (٠2) 
 .  27ص  ،ـ0220

 ،496 ص ص ،مرجع سبؽ ذكرا ،حرب اللميج أكهاـ ال كة كالنصر :محمد حسنيف هيكؿ  (٠2)
497. 

نكرماف شكارتزككؼ: شكارتزككؼ اي اللميج   النص الكامؿ لمذكرات   نكرماف شكارتزككؼ    (51)
 ،ـ0226 ،ال اهرة،مكتبة مدبكل  ،حساـ الديف كساب متكل  :ترجمة ،مع الك اثؽ كالصكر النادرة

 .67 ،60ص ص 
(51) house document congress, 1ts session: use of military force against iraq 

communication from the president of the united states transmrfring his 

notification directing u.s. armed forces to commence combat operations on 

january 16, 1991, against iraqi forces and military targets in iraq and kuwait, 

consistent with the war powers resolution january 18, 1991.-referred to the 

committee ordered to be printed on foreign affairs and u.s. government 

printing office  washington: 1991.          

 .63ص  ،نكرماف شكارتزككؼ: مرجع سبؽ ذكرا (57) 
العمميات  :جاؿ دبدالفتاح :لمعراة مشاركة الدكؿ كددد ال كات كالمعدات مف كؿ دكلة ينظر  (56)

  .22ص  :21مف ص   ،ـ0221 ،ال اهرة ،المكتب العربي لممعارؼ ،العسكرية لغزك الككيت
 -0266حراس اللميج تاريخ تكسع الدكر األمريكي اي اللميج العربي  :مايكؿ أ.بالمر (5٠)

 ،ـ0225 ،ال اهرة ،مركز األهراـ لمترجمة كالنشر مؤسسة األهراـ  ،ترجمة نبيؿ زكي ،ـ0227
  .706ص 

 .493 ص ،مرجع سبؽ ذكرا ،حرب اللميج أكهاـ ال كة كالنصر :محمد حسنيف هيكؿ  (55)
 .٠2٠ص  :المرجع السابؽ (53)
 -0266حراس اللميج تاريخ تكسع الدكر األمريكي اي اللميج العربي  :مايكؿ أ.بالمر (52)

 .705ص ،مرجع سبؽ ذكرا ،ـ0227
 ،556ص ص  ،مرجع سبؽ ذكرا ،حرب اللميج أكهاـ ال كة كالنصر :محمد حسنيف هيكؿ (52)

55٠. 
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 -0266يج العربي حراس اللميج تاريخ تكسع الدكر األمريكي اي اللم :مايكؿ أ.بالمر (52)
 .775ص ،مرجع سبؽ ذكرا ،ـ0227

 ،53٠ص ص  ،مرجع سبؽ ذكرا ،حرب اللميج أكهاـ ال كة كالنصر :محمد حسنيف هيكؿ (31)
565. 

 .533 ،535ص ص   :المرجع السابؽ (30)
 .62ص  ،مرجع سبؽ ذكرا ،نكرماف شكارتزككؼ: شكارتزككؼ اي اللميج (37)
 .602ص  ،مرجع سبؽ ذكرا ،داصفة الصحرا  :ريؾ لكرافإ (36)
 -0266حراس اللميج تاريخ تكسع الدكر األمريكي اي اللميج العربي  :مايكؿ أ.بالمر (3٠)

 .762ص ص ،مرجع سبؽ ذكرا ،ـ0227
 ،533ص ص  ،مرجع سبؽ ذكرا ،حرب اللميج أكهاـ ال كة كالنصر :محمد حسنيف هيكؿ (35)

567،568. 
 -0266يخ تكسع الدكر األمريكي اي اللميج العربي حراس اللميج تار  :مايكؿ أ.بالمر (33)

 .7٠0ص  ،مرجع سبؽ ذكرا ،ـ0227
  المممكة  0220الدكر العربي اي حرب اللميج ال انية داـ  :رااد أحمد محمد أميف العاني (32)

 ،بغداد ،الجامعة المستنصرية ،70المجمد  ،العربية السعكدية أنمكذجا   مجمة السياسة الدكلية
 .761 ص ،7107

 (68) Kenneth Katzman Specialist in Middle Eastern Affairs:  Kuwait Security, 

Reform, and U.S. Policy , Congressional Research Service , September 26, 

2011.p.9.                    

 ولمعرفة المزيد عن نفقات الحرب ومشاركة الدول ينظر =   (32)
House of Representatives: briefing on operation desert shield: costs and 

contribution shearing before the committee on the budget one hundred second 

congress first session January 4, 1991 printed for the use of the committee on 

the budget u.s.a. government printing office Washington: 1991.p.p 8:54.                             

(70) David j. Scheffer: "international legal issues arisin g from tie gulf war 

and the role of the united nations , united states senate:  Persian gulf: the 

question of war crimes hearing before the committee on foreign relations one 

hundred second congress , first session , April. 9, 1991 , printed for the u,,e of 

the committee e on foreign relations  , u.s.a. government printing office , 

Washington: 1991. P.P.47,48.    

(71) House of Representatives  " The Congress ": making dire emergency 

supplemental appropriations from contributions of foreign governments and/or 
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interest for humanitarian assistance to refugees and displaced persons in and 

around Iraq as a result of the recent invasion of Kuwait and for peacekeeping 

activities, and for other urgent needs for the fiscal year ending  September 30, 

1991, and for other purposes.may 21, 1991.p.p.6,7.                                                                       

 (72) house of representatives: effect of desert storm deployment on small 

businesses , hearing before the subcommittee on environment and employment 

of the committee on small business one hundred second congress first session , 

Washington, dc, march 11, 1991 , printed for the use of the committee on small 

business , serial no. 102-9.p.111.                                                                                              
 ،0232دممية الساـ الدبمكماسية األمريكية كالنزاع العربي ااسراثيم  منذ  :كلياـ ككانت  (26)

 .626ص ،ـ022٠ ،ال اهرة ،ة كالنشرمركز األهراـ لمترجم

 


