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 ات يفي الخليج العربي في عقد التسعين  االستراتيجيةالتوازنات 

                                                                                     

 أ.م . د . رافد احمد دمحم امين                                                                     

 جامعة تكريت/السياسية  كلية العلوم

  -المقدمة : 
في سياسات القوة ما  0990 – 0991وجدت الواليات المتحدة بعد حرب الخميج الثانية   

يمكف اف يحقق مصالحيا ، فالفارؽ واضح في امكانات القوة بينيا وبيف الدوؿ االخرى والذي 
بر ، بحيث ال تستطيع سياسات تمؾ الدوؿ بمرونة اكو يعطييا نسخة لمتعامل مع الطموحات 

، واذا ما استدعت الضرورة لتحقيق المصالح االخيرة تنفيذ سياسات تتقاطع والمصالح االمريكية 
 ضدىا .  ي تتردد في استخداـ القوة في االسموب القسر االمريكية فأنيا لف 

بي تطمعت الواليات المتحدة الي بناء نظاـ دولي ومف ضمف ىذا النظاـ منطقة الخميج العر    
والعراؽ ليمبي مصالحيا ويفرض قيميا عمى االخريف ويكوف تداخميا بشتى الوسائل مبررا ، 

الراىنة مف حيث توزيع وكذلؾ التحوؿ نحو ىكذا نظاـ سيكوف متناغما مع عالقات القوى 
 االلتزامات والمزايا .

بي ، بناءا عمى يحث الواليات المتحدة طريقا لبناء سياسة توازف القوى في منطقة الخميج العر  
وتسعى مف ذلؾ الي تأكيد استمرار ىيمنتيا تحقيق مصالحيا بالدرجة االولى ، لسياسات تيدؼ 

وحماية مصالحيا ، وتحقيق االستقرار الذي تراه مناسبا ، وتكويف نظاـ امني يمكف بواسطتو 
وؿ وذلؾ بواسطة جمع دقد تشنيا أي دولة ) مثل ايراف ( مواجية أي حرب عدوانية ضدىا 

مجمس التعاوف تحت مضمتيا لكبح أي عدواف محتمل عمييا وعف مصالحيا بالمنطقة ، وقد 
خاطر اتيجية جماعية لموقوؼ معيا ضد المتعاممت مع دوؿ الخميج عمى اساس بناء استير 

المحتممة وتوفير االمف لكل دولة مف ىذه الدوؿ بواسطة تحركيا ضد دولة او الدوؿ التي تتحدى 
اف حضور واشنطف ىو االمثل لتحقيق وىذا يعني الذي ارادتو الواليات المتحدة ،  النظاـ القائـ

 وما بعدىا .  0991االمف الجماعي ورسـ توازنات استيراتيجية بعد احداث عاـ 
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وسعت الواليات المتحدة الى فرض نموذجا قائـ عمى مبدأ وجود قوة عالمية واحدة مييمنة في 
اعمة لتحقيق ىذه الغاية ، كما انيا تمتمؾ رؤية وتصور قيمي العالـ وىي تمتمؾ الوسائل الد

 تتوخى تعميمو .
المحاور  في عقد التسعينات وفقوسنتناوؿ دراسة التوازنات االستيراتيجية في الخميج العربي 

 التالية : 
 المبحث االوؿ : االستيراتيجية االمريكية في دوؿ الخميج العربي والعراؽ .

 ومة الواليات المتحدة االمريكية لالطماع العراقية في الكويت .المبحث الثاني : مقا
  .اليوامش اتمة واالستنتاجات وقائمةثـ الخ
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 المبحث االول
 لعربي والعراق ااالستيراتيجية االمريكية تجاه دول الخميج 

 

، الشيوعية تقوـ عمى مواجية اخطار ـ 0991ية االمريكية حتى عاـ كانت االستيراتيجية االمن
واحتواء الحركات السياسية في الخميج العربي لتضل انظمتيا السياسية تدور في الفمؾ الرأسمالي 
، بما في ذلؾ قمع الحركات الثورية ، وحماية االنظمة الوراثية ، والحفاظ عمى تدفق النفط دوف 

ماف عدـ انفالت ابطاء ، ومراقبة التسميح الخميجي بدقة والتحكـ في فعاليتو ونشاطو ألجل ض
معادلة التوازف العسكري في الشرؽ االوسط والخميج العربي ضد المصمحة االسرائيمية ، وكذلؾ 

 مقاومة االطماع االيرانية في دوؿ الخميج العربي .
ة الحكػـ فػي مطمػع عػاـ غػلـ تختمف كثيرًا سياسة الرئيس االمريكي رونالد ري اف الػذي اعتمػى ّسػدا

السػػػػعودية وبعػػػػض دوؿ الخمػػػػيج العربػػػػي، خصػػػػوية مػػػػع المممكػػػػة العربيػػػػة االا انيػػػػا تميػػػػزت ب 0980
مػف تميػزت العالقػات االمريكيػة السػعودية اثنػاء واليػة الػرئيس ريغػاف بػالقوة والخصوصػية لحمايػة او 

القػػوي )ايػػراف( واوضػػح ذلػػؾ ريغػػاف نفسػػو فػػي تشػػريف  واشػػنطف حميػػفواسػػتقرار المممكػػة بعػػد فقػػداف 
بان تكون السعودية ايران ثانية، وبالنسبة لمسعودية فأن العالم :" لن نسمح بقولو 0980االوؿ 

 . (1)الحر كمُو وليس امريكا فقط لن تسمح بأي تغيير فييا "
ة رسػمية ر بداية الفترة الرئاسية الثانية لريغاف قػاـ الممػؾ فيػد عبػد العزيػز بزيػا 0985وفي شباط 

 . (2)يفلواشنطف استيدفت تحسيف العالقات االقتصادية بيف البمد
امػػا العالقػػات االمريكيػػة الكويتيػػة اثنػػاء واليػػة الػػرئيس ريغػػاف اتسػػمت بػػالتوتر واالضػػطراب حتػػى 
وصػػػفيا االمريكيػػػوف بانيػػػا المعػػػارض االكبػػػر لسياسػػػتيـ فػػػي الخمػػػيج وبانيػػػا الػػػداعي االوؿ القامػػػة 

 .(3)عالقات بيف الدوؿ االشتراكية ودوؿ الخميج
وبشػػكل رئيسػػي قطػػع البحريػػة االمريكيػػة فػػي الفتػػرة مػػف اسػػتخدمت الواليػػات المتحػػدة االمريكيػػة 

، لتحقيػػق اىػػداؼ محػػددة داخػػل اطػػار صػػراع اقميمػػي اوسػػع 0989وحتػػى حزيػػراف  0987حزيػػراف 
االيرانية( فقد أحبطت عمميات البحرية االمريكية في الخميج العربي وشػماؿ بحػر -)الحرب العراقية
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ح لاليػػػػرانيف قطػػػػع الطريػػػػق عمػػػػى المسػػػػاندة العػػػػرب محاولػػػػة ايرانيػػػػة تصػػػػعيدية كػػػػاف يمكػػػػف اف تتػػػػي
 . (4)االقتصادية التي يقدميا عرب الخميج لمعراؽ

ووافقت ادارة الرئيس االمريكي ريغاف لبيع اسمحة لحكومة البحريف وبررات اسباب الموافقة عمى 
ىذا البيع عمى لساف مساعد الرئيس االمريكي لمشؤوف الصحفية فيتز ووتر فػي الثػاني مػف تشػريف 

"ان البحرين صديقة المريكا منذ نحو اربعين سنة والواليات المتحدد  داممدا  بقولو:  0987ثاني ال
مددا تددد ميا لددد التيديدددات االيرانيددة التددي تيدددد المصددالح االمريكيددة، ويجدد   مينددا ان الننسدد  

 .   (5)وجودنا البحري فييا"
 القػومي االمريكػي وبعػد اجتمػاع عاجػل لمجمػس االمػف 0987أوضح الرئيس ريغاف في مػايس 

لمخطددر، وال تنسددوا ا دددا بددان المصددالح الحيويددة لممددع  االمريكددي فددي الخمدديج تتعددر  ) قػػائال:
وتأثيرىدا اللدخم  مد  االاتصداد  1791االزمة الك رى التي  اندت منيدا الواليدات المتحدد   دام 

نيين والسدوفيت االمريكي والعالمي، وأخذ يمّوح بامكانية تكرار ىذه االزمدة فدي حدال سديطر  االيدرا
 مد  الخمدديج و مد  نوددط دولددو مدن خدديل تحكميدم فددي حريددة مدرور السددون المحايدد    ددر ىددذه 
المنطقددة، لددذلك كمددو فانددو اليمكننددا ان نلدده ااتصددادنا رىينددة ليددذا الولدده مددر   ثانيددة، لددذا فددأن 

 (.6)((االيرانية -تواجدنا في الخميج لرور  ومطم  اساسي النياء الحر )العرااية

ي يتنػػػػاوؿ الباحػػػػث التطػػػػورات االمنيػػػػة فػػػػي الخمػػػػيج العربػػػػي البػػػػد مػػػػف القػػػػاء نظػػػػرة عمػػػػى ولكػػػ   
 العراقية والتي سيكوف ليا وقعًا مؤثرًا في االحداث الالحقة.-العالقات االمريكية

بػدأت العالقػػات االمريكيػػة العراقيػػة تتحسػػف تػػدريجيًا ويتمثػػل ىػػذا التحسػػف فػػي االفعػػاؿ االمريكيػػة 
 -:(7)التالية

الواليػات المتحػدة العػراؽ بقػدرئ ىائػل مػف المعمومػات االسػتخبارية عػف القػػدرات امػداد  -0
 العسكرية االيرانية عف طريق االقمار الصناعية.

 استقداـ بعض فرؽ الكوماندوس العراقية لمتدريب في الواليات المتحدة. -2

أرسػػػػػاؿ مجموعػػػػػة خبػػػػػراء مػػػػػف المخػػػػػابرات المركزيػػػػػة االمريكيػػػػػة الػػػػػى العػػػػػراؽ لتقػػػػػديـ  -3
 مات والنصائح الالزمة لمعراؽ، كي يحقق النصر عمى ايراف.المعمو 
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 منح العراؽ خمسًا واربعوف طائرة ىميكوبتر مف طراز بيل. -4

 (.011منح العراؽ مجموعة مف طائرات النقل العسكرية مف طراز )لوكييداؿ  -5

 منح االعراؽ مجموعة كبيرة مف السيارات العسكرية الالزمة لمقتاؿ البري. -6

لى اف العالقات الدبموماسية بيف الواليات المتحدة االمريكية والعػراؽ قػد أعيػدت ويجب االشارة ا
عقػػػػب اجتمػػػاع وزيػػػر الخارجيػػػػة العراقيػػػة طػػػارؽ عزيػػػػز مػػػع الػػػػرئيس  0984/ 2ؾ 26رسػػػميًا فػػػي 

 .(8)االمريكي ريغاف في ذات التاريخ
كػي يحقػق نصػرًا واستمرت المساعدات االمريكية لمعراؽ اذ تـ تقديـ اسػمحة امريكيػة متقدمػة لػو 

حاسػػمًا عمػػى ايػػراف، وكػػذلؾ تقػػديـ قػػروض ماليػػة لمعػػراؽ مػػف وزارة الزراعػػة االمريكيػػة بقيمػػة خمسػػة 
المعػروض فػي سػوؽ  يمميارات دوالر امريكي، فضاًل عف شراء كميات كبيرة جدًا مف الػنفط العراقػ

 . (9)النفط العالمي
ود العسػػكري والػػدعـ الموجسػػتي رض حصػػار امريكػػي عمػػى بيػػع االسػػمحة أليػػراف دعمػػًا لممجيػػوّفػػ

 .(01)لمقدرات العسكرية العراقية
ت الواليػات المتحػدة االمريكيػة العػراؽ بػالحبوب والمػواد الغذائيػة طيمػة فتػرة الحػرب العراقيػة -مػدا

وانشػػاء خػػط مباشػػر  عبػػر دوؿ الجػػوار العراقػػي، االيرانيػػة وكػػذلؾ مػػد خطػػوط انابيػػب الػػنفط العراقػػي
عػػػراؽ بكافػػػة انػػػواع المعمومػػػات تحػػػت اشػػػراؼ ولػػػيـ كيسػػػي مػػػدير وكالػػػة بػػػيف واشػػػنطف وبغػػػداد لمػػػد ال

CIAالمخابرات المركزية االمريكية 
(00). 

مػػف قبػػل العػػراؽ  وسػيامت الواليػػات المتحػػدة االمريكيػػة عمميػػة شػػراء المنتجػػات الزراعيػػة االمريكيػػة
اصػػل لقػػرارات المتو  لعمميػػة الشػػراء، ودعػػـ واشػػنطف بتقػػديـ تػػأميف مبمػػر مميػػار دوالر كضػػماف وذلػػؾ

 .(02)مجمس األمف التي تديف ايراف
وصمت العالقة الودية بيف الواليات المتحدة والعراؽ أقصى مدى ليا بقبػوؿ  0987وفي مايس 

الواليػػات المتحػػدة اعتػػذار العػػراؽ عػػف الخطػػأ الفػػادح الػػذي ارتكبتػػّو تجػػاه القػػوات البحريػػة االمريكيػػة 
تارؾ( بصاروخيف مف طراز )اكزوسػتيت( أطمقػا مػف مايس الفرقاطة االمريكية )س 07بضربيا في 

طػػائرة عراقيػػة فرنسػػية الصػػنع مػػف طػػراز ميػػراج حينمػػا كانػػت الفرقاطػػة عمػػى بعػػد سػػبعيف مػػياًل الػػى 
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نػػػدي مػػػف الجنػػػود الػػػذيف قتمػػػوا والبػػػالر ودفػػػع العػػػراؽ تعويضػػػًا باىضػػػًا لكػػػل جالشػػػماؿ مػػػف البحػػػريف، 
 .(03)مميوف دوالر 27ر لمجندي الواحد باجمالي ( الف دوال731عددىـ سبّع وثالثوف جنديًا بمر )

العراقيػػػػة )الطػػػػرؼ المحػػػػارب( اكثػػػػر مػػػػف غيػػػػره مػػػػف السياسػػػػة -وحافظػػػػت العالقػػػػات االمريكيػػػػة
 نػًة بالعالقػػة مػػع ايػػراف، اذضػػع أفضػل الػػى حػػد مػػا مقار كيػة فػػي الخمػػيج العربػي، فقػػد كانػػت بو االمري

ات المتحػػدة جيودىػػا لتحسػػيف العالقػػات اتسػػمت بخالفػػات حػػادة وعػػدـ ثقػػة متبادلػػة، وواصػػمت الواليػػ
مػػع بغػػداد، وخاصػػة مػػف خػػالؿ توسػػيع فػػرص التجػػارة، غيػػر اف صػػناع السياسػػة االمػػريكييف ظمػػوا 

 .(04)(حسيف قمقيف بشأف طبيعة نظاـ حكـ )صداـ
ومف اسباب ىذا القمػق ىػو االحتفػاظ بالقػدرة العسػكرية العراقيػة عمػى نفػس مسػتوى زمػف الحػرب 

مميػوف نسػمة،  08-07والعراؽ بمد صغير نسبيًا بمر تعدادّه اثناء الحرب ما بيف  االيرانية-العراقية
ومع ذلؾ احتفع )الرئيس العراقػي( بمميػوف رجػل تحػت السػالح وبسلػة عسػكرية وصػمت فػي حجميػا 
الى مايعادؿ أآللة العسكرية لعدويف لدوديف لمعػراؽ ىمػا ايػراف وسػوريا معػًا، وقػوة بيػذا الحجػـ كػاف 

ض استنزافًا اقتصاديًا خطيرًا عمى االقتصاد العراقي وتتفوؽ تمامًا عمى القػوة العسػكرية البد اف تفر 
لدوؿ الخميج المنتجة لمنفط والموالية لمغرب التي كانت كميا التسػتطيع اف تحشػد فػي ميػداف القتػاؿ 

 .(05)( الف رجل065االا حوالي )
النقطػػػة المحوريػػػة لمسياسػػػة  مػػػرًة اخػػػرى  0991غيػػػر اف الخمػػػيج العربػػػي اصػػػبح فػػػي اوائػػػل عػػػاـ 

عقػد مجمػس التعػاوف العربػي الػذي يضػـ  0991االمريكية في الشػرؽ االوسػط، وفػي أواخػر شػباط 
توافػق مػع مػرور سػنة عمػى تأسػيس ومصر اجتماعًا في عمػاف فػي توقيػت يالعراؽ واالردف واليمف 

صػداـ حسػػيف  يقػػىػذا المجمػس، وفػػي الرابػع والعشػػريف مػف شػباط مػػف نفػس العػػاـ شػفا الػرئيس العرا
ىجومًا الذعًا ومف عمى شاشة التمفزيوف االردني ضد الواليات المتحدة االمريكية، وناقش في ذلؾ 
الخطػػاب تػػأثير ذبػػوؿ قػػوة االتحػػاد السػػوفيتي عمػػى الشػػرؽ االوسػػط وىيمنػػة الواليػػات المتحػػدة عمػػى 

العػػػرب لمتضػػػامف صػػػداـ اشػػػقائو  اجػػػل موازنػػػة القػػػوة االمريكيػػػة دعػػا الػػػرئيس العراقػػػيالمنطقػػة ومػػػف 
الرغػػاـ الواليػػات المتحػػدة عمػػى سػػحب قواتيػػا البحريػػة وسػػحب االسػػتثمارات واالمػػواؿ )العربيػػة( مػػف 
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البنػػػػػوؾ والشػػػػػركات فػػػػػي الواليػػػػػات المتحػػػػػدة العػػػػػادة اسػػػػػتثمارىا فػػػػػي االتحػػػػػاد السػػػػػوفيتي او اوربػػػػػا 
 .(06)الشرقية

الر امريكػي، كمػػا خػػرج ( مميػػار دو 311مػف حربػػو مػع ايػػراف مكػباًل بػػديوف بمغػت ) وخػرج العػػراؽ
العػػراؽ مػػف ىػػذه الحػػرب أقػػوى قػػوة عسػػكرية فػػي المنطقػػة فػػي مقابػػل انييػػار اقتصػػادي مػػرواع وتػػراكـ 

 . (07)% في العاـ الواحد31الديوف بفوائد بمغت قيمتيا 
 صػػاديييـ الػػى مكاشػػفة ذويػػو فػػي حػػديثوفػػوجيء العراقيػػوف بيشاشػػة اقتصػػادىـ مػػا دفػػع احػػد اقت

ّّ محميدا ولده ااتصدادي مدخلم وخدرا  ان صور  سري قػائاًل:   السبعينيات ال ّرااة اد تيمت وحد
واسه في جميده انحداء الدبيد ولديام االمدّ ليجيدال القادمدة الن الولده يدزداد سدوءا  فدي  دّ 

 .  (08) الحكومة الحالية
اف السبب المباشر الذي فجرا االحتقاف الداخمي في العراؽ وجدت فيو السمطات العراقية طريقػًا 

( 20مخالص ىو الحالة النفطية التي دارت حوؿ اتفاؽ دوؿ االوبؾ عمى رفع سعر البرميل الى )ل
ب بيا العػراؽ النيػا تسػاىـ 08دوالر مف ) ( دوالر وتحديد سقف معيف لالنتاج وىي استراتيجية رحا

تػػزاـ فػػي سػػد العجػػز فػػي ميزانيػػة التنميػػة وااليفػػاء بػػبعض التزاماتػػو المتعمقػػة بالفوائػػد، ولكػػف عػػدـ ال
الكويػػػت بمقػػػررات أوبػػػؾ قػػػد ىػػػباط سػػػعر البرميػػػل الػػػى خمسػػػة عشػػػر دوالرًا فثػػػارت ثػػػائرة العػػػراقييف 
واوضحت تقاريرىـ اف الزيادات النفطية الكويتية المتجاوزة لحصة اوبؾ تـ ضخ غالبيتيا مف حقل 

 .(09)الرميمة الواقع عمى المناطق الحدودية المتنازع عمييا بيف الجانبيف
ت المتحػػدة االمريكيػػة تػػدرؾ اف نفوذىػػا فػػي منطقػػة الخمػػيج العربػػي معػػرض  دائمػػًا كانػػت الواليػػا

وىذا يبرز مف خالؿ قدرتيا في الحفاظ عمى االنظمة الوراثية الخميجية المواليػة ليػا التػي  لالختبار
كانػػػت تتػػػأثر فػػػي التوجييػػػات الثوريػػػة كمػػػا حػػػدث فػػػي مصػػػر والعػػػراؽ ابػػػاف الخمسػػػينات مػػػف القػػػرف 

، وتػػدرؾ الواليػػات المتحػػدة اف وقػػوع الكويػػت بيػػد العػػراؽ يعنػػي االىتػػزاز بالثقػػة االمريكيػػة  المنصػػـر
فضػػػاًل عػػػف زيػػػادة قػػػوة العػػػراؽ العسػػػكرية والسياسػػػية واالقتصػػػادية، فحساسػػػية الوضػػػع بػػػيف العػػػراؽ 

/ 2والكويػت مطػػروّح عمػى السػػاحة السياسػية ومنػػذ عػدة عقػػود وانتيػى بػػاحتالؿ العػراؽ لمكويػػت فػػي 
 .0991آب 
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سػػػقطت كػػػل األقنعػػػة وتيػػػاوت االفكػػػار وأضػػػحت القضػػػية برمتيػػػا تػػػدور فػػػي اطػػػار مػػػف  وىكػػػذا
الموضػػوعية والواقعيػػة المحيػػرة، ولػػـ يعػػد ثمػػة مسػػاحة لممزيػػد مػػف الغوغائيػػة، وبػػدا اف حزمػػًا وحسػػمًا 
مطموبػػاف بالحػػاح لتػػدارؾ الموقػػف المعقػػد وبعيػػدًا عػػف الثرثػػرة الكالميػػة حػػوؿ ردود الفعػػل المتباينػػة 

ى العربي واالقميمي والدولي، فأف السموؾ السياسي الذي رافق االزمة قد اتسـ بالجمود عمى المستو 
 .(21)في مراحمو االولى

وعممت بغداد بصورة متواصمة الى محاولة تفتيت االجماع الدولي وفي المقابل تكريس أوضاع 
خصػية القانونيػة االحتالؿ والضـ مف خالؿ منظومة متكاممة مف االجراءات اليادفػة الػى ألغػاء الش

لدولػة الكويػت وطمسػػيا وتغييػر طػابع الحيػػاة فييػا لتكػويف واقػػع سياسػي جديػد لمصػػمحة العػراؽ فػػي 
 .(20)الكويت

وفيمػػا يتعمػػق بسػػموؾ دوؿ مجمػػس التعػػاوف لػػدوؿ الخمػػيج العربيػػة السياسػػي واالقتصػػادي لمتعامػػل 
واالسػػتراتيجية ليػػذه الػػدوؿ فػػي مػػع الزمػػة فػػأف بعػػدًا كبيػػرًا منيػػا كػػاف نابعػػًا مػػف الخبػػرات التاريخيػػة 

التعامل مع العراؽ ومػا قػد آثػاره مػف مشػكالت مشػابية فػي الماضػي، البػل اف الفعػل ذاتػو قػد اقػدـ 
فػػػي تيديػػػده بػػػاحتالؿ الكويػػػت، وقػػػد انيمكػػػت الدبموماسػػػيتاف  0960عميػػػو عبػػػد الكػػػريـ قاسػػػـ عػػػاـ 

الطمػاع قاسػـ فػي الكويػت، البريطانية واالميركية وقتئذ فػي محادثػات مطولػة ىػدفت الػى التصػدي 
ي الخمػػيج العربػػي فػمفاجئػػًا لمخبػراء السياسػػييف  0991ومػف ثػػـ لػـ يكػػف الحػدث فػػي الثػػاني مػف آب 

ومػػػف ثػػػـ لػػػـ يسػػػتغرؽ القػػػرار وقتػػػًا طػػػوياًل فاعمنػػػت دوؿ مجمػػػس التعػػػاوف لػػػدوؿ الخمػػػيج العربيػػػة انػػػو 
 .(22)المساومة حوؿ االنسحاب وعودة الشرعية

العراقػػي لمكويػػت تشػػتت االرادة الكويتيػػة واليعػػرؼ عمػػى وجػػو الدقػػو  كػػاف واضػػحًا بعػػد االحػػتالؿ
لماذا لـ تأخذ الحكومة الكويتية في المنفى زماـ المبادرة حتى عمى صػعيد التخطػيط االسػتراتيجي، 

كانػت  الرؤيا االستراتيجية الواجبػة واذا لـ تكف لدييا القدرة تحت تأثير ىوؿ الصدمة والمفاجئة فأف
ِة اف العػػػراؽ يتحػػػيف الظػػػروؼ را قػػػد اثبتػػػت غيػػػر مػػػ ايػػػة، فمػػػع اف التجربػػػة التاريخيػػػةغائبػػػة منػػػذ البد

اض عمى الكويت ولـ تتخذ الكويػت التػدابير الالزمػة سػواًء تمػؾ البعيػدة المػدى أو المرحميػة ضقلالن
ة العامػػة فػػي صػػفوؼ الجػػيش ورود انبػػاء وتقػػارير تفيػػد بالتعبئػػ لػػردع مثػػل ىػػذا الفعػػل والسػػيما بعػػد
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ربصو بالحدود الكويتية، كما انػو مػف الواضػح اف احػدًا فػي دولػة الكويػت عمػى المسػتوى العراقي وت
 .(23)االثـ( العظيـاف العراؽ سيتجرأ عمى مثل ىذا  )الشعبي والرسمي لـ يكف يتوقع 

اف احتالؿ العراؽ لمكويت وبغض النظر فيما اذا كانت الواليات المتحدة االمريكية قد خططػت 
لعراقي صداـ حسيف بوعي منو او عدـ وعي او انيا استفادت مف الحدث بعػد لو ودفعت الرئيس ا

حدوثػػو، ولكػػف فػػي كػػال الحػػالتيف فػػأف المتضػػرر االكبػػر مػػف عمميػػة الغػػزو واالحػػتالؿ ىػػو العػػػراؽ 
 والكويت.

دأبػػت سياسػػة الواليػػات المتحػػدة االمريكيػػة فػػي ادارتيػػا لخزمػػة مػػف خػػالؿ انخراطيػػا بكػػل ثقميػػا 
ناتيػػا الدبموماسػػية والسياسػػية والعسػػكرية واالعالميػػة لخدمػػة غػػرضئ محػػدد ىػػو ووظافػػت جميػػع امكا

 .(24)ـ آلتو العسكريةيوتحطالموجعة لطرد العراؽ مف الكويت  تبرير الضربات العسكرية
، الف كػػل لػػـ يكػػف الػػرئيس العراقػػي محظوظػػًا وأفمسػػت افكػػارِه وخططػػو منػػذ االيػػاـ االولػػى لمغػػزو

و وخبرائػػو، فمػػـ تؤيػػده مصػػر ولػػـ تنشػػغل عنػػو الواليػػات المتحػػدة ّو ىػػشػيء قػػد صػػار عكػػس مػػا توقعػػ
االمريكية وال الغرب باحػداث اوربػا الشػرقية، كمػا لػـ يسػانده حمفائػو السػوفيت عػالوًة عمػى معانػاتيـ 
فقداف اليوية فجأًة ومػواجيتيـ لخطػر التمػزؽ، فيػـ فػي الوقػت ذاتػو نػأوا بانفسػيـ عػف االنػزالؽ الػى 

 .(25)د الى منطقمياترات عبثية التستن
اف ثالث مف دوؿ مجمس التعاوف لدوؿ الخميج العربية ىي الكويػت والمممكػة العربيػة السػعودية 

( مميار دوالر امريكي كمساىمة في 37ودولة االمارات العربية المتحدة قد تعيدت بدفع ما يقرب )
مميػػار  20الي كانػػت قػػد دفعػػت بالفعػػل حػػو  0990المجيػػود الحربػػي االمريكػػي وحتػػى نيايػػة نيسػػاف 

 .(26)دوالر امريكي
( مميػػار 38بنحػػو ) 0992-0991وصػل اجمػػالي الخسػػائر التػػي تكبػػدتيا الكويػت خػػالؿ الفتػػرة 

( مميػػػػار دوالر والمجيػػػػود الحربػػػػي 06تجػػػػاه المجيػػػػود الحربػػػػي االمريكػػػػي ) يادوالر وبمغػػػػت تعيػػػػدات
 .(27)البريطاني مميار دوالر وكذا الفرنسي

مػف  فػي حػرج غيػر مسػبوؽ  ضػعية السػعودية فػأف أمنيػا الػوطني قػد و فيما يتعمق بالمممكة العرب
جرااء الميازات االستراتيجية المتقدمػة التػي باتػت تتمتػع بيػا القػوات االمريكيػة المتمركػزة فػي المممكػة 
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العربية السعودية، وتجمت كذلؾ التػداعيات السػمبية فػي تحػوؿ المممكػة مػف دولػة ذات فػائض مػالي 
عجػػػػز متزايػػػػد، واف خطػػػػورة ىػػػػذا التحػػػػوؿ اثػػػػرت عمػػػػى المسػػػػتوى المعاشػػػػي الػػػػى دولػػػػة مدينػػػػة وذات 

لممػػػواطف السػػػعودي عػػػالوًة عمػػػى تقمػػػيص النشػػػاط الدبموماسػػػي السػػػعودي عمػػػى المسػػػتوييف العربػػػي 
 .(28)والدولي

غة االمف القومي العربي او معمل العربي المشترؾ سواًء عمى صيوىنا يظير واضحًا االنييار ل
-وكػػذلؾ التصػػدع الكبيػػر الػػذي اصػػاب العالقػػات العربيػػة لعربػػي بمجموعػػوكل النظػػاـ السياسػػي اشػػ

العربية حتى بدا العرب بمجموعيـ امة عػاجزة حػائرة ضػعيفة بمعنػى اف االجتيػاح العراقػي لمكويػت 
أجيز عمػى البقيػة الباقيػة التػي كػاف يمتػاز بيػا العمػل العربػي المشػترؾ ليظيػر لنػا اف العػرب كػانوا 

، كل ذلؾ ادى الػى اليوية العربية بال صدؽ يـ يعيشوف وىمًا كبيرًا، وظيرتفي عالقاتيـ فيما بين
 سقوط الثقة التي كانت عمى ضعفيا تحكـ العالقات العربية.

ػػػػد ممارسػػػػة حكومتػػػػو حربػػػػًا اشػػػػبو باسػػػػتنزاؼ لقػػػػدرات العػػػػراؽ  اف االجتيػػػػاح العراقػػػػي لمكويػػػػت جسو
لالىػداؼ العراقيػة، والجػل االبقػاء عمػى  العسكرية، حيث لـ تتوقف الضربات االمريكية والبريطانيػة

ذي اكػػد اىميػػة تفعيػػل نظػػاـ وصػػف العػػراؽ كدولػػة منبػػوذة ومارقػػة وخاصػػة بعػػد فػػوز بػػوش االبػػف الػػ
حيػاء التحػالف االقميمػي والػدولي الػذي شػارؾ فػي حػرب تحريػر المفروضة عمى العراؽ وأ العقوبات

عراقػػػي فضػػػاًل عػػػف اعػػػالف الواليػػػات الكويػػػت، وتقػػػديـ المزيػػػد لمقػػػوى المعارضػػػة لمنظػػػاـ السياسػػػي ال
المتحدة االمريكية بفاعمية ووضوح قائـ لمنع العػراؽ مػف امػتالؾ اسػمحة الػدمار الشػامل التػي تيػدد 

 .(29)جيرانو
انعكست ىذه االحداث بدفع دوؿ الخميج العربي بقوة بعدـ االشتراؾ فػي ايػة مشػروعات قوميػة، 

قرارىا، وبػدأت الصػيحات الشػعبية الخميجيػة تطالػب وذىبت باتجاه ايجاد السػبل لتحقيػق امنيػا واسػت
حكومتيػػػا بتنظػػػيـ العالقػػػات العربيػػػة الخميجيػػػة عمػػػى اعتبػػػارات جديػػػدة قائمػػػة باالسػػػاس عمػػػى عامػػػل 
المصػمحة وتحقيقيػا لػدوؿ الخمػيج العربػػي مبتعػدة عػف مفػاىيـ كانػػت ّتطمػق حػوؿ االنتمػاء لمعروبػػة، 

لقوة العظمػى الواليػات عربي باالمف العالمي متمثاًل باوالذي دفعيا بقوة الى ربط امف دوؿ الخميج ال
 .المتحدة االمريكية
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وقػػد عبػػر عػػف ىػػذه الرؤيػػا بوضػػوح االمػػيف العػػاـ السػػابق لمجمػػس التعػػاوف لػػدوؿ الخمػػيج العربيػػة 
ان المستق ّ العربي سيقوم  م  صيغة جديد  تقلي  م  ىدذه الخرافدات عبد هللا بشارة بقولػو:  

سخي العربػػي، االمػػف العربػػي، الػػوطف العربػػي الواحػػد( ويثبػػت اننػػا قػػوـ واقعيػػوف )اوىػػاـ التػػواالوىددام"
نتعامل عمى اساس ومصالح ويكوف الترابط العربي مبني عمى البعد المصػمحي والحضػاري ولػيس 

 .(31)عمى وجداف النظريات العظيمة
يجيػػة ومػػا بعػػدىا لػػـ تصػػل بمسػػتوى العالقػػات االمريكيػػة الخم 0991والغريػػب اف احػػداث عػػاـ 

بػػػيف الواليػػػات المتحػػػدة االمريكيػػػة وحمفائيػػػا  -عمػػػى ىيئػػػة حمػػػف مػػػثالً -النشػػػاء اتفػػػاؽ امنػػػي رسػػػمي
الخميجييف، باستثناء ما تطور بمرور الوقت مف عالقة تعاونية شفافة غير رسمية كاف يشار الييا 

 0990غالبًا )التحالف في الخميج( وبخاصة في اعقاب عممية تحرير الكويت )عاصػفة الصػحراء 
( والػػذي ارتكػػز اساسػػًا عمػػى سمسػػمة مػػف العالقػػات العسػػكرية الثنائيػػة التػػي اصػػبحت بػػيف الواليػػات 
المتحدة االمريكية وحميفاتيا فػي المنطقػة كػل عمػى حػدة، والتػي ميػدت الطريػق لبنػاء قواعػد لمقػوات 
االمريكيػػػة واجػػػراء منػػػاورات مشػػػتركة اضػػػافة الػػػى فػػػرض تطبيػػػق العالقػػػات بػػػالقوة وتوجيػػػو ضػػػربات 

 .(30)عسكرية في منطقة الخميج أباف التسعينات مف القرف الماضي
وتأكيػػدًا عمػػى ذلػػؾ مػػا صػػركح بػػو جػػوف كيمػػي مسػػاعد وزيػػر الخارجيػػة االمريكػػي لشػػؤوف الشػػرؽ 
االوسط اماـ لجنة مف مجمس النواب االمريكي وقبل يوميف مف االجتياح العراقي لمكويػت قػائاًل:   

امينا تاريخيا  اتخاذ اي مواف حول اية دولة في الخميج، لقد تحية مه اننا النممك اتوااية دفا 
نزا ات حدودية او مباحثات لمنطقة )أوبيك(، لكن بالتاكيد كما فعمت كّ االدارات السابقة د ينا 

 .(32) التواق بالطرق السممية لمصرا ات والخيفات في المنطقة
وة والتػػدخل العسػػكري متػػى ارادت وبػػذلؾ اطمقػػت الواليػػات المتحػػدة االمريكيػػة يػػدىا السػػتخداـ القػػ

عػػادت سياسػػة اسػػتخداـ القػػوة والتػػدخالت العسػػكرية الػػى السػػاحة واعػػتالء الواليػػات المتحػػدة عػػرش 
األحاديػة القطبيػػة وانفرادىػػا فػػي الػػتحكـ فػػي العػالـ بعػػد انييػػار االتحػػاد السػػوفيتي واسػػتخداميا جميػػع 

ة منيػا وغيػر المشػػروعة متخػذه بػذلؾ اسػػموب الوسػائل المتاحػة لتحقيػػق اىػدافيا مصػالحيا المشػػروع
 .(33)التدخل العسكري المباشر والعقوبات االقتصادية
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 المبحث الثاني 
 العرااية في الكويت  لألطماممقاومة الواليات المتحد  االمريكية 

 

ال تتجاىل السياسة االمريكية توازف القوى في منطقة الخميج العربي بل ىي تنطمػق مػف تحميػل 
لقوى في الخميج ، حيث اف كل مف العراؽ وايراف ينتيجاف سياسػات معاديػة كمػا ىػو معمػف توازف ا

بصورة اساسية لمواليات المتحدة االمريكية واف السياسة االمريكية في السابق لجئت الى تأييد احػد 
فػي ىػاذيف البمػديف المػذاف شػكال قػوة اقميميػة مسػاندة ، مثػل ايػراف ابػاف الحكػـ الشاىنشػاىي والعػراؽ 

العراقيػػػػة ، واف الواليػػػػات المتحػػػػدة االمريكيػػػػة ارادت مػػػػف ذلػػػػؾ اف تكػػػػوف  –فتػػػػرة الحػػػػرب االيرانيػػػػة 
ؼ الواليػػات المتحػػدة قائمػػا فػػي االبقػػاء يمػػا ترتػػب عمييػػا مػػف اثػػار ، وبقػػي ىػػدسياسػػتيا تمػػؾ مػػدمرة ف

 . يج العربيعمى توازف يتوافق مع مصالحيا ومصالح اصدقائيا في الخم
ة االمريكيػػة اثنػػاء خمػػوؿ االتحػػاد السػػوفيتي وظيػػور مقػػدمات انييػػاره تبحػػث اعتمػػدت السػػتراتيجي

عػػف مواجيػػة مػػع بعػػض دوؿ العػػالـ الثالػػث التػػي تتيميػػا بانيػػا أمتمكػػت اسػػمحة دمػػار شػػامل أو انيػػا 
تخطط المتالكو وتطػويره والػذي يشػكل بػدوره خطػرًا عمػى المصػالح االمريكيػة، ويػأتي العػراؽ عمػى 

ة المؤسسػػػة العسػػػكرية الصػػػناعية االمريكيػػػة تقتضػػػي ضػػػرورة اسػػػتمرارية رأس القائمػػػة، واف مصػػػمح
توازنػات وىكػذا ظيػرت الحاجػة االمريكيػة  وبمبػالر كبيػرة واالسػتمرار فػي خمػقاالنفاؽ عمػى التسػمح 
 .(34)لمبحث عف عدوئ آخر

ففػي اجتمػاع لمجمػس االمػف  المتػربص، ىػو ذلػؾ العػدو مف وجيػة النظػر االمريكيػة كاف العراؽ
تحدث مستشارّه لالمف القومي سكو كروفت و االمريكي حضرّه الرئيس جورج بوش )االب(  القومي

لقد تلا وت اوتو العسكرية واصبح كالسدرطان ييددد كدّ  ،ان العراق بحاجة ال  تأدي قػائاًل:   
 .(35)  اجزاء الجسم

العراقيػػة وفػػي تقريػػر لػػوزير الخارجيػػة االمريكػػي ىارولػػد سػػوندرز وتأكيػػدًا عمػػى اسػػتيداؼ القػػوة 
لػدوؿ خميجيػة عػدة اكػد  المكوكية عند زيارتو 0986في عاـ ف  ، 0991قبل دخوؿ الكويت عاـ و 

 سكرية في المنطقة وان نجعّ كّ الدول  ستق ّ  م   يور اية او ان النعمّ في الم" :الوزير
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 ادوي   سدكريا  النيدا سدتتحول فدي يدوم ادادم الد  مصددر تيديدد التي تحيط بالخميج دوال  لعيوة
فددي المننددا السياسددي واالاتصددادي فددي منطقددة الخمدديج العربددي، ولددرور  مراابددة كددّ التطددورات 

 .(36)"ة من منطقة الخميج العربيبيالمنطقة والسيما تمك الدول القر 
وتأكيدًا عمى التخطػيط االمريكػي المسػبق لتحقيػق مصػالحيا مػف خػالؿ خمػق مشػكالت سياسػية 

حكومػػة الكويتيػػة والحكومػػة االماراتيػػة لزيػػادة انتاجيػػا النفطػػي فػػي المنطقػػة والبنػػاء عمييػػا اذ دفعػػت ال
واغػػراؽ السػػوؽ العالميػػة وخفػػض اسػػعار الػػنفط عالميػػًا والػػذي بػػدوره سػػيؤثر عمػػى االقتصػػاد العراقػػي 

ف سػػنوات، وتورطػػت الكويػػت دامػػت ثمػػا هالمنيػػؾ بعػػد خروجػػو مػػف حػػرب داميػػة ومسػػتنزفة القتصػػاد
مػػف خػػالؿ و مريكيػػة لزيػػادة الضػػغط االقتصػػادي عمػػى العػػراؽ، يػػا مػػع الواليػػات المتحػػدة االفػػي تعاون

صادرة  22/00/0989وثيقة عثرت عمييا القوات العراقية اثناء دخوليا الكويت يعود تاريخيا الى 
مف االدارة العميا لممخابرات الكويتية معنونة الى وزير الداخمية الكويتية تضمنت االتفاؽ االمريكػي 

ومسػتعينيف بتصػورات المخػابرات  والضػغط عميػو ور العػراؽ االقتصػاديالكويتي لالستفادة مػف تػدى
 .(37)االمريكية

ضـ كل مف الػرئيس بػوش )االب(  0991/ آيار 07عقد اجتماع سري في البيت االبيض في 
الد  ان " قػائال: ووزير الدفاع تشيني ومستشار االمف القومي سكوكروفت، اشار فيػو الػرئيس بػوش

 .(38) ق والكويت  م  اسعار النوط وحان الوات ليستواد  من ىذا الخيفىناك خيفا   ين العرا
ويبػػدو اف الواليػػات المتحػػدة االمريكيػػة لػػدييا تصػػور تػػاـ عػػف اسػػباب االجتيػػاح العراقػػي لمكويػػت 
والتػػي تتمثػػل فػػي اف الكويػػت أرضػػًا عراقيػػة، والكويػػت واالمػػارات أتبعػػت كػػل منيمػػا سياسػػة نفطيػػة 

مميػػارات  01-7بػػؾ والتػػي ادت الػػى خسػػارة العػػراؽ مػػا بػػيف قػػررة فػػي أو تجػػاوزت فييػػا حصػػتيا الم
ت مػػف قبػػل العػػراؽ بالتجػػاوز عمػػى مػػتيأو ويػػت عمػػى حقػػل الرميمػػة النفطػػي دوالر سػػنويًا، وتجػػاوز الك

اثنيف واربعيف كـ عمقًا مف االراضػي العراقػي وباشػرت بضػخ الػنفط منيػا، وكػذلؾ اعتبػرت الكويػت 
المساعدات التي قدمتيا لمعراؽ في نزاعو مػع ايػراف ديونػًا وطالبتػّو بسػدادىا عممػًا اف العػراؽ طالػب 

 .(39)ؿ الخميج العربيةبالغائيا معتبرًا اف حربّو مع ايراف ىي لمدفاع عف دو 
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واعطػػت الواليػػات المتحػػدة االمريكيػػة الضػػوء االخضػػر لمػػرئيس العراقػػي صػػداـ حسػػيف الجتيػػاح 
 الكويت وذلؾ عند لقائو مع السفيرة االمريكية في بغداد أيبريل غالسبي التي اكدت في ىذا المقاء:

وقػػاـ مدده الكويددت"،  "لدديس لمواليددات المتحددد  رأي فددي المناز ددات فيمددا  ددين العددر  مثددّ خيفكددم
الكػػونغرس االميركػػي باسػػتدعاء السػػفيرة واسػػتجوابيا فيمػػا بعػػد بتيمػػة الموافقػػة عمػػى دخػػوؿ القػػوات 

 لقػػت حتفيػػا بعػػد مػػرور مػػدة وجيػػزة فػػي العراقيػػة لمكويػػت، والغريػػب فػػي االمػػر اف السػػفيرة االمريكيػػة
 .(41)حادث تحطـ طائرة يبدو اف المخابرات االمريكية وراء ىذِه الحادثة

 0991يبدو اف العراؽ لـ يكف قػد ّأزيػل مػف مخطػط السياسػة االمريكيػة الػذي وضػع قبػل عػاـ و 
وبخاصة في االشير الخمسة االخيرة قبل االجتيػاح العراقػي لمكويػت، وقػد تكػوف السػفيرة االمريكيػة 

ـ غالسبي اندفعت اكثر مف الػالـز ولكػف فػي حقيقػة االمػر اف المسػؤوليف االمػريكييف اكػدوا بانيػا لػ
ريع ولكنيػػػا كانػػػت جػػػزءًا مػػػف يكػػػف لػػػدييا تعميمػػػات ليػػػذا االجتمػػػاع النػػػو عقػػػد بنػػػاًء عمػػػى طمػػػب سػػػ

، بمعنػػى اف السػػفيرة االمريكيػػة لػػـ تكػػف وحػػدىا صػػاحبة القػػرار العطػػاء الضػػوء التخطػػيط االمريكػػي
العراقي باجتياح الكويت، وبالتالي كاف الساسة االمريكاف كميـ يػدفعوف بػالرئيس \االخضر لمرئيس 

العراقي صداـ حسيف لموقوع في فخ عدـ التقدير لالىداؼ االمريكيػة التػي كانػت تريػد تػدمير قواتػو 
 .(40)العسكرية وصناعاتو الحربية

اف اغمػػػب المسػػػؤوليف العػػػراقييف كػػػانوا يشػػػعروف بػػػاف ىنػػػاؾ مخطػػػط اسػػػتعماري تقػػػودّه واشػػػنطف 
ابات اف تقػودىـ الػى الحػذر يستيدؼ ضرب العراؽ وتدمير قواتو المسمحة، وكاف يجب ليػذِه الحسػ

 .(42)ركاف واجتاح الكويتبولكف الذي حدث ىو العكس تمامًا، فالعراؽ زجا نفسو في فوىة ال
لممجػػيء  والػػذي دفعيػػا وبػػذلؾ تجػػاوز العػػراؽ الخػػط االحمػػر بنظػػر الواليػػات المتحػػدة االمريكيػػة

 .(43)مى ارض الواقعبنفسيا الى المنطقة لتحسـ الموقف وتتعامل مع االزمة وتباشر مصالحيا ع
جػوف روس ونورمػاف سػولدموف فػي ورقػة العمػل التػي قػدمت لمنػدوة  االمريكيػاف وتناوؿ الباحثاف

 0990الدولية حوؿ التغطية االعالمية في زمف الحرب والتي عقػدت فػي عمػاف فػي أواخػر ايمػوؿ 
ش  دوش ، فقدد دفده جدور 1771" كان الرىان اك ر بكثير بالنسبة لوامنطن فدي صديف أذ قاال: 

)اال (  نصف مميون جندي ال  ميدان الحر  لمدفام  ن تددف  الدنوط الد  المدمال الصدنا ي، 
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وا من ايام ن ام  المي جديد كتع ير ممطف  ن ىيمنة الواليات المتحد   مد  السداحة الدوليدة 
 .(44)"في لوء االنييار السوفيتي

بػػاف  0991نيسػػاف  2صػػداـ حسػػيف فػػي خطػػاب لػػو فػػي  ياسػػيمت تصػػريحات الػػرئيس العراقػػ
اسددما  بدداف سددوف اعػػادت الواليػػات المتحػػدة االمريكيػػة النظػػر بسياسػػتيا تجػػاه العػػراؽ حػػيف قػػاؿ:   

 ولدت الواليدات المتحدد  االمريكيدةنجعّ النيران تحرق نصف اسدراميّ بالكيميدامي المدزدوج اذا حا
 .(23)فعّ اي ميء لد العراق"

سػبح فػي فمػؾ االزمػة الميػوؿ أذ كػاف الممػؾ فيػد بػف اما المممكة العربية السعودية فانيػا كانػت ت
عبػػد العزيػػز مػػع العػػراؽ فػػي طروحاتػػو حػػوؿ مشػػاكل الػػنفط، ولكنػػو ضػػد العػػراؽ فػػي مسػػألة التيديػػد 
العسػػػكري والمجػػػوء لمقػػػوة، وحاولػػػت السػػػعودية وبشػػػتى الطػػػرؽ وعمػػػى اعمػػػى المسػػػتويات حػػػل االزمػػػة 

اقية كانت قد حصمت عمى نص حديث تمفػوني بالطرؽ السممية غير انيا لـ تفمح، فالمخابرات العر 
مسػػجل بػػػيف الممػػػؾ فيػػد واميػػػر قطػػػر الشػػيخ خميفػػػة بػػػف حمػػد آؿ ثػػػاني، اشػػػار فيػػو الممػػػؾ فيػػػد الػػػى 

"انا الا رف مايريد صدام حسين؟ ىو  يذا المشاكل التي يثيرىا العراؽ، ويعقب الممؾ فيد قػائاًل: 
( ان مدة 011مدن ان اسدراميّ  نددىا )المكّ سامر ال  مواجية مه االسراميميين نسدي مدا نمدر 

نووية ونسي ايلا  ما حصّ لجمال   دد الناصدر حدين اسدتوز الغدر ، ياليتدُو يأخدذ الددرس ممدا 
يحدددث فددي االتحدداد السددوفيتي الددذي تحدددى امريكيددا سددنوات وىددو االن ينيددار، و  أخمدد  انددو 

 .(46) يخدي  نوسِو ال  داىية
كمػا تناولتػػو وسػػائل –جتيػػاح االمعػب دورًا دبموماسػػيًا قبػل حاولػت المممكػػة العربيػة السػػعودية اف ت

الكويتيػة فػي جػدة ولػـ تثمػر تمػؾ -مف خالؿ جيودىا في االجتماعػات العراقيػة -االعالـ في حينيا
عػػػدـ امكانيػػػة التوصػػػل  0991االجتماعػػػات عػػػف شػػػيء، واصػػػبح مػػػف الواضػػػح وفػػػي نيايػػػة تمػػػوز 

وعػػدـ تقديمػػو اي تنػازالت النيػػاء االزمػػة ممػػا لتسػوية الخػػالؼ بسػػبب التزمػت فػػي الموقػػف الكػويتي 
 .0991/ آب 2دفع العراؽ الجتياح الكويت في صبيحة 

بدأت التيديدات االمريكية لمعراؽ بضػرورة سػحب قواتػو مػف الكويػت واالا فػأف االوضػاع سػتأخذ 
سائل طر الستخداـ وسائل اخرى غير الو حادًا، واف الواليات المتحدة ستض مسارًا سياسيًا وعسكرياً 
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/ 09عراقيػة حػوؿ ىػذا الموضػوع، وفػي -الدبموماسية، عممًا انػو لػـ تكػف ىنالػؾ مفاوضػات امريكيػة
ػػػو وزيػػػر الػػػدفاع االمريكػػػي ريتشػػػارد تشػػػيني تحػػػذيرات شػػػديدة الميجػػػة الػػػى الحكومػػػة  0991آب  وجا

ة لغػػػزو يالعراقيػػػة بػػػاف العواقػػػب سػػػتكوف وخيمػػػة فػػػي حػػػاؿ قامػػػت القػػػوات العراقيػػػة بمحاولػػػة اسػػػتفزاز 
 .(47)مممكة العربية السعوديةال

تجػاه العػراؽ فػي  أربعة مبػاديء اساسػية تحكػـ االسػتيراتيجية االمريكيػة واعمف الرئيس بوش عف
  -:(48)منطقة الخميج العربي وىي

 االنسحاب الفوري وغير المشروط لمقوات العراقية مف الكويت. -0
بي -2  ا العراؽ.عودة الحكومة الشرعية الكويتية لتحل محل الحكومة التي نصا

 التزاـ االدارة االمريكية الحالية بامف واستقرار منطقة الخميج. -3

 حماية ارواح وسالمة االمريكييف في الخارج. -4

بػػدت السػػتراتيجية االمريكيػػة تتوافػػق مػػع المطمػػب السػػعودي )أخػػراج العػػراؽ مػػف الكويػػت واعػػادة 
العػػراؽ بقػػرارات رة التػػزاـ الحكومػػة الشػػرعية( النيػػا تحقػػق االغػػراض المرجػػوة لكػػال الطػػرفيف، وضػػرو 

 .(49)حل االمور العالقة بيف الدوؿ العربية بالطرؽ السمميةالجامعة العربية ل
وخالؿ استقباؿ وزير الػدفاع السػعودي االميػر سػمطاف بػف عبػد العزيػز لنظيػره االمريكػي الػوزير 

د لمػدفاع عػف تشيني الذي اوضح باف تكػوف القػوات االمريكيػة فػي السػعودية والخمػيج بحالػة اسػتعدا
 . (51)الجنود االمريكاف واراضي المممكة ضد اي ىجوـ عراقي

-وسبق اف لجأت الواليات المتحػدة الػى اسػتخداـ النظػاـ السياسػي العراقػي بعػد الحػرب العراقيػة
االيرانية كرمز لتيديد دوؿ الخميج العربيػة كػي تظػل تحػت الحمايػة االمريكيػة، وىػو مػا اعػرب عنػو 

ف بػػػف سػػػمطاف رئػػػيس األركػػػاف السػػػعودي السػػػابق خػػػالؿ محاضػػػرة لػػػو فػػػي االميػػػر خالػػػد بػػػف حسػػػي
 . (50)موسكو

واعمف االميػر بنػدر بػف سػمطاف سػفير المممكػة العربيػة السػعودية لػدى واشػنطف اف المممكػة ىػي 
التػػػي تقػػػدمت بطمػػػب الرسػػػاؿ قػػػوات عربيػػػة واجنبيػػػة الػػػى اراضػػػييا لمسػػػاعدتيا فػػػي مواجيػػػة القػػػوات 
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ات االجنبية ىذِه ستغادر المممكة بناًء عمى طمب المممكػة فػي حػاؿ انتيػاء العراقية، واعمف بأف القو 
 .(52)عمميا

بعػػػد اف تمركػػػزت القػػػوات العراقيػػػة فػػػي الكويػػػت، بػػػدأ القمػػػق السػػػعودي مػػػف تطمعػػػات العػػػراؽ فػػػي 
قػوات امريكيػة وبالتػالي  ودوف تػردد بالموافقػة عمػى اسػتقداـ المنطقة، وبذلؾ سػارعت السػعودية بقػوة

ميـ في السياسة السعودية وانّو مسألة بدييية، الف امف المنطقة بكامميا ومنيا المممكة  فيو تحوؿ  
ومػف ىنػا بػدا التوافػق بػيف الموقػف االمريكػي والموقػف  ،العربية السعودية يتعرض الػى خطػر كبيػر

السعودي في ىذا االطار، وبذلؾ نحجت الواليات المتحدة بتحقيػق اشػراؾ السػعودية عنػوًة فػي ىػذه 
تيػػػا ألف تصػػػبح تحػػػت السػػػيطرة االمريكيػػػة وتنفػػػذ مسربيػػػا حتػػػى فػػػي ال معبػػػة الدوليػػػة الكبيػػػرة، كمػػػا جرا

 .(53)االحداث الالحقة
تمقػػت الواليػػات المتحػػدة االمريكيػػة طمبػػًا مػػف المممكػػة العربيػػة السػػعودية لتػػدخل امريكػػي مباشػػر 

النظػػػاـ لمػػػدفاع عػػػف االراضػػػي السػػػعودية وسػػػارعت واشػػػنطف عػػػف اسػػػتعدادىا لخػػػوض حػػػرب ضػػػد 
ة االمريكية تتمثل فيما يمي  -:(54)العراقي وكانت الحجا

اف العػػراؽ ضػػرب كػػل المواثيػػق العربيػػة والدوليػػة بمػػا فػػي ذلػػؾ الميثػػاؽ القػػومي الػػذي طرحػػو  -0
 عرض الحائط. 0981العراؽ نفسو عاـ 

اف العػػراؽ ضػػرب كػػل المواثيػػق العربيػػة والدوليػػة التػػي تػػنص عمػػى عػػدـ اسػػتخداـ القػػوة لحػػل  -2
 ت الدولية.الخالفا

عدـ امتثاؿ العراؽ لمقرارات الدولية بانسحابو مف الكويػت وقيامػو بضػميا لمعػراؽ وازالتيػا مػف  -3
 الخارطة السياسية.

الطمب الرسمي الذي تقدمت بو المممكة العربية السعودية الى االدارة االمريكية لحمايتيا مػف  -4
 العربية السعودية. النظاـ العراقي النو قد يجتاح المنطقة الشرقية مف المممكة

بدأت السياسة االمريكيػة تجنػي ثمارىػا الف المممكػة العربيػة السػعودية تعاممػت مػع العػراؽ عمػى 
اشػػار اليػػو وزيػػر الخارجيػػة السػػعودي االميػػر مػػا انػػو مصػػدر خطػػر ييػػدد أمػػف منطقػػة الخمػػيج، وىػػو 

اري لػدوؿ فػي خطػاب لػو امػاـ المجمػس الػوز  0993سعود الفيصػل وبعػد تحريػر الكويػت وفػي سػنة 
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" ان العددراق مددازال مسددتمرا  فددي تيديددد أمددن وسدديمة منطقددة  مجمػػس التعػػاوف الخميجػػي قػػاؿ فيػػو:
 .(55)الخميج العربي والزال يرف  تنويذ ارارات مجمس االمن"

المساعدة السػعودية تحجػيـ اي دور مسػتقبمي لمعػراؽ مػف خػالؿ وب ت المتحدة استطاعت الواليا
وتطويقػػو اقتصػػاديا وسياسػػيا  ربيػػة لتشػػديد الحصػػار عمػػى العػػراؽالضػػغط السياسػػي عمػػى الػػدوؿ الغ

 .وعسكريا
اثنػاء –تجانػب الواقػع كثيػرًا أذ أخػذت تحركػات الجػيش العراقػي  السػعودييف ال القادة اف مخاوؼ

شػػكاًل ينػػذر بػػالخطر، وربمػػا كانػػت ىػػذه التيديػػدات والتحركػػات تسػػتيدؼ تخويػػف  -احػػتالؿ الكويػػت
س العراقي صداـ حسيف قد اعمف بشكل قاطع انػو اليعتػـز غػزو المممكػة السعودييف، عممًا اف الرئي

لعسػكرية العربية السعودية، وسبق اف اوضح الخبراء االمريكاف بأف العراؽ كاف يريد مف تحركاتو ا
، واصبحت مصػداقية الػرئيس العراقػي لػدى االمريكػاف وحمفػائيـ متدنيػة، اثارة الفزع لدى السعودييف

ج خبراء المخابرات المركزية االمريكية انو مف المرجح اف يقـو صداـ حسيف وفي ضوء ذلؾ استنت
بغػػػزو المممكػػػة العربيػػػة السػػػعودية، وجػػػاءت قناعػػػة وزيػػػر الػػػدفاع االمريكػػػي تشػػػيني بقػػػدر كػػػاؼئ مػػػف 

انني مخصيا  مقتنه بانندا لدو لدم قػائاًل:   0991القرائف وىو ما يؤكد لمكونغرس في كانوف الثاني 
وكاندت سدر ة   مد  المممكدة ر ة كما فعمندا لواصدّ صددام فدي الحقيقدة  دواندونكن اد رددنا بس

الرد االمريكي ىي فقط التي حممتو  م  التردد واتاحت لنا فرصة لنمر القدوات التدي توجدد ا ن 
 .(56)في الميدان

التي صدرت بعد االجتياح و  لتحقيق استيراتيجيتيا وظافت الواليات المتحدة قرارات مجمس االمف
عراقي لمكويت والتي صبات في مسألة اخراج العراؽ مف الكويت ومنيا قرار مجمس االمػف المػرقـ ال

مقابػػػػل اثنػػػػيف  بالموافقػػػػة واتخػػػػذ القػػػػرار بػػػػاثني عشػػػػر صػػػػوتاً  0991 0/ ؾ29الصػػػػادر فػػػػي  678
وامتنعػػت الصػػيف عػػف التصػػويت، وخولػػت الفقػػرة الرئيسػػية مػػف القػػرار  ضػػاه وىمػػا الػػيمف وكوبػػاعار 

اء بالتعػػاوف مػع حكومػػة الكويػت السػتخداـ جميػػع الوسػائل الضػػرورية( لتنفيػذ القػػرار )الػدوؿ االعضػ
الػػػذي دعػػػا الػػػى انسػػػحاب العػػػراؽ انسػػػحابًا تامػػػًا مػػػف الكويػػػت، وحػػػدد تػػػاريخ االنسػػػحاب  061رقػػػـ 

، كمػػػا دعػػا القػػرار الػػى اعػػػادة 0990 2)فػػي او قبػػػل( الخػػامس عشػػر مػػف ؾ 678بموجػػب القػػرار 
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ى المنطقة، وىذه ىػي الكممػات الرئيسػية التػي اسػتندت الييػا الػدوؿ الغربيػة السمـ واالمف الدولييف ال
فيمػػا بعػػد لتبريػػر تجػػاوز تحريػػر الكويػػت الػػى )غػػزو العػػراؽ( الحقػػًا وىكػػذا بػػدأ العػػد العكسػػي نحػػو 

 .(57)الحرب
الجاريػػة بػػالقرب منيػػا وتعػػي تمامػػًا اف اقتصػػادىا الػػذي  كانػػت ايػػراف تراقػػب عػػف كثػػب االحػػداث

اباف حربيا مع العراؽ في الثمانينات جعمتيـ يستشعروف اف االمػر يسػتدعي العديػد  تعرض لمدمار
و اف يكػػوف مرجعػػًا تقميػػديًا يػػمػػف التنػػازالت والتعػػديالت الدسػػتورية، ومػػف ثػػـ لػػـ يعػػد يتعػػيف عمػػى الفق

رئيسػػيًا فػػي حػػيف اصػػبح رئػػيس الجميوريػػة عمػػى راس المجمػػس االعمػػى لالمػػف القػػومي الػػذي ينسػػق 
ع واالستخبارات والسياسة الخارجية واصبح التخمػي تػدريجيًا عػف الثػورة ضػرورة حتميػة انشطة الدفا

البناء وعودة الدولة كقوة مركزية لمسمطة وذلؾ مف خالؿ التحوؿ في خطة الرئيس االيراني  إلعادة
التػػي اسػػتيدفت  0993-0988السػػابق ىاشػػمي رفسػػنجاني الخمسػػية االولػػى لمتنميػػة خػػالؿ الفتػػرة 

المواؿ االجنبية واستيراد التقنية الحديثة وزيادة عائدات النفط واالقتراض مػف اسػواؽ جذب رؤوس ا
 . (58)الماؿ الدولية

ومػػػف المفارقػػػات اف التحػػػوؿ الػػػذي اصػػػاب ايػػػراف فجػػػاًة دوف اعػػػداد مسػػػبق بفعػػػل الصػػػدمة التػػػي 
يػا مختبػرًا انتابت المنطقة الخميجية في اثر غزو العراؽ لمكويت وىي االزمة التػي أعتبػرت فػي حين

حقيقيػػًا عػػف قػػرب عمػػى نمطيػػة اتجاىػػات السياسػػة االيرانيػػة الخارجيػػة وابعادىػػا وتحديػػدًا قيػػاس حجػػـ 
 .(59)التخوؼ والترقب الذي استقر في االذىاف االقميمية

وانسجـ الموقف االيراني مف اجتياح العراؽ لمكويت مع الموقف الػدولي واالقميمػي )عمػى االقػل 
ضػػمة دوف االفصػػاح صػػراحًة دبموماسػػية االيرانيػػة عمػػى ىضػػـ المعال فػػي ظػػاىره( مػػف خػػالؿ حػػرص

عف انيا قد تخمػت عػف ثوابتيػا التػي تػرى فييػا دعمػًا لتوجياتيػا العامػة، وبالتػالي فقػد دانػت طيػراف 
ت الحل العسكري الدولي الخراج العراؽ مف الكويت، وفي ذات الوقت حرصت  الغزو العراقي وأيدا

وبػػدات تركػػز عمػػى ادانػػة ىػػذا الوجػػود االجنبػػي الكثيػػف لمقػػوات الدوليػػة  عمػػى ابػػراز مخاوفيػػا وقمقيػػا
)االمريكيػػػػة، البريطانيػػػػة، الفرنسػػػػية(، واف االمػػػػر حسػػػػب تصػػػػورىـ يتجػػػػاوز تحريػػػػر دولػػػػة الكويػػػػت 
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ويسػػتيدؼ امػػػورًا أوسػػػع ومػػػف اىميػػػا ترسػػػيخ الوجػػود العسػػػكري االمريكػػػي وتثبيتػػػِو فػػػي اقمػػػيـ الخمػػػيج 
 .(61)واستيدؼ الثورة االسالمية

ـ العػػراؽ مبػػادرة الػػى ايػػراف فػػي منتصػػف آب  وتشػػتمل ىػػذِه  0991ولتحييػػد الموقػػف االيرانػػي قػػدا
 -:(60)المبادرة عمى النقاط التالية

يعيد العراؽ كل االراضي االيرانية التي احتميا خالؿ حربو مع ايراف )حوالي الفػا كيمػو   -0
 متر مربع(.

شط العرب والتي كاف صداـ حسيف حوؿ  0975االعتراؼ مف جديد باتفاقية الجزائر   -2
 .0981قد رفضيا مف جانب واحد والتي كانت سببًا مباشرًا الندالع الحرب في ايموؿ 

 يوافق العراؽ عمى عودة االسرى االيرانييف الى ايراف . -3

 يوافق العراؽ عمى تحجيـ المعارضة االيرانية العاممة انطالقًا مف اراضيو.  -4

 ف بكميات اتفق عمييا مف النفط.يوافق العراؽ عمى تزويد ايرا  -5

يوافػػق العػػراؽ عػػل اقػػرارِه بمسػػؤليتو عػػف حػػرب الثمػػاني سػػنوات ويبػػدي اسػػتعداده لػػدفع   -6
 تعويضات أليراف.

الخميجية العربية مف خالؿ سمسمة مف الزيػارات بػيف  -اف االجواء الدافئة في العالقات االيرانية
االيرانػػػي الػػػرئيس يػػػة السػػػعودية تواجػػػت بزيػػػارة مسػػػؤوليف رفيعػػػي المسػػػتوى بػػػيف ايػػػراف والمممكػػػة العرب

لممممكػػة العربيػػة السػػعودية، وقػػد شػػكمت ىػػذِه الزيػػارة اساسػػًا  0998ىاشػػمي رفسػػنجاني فػػي شػػباط 
ميػػر االميمػػًا لحػػوار جػػاد كػػاف مفتقػػدًا لسػػنوات عديػػدة، وقبػػل ذلػػؾ فقػػد بػػراأ وزيػػر الداخميػػة السػػعودي 

ت الواليػػات المتحػػدة االمريكيػػة الػػى الصػػاِقِو بيػػا نػػايف بػػف عبػػد العزيػػز ايػػراف مػػف االتيػػاـ الػػذي سػػع
 .(62). وىو ما عرؼ بحادث الّخبكر  0996/ حزيراف 26( امريكي في 09وىو حادث اودى بحياة )

وىكذا يبدو اف الواليات المتحدة ىي الفاعل والمحرؾ القػوي لكػل االحػداث فػي الخمػيج العربػي، 
تػػي ادت فػػي النيايػػة الػػى تيجيات فػػي المنطقػػة والاء االسػػترانػػبي القػػادرة عمػػى رسػػـ السياسػػات و وىػػ

مػػػي والسػػػيطرة التامػػػة عمػػػى مقػػػدرات دوؿ الخمػػػيج العربػػػي والتػػػأثير المباشػػػر عمػػػى دوؿ التواجػػػد الفع
 االقميـ.
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 الخاتمـــــة

ستراتيجية فػي الخمػيج العربػي منػذ ات السياسية واالر لتطو قدمت الدراسة عرضا وتحميال لبعض ا
كويت وحتى اخراج العراؽ منيا ومػا تخمميػا مػف احػداث أثػرت كثيػرًا فػي مجػرى االحتالؿ العراقي لم

تمػػؾ التطػػورات، لدرجػػة انيػػا وصػػمت الػػى محاولػػة انيػػاء وجػػود كيانػػات سياسػػية قائمػػة بػػذاتيا ناسػػفة 
لكػػػل قػػػوى التػػػرابط التػػػي كػػػاف مػػػف المفتػػػرض اف تكػػػوف قػػػوه داعمػػػة لمتػػػرابط العربػػػي، فالمغػػػة والثقافػػػة 

والديف االسالمي الواحد، ىي سػمات يشػترؾ فييػا كػل العػرب، ولكنيػا  والجغرافية والتاريخ المشترؾ
، وظيػر واضػػحًا مػػف خػػالؿ االصػػرار واالسػػتيداؼ ا عمػػى النػزاع حػػدلػـ تولػػد سػػوى واقعػًا مؤلمػػًا قائمػػ

ج سياسػة ثابتػو باتجػاه تحقيػق مصػالحيا، يذلؾ التداعي العربي باف الواليات المتحدة االمريكية تنػت
 وحيد الذي تغير في ىذه السياسة االمريكية ىو طريق التطبيق وطبيعة التنفيذ .والشيء ال

 وخّمصت الدراسة الى استنتاجات عدة نوردىا في المحاور التالية:
  :اوال : االىداف والمصالح االمريكية في منطقة الخميج العربي

 احتواء دوؿ الخميج العربي ومعظـ الدوؿ العربية. -
فػػي  ة( وحصػػر نفػػوذه خػػارج منطقػػة النفػػوذ االمريكيػػالسػػوفيتي ) سػػابقًا يـ دور االتحػػاد تحجػػ -

 الخميج العربي.

زادت مػػػف دعميػػػا لالنظمػػػة السياسػػػية فػػػي الخمػػػيج العربػػػي والػػػدوؿ العربيػػػة المواليػػػة لمواليػػػات   -
 .لالبقاء عمى انظمتيا السياسية المتحدة االمريكية

 عادية لمواليات المتحدة االمريكية.التصدي بقوة لكل االنظمة العربية ذات التوجيات الم  -

منتجػة الضػغط عمػى الػدوؿ العربيػة الخميجيػة ال ة عمى سعر متدني لمنفط مػف جػراءالمحافظ  -
لالسػواؽ العالميػة، ولتعػويض الػنقص الحاصػل بسػبب حػروب  لمنفط بزيادة االنتاج والتسويق

 الخميج االولى والثانية.

 العربية.-ي وضعف العالقات العربيةتداع ماف امف اسرائيل االقميمي مف تعميقض  -
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  :ثانيا : تطور الستراتيجية العسكرية لمواليات المتحد  االمريكية في دول الخميج العربي
 ـال قناعيفي الخميج العربي  المتخمفة الييمنة المطمقة بمباس االغراء عمى االنظمة السياسية  -

 بالدفاع عنيـ وحمايتيـ.
تكديس االسػمحة والمعػدات العسػكرية فػي حػيف، اف  يج مف زيادة زاؼ الثروات لدوؿ الخماستن  -

 .بسبب عجزعيا العممي والميني دوؿ الخميج غير قادرة عمى استعماليا

ربػػػػػط مصػػػػػير انظمػػػػػة الحكػػػػػـ السياسػػػػػية فػػػػػي دوؿ الخمػػػػػيج العربػػػػػي بشػػػػػكل مباشػػػػػر بالسياسػػػػػة   -
 االمريكية.

ي تضػػمف الواليػػات المتحػػدة والء الخميجيػػة الػػى البػػروز بأسػػتمرار، لكػػ-دفػػع الخالفػػات العربيػػة  -
 تمؾ الدوؿ الخميجية بحجة الدفاع عف أمنيا.

دفع الحكومات في دوؿ الخميج سػواء بشػكل مباشػر او غيػر مباشػر لحكػـ بمػدانيـ مػف خػالؿ   -
 مفيـو السمطة بالرغـ مف وجود دوؿ مؤسسات بشكل نسبي.

 ثالثا : مجمس التعاون لدول الخميج العربي 
وف اسـ عمى غير مسمى، حيث لـ يظير لنا ما قدمو ىذا المجمس لمحفاظ ابقاء مجمس التعا  -

عمى اي دولة خميجية، وعدـ استطاعتو اف يكػوف نظامػًا دفاعيػًا وسياسػيًا واقتصػاديًا متكػاماًل، 
بػػػدليل عػػػدـ وجػػػود جػػػيش موحػػػد وعػػػدـ وجػػػود عممػػػو موحػػػدة اضػػػافة الػػػى المسػػػتوى السياسػػػػي 

ة فتػػػػرة عقػػػػد التسػػػػعينات ومطمػػػػع القػػػػرف الواحػػػػد المتواضػػػػع الػػػػذي ظيػػػػر بػػػػو ىػػػػذا المجمػػػػس طيمػػػػ
 والعشريف.

الخميجيػػػة العربيػػػة قمقػػػو، والػػػذي يسػػػتدعي باسػػػتمرار تقػػػديـ تنػػػازالت -ابقػػػاء العالقػػػات االيرانيػػػة  -
تبعػد عػف دوؿ الخمػيج سػوى القميػل مػف  لمواليات المتحدة مف اجل الوقوؼ بوجو ايػراف التػي ال

 االمياؿ البحرية.

التمتمػػؾ مواقػػف مبدئيػػة واضػػحة  دة مػػف دوؿ مجمػػس التعػػاوف كيانػػاتيػػات المتحػػجعمػػت الوال   -
 المعالـ بسبب غياب االستراتيجية االمنية وتطويقيـ بكـ كبير مف مصادر التيديد.

ابقت الواليات المتحدة االمريكيػة عمػى انظمػة الحكػـ فػي دوؿ مجمػس التعػاوف الخميجػي وىػي   -
 .الوراثي العشائري والقبمي والعائمي التعدو اف تكوف انظمة سياسية ىي امتداد لمفكر
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بيػػػػػػػػار سػػػػػػػػالنجر وأريػػػػػػػػل لػػػػػػػػوراف ، المفكػػػػػػػػرة المخفيػػػػػػػػة لحػػػػػػػػرب الخمػػػػػػػػيج، رؤيػػػػػػػػة مطمػػػػػػػػع عمػػػػػػػػى العػػػػػػػػد  .08
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، مجمػػػػػػػػػة السياسػػػػػػػػػة الدوليػػػػػػػػػة، العػػػػػػػػػدد ىػػػػػػػػػاني رسػػػػػػػػػالف، التحػػػػػػػػػرؾ الخميجػػػػػػػػػي فػػػػػػػػػي مواجيػػػػػػػػػة االزمػػػػػػػػػة .22
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عبػػػػػػػػػد الجميػػػػػػػػػل المرىػػػػػػػػػوف، العالقػػػػػػػػػات الخميجيػػػػػػػػػة العراقيػػػػػػػػػة، بنيػػػػػػػػػة الػػػػػػػػػوزف الجيولػػػػػػػػػوتيكي، القسػػػػػػػػػـ  .23
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27. Benoit paesot, " Les consequen ces financiers de la gaerre du colfe sur pays 

Arabes du Moyen orient, " dans: less nouvelles questions d'orient ( cahiers de1' 
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 .365عبد الجميل مرىوف، العالقات الخميجية العراقية، ص .28

حسػػػػػػػػػػػػنيف توفيػػػػػػػػػػػػق ابػػػػػػػػػػػػراىيـ، مسػػػػػػػػػػػػتقبل العػػػػػػػػػػػػراؽ وانعكاسػػػػػػػػػػػػاتو عمػػػػػػػػػػػػى امػػػػػػػػػػػػف الخمػػػػػػػػػػػػيج، سمسػػػػػػػػػػػػمة  .29
، مركػػػػػػػػػػػػػز االىػػػػػػػػػػػػػراـ 2110، السػػػػػػػػػػػػػنة الحاديػػػػػػػػػػػػػة عشػػػػػػػػػػػػػر، 011كراسػػػػػػػػػػػػػات اسػػػػػػػػػػػػػتراتيجية، العػػػػػػػػػػػػػدد 

 .26، ص2110لمدراسات السياسية، القاىرة، 

 .0990شباط،  6صحيفة الشرؽ االوسط،  .31

الجنراؿ انطوني زيني )متقاعد(، تأثير السياسة االمريكية في امف الخميج وجية نظر عسكرية، مركز  .30
 .054، ص2115، 0االمارات لمدراسات والبحوث الستراتيجية، ابو ظبي، ط

كػػػػػػػػػػػػػػػابي طبرانػػػػػػػػػػػػػػػي، شػػػػػػػػػػػػػػػتاء الغضػػػػػػػػػػػػػػػب فػػػػػػػػػػػػػػػي الخمػػػػػػػػػػػػػػػيج، منشػػػػػػػػػػػػػػػورات دار االفػػػػػػػػػػػػػػػاؽ الجديػػػػػػػػػػػػػػػدة،  .32
 .00، ص0990، 2المغرب،ط
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رشػػػػػػػػػػيد الياسػػػػػػػػػػيف، فمسػػػػػػػػػػفة السياسػػػػػػػػػػة الخارجيػػػػػػػػػػة االمريكيػػػػػػػػػػة فػػػػػػػػػػي مرحمػػػػػػػػػػة مػػػػػػػػػػا ينظػػػػػػػػػػر: ضػػػػػػػػػػاري  .33
، مركػػػػػػػػػػػػػز الدراسػػػػػػػػػػػػػات 20بعػػػػػػػػػػػػػد الحػػػػػػػػػػػػػرب البػػػػػػػػػػػػػاردة، سمسػػػػػػػػػػػػػمة دراسػػػػػػػػػػػػػات اسػػػػػػػػػػػػػتراتيجية، العػػػػػػػػػػػػػدد 

 .30-5، ص2110الدولية، جامعة بغداد، 

ينظػػػػػػػػػػػػر: خ االطػػػػػػػػػػػػرش، أزمػػػػػػػػػػػػة الخمػػػػػػػػػػػػيج، جػػػػػػػػػػػػذورىا والسػػػػػػػػػػػػيادة االمريكيػػػػػػػػػػػػة تجاىيػػػػػػػػػػػػا بيػػػػػػػػػػػػروت،  .34
 .27، ص0995
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