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  0880 – 0881الموقف االردني من االحتالل العخاقي للكويت    
  ا.م.د.علي جودة صبيح

 مخكد دراسات البرخة والخليج العخبي
 السمخز  

حزاريا واجتساعيا فزبل عغ و  ،تاريخياو  ،عخاق بربلت قػية ومتعجدة جغخاؼيايختبط االردن مع ال     
ومع بجء االعسال العدكخية ضج العخاق مغ قبل الػاليات الستحجة االمخيكية وحمفاءىا  ،البعج العخبي

بحجة اخخاج العخاق مغ الكػيت التي لع تكغ تفخق بيغ االىجاف العدكخية والسجنية مع ارتفاع حجع 
وشعبا لسدانجة العخاق مغ خبلل  االردن مػقفا مذخفا حكػمة   توقف ،الجمار وضيػر االثار السجمخة

لتجشب الحخب والحفاظ عمى امغ السشصقة  ؛وبياناتو عبخ وسائل االعبلم والرحف ،قخاراتو الخسسية
 بذكل عام ومشصقة الخميج العخبي خاصة . 
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The Jordanian position on the Iraqi occupation of Kuwait  
1990-1991 

Assist.Prof. Dr. Ali Jouda Sabeeh 
Center for Basrah and Arabian Gulf Studies 

Abstrct 
     Jordan has strong and multiple links with Iraq، geographically، 
historically، culturally and socially، as well as the Arab dimension. With the 
start of military actions against Iraq by the United States of America and its 
allies under the pretext of expelling Iraq from Kuwait، which did not 
differentiate between military and civilian targets، with the high level of 
destruction and the emergence of destructive effects، Jordan took an 
honorable position، government and people، to support Iraq by its official 
decisions and statements through the media and newspapers to avoid war 
and maintain the security of the region in general and the Arab Gulf region 
in particular. 
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 المقجمــــــة 
، واجتساعيا  ، حزاريا  ، تاريخيا  ، ت قػية مستدجة ومتعجدة جغخاؼيا  يختبط االردن مع العخاق بربل     

، ومع بجء االعسال العدكخية ضج ة بيشيسا عمى مدتػػ الػشغ العخبيفزبل  عغ الدياسة السختبص
ق وحمفاؤىا بحجة اخخاج العخاق مغ الكػيت التي لع تكغ تفخ  قبل الػاليات الستحجة االمخيكية العخاق مغ

، ومع ارتفاع حجع الجمار وضيػر االثار السجمخة ، تراعج تفاعل بيغ االىجاف العدكخية والسجنية
الذعب االردني عمى السدتػييغ الخسسي والذعبي االول يتسثل في الحكػمة االردنية والثاني الذعبي 
الستسثل بالذعب االردني مع مشطسات السجتسع السجني واالحداب والحخكات الدياسية والرحف 

 السدتقمة . 
ػف الى جانب الحكػمة بالػقف االردن الخسسي تسثل بؿيام السمظ الحديغ بغ شبلل فكان مػق     

العخاؾية ومدانجتيا مغ خبلل الترخيحات والقخارات التي ترب في صالحيا ، فزبل  عغ تحخيظ 
القصعات العدكخية االردنية لمحفاظ عمى امغ السشصقة وتيجيجات الببلد ، مسا جعل الحكػمة العخاؾية 

ردن انحاك عبخ مخاسبلت سياسية تخز ىحا الذنن ، فزبل  عغ اصجار البيانات الدياسية تخاشب اال
 لحل ىحه االزمة والػقف لجانب العخاق . 

اما بخرػص السػقف الذعبي الحؼ تسثل بخخوج الذعب االردني بسطاىخات كبخػ لسدانجة الذعب    
ة الياشسية التي سانجت الذعب العخاقي ، العخاقي ، فزبل  عغ فتاوػ رجال الجيغ في السسمكة االردني

وكحلظ خخوجيع بتجسعات عارمو في وسط عسان لجانب العخاق ، السيسا خخوج الكثيخ مغ 
 الستصػعييغ االردنييغ لسدانجة اخػتيع العخاقييغ ازاء الحخب .

معطع  عمى الخغع مغ تمظ السدانجة اال ان االردن خدخ الكثيخ مغ عبلقاتو الجولية وبخاصة مع    
دول الخميج العخبي واالىع مغ ذلظ التجىػر الكبيخ الحؼ اصاب عبلقاتو مع الػاليات الستحجة االمخيكية 

 وما نتج عغ ىحا مغ خدارة في السجال االقترادؼ والدياسي . 
مغ  0880 -0881يشصمق بحث السػقف االردني مغ االحتبلل العخاقي لمكػيت  -:البحث فخضية

مظ السسمكة االردنية الياشسية خبلل تمظ الحؿبة الدمشية ادوات دبمػماسية نذصو فخضيو مفادىا ىل تست
 ومخنو قادرة عمى التخؽيف مغ اثار االحتبلل عمى شخفيغ الشداع . 

 تشبع اىسية البحث مغ خبلل كػنو :  -أهمية البحث: 
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سيغ وصشاع القخار عمى أوال : يديع عمسيا  في ايزاح الرػرة والسػقف والذان الدياسي لمباحثيغ والسيت
 ليا مغ قبل الحكػمة االردنية .  الشاجعةشخيقة ادارة االزمة ، ومحاولة ايجاد الحمػل 

ثانيا : يػفخ نطخيا  فخصة ميسة لمسيتسيغ والستابعيغ لمذنن الجولي ، االقميسي والسحمي لبلشبلع عمى 
 ة االقميسية . الػصف التحميمي لصبيعة السػاقف االردنية وامكانياتيا عمى الداح

 ثالثا : يكذف البحث شبيعة االنقدام والخؤػ لجػ الجول العخبية اتجاه االزمة . 
ية السباب عجة االردن –تجور اشكالية البحث حػل قػة ومتانة العبلقات العخاؾية  -أشكالية البحث:
 –العخاؾية ، واندانية والتي انعكدت بذكل سمبي عمى شبيعة العبلقات جيػساسية ،مشيا اقترادية

 االردنية ، أذ اعتبخت االردن البلعب االساسي لتيجئة االوضاع في السشصقة . 
  -أهجاف البحث :

الكػيتية وجحور  –أوال : التعخف عمى اىع السخاحل التاريخية الخئيدية التي مخت بيا العبلقات العخاؾية 
 خبلفاتيا . 

 ي وارتباشيا في احتبلل العخاق لمكػيت . ثانيا : دور االحجاث في السشصقة سيسا الخميج العخب
 ثالثا : دور الدياسة االردنية وعسقيا العخبي في احبلل الدبلم . 

  -أقدام البحث :
 – 0811الكػيتية  –قسشا بتقديع البحث عمى مقجمة ومبحثيغ تشاول االول جحور العبلقات العخاؾية     

، اما السبحث الثاني كخس لبيان السػقف الخسسي والذعبي مغ االحتبلل العخاقي لمكػيت  0878
 ، اضافة الى الخاتسة وقائسة السرادر .  0880 – 0881

 0878 – 0811الكويتية  –العخاقية جحور العالقات األول: المبحث 
 الكويتية –جحور الخالفات العخاقية  أواًل :

 -0803يخجع الخبلف الحجودؼ بيغ العخاق والكػيت إلى ما قبل الحخب العالسية األولى         
، وتقديع مستمكاتيا 0812 عام ، وعمى اثخ ؾيام تمظ الحخب وسقػط اإلمبخاشػرية العثسانية(0) 0807
عخاؾية وسمصشة نجج ومحسية ندا وبخيصانيا ، ضيخت وحجات سياسية ججيجة ىي السسمكة البيغ فخ 
، وكان البج مغ رسع حجود تمظ الػحجات عمى يج الجول السحتمة بخيصانيا وفخندا، إذ ان بخيصانيا الكػيت

جانب  كانت قج وعجت الكػيت بسشحيا حجودىا التي تفرميا عغ العخاق والدعػدية في حال وقػفيا إلى
الكػيتية التي ترل بالكػيت  –بجأت أول محاوالت رسع الحجود العخاؾية  0811الحمفاء ، ومشح عام 
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ميبل  عغ حجود الكػيت الحالية مع السسمكة العخبية  051جشػبا إلى جبل مشيفة عمى مدافة تبعج 
 . (1)الدعػدية
الكػيتية بعج دخػل العخاق عربة االمع الستحجة عام  –استسخت بخيصانيا بتثبيت الحجود العخاؾية        
، لحا بجأت الرحف العخاؾية تػضح ضخورة ضع الكػيت لمعخاق بعج ؾيام عسميات تيخيب  0821

   (2)البزائع إلى العخاق ، إال ان شيخ الكػيت تعيج لمعخاق بسشع عسميات التيخيب
 0828 – 0822عشجما صخح السمظ غازؼ  0827وتخجع اولى محاوالت الزع الى عام          

لسخافؿيو رغبتو في ضع الكػيت مدتغبل  اترالو بالسعارضة الكػيتية انحك ، اال ان بخيصانيا عارضت 
رغبتيا ، لحا ضمت السدنلة الكػيتية تذكل اىتساما  كبيخا  لمحكػمات العخاؾية الستعاؾبة ؛ بدبب (3)ذلظ

ببشاء ميشاء يصل عمى الخميج بجل مغ ميشاء البرخة ، مسا دفع بخيصانيا لتقجيع مقتخح ببشاء ميشاء أم 
قرخ بيجف ايقاف العخاق عغ السصالبة بزسا واكتفى بزع جديختي وربة وبػبيان بيجف الديصخة عمى 

 .(4)جسيع مجاخل ام قرخ
تخيث بالسصالبة بزع  0852-0847حكع في العخاق لم (5)بعج تدمع الخئيذ عبج الكخيع قاسع         

الكػيت في بجاية تدمسو وعسج الى فتح مسثمية لمعخاق فييا ، اال ان مصالبة الكػيت باالستقبلل الكامل 
واالعتخاف بيا كجولة في االمع الستحجة دفع االخيخ إلى إعادة السصالبة بزسيا لمعخاق باعتبارىا جدء 

 . (6)بلل تقخيخ القاه في مؤتسخ صحفي إذاعتو محصات اإلذاعةمغ األراضي العخاؾية مغ خ
، بعج ان ألغيت اتفاؾية 0850نالت الكػيت استقبلليا في التاسع مغ حديخان عمى أية حال      

وما ان تع إعبلن استقبلليا حتى سارع عبج الكخيع قاسع بالتنكيج عمى  0788الحساية مع بخيصانيا عام 
كػنيا وثيقة مدورة  وامخ بزسيا  0788وان حكػمتو ال تعتخف باتفاؾية عام انيا جدءا  مغ العخاق 

وجعل جيذيا تابع لحامية البرخة ، إال ان شيخيا اعمغ ان ببلده دولة مدتقمة عخبيا  ليا سيادتيا 
واحتخاميا وشالبت مغ بخيصانيا والسسمكة العخبية الدعػدية حسايتيا مغ التجخل العخاقي فنندلت بخيصانيا 

 (7)ػاتيا وعمى اثخ اجتساعات مجمذ االمغ والجامعة العخبية اندحبت القػات العخاؾية مغ الكػيتق
بعههج االشاحههة بحكههع عبههج  0862الكػيتيههة  تههػتخ أخههخ مصمههع عههام  –العبلقههات العخاؾيههة شههيجت          

األزمههة تختمههف عههغ الكهخيع قاسههع ، فقههج احتمههت القهػات العخاؾيههة مخكههد الرههامتة الحههجودؼ العخاقهي ، وىههحه 
األولى كػنيا أزمة حجودية أؼ عهجم مصالبهة العهخاق بزهع الكػيهت ، إنسها ىهي مذهكمة حجوديهة سهعى فييها 

، ولههع يشدههحب مههغ جديختههي  (8)العههخاق النذههاء قههػة بحخيههة لههو فههي الخمههيج بسدههاعجة االتحههاد الدههػفيتي لههو
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الكامههل بدههيصخة الكػيههت السباشههخ  وربههة وبػبيههان وشالههب بتنجيخىهها لسههجة تدههع وتدههعيغ عامهها  مههع االعتههخاف
وىشهها جههاءت  (01)عمييهها ، ولههع تدههتصع االخيههخة إنيههاء األزمههة إال بعههج تعيههجىا بههجفع مبمهه  مههغ السههال لمعههخاق

السخههاوف األمخيكيههة مههغ تههجخل العههخاق فههي السشصقههة ، السههيسا ان التخصههيط العدههكخؼ األمخيكههي أكههج ان 
خيهخة مخكهد االىتسهام االسهتخاتيجي لمػاليهات الستحهجة مشصقة الخميج العخبي ستذكل في الدهشػات العذهخ األ

 .  (00)ولئلستخاتيجية العامة بدبب التدابق عمى الشفط
 واثخها في انجالع حخب الخليج الثانية 0877 - 0871ثانيــًا: حخب الخليج  االولى 

الكههػيتي نجهج ان ازمههة الخمهيج الثانيههة لهع تكههغ ازمههة  –مهغ خههبلل تمهظ االيجههازات لمخهبلف العخاقههي        
حجيثههههة وانسهههها امتههههجت مشههههح االحههههتبلل العثسههههاني لمسشصقههههة وضههههع الكػيههههت لمبرههههخة حتههههى ترههههاعجت وتيههههخة 

ا وبههجأ الخبلفههات ، سههيسا ان العههخاق خههخج مههغ حخبههو مههع ايههخان التههي دامههت ثسههان سههشػات مشيههظ اقترههادي
 .  (01)يعاني مغ ازمة اقترادية حادة مع حاجتو لبلمػال العسار السشاشق التي دمختيا الحخب

خههبلل تمههظ الحههخب اخههحت دول الخمههيج تتجههو نحههػ الغههخب بذههكل مباشههخ فقههج شمبههت مههغ الػاليههات       
انيهة ، ومهغ ىشها الستحجة االمخيكية رفع اعبلميا عمى ناقبلت الشفط الخميجية البعادىها غهغ اليجسهات االيخ 

وجههجت االخيههخة فخصههتيا إلعههادة الدههيصخة عمههى السشصقههة وتزههييق الخشههاق عمههى االتحههاد الدههػفيتي ، إمهها 
اإليخانيههة إلههى جانههب العههخاق إعبلميهها  واقترههاديا  العتقادىهها إن  –الكػيههت فقههج وقفههت فههي الحههخب العخاؾيههة 

خبههي بذههكل كامههل ، دون أن تذههعخ ىديسههة العههخاق فههي الحههخب سههيؤدؼ إلههى سههيصخة إيههخان عمههى الخمههيج الع
 .(02)أن انترار العخاق ستؤدؼ الخصخ ذاتو الحؼ ستذكمو إيخان عمى السشصقة في حال انترارىا

ومغ جانبيا اعتقجت الكػيت ان ما قجمتو مغ دعع لمعخاق في حخب الخميج األولى سيديع في       
،  (03)ت الكػيت  بحل مذكمة الحجودحل مذكمة الحجود بيغ البمجيغ ، وما ان انتيت الحخب حتى شالب

لمعخاق واجتساعو  (04)وعمى الخغع مغ زيارة ولي عيجىا ورئيذ وزراءىا الذيخ سعج العبج هلل الرباح 
بالػفج العخاقي ، إال ان السفاوضات انتيت دون نتيجة ، وششت الرحف العخاؾية مقاالتيا السعادية 

ل الحجود ، السيسا ان العخاق اتيسيا باستغبلل لمكػيت ، وصخحت بننو ال مجال لمتفاوض معيا حػ 
 .   (05)أباره  الحجودية معيا خبلل الحخب مع إيخان

وجج العخاق ان فتح الكػيت لسثل تمظ القزايا ال مبخر لو في وقت يعاني ؼيو مغ ازمة          
السيسا مع تخاجع ( مميارات ، 6اقترادية خانقة بدبب حخبو مع ايخان التي قجرت خدائخاىا الجاخمية ب)

بانيا  اسعار الشفط لحا اتيع العخاق دول الخميج بذكل عام والكػيت واالمارات العخبية االمتحجة خاصة
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بخفع اسعار الشفط  0878لحا شالب دول االوبظ في اجتساع عام  تحيظ حخب اقترادية ضجه
ازمة اقترادية بيجف يبجو انيا كانت تخصط الدخال العخاق في  . عمى ما (06)فعارضت الكػيت ذلظ

بو ضج ايخان دفعو لحل القزايا الستعمقة بيغ البمجيغ خاصة انيا مغ الجول التي حخضتو في حخ 
قتراديا  لكشيا بعج انتياءىا رفزت دعسو واخحت بفتح ممفات الحجود بيغ البمجيغ وسانجتو اعبلميا  وا

 وخفس اسعار الشفط النياء العخاق اقتراديا . 
ن الكػيت وججت في خخوج العخاق مغ حخبو مشيكا اقتراديا فخصة ذىبية لتسخيخ وىكحا نجج ا     

مصالبيا ، سيسا ان العخاق حارب ايخان نيابة عغ جسيع دول الخميج العخبي فخخج مشيكا اقتراديا  وكان 
بحاجة لجعع تمظ الجول التي تخاذلت عغ وعػدىا وعسجت الى خفس اسعار الشفط لكدخ شػكة العخاق 

 .    (07)قجراتو العدكخية في السشصقة بعج ان اثبت قػة جيذو لسجة ثسان سشػات  وانياء
وفي الػقت الحؼ كانت ؼيو الػاليات الستحجة االمخيكية تجرس مجػ قجرة العخاق العدكخية عمى          

سا دخػل الحخب ضج الكػيت ، أخحت بإعجاد العجة لمحرػل عمى تنييج الجول الغخبية واألوربية ، السي
دول الخميج العخبي لمحرػل عمى تنييجىا في إعبلن الحخب ضج العخاق ، بعج ان أوضحت مجػ قجرة 

 – 0868ن صجام حديغ ، خاصة وا(08)العخاق العدكخية في تيجيج أمغ مشصقة الخميج العخبي
، األمخ الحؼ أغاظ  0881كان لو دور كبيخ في وحجة اليسغ في الثاني والعذخيغ مغ أيار  (11)1112

في  W.Nathaniel Howellالػاليات الستحجة االمخيكية ، والتقى الدفيخ األمخيكي دبميػ ناثانيل ىػيل 
ج العخبي ، يسشي لتيجيج امغ الخمي –الكػيت مع الذيخ جابخ الرباح ،  وأكج لو ان ىشاك اتفاق عخاقي 

الخميجية قستيا ، بعج زيادة اإلنتاج  –وصمت العبلقات األمخيكية  0881وفي الشرف الثاني مغ أيار 
الشفصي ليحه الجول أكثخ مغ السخرز ليا بيجف تخؽيس األسعار ، وقج وافقت الكػيت عمى شمب 

قجيع مصالبو لمكػيت في الثامغ الػاليات الستحجة االمخيكية بديادة اإلنتاج ، األمخ الحؼ دفع العخاق إلى ت
التي تزسشت عجم ؾياميا بديادة اإلنتاج الشفصي لحيغ استقخار األسعار ، ولكغ  0881مغ حديخان 

عجم االستجابة لمصمب أدػ إلى تػتخ العبلقات بيغ الجولتيغ ، ولع تتجخل دول الخميج لتيجأت 
 .(10)الػضع
ولههع يقترههخ األمههخ عمههى ذلههظ الخههبلف فحدههب ، فدههبق ان شمبههت الػاليههات الستحههجة االمخيكيههة مههغ      

أمخيكيهههة عمهههى حهههجودىا مهههع العههخاق والتهههي رفزهههت فهههي بهههادغ  –الكػيههت إقامهههة مشذهههةت عدهههكخية كػيتيههة 
بإنذهائيا الكػيتي وافقت االخيخة عمهى إنذهائيا ، ومهع البهجء  –االمخ ، ولكغ بعج احتجام الخبلف العخاقي 
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استفدهههخ العهههخاق عشيههها ، وقهههج أوضهههحػا أنيههها إلغهههخاض دفاعيهههة ويحهههق لمعهههخاق اسهههتخجاميا ضهههج إيهههخان ، 
وكانت الػاليات الستحجة االمخيكية تعسجت عمى جعميا تبلمذ الحجود العخاؾيهة ، وعميهو لهع يذهعخ العهخاق 

يػن العخاؾيهة التهي اسهتفاد بخصػرة الػضع إال عشجما تفجخ الخهبلف االقترهادؼ بهيغ البمهجيغ ، السهيسا الهج
( مميههار دوالر، ورغههع تههجخل رئههيذ دولههة اإلمههارات 8،4مشيهها العههخاق فههي حههخب إيههخان ، وكههان حجسيهها )

لهههجػ مجمهههذ التعهههاون الخميجهههي  1113 – 0860العخبيهههة الستحهههجة الذهههيخ زايهههج بهههغ سهههمصان ال نييهههان 
عههخاق ميمههة خسدههة عذههخ عههام إلسههقاط تمههظ الههجيػن ، اال انيهها فذههمت فههي اقشههاع الكػيههت بههحلظ ومشحههت ال

مهحكخة إلهى جامعهة الهجول العخبيهة اتيهع (12). وردا  عمى ذلظ قجم وزيخ الخارجية شارق عديهد (11)لتدجيجىا
وأكههج ان مذههاكل الحههجود بههيغ الههجولتيغ لههع تشحههل مشههح  فييهها الكػيههت بإقامههة مشذههةت عمههى الحههجود العخاؾيههة،
 .  (13)إليخانيةا –الدتيشات والدبعيشات وحتى ؾيام الحخب العخاؾية 

ان تمههظ الترهههخفات عجمههت بهههاالحتبلل العخاقهههي وأصههبحت الفخصهههة سهههانحة لمكػيههت عشهههجما احهههتج        
العخاق لجػ جامعة الهجول العخبيهة عمهى الكػيهت بدهبب ؾيهام األخيهخة بديهادة إنتاجيها مهغ الهشفط عشهج حهجود 

محرهػل عمههى الهجعع السههالي أو العهخاق الذهسالية مشيهها ، وكانهت الكػيههت تعتقهج أن العههخاق يزهغط عمييهها ل
عمهههى شهههخيط ارضهههي يصهههل عمهههى الخمهههيج ، وخهههبلل اجتسهههاع العهههخاق مهههع الكػيهههت فهههي الشرهههف األول مهههغ 

شالههب العههخاق الكػيههت بتعػيزههو عههغ اإلضههخار التههي نجسههت جههخاء حههخب إيههخان ليههتسكغ مههغ بشههاء  0881
سهههيصخة العهههخاق عمهههى مميهههار دوالر مسههها يعشهههي  211إلهههى  111، إذ شمهههب مههها يتهههخاوح بهههيغ  (14)اقترهههاده 

الجدء األكبخ مغ الشفط في مجمذ التعاون الخميجي ، وكان صجام حديغ قهج التقهى مهع القهائع باإلعسهال 
وأكههج لههو ان العههخاق سيزههسغ تههجفق الههشفط لمػاليههات  ،( J . Welson –األمخيكههي )جػزيههف ويمدههػن 

ع أن تػافههق الػاليههات الستحههجة الستحههجة االمخيكيههة وىههػ مهها تدههعى إليههو فههي مشصقههة الخمههيج  العخبههي ، وتػقهه
 االمخيكية عمى مقتخحو ، إال أن األخيخة أدركت مهجػ قهػة العهخاق فهي السشصقهة بسها ييهجد مرهالحيا ىشهاك

، وعمى الخغع مغ تنكج السرادر األمخيكية مهغ االسهتشفار الكامهل لمجهير العخاقهي عمهى الحهجود الكػيتيهة 
وزعدعهة األمهغ فهي السشصقهة بسها ييهجد مرهالحيا فييها ، إال وأن صجام حديغ لجيو القجرة ليديسة الكػيهت 

أنيهها لههع ترههخح بههجخػليا الحههخب إلههى جانههب الكػيههت إذ مهها أعمههغ العههخاق الحههخب ، أنسهها اكتفههى السدههؤوليغ 
األمخيكهههان بالتنكيههج مههغ اندعههاجيع مههغ سياسههتو فههي السشصقههة دون أن تػضههح الػاليههات الستحههجة االمخيكيههة  

 Aprilأبخيههل كههاثخيغ غبلسههبي .فزههبل  عمههى ذلههظ التقههت (15)لخههط األحسههخأن صههجام حدههيغ يتجههاوز ا
Catherine Glaspie (16) مع الهخئيذ صهجام حدهيغ ونائبهو شهارق عديهد فهي الخهامذ والعذهخيغ مهغ
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وذكهههخت لهههخئيذ ونائبهههو حدهههب مههها نذهههخ قػليههها : أ لهههيذ لهههجيشا أؼ رأؼ بذهههنن صهههخاعاتظ   0881تسهههػز 
ليدههت مختبصههة بنمخيكهها أ فدههخىا صههجام حدههيغ عمههى أنههو يعصههى  العخبيههة العخبيههة أ وأ إن قزههية الكػيههت

حخية الترخف في نداعاتو مع الكػيت كسها يهخاه مشاسهبا. قيهل أيزها أنهو لهغ يغدوىها لهػ أنهو أعصهي تحهحيخا 
 .(17) صخيحا بنن مثل ىحا االحتبلل سيػاجو بالقػة مغ قبل الػاليات الستحجة االمخيكية

 الموقف االردني الخسمي والذعبي من االحتالل العخاقي للكويت : المبحث الثاني
 أواًل: الموقف الخسمي االردني  

اذ ( 18)كانت حخب الخميج الثانية تجخبة قاسية لرانع القخار في السسمكة االردنية الياشسية         
وججت نفديا معشيو برػرة مباشخة بيا ، وذلظ النيا ليدت صخاعا  بيغ عجو وصجيق ، وانسا ىي 
مذكمة بيغ بمجيغ شؿيقيغ ، يختبط االردن بكل مشيسا بنعسق العبلقات وقج وججت مجسػعة مغ العػامل 

 . ( 21)جعمت االردن يمعب دورا  نذصا  في جسيع مخاحميا 
ن بحجسو الرغيخ وامكاناتو السحجودة يقع وسط ثبلث جيخان اقػياء بيشيسا : ىاجذ السػقع : فاالردأوال  

خبلفات دائسة ، الكيان الرييػني مغ الغخب والجسيػرية العخبية الدػرية مغ الذسال ، وجسيػرية 
العخاق مغ الذخق . والرخاعات لع تخف يػما  واحجا  بيغ ىحه الجول فكان عميو ان يتخح سياسة محايجه 

 الوضاع في السشصقة ومشع تفاقسيا لمحفاظ عمى امشو القػمي . لتيجئة ا
: فاالمكانيات الزئيمة لو وكػنو مشصقة عبػر تجارية جعمتو حخيرا  عمى سخيان ثانيا : ىاجذ االقتراد

شخيان التجارة مغ خبلل شبكة الصخقات الساره بو الى العخاق ، الدعػدية ودول الخميج العخبي ، كسا 
السداعجات االقترادية مغ الجول الغخبية والعخبية حكست سياستو وتػجياتو في  ان اعتسادة عمى

 السشصقة . 
 : احداس االردن بننتسائة القػمي العسيق باالسخة العخبية انصبلقا  مغ وحجة السريخ العخبي . ثالثا  
ليسغ ( ، والحؼ : انذاء مجمذ التعاون العخبي الحؼ يجسع كٌل مغ ) االردن ، العخاق ، مرخ ، وارابعا  
 وىي الدشة الثانية النذائو .   0881السمظ الحدغ بغ شبلل عام  تخأسو
، أجخت الجبمػماسية االردنية بؿيادة  0881مشح انفجار االزمة بيغ العخاق والكػيت في آب عام      

اتراالت مكثفة بيغ اشخاف الشداع ذكخ ان ىجفيا كان  (20)0888 – 0841السمظ حديغ بغ شبلل 
، ثع  0881تسػز عام  18ع تجىػر العبلقات بيغ الجانبيغ ، وقام السمظ االردني بديارة بغجاد في مش

زار بعجىا الكػيت ، واتبع كل الػسائل مغ اجل إيرال الصخفيغ الى الحػار الػدؼ تسييجا  لتدػية الشداع 
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وقج فػجئ السمظ بجخػل بيشيسا ، لكغ ىحه السحاوالت لع تفمح في احخاز التدػية التي كان يتسشاىا ، 
 .(21)القػات العخاؾية لمكػيت 

معمشا  عغ حياده وحاول حل  (22)ومع ذلظ قام السمظ حديغ بديارات الى بغجاد والقاىخة والدعػدية      
ائجا  بصائختو مغ بغجاد الى وفعبل  تػصل الى حل لبلزمة عشجما كان ع( 23) الخبلف العخاقي الكػيتي ،

مغ الخئيذ صجام حديغ وىػ في شائختو ، بان مجمذ ؾيادة الثػرة في العخاق  ، حيث تدمع اشارةعسان
وافق عمى وجية نطخه والتي تتزسشت ان يشدحب مغ الكػيت بالدخعة السسكشة واعبلن مػافقتو عمى 

واعبلن اندحابو لكغ  ( 24)حزػر مؤتسخ قسة مرغخة في ججه لبحث وتدػية جسيع اوجو الشداع ، 
ارا  مديئا  او عشيفا  ضج يتخح وزراء الخارجية العخب السجتسعػن في القاىخة قخ ىشاك شخط واحج اال 

بيغ الػفجيغ العخاقي  0881تسػز  20وتع االتفاق عمى عقج محادثات في ججة يػم  ( 25)العخاق
 عاىل السسمكة العخبية الدعػدية(26) 1114 - 0871والكػيتي وتحت رعاية السمظ فيج بغ عبج العديد 

(27). 
كانت تديخ ؼيو االمػر نحػ حمحمة االزمة حجث مالع يكغ يتػقع ، عشجما  وفي الػقت الحؼ    

اصجرت الحكػمة السرخية بيانا  رسسيا  ادنت ؼيو االحتبلل العخاقي لمكػيت بنشج العبارات ، وكان ىحا 
 (28) 1100 – 0870 الترخف مجعاة استغخاب مغ السمظ حديغ الحؼ كان متفقا  مع حدشي مبارك

عمى تيجئة االمػر ، فكان ىحا الحجث صجمة لُو ، اذ عبخ عغ أسفو مغ البيان السرخؼ وقال : أ ان 
 . (31)لو اكثخ مغ بؿية الدعساء العخب أالخئيذ حدشي مبارك قج خيب اما

تبيغ ؼيسا بعج ان مرخ تعخضت الى ضغػط ىائمة مغ قبل الػاليات الستحجة االمخيكية فقج وجو      
رسالة الى وزارة الخارجية السرخية قال  John Kelyالخارجية  االمخيكية جػن كيمي  مداعج وزيخ

فييا : أ لقج فعل الغخب واجبو ، ولكغ الجول العخبية لع تفعل شيئا  ، لقج بعشا كسية كبيخة مغ االسمحة 
يت فانو لغ لمجول العخبية وخاصة مرخ ، واذا لع تتحخك ىحه الجول وتتخح مػقفا  حازما  مغ قزية الكػ 

يكػن بامكانيا االعتساد عمى الػاليات الستحجة االمخيكية مدتؿببل  وليحا استُغمت مرخ لحسل الجامعة 
 .  (30)العخبية عمى ادانة العخاق 

عسل السمظ حديغ عمى اتاحة الفخصة لمكذف عغ حقائق ججيجة  0881تسػز عام  20وفي          
بلزمة وكحلظ الشػايا الحؿيؿية ليا وقج تبيغ ان حرػلو عمى بيغ االشخاف السباشخة وغيخ السباشخة ل

تنكيجات مغ الخئيذ العخاقي بهنن العخاق لغ يمجن الى القػة لحل الشداع مع الكػيت ما دامت السفاوضات 
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قائسة ، كحلظ تبيغ ان في الػقت الحؼ بجأت ؼيو السحاوالت مساثمة بيغ الصخفيغ تعصي بعس الشتائج 
 . (31)قبل قػػ خارجية ادت الى تنزيع وترعيج حجة الخبلف بيغ الجانبيغ حجثت مسارسات مغ 

اجتاحت القػات العخاؾية السدمحة حجود دولة الكػيت ، فنعمشت  0881ففي فجخ الثاني مغ اب      
الحكػمة العخاؾية في بيان رسسي عغ سقػط حكع ال صباح في الكػيت وقال ناشق رسسي عخاقي بان 

ع السداعجة بصمب مغ الحكػمة الكػيتية الحخة السؤقتة التي تذكمت في اعقاب ثػرة العخاق تجخل لتقجي
 . (32)شعبية قج اشاحت بحكع ال صباح  

وفي صباح الثاني مغ اب كان ىشاك اترال مغ السمظ فيج بغ عبج العديد بالسمظ االردني حديغ      
يخبخه ان العخاق قج دخل الكػيت ، وان قػاتو قج وصمت مجيشة الكػيت نفديا ، وشمب مشو ان يعسل ما 

غ دون بػسعو وبكل سخعة ، ففي نفذ الرباح حاول السمظ حديغ االترال بالخئيذ العخاقي ولك
ججوػ مسا اضصخه الى االترال بػزيخ الخارجية العخاؾية شارق عديد الحؼ اكج لمسمظ ما كان قج 

 .  (33)وصمو مغ اخبار 
عمق السمظ االردني الحديغ بغ شبلل عمى ان االزمة بيغ العخاق  0881وفي الثالث مغ اب      

ة في التمفديػن البخيصاني السدتقل أ  والخميج: أبننو يشحر بالخصخأ ، والحؼ صخح بحلظ لمقشاة الخابع
(34)  . 
اترل السمظ االردنيي بالخئيذ السرخؼ ونقل لو ما دار واقتخح عقج  0881في صباح الخابع مغ اب  

مؤتسخ قسة عخبي مرغخ في الدعػدية او القاىخة ، وبالفعل التقػا في االسكشجرية قبل سفخه لبغجاد 
ى خصة الدبلم التي أعجىا السمظ وأكج ان الخئيذ مبارك قج لمحرػل عمى مػافقة الخئيذ العخاقي عم

وافق عمى الحسمة االعبلمية عمى العخاق خبلل مجة السداعي السبحولة لمػصػل الى حل واقتخح عمى 
الخئيذ حدشي مبارك ان يترل بالخئيذ العخاقي ، اال ان الخئيذ حدشي مبارك رفس ذلظ وقال : أ 

المقاء اترل السمظ حديغ بخئيذ الػاليات الستحجة االمخيكية  جػرج صجام قج خجعشي أ ، وخبلل نفذ 
الحؼ كان متػجيا   (35)ا George Herbert Walker Bush 0882 - 0878ىخبخت واكخ بػش 

 0881 – 0868الى مجيشة أسيغ بػالية كػلػرادو لمقاء بخئيدة وزراء بخيصانيا مارغخيت تاشتخ
Margaret Hilda Roberts  (36)  بػش اندحاب القػات العخاؾية  بالكامل وتحجيج وقت ، شمب

 .(37)قخيب لحلظ واعصي وقت ثساني واربعػن ساعة فقط 
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استغمت الػاليات الستحجة االمخيكية ىحه الطخوف لكدخ قػة العخاق ، حيث كان في نطخ        
ان صسج امام  الجراسات االمخيكية ىػ السخشح لمػقف في وجو ـيسشتيا في مشصقة الخميج العخبي بعج

القػات السدمحة االيخانية واحتػاىا في الجبيتيغ الجاخمية والعدكخية وبجأت قػتو العدكخية بالتشامي مع 
استسخار بخنامجو التشسػؼ ، فاصبح اليجف االساس لمػاليات الستحجة االمخيكية ىػ تحصيع قػة العخاق 

السشصقة ، وحدب ما أسفخت عشو التي بجات تسثل في نطخ ادارتيا مخاشخ محجقة بسرالحيا في 
مغ نتائج فان تجخميا لع يكغ الستعادة الديادة الكػيتية وانسا  0877 – 0871حخب الخميج االولى 

 .(38)لتنسيذ سمصتيا عمى السشصقة ونفصيا 
مؤتسخا  شارئا  في القاىخة ادان االحتبلل العخاقي لمكػيت  0881كسا عقج بتاريخ العاشخ مغ اب        
( ، النيسا 551 – 551مجمذ االمغ الجولي السخقسيغ )  مى اجبار العخاق االلتدام بقخارؼ وأكج ع

يعبخان عغ الذخعية الجولية وتنكيج سيادة البمج السعتجػ عميو والحفاظ عمى استقبللة وسبلمتو 
جير واالستجابة لصمب السسمكة العخبية الدعػدية بنرسال قػات عخبية داخل اراضييا خػفا  مغ دخػل ال

العخاقي اراضييا ، كانت ىحه القخارات مثار ججل بالشدبة لمسمظ حديغ اذ عمق عمييا قائبل  : أ انيا 
بجاية حؿيؿية لتجويغ االزمة وفتح الصخيق امام التجخبلت االجشبية بجال  مغ االبقاء عمييا ضسغ االشار 

 .(41)العخبي وحميا سمسيا  أ 
االردنية الحكػمية جسيعيا مػقفا  مؤيجا  وادعت ان التحخك  ففي اب مغ العام نفدو اتخحت الرحف    

العخاقي كان ىجفو االول الحفاظ عمى ثخوة البتخول العخبية حتى تخفع االمة رأسيا وتعدز قجراتيا 
ويبلحع ان الرحف االردنية قج شخحت ىحا الذعار قبل ان يصخحو الشطام العخاقي نفدو ، وقج اكجت 

في افتتاحيتيا ليحا اليػم ، ان ما حجث في الكػيت حجث واصبح الػجػد  صحيفة الجستػر االردنية
 .(40) العخاقي حؿيقة واقعة

دعهى االردن الى بحث كافة السذكبلت في السشصقة لحل ازمة الخميج الثانية ومشيا القزية        
الفمدصيشية التي تعج التيجيج االكبخ لمدبلم واالمغ العالسيغ في السشصقة ، اذ تحخكت الؿيادة االردنية 

ربعػن ساعة مغ تفجيخ لتبلفي السػقف واترمت بالؿيادة العخاؾية وحرمت مشيا بعج اقهل مغ ثساني وا
االزمة عمى وعج باندحاب محجد بالػقت والتاريخ ، اال ان صجور قخار االدانو أدػ الى تخاجع العخاق 

 .(41)عغ وعجه ، وتبلحقت االحجاث التي أدت الى الكارثة وخخوج االزمة مغ خارج الديصهخة العخبيهة 
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بية ، فقج كان يخػ قبل انجالع الحخب وابان لع يختمف االردن بسػقفو الخسسي مع بؿية الجول العخ      
الكػييتية ضخورة امتثال العخاق لجسيع قخارات االمع الستحجة ذات الرمة ، كسا  –نذػب االزمة العخاؾية 

عسل االردن عمى تجشب اؼ استخجام مشفخد لمقػة ضج العخاق ، انصبلقا  مغ قشاعتو بان أؼ استخجام 
عجم االستقخار في مشصقة الذخق االوسط ، كسا شجد االردن عمى  لمقػة مغ شننو فقط ان يعسق حالة

أىسية صػن الدبلمة االقميسية ، والػحجة الدياسية ، واالستقبلل الدياسي ، وسيادة العخاق ، عبلوة 
عمى ذلظ ، فنن االردن حاول اقشاع مجمذ االمغ الجولي الخاصة بالعخاق وصػال  الى خمق االجػاء 

 . (42)ا ان تصمق عسمية تخؽيف العقػبات عمى العخاق  السؤاتية التي شنني
أدركت الحكػمة االردنية ان أؼ صخاع عدكخؼ بيغ العخاق والكيان الرييػني سػف تجفع ثسشو        

مغ ان الكيان الرييػني سػف تخد عمى  (43)االردن ، وكان السمظ حديغ يخدد دائسا  قػل مػشيو أريشد
ية الحجود الى االردن ، كسا ححرىع الستحجث الخسسي االردني مغ الفػر اذا عبخت القػات العخاؾ

استغبلل السػقف الحالي في الخميج العخبي والؿيام بذغ عجوان عمييع ووصف الترخيحات االسخائيمية 
بننيا مدتفدة ، ووضعت الحكػمة االردنية قػاتيا في حالة تنىب كامل مغ الشرف االول مغ شيخ اب 

يغ كتمة واحجة تزع االردن والعخاق ومشطسة التحخيخ الفمدصيشية تؤازرىا ايخان ، كسا شخحت تكػ  0881
 .(44)في مػاجية العجو السذتخك 

قامت الحكػمة االردنية بايجاد مػقف وسط ال يغزب العخاق وال ييجد مرالحيا ، ومغ بيغ تمظ      
 .(45) -السػاقف ىي :

ة بفخض الحرار عمى العخاق اال ان العخاق رغع إعبلن االردن انو يحتخم قخارات االمع الستحج -0
استسخ في استخجام ميشاء العؿبة الػاقع عمى ساحل البحخ االحسخ لخخق الحرار الجولي 

 السفخوض عميو . 
ألغت االردن جسيع الخسػم السفخوضة عمى وسائل الشقل والبزائع السشقػلة عبخىا الى العخاق  -1

اردني ، واكج ولي العيج االردني انو ال يدتصيع ( مميػن ديشار  411وكانت ؾيستيا حػالي ) 
تشفيح العقػبات ضج العخاق النيا ستخىقة اقتراديا  وبخر إلغاء ىحه الخسػم بننيا لتدييل الحخكة 

 التجارية بيغ البمجيغ . 
قخر االردن اغبلق سفارتو في الكػيت وبحلظ فقج ألغى قخاره بعجم االعتخاف بعسمية ضع  -2

واكتفى بالدفارة االردنية في بغجاد مؤكجا  تحجيو الدافخ لبلرادة الجولية التي الكػيت الى العخاق 



  0990 – 0991املوقف االردني من االحتالل العراقي للكويت 

  ا.م.د.علي جودة صبيح                                                                                                     

 

   م(3133حزيران  – 23العدد )ملحق  دراسات تارخيي ل  جم 
166 

 

166 

رفزت اغبلق سفارتيا والترجؼ لسصمب العخاق بيحا الذنن وىػ ما أشمق عميو تعبيخ ) حخب 
 .الدفارات (

شخح مبادرة سمسية لتدػية االزمة باالشتخاك مع مشطسة التحخيخ الفمدصيشية تقزي باندحاب  -3
 متدامغ بيغ القػات العخاؾية مغ الكػيت والقػات االجشبية مغ السشصقة . 

كسا أكجت االردن عمى ان ارتكازىا لسبجأ ابقاء االمة داخل االشار العخبي وببعجيغ رئيديغ       
 .(46)ىسا:
لتفاوضي الدمسي لحل السذاكل السدببو لمشداع بيغ البمجيغ حبل  جحريا  عغ شخيق البعج ا -0

 التفاوض بيغ الفخيقيغ ويجعسيا عجد مغ البمجان العخبية السعشية مباشخة . 
البعج العدكخؼ ، وىػ المجؤ الى قػة عدكخية عخبية مذتخكة تفرل الجانبيغ الستشاعيغ بعج  -1

 ان يتع حل أسباب الشداع . اندحاب العخاق مغ الكػيت ، الى 
لع يتغيخ مػقف االردن أثشاء الحخب عشو كثيخا  أيام أزمة االحتبلل ، فقج ضل عمى نفذ درجة       

 .(47) -التحيد الػاضح الى الجانب العخاقي وعبخ عغ ذلظ وفق مبجأيغ أساسييغ ىسا :
فيا االساسي ىػ ان الحخب مغ جانب التحالف ضج العخاق وىي حخب ضالسة وغيخ عادلة وىج -0

 تجميخ العخاق وتغييخ مػازيغ القػػ في الذخق االوسط . 
الخبط بيغ مذكمة احتبلل الكػيت ومذكمة الذخق االوسط وان الحل يجب اال يقػم عمى عجم  -1

 الفرل بيشيسا . 
 الموقف الذعبي االردني ) غيخ الخسمي ( لث: المبحث الثا

كان السػقف الذعبي االردني يتسثل ابتجاء  بالجانب العاشفي ، ؼبعج واقعة االحتبلل العخاقي لمكػيت    
وتدارع االحجاث الدياسية ، اصبحت االزمة دولية بعج ان كانت ذات نصاق جغخافي محجود ، وتنثخت 

غ ىشاك وقت وججان الذعػب العخبية واالسبلمية واصبحت ذات شابع صخاع عخبي اجشبي ، ولع يك
 . (48)كافي لتحجيج مػاقفو الحؿيقة مغ شبيعة الرخاع القائع سيسا الذعب االردني 

ولػ لع يتجخل الجانب العدكخؼ الغخبي الستسثل بجول التحالف الجولي مجتسعو تحت راية        
تعاون الػاليات الستحجة االمخيكية بجعع وشمب مغ قبل الجول العخبية وبالحاح مغ قبل دول مجمذ ال

الخميجي لكانت مػاقف الجول محايجه بالسصمق السيسا الحكػمة االردنية . لكغ تدارع االحجاث عمى 
كافة السدتػيات كان مؤشخا  واضحا  ان ىشاك مؤامخة تدتيجف السشصقة بذكل عام والعخاق خاصة  
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ية . ومسا زاد ذلظ لغخض تجميخىا ، عمسا  ان العخاق يسثل القػة العخببة التي تترجػ لمسذاريع الغخب
االصخار االردني سيسا بعج شخح العخاق لذعارات تشيس الػعي العخبي سيسا انو ربط قزية اندحاب 
قػاتو العدكخية مغ االراضي الكػيتية بالقزية الفمدصيشية لحلظ اصبح مػقف الذعب االردني ضاغصا  

 . (51)وبقػة مغ خبلل الفعاليات التي قام بيا 
ومغ خبلل ىحه الترخيحات والبيانات التي اشمقيا العخاق اتجاه محيصو العخبي التي استفد فييا     

مذاعخىع الػششية والعخبية والقػمية تسكغ مغ خبلليا ان يسثل استقبلل ارادة االمة العخبية التي تعاني 
 . (50)مغ ارىاصات عجيجة واصبح رمدا  لشزاليا مغ اجل حياة افزل 

مػقف الذعب االردني خبلل تمظ االزمة بسختمف تػجياتو وانتسائاتو مغ خبلل رفزو القاشع تسثل     
لشدول قػات التحالف الجولي في الرحخاء في السسمكة العخبية الدعػدية وتجسعيا ىشاك مغ اجل البجء 

عبية في بالعسميات العدكخية التي تدتيجف بمجا  شؿيقا  ، فننصمقت التطاىخات وعقجت السيخجانات الذ
جسيع السجن االردنية ابتجءا  مغ العاصسة عسان التي تسثل رمدا  اردنيا  مخورا  ببؿية السشاشق االردنية اذ 
رفعت شعارات سياسية ادانت فييا تػجو الػاليات الستحجة االمخيكية لزخب العخاق وححرتيع مغ مػبة 

ذاركة في القتال مع كافة صشػف ذلظ ، اذ اعمغ عغ تصػع االف االردنييغ وعبخوا عغ رغبتيع لمس
 . (51)القػات العخاؾية السدمحة في الجفاع عغ شخف وكخامة االمة العخبية والترجؼ لمعجوان الجولي 

اما مػقف االحداب الدياسية االردنية خبلل تمظ السجة الدمشية فقج كانت قيج التنسيذ ورغع         
دني ، اذ سانجوا العخاق حكػمة  وشعبا  مغ خبلل ذلظ كانت فاعمو ومؤثخة في السذيج الدياسي االر 

اصجارىا مجسػعة مغ البيانات والخصب التي نرت عمى تذخيز االشساع الغخبية سيسا الػاليات 
الستحجة االمخيكية وحمفاؤىا والكيان الرييػني لمديصخة عمى مقجرات االمة العخبية والعخاق الحؼ يعج 

 .  (52)مختكدا  اساسيا   
خز تمظ االحداب التي لعبت دور السسانعو لمحخب ) جساعة االخػان السدمسػن ، حدب ومغ اب    

البعث االشتخاكي االردني ، الحدب الذيػعي االردني ، حدب الػحجة الذعبية الجيسقخاشي وحدب العيج 
االردني ( ، وكانػا جسيعا  يؤكجون عمى ضخورة ابعاد السشصقة بذكل عام والعخاق خاصة مغ الػجػد 

الجشبي وذكخوا ان الرخاعات الجانبية بيغ االشقاء ترب في مرمحة السخصصات االستعسارية ا
اليادفة لتجميخ اؼ مذخوع  نيزػؼ اسبلمي او عخبي ييجد مرالحيا ، واكجوا عمى ضخورة اعجاد 

غ ، وشالبػا العخاق باندحاب قػاتو م (53)لقاءات عخبية متػاصمة لبمػرة حل عخبي متػازن يخجم الجسيع 
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الكػيت واحتخام الخيار الجيسقخاشي لذعب الكػيت وقػاه الػششية والجيسقخاشية وبحل السديج مغ الجيػد 
 .  (54)العخبية الحتػاء الرخاع القائع 

اما الشقابات السيشية فكان دورىا اليقل اىسية وحزػر عغ االحداب الدياسية مغ خبلل مذاركتيا     
، كسا أيجت بذكل واضح  (55)في فعاليات متشػعو ومختمفو دعسا  لمعخاق واستشكارا  لمتػاجج االجشبي 

حح ىسع ابشاء مػقف الحكػمة االردنية وعقج مجسػعة مغ الشجوات والسحاضخات واصجرت البيانات لذ
وششيع ضج الغصخسو االجشبية في السشصقة العخبية وكانػا مدانجيغ لمحكػمة العخاؾية في تجخل قػاتيا 
في دولة الكػيت وعممػا ذلظ بننو لحساية الكػيت أرضا  وشعبا  واعتبخوه استجابو لسشاشجات مػاششيغ 

 . (57)ػء القػػ الغخبية وىػ شان عخبي خالز اليجػز تجخل االخخيغ ؼيو س(56)الجولة ذاتيا 
كسا شالبت الشقابات السيشية بحل الخبلف الخميجي ضسغ نصاق الػشغ العخبي ، وسحب القػات     

، كسا شجدت عمى  (58)االجشبية مغ السشصقة لزسان استقخارىا وعجم التجخل في شؤونيا ومقجراتيا 
، كسا دعت الشقابات حكػمة ببلدىع  سحب القػات العخبية واالسبلمية السدانجة لقػات التحالف الجولي

الى الػقػف بحدم لكل السحاوالت االجشبية التي تحاول شق الرف العخبي عمى حداب بمج شقيق ، 
تختبط معو بخوابط عجة ، ودعػا الى ضخب السذخوع االمخيكي مغ خبلل مقاشعة مرالحيا كافة سيسا 

سا قاشعػا الػفج الكػيتي الحؼ زار االردن وقتيا االقترادية الستسثمة بالبزائع والسشتػجات السختمفة ، ك
اتجاىع وعبخت الشقابات ( 61)تعبيخا  عغ امتعاضيع مغ ىحه السسارسات التي تتبعيا الحكػمة الكػيتية 

عغ تعاشفيا كحلظ مع الذعب الكػيتي وشكمت لجشة شعبية لسدانجتو واكجت ليع عمى حرخ الخبلف 
 (60) -باالتي : عخبيا  وتسثمت نذاشاتيع خبلل االزمة

فتحت الشقابات ابػابيا الستؿبال الكػيتيغ الحيغ غادروا ببلدىع بدبب دخػل القػات العخاؾية  -أوال  :
 . (61) 0881اب  10اراضييع وكان ذلظ بتػجيو وايعاز مغ قبل رئيذ الػزراء االردني بتاريخ 

بخفس وجػد قػات اجشبية ،  0882 – 0878ناشجوا رئيذ جسيػرية تخكيا تػركػت اوزال  -ثانيا  :
 . (62)داخل اراضيو الستخجاميا لزخب العخاق 

شجدوا عمى ضخورة تنسيذ مجمذ اعمى لمتعبئة الػششية يزع الجيات الخسسية والقػػ  -ثالثا  :
 .(63)الدياسية لتػحيج الجيػد لمرسػد لمسخصصات الخارجية 

عقج اجتساع شارغ التخاذ مػقف مػحج يخز خاشبػا الشقابات اليشجسية العخبية كافة ودعػىع ل -رابعا  :
 االزمة . 
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فتحػا باب التبخع بذكل اختيارؼ واكجوا جاىديتيع الؼ احتسال في السدتقبل لمجفاع عغ  -خامدا  :
 . (64)العخاق ارضا  وشعبا  ، كسا اعمشت نقابة الجيمػجييغ عغ تدخيخىا كافة امكانياتيا لخجمة العخاق

تعتبخ جساعات ضاغصو عمى صانع القخار الدياسي االردني عمى الخغع اما الجسعيات االىمية ف    
  -مغ انيا ال تسارس اعساال  سياسية اال ما نجر ومغ ابخزىا :

  -الجسعية االردنية لسكافحة تمػث البيئة : -أوال  :
 تعتبخ ىحه السشطسة تشطيسا  شعبيا  بامتياز ، فقج ادركت مغ خبلل شبيعة عسميا وتخرريا بسا   

تدببو ىحه الحخب مغ اثار بيئية كبيخة بشظ االىجاف العخاؾية الستسثمة بالسشذنة الشفصية بكل انػاعيا ، 
اذا ما ضخبت فدتذكل كارثة بيئية تشعكذ الشظ عمى البيئة االردنية اذا صخح السمظ الحديغ بغ 

، (65)لعالع العخبي أ شبلل عمى ذلظ قائبل  : أ ان الحخب في الخميج سػف تجمخ دمارا  ىائبل  سيسا ا
 . (66)ومغ ىحا السشصمق دعت الجسعية السجتسع الجولي الى وقف الحخب التي ستجمخ االندانية والبيئة

  -االتحاد العام لمجسعيات الخيخية االردنية : -ثانيا  :
خبلل تمظ الحؿبة الدمشية التي مخت بيا السشصقة عسل االتحاد عمى تقجيع الجعع السادؼ والسعشػؼ ،     

اذ قجمػا احتياجات الشفال العخاق الحيغ مخوا بزخوف قاسية وكانت السداعجات عمى شكل حميب 
 .(67)( ديشار اضافة الى الجواء  512822اشفال بؿيسة قجرت ) 

عجادىع ارسال فخق الجفاع السجني الى العخاق لمتعامل مع حاالت الصػارػ اذا ما كسا اعمشػا عغ است    
حرل شيء ما . ولع تقترخ ىحه السداعجات عمى الذعب العخاقي اذ كان لمذعب الكػيتي نريبا  

 .  (68)مشيا 
 
 الخاتمـــة  

شاعات وان الحخب مع ان العخاق اليسثل بمجا  جارا  بل عسقا  لو ، وىػ بمج غشي وسػق كبيخ لمر     
دول الخميج كانت ليا تنثيخ كبيخ عمى الجول الجارة، السيسا االردن ، اذ كانت تيجد امشيا وسبلميا في 
السشصقة ، كسا انيا وقفت مػقفا  رسسيا  مغ قبل الحكػمة الستسثمة بالسمظ الحديغ بغ شبلل ، فزبل  عغ 

، احدابو ، مشطساتو الجيشية االجتساعية، الدياسية ذعب االردني مغ رجاالتومػقفيا الذعبي الستسثل بال
 ونقاباتو . 
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وقف االردن مػقفا  مذخفا  لسدانجة العخاق ، بقخاراتو الخسسية مغ قبل الحكػمة ، وبياناتو عبخ     
وسائل االعبلم والرحف لتجشب الحخب والحفاظ عمى امغ السشصقة والػشغ العخبي ، كسا كان مػقفيا 

عغ مػقفعا  الذعبي مدانجا  لمعخاق بكل ما تسمكو مغ شباب ورجال ديغ وسياسيغ وغيخىع ، وعبخت
 الذعبي بسطاىخات وتجسعات كبيخة وسط العاصسة االردنية عسان والسجن االخخػ . 

كسا نبلحع ان الدياسة الخارجية االردنية عسمت عمى الخبط بيغ السرمحة الػششية واالنتساء     
كثيخة العخبي ، كسا حققت السسمكة وضسشت استقبلليا واستقخارىا والحفاظ عمى امشيا ، وسط تحجيات 

 واجيتيا .
سعت السسمكة االردنية الياشسية الى حل ىحه االزمة التي اصبحت دولية والخخوج مشيا بنقل     

التكاليف السادية والبذخية ليا ولمعخاق  والكػيت مغ خبلل اتباع وسائل الحػار والتفاوض الستسجن 
ية مرخ العخبية اال ان مداعييا والتػاصل مع الجول العخبية الفاعمو في السذيج الدياسي سيسا جسيػر 

لع تشجح بدبب االنقدام العخبي الػاضح  ، واعتبخ مػقفيا مغ قبل دول الخميج مدانجا  لمعخاق سيسا 
 الكػيت .

تخكت ازمة الخميج الثانية اثارا  واسعة عمى االردن ، اذ كان الستزخر االكبخ مشيا بعج العخاق    
الدياسية االردنية لحل السذكمة وديا  مغ خبلل دعػتو الى االلتدام والكػيت ، ؼبالخغع مغ مػقف الؿيادة 

بقخارات االمع الستحجة اال ان ىحه الشرائح التي قجميا لع تمق اذانا  صاغية مغ قبل دول التحالف التي 
 ارادت حبل  عدكخيا  لكي تزسغ تحقيق مرالحيا في السشصق . 

 
 الهـوامـش     

                                                             
عشجما  0761مشح كانت الكػيت تابعة لمجولة العثسانية ،إذا بجأت الخبلفات بيغ بخيصانيا والجولة العثسانية مشح عام - 0

أعمغ الػالي العثساني السؿيع في البرخة ان الكػيت )سشجؿية( عثسانية تابعة لػالية البرخة ، وبعج اشتجاد التشافذ 
مع  0811العخبي عسجت بخيصانيا إلى عقج معاىجة أحسايةأ سخية عام العثساني عمى مشصقة الخميج   –البخيصاني 

اتفق الجانبان البخيصاني والعثساني عمى مشحيا استقبلل ذاتي ضسغ اإلمبخاشػرية  0802شيخ الكػيت ، وفي عام 
العخاق امغ الخميج مغ غدو الكػيت الى غدو العثسانية ، وىكحا فقج تع رسع أول خخيصة لجولة الكػيت السدتقمة: 

،السؤسدة العخبية لمجراسات والشذخ ، بيخوت ، 0، ط 1111-0870دراسة لؤلداء األمشي لسجمذ التعاون الخميجي ،
 .  12، ص0882. ؛ بيار ساليشجخ ، اريظ لػران ، حخب الخميج السمف الدخؼ ، بيخوت ،  20، ص 1111

 .   056، ص 1110شجرية ، دمحم نرخ ميشا ، الكػيت )التاريخ الدياسة التحجيث( ، اإلسك - 1
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،  1116تقاريخ ، مخكد دراسات الػحجة العخبية ، بيخوت ،  –وثائق  –مػسػعةالحخب عمى العخاق يػميات  - 2

 .   062( ص0-1تقخيخ حػل الشداع الحجودؼ بيغ العخاق والكػيت ، الػثيقة رقع )
-0821ثائخ يػسف عيدى ، الشداع الحجودؼ بيغ العخاق والكػيت واثاره السحمية والعخبية واالقميسية والجولية  - 3

 .  64، اشخوحة دكتػراه غيخ مشذػرة  الجامعة االردنية ، عسان ، ص 0880
 –العخاق يػميات  ( ، مػسػعة الحخب عمى0-1تقخيخ حػل الشداع الحجودؼ بيغ العخاق والكػيت ، الػثيقة رقع ) - 4

 .   062، ص 1116تقاريخ ، مخكد دراسات الػحجة العخبية ، بيخوت ،  –وثائق 
مغ أىالي مشصقة الفزل في بغجاد ، سكغ مع أخػالو في  0803عبج الكخيع قاسع عدكخؼ عخاقي ولج عام  - 5

ي إلييا. رئيذ الػزراء والقائج قزاء الرػيخة في محافطة واسط. عخف بػششيتو وحبو لمصبقات الفقيخة التي كان يشتس
 0847، ساىع مع قادة التشطيع بالتخصيط لحخكة أو ثػرة  0847العام لمقػات السدمحة ووزيخ الجفاع في العخاق مغ

ت ؾيام الجسيػرية التي قام بتشفيحىا مع زميمو في التشطيع عبج الدبلم دمحم عارف والتي أنيت الحكع السمكي وأعمش
أصبح أول حاكع عخاقي بعج الحكع السمكي ويعتبخ مغ أكثخ الذخريات التي حكست العخاق  0852 العخاؾية ، عام

إثارة  لمججل حيث عخف بعجم فدحو السجال لآلخخيغ باإلسيام معو بالحكع واتيع مغ قبل خرػمو الدياسييغ بالتفخد 
ؼ حدغ عميػؼ ، عبج الكخيع قاسع بالحكع حيث كان يدسيو السقخبػن مشو وفي وسائل إعبلمو أالدعيع األوحجأ...: ىاد

 .  25 – 21، ص ص  0881الحؿيقة ، السجمج االول ، دار الحخية 
، والخد الكػيتي  0850السحكخة العخاؾية الرادرة عغ حكػمة عبج الكخيع قاسع بخرػص السصالبة بالكػيت عام  - 6

 -032عخق ، السرجر الدابق ، صد( ،  مػسػعة الحخب عمى ال-0-1عمى السحكخة )مقتصفات( ، الػثيقة رقع )
 .   140، دار الذخق  , عسان ، ص 0عرام الصاىخ ، الكػيت الحؿيقة ، ط  - 7
، وشالبت الجامعة العخبية  0852اعتخضت الكػيت لجػ جامعة الجول العخبية مؤكجة نقس العخاق التفاق عام  - 8

الجامعة العخبية وأجخيت مباحثات بيغ الجانبيغ كػيتية حػل الحجود ، وبالفعل تجخمت  –بإجخاء مباحثات عخاؾية 
، االجتياح العخاقي لمكػيت وتجاعياتو عمى القزية بػ عصيػؼ سمسان دمحم عصية ا: العخاقي والكػيتي في بغجاد

 .  11، ص 1101غدة ،  –، رسالة ماجدتيخ غيخ مشذػرة ، جامعة االزىخ  0882-0881الفمدصيشية 
: نرخة عبج هللا البدتكي ، السرجر الدابق  13كػيت ، دار الجيل , بيخوت ، صرضا ىبلل ، الرخاع عمى ال - 01

 47،  ص
، مشذػرات مخكد دراسات  0ادمػنج رونج ، مغ ييجد مشصقة الخميج العخبي ، تخجسة دمحم شػقي دمحم خميفة ، ط - 00

 . 47، ص 0872الخميج العخبي بجامعة البرخة شعبة الدمدمة الخاصة ،البرخة , 
 .2، ص 0880،  4، العجد  1يج الخالجؼ،  ازمة الخميج الجحور والشتائج ، مجمة دراسات فمدصيشية ، السجمج ول- 01
 065دمحم نرخ ميشا ، السرجر الدابق ، ص - 02
 .   7،ص 0881السػاقف ، شيكاغػ، –االثار  –الجوافع  –ازمة الخميج  نجيب الغػش واخخون،- 03
وىػ االبغ االكبخ الميخ الكػيت الحادؼ عذخ الذيخ عبجهللا سالع  0821ولج عام  -سعج العبجهللا الرباح :  - 04

الرباح , تجرج في السشاصب التي تػالىا مغ مشرب وزيخ داخمية الى وزيخ دفاع وعزػ في السجمذ التنسيدي 
, اصبح اميخا  عمى  0866الػزراء عام  , حتى اصبح ولي لمعيج ورئيدا  لسجمذ 0851ولجشة وضع الجستػر عام 

 18 – 04الكػيت بعج وفاة االميخ جابخ االحسج الرباح , اال ان مجة حكسة كانت قريخة ججا  امتجت بيغ يػمي ) 
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. لمسديج  1117( , اذ تست تشحيتو بدبب الخبلفات العائمية داخل اسخة ال الرباح , تػفي عام  1115كانػن الثاني 
 .   017, ص  1107عبجهللا دمحم الياجخؼ واخخون , تاريخ دولة الكػيت , الكػيت ,  -خ :مغ التفاصيل يشط

 –( ، مػسػعة الحخب عمى العخاق يػميات 0-1تقخيخ حػل الشداع الحجودؼ بيغ العخاق والكػيت ، الػثيقة رقع ) - 05
 حدشيغ ـيكل ، حخب الخميج . ؛ دمحم 064، ص 1116تقاريخ ، مخكد دراسات الػحجة العخبية ، بيخوت ،  –وثائق 

 . 210-211، ص 0881اوىام القػة والشرخ ، القاىخة ، 
،  041احسج سعيج نػفل ، ارضية الرخاع في الخميج العخبي ، مجمة السدتقبل العخبي ،  بيخوت ، العجد - 06

،  0880-0881: نسيخ شو ياسيغ ، بيجاء سالع صباح ، مرخ وتجاعيات حخب الخميج الثانية  82، ص 0880
  181-178، ص 1105( ، تذخيغ االول 14مجمة الجراسات التاريخية والحزارية )مجمة عمسية محكسة ، العجد)

 . 8-7، ص0880(، 20فيج الخانظ ، االبعاد االقترادية لحخب الخميج ، مجمة اليخمػك )اربج( العجد ) - 07
( ، مػسػعة الحخب عمى العخاق ، 3-0)السخصط األمخيكي لزخب العخاق ) تقخيخ ممخز ( الػثيقة رقع  - 08

 016-014السرجر الدابق ، ص
ب , في قخية العػجة قخب تكخيت . عاش شفػلتو دون ا 0826نيدان عام  17ولج في  -صجام حديغ :  - 11

يع الحدغ( الحؼ أساء معاممتو ام , فننتقل لمعير مع خالو خيخ هللا شمفاح , في عليتخبى في بيت عسو زوج امو )ابخـا
دخل ثانػية الكخخ في بغجاد التي كانت تزصخب بالدياسة  0844عام  ابتجأ تعميسو االبتجائي. وفي حجود 0836

 0846وعطع االحجاث التي شيجتيا تمظ الحؿبة والسيسا صعػد نجع جسال عبجالشاصخ . انزع الى حدب البعث عام 
يع قاسع في شارع الخشيج عام فاشمة لعبجالكخ  ثع تعدزت مكانتو ؼيو الى حج كبيخ بعج مداىستو في محاولة اغتيال

في مرخ ثع سجل نفدو في معيج القانػن غيخ ان التصػرات الدياسية في  0850, اكسل تعميسو الثانػؼ عام 0848
الحؼ اشاح بعبجالكخيع قاسع ,  0852عام  بجراسة فعاد الى العخاق بعج انقبلالعخاق بعج سشتيغ قصعت عميو مدار ال

اصبح نائب االميغ العام لحدب البعث ونائب رئيذ مجمذ ؾيادة الثػرة وبعج اعبلن الخئيذ البكخ  0858في عام 
خبلل االحتبلل   1112السباب صحية , تدشع الدمصة بذكل رسسي حتى عام  0868تسػز  05اعتدالو الخئاسو في 

اسقط  1112نيدان  8لكػيت وفي االمخيكي لمعخاق اذ دخمت القػات االمخيكية البخيصانية الحجود العخاؾية عبخ ا
تسثالة في ساحة الفخدوس في بغجاد في مذيج اثار السذاعخ عبخ العالع ليعمغ نياية حكسة وبعج ثسانية اشيخ مغ 

 1115/  00/  4السبلحقة اعتقل في قزاء الجور شسال بغجاد في مخبن تحت االرض وحكع عميو باالعجام ششقا  في 
حدغ لصيف الدبيجؼ , مػسػعة االحداب  -. لمسديج مغ التفاصيل يشطخ :  1115/  01/  21ونفح الحكع في 

العخاؾية ) االحداب والجسعيات والحخكات والذخريات الدياسية والقػمية والجيشية في العخاق ( , مؤسدة السعارف 
 .    257 – 256, ص ص  1116لمسصبػعات , بيخوت , 

( ، مػسػعة الحخب عمى العخاق ، 3-0السخصط األمخيكي لزخب العخاق ) تقخيخ ممخز ( الػثيقة رقع ) - 10
 016-014السرجر الدابق ، ص

( ، مػسػعة الحخب عمى العخاق ، 3-0السخصط األمخيكي لزخب العخاق ) تقخيخ ممخز ( الػثيقة رقع ) - 11
 .024-016السرجر الدابق ، ص

مغ عائمة مديحية درس في بغجاد وتخخج  0825ي عخاقي ولج في مجيشة السػصل عام سياس -شارق عديد :  - 12
وتخأس تحخيخ جخيجة  0847مغ كمية االداب بجامعة بغجاد عسل محخرا  في جخيجة الجسيػرية عشج انذائيا عام 

فييا مقاالت  وبجأ يكتب مقاالت اسبػعية برفحة كاممة تحت عشػان حجيث االربعاء , يحاكي 0852الجسيػرية عام 
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دمحم حدشيغ ـيكل الذييخة ) برخاحة ( في صحيفة االىخام , ويعكذ فييا عديد وجية نطخ ؾيادة البعث والحكػمة 
العخاؾية في احجاث الداعة , ىخب الى سػريا بعج انقبلب عبجالدبلم عارف عمى البعثييغ في تذخيغ الثاني عام 

,  0857عاد الى العخاق بعج سيصخة البعث عمى الدمصة عام ,   0855, وعسل في مصبعة البعث حتى عام  0852
 0866ليتػلى في العام التالي رئاسة تحخيخ جخيجة الثػرة الشاشقة بنسع الحدب , ثع عيغ وزيخا  لبلعبلم في عام 

كي , وبعج الغدو االمخي 0880, ثع وزيخا  لمخارجية حتى عام  0872- 0868واصبح نائبا  لخئيذ الػزراء بيغ عامي 
. لمسديج مغ التفاصيل  1104قام بتدميع نفدو لمقػات االمخيكية , تػفي في مجيشة الشاصخية عام  1112لمعخاق عام 

 . 354 – 353حدغ لصيف الدبيجؼ , السجصخ الدابق , ص ص  -يشطخ :
العام لجامعة  وزيخ الخارجية العخاقي ، الى الذاذلي القميبي االميغ –نز الخسالة التي بعث بيا شارق عديد  - 13

تسػز /يػليػ  04حػل خبلف العخاق مع كل مغ الكػيت واإلمارات العخبيهة بذنن الحهجود والشفهط )  –الجول العخبية 
 .038-037( ، ص 0881

 .382، ص1114، القاىخة ،  0الذخق األوسط والػاليات الستحجة ، تخجسة احسج محسػد ، ط، ديفيج دبميػ لير - 14
 . 414، ديفيج دبميػ لير ، السرجر الدابق ، ص 101مخيع جػيذ ، السرجر الدابق ، ص - 15
في كشجا بتاريخ الدادس والعذخون مغ   Vancouverأبخيل كاتخيغ غبلسبي ولجت في فانكػفخ   -( غبلسبي :16)

عمييا . حاصمو عمى  , والجتيا مغ اصػل انجميدية , خجمت في فمدصيغ اثشاء االنتجاب البخيصاني 0831نيدان عام 
جشدية الػاليات الستحجة االمخيكية . حرمت عمى شيادة البكالػريػس في تخرز التاريخ ونطع الحكع مغ كمية 

 , بعجىا اكسمت دراسة الساجدتيخ في مجرسة جػنخ 0825عام  Californiaفي اوكبلنج بكالفػريشيا  Mills مميد 
عمسا  انيا  0852عام Studies   Tohns Hopkins Achool of Internationalلمجراسات الجولية  ىػبكشد 

 :تدشست العجيج مغ السشاصب ابخزىا
 .  0855 االردن عام  -مػضفو سياسية في سفارة الػاليات الستحجة االمخيكية في عسان -0
 .  0858 – 0856مػضفو سياسية في سفارة الػاليات الستحجة االمخيكية في الكػيت عام  -1
 يخة التجريب لمغة العخبية في الدفارة االمخيكية في بيخوت  .مج-2
 مػضفو سياسية في سفارة الػاليات الستحجة االمخيكية في القاىخة . -3
 بعثة الػاليات الستحجة االمخيكية الى االمع الستحجة في نيػنػرك . مػضفو سياسية في -4
 يكية في تػنذ . مجيخة مخكد المغة في سفارة الػاليات الستحجة االمخ  -5
 نائب رئيذ البعثة في سفارة الػاليات الستحجة االمخيكية في دمذق .  -6

وخبلل تمظ السجة السشية كان ليا الجور الخئيدي في االعجاد الشبلق سخاح الخىائغ االمخيكييغ الحيغ اختصفتيع     
( واخحتيع في بيخوت   T.W.A عة لذخكة ) ( التاب 736مجسػعة مغ االرىابييغ اثشاء رحمة الصائخة االمخيكية رقع ) 

يػما  . كسا عسمت مجيخة مكتب وزارة الخارجية لذؤون الذخق االدنى وجشػب اسيا في االردن , سػريا ولبشان  28لسجة 
وافق مجمذ الذيػخ االمخيكي  0877. كسا رشحئيا الخئيذ جػرج بػش االب سفيخة لببلدة في بغجاد وفي اذار عام 

اول أمخآه تتػلى مشرب سفيخة الػاليات الستحجة االمخيكية في دولة عخبية . كسا ُعيشت عزػ وفج  عمييا واصبحت
 ببلدىا الى االمع الستحجة وىي وضيفة صغيخة مقارنتو بػضائفيا الدابقة . 

سبي اوامخىا الى غبل  Madlin Albrightاصجرت مشجوبة االدارة االمخيكية في االمع الستحجة مادليغ اولبخايت   
بتخك وضيفتيا  في خبلل خسذ ساعات مغ تشريبيا وكانت ىحه الحادثو تسثل اىانة كبيخة ليا تقجمت عمى اثخىا 
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بصمب تعيشيا في الرػمال لمعسل في مكتب جيػد االغاثو االندانية االمخيكية ىشاك . واخخ محصاتيا كانت قشرل 
. لمسدزيج مغ التفاصيل  1111عمى التقائج عام بجشػب افخيؿيا حتى احالتيا   Cape Town عام في كيب تاون 

 – 0881غدان بشيان جمػد الذػيمي , االستخاتيجية االمخيكية تجاه العخاق عمى اثخ احتبلل دولة الكػيت  -يشطخ :
؛ الدمان  010, ص  1107جامعة البرخة ,  –دراسة تاريخية , اشخوحة دكتػراه غيخ مشذػره , كمية االداب  1112

 . 1111حديخان  5,  5565(  , بغجاد , العجد , ) صحيفة 
 .  68، ص 1113صبلح نرخاوؼ ، ذاكخة الحخوب : مغ دفتخ مخاسل صحفي ،وكالة الرحافة العخبية ،   - 17
,  23( عسخو عبجالعديد  , مدتقبل الشطام االقميسي العخبي بعج حخب العخاق , مجمة شؤون خميجية , العجد 18)

  .   106, ص  1112
دراسة تاريخية , اشخوحو  0888 – 0850الكػيتية خبلل الفتخة  -( كخيسو سميسان الججايو , العبلقات االردنية 21)

؛ دمحم الخميحي , اصجاء حخب الكػيت ) ردود الفعل  67, ص  1113دكتػراه غيخ مشذػره , جامعة اليخمػك , 
  .     41 – 40, ص ص  0883, دار الداقي , بيخوت ,  0العخبية عمى الغدو وما تبله ( ط

ممظ االردن الثالث ولج في عسان بتاريخ الخابع عذخ مغ تذخيغ الثاني عام   -( السمظ الحديغ بغ شبلل :20)
, اكسل دراستو االبتجائية في الكمية العمسية االسبلمية في عسان , وتابع دراستو في كمية فكتػريا في  0824

سسمكة الستحجة لجراسة العمع العدكخية في سانجىيخست , وتمقى تجريبات سافخ الى ال 0841االسكشجريو , وفي عام 
عدكخية في االكاديسية العدكخية السمكية , وبعج ان تػلى السمظ شبلل بغ عبجهللا حكع السسمكة االردنية الياشسية عام 

غ عبجهللا بعج عام سسي الحديغ بغ شبلل وليا  لمعيج , بعج ذلظ عدل مجمذ الشػاب االردني السمظ شبلل ب 0840
مغ تعيشو بدبب مخضو مسا حجػ بالسجمذ تعيغ مجمذ وصايا عمى العخش حتى يبم  الحديغ بغ شبلل الدغ 

, وقج حكع االردن ذات الشطام السمكي  0842الجستػرؼ لمحكع , وتدشع العخش السمكي في الثاني مغ ايار عام 
.  0888 , تػفي عام 0811ا ممػكا  لبلردن والعخاق مشح عام الجستػرؼ الشػل مجة مشية بيغ افخاد اسختو الحيغ تػجػ 

  .        01, ص 0876عارف احسج سميسان, تاريخ وادؼ االردن, مصبعة االلػان, عسان,  -لمسديج مغ التفاصيل يشطخ:
جامعة , دراسات العمػم االندانية ,  0881 – 0878عبجالفتاح عمي الخاشجان , مديخة الجبمػماسية االردنية ( 21)

 .   0534, ص   0888, االردن ,  3, العجد  11اليخمػك , السجمج 
( ماجج عيادة حجاد , القخار الدياسي االردني حيال االزمة والعجوان الثبلثيشي عمى العخاق , وانعكاساتو عمى 22)

  .  018ص ,  0883االمغ الػششي , رسالة ماجدتيخ غيخ مشذػرة , كمية العمػم الدياسية , جامعة بغجاد , 
, مجمة دراسات  0880 – 0881( غازؼ صالح نيار , العخاق ومحيصو العخبي بعج حخب الخميج  العخبي الثانية 23)

  .     071, ص  0888استخاتيجية , العجد الدادس , 
تسخ ( زيشب عبجالحدغ الدىيخؼ , عبلقات العخاق الجولية وانعكاساتيا عمى االداء الدياسي , وقائع اعسال السؤ 24)

  .   415 – 414, ص ص  1101العمسي الدشػؼ الثاني لقدع الجراسات الدياسية , بيت الحكسة , بغجاد , 
  .  018( ماجج عيادة حجاد , السرجر الدابق  , ص 25)
       -( السمظ فيج بغ عبجالعديد :26)
, مخكد البحػث والجراسات  0دياسية , طالعخاؾية , دراسة في الجغخاؼية ال –( دمحم عبجهللا خالج , الحجود الكػيتية 27)

 .  71,الكػيت , د.ت , ص  الكػيتية
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بقخية كفخ مريمحة في السشػؼية بجسيػرية مرخ العخبية،  0817ولج في الخابع مغ ايار  -حدشي مبارك : ( 28)
اذ حرل عمى تعميع عدكخؼ في الببلد ، اذ تخخج مغ الكمية  سحسج أنػر الداداتخمفا ل لسرخ الخئيذ الخابعوىػ 

، وتخقى في السشاصب العدكخية حتى وصل إلى مشرب رئيذ أركان حخب القػات الجػية، ثع 0841الجػية عام 
وتجرج في العجيج  0862 حخب أكتػبخم ، وقاد القػات الجػية السرخية أثشاء 0861في نيدان                      قائجا  لمقػات الجػية

، وكان قائجا لدبلح الجػ آنحاك، ونفح أول ضخبة 0862مغ السشاصب العدكخية والدياسية ، شارك في نرخ اكتػبخ 
عمى يج جساعة  0870اختاره دمحم انػر الدادات نائبا  لخئيذ الجسيػرية وعقب اغتيالو عام  0864جػية،  وفي عام 

، تشحي مبارك عغ الحكع ، 1100شباط  00اسبلمية مرخية , تقمج رئاسة الجسيػرة بعج استفتاء شعبي , وفي سمؽية 
، لمسديج مغ التفاصيل يشطخ: عديدة فػال بابيتي، مػسػعة األعبلم ) العخب 1100يشايخ  14وذلظ عمى إثخ ثػرة 

 .013ص ، 1118, دار الكتب العمسية، بيخوت، ،  3والسدمسيغ والعالسييغ(،ج
  .   415(زيشب عبجالحدغ الدىيخؼ , السرجر الدابق , ص 31)
, الذخكة  0(رامدؼ كبلرك , الشار ىحه السخة جخائع الحخب االمخيكية في الخميج , تخجسة : مازن حساده , ط30)

  .    27, ص  0882االردنية لمرحافة والشذخ , عسان , 
, 0880, السسمكة االردنية الياشسية, عسان, 0880اذار  –0881الكتاب االبيس, االردن وازمة الخميج, اب ( 31)

   .2ص
 .   43, ص1108, االردن, 0م(, ط0888 –0881دمحم ميجؼ صالح الدامخائي, العبلقات االردنية االمخيكية )( 32)
م ) دراسة تحميمية 1111 – 0881عبجالرسج دمحم اميغ الغخيخؼ , سيادة العخاق واستقبللو الديياسي لمفتخة مغ  ( 33)

 . 016, ص  1111, بيخوت ,  0وافاق مدتقبمية ( , ط
, دراسة تاريخية في العبلقات الدياسية  0880 – 0810االردنية  –عثسان فتحي صالح , العبلقات العخاؾية  ( 34)

 .  078, ص  1107, االردن ,  0, ط 1ادية والثقاؼية , جواالقتر
ساكدػنيا  –وكان يعج امخيكيا  مثاليا  بخوتدتانتيا  انغمػ  0813حديخان عام  01ولج في بػسصغ  -جػرج بػش :( 35)

الستحجة ابيس يشتسي الى سبللة شػلة مغ الػجياء االمخيكييغ , وكان سياسيا  وىػ الخئيذ الحادؼ واالربعيغ لمػاليات 
 – 0870, ونائب رئيذ الػاليات الستحجة االمخيكية الثالث واالربعيغ بيغ عامي  0882 – 0878االمخيكية مشح عام 

 1111, وعزػا  في الحدب الجسيػرؼ وعزػا  في الكػنغخس ثع مجيخا  لمسخابخات السخكدية االمخيكية مشح عام  0878
او بػش االكبخ او جػرج بػش االب لتسيده عغ ابشو االكبخ  30ػش أصبح يذار اليو بنسع جػرج ىه . و . بػش او ب

. لمسديج  1111جػرج ديبمػ بػش الحؼ اصبح الخئيذ الثالث واالربعيغ لمػاليات الستحجة االمخيكية بعج انتخابات عام 
زفمت الى جػرج نايجل ىاممتػن , الؿياصخة االميخيكيػن ) سيخ الخؤوساء مغ فخانكميغ د . رو  -مغ التفاصيل يشطخ :

 .  512 – 436, ص ص  1102, شخكة السصبػعات لمتػزيع والشذخ , بيخوت ,  0دبميػبػش ( , ط
التابعة   Lincolnshireفي مقاشعة ليشكػلشذايخ  0841تذخيغ االول عام  02مارغخيت تاشتخ : ولجت في  (36)

سبادغ الجيشية الستذبعة بالتعاليع التي تقع في شخق انجمتخا وتخعخعت عمى ال  Grantham لسجيشة غخانثام 
وزعيسة حدب   0881 – 0868البخوتدتانتية , وىي سياسية بخيصانية كانت رئيدة وزراء السسمكة الستحجة لمسجة مغ 

, وىي اول امخأة تتػلى رئاسة الػزراء في البمج وتعتبخ مجة حكسيا ىي االشػل  0881 – 0864السحافطيغ لمسجة 
سيت السخأة الحجيجية وتعتبخ مغ ابخز الذخريات السؤثخة في بمجىا . لمسديج مغ التفاصيل خبلل القخن العذخيغ وس

  -يشطخ :

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%83%D8%A7%D9%85_%D9%85%D8%B5%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D9%85%D8%B5%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A3%D9%86%D9%88%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%88%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9#.D9.82.D8.A7.D8.AF.D8.A9_.D8.A7.D9.84.D9.82.D9.88.D8.A7.D8.AA_.D8.A7.D9.84.D8.AC.D9.88.D9.8A.D8.A9_.D8.A7.D9.84.D9.85.D8.B5.D8.B1.D9.8A.D8.A9_2
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%88%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9#.D9.82.D8.A7.D8.AF.D8.A9_.D8.A7.D9.84.D9.82.D9.88.D8.A7.D8.AA_.D8.A7.D9.84.D8.AC.D9.88.D9.8A.D8.A9_.D8.A7.D9.84.D9.85.D8.B5.D8.B1.D9.8A.D8.A9_2
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B1%D8%A8_%D8%A3%D9%83%D8%AA%D9%88%D8%A8%D8%B1
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Margaret Thatcher , Thepath to power , London , Publishers Harper Colins , 1995 , p . 
46 ; Michael Lynch and Hodder Stoughton , Profile Extrcted From Modern British 
History 1990 – 1999 , 2001 , P  177 .                                                

 . 017عبجالرسج دمحم اميغ الغخيخؼ , السرجر الدابق  , ص  ( 37)
  05, ص0886, عسان, 0فع ومقجمات حخب امخيكا ضج العخاق, ط, دوادمحم االدىسي, الصخيق الى حخب الخميج (38)
, مخكد الجراسات االقميسية ,  1115 – 1112فػاز مػفق ذنػن , العبلقات الدياسية بيغ االردن والعخاق  ( 41)

 .   1, ص  1116السػصل , 
 .    252, ص  0867نجوة بحثية , الغدو العخاقي لمكػيت , نذخت في سمدمة عالع السعخفة , يشاييخ ,  ( 40)
ني مغ امة الخميج , مجمة العمػم االندانية , الجامعة االردنية , السجمج عبجهللا نقخش , السػقف الدياسي االرد ( 41)

 .     232, ص  0883, عسان ,  3, العجد  10
, عسان ,  0, ط 1101 – 1112عجؼ أسعج خساس , العخاق واالردن , دراسة في تصػييخ العبلقات الثشائية ( 42)

 .  008 – 007, ص ص  1106
ليتػانيا , ىاجخ مع عائمتو الى الػاليات الستحجة االمخيكية عام  –في كػبانا  0841ام ولج ع -مػشيو أريشد : ( 43)

( في اليشجسة مغ السعيج التكشمػجي في ماساشػستذ . انزع الى تشطيع بيتار   A . Bونال المقب االول )  0828
. عاد الى  0837 – 0836 في الػاليات الستحجة االمخيكية وعرابة ) االيتدل ( في شسال افخيؿيا خبلل السجة

لستابعة دراستو لشيل لقب الساجدتيخ مغ السعيج التكشمػجي في كاليفػرنيا .  0840الػاليات الستحجة االمخيكية في عام 
رايت , واثخ عػدة الى الكيان الرييػني التحق  –والتحق بسذخوع تصػيخ محخكات الصائخات الشفاثو في شخكة كختيذ 

ية ) التخشيػن ( بحيفا في قدع ىشجسة الصيخان ومشح درجة االستاذية , ليعيغ بعجىا نائبا  لسجيخ بسعيج اليشجسة التصبيؿ
وكانت لو مداىسات في ترشيع الصائخات ونال لقب ) امغ  0860 – 0851عام الرشاعات الجػية االسخائيمة بيغ 

واستجعي  0872 – 0871االمخيكية عام . عيغ سفيخا  لمكيان الرييػني في الػاليات الستحجة  0868اسخائيل ( لعام 
كمف بخعاية  0875لتػلي وزارة الجفاع االسخائيمية بعج استقالة أريئيل شارون مشيا . اثشاء حكػمة الػحجة الػششية عام 

بدبب  0876شؤون الفمدصيشيغ في الكيان الرييػني كػنو وزيخا  بجون وزارة , كسا استقال مغ السجمذ الػزارؼ عام 
كخة الغاء مذخوع ) الفي ( لبلنتاج العدكخؼ لكشو عاد بعج اشيخ وزيخا  لمجفاع , كسا استجعي مغ قبل معارضتو ف

نتشياىػ لتػلي مشرب وزيخ الجفاع في حكػمتو بعج ان اقال ) اسحاق مخدخاؼ ( مغ مشربو فقبل السيسة وبقي فييا 
ػني مشرػر , معجع االعبلم والسرصمحات ج -. لمسديج مغ التفاصيل يشطخ : 0888حتى نياية حكػمة نتياىػ عام 

 .  16 – 15, ص  ص  1118, السخكد الفمدصيشي لمجراسات االسخائيمية , فمدصيغ ,  0الرييػنية واالسخائيمية , ط
 .    258نجوة بحثية , الغدو العخاقي لمكػيت ,السرجر الدابق , ص  ( 44)
 .    261السرجر نفدو , ص  ( 45)
 .   0536اشجان , السرجر الدابق  , ص عبجالفتاح عمي الخ ( 46)
 .    260نجوة بحثية , الغدو العخاقي لمكػيت ,السرجر الدابق , ص  ( 47)
ليمى شخف واخخون , ازمة الخميج وتجاعياتيا عمى الػشغ العخبي , مخكد دراسات الػحجة العخبية , بيخوت , ( 48)

 .        010, ص  0880
 .    58,السرجر الدابق , ص دمحم ميجؼ صالح الدامخائي  ( 51)
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 .    014ليمى شخف واخخون ,,السرجر الدابق , ص  ( 50)
 .   147 - 146ص , 1110(, بيخوت, 0888–0878)حالة االردن  ةعمي محافطة, الجيسقخاشية السقيج( 51)
يع غخابيو( 52)  .  36, ص0886االردن,  –, عسان 0885 – 0835ػن في االردن , جساعة االخػان السدمسابخـا
نيفيغ عبجالسشعع مدعج , مػقف التيارات االسبلمية مغ أزمة الخميج , مجمذ الشذخ العمسي , مجمة العمػم ( 53)

 .    63, ص  0880,  1 – 0, العجد  08االجتساعية , مجمج 
 .    0881/  8/  6بيان صادر عغ الحدب الذيػعي االردني في ( 54)
عسخ خخبػش حسايل , الشقايات السيشية االردنية خرائريا السؤسدية ودورىا الدياسي , دار الدشجباد لمشذخ ,  ( 55)

 .    41 – 36, عسان , ص ص  1111
 .     0881/  7/  10, الثبلثاء  6218الخأؼ , ) صحيفة ( , العجد ( 56)
 السرجر نفدو .   ( 57)
 .     0881/  7/  18الربعاء , ا 6226الخأؼ , ) صحيفة ( ,العجد  ( 58)
 .   0880بيان  صادر عغ نقابة السيشجسيغ االردنييغ الى كافة الييئات اليشجسية العخبية عام  ( 61)
 .     0881/  7/  5, االثشيغ  1527صػت الذعب , ) صحيفة ( العجد ( 60)
 .      0881/  7/  5, االثشيغ  1527صػت الذعب , ) صحيفة ( العجد  ( 61)
 .       0881/  7/  12, الخسيذ  6220بيان  صادر عغ نقابة السيشجسيغ , الخأؼ , ) صحيفة ( , العجد  (62)
 .        0881/  7/  06, االربعاء  6214الخأؼ , ) صحيفة ( ,العجد  (63)
 .     0881/  8/  3,  3375جػردن تايسد , ) صحؽية ( العجد ( 64)
 .     0880/  0/  01اجخيت معو بتاريخ   CNNتمفديػن االمخيكية مقابمة السمظ حديغ مع شبكة ال( 65)
    ( السرجر نفدو .   66)
( رسالة مػجو مغ الجكتػر عبجهللا الخصيب رئيذ االتحاد العام لمجسعيات الخيخية االردني الى الجكتػر اوميج 67)

    .   0881/  8/  1بغجاد بتاريخ  –وزارة العسل  –مجحت مبارك رئيذ ىيئة الصفػلة 
 .   0881/  7/  5, االحج  1526الذعب , ) صحيفة ( , العجد  ( 68)


