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 :تــــــاإلالذم

ُاهُا مً الخلُج الٗغبي نهاًت        ض اوسحاب بٍغ م٘ ا٢تراب مٖى

، اٖاصث الىالًاث اإلاخدضة عؾم اؾتراجُجُتها ججاه صو٫ 1971ٖام 

ًٌ طل٪ بمٗؼ٫ ًٖ نغاٖها م٘ الاجداص  اإلاى٣ُت، ولم ٨ً

ُاوي ؾُسل٠  ُتي، اط اصع٦ذ واقىًُ ان الاوسحاب البًر الؿٞى

بمساَغ حمت، وبسانت وعاءه ٞغاٙ امني ٦بحر ؾُد٠ اإلاى٣ُت 

ُِذ، الظًً ؾُداولىن صون اصوى ق٪ مض  مً ٢بل الؿٞى

 بخد٤ُ٣ 
ً
هٟىطهم هىا٥، الؾُما وان الخلُج الٗغبي مغجبُت حضا

ُتي في الىنى٫ الى اإلاُاه الضاٞئت. مً هىا خمل ٖام  الحلم الؿٞى

ذ، والتي 1971 ٨ُت ججاه ال٩ٍى ، عئي حضًضة في الخُلٗاث الامٍغ

 ٖل
ً
ت اٖخمضث اؾاؾا ى جىز٤ُ الٗال٢اث الؿُاؾُت والٗؿ٨ٍغ

والامىُت مٗها، بهضٝ الىنى٫ الى ٖال٢اث اقمل واوؾ٘ ٖلى 

 مسخل٠ الانٗضة. 

     
ً
تي ٌٗىن حُضا خضر طل٪ في و٢ذ ٧ان ُٞه نىإ ال٣غاع ال٩ٍى

ان الىالًاث اإلاخدضة صولت ٖٓمى ولها ز٣لها في اإلاكهض الضولي، 

امت اإلاٗؿ٨غ  ت وا٢خهاصًت م٨ىتها مً ٖػ وجخمخ٘ ب٣ىة ٖؿ٨ٍغ

الٛغبي، ومً زم ٞان الغوابِ مٗها الؾُما في الجاهب الٗؿ٨غي 

اؾخدباب الامً والاؾخ٣غاع  والامني، ؾ٩ُىن لها اهمُتها في

 ًٖ صعء الازُاع الخاعحُت ٖجها، وبالخهىم 
ً
الضازلي، ًٞال

غ  جل٪ الىاحمت ًٖ مداوالث الٗغا١ يمها الُه. لظا ٞان الَا

 بالٗامل 
ً
دُت هدى واقىًُ اعجبُذ اًًا الٗامت للخىحهاث ال٩ٍى

ىُت  ت والامىُت بين الىالًاث اإلاخدذة الامٍش  العالكاث السُاسُت والعسىٍش

ذ  ىُت 1794 -1791والىٍى  في طىء الىزائم الامٍش

 *عالء سصان فاطل  

 مشهض دساساث البصشة والخلُج العشبي

 اإلالخص  معلىماث اإلالالت

خ اإلالالت : جاٍس ذ في اإلاضة            ٨ُت وال٩ٍى ت والامىُت بحن الىالًاث اإلاخدضة الامٍغ  – 1971مثلذ الٗال٢اث الؿُاؾُت والٗؿ٨ٍغ

 في مجا٫ الٗال٢اث الضولُت. اط انها لم ج٣خهغ ٖلى َبُٗت الخٗاون بحن الجاهبحن ٞدؿب، بل 1974
ً
 باعػا

ً
، خضزا

في الامىع اإلاخٗل٣ت بةهخاج الىِٟ واؾٗاعه، ازغث وجإزغث في الاخضار الضولُت والا٢لُمُت اإلاهمت، وبسانت 

ُاوي نهاًت ٖام  ، و٦ظل٪ 1971والخُىعاث اإلاثحرة التي قهضتها مى٣ُت الخلُج الٗغبي ٣ٖب الاوسحاب البًر

ً الاو٫  ، و٢ُام الضو٫ 1973اخضار الكغ١ الاوؾِ حغاء الحغب التي اهضلٗذ بحن الٗغب واؾغاثُل في حكٍغ

      الًاث اإلاخدضة والضو٫ الٛغبُت اإلاؿاهضة إلؾغاثُل. الٗغبُت بدٓغ الىِٟ ٖلى الى 

ش الاؾخالم:   30/12/2021 جاٍع

ش الخٗضًل :   11/1/2022 جاٍع

ــــغ: ـــى٫ اليــكــ   8/2/2022 ٢بــ

  19/7/2022 مخىٞغ ٖلى الىذ:
   

  اليلماث اإلافخاخُت :

امً الخلُج الٗغبي، الىالًاث املحخضة 

ذ، خغب ً الاو٫  وال٩ٍى ، 1973حكٍغ

 .1973خٓغ الىِٟ ٖام 
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خباعاث الؿُاؾُت  الٗؿ٨غي والامني، واللظان ٧اها م٣ُضان بااٖل

 هضتها مى٣ُت الكغ١ الاوؾِ. التي ق

٨ُت       دُت قهضث ج٣لباث ٖضة  –بُض ان الٗال٢اث الامٍغ ال٩ٍى

آهظا٥، ٞخاعة ٧اهذ في اًٞل خاالتها، وازغي هبُذ الى اصوى 

اتها. و٧ان طل٪ بؿبب مىا٠٢ البلضان مً بٌٗ الاخضار  مؿخٍى

 ٖلى َبُٗت الٗال٢اث 
ً
الضولُت والا٢لُمُت، والتي ازغث ٦ثحرا

 الى خضور جباٖض واضح بحن الىالًاث اإلاخدضة بُجهم
ً
ا، و٢اصث ازحرا

 لم ًغؤب الا بٗض حهىص صبلىماؾُت 
ً
ذ، واخضزذ قغزا وال٩ٍى

زىاثُت، صٞٗذ باججاه جم٨حن مهالح بالصهما الٗلُا ٖلى 

خباعاث الازغي.  الٖا

: ج٨مً اهمُت البدث في ٧ىهه ٦غؽ لىن٠ اهمُت البدث

ت و  الامىُت بحن الىالًاث اإلاخدضة الٗال٢اث الؿُاؾُت والٗؿ٨ٍغ

ث مً انٗب اإلاغاخل التي مغث بها  ذ، في مغخلت ٖضَّ وال٩ٍى

ُاوي نهاًت ٖام  مى٣ُت الخلُج الٗغبي ٣ٖب الاوسحاب البًر

 خاولذ ال٣ىي الٗٓمى 1971
ً
 ز٣ُال

ً
، والظي جغ٥ زلٟه اعزا

ُتي ملئه بخىاحضها ومض  اإلاخمثلت بالىالًاث اإلاخدضة والاجداص الؿٞى

ذ الى هٟىطه ، لجإث ال٩ٍى ا الى هىا٥. وفي ْل جل٪ الٓغٝو

اإلاٗؿ٨غ الٛغبي في ؾبُل صٖم ويٗها الؿُاس ي، وجدهحن هٟؿها 

.
ً
 وامىُا

ً
ا  ٖؿ٨ٍغ

: اهُل٣ذ اق٩الُت البدث مً املحاوع الاؾاؽ اشيالُت البدث

٨ُت  دُت للمضة  –في الٗال٢اث الامٍغ ، والتي 1974 – 1971ال٩ٍى

ت والامىُت، لظا ٞان البدث جمثلذ بإوحهها الؿُاؾُت وا لٗؿ٨ٍغ

 ؾُداو٫ الاحابت ًٖ الاؾئلت الاجُت:

ُاوي مً الخلُج الٗغبي في الٗال٢اث   -1 ٠ُ٦ ازغ الاوسحاب البًر

٨ُت  ت والامىُت؟  –ألامٍغ دُت في الجىاهب الؿُاؾُت والٗؿ٨ٍغ  ال٩ٍى

 في   -2
ً
ذ الحضوصًت م٘ الٗغا١ ؾببا هل ٧اهذ مك٨الث ال٩ٍى

ؼ الٗال٢اث ٨ُت  حٍٗؼ دُت؟ –ألامٍغ  ال٩ٍى

ما هي او٩ٗاؾاث وحىص اؾغاثُل في الكغ١ الاوؾِ، ونغاٖها  -3

ذ؟   م٘ الضو٫ الٗغبُت ٖلى الٗال٢اث بحن الىالًاث اإلاخدضة وال٩ٍى

ما جإزحر خٓغ الىِٟ الٗغبي ٖلى الىالًاث اإلاخدضة وخلٟائها  -4

الاؾغاثُلي ٖلى اإلاكهض الؿُاس ي  -حغاء الهغإ الٗغبي 

ذ؟والٗؿ٨  غي بحن الىالًاث اإلاخدضة وال٩ٍى

 : فشطُت البدث

ُاوي مً       ما ان جإ٦ضث الىالًاث اإلاخدضة مً ان الاوسحاب البًر

ذ الى  الخلُج الٗغبي ؾًُغ بمهالحها في اإلاى٣ُت، ختى ؾاٖع

ذ، الامغ  جىز٤ُ ٖال٢اتها م٘ صو٫ الخلُج الٗغبي بما ٞحها ال٩ٍى

، ووحضج
ً
ؼ ٦ُانها الظي عخبذ به الازحرة ٦ثحرا ه ٞغنت مااجُه لخٍٗؼ

٨ُت،  ت باألؾلحت الامٍغ الؿُاس ي والامني وجضُٖم جغؾاهتها الٗؿ٨ٍغ

ذ الُه. الا ان وحىص  الؾُما بٗض مداوالث الٗغا١ يم ال٩ٍى

 
ً
اؾغاثُل في الكغ١ الاوؾِ، ونغاٖها م٘ الٗغب، ٧ان ؾببا

٨ُت   في جىجغ الٗال٢اث الامٍغ
ً
دُت، والتي ونلذ ال –مباقغا ى ال٩ٍى

 ً اتها ازغ اهضإل الحغب بحن الٗغب واؾغاثُل في حكٍغ اصوى مؿخٍى

، واٖالن الضو٫ الٗغبُت خٓغ الىِٟ ٖلى الىالًاث 1973الاو٫ 

اإلاخدضة والضو٫ اإلاؿاهضة إلؾغاثُل في الحغب التي اهضلٗذ بحن 

 الازحرة والٗغب آهظا٥.

: يهضٝ البدث الى جىيُذ الٗال٢اث الؿُاؾُت هذف البدث

ذ والٗؿ٨ٍغ ٨ُت وال٩ٍى ت والامىُت بحن الىالًاث اإلاخدضة الامٍغ

ت في 1974 -1971 ، واْهاع ازغ الخُىعاث الؿُاؾُت والٗؿ٨ٍغ

 الكغ١ الاوؾِ ٖلى ٖال٢اث البلضًً الثىاثُت.

: اٖخمض الباخث في هظه الضعاؾت ٖلى مىهجحن، مىهجُت البدث

خي، وطا٥ مً احل جدب٘ مؿاع الاخضار  اولهما: اإلاىهج الخاٍع

٤ حؿلؿلها الؼمني. اما الثاوي ٞهى اإلاىهج ا سُت ٖلى ٞو لخاٍع

الخدلُلي، بىنٟه الاصاة التي جم اٖخماصها إلًًاح الاؾخٟهاماث 

الىاعصة في بق٩الُت الضعاؾت وؤلاحابت ٖلحها، ومً زم جدلُل 

 ألاخضار بُٛت الىنى٫ الى ؤص١ الاؾخيخاحاث.

ؽ الاو٫ : ٢ؿم البدث ٖلى م٣ضمت ومبدثحن، ٦غ هُيلُت البدث

٨ُت  دُت بحن ٖامي ) -مجهما لضعاؾت الٗال٢اث الامٍغ  – 1971ال٩ٍى

(. وجىاو٫ الثاوي ازغ الاخضار الا٢لُمُت والضولُت في 1972

ذ في اإلاضة ) (. 1974-1973الٗال٢اث بحن الىالًاث اإلاخدضة وال٩ٍى
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وجب٘ طل٪، زاجمت اخخىث ٖلى ؤهم الاؾخيخاحاث التي جىنل 

ىامل ومهاصع البدث، الظي اٖخمض البدث بلحها، و٢اثمت ه

٨ُت اإلايكىعة،  بك٩ل عثِـ ٖلى وزاث٤ وػاعة الخاعحُت ألامٍغ

وبسانت الىزاث٤ اإلاخٗل٣ت بالكغ١ الاوؾِ، والتي وكغث في ٖامي 

 .2019و 2011

ىُت  : العالكاث الامٍش
ً
دُت بين عامي  -اوال  .1792 – 1791الىٍى

ذ الى ٖام         ش الٗال٢اث بحن الىالًاث اإلاخدضة وال٩ٍى ٌٗىص جاٍع

، ٖىضما ٞخدذ واقىًُ ٢ىهلُت لها في ألازحرة، والتي 1951

ذ اؾخ٣اللها ٖام  ، 1961اؾخمغث في ٖملها الى ان اٖلىذ ال٩ٍى

 مً الىالًاث اإلاخدضة 
ً
لخخدى٫ ال٣ىهلُت بلى ؾٟاعة اٖتراٞا

ذ صولت مؿخ٣لت، وهى ألا  مغ الظي ا٦دؿب ؤهمُخه بال٩ٍى

ٌ الٗغا١  ذ، ٞع الؿُاؾُت آهظا٥. ٞبٗض اٖالن اؾخ٣ال٫ ال٩ٍى

تراٝ بها، واصعى بدبُٗتها له، لظا ٧ان اٖتراٝ الىالًاث اإلاخدضة  الٖا

ذ، بمثابت ٞغى لىا٢٘ ؾُاس ي صولي ال ًم٨ً للٗغا١ ؤن  بال٩ٍى

 . (1)ٌٛحره بةعاصجه

الجاهبحن بٗض ان ٢ضم اعج٣ى مؿخىي الخمثُل الضبلىماس ي بحن        

ذ ٖبض Parker T. Hartباع٦غ هاعث  ، ؤوعا١ اٖخماصه بلى ؤمحر ال٩ٍى

، ل٩ُىن او٫ ؾٟحر ٧1962اهىن الثاوي  7هللا الؿالم الهباح في 

ذ ذ ؾٟاعة (2)للىالًاث اإلاخدضة في ال٩ٍى . ٖلى خحن اٞخخدذ ال٩ٍى

لها في واقىًُ في اًاع مً الٗام هٟؿه، وانبذ ٖبض الغخمً 

ذ في الىالًاث اإلاخدضة (3)الٗخ٣ُي ؾالم  لل٩ٍى
ً
 .(4)او٫ ؾٟحرا

ذ ٖلى هدىها      ْلذ الٗال٢ت بحن الىالًاث اإلاخدضة وال٩ٍى

 
ً
 او جٟاٖال

ً
  الُبُعي، ولم حكهض جدؿىا

ً
، اط ؾٗذ ؾُاؾتهما ٦بحرا

الخاعحُت آهظا٥ لخد٤ُ٣ مهالح مخباًىت في الخلُج الٗغبي. ٟٞي 

اإلاخدضة مٗٓم اهخمامها ٖلى الى٢ذ الظي ع٦ؼث ُٞه الىالًاث 

الضو٫ ال٨بري في اإلاى٣ُت مثل بًغان واإلامل٨ت الٗغبُت الؿٗىصًت، 

، وخاولذ الب٣اء 
ً
ذ ؾُاؾت زاعحُت مداًضة وؿبُا اجبٗذ ال٩ٍى

 مً 
ً
بُٗضة ًٖ مٗٓم الهغاٖاث ؤلا٢لُمُت والضولُت. وبضال

الحهى٫ ٖلى التزاماث زاعحُت مً ال٣ىي ال٨بري ُٞما ًخٗل٤ 

ذ ٖلى خماًت مٓلت ٖغبُت ٚحر عؾمُت بإمجها،   .(5)اٖخمضث ال٩ٍى

ُاهُا هُتها الاوسحاب مً الخلُج الٗغبي نهاًت      الا ان بٖالن بٍغ

، ٧ان له جضاُٖاجه ٖلى ٖال٢اث الىالًاث اإلاخدضة بضو٫ 1971ٖام 

اإلاى٣ُت، اط ٚحرث واقىًُ اؾتراجُجُاتها ججاه الكغ١ ألاوؾِ، 

 وا٢ٗت
ً
ضث اإلاى٣ُت ٖمىما ٩ي،  ٖو يمً هُا١ ألامً ال٣ىمي ألامٍغ

ت ؤو حؿهیالث جدُذ  لهظا بضؤث جخٟاوى ٖلى ا٢امت ٢ىاٖض ٖؿ٨ٍغ

لى  ُاوي. ٖو  ًٖ الاوسحاب البًر
ً
لها ملئ الٟغاٙ الظي ؾِىجم خخما

م مً ان واقىًُ اٖخمضث ؾُاؾت الٗمىصًً اإلادؿاهضًً:  الٚغ

ان اًغان واإلامل٨ت الٗغبُت الؿٗىصًت، بىنٟهما الحلُٟان اللظ

٨ُت، الا انها ؾٗذ  ًخدمال اٚلب احغاءاث خماًت اإلاهالح ألامٍغ

ُض ٖال٢اتها م٘ الضو٫ الهٛحرة في اإلاى٣ُت  الى جَى
ً
. ومما ال (6)اًًا

٩ي،  ذ ٧اهذ هي الا٢غب للمسُِ الامٍغ ق٪ ُٞه، ان ال٩ٍى

ذ بٗال٢اث   ًٖ زغوتها الىُُٟت الهاثلت، جمخٗذ ال٩ٍى
ً
ٞبُٗضا

ُاهُا، التي حٗضَّ خلُٟت واقىًُ الاولى، هاهُ٪   م٘ بٍغ
ً
وز٣ُت حضا

ُدُت في الخلُج  ذ هٟؿها لم جدبظ الؿُاؾت الؿٞى ًٖ ان ال٩ٍى

ض لالجداص الٗغبي، الؾُما وان لضيه ا مك٨الث م٘ الٗغا١ اإلاٍا

ه في اإلاى٣ُت.  ُتي واخض اطٖع  الؿٞى

 بخىز٤ُ ٖال٢اتها م٘       
ً
٨ُت ٦ثحرا لظا، اهخمذ الاصاعة الامٍغ

ذ، ٟٞي  غ الخاعحُت ٧1970اهىن الاو٫  22ال٩ٍى ، اعؾل وٍػ

٩ي ولُام عوحغػ  ، مظ٦غة بلى الغثِـ William P. Rogers (7)الامٍغ

٩ي دكاعص الامٍغ ، ويٗذ ٢غاع بُ٘ Richard Nixon( 8)ه٨ُؿىن  ٍع

ذ في الؿُا١ ألا٦بر  ت بلى ال٩ٍى ألاؾلحت واإلاٗضاث الٗؿ٨ٍغ

إلمضاصاث الىِٟ، وبُيذ اهمُت الثروة الىُُٟت في الخىمُت 

اث  الاحخماُٖت والا٢خهاصًت ؤلا٢لُمُت، ومحزان اإلاضٖٞى

٩ي  . (9)ألامٍغ

، مظ٦غة الى 1971وي ٧اهىن الثا 3اٖض مجلـ الامً ال٣ىمي في       

٩ي لكاون الامً ال٣ىمي هجري ٦ِؿىجغ ( 10)مؿاٖض الغثِـ الامٍغ

Henry A. Kissinger ذ للمبُٗاث ، اقاعث الى ؤهلُت ال٩ٍى

 
ً
ت الخاعحُت، وا٢ترخذ انضاع الغثِـ ه٨ُؿىن ٢غاعا الٗؿ٨ٍغ

 ٌكحر الى "
ً
ذ عؾمُا ان جىفير اإلاىاد والخذماث الذفاعُت للىٍى

". وبُيذ ان ث اإلاخدذة والسالم العالميسُعضص أمً الىالًا
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ت،  ٘ مهاصع بمضاصها باإلاٗضاث الٗؿ٨ٍغ ذ مهخمت بدىَى ال٩ٍى

بت في قغاء بٌٗ اؾلحتها مً الىالًاث اإلاخدضة. ٦ما  واْهغث ٚع

 مً الٗغا١ 
ً
 زاعحُا

ً
ذ جىاحه تهضًضا اقاعث اإلاظ٦غة الى ان ال٩ٍى

  "، الظي َالب بها في ؤواثل الؿخِىُاثاإلاخؼشفحاعها "
ً
وؤزاع ٖضصا

مً الجزاٖاث الحضوصًت مٗها مىظ طل٪ الححن. وان مً مهلحت 

ذ في عصٕ هظا التهضًض، ألن الٗمل  الىالًاث اإلاخدضة مؿاٖضة ال٩ٍى

دُت بلى  الٗؿ٨غي في اإلاى٣ُت ٢ض ٌُٗل بمضاصاث الىِٟ ال٩ٍى

 مً 
ً
ذ حٗاوي ؤًًا ؤوعوبا الٛغبُت. ٦ما هىهذ اإلاظ٦غة الى ان ال٩ٍى

 لخىاحض اٖضاص ٦بحرة مً مك٩لت ؤمىُت 
ً
صازلُت، هٓغا

اث  ، اوضحذ اإلاظ٦غة بان اإلاكتًر
ً
الٟلؿُُيُحن ٞحها. وازحرا

دُت ال جازغ ٖلى الخىمُت الا٢خهاصًت في البالص، ألن  ت ال٩ٍى الٗؿ٨ٍغ

ان للٛاًت اث ٢ٍى تي ومحزان اإلاضٖٞى  . (11)الا٢خهاص ال٩ٍى

 للغثِـ ه٨ُ     
ً
ا  ٢ٍى

ً
 ؿىن، الظياُٖذ اإلاظ٦غجحن اٖاله صاٞٗا

ذ انبدذ ماهلت ٧1971اهىن الثاوي  17ؤٖلً في  ، ؤن ال٩ٍى

ت  للحهى٫ ٖلى ؤؾلحت بمىحب ٢اهىن اإلابُٗاث الٗؿ٨ٍغ

. الا ان اخض اإلاك٨الث التي ٧اهذ جىاحه جهضًغ (12)الخاعحُت

ذ،  دُت ماهغة ومضعبت اؾلحت مُٗىت لل٩ٍى هي ٖضم وحىص ٢ىة ٧ٍى

 باؾخُاٖتها حكُٛل حمُ٘ ألاهٓمت 
ً
وألاؾلحت اإلاخُىعة. و٧ان حُضا

ت في الىالًاث اإلاخدضة ؤخض  بُت الٗؿ٨ٍغ خًىع الضوعاث الخضٍع

٨ُت مً  الحلى٫ اإلام٨ىت التي ًم٨ً ؤن ج٣ضمها الح٩ىمت الامٍغ

ت الخاعحُت. و٧ان البضًل آلازغ  زال٫ بغهامج اإلابُٗاث الٗؿ٨ٍغ

دُت، مً ؤحل  ٩ي ٖلى ألاعاض ي ال٩ٍى هى جىاحض الجِل ألامٍغ

ب ال٣ دُت ٖلى ألاؾلحت وج٣ضًم اإلاكىعة لهاجضٍع   .(13)ىاث ال٩ٍى

ذ بمسخل٠       ؼ ٖال٢اتها م٘ ال٩ٍى خاولذ واقىًُ حٍٗؼ

ذ في  ٩ي ال٩ٍى ض امٍغ ، ٧1971اهىن الثاوي  20املجاالث، اط ػاع ٞو

 ً ٨ُت حىن بعٍو ، John N. Irwinيم و٦ُل وػاعة الخاعحُت الامٍغ

ومضًغ م٨خب الى٢ىص والُا٢ت واإلاىاعص الضولُت في وػاعة الخاعحُت 

٨ُت حُمـ ؤ٦ُجز  غ James E. Akinsالامٍغ ، وهاثب مؿاٖض وٍػ

٩ي لكاون الكغ١ الاصوى وحىىب اؾُا عوصحغ  الخاعحُت الامٍغ

ذ Rodger P. Daviesصًٟحز  ٩ي في ال٩ٍى . وبدًىع الؿٟحر الامٍغ

ض في الُىم هٟؿه ٣ٖ John P. Walsh (14)حىن والل ض الٞى

ذ نباح الؿالم الهباح  م٘ ؤمحر ال٩ٍى
ً
غ (15)احخماٖا ، ووٍػ

 ً تي ٖبض الغخمً الٗخ٣ُي. وبٗض ان ه٣ل بعٍو الىِٟ واإلاالُت ال٩ٍى

جدُاث الغثِـ ه٨ُؿىن لألمحر نباح ؾلمه عؾالت شخهُت مً 

، خملذ في َُاتها ٢ل٤ واقىًُ مً اإلااقغاث (16)ه٨ُؿىن 

٤ مؿضوص في اإلاٟاوياث اإلاتزاًضة ٖلى الىنى  ٫ الىقُ٪ الى ٍَغ

بحن الضو٫ اإلاىخجت للىِٟ وقغ٧اث الىِٟ الٗاإلاُت. وبُيذ ؤن مثل 

. الن بمضاصاث الىِٟ ؤمغ خُىي للٗالم 
ً
هظا اإلاإػ١ لً ًُٟض ؤخضا

الحغ. وان مهالح الجمُ٘ مغجبُت ببًٗها البٌٗ بك٩ل وز٤ُ. 

غ وان الضو٫ اإلاؿتهل٨ت جدخاج بلى مهضع آمً للىِٟ  مخٞى

بكغٍو م٣ٗىلت، وللبلضان اإلاىخجت ٧ل الح٤ في جى٢٘ صزل ٖاص٫ 

 ً مً ؤزمً مىاعصها. وبهظه الغوح، َلب ه٨ُؿىن مً حىن بعٍو

 له لدؿلُم عؾالخه، واإلاؿاهمت بك٩ل بىاء 
ً
 شخهُا

ً
الٗمل مبٗىزا

في حهىص ٦ال الجاهبحن للخىنل بلى خل ٖاص٫ لهظه اإلاك٩لت اإلالحت. 

بر ه٨ُؿىن في عؾالخ ه ًٖ امله في ؤن ًخم مىا٢كت هظه ألامىع ٖو

بهغاخت، وبىٟـ عوح الخٗاون الىز٤ُ التي محزث الٗال٢اث بحن 

 .(17)البلضًً

، الن      
ً
ً يغوعة اؾخ٣غاع اؾىا١ الىِٟ ٖاإلاُا وبضوعه اوضح بعٍو

اهُت وؤمً الٗالم الحغ. وبحن اهه ٖلى   لٞغ
ً
هظا الامغ مهم حضا

م مً ؤن الىالًاث اإلاخدضة ٢ ض ال جخإزغ بك٩ل مباقغ ب٣ُ٘ الٚغ

بمضاصاث الىِٟ، الا بن جى٠٢ جهضًغه ؾًُغ ٖلى الٟىع ؤوعوبا 

والُابان. وفي هظه الحالت، مً املحخمل ؤن جًُغ واقىًُ 

لخ٣ضًم اإلاؿاٖضة لهم ختى لى ٧ان هظا ٌٗني الخ٣ىحن في الىالًاث 

 .(18)اإلاخدضة

٨ؿىن. ط٦غ وبٗض ان ابضي ألامحر نباح جدُاجه الى الغثِـ هُ    

 
ً
اهُتها مغجبُت اعجباَا  في الٗالم الحغ، وإن ٞع

ً
ذ ًٖىا بإن ال٩ٍى

 
ً
اهُت الىالًاث اإلاخدضة والضو٫ ألازغي. وإهه ًخ٤ٟ جماما  بٞغ

ً
وز٣ُا

ٖلى ؤن الؿُاؾت والىِٟ ًجب ؤن ٩ًىها مىٟهلحن، وؤن 

اإلاٟاوياث بكإن الىِٟ ًجب ؤال ح٨ٗغ نٟى الٗال٢اث الجُضة 

ب في الخىى في جٟانُل بحن البلضًً. ٦ما ا وضح باهه ال ًٚغ
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غ الٗخ٣ُي.  اإلاٟاوياث، وؾُدُلها بلى زبراثه، وبسانت الىٍػ

وازخخم ألامحر نباح خضًثه باإلقاعة الى اهه مً اإلاهم ؤن جخىنل 

الكغ٧اث الىُُٟت بلى اجٟا٢ُت مىاجُت م٘ صو٫ الخلُج جإزظ في 

ت. وفي اإلا٣ابل، ًم٨ً ؤن  باتها اإلاكغٖو خباع ٚع جخى٢٘ جل٪ الٖا

 مٗاملت ٖاصلت. ومً حاهبه، ط٦غ الٗخ٣ُي بن 
ً
الكغ٧اث ؤًًا

ال٣غاعاث الجهاثُت ًخسظها الامحر نباح بىٟؿه، الا اهه اوضح ان 

 بِىما اعجٟٗذ ؤؾٗاع حمُ٘ 
ً
ذ مً الىِٟ ْل زابخا صزل ال٩ٍى

اإلاىاص التي ًخٗحن ٖلحها اؾخحراصها باؾخمغاع. وإن ال٣ىة الكغاثُت 

ذ مً الىِٟ، جغاحٗذ للضزل الح٣ُ٣ي ا لظي جدهل ٖلُه ال٩ٍى

 اإلاايُت. لظا ٞان بالصه وحمُ٘  60بيؿبت 
ً
% في الازني ٖكغ ٖاما

الضو٫ اإلاىخجت ألازغي ٢غعث ٨ٖـ هظا الاججاه. ٦ما ٖبر ًٖ 

ؾغوعه ألن الكغ٧اث الىُُٟت لم حٗتٝر بمىٓمت الضو٫ الٗغبُت 

ل اإلاهضعة للىِٟ )ؤوب٪( ٞدؿب، بل بنها مؿخٗضة للخٗام

  .(19)مٗها

ً بغ٢ُت الى وػاعة الخاعحُت        ٣ٖب نهاًت الل٣اء، اعؾل بعٍو

دُت هٓغث بك٩ل ؾلبي  ٨ُت، اقاعث الى ان الح٩ىمت ال٩ٍى الامٍغ

اعتهم، وانها اٖخ٣ضث ان واقىًُ جداو٫ جىحُه " إهزاس نهائي الى ٍػ

 
ً
ا ً ان لها أو على ألاكل جظغؽ عليها كٍى ". ٦ما اوضح اعٍو

ٍٕ مً حاهب الٗخ٣ُي الؿٟحر والل  ابلٛه ؤهه ٧ان هىا٥ ٢غاع وا

ُه عؾمُت، وؤن الازحر ٧ان ٢ض زُِ  حر وؾاثل جٞغ بٗضم جٞى

ً باهه ازىاء الاحخمإ  بالٟٗل لٗضم خًىع الاحخمإ. واوعص بعٍو

همـ الامحر نباح باللٛت الٗغبُت للٗخ٣ُي إلااطا لم ًخم الخسُُِ 

ً؟ ٞإحابه الازحر بالم باالة ؤن و٢خه ٢هحر الؾخ٣با٫ عؾمي إلعٍو

 . (20)وزُُه ٚحر مدضصة

اعة،           تي لم ٌكإ ان ٌُٗي اهمُت للٍؼ ًبضو ان الجاهب ال٩ٍى

 مىه ان طل٪ مم٨ً ان ٌصج٘ واقىًُ ٖلى الاؾخمغاع 
ً
اٖخ٣اصا

ذ لخسٌُٟ اؾٗاع الىِٟ، والتي  بمداوالتها والًِٛ ٖلى ال٩ٍى

لم ٨ًً الٗخ٣ُي لها او٩ٗاؾاث ؾلبُت ٖلى مهالح الٗلُا للبالص، و 

ض الؼاثغ، بل ان الامحر نباح هى  وخضه مً عب٪ خؿاباث الٞى

، ٖىضما اقاع الى ان الٗخ٣ُي هى 
ً
 ٖلُه اًًا

ً
الازغ ماعؽ يُٛا

ب في الخىى  ا٦ثر صعاًت مىه بكاون اإلاٟاوياث، واهه ال ًٚغ

ٞحها، م٘ ٖلمه اإلاؿب٤ بخىحهاث الٗخ٣ُي ومى٢ٟه مً جل٪ 

ض.  اإلاؿإلت، والظي اجطح ازىا  ء خضًثه م٘ الٞى

ُاوي مً الخلُج الٗغبي اهخمام       قٛلذ مؿإلت الاوسحاب البًر

ُاهُا، ٟٞي  ، ٣ٖض احخمإ في 1971اطاع  19الىالًاث اإلاخدضة وبٍغ

الؽ هُىم  ُاوي ؤلُ٪ صٚو غ الخاعحُت البًر  Alecلىضن بحن وٍػ

Douglas Home ٩ي في لىضن والتر ؤهىبٙر  Walter، والؿٟحر الامٍغ

H. Annenberg الؽ ما٥ آعزغ ٩ي في اًغان صٚو ،  والؿٟحر الامٍغ

Douglas Mac Arthur الؽ ان الضاٞ٘ الٗام . و٢ض ط٦غ ؤلُ٪ صٚو

ُاهُت في الخلُج الٗغبي هى اؾدبا١ ؤي جضزل  للؿُاؾت البًر

ُتي مدخمل، وان الحل الامثل الؾخ٣غاع اإلاى٣ُت هى حك٨ُل  ؾٞى

بي. ومً حاهبه وا٤ٞ اجداص ُٞضعالي بحن مكُساث الخلُج الٗغ 

ُِذ وؤجباٖهم الٗغب الغاص٩ًالُحن  ما٥ آعزغ ٖلى ؤن الؿٞى

 للمى٣ُت. وان مىؾ٩ى لها هٟىط في الضو٫ 
ً
 خ٣ُ٣ُا

ً
ٌك٩لىن تهضًضا

ا وحىىب الُمً، وهي "اإلاخؼشفت الٗغبُت " مثل الٗغا١ وؾىٍع

حصجٗهم ٖلى بؾ٣اٍ اهٓمت الح٨م في صو٫ الخلُج الٗغبي، والتي 

وصًت م٘ الٛغب. ٦ما اوضح بإهه ال ًم٨ً ملئ  جغبُها ٖال٢اث

ُاوي، الا مً زال٫  الٟغاٙ الظي ؾِىجم ًٖ الاوسحاب البًر

الخٗاون الىز٤ُ بحن بًغان والضو٫ الٗغبُت اإلاٗخضلت. وان مً يمً 

ُاوي  صون  –مساٝو واقىًُ مً جضاُٖاث الاوسحاب البًر

ذ، -اًجاص خل امني للمى٣ُت   هي مداولت الٗغا١ يم ال٩ٍى

وجدغ٥ اإلامل٨ت الٗغبُت الؿٗىصًت يض ابى يبي، ٖالوة ٖلى 

ىب  اؾدُالء اًغان ٖلى الجؼع الٗغبُت الثالزت، َىب ال٨بري َو

   .(21)الهٛغي وؤبى مىس ى

٨ُت في       ٤ جل٪ الخىحهاث، َلبذ وػاعة الخاعحُت الامٍغ لى ٞو ٖو

ذ مىا٢كت ٢ًُت 1971هِؿان  13 ، مً ؾٟاعجحها في حضة وال٩ٍى

اث في الح٩ىمخحن الؿٗىصًت  الاجداص الخلُجي ٖلى ؤٖلى اإلاؿخٍى

دُت، م٘ الخإ٦ُض ٖلى ان جىا٤ٞ حمُ٘ ؤلاماعاث الدؿ٘ ٖلى  وال٩ٍى

 في بَاع ُٞضعالي انبذ بُٗض اإلاىا٫ بدلى٫ نهاًت ٖام 
ً
الاهًمام مٗا

ً و٢ُغ الاهًمام الُه. وؤن ؤ٢ص ى 1971 ٌ البدٍغ ، بؿبب ٞع
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داص مً ؾب٘ اماعاث ٣ِٞ. اخخما٫ ًم٨ً جد٣ُ٣ه هى حك٨ُل الاج

لظل٪ ٞةن خ٩ىمت الىالًاث اإلاخدضة جضٖم ب٣ىة حهىص الاماعاث 

الؿب٘ لدك٨ُل الاجداص الُٟضعالي، وجدث الح٩ىمخحن الؿٗىصًت 

دُت ٖلى ال٣ُام باإلاثل لهالح الاؾخ٣غاع اإلاؿخ٣بلي في الخلُج  ال٩ٍى

 . (22)الٗغبي

ؼ ٖال٢اتها م٘ ا  لجهىص واقىًُ في حٍٗؼ
ً
ذ، واؾخمغاعا ابلٛذ ل٩ٍى

غان  دُت في خٍؼ ٨ُت الح٩ىمت ال٩ٍى ال٣ىىاث الضبلىماؾُت الامٍغ

٩ي ؾبحرو ؤٚىُى1971  .Spiro T (23)، بان هاثب الغثِـ الامٍغ

Agnew م مً ؤن لى الٚغ ذ في الاًام ال٣اصمت. ٖو ، ؾحزوع ال٩ٍى

ال١، بال  ذ ٖلى ؤلَا ٩ي ًؼوع ال٩ٍى ؤٚىُى، ٧ان ؤٖلى مؿاو٫ ؤمٍغ

ؼ الغاقض، ٢لل ان و٦ُل وػاعة  دُت عاقض ٖبضالٍٗؼ الخاعحُت ال٩ٍى

اعة  20في  مً الكهغ هٟؿه بك٩ل ٚحر مباقغ مً ؤهمُت الٍؼ

ذ ال عالكت لها بلظاًا الخلُج  سخلت أغىُى انب٣ىله: " إلى الىٍى

اعة  ؤٚىُى، الظي العشبي ". الامغ الظي او٨ٗـ بك٩ل ؾلبي ٖلى ٍػ

ذ في  ؾخ٣باله الامحر . ٞبٗض ان ا1971جمىػ  7ونل بلى ال٩ٍى

اعجه لم  نباح الؿالم، ا٦ض ؤٚىُى ٖلى ؤن الهضٝ ألاؾاس ي لٍؼ

٨ًً الضزى٫ في مٟاوياث خى٫ الكغ١ ألاوؾِ، ول٨ىه حصج٘ 

ٖلى ٞهم ؤًٞل لجهىص بصاعة ه٨ُؿىن. ومما ػاص مً خغاحت ؤٚىُى 

دُت جمثل  اعة و٢ٗذ ٖكغ مىٓماث قٗبُت ٧ٍى اهه في ًىم الٍؼ

اعة، التي ونٟها البُان بإنها مسخل٠ اإلاهً ٖلى بُان مٗاع  ى للٍؼ

ىُت وطمان خصاهت مجغص " وسُلت للحفاؾ على اإلاصالح ألامٍش

او٨ٗـ الىا٢٘ الظي ٖاهذ مىه  .(24)"مىكعها في اإلاىؼلت العشبُت

ها جدذ هحر وحؿلِ الاؾخٗماع ٖلى  الضو٫ الٗغبُت حغاء و٢ٖى

عصوص اٞٗالها الغؾمُت والكٗبُت، وهى ما ازغ بالؿلب ٖلى 

ذ.جدغ   ٧اث واقىًُ ججاه ال٩ٍى

ت بلى واقىًُ في اب         . ؤزبر 1971وزال٫ عخلخه الاؾدكاٍع

٨ُت، ؤن بًغان لِؿذ  الؿٟحر والل ممثلي وػاعة الضٞإ الامٍغ

ذ  الحل الىخُض للمك٨الث الامىُت في الخلُج الٗغبي، وؤن ال٩ٍى

واخض مً الضو٫ الٗغبُت التي ابضث اؾخٗضاصها للخهٝغ 

ً بمؿاولُت ٣ٖ ُاهُحن مً اإلاى٣ُت، وج٩ٍى ب اوسحاب البًر

ٖال٢اث ؤوز٤ م٘ واقىًُ. وط٦غ بان الىالًاث اإلاخدضة ال 

ذ ب٣ُمت ) ت في ال٩ٍى ( ملُىن 100حؿخُُ٘ ججاهل ؾى١ ٖؿ٨ٍغ

و٧ان جدضًض اإلابلٜ بمثابت ج٨هً مً حاهب الؿٟحر  .(25)صوالع

ذ ٢ض احغث اي  والل، الهه ختى طل٪ الى٢ذ لم ج٨ً ال٩ٍى

او مٟاوياث عؾمُت م٘ الىالًاث اإلاخدضة، بل انها ابضث  مباخثاث

ت  ت بإؾلحت ومٗضاث ٖؿ٨ٍغ بت في جضُٖم جغؾاهتها الٗؿ٨ٍغ ٚع

ت.   مخُىعة مً مهاصع مخىٖى

٨ُت في        ً الثاوي  17وفي بغ٢ُخه الى وػاعة الخاعحُت الامٍغ حكٍغ

، اقاع الؿٟحر والل الى ان هىا٥ جدى٫ ملحّى في 1971

ٍدُت ججاه الىالًاث اإلاخدضة، والتي ًجب ؤن ًخم اإلاىا٠٢ ال٩ى 

الاؾخٟاصة مجها لخ٩ىن مثمغة في حمُ٘ املجاالث، وحؿاهم في 

دُىن ٨ٞغوا في  الؿالم والاػصهاع في اإلاى٣ُت. وا٦ض ٖلى ان  ال٩ٍى

مؿخ٣بلهم في زًم الايُغاباث التي ٌكهضها الكغ١ الاوؾِ 

، ووحضوا "
ً
 والخلُج الٗغبي زهىنا

ً
". خلبلهم بُذهاأن مسٖمىما

تي  اط اوضح والل بان عثِـ هُئت ألاع٧ان الٗامت للجِل ال٩ٍى

، حؿاء٫ ًٖ بم٩اهُت بٖاعة (26)اللىاء مباع٥ الٗبض هللا الهباح

 له. ٦ما بُيذ 
ً
 ٞىُا

ً
٩ي ل٩ُىن مؿدكاعا يابِ ٖؿ٨غي ؤمٍغ

تي ؾٗض الٗبضهللا الؿالم  غ الضازلُت والضٞإ ال٩ٍى البر٢ُت بان وٍػ

 له ًُلب ُٞه ؤن ًخم الاجها٫ بالجهاث ، (27)الهباح
ً
ؤعؾل زُابا

٤ زبراء في قاون  ٨ُت إلعؾا٫ ٍٞغ اإلاٗىُت في وػاعة الضٞإ الامٍغ

ضاص صعاؾت بسهىم بوكاء هٓام  ذ، إٖل الضٞإ الجىي الى ال٩ٍى

ذ. ٦ما اوضح والل ان اجهاالجه م٘ ؾٗض  صٞإ حىي لل٩ٍى

لحت الهباح واللىاء مباع٥، م٨ىذ ٖضص مً قغ٧اث الاؾ

تي، بما في طل٪ الٗغى  ٨ُت مً ج٣ضًم ٖغوى للجاهب ال٩ٍى الامٍغ

ً الاو٫ Lockheedالظي ٢ضمخه قغ٦ت لى٦هُض ) ( ؤوازغ حكٍغ

، وجم الخمهُض لكغاء زالر َاثغاث مً َغاػ حُذ ؾخاعػ 1971

(Jet Stars( اثغجحن مً َغاػ هحر٧ىلحز (. واهه مىظ Hercules(، َو

( بغهامج مبُٗاث Northrop) ٖكغة ؤًام، ا٢امذ قغ٦ت هىعزغوب

دُىن  ذ، اؾخجاب له ال٩ٍى ت مً الضعحت ألاولى في ال٩ٍى ٖؿ٨ٍغ

( َاثغة مً 24( َاثغة، جًمىذ )30بُلب مبضجي اخخىي ٖلى )
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ب. ٦ظل٪ ػاعث قغ٦ت عاًثُىن FSEَغاػ ) (، وؾذ َاثغاث جضٍع

(Raytheon ذ في الاؾبٕى اإلااض ي، ومً اإلام٨ً ان جُلب ( ال٩ٍى

ش مً هٕى هى٥ )الح٩ىمت ال٩ٍى (. وبىاًء Hawkدُت اهٓمت نىاٍع

بت التي ابضاها ؾٗض الهباح للؿٟحر والل بسهىم  ٖلى الٚغ

(، ٞمً اإلاخى٢٘ ؤن ًخىاحض Bell( مغوخُت مً َغاػ بُل )16قغاء )

ذBellممثل قغ٦ت بُل )  في ال٩ٍى
ً
با  . (28)( ٢ٍغ

عحي ، بغ٢ُت مً وػا٧1971اهىن الاو٫  10جل٣ى الؿٟحر والل في       

٣ت الٟٗالت التي ؤب٣ى  ٨ُت، اقاصث بالٍُغ الخاعحُت والضٞإ الامٍغ

 مً الح٩ىمت 
ً
٨ُت الخانت في اإلا٣ضمت بضال بها الكغ٧اث ألامٍغ

ذ. واوضحذ  حر الاؾلحت اإلاُلىبت مً ال٩ٍى ٨ُت، لخٞى الامٍغ

البر٢ُت ان الىػاعجان جخ٤ٟ ٖلى ؤن هظه اإلابُٗاث ؾخمثل ٞغنت 

ت حظابت للكغ٧اث ألا  ٨ُت الخانت، التي ؾخ٩ىن ٢اصعة ججاٍع مٍغ

ب والهُاهت الالػمت. ٦ما ا٦ضث البر٢ُت  ٖلى ؤصاء زضماث الخضٍع

ت  دُت والكغ٧اث الخجاٍع باهه ًجب ان حٗٝغ الح٩ىمت ال٩ٍى

ت بلى الازحرة بىيىح  الغاٚبت في بُ٘ اإلاٗضاث والخضماث الٗؿ٨ٍغ

 ؤن الىالًاث اإلاخدضة جًٟل ؤن ًخم الخٗامل م٘ ؤي مبُٗاث ه٣
ً
ضا

اث مغخلُت ؤو ٖلى ؤؾاؽ اثخماوي زام، وؤهه ال ًىحض  ؤو مضٖٞى

ت الخاعحُت. وبالىٓغ  غ اثخماهاث للمبُٗاث الٗؿ٨ٍغ يمان بخٞى

ذ مً الٗمالث ألاحىبُت اإلاتزاًضة، ٞةن  بلى اخخُاَُاث ال٩ٍى

 .(29)واقىًُ جٟترى ؤن الاثخمان لً ًمثل لها مك٩لت

ابٗاص هٟؿها ًٖ الكبهاث  وبهظا ٞان الىالًاث اإلاخدضة خاولذ     

ذ،  والك٩ى٥ التي ؾدثاع خى٫ ن٣ٟاث اؾلحت ضخمت الى ال٩ٍى

وهى ما ًخٗاعى مً ؾُاؾتها في الكغ١ الاوؾِ، واصٖاءاتها بانها 

ض ان ًدل الامً والؿالم في اإلاى٣ُت، وان ٩ًىن الؿالح الىخُض  جٍغ

اإلاؿخسضم في الجزاٖاث التي ٢ض جدضر هىا٥ هى ؾالح ال٣ٗل 

 ، والظي ًخجؿض في اللجىء الى َاولت اإلاٟاوياث. واإلاى٤ُ

م مً ان البر٢ُت اٖاله هىهذ الى ان ٧ل اهىإ        لى الٚغ ٖو

اإلاٗضاث اإلاُلىبت ٢ُض اإلاىا٢كت، وان الاؾلحت اإلاُلىبت حٗض 

دُت، الا انها حؿإلذ ًٖ مالءمت  م٣ٗىلت باليؿبت لـلح٩ىمت ال٩ٍى

دُت الحؼمت ؤلاحمالُت إلاخُلباث الضٞإ ال٩ى  ٍدُت م٘ ال٣ضعاث ال٩ٍى

تي  ٖلى اؾخسضامها والحٟاّ ٖلحها، الؾُما وان الُلب ال٩ٍى

( َاثغة 16( َاثغة مً قغ٦ت هىعزغوب، و )30اخخىي ٖلى )

ش هى٥. ٦ما ان  هل٩ُىبتر مً قغ٦ت بُل، ومىٓىمت نىاٍع

باث قغ٧اث الاؾلحت  واقىًُ جدغم ٖلى جد٤ُ٣ جىاػن بحن ٚع

ت ال٩ٍى ضم عٍئ ٨ُت ٖو ت ًهٗب ألامٍغ ذ مث٣لت بمٗضاث ٖؿ٨ٍغ

صمجها في ٢ىاتها اإلاؿلحت، وال حؿخُُ٘ نُاهتها واؾخسضامها 

ض  بك٩ل ٞٗا٫. ٖالوة ٖلى طل٪، ٞان الىالًاث اإلاخدضة جٍغ

ذ بٗضم الاٞهاح ًٖ اإلاٗلىماث اإلاخٗل٣ت  يماهاث مً ال٩ٍى

غ١ اؾخسضامها، و٦ظل٪ ٖضم  ٨ُت اإلاباٖت لها، َو باألؾلحت الامٍغ

٤ الضٞإ  ه٣لها الى اي صولت ازغي. ٦ما بُيذ البر٢ُت بان ٍٞغ

ذ في ؤواثل ٖام  ٩ي ؾحزوع ال٩ٍى ، إلل٣اء هٓغة ٖلى 1972الامٍغ

٣ضم اإلاكىعة الى الح٩ىمت  ذ، ٍو اإلاخُلباث الضٞاُٖت لل٩ٍى

دُت بكإن هٓام الضٞإ الجىي واإلاخُلباث ألازغي، ٦ما  ال٩ٍى

 ل٣غاعاث الح٩ىمت الام
ً
 ؤؾاؾا

ً
٤ ؤًًا غ الٍٟغ ٨ُت بكإن ؤي ؾُٞى ٍغ

َلب مبُٗاث ٢ض ًيخج ًٖ حهىص الكغ٧اث الخانت م٘ الح٩ىمت 

٨ُت ت ألامٍغ دُت اإلاهخمت باإلاٗضاث والخضماث الٗؿ٨ٍغ  . (30)ال٩ٍى

ذ في       ٩ي الى ال٩ٍى ٤ الضٞإ ألامٍغ ، 1972قباٍ  19ونل ٍٞغ

ت.  ذ الٗؿـ٨ٍغ وباقغ في احغاء صعاؾت قاملت الخخُاحاث ال٩ٍى

ذ ولُام وازىاء ل٣اءه بالؿ ٩ي في ال٩ٍى ٟحر الامٍغ

ىؽ ، ط٦غ 1972اطاع  15، في William A. Stoltzfus(31)ؾخىلتٞز

غه ٞان الح٩ىمت  ٤ ج٣ٍغ اللىاء مباع٥، اهه بمجغص ا٦ما٫ الٍٟغ

دُت ؾخُلب مٗضاث ومؿاٖضة مً الىالًاث اإلاخدضة. واهه  ال٩ٍى

٨ُت  ت لخ٩ىن ٖلى اجها٫ باي قغ٦ت ؤمٍغ ؾِك٩ل لجىت ٖؿ٨ٍغ

ذمهخمت  ت لل٩ٍى  .(32) بالبرامج الٗؿ٨ٍغ

غه الى        ٩ي مهمخه وؾلم وسخت مً ج٣ٍغ ٤ الامٍغ ا٦مل الٍٟغ

دُت في  ٦ما اعؾل وسخت  .(33)1972هِؿان  12الح٩ىمت ال٩ٍى

ذ بلى  غ خاحت ال٩ٍى ٨ُت. و٢ض جًمً الخ٣ٍغ ازغي الى الاصاعة الامٍغ

ت  ؼ ال٣ضعاث الٗؿ٨ٍغ ت، وحٍٗؼ غ صٞاٖاتها ألاعيُت والجٍى جٍُى

 ًٖ بحغاء جدؿحن ال ٚنى ٖىه في البيُت . (34)لخٟغ الؿىاخل
ً
ًٞال

 .(35)الخدخُت للمغا٢بت والاجهاالث
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، 1972ؤعؾلذ لجىت و٦الء مجلـ ألامً ال٣ىمي في هِؿان        

٨ُت ججاه  مظ٦غة بلى الغثِـ ه٨ُؿىن خى٫ ؾُاؾت الدؿلُذ ألامٍغ

 صو٫ الخلُج الٗغبي. و٢ض محزث اإلاظ٦غة بحن ؾُاؾت جهضًغ

ذ مً حهت،  ألاؾلحت الى بًغان واإلامل٨ت الٗغبُت الؿٗىصًت وال٩ٍى

ُما ًخٗل٤ بالضو٫  وب٣ُت الضو٫ الخلُجُت مً حهت زاهُت. ٞو

الثالزت اونذ اإلاظ٦غة بإهمُت الخُل٘ بلحها لخدمل اإلاؿاولُت 

الغثِؿت ًٖ الؿالم والاؾخ٣غاع في الخلُج، وعصٕ الٗغا١ املحاطي 

غ ب ". ولهظا التهذًذ الخاسجي الشئِساهه "لها والظي ونٟه الخ٣ٍغ

الٛغى ٞان ٖلى واقىًُ ان ج٩ىن مؿخٗضة إلاؿاٖضة هظه الضو٫ 

 
ً
ٖلى جدضًث وجىؾُ٘ ٢ىاتها اإلاؿلحت. وان واقىًُ حكاع٥ ٞٗال

ب الغثِؿت م٘  بٗم٤ في بغامج ألاؾلحت والاؾدكاعاث والخضٍع

اإلامل٨ت الٗغبُت الؿٗىصًت وإًغان. ٖلى خحن حؿاٖض في جدضًض 

ذ، التي ٢ض جلجإ بلى الىالًاث اإلاخدضة  اإلاخُلباث الضٞاُٖت لل٩ٍى

ت  . (36)للحهى٫ ٖلى بٌٗ ؤؾلحتها ومٗضاتها الٗؿ٨ٍغ

م مً ان مظ٦غة مجلـ الامً ال٣ىمي ٧اهذ في الىا٢٘       لى الٚغ ٖو

ت   إلابضؤ ه٨ُؿىن، ألنها ا٦ضث ٖلى حٗل الضو٫ آلاؾٍُى
ً
ججؿُضا

 ٖلى هٟؿها في خل هؼ 
ً
ذ ؤ٦ثر اٖخماصا اٖاتها، الا ان جغقُذ ال٩ٍى

لخ٩ىن اخض الضو٫ الغثِؿت اإلاؿاولت ًٖ امً الخلُج الٗغبي، 

٨ُت ٖبرث ًٖ الاهمُت التي باجذ جخمخ٘ بها  ت امٍغ اُٖى عٍئ

٩ي. ذ ٖىض نىإ ال٣غاع الامٍغ  ال٩ٍى

ذ الى وػاعة الخاعحُت      ٨ُت في ال٩ٍى  ٖلى بغ٢ُت الؿٟاعة الامٍغ
ً
وعصا

٨ُت في  ، التي ها٢كذ ٞحها الحاحت بلى اجبإ 1972اًاع  1الامٍغ

٨ُت بلى صو٫ الخلُج  ؾُاؾت ا٦ثر مغوهت في بُ٘ ألاؾلحت الامٍغ

٨ُت بغ٢ُت الى الؿٟاعة في   24الٗغبي، اعؾلذ وػاعة الخاعحُت الامٍغ

٨ُت "مً الكهغ ه ال جشغب في ٟؿه، اقاعث الى ان الح٩ىمت الامٍغ

ىُت في الخلُج ت ألامٍش "، وؤن جدفيز مبُعاث اإلاعذاث العسىٍش

هىا٥ خاحت للمغا٢بت الغؾمُت ب٣ضع ؤلام٩ان لالجهاالث بحن 

٨ُت الخانت اإلاهخمت بدصجُ٘ مثل هظه اإلابُٗاث  الكغ٧اث ألامٍغ

٨ُت جداو٫ ا ًجاص ؤ٦ثر الُغ١ في اإلاى٣ُت. وان الح٩ىمت الامٍغ

ٞٗالُت ووا٢ُٗت للمغا٢بت، والتي ؾخٗمل مً هاخُت ٖلى بيٗاٝ 

ت، بِىما جا٦ض مً  خماؽ صو٫ الخلُج للمٗضاث ٚحر الًغوٍع

٨ُت هي اإلاؿاولت  ت ألامٍغ هاخُت ؤزغي ٖلى ؤن الكغ٧اث الخجاٍع

ت ولِـ الح٩ىمت  ض اإلاٗضاث والاؾلحت الٗؿ٨ٍغ ًٖ ٖملُاث جىٍع

٨ُت ًا٦ض ان واقىًُ ٧اهذ جداو٫ ان جىإ  وهى ما .(37)الامٍغ

اث واإلاكا٧ل الضازلُت   للًَٛى
ً
بىٟؿها ٢ضع اإلاؿخُإ ججىبا

والخاعحُت، في و٢ذ ٧ان ُٞه الكغ١ الاوؾِ ٌٗاوي مً جىجغاث 

ض الاؾلحت الى الُه في ٚاًت  ومكاخىاث حٗلذ مً ٢ًُت جىٍع

 الخُىعة.

تي نباح الاخمض الجابغؤٖغب       غ الخاعحُت ال٩ٍى  ووٍػ

ىؽ في  (38)الهباح غان  14ازىاء ل٣اءه بالؿٟحر ؾخىلتٞز خٍؼ

ُُتي والهُني في 1972 ، ًٖ ٢ل٣ه مً جؼاًض الىٟىط الؿٞى

٨ُت اإلاىالُت  ؼ ؾبب طل٪ الى الؿُاؾت الامٍغ اإلاى٣ُت، واٖو

إلؾغاثُل، والتي ال جهب في مهلحت الٛغب وال الٗغب، الظًً 

هم، لظل٪ ال لِـ لضيهم ال٣ضعة ٖلى الخهضي إلؾغاثُل بإهٟؿ

ُت. ٦ما ابضي  زُاع ؤمام الٗغب ؾىي اللجىء بلى ال٣ىي الكُٖى

٩ي اإلاٍٟغ لل٣ىاث الاخمض نباح  ٖضم عياه ًٖ الضٖم ألامٍغ

ت الاًغاهُت والؿٗىصًت، وان طل٪ زُحر للٛاًت ألهه ػاص  الٗؿ٨ٍغ

ت في هظًً  ت الِؿاٍع بك٩ل ٦بحر مً اخخما٫ الاه٣الباث الٗؿ٨ٍغ

اإلاٗاعيت الضازلُت ل٨ال الىٓامحن. ٦ما ان البلضًً خُث جتزاًض 

طل٪ الامغ، شج٘ البلضان ٖلى الٗمل الٗضواوي في الخلُج والظي 

ت،  مً املحخمل ؤن ًاصي بلى عص ٞٗل مًاص مً الضو٫ اإلاخُٞغ

جٗل اإلاى٣ُت ٖغيت للخهإع والخىاٞـ بحن ال٣ىي الٗٓمى.  ٍو

 واوضح ان بالصه جخٗغى الهخ٣اصاث بك٩ل مخ٨غع مً الصح٠

دُت  الاًغاهُت، ٦ما ان الؿٗىصًحن الػالىا ًُالبىن بالجؼع ال٩ٍى

وحؼء ٦بحر مً ؤبى ْبي. لظا ًجب ٖلى الىالًاث اإلاخدضة ؤن جدث 

اإلامل٨ت الٗغبُت الؿٗىصًت وإًغان ٖلى حُٛحر ؾُاؾاتهما في 

 .(39)الخلُج

غ      ىؽ الى اهه ؾِى٣ل اعاء الىٍػ مً حاهبه اقاع الؿٟحر ؾخىلتٞز

ذ جمخل٪ زبرة ؾُاؾُت، نباح بلى و  اقىًُ. وا٦ض ٖلى بن ال٩ٍى

ض جاصًه، جٟهمه وج٣ضًغه ب٣ُت صو٫ الخلُج. ومً زم  ولها صوع ٍٞغ
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ذ، وجخُل٘ الحها  ٨ُت ج٣ُم وحهاث هٓغ ال٩ٍى ٞان الح٩ىمت الامٍغ

و٦ظل٪ إلًغان واإلامل٨ت الٗغبُت الؿٗىصًت للمؿاٖضة في الحٟاّ 

ؼ الخ٣ضم في الخل ُج الٗغبي. وان اإلاؿاٖضاث ٖلى الاؾخ٣غاع، وحٍٗؼ

ذ في حمُ٘ ؤهداء الٗالم الٗغبي  ٘ التي ج٣ضمها ال٩ٍى اإلاالُت واإلاكاَع

 للىالًاث اإلاخدضة. ومً اإلاهم ؤال حؿخيخج الح٩ىمت 
ً
ت ؤًًا مٗغٞو

٨ُت  دُت، ان واقىًُ ازخاعث بؾغاثُل لخ٩ىن ؤصاة ؤمٍغ ال٩ٍى

ضة لخىُٟظ ؾُاؾتها في الكغ١ ألاوؾِ. بل ان الىالًاث اإلاخد

جداو٫ اإلاؿاٖضة للخىنل بلى خل ٖاص٫ للمك٩لت بحن ألانض٢اء 

ؤلاؾغاثُلُحن والٗغب. و٦ظل٪ ٞان بًغان واإلامل٨ت الٗغبُت 

ذ لِؿىا ؤصواث للىالًاث اإلاخدضة. بل ٖلى  الؿٗىصًت وال٩ٍى

ال٨ٗـ هم مؿاولىن ًٖ ؤمً وج٣ضم الخلُج ولِـ واقىًُ. 

ض ألاؾلحت الى َهغان وال ُما ًخٗل٤ بخىٍع اى، اوضح ٞو ٍغ

٨ُت ال جدبظ ضخ الاؾلحت الى ؤي  ىؽ بن الح٩ىمت الامٍغ ؾخىلتٞز

صولت في الكغ١ ألاوؾِ، الا ان واقىًُ لِـ بم٣ضوعها 

ؿخد٣ىن  الؿُُغة ٖلى جل٪ الح٩ىماث، الؾُما وانهم انض٢اء َو

ىؽ ان الىالًاث اإلاخدضة جبظ٫ ما في   بحن ؾخىلتٞز
ً
الضٖم. وازحرا

 . (40)ؤلاماعاحي -ٗىصي وؾٗها لدصجُ٘ الخ٣اعب الؿ

ذ في اإلاضة )      ٩ي لل٩ٍى غ زاعحُت امٍغ اعة لىٍػ ( 4-3حاءث او٫ ٍػ

٩ي ولُام عوحغػ، ٦باع 1972جمىػ  غ الخاعحُت الامٍغ ، اط جغؤؽ وٍػ

غ الخاعحُت  اإلاؿاولحن في وػاعة الخاعحُت، بمً ٞحهم مؿاٖض وٍػ

 (41)لكاون الكغ١ ألاوؾِ وحىىب آؾُا حىٍػ٠ ؾِؿ٩ى

Joseph J. Sisco .اعة بٌٗ الهٗىباث . ومىظ البضاًت، واحهذ الٍؼ

دُت عاقض الغاقض، ٖكُت  اط ؤقاع و٦ُل وػاعة الخاعحُت ال٩ٍى

اعة حاءث بىاًء ٖلى َلب مً  ونى٫ عوحغػ، بلى ؤن هظه الٍؼ

خ٩ىمت الىالًاث اإلاخدضة، ولِـ بخىحُه صٖىة عؾمُت مً 

دُت  .(42)الح٩ىمت ال٩ٍى

تي       م مً ان ولي الٗهض وعثِـ مجلـ الىػعاء ال٩ٍى لى الٚغ ٖو

اعة وونٟها بانها " " بادسة ػُبتحابغ ألاخمض الهباح عخب بالٍؼ

٨ُت  دُت، الا اهه اقاع نغاخت الى ان  -ٖلى الٗال٢اث الامٍغ ال٩ٍى

الضو٫ الٗٓمى ٖلحها ان ج٠٨ جضزالتها قاون الخلُج الٗغبي، 

مك٨التها بىٟؿها. واٖغب ًٖ جإؾ٠ وان ٖلى صو٫ اإلاى٣ُت خل 

بالصه ألن الىالًاث اإلاخدضة لم جمى٘ بًغان مً الاؾدُالء بال٣ىة ٖلى 

الجؼع الٗغبُت الثالر. وبحن ان واقىًُ مىداػة بك٩ل ٦بحر 

إلؾغاثُل، وجضٖمها باألؾلحت ا٦ثر مً اي صولت ازغي، مما ًىلض 

٨ُت " واقىًُ "، اط ان مخىاكظتالاهُبإ بان الؿُاؾت ألامٍغ

جضعي ؤنها ال جامً بال٣ىة، ل٨جها جؼوص بؾغاثُل بالىؾاثل 

جبر الٗغب ٖلى  ًُ ت لالخخٟاّ باألعاض ي املحخلت. ومً زم،  الٗؿ٨ٍغ

ض ٢غاع  ذ ال جٍا ُِذ. ٦ما ا٦ض ٖلى ان ال٩ٍى الخدى٫ بلى الؿٞى

، ألهه يض اإلاهالح الٗغبُت، (43) (242مجلـ ألامً ع٢م )

ُيُحن. وإن ٖلى بؾغاثُل وؾخىانل صٖم الٟضاثُحن الٟلؿُ

 . (44)الاوسحاب مً حمُ٘ ألاعاض ي الٗغبُت

غ عوحغػ الخىيُذ بان الىالًاث اإلاخدضة حٗمل       خاو٫ الىٍػ

ت لل٣ًُت الٗغبُت  الاؾغاثُلُت ٖلى  -حاهضة للخىنل بلى حؿٍى

ان 242اؾاؽ ال٣غاع ع٢م ) (. وان اإلاك٩لت ج٨مً في ؤن الُٞغ

غ جُالب باالوسحاب ًٟؿغان ألامغ بك٩ل مسخل٠، ٞمه

ال٩امل، وإؾغاثُل بداحت بلى خضوص آمىت. وان الىالًاث اإلاخدضة 

جخٟهم اإلاىا٠٢ الٗغبُت. وال ًم٨جها ؤن جملي ٖلى بؾغاثُل ما ًجب 

ض بؾغاثُل  ب بتزٍو ؤن جٟٗله. ٦ما ان الىالًاث اإلاخدضة لم جٚغ

بالؿالح، الا اهه ٧ان ٖلحها الحٟاّ ٖلى الخىاػن. وازخخم عوحغػ 

ضًثه باإلقاعة الى ان الىالًاث اإلاخدضة حصج٘ الخٗاون الخلُجي خ

 .(45)ؤلا٢لُمي

اعة       ذ بإن الٍؼ م مً اصٖاء عوحغػ ٢بل مٛاصعجه ال٩ٍى لى الٚغ ٖو

٧اهذ هاجحت. الا ان مىا٢كاجه م٘ حابغ الهباح جبحن ٚحر طل٪. 

دُت مً اهخ٣اصاث الطٖت  هاهُ٪ ًٖ ما وحهخه الصحاٞت ال٩ٍى

اعة. اط  اعة عوحغػ ٖلى ؤنها للٍؼ ُت ٍػ ونٟذ مجلت الغؾالت الاؾبٖى

مداولت لفشض سغباث الىالًاث اإلاخدذة على اإلاىؼلت، وجمىين "

ىُت  إًشان مً السُؼشة عليها، وجعلها خامُت للمصالح ألامٍش

ضة ال٣بـ في اٞخخاخُتها، "في اإلاىؼلت  ان". ٖلى خحن اوعصث حٍغ

ذث أن بعع ألاهـمت الىالًاث اإلاخدذة مخؼئت للغاًت إرا اعخل
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العشبُت حعىس خلُلت اإلاشاعش العشبُت فُما ًخعلم بإمياهُت 

 . (46)"جدلُم اإلاصالحت مع العذو الصهُىوي

ذ بغ٢ُت الى وػاعة الخاعحُت        ٨ُت في ال٩ٍى اعؾلذ الؿٟاعة الامٍغ

٨ُت في  ، اقاعث الى ؤن الؿٟاعة خهلذ ٖلى 1972اب  10الامٍغ

دُت ٢ض  ت ال٩ٍى مٗلىماث ٚحر عؾمُت جُٟض بان ال٣ىاث الجٍى

٨ُت.  ٤ اإلاسح الخاب٘ لىػاعة الضٞإ الامٍغ غ ٍٞغ ؤ٦ملذ صعاؾتها لخ٣ٍغ

تي ً ٣ىم بخ٣ُُم اخخُاحاجه، ٖلى ان ًدب٘ طل٪ وؤن الجِل ال٩ٍى

تي الى صو٫ ٖضة، لالَإل ٖلى اهىإ  ٤ ٖؿ٨غي ٧ٍى اعؾا٫ ٍٞغ

غ نهاجي  ت، وإٖضاص ج٣ٍغ مُٗىت مً الاؾلحت واإلاٗضاث الٗؿ٨ٍغ

غ الضٞإ  .  (47)لىٍػ

وفي عصه ٖلى مظ٦غة لجىت و٦الء مجلـ ألامً ال٣ىمي اهٟت      

، ووحه الغثِـ 1972الظ٦غ، والتي ٢ضمذ في قهغ  هِؿان 

اب مً الٗام هٟؿه، بإن ج٩ىن ؾُاؾت الدؿلُذ  18ه٨ُؿىن في 

٨ُت مؿدىضة بلى مبضؤ ؤن اإلاؿاولُت ألاؾاؾُت ًٖ اؾخ٣غاع  الامٍغ

٫ اإلاى٣ُت، وؤن ٖلى الخلُج الٗغبي ًجب ؤن ج٣٘ ٖلى ٖاج٤ صو 

الىالًاث اإلاخدضة حصجُ٘ الخٗاون ُٞما بُجها لهظا الٛغى. 

وؾِخُلب الحٟاّ ٖلى هظا اإلاى٠٢ اؾخمغاع الدكاوع الىز٤ُ م٘ 

ؼ  ُاهُحن والضو٫ الهض٣ًت اإلاكاع٦ت بك٩ل ؤؾاؽ في حٍٗؼ البًر

الاؾخ٣غاع في الخلُج الٗغبي. ٦ما وا٤ٞ الغثِـ ه٨ُؿىن ٖلى 

حر اإلاٗضاث الٗ ت لضو٫ الخلُج الٗغبي ٖلى ؤؾاؽ جٞى ؿ٨ٍغ

اهخ٣اجي، و٦ما هى مىضح في مظ٦غة لجىت و٦الء مجلـ ألامً 

 :(48)ال٣ىمي، بكٍغ ا٢تران اإلاىا٣ٞت باألمىع الاجُت

٨ُت الخانت في بُ٘ ٦مُاث م٣ٗىلت مً  .1 صٖم الكغ٧اث ألامٍغ

اإلاىاص والخضماث الضٞاُٖت مً الىٕى الظي ًلبي الاخخُاحاث 

 لضو٫.ألامىُت لهظه ا

ت ٚحر ٧اُٞت، ًجب  .2 في الحاالث التي ج٩ىن ٞحها ال٣ىىاث الخجاٍع

ت  ؤن ج٩ىن هظه الضو٫ ماهلت لخل٣ي اإلاٗضاث والخضماث الٗؿ٨ٍغ

ت  مً خ٩ىمت الىالًاث اإلاخدضة بمىحب ٢اهىن اإلابُٗاث الٗؿ٨ٍغ

ؼ الخٗاون بحن   م٘ هضٝ حٍٗؼ
ً
الخاعحُت، ٖىضما ٩ًىن طل٪ مخىا٣ٞا

 الضو٫ ؤلا٢لُمُت.

٣ت ال جخُلب وحىص ٣٦اٖ .3 ضة ٖامت، ًيبغي بُ٘ اإلاٗضاث بٍُغ

حن جابٗحن للىالًاث اإلاخدضة في جل٪ الضو٫ ٖلى  ؤٞغاص ٖؿ٨ٍغ

ؤؾاؽ ٚحر ما٢ذ لخ٣ضًم اإلاكىعة ؤو الهُاهت. وال ًيبغي زني 

٨ُت،  حر مٗضاث الامٍغ ٨ُت الخانت ًٖ جٞى الكغ٧اث ألامٍغ

حن ومضعبحن بلى اإلاى٣ُت، ول٨ً ًجب ب ٟحن اصاٍع ظ٫ ٧ل حهض ومْى

ُاوي اإلاؿخمغ هىا٥.  ٌ الضوع الاؾدكاعي البًر  مم٨ً لٗضم ج٣ٍى

مغاحٗت بض٢ت بُ٘ ألاؾلحت وؤهىإ اإلاٗضاث ألازغي التي ًم٨ً  .4

ٕؼ الاؾخ٣غاع في يىء اإلاهالح ألاوؾ٘ للىالًاث اإلاخدضة في  ؤن جٖؼ

 اإلاى٣ُت.

وحىب اقغاٝ لجىت و٦الء مجلـ ألامً ال٣ىمي ٖلى جىُٟظ  .5

وان جغاح٘ اللجىت اإلاظ٧ىعة َلباث البُ٘ الغثِؿت هظه الؿُاؾت، 

 ٢بل اإلاىا٣ٞت ٖلى الترزُو ؤو الاثخمان.

، الخ٣ى ؾٗض الهباح م٘ الؿٟحر 1972وفي اوازغ قهغ اب       

دُت  ىؽ الظي ؾإله ُٞما اطا اهتهذ الجهاث ال٩ٍى ٩ي ؾخىلتٞز الامٍغ

٩ي، ومتى ًخم  ٤ الضٞإ ألامٍغ غ ٍٞغ املخخهت مً صعاؾت ج٣ٍغ

تي بلى ٖضص مً الضو٫ لالَإل ٖلى بع  ٤ زبراء ٖؿ٨غي ٧ٍى ؾا٫ ٍٞغ

ت. وهل ٧ان هىا٥ ؤي  اهىإ مُٗىت مً الاؾلحت واإلاٗضاث الٗؿ٨ٍغ

٨ُت مثل قغ٦ت هىعزغوب  ش يء آزغ حؿخُُ٘ الكغ٧اث ألامٍغ

دُىن ٖلى اجساط ٢غاع بكإن الُاثغاث ؤو  ال٣ُام به إلاؿاٖضة ال٩ٍى

ضونها؟  ٞإحاب ؾٗض الهباح ؤن ٚحرها مً اإلاٗضاث التي ًٍغ

 بكإن الُاثغاث. وان 
ً
 نهاثُا

ً
دُت لم جخسظ بٗض ٢غاعا الح٩ىمت ال٩ٍى

غ )Mirageَاثغاث محراج )  (A-4)( و (F-5( و Harrier(، وهاٍع

دُت ال جؼا٫ حٗمل. وبٗض ان حؿإ٫ ؾٗض  غة لضي ال٣ىاث ال٩ٍى اإلاخٞى

٨ُت مً َغاػ ) –F)الهباح ًٖ ام٩اهُت قغاء بالصه لُاثغاث امٍغ

ىؽ ؤن َاثغاث )4  F-4. احابه ؾخىلتٞز
ً
 مىاؾبا

ً
( لِؿذ ؾالخا

ذ. وفي نهاًت  لهض التهضًضاث التي مً اإلام٨ً ان جخٗغى لها ال٩ٍى

الل٣اء اقاع ؾٗض الهباح الى اهه ًإمل في الحهى٫ ٖلى مٗلىماث 

 
ً
با حن ج٣ٍغ ىؽ في ًٚىن ؤؾبٖى  .(49)بياُٞت لؿخىلتٞز

، بحن 1972اًلى٫  9 وفي ل٣اثه الخالي م٘ ؾٗض الهباح في    

ىؽ باهه مؿخٗض لخىحُه صٖىة الى ممثلي قغ٦ت هىعزغوب  ؾخىلتٞز
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تي ٖلى  ذ، في خا٫ ٧ان طل٪ ؾِؿاٖض الجاهب ال٩ٍى اعة ال٩ٍى لٍؼ

اجساط ٢غاع بكإن قغاء الُاثغاث. الا ان ؾٗض الهباح ججىب 

خه مغة ؤزغي في  ىؽ عٍئ لب مً ؾخىلتٞز مً الكهغ  14الاحابت َو

ىؽ بغ٢ُت الى وػاعة  هٟؿه. وفي الُىم الخالي اعؾل ؾخىلتٞز

٨ُت ط٦غ ٞحها مداصزاجه م٘ ؾٗض الهباح، وبحن  الخاعحُت الامٍغ

 الى الح٩ىمت 
ً
ان مىضوب قغ٦ت هىعزغوب في بحروث ٢ضم ٖغيا

دُت جًمً بُ٘ َاثغاث  م مً ٖضم  (F–5)ال٩ٍى الحها. واهه ٖلى الٚغ

ذ ؾدكتري جل ٪ اؾخُاٖت الؿٟاعة الخإ٦ُض ٖلى ان ال٩ٍى

الُاثغاث، الا اهه ا٦ض ان الؿٟاعة ومىضوب الكغ٦ت ٌٗملىن بجض 

. ًخطح مما ج٣ضم ان الىالًاث اإلاخدضة هي التي ٧اهذ (50)ٖلى طل٪

ت الى   مً احل بُ٘ الاؾلحت واإلاٗضاث الٗؿ٨ٍغ
ً
جداو٫ ٦ثحرا

.٠ ذ، التي ٢ابلذ ٧ل طل٪، باإلاماَلت والدؿٍى  ال٩ٍى

دُت       ٨ُت صون ؾعي الح٩ىمت ال٩ٍى لم جُدل اإلاىاوعاث الامٍغ

ب بكغائها.  لخد٤ُ٣ ؤهضاٞها، والحهى٫ ٖلى الاؾلحت التي جٚغ

ىؽ في  ، ؤنغ 1972اًلى٫  14ٟٞي ل٣اءه م٘ الؿٟحر ؾخىلتٞز

ض قغاء َاثغاث ) ، وؤملح بلى F–4)ؾٗض الهباح ٖلى ؤن بالصه جٍغ

ًذ الىالًاث اإلاخدضة بُٗها دُت،  ؤهه في خا٫ ٞع الى الح٩ىمت ال٩ٍى

. و٧ان طل٪ (51)ٞان الازحرة ؾدكتري َاثغاث محراج الٟغوؿُت

ض َاثغاث  ًها جىٍع ٨ُت في خا٫ ٞع بمثابت اهظاع للح٩ىمت الامٍغ

((F–4  ذ، الؾُما وانها حٗلم ان الٟغوؿُىن ٧اهىا عاٚبحن الى ال٩ٍى

دُت.  بكضة في بُ٘ َاثغاث محراج الى الح٩ىمت ال٩ٍى

ذ مً حاهب       ٨ُت في ال٩ٍى ازغ، الخ٣ى يابِ الؿٟاعة الامٍغ

ً الاو٫  24، في Walter M. McClellandوالتر ما٧لُالهض  حكٍغ

تي حابغ خمىص الهباح، الظي 1972 ، م٘ الغاثض في الجِل ال٩ٍى

تي ٢ض جم جإحُلها،  ٤ الٗؿ٨غي ال٩ٍى اوضح بن زُِ ؾٟغ الٍٟغ

تي ؤههى صعاؾخه لخ٣ م مً بن الجِل ال٩ٍى لى الٚغ ٤ ٖو غ ٍٞغ ٍغ

٩ي مىظ ؤؾابُ٘ ٖضة، وؤهه مؿخٗض لل٣ُام بجىلت  الضٞإ الامٍغ

٤. وبحن السُاسُينج٣ٟضًت. الا بن " " جضزلىا واٖا٢ىا عخلت الٍٟغ

تي حابغ ألاخمض ؤنبذ  ان ولي الٗهض وعثِـ مجلـ الىػعاء ال٩ٍى

ت.  اث الٗؿ٨ٍغ ٤ اإلاكتًر  بك٩ل مباقغ في قاون ٍٞغ
ً
ؤ٦ثر اهسغاَا

٤، وزِ واهه ًخسظ حمُ٘ ا ل٣غاعاث بما ٞحها اإلاخٗل٣ت بجضو٫ الٍٟغ

 بلى ؤن هظا هى الؿبب الح٣ُ٣ي وعاء 
ً
ؾحر الغخلت، وؤقاع يمىُا

 ٖلى 
ً
جدغ٥ ألامىع ببِء قضًض. ٦ما ط٦غ حابغ بإهه ؤحغي ؤبدازا

ت وؤلاًُالُت والٟغوؿُت. وؤملح  ؿٍغ ت الؿَى ؤهٓمت الضٞإ الجٍى

دُىن ًمُلىن هدى مىٓىم ش هى٥، ول٨ً ب٣ىة بلى ؤن ال٩ٍى ت نىاٍع

 .
ً
 نهاثُا

ً
ت الىٓام بك٩ل مباقغ ٢بل اجساط ٢غاعا مً الًغوعي عٍئ

دُت ج٨ٟغ بجض قغائها َاثغاث ) او  F-4)واياٝ بن الح٩ىمت ال٩ٍى

 ًٖ  F-5)محراج، وان َاثغاث )
ً
ال حٗض ؤًٞل زُاع لبالصه، ًٟٞال

 بُئها ٞانها الن حؿخُُ٘ الىنى٫ الى اإلاىا٤َ الكمالُت مً الٗغا١

ٖىضما ج٩ىن مدملت ب٩امل َا٢تها مً ألاؾلحت. وابضي ٢ل٣ه مً 

ان ُٟدل( )مُج-جم٨ً الٗغا١ مً قغاء َاثغاث )م٩ٍُى (، 23-حىٍع

Mikoyan-Gurevich (MiG-23)( ٖىضثظ ؾخ٩ىن َاثغة ،(F-5 

 يض هظا التهضًض
ً
 .(52)مُاوؽ مجها جماما

٣ب نهاًت الل٣اء اعؾل ما٧لُالهض بغ٢ُت الى وػاعة        الخاعحُت ٖو

داث حابغ، التي ٖضها هي اإلاغة ألاولى  ٨ُت، ط٦غ ٞحها جهٍغ الامٍغ

دُىن ًٖ آعائهم للؿٟاعة بك٩ل ٖلني ٖلى هظا  التي ٌٗبر ٞحها ال٩ٍى

اإلاؿخىي. وبُيذ البر٢ُت ؤن حابغ هى ؤخض ؤٞغاص ألاؾغة الحا٦مت، 

اث  ٤ اإلاكتًر ًى عثِـ في ٍٞغ وابً ٖم حابغ ألاخمض، ٖو

ت في وػاعة داجه ٧اهذ بمثابت  الٗؿ٨ٍغ دُت. وان جهٍغ الضٞإ ال٩ٍى

ىؽ ٖىضما ط٦غ ؤن  نضي إلاا ط٦غه ؾٗض الهباح للؿٟحر ؾخىلتٞز

ض قغاء َاثغاث ) ذ جٍغ م مً ؤن  F-4)ال٩ٍى او محراج. واهه ٖلى الٚغ

لى  تي، بال ؤهه مً ا٫ نباح ٖو حابغ هى مجغص عاثض في الجِل ال٩ٍى

دُت. ولِ ت ال٩ٍى ـ هىا٥ ؾبب للك٪ ٖلم حُض بالكاون الٗؿ٨ٍغ

ت ؤو مىايُ٘  اث الٗؿ٨ٍغ ٤ اإلاكتًر داجه بكإن زُِ ٍٞغ في جهٍغ

ؤزغي جمذ مىا٢كتها. و٢ض ج٩ىن نغاخت حابغ ٚحر اإلاؿبى٢ت 

ذ ؾدكتري َاثغاث محراج، ؤو  بمثابت جدظًغ آزغ مً ؤن ال٩ٍى

 مً الًِٛ ٖلى الىالًاث اإلاخدضة لخ٣ضًم 
ً
ضا مجغص مماعؾت مٍؼ

الحها. وم٘ طل٪، ٞان ال٣غاع الجهاجي ؾِخسظ مً ٢بل  F-4)َاثغاث )

حابغ ألاخمض بٗض الىٓغ في وحهاث هٓغ ؾٗض الهباح واللىاء 

 . (53)مباع٥، وؤهه ٢ض ٩ًىن هىا٥ اٖخباعاث مسخلٟت
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دُت ٖلى        ٨ُت بدث الح٩ىمت ال٩ٍى لم ج٨خ٠ِ الؿٟاعة الامٍغ

٨ُت مُٗىت ٞدؿب، بل خاولذ ا٢ىاٖها ب ىؾاثل قغاء اؾلحت امٍغ

غ الضٞإ الؿٗىصي ؾلُان بً  ىؽ لىٍػ ازغي، اط بحن ؾخىلتٞز

ؼ ذ في (54)ٖبض الٍٗؼ اعجه لل٩ٍى ، ان ٧1972اهىن الاو٫  24، ازىاء ٍػ

ت. وانها حٗتزم الحهى٫  ؼ صٞاٖاتها الٗؿ٨ٍغ ب بخٍٗؼ ذ جٚغ ال٩ٍى

حر مخىا٤ٞ م٘ اهٓمت  ٖلى هٓام ؤؾلحت صٞاعي م٩ل٠، ٚو

اء لها، وهما اإلامل٨ ت الٗغبُت الؿٗىصًت وإًغان. نض٣ًحن ؤ٢ٍى

دُت، واهه ها٢ل  ٞإحاب ؾلُان ؤهه ٚحر مخ٤ٟ م٘ الخىحهاث ال٩ٍى

دُحن، وخثهم ٖلى قغاء  حن ال٩ٍى هظا اإلاىيٕى بض٢ت م٘ الٗؿ٨ٍغ

اثغاث ) ش هى٥ َو (، وا٦ض ؤن F-5ؤعب٘ ؤو زمـ اهٓمت مً نىاٍع

 مً )
ً
ذ لُاثغة ؤ٦ثر جُىعا  F-5قغاء ال٩ٍى

ً
 ٞاصخا

ً
( ؾ٩ُىن زُإ

ذ وم٩ . وؤياٝ ؾلُان ؤهه ؤعؾل بٌٗ يباَه الى ال٩ٍى
ً
لٟا

ش هى٥  لالؾخٟاصة مً الخبرة الؿٗىصًت م٘ مىٓىمت نىاٍع

اثغاث ) ذ الضٞاُٖت. ٦ما F-5َو (، و٦ظل٪ إلاىا٢كت مخُلباث ال٩ٍى

ملُاث قغ٦ت هىعزغوب  دُحن لخ٣ٟض ميكأث ٖو صٖا الًباٍ ال٩ٍى

 .(55)في اإلامل٨ت الٗغبُت الؿٗىصًت

لى الغ        ٚم مً الخُىع الىاضح في الٗال٢اث الثىاثُت بحن ٖو

تي ٖلى قغاء َاثغاث )  F-4)البلضًً، الا ان انغاع الجاهب ال٩ٍى

ضها الحها، اهظع  صون ٚحرها، وجغصص الىالًاث اإلاخدضة مً جىٍع

بدضور اػمت في الٗال٢اث بُجهما، الؾُما وان مى٣ُت الكغ١ 

واإلاهاجغاث بِذ  الاوؾِ ٧اهذ مخىجغة للٛاًت، بؿبب اإلاكاخىاث

الٗغب واؾغاثُل، واعجٟإ اؾٗاع الىِٟ في الاؾىا١ الٗاإلاُت، مما 

ق٩ل ٖىامل مًاٞت از٣لذ ٧اهل ٖال٢اث الىالًاث اإلاخدضة م٘ 

ذ.  ال٩ٍى

ىُت  : ازش الاخذار الاكلُمُت والذولُت في العالكاث الامٍش
ً
 –زاهُا

دُت   .1794-1793الىٍى

تي مً ؾُاؾت       الىالًاث اإلاخدضة ججاه حؿبب اإلاى٠٢ ال٩ٍى

٨ُت   –اؾغاثُل ومداباتها لها، بدضور جهضٕ في الٗال٢اث الامٍغ

ذ ب٢ىإ الىالًاث اإلاخدضة بخُٛحر  دُت، اط خاولذ ال٩ٍى ال٩ٍى

 يض 
ً
ؾُاؾتها ججاه بؾغاثُل. ولىخذ باؾخسضام الىِٟ ؾالخا

ولي الٗهض ، خظع 1973قباٍ  21الضو٫ الضاٖمت لألزحرة.  ٟٞي 

تي حابغ الهباح، وعثِـ مجلـ  ذ لً الىػعاء ال٩ٍى مً ؤن ال٩ٍى

جترصص في اؾخسضام مىاعصها الىُُٟت زضمت لل٣ًُت الٟلؿُُيُت. 

ذ نباح الؿالم،  داث التي ؤصلى بها ؤمحر ال٩ٍى و٧اهذ الخهٍغ

تي، ؾٗض الهباح في  غ الضازلُت والضٞإ ال٩ٍى آطاع  14ووٍػ

 ٖىضما ؤقاعث بك٩ل مباقغ بل1973
ً
 ويىخا

ً
ى الىالًاث ، ا٦ثرا

تي  لؿالح الىِٟ ال٩ٍى
ً
 .(56)اإلاخدضة والٛغب بىنٟهما ؤهضاٞا

لى الى٣ٌُ مً طل٪، ٧ان للمك٨الث الحضوصًت بحن الٗغا١       ٖو

ذ ازغ ٦بحر في جدؿً ٖال٢اث الازحرة م٘ الىالًاث اإلاخدضة،  وال٩ٍى

ٞٗلى ازغ اخخال٫ ال٣ىاث الٗغا٢ُت مغ٦ؼ الهامخت الحضوصي 

ذ في غ الخاعحُت (57)1973اطاع  20الخاب٘ لل٩ٍى ، اؾخضعى ووٍػ

تي نباح الاخمض في الُىم  هٟؿه، حمُ٘ الؿٟغاء وال٣اثمحن ال٩ٍى

٩ي  ذ، بما ٞحهم الؿٟحر الامٍغ بٗمل الؿٟاعاث في ال٩ٍى

ىؽ، وازبرهم ان الٗغا١ اخخل حؼًء مً الاعاض ي  ؾخىلتٞز

 للجزإ، وما ػالذ مؿخٗضة 
ً
 ؾلمُا

ً
ض خال دُت. وان خ٩ىمخه جٍغ ال٩ٍى

ىؽ بغ٢ُت الى وػاعة  لل٣ُام بظل٪. وفي الُىم هٟؿه اعؾل ؾخىلتٞز

٨ُت، ٖلى ؤلاصالء الخاعح ٨ُت َلب ٞحها خث الاصاعة الامٍغ ُت الامٍغ

ت زالٞاتهما بالىؾاثل  ببُان ًضٖى َغفي الهغإ بلى حؿٍى

٤ ؤخ٩ام مُثا١ ألامم اإلاخدضة، وفي خا٫ جم  الؿلمُت ٖلى ٞو

ىب ُٞه ٢ُام  ٖغى اإلاىيٕى ٖلى مجلـ ألامً، ٞمً اإلاٚغ

ا اإلاٗنى، واقىًُ بضوع وكِ في صٖم ؤي م٣ترح ٢غاع ٩ًىن بهظ

ت واللجىء الى اإلاٟاوياث  ما٫ الٗؿ٨ٍغ ختى ًخم و٠٢ حمُ٘ ألٖا

 .(58)للىنى٫ بلى هدُجت مغيُت

ىؽ ازىاء ل٣اءه م٘ نباح الاخمض      مً حاهب ازغ، خث ؾخىلتٞز

اصة الخٗاون اإلاكتر٥ بحن صو٫ الخلُج 1973اطاع  26في  ، ٖلى ٍػ

ة الىاضحت الٗغبي الهٛحرة لحماًت ؤهٟؿهم مً ألازُاع اإلاتزاًض

ذ بلى  مً الكما٫ والجىىب. وقضص ٖلى وحىب ؤن جىٓغ ال٩ٍى

التهضًض الظي جخٗغى له ؾلُىت ٖمان ٖلى ؤهه زُغ ٖلى هٟؿها 

لى اؾخ٣غاع اإلاى٣ُت ٖلى ٚغاع التهضًض الٗغاقي. لظا ٞان ٖلى  ٖو

ذ ج٣ضًم اإلاؿاٖضة لؿلُىت ٖمان.  ىؽ ٦ما اوعص ال٩ٍى ؾخىلتٞز
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 ان خ٩ىمخه حٗخ٣ض ؤهه مً ألا 
ً
 عؾمُا

ً
ًٞل ٖضم بنضاعها بُاها

ذ. الامغ الظي وا٤ٞ  خى٫ مك٨الث الحضوص بحن الٗغا١ وال٩ٍى

٨ُت نباح الاخمض، ٖلُه  بر ًٖ اٖخ٣اصه بان الح٩ىمت الامٍغ ٖو

ت  ًم٨جها اإلاؿاٖضة مً زال٫ الاؾغإ في حؿلُم اإلاٗضاث الٗؿ٨ٍغ

ىؽ التي َلبتها خ٩ىمخه. ٖىضثظ بحن  ذ ؾخىلتٞز بان َلباث ال٩ٍى

ت اعؾلذ الى واقىًُا  .(59)لٗؿ٨ٍغ

ض ؤن       ومما ججضع الاقاعة الُه، ان الىالًاث اإلاخدضة ٧اهذ جٍغ

 ٖلى ان اإلاك٨الث الٗال٣ت بحن مداًذةجبضو "
ً
"، وجدث ٖلىا

ذ ًجب ان جدل بىاؾُت اإلاىٓماث الضولُت،  الٗغا١ وال٩ٍى

والؾُما حامٗت الضو٫ الٗغبُت، اط اصع٦ذ واقىًُ ؤن اصاهتها 

اصة الخىجغ للهج دُت، ؾُدؿبب في ٍػ ىم الٗغاقي ٖلى الاعاض ي ال٩ٍى

حره مً الضو٫ الٗغبُت الغاًٞت للخضزل  في ٖال٢اتها م٘ الٗغا١، ٚو

٩ي في الكإن الٗغبي  . (60)الامٍغ

ذ الىٓغ في ؾُاؾتها ألامىُت بٗض الهجىم الٗغاقي      اٖاصة ال٩ٍى

مىاحهت الٗغا١:  الازحر. و٧ان ٖلحها اجساط اخض ال٣غاعاث الثالزت في

خماص ٖلى بًغان ؤو  تراٝ بعجؼها الٗؿ٨غي امامه، او الٖا ٞةما الٖا

غ  اإلامل٨ت الٗغبُت الؿٗىصًت ؤو ٧لحهما لحماًتها مىه، ؤو جٍُى

ت لحماًت هٟؿها ومىاحهخه اطا جُلب طل٪. و٢ض  ٢ضعاتها الٗؿ٨ٍغ

ىا في جدضًث وجىؾُ٘ ٢ىاتهم  دُىن الىهج الثالث وقٖغ ازخاع ال٩ٍى

ت مً اإلاؿل اتهم الٗؿ٨ٍغ ٘ مكتًر  بدىَى
ً
حت، وجم اجساط ٢غاعا

غوؿا والىالًاث اإلاخدضة، م٘ خهى٫ الازحرة ٖلى  ُاهُا ٞو بٍغ

٩ي في املجا٫  .(61)الحهت ألا٦بر و٧ان طل٪ بؿبب الخٟى١ الامٍغ

 الٗؿ٨غي.

ذ       مً الُبُعي ان ًؼصاص الخ٣اعب بحن الىالًاث اإلاخدضة وال٩ٍى

ذ في واقىًُ ؾالم نباح الؿالم آهظا٥، اط الخ٣ى ؾٟحر ال ٩ٍى

٩ي 1973هِؿان  5، في (62)الهباح غ الضٞإ ألامٍغ ، م٘ هاثب وٍػ

، وبدًىع William Bill Clements (63)ولُام بُل ٧لُمىدـ

مىهض ٞىعلىهج  همؿاٖض ٤ ٍع ، وهاثب Raymond B. Furlongالٍٟغ

غ  غ الضٞإ لىعاوـ بًجلبٚر ، Lawrence Eagleburgerمؿاٖض وٍػ

٣ُا  غ الخاعحُت لكاون الكغ١ ألاصوى وإٍٞغ وهاثب مؿاٖض وٍػ

ؼ  ، ومضًغ م٨خب James H. Noyesوحىىب آؾُا حُمـ هٍى

غ الضٞإ لكاون ألامً الضولي حُمـ جُمبرلُ٪  مؿاٖض وٍػ

James Timberlake و٢ض بضء ؾالم الهباح خضًثه باإلقاعة الى .

ب في اؾخمغاع الٗال٢اث الجُضة م٘  الىالًاث ان بالصه جٚغ

٩ي الى بالصه مغة ازغي  ٤ ٖؿ٨غي امٍغ لب اعؾا٫ ٍٞغ اإلاخدضة، َو

ت، ٢بل ان ًيخ٣ل بدضًثه بلى اإلاك٩لت  لبدث اخخُاحاتها الٗؿ٨ٍغ

ؤلاؾغاثُلُت، اط بحن ؾالم الهباح ؾٗاصجه مً جىحهاث  -الٗغبُت 

الغثِـ ه٨ُؿىن الهاصٞت الى اؾخٗاصة الخىاػن في الكغ١ ألاوؾِ 

ت ٖا صلت وصاثمت للمك٩لت الٟلؿُُيُت، وا٦ض ٖلى وجد٤ُ٣ حؿٍى

ىز٤ ٖال٢اتها م٘ الضو٫  ان طل٪ ؾُٗؼػ مً م٩اهت واقىًُ، ٍو

 .(64)الٗغبُت، وبسانت بالصه

ذ ٖامل جىاػن مهم في        وبضوعه اوضح ٧لُمىدـ بن ال٩ٍى

٣ت التي جخٗامل بها في  مى٣ُت الخلُج الٗغبي، وإهه معجب بالٍُغ

ب بخ٣ضًم ؤي مؿاٖضة مم٨ىت  اصاعة قاونها. وان بالصه جٚغ

 بإن اإلاك٩لت الٗغبُت 
ً
ذ، مًُٟا ؤلاؾغاثُلُت مؿخمغة مىظ  -لل٩ٍى

ت لها. و  ٨ُت حؿعى إلًجاص خلى٫ حظٍع  مضة، وان الاصاعة الامٍغ
ً
عصا

٩ي  ٤ ٖؿ٨غي امٍغ ٖلى ؤؾئلت ٧لُمىدـ خى٫ ام٩اهُت اعؾا٫ ٍٞغ

 في ا٢غ 
ً
٤ ؾ٩ُىن حاهؼا ؼ بان الٍٟغ ذ، احاب هٍى ب الى ال٩ٍى

دُت ججاه . (65)و٢ذ  ان هىا٥ جدى٫ في اإلاىا٠٢ ال٩ٍى
ً
بضي واضحا

٨ُت في الكغ١ الاوؾِ، ولم ٨ًً طل٪ الا بٗض ان  الؿُاؾت الامٍغ

ذ بالخُغ الٗغاقي املحض١ بها.  اخؿذ ال٩ٍى

ذ       م٨ً اصعاج جهٍغ غ الخاعحُت نباح الاخمض يمًٍو  وٍػ

تي الجضًض، ٖىضما اوضح في  ، ان 1973هِؿان  19الخىحه ال٩ٍى

 ال ًىا٤ٞ ٖلى اؾخسضامه 
ً
الىِٟ ؾالح طو خضًً. واهه شخهُا

في في اإلاٗاع٥ الؿُاؾُت ألهه ٢ض ًإحي بيخاثج ٨ٖؿُت. واياٝ "

ذ أن هصبذ  سأَي، ال عالكت للىفؽ بأصمت الششق ألاوسؽ. ال هٍش

أعذاء أخذ، ال ألوسوبا أو ألي شخص آخش، ألن العالم بداجت 

ً، إلى الىفؽ. إرا هىذ سأسخخذ م الىفؽ هسالح طذ آلاخٍش

 مً رلً، 
ً
فسأهىن بزلً أعذاء لللظُت العشبُت. بذال

وسخخذم عائذاث الىفؽ إلاساعذة الذٌو العشبُت اإلاخعثرة. ومً 
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زم، ال ًمىً ألخذ أن ٌغظب مىا. بصشاخت هزا سأَي الصخص ي 

وختى م٘ جإ٦ُض نباح الاخمض بان ما ط٦غه  .(66)"في دوس الىفؽ

ًمثل عؤًه الصخص ي، ولِـ بهٟخه الح٩ىمُت، الا ان جى٢ُذ 

دُىن بمً ٞحهم  ذ ومٗاعيخه إلاا ط٦غه ٢بل مضة ال٣اصة ال٩ٍى الخهٍغ

خ٣اص بان الهضٝ الح٣ُ٣ي إلاا اوعصه نباح  ُٕ الى الٖا امحر البالص، ًض

 دضة. الاخمض هى الخىصص الى الٛغب والىالًاث اإلاخ

ذ في هِؿان      ٩ي الى ال٩ٍى ٤ الٗؿ٨غي الامٍغ ، 1973ونل الٍٟغ

ش  دُت هٓام صٞإ حىي مً نىاٍع غى ٖلى الح٩ىمت ال٩ٍى ٖو

اثغاث خغبُت مً َغاػ ) ٨ُت، َو ، و F-8 Crusader) (67)هى٥ ألامٍغ

(F-5( و )F-4 بت واضحت بالحهى٫ تي ٚع (. و٢ض ابضي الجاهب ال٩ٍى

لى ازF-4ٖلى َاثغاث ) غ َلب وػاعحي الخاعحُت والضٞإ (. ٖو

٨ُت  اجساط ٢غاع مً خُث اإلابضؤ مً مجلـ الامً ال٣ىمي الامٍغ

ذ، اٖض  ( (F-4لبُ٘ َاثغاث بلى اإلامل٨ت الٗغبُت الؿٗىصًت وال٩ٍى

ٟى مجلـ ألامً ال٣ىمي في  ، مظ٦غة بلى مؿاٖض 1973اًاع  3مْى

 اوضحذ باهه البضالغثِـ لكاون ألامً ال٣ىمي هجري ٦ِؿىجغ، 

خباعاث ألي ٢غاع ًخم الخىنل بلُه بكإن مً مغاٖاة  بٌٗ الٖا

(، اط ان جد٤ُ٣ اإلاىاٞ٘ الا٢خهاصًت وجىز٤ُ F-4َلباث َاثغاث )

الغوابِ م٘ بٌٗ الضو٫ الٗغبُت حغاء ٖملُت البُ٘، ؾ٩ُىن لها 

ٖىا٢ب وزُمت جخمثل بمٗاعيت ؤلاؾغاثُلُىن، وعبما ؤلاًغاهُىن، 

ض َاثغاث ) ذ. اط جسص ى بؾغاثُل ( بلى الؿF-4لخىٍع ٗىصًت وال٩ٍى

حن بالخٗٝغ ٖلى جل٪ الُاثغاث، مما  حن والؿىٍع ؿمذ للمهٍغ ٌُ ؤن 

٢ض ًاصي بلى بيٗاٝ ٞٗالُت ؾالح الجى ؤلاؾغاثُلي اإلاٗخمض 

 
ً
بك٩ل ٦بحر ٖلى جل٪ الُاثغاث. ٦ما جسص ى بؾغاثُل وإًغان ؤًًا

 .(68)مً اخخما٫ اؾخسضام جل٪ الُاثغاث يضهما في اإلاؿخ٣بل

تي         ٦ما اوعصث اإلاظ٦غة زالر زُاعاث للغص ٖلى الُلب ال٩ٍى

والؿٗىصي جًمىذ، جإحُل اجساط ؤي ٢غاع ختى ًخم احغاء 

غة الٗغبُت. او  ٨ُت في قبه الجٍؼ مغاحٗت ٧املت للؿُاؾت الامٍغ

اإلاىا٣ٞت مً خُث اإلابضؤ ٖلى البُ٘ للممل٨ت الٗغبُت الؿٗىصًت، 

ت ي. او اإلاىا٣ٞت مً خُث اإلابضؤ وجإحُل ال٣غاع بكإن الُلب ال٩ٍى

ٖلى البُ٘ ل٩لحهما. م٘ الخىيُذ بان اإلاىا٣ٞت مً خُث اإلابضؤ لً 

جخُلب وحىص ؤع٢ام ؤو حضاو٫ للدؿلُم. ولً ٩ًىن ال٣غاع ٚحر 

٢ابل لإللٛاء، زانت بطا حٛحرث الٓغٝو في الكغ١ ألاوؾِ 

بك٩ل ٦بحر، ألن ٖملُاث الدؿلُم ؾخ٩ىن ٖلى ألا٢ل في ًٚىن 

 .(69)و ؤعب٘ ؾىىاثزالر ؤ

خملذ نهاًت اإلاظ٦غة جىنُت باإلاىا٣ٞت مً خُث اإلابضؤ ٖلى      

ذ. بضاعي  البُ٘ للممل٨ت الٗغبُت الؿٗىصًت، وجإحُل البُ٘ لل٩ٍى

ت م٘ الىالًاث  ان اإلامل٨ت الٗغبُت الؿٗىصًت جغبُها نضا٢ت ٢ٍى

م مً ٧ىنها ٖضو مٗلً إلؾغاثُل، بال ؤنها لم  لى الٚغ اإلاخدضة. ٖو

مام بلى الحغب يضهم. ومً اإلاهم جٓهغ ؤي اؾخٗضاص لالهً

ؼ ٖال٢اتها م٘ اإلامل٨ت الٗغبُت الؿٗىصًت،  باليؿبت لىاقىًُ حٍٗؼ

وهى ما ًخُلب مٗاملتها مثل بًغان وإؾغاثُل. ٖلى خحن ؤن مؿإلت 

ذ مسخلٟت، وهي ؤ٦ثر ٖغيت للًٍٛى الٗغبُت، وهىا٥  ال٩ٍى

ض مً الى٢ذ للىٓغ في الٗال٢اث مٗها ٢بل الا٢ضام ٖ لى خاحت إلاٍؼ

مً الكهغ هٟؿه، وا٤ٞ  17( الحها. وفي F-4جهضًغ َاثغاث )

للممل٨ت الٗغبُت  F-4)٦ِؿىجغ مً خُث اإلابضؤ، ٖلى بُ٘ َاثغاث )

ذ  . (70)الؿٗىصًت، صون اجساط ؤي ٢غاع بكإن ال٩ٍى

دُت في اًاع        ذ الح٩ىمت ال٩ٍى ، 1973ٖلى الجاهب اإلا٣ابل، قٖغ

٨ُت الخانت للحهى٫ بةحغاء اجهاالث م٘ قغ٧اث الاؾلحت الا  مٍغ

٨ُت ب٣ُمت ) ت امٍغ ( ملُىن 500ٖلى اؾلحت ومٗضاث ٖؿ٨ٍغ

 150(، و )M-60( صبابت مً َغاػ )160صوالع، قملذ )
ً
( ناعوزا

( ناعور مىحه مًاص للضعٕو مً 1800(، و )I-HAWKمً هٕى )

اثغاث )(، F-8)( َاثغة مً َغاػ32، و )TOW ATGM)هٕى ) -Fَو

اثغاث هل٩ُىبتر (،4  . (71)َو

لم حؿخُ٘ الجهاث الٟاٖلت في واقىًُ ججاهل ال٣ُمت ال٨بحرة      

ذ،   له٣ٟاث الاؾلحت التي ٧ان مً اإلام٨ً اجمامها م٘ ال٩ٍى
ً
حضا

دُت الى واقىًُ، اٖض  ٞمجغص ونى٫ ازباع الاجهاالث ال٩ٍى

ٟى مجلـ ألامً ال٣ىمي في ، مظ٦غة ازغي بلى 1973اًاع  25مْى

-Fم الؿاب٤ بكإن بُ٘ َاثغاث )٦ِؿىجغ، ٚحروا ٞحها مً مى٢ٟه

ذ. اط اقاعث اإلاظ٦غة الى ان اإلاىا٣ٞت ٖلى البُ٘ 4 ( الى ال٩ٍى

ذ بلى ٞل٪ الضو٫ اإلاغجبُت  ؾ٩ُىن لها اهمُتها في حلب ال٩ٍى
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 بىاقىًُ، و٢ض ج٩ىن هظه زُىة مهمت في بىاء 
ً
 وز٣ُا

ً
اعجباَا

ُِذ ٖلى طل٪  ٩ي في الخلُج في و٢ذ ًغ٦ؼ ُٞه الؿٞى الىحىص ألامٍغ

 
ً
ذ صاٞ٘ ا٦بر للمط ي ٢ضما . وان اإلاىا٣ٞت ؾخُٗي لل٩ٍى

ً
الامغ اًًا

( ملُىن صوالع مً اإلاٗضاث 500في جى٢ُ٘ زُاباث ٖغى ب٣ُمت )

٨ُت. واهه في خا٫ اإلاىا٣ٞت ٞان  ت ألامٍغ والخضماث الٗؿ٨ٍغ

( ؾ٩ُىن بٗض ؾىىاث ٖضة، F-4الدؿلُم الٟٗلي لُاثغاث )

وخؿم ٖؿ٨غي، زانت  وبإٖضاص ٢لُلت بدُث لً ٩ًىن لها جإزحر

ٖىض الاٞتراى بإهه لً ًخم اؾخسضامها بك٩ل ٞٗا٫ للٛاًت في 

اإلاؿخ٣بل اإلاىٓىع. ٦ما ان اإلاىا٣ٞت ؾخمىذ واقىًُ ال٣ضعة ٖلى 

تي، الامغ الظي مً قاهه ان ٌٗؼػ  ب٢امت ٖال٢اث م٘ الجِل ال٩ٍى

دُت. وا٦ضث  ت ال٩ٍى هٟىط واقىًُ بلى خٍض ما في ال٣غاعاث الٗؿ٨ٍغ

دُىن ؾُدهلىن ٖلى َاثغاث مخُىعة ٖلى  اإلاظ٦غة ٖلى ان ال٩ٍى

٩ي لىِٟ  ؤي خا٫. اط ًىص الٟغوؿُىن بكضة ٦ؿغ الاخخ٩اع ألامٍغ

الخلُج الٗغبي. ومً اإلاؿلم به ؤن وحىص َاثغاث اإلاحراج الٟغوؿُت 

ذ لً ج٩ىن اؾىء مً َاثغاث مُج ) والىحىص  (MIGفي ال٩ٍى

ُتي الظي ؾخجلبه هىا٥. واطا اعاصث و  ؼ الؿٞى اقىًُ حٍٗؼ

 .(72)مىاؾبتوحىصها في الخلُج ٞهظه ٞغنت 

( (F–4ُٞما لخهذ اإلاظ٦غة مؿاوت اإلاىا٣ٞت ٖلى بُ٘ َاثغاث       

ذ، بمٗاعيت ؤلاؾغاثُلُحن بكضة المخال٥ الٗغب لخل٪  لل٩ٍى

ؼ صٞاٖاث ألاعصن واإلامل٨ت  الُاثغاث، وفي ؤ٣ٖاب ٢غاع حٍٗؼ

ذ F-4ثغاث )الٗغبُت الؿٗىصًت وختى لبىان، ٞةن بُ٘ َا ( بلى ال٩ٍى

ىٓغ بلُه ٖلى ؤهه حؼء مً جدضًث قامل لل٣ضعاث  ًُ ؾٝى 

ت الٗغبُت. في خحن ؤن هظا ال٣غاع في خض طاجه لً ًازغ  الٗؿ٨ٍغ

، بال ؤن ؤهمُخه  -ٖلى الخىاػن الٗؿ٨غي الٗغبي 
ً
با ؤلاؾغاثُلي ٢ٍغ

ت في هٓغ الٗغب وؤلاؾغاثُلُحن ٢ض ج٩ىن مهمت. بطا لم ٨ًً  الغمٍؼ

ش يء آزغ، ٣ٞض ٌؿاهم في وهم جىامي ال٣ىة الٗغبُت، مما هىا٥ 

حن الٗغب.  ٢ض ًاصي بلى انضاع ؤخ٩ام ؾِئت مً حاهب الٗؿ٨ٍغ

٦ظل٪ ٌكحر بلى ؤن الىالًاث اإلاخدضة ٢ل٣ت للٛاًت مً ؤػمت الُا٢ت 

لضعحت ؤنها حكٕغ في بغهامج م٨ث٠ لدؿلُذ ؤنض٢ائها. ٦ما ؾِىٓغ 

ُِذ ٖلى ؤهه جغؾُش للخى  ٩ي في الخلُج و٢ض الُه الؿٞى احض الامٍغ

ؼ ؤوكُتهم في اإلاى٣ُت، ٖبر الٗغا١ ٖلى  ٌؿٗىن بضوعهم بلى حٍٗؼ

 في 
ً
ُِذ ًمًىن ٢ضما وحه الخهىم. وم٘ طل٪، ًبضو ؤن الؿٞى

ت الٗغا٢ُت صون الغحٕى بلى بغامج  اصة ٦بحرة في ال٣ضعاث الٗؿ٨ٍغ ٍػ

غة الٗغبُت ت في قبه الجٍؼ  .(73)واقىًُ الٗؿ٨ٍغ

٦ما خملذ نهاًت اإلاظ٦غة اؾخيخاحاث بُيذ اهه في خا٫ ٖضم      

ذ، ٞانها ؾخدهل ٖلى َاثغاث بضًلت  بُ٘ جل٪ الُاثغاث الى ال٩ٍى

مً الٟغوؿُحن. وختى م٘ اٖتراى ؤلاؾغاثُلُىن، ٞان ٢غاع 

ال١ في الخىاػن الٗؿ٨غي  اإلاىا٣ٞت لً ٩ًىن  له ؤي جإزحر ٖلى ؤلَا

ؤو هدى طل٪. وفي ٧ل ألاخىا٫، ٞان  زال٫ الؿىىاث ألاعب٘ اإلا٣بلت

مً مهلحت واقىًُ الاهخمام بىيٗها في الخلُج وإب٣اثه 

 ٢ضع ؤلام٩ان ًٖ اإلاإػ١ الٗغبي 
ً
ؤلاؾغاثُلي. بلى حاهب  -مىٟهال

ذ ًسضم مهالح  ٩ي في ال٩ٍى طل٪، ٞةن الىٟىط الٗؿ٨غي ألامٍغ

بؾغاثُل بك٩ل ؤًٞل ب٨ثحر مً الىٟىط الٟغوس ي. لظا ٞاهه 

ىب ُٞه. وم٘ F-4ت ٖلى بُ٘ َاثغاث )اإلاىا٣ٞ ذ امغ مٚغ ( الى ال٩ٍى

طل٪، ٞان ٦ِؿىجغ لم ٌُٗي عؤًه في اإلاظ٦غة، بل ٦خب في اٖالها: 

لب ٖغى اإلاىيٕى ٖلُه مغة ازغي في و٢ذ دعني أفىش" ". َو

 .(74)الخ٤

 ان بُ٘ َاثغاث )     
ً
ذ حؿبب ب٣ل٤ F-4بضي واضحا ( الى ال٩ٍى

 ب٨ِؿىجغ ٦بحر لهىإ ال٣غاع في واقىًُ
ً
، ٞإزىاء اجهاله هاجُٟا

غ الخاعحُت ٦ُىِث 1973اًاع  29في  ، اوضح ال٣اثم بإٖما٫ وٍػ

ذ حٗضَّ F-4، ان بُ٘ َاثغاث )Kenneth Rushعاف  ( بلى ال٩ٍى

 باليؿبت لىاقىًُ، وهى ًخٟهم ان 
ً
مؿإلت مهمت حضا

 بلى بُ٘ 
ً
ؤلاؾغاثُلُىن مٗاعيىن لظل٪. الا ان واقىًُ جدخاج خ٣ا

ذ، للحٟاّ هظه الُ اثغاث الى اإلامل٨ت الٗغبُت الؿٗىصًت وال٩ٍى

ٖلى الاؾخ٣غاع في الخلُج الٗغبي. وبضوعه ٣ٞض اوضح ٦ِؿىجغ باهه 

للخى شىىي عىُفت مً ؤلاسشائُلُين بشأن البُع جل٣ى "

دُىن والؿٗىصًىن للسعىدًت ". وبٗضما حاص٫ ٦ِؿىجغ بان ال٩ٍى

لُىن، بحن عاف ًم٨ً ان ٌؿخسضمىا جل٪ الُاثغاث يض الاؾغاثُ

باهه لِـ لضيهم هُت لل٣ُام بظل٪. ٦ما انهم لً ًبُٗىا جل٪ 

الُاثغاث الى ؤي صولت ازغي. وفي نهاًت اإلا٩اإلات ا٦ض ٦ِؿىجغ بان 



 

 2022 /عشر الخامسالمجلد  الثاني/مجلة اوروك / العدد   

 

DOI:10.52113/uj05/022-15/1294-1325 
1309 

ذ  ٨ُت وال٩ٍى ت والامىُت بحن الىالًاث اإلاخدضة الامٍغ ٨ُت 1974 -1971الٗال٢اث الؿُاؾُت والٗؿ٨ٍغ  في يىء الىزاث٤ الامٍغ

 

واقىًُ لً جتراح٘ ًٖ ٢غاع بُ٘ جل٪ الُاثغاث الى الؿٗىصًحن، 

دُحن  في ٖملُت بُٗها لل٩ٍى
ً
 .  (75)ومً اإلاا٦ض ؤنها ؾىمط ي ٢ضما

ؾغاثُل بالُب٘ ألا٦ثر مٗاعيت له٣ٟت الؿالح هظه، ٧اهذ ب    

غ الضٞإ مىقُه  غ الخاعحُت ؤلاؾغاثُلي ؤبا بًبان، ووٍػ ممثلت بىٍػ

م ٦الهما في  غان  1صًان. اط ٖػ ، ؤن امخال٥ صو٫ الخلُج 1973خٍؼ

لهظه ألاؾلحت مً قإهه ؤن ًسل بخىاػن ال٣ىي في الكغ١ ألاوؾِ. 

ه بكإن  وطهب مىقُه صًان بلى ؤبٗض مً طل٪ للخٗبحر ًٖ مساٞو

ى في  بم٩اهُت ه٣ل هظه ألاؾلحت بلى مهغ، مما ٢ض ًاصي بلى ؾِىاٍع

" بىي٘ مداػتالؿىىاث الٗكغ اإلا٣بلت بإن ج٩ىن بؾغاثُل "

ٖؿ٨غي حضًض ومسخل٠. ولتهضثت ؤلاؾغاثُلُىن اقاع في طل٪ 

٨ُت، بى٫ هحر   .Paul Jالُىم اإلاخدضر باؾم وػاعة الخاعحُت ألامٍغ

Hareلى ان الىالًاث اإلاخدضة ملتزمت بالحٟاّ ٖلى ؤمً ، ا

ت إلًشان أو اإلاملىت بؾغاثُل، وؤ٦ض ٖلى ؤن: " أي مبُعاث عسىٍش

ذ سخأخز في الاعخباس بشيل وامل  العشبُت السعىدًت أو الىٍى

لت ألامذ لذعم ألامً ؤلاسشائُل. لً هلىم بأي  سُاسدىا ػٍى

ت مً شأنها أن حعشض ألامً ؤلاسشا ئُلي مبُعاث عسىٍش

، الن الاجهاالث واإلاىا٢كاث  .(76)"للخؼش
ً
 َبٗا

ً
وهظا ٧ان ما٦ضا

٨ُت بُيذ ان امخال٥ الضو٫  الؿاب٣ت بحن اًٖاء الح٩ىمت الامٍغ

الٗغبُت لخل٪ الُاثغاث، لً ٩ًىن له جإزحر ٖؿ٨غي خاؾم، ولً 

ت للضو٫ الٗغبُت ٖلى خؿاب اؾغاثُل.    ًغجح ٦ٟت ال٣ىة الٗؿ٨ٍغ

٩ي ؾُضوي ًُدـ        ٦ما اخخج ًٖى مجلـ الىىاب الامٍغ

Sidney R. Yates غان  4، ازىاء احخمإ مجلـ الىىاب في خٍؼ

٨ُت بُ٘ َاثغاث 1973 بلى اإلامل٨ت ( F-4)، ٖلى ٢غاع الاصاعة الامٍغ

ذ، وحؿا٫  الٗغبُت الؿٗىصًت، وهُتها ٞٗل الص يء طاجه م٘ ال٩ٍى

في صٖم الىالًاث اإلاخدضة ُٞما اطا ٧ان طل٪ ٌكحر بلى حُٛحر 

"، لسىء الحفالؾخمغاع وحىص بؾغاثُل و٢ىتها؟ واياٝ "

ؾ٩ُىن له هظا الخٟؿحر في الكغ١ ألاوؾِ، وختى لى لم جخم 

" ٞؿُدضر بٌٗ الًغع، وآمل أن ال جخمٖملُت البُ٘ هظه آلان "

الن هٟؿه ؾِثحر الدؿائالث. وان اإلامل٨ت الٗغبُت  ألن ؤلٖا

ذ مً  ؤ٦ثر الضو٫ ٖضاوة إلؾغاثُل. وإن بجاخت الؿٗىصًت وال٩ٍى

جل٪ الُاثغاث لهما ؾُٛحر بك٩ل حظعي محزان ال٣ىي في الكغ١ 

  .(77)ألاوؾِ

٨ُت ج٣ضًم جىيُذ الى ال٩ىوٛغؽ         ٧ان ٖلى الاصاعة الامٍغ

٩ي بكإن هُتها جهضًغ َاثغاث  ذ، وهظا ما  (F-4)الامٍغ الى ال٩ٍى

غان  6وٛغؽ في ٞٗله حىٍػ٠ ؾِؿ٩ى في بُاهه ؤمام ال٩ى  خٍؼ

ت ججاه 1973 ، والظي اًض ُٞه ؾُاؾت الىالًاث اإلاخدضة الٗؿ٨ٍغ

ذ في  ذ. وبحن بن اؾخٗضاص الىالًاث اإلاخدضة إلاؿاٖضة ال٩ٍى ال٩ٍى

بت في جثبُِ الًِٛ  ت ٣ًىم ٖلى الٚغ ؼ صٞاٖاتها الٗؿ٨ٍغ حٍٗؼ

الؿُاس ي والتهضًض الٗؿ٨غي الٟٗلي مً الٗغا١، وخماًت اإلاهالح 

ذ، ويمان اؾخمغاع ٢ضعة الازحرة  الا٢خهاصًت ٨ُت في ال٩ٍى ألامٍغ

 للىِٟ. واقاع الى ان 
ً
 عثِؿا

ً
 ٖاإلاُا

ً
ٖلى الب٣اء بىنٟها مىعصا

تي  ٨ُت لم جهضع ؤي عص مدضص ٖلى الُلب ال٩ٍى الاصاعة الامٍغ

، وان هظه اإلاؿإلت ما ػالذ ٢ُض (F-4)للحهى٫ ٖلى َاثغاث 

  .(78)الضعاؾت

غ الضٞإ       ٩ي بالى٧الت ولُام ٧لُمىدـ في ٦ظل٪ صٖم وٍػ الامٍغ

غان  14 ( بلى اإلامل٨ت الٗغبُت F-4، بُ٘ َاثغاث )1973خٍؼ

ذ، بضاعي ان ٖملُت البُ٘ ؾخ٩ىن باصعة للحٟاّ  الؿٗىصًت وال٩ٍى

ٖلى الٗال٢اث اإلامخاػة م٘ الضو٫ الٗغبُت اإلاىخجت للىِٟ، وحٗؼػ 

ت ل٩ي ض مً ٢ىتها الٗؿ٨ٍغ ت مٗها، وجٍؼ ج٩ىن  اإلاهالح الخجاٍع

ُتي اإلاتزاًض في اإلاى٣ُت، ال ؾُما في  ٢اصعة ٖلى مىاحهت الضوع الؿٞى

ُدُت  الٗغا٢ُت اإلاى٢ٗت  -ؤ٣ٖاب مٗاهضة الهضا٢ت والخٗاون الؿٞى

ض محزاهُت الضٞإ 1972ٖام  ، ٖالوة ٖلى طل٪، ٞإنها ؾتٞر

٨ُت بٗىاثض ٦بحرة   .(79)الامٍغ

٨ُت البذ في مؿالت بُ٘       الى  (F-4)َاثغاث ٧ان ٖلى الاصاعة الامٍغ

ذ، لظا ٟى مجلـ الامً ال٣ىمي ٖلى ٦ِؿىجغ في  ال٩ٍى ا٢ترح مْى

دُت بان خ٩ىمت الىالًاث 1973جمىػ  30 ، ازُاع الح٩ىمت ال٩ٍى

اإلاخدضة مؿخٗضة ان جبُ٘ لها َاثغاث مىاؾبت ومخ٤ٟ ٖلحها بك٩ل 

جل٪ الُاثغاث ٖلى ؤؾاؽ الخجغبت  مخباص٫. وؾِخم ازخُاع

٨ُت ُٞما ًخٗل٤  دُت لها، وبما ًخ٤ٟ م٘ الخىنُاث ألامٍغ ال٩ٍى

ذ بال٣ضعة  ض ال٩ٍى حن لتزٍو ً والهُاهت الًغوٍع ب الُُاٍع بخضٍع
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ٖلى اؾدُٗاب َاثغاث مخُىعة. وبٗض مىا٣ٞت ٦ِؿىجغ ٖلى 

٨ُت في (80)اإلا٣ترح ، 1973اب  3. اعؾلذ وػاعة الخاعحُت الامٍغ

دُت بغ٢ُ ذ َلبذ ٞحها اباٙل الح٩ىمت ال٩ٍى ت الى ؾٟاعتها في ال٩ٍى

٤ ما  ٨ُت مؿخٗضة لخ٣ضًم َاثغاث لها، ٖلى ٞو ؤن الح٩ىمت الامٍغ

 .(81)وعص في م٣ترح مجلـ الامً ال٣ىمي اٖاله

٩ي، بل اعؾلذ       دُت ٖلى اإلا٣ترح الامٍغ لم حٗترى الح٩ىمت ال٩ٍى

٤ ٖؿ٨غي بغثاؾت ال1973في مىخه٠ اب  ٣ُٗض في الجِل ، ٍٞغ

إل ٖلى اهىإ  اعة الىالًاث اإلاخدضة والَا تي ٖلي مامً لٍؼ ال٩ٍى

٤ لُاثغاث )(82)مُٗىت مً الُاثغاث ( و F5E. وبٗض ج٣ُُم الٍٟغ

(A7 ٝ٨ُت، جىحه الى ٞغوؿا لالَإل ٖلى َاثغاث محراج ا  1( الامٍغ

(Mirage F 1 ُاهُا مً احل احغاء ج٣ُُم ٤ بٍغ (. زم ػاع الٍٟغ

٤ لم ًُلب Jaguarا٧ىاع )لُاثغاث ح م مً ان الٍٟغ لى الٚغ (. ٖو

هٕى مدضص مً الُاثغاث التي جم ج٣ُُمها، الا اهه َلب مً 

دُت جخًمً  خ٩ىماث الضو٫ الثالزت ج٣ضًم ٖغوى للح٩ىمت ال٩ٍى

 .(83)الُاثغاث التي جم مٗاًىتها

ا ومهغ اؾغاثُل في          ً  6وفي جُىع زُحر هاحمذ ؾىٍع حكٍغ

، و٢ض ؾاهمذ في هظه الحغب بٌٗ الضو٫ الٗغبُت 1973ألاو٫ 

ؾىاء بالضٖم الٗؿ٨غي ؤو الا٢خهاصي. ٦ما جضزل الاجداص 

ُتي والىالًاث اإلاخدضة غاٝ (84)الؿٞى ٌ زؿاثغ ألَا ، لخٍٗى

 
ً
ا  حٍى

ً
ُتي حؿغا ل٩ل مً مهغ  اإلاخداعبت، ٞمض الاجداص الؿٞى

 
ً
ا  حٍى

ً
ا، ٖلى خحن مضث الىالًاث اإلاخدضة حؿغا وؾىٍع

دُت ؤعؾلذ  .(85)إلؾغاثُل ومً الجضًغ بالظ٦غ ان الح٩ىمت ال٩ٍى

ت مىظ ٖام   ٖلى الحضوص اإلاهٍغ
ً
لىاء الحرمى٥، الظي ٧ان مخمغ٦ؼا

ت. ٦ما اعؾلذ ٢ىة الجهغاء 1967 ، لل٣خا٫ بجاهب ال٣ىاث اإلاهٍغ

 ًٖ طل٪، اصي ؾالح الجى لل٣خا٫ م٘ ال٣ىاث الؿى 
ً
ت. ًٞال ٍع

 و٢ام بى٣ل ؤلامضاصاث بلى ال٣ىاث اإلاخمغ٦ؼة 
ً
ا  خٍُى

ً
تي صوعا ال٩ٍى

  .(86)ٖلى الجبهاث الٗغبُت زال٫ الحغب

 ٧ان له جضاُٖاجه       
ً
 ازغا

ً
ذ بهظا، بل ابضث مى٢ٟا لم ج٨خ٠ِ ال٩ٍى

الاؾغاثُلي، اط صٖذ الح٩ىمت  -الخُحرة ٖلى الهغإ الٗغبي 

ً الاو٫  9دُت في ال٩ٍى ، الى ٣ٖض احخمإ َاعت للضو٫ 1973حكٍغ

الٗغبُت اإلاىخجت للىِٟ، مً احل صعاؾت ام٩اهُت اؾخسضام ؾالح 

الىِٟ في اإلاٗغ٦ت، ووي٘ اؾتراجُجُت ٖغبُت ص٣ُ٢ت لإليغاع بإ٦بر 

٢ضع مم٨ً بمهالح الضو٫ اإلاؿاهضة إلؾغاثُل وزانت الىالًاث 

خضار ان ج٣ضًغاث مجلـ . و٢ض ازبدذ جُىعاث الا (87)اإلاخدضة

٩ي " اإلاخفائلت بشيل عام لىخائج اللخاٌ كذ ألامً ال٣ىمي الامٍغ

ة". وهظا ما اقاعث الُه جىىن خاػئت في مجاالث سئِست عذ

نغاخت مظ٦غة املجلـ الهاصعة في الُىم هٟؿه، التي ا٦ضث ان 

". وان ٖلى واقىًُ مىاحهت خسائش فادختاؾغاثُل ج٨بضث "

دُت بٌٗ ال٣غاعاث الهٗ بت، بما ٞحها صٖىة الح٩ىمت ال٩ٍى

اؾخسضام الحٓغ الىُٟي ٖلى الىالًاث اإلاخدضة وخلٟائها، ل٩ُىن 

 مً اإلاٗغ٦ت م٘ اؾغاثُل
ً
وبهظا ص١ ها٢ىؽ الخُغ في  .(88)حؼءا

 
ً
ٗا ٨ُت، و٧ان ٖلى واقىًُ الخدغ٥ ؾَغ اطهان الاوؾاٍ الامٍغ

 لخضاع٥ اإلاى٠٢، ومى٘ الضو٫ الٗغبُت مً الا٢ضام ٖلى خٓغ

خباع نٗىبت جغ٥ واقىًُ  الىِٟ ًٖ الٛغب، م٘ الازظ بااٖل

ت لها.    إلؾغاثُل صون ج٣ضًم مؿاٖضاث ٖؿ٨ٍغ

غ الخاعحُت ومؿدكاع الامً        وبدًىع الغثِـ ه٨ُؿىن، ووٍػ

غ الخاعحُت  لكاون الكغ١ ال٣ىمي هجري ٦ِؿىجغ، ومؿاٖض وٍػ

ًى مجلـ الامً ألاوؾِ وحىىب آؾُا  حىٍػ٠ ؾِؿ٩ى، ٖو

٩ي ولُام ٧ىاهذ ال٣ىم ، اؾخًاٞت William B. Quandtي الامٍغ

ً الاو٫  17واقىًُ في  غ الخاعحُت الؿٗىصي 1973حكٍغ ، وٍػ

غ الخاعحُت اإلاٛغبي ؤخمض الُُبي بجهُمت،  ٖمغ الؿ٣اٝ، ووٍػ

غ الخاعحُت الجؼاثغي  تي نباح الاخمض، ووٍػ غ الخاعحُت ال٩ٍى ووٍػ

ؼ بىجٟل٣ُت. وبٗض ان عخب الغثِ ض ٖبض الٍٗؼ ـ ه٨ُؿىن بالٞى

الؼاثغ، بضؤ الؿ٣اٝ خضًثه باإلقاعة الى اهه ؾِخدضر هُابت ًٖ 

ً، الظًً ًمثلىن وحهاث هٓغ  وػعاء الخاعحُت الٗغب الحايٍغ

مخىا٣ٞت لثماهُت ٖكغ صولت ٖغبُت. واوضح ان للىالًاث اإلاخدضة 

حهىص مًيُت مً ؤحل الؿالم في حمُ٘ ؤهداء الٗالم، وؤن الٗغب 

ٖغ ؾِئت ججاه لىاقىًُ ولِؿىا اٖضاء لها، الا لِـ لضيهم مكا

انهم ال ٣ًبلىن باخخال٫ ؤعيهم. وهم ٣ًاجلىن اؾغاثُل الؾخٗاصة 

ضه الٗغب هى ؤن جإزظ الىالًاث  ما اخخلخه بال٣ىة. و٧ل ما ًٍغ
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خباع مباصت مُثا١ ألامم اإلاخدضة، ٦ما ٞٗلذ في  اإلاخدضة بٗحن الٖا

عاض ي التي اؾخدىطث اإلااض ي، وجدث بؾغاثُل ٖلى اؾخٗاصة الا 

 ٖلى ان مؿاٖضة الىالًاث اإلاخدضة 1967ٖلحها ٖام 
ً
. ما٦ضا

ٗضَّ مٗاصاة للٗالم الٗغبي
ُ
 . (89)إلؾغاثُل ح

ومً هاخُخه اقاع الغثِـ ه٨ُؿىن الى ان صو٫ ٖضة في الكغ١    

٨ُت إلؾغاثُل ٖلى انها جإًُض  ألاوؾِ جىٓغ بلى ؤلامضاصاث ألامٍغ

٨ُت  لها، ومً زم يهاحمىن الىالًاث اإلاخدضة. الا ان الاصاعة الامٍغ

ها  خاولذ ججىب الحغب ٢بل ؤن جبضؤ. ٦ما خاولذ بمجغص اهضاٖل

ُتي، الظي  ججىب جإحُجها، زانت في اجهاالتها م٘ الاجداص الؿٞى

ت، الامغ الظي   ومض الٗغب باإلاؿاٖضاث الٗؿ٨ٍغ
ً
ا  حٍى

ً
ا٢ام حؿغا

 للحٟاّ ٖلى 
ً
ا ٞغى ٖلى واقىًُ مؿاٖضة اؾغاثُل ٖؿ٨ٍغ

ُاحي،  الخىاػن. وؤهه بمجغص الخىنل بلى اجٟا١ م٘ الاجداص الؿٞى

ت ًٖ اؾغاثُل. وان واقىًُ  ؾِخم ٢ُ٘ اإلاؿاٖضاث الٗؿ٨ٍغ

ت الاوسحاب ؤلاؾغاثُلي الى خضوص ٖام ج ب بان حكمل الدؿٍى ٚغ

اء بها. ولً 1967 ، ل٨ً ال حضوي مً ج٣ضًم التزاماث ال ًم٨ً الٞى

٩ًىن مً الؿهل ب٢ىإ بؾغاثُل بظل٪. وازخخم الغثِـ خضًثه 

بال٣ى٫ اهه ؾُٗمل مً ؤحل و٠٢ بَال١ الىاع، ومداولت الخىنل 

ت ٖلى ؤؾاؽ ال٣غاع )  يبِ  (،242بلى حؿٍى
ً
ومً اإلاهم حضا

 . (90)الىٟـ ختى ًدحن طل٪ الى٢ذ

وبٗض ان حؿا٫ نباح الاخمض ٖما اطا ٧اهذ الىالًاث اإلاخدضة      

مًُغة الى بمضاص بؾغاثُل بالؿالح؟ احابه الغثِـ ه٨ُؿىن بإن 

ا، جُلب   إلاهغ وؾىٍع
ً
ت حىا ُِذ مؿاٖضاث ٖؿ٨ٍغ ه٣ل الؿٞى

ه ؤلاحغاءاث مً مً واقىًُ مؿاٖضة اؾغاثُل، وان اجساط هظ

ت، ول٩ي ٩ًىن لىاقىًُ هٟىط ٖلى  ٤ لدؿٍى ؤحل جمهُض الٍُغ

بؾغاثُل في اإلاٟاوياث اإلاؿخ٣بلُت. ولم ٨ًً لضي واقىًُ هُت 

لجٗل الجؿغ الجىي ًمىذ بؾغاثُل ٢ضعة هجىمُت. وبٗض ان ط٦غ 

نباح الاخمض ان الٗغب ًضٞٗىن زمً ألاؾلحت التي ًدهلىن 

٪ ال ًمثل مك٩لت اؾاؾُت، بل ؤن ٖلحها. احابه ٦ِؿىجغ بان طل

ض مً ٞغم  ت ؾحًز غاٝ اإلاخهاٖع ازال٫ الخىاػن لهالح اخض الَا

مكاع٦ت ال٣ىي الٗٓمى في الحغب. ولهظا الؿبب هىا٥ خاحت 

٨ُت جىاحه  ماؾت لى٠٢ بَال١ الىاع، الؾُما وان ؤلاصاعة الامٍغ

ت، جُالب بخ٣ضًم صٖم ا٦بر إلؾغاثُل  . (91)مٗاعيت صازلُت ٢ٍى

عصا ٖلى ٢غاع الىالًاث اإلاخدضة بةمضاص بؾغاثُل باألؾلحت      

ًاء في مىٓمت ؤواب٪ في  ت، ؤٖلىذ الضو٫ ألٖا واإلاٗضاث الٗؿ٨ٍغ

ً الاو٫  17 ، ًٖ جسٌُٟ ٞىعي في بهخاج الىِٟ 1973حكٍغ

ت مخخالُت بيؿبت  5بيؿبت  %، ٖلى ؤن ًدب٘ طل٪ جسًُٟاث قهٍغ

واٖاصة الح٣ى١ ، 1967٪ ختى جيسحب بؾغاثُل بلى خضوص ٖام 5

ٗذ الضو٫  ال٣اهىهُت للٟلؿُُيُحن. وفي جُىع مخهل، ٞع

ًاء في مىٓمت ؤوب٪ مً حاهب واخض ؤؾٗاع  الخلُجُت الؿذ ألٖا

صوالع بلى  3.01%، لحرجٟ٘ ؾٗغ البرمُل مً  70الىِٟ بيؿبت 

تي  5.12 غ الىِٟ واإلاالُت ال٩ٍى صوالع. وفي الُىم الخالي وؤوضح وٍػ

ىؽ، بان الهضٝ ٖبض الغخمً الٗخ٣ُي ل ٩ي ؾخىلتٞز لؿٟحر الامٍغ

مً ألازغ الترا٦مي لخسٌُٟ ؤلاهخاج الىُٟي هى ؤن ٩ًىن هىا٥ 

خٓغ ٧امل ٖلى الىِٟ اإلاهضع الى الىالًاث اإلاخدضة، وإلزباث ؤن 

مىخجي الىِٟ الٗغب حاصًً في ان ٩ًىهىا في الخِ ألامامي في 

 . (92)الحغب يض بؾغاثُل

ث بحن الىالًاث اإلاخدضة والضو٫ الٗغبُت بضؤث ألاػمت في الٗال٢ا     

اإلاهضعة للىِٟ جخٟا٢م ٖلى ازغ َلب الغثِـ ه٨ُؿىن مً 

ً الاو٫  19ال٩ىوٛغؽ في  ، خؼمت مؿاٖضاث ب٣ُمت 1973حكٍغ

( ملُاع صوالع، لضٞ٘ زمً اإلاٗضاث اإلاغؾلت ٖبر الجؿغ الجىي 2.2)

خالي، الى . الامغ الظي صٞ٘ الضو٫ الٗغبُت في الُىم ال(93)الى بؾغاثُل

 .  (94)و٠٢ حمُ٘ ناصعاث الىِٟ بلى الىالًاث اإلاخدضة

ذ الى حاهبها، ٞإزىاء       خاولذ الىالًاث اإلاخدضة اؾخمالت ال٩ٍى

تي نباح الاخمض في  غ الخاعحُت ال٩ٍى ً الثاوي  3ل٣اءه بىٍػ حكٍغ

اعة 1973 ب بٍؼ ىؽ بان ؾِؿ٩ى ًٚغ ، ط٦غ الؿٟحر ؾخىلتٞز

ذ إلحغاء مىا٢كاث م٘ اإلا دُحن خى٫ الخهضٕ ال٩ٍى ؿاولحن ال٩ٍى

ذ بؿبب  الظي اناب الٗال٢اث بحن الىالًاث اإلاخدضة وال٩ٍى

الاؾغاثُلي. الا ان نباح الاخمض ازبره بان  –الهغإ الٗغبي 

ذ" م مً سِسىى لً ًىىن مشخب به في الىٍى لى الٚغ ". ٖو

غ  اعة بضاعي انها ؾخٞى ىؽ ا٢ىاٖه بإهمُت الٍؼ مداولت ؾخىلتٞز
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ذ  للحث ٖلى آعائها ٖلى مؿخىي ٖا٫ٍ، الا ان نباح ٞغنت لل٩ٍى

ىؽ الل٣اء  . و٢ض ون٠ ؾخىلتٞز الاخمض لم ًبِض ؤي جإزغ باإلاىيٕى

 باهه ٧ان "
ً
"، واهه في الٗاصة، ٧اهذ مىا٢كاجه م٘ نباح كاسُا

الاخمض جخم بك٩ل زىاجي، الا اهه في هظا الاحخمإ جىاحض الحاعؽ 

غ  . (95)والؿ٨غجحر الخام للىٍػ

 الىالًاث اإلاخدضة، التي ازظث       
ً
اعب٪ مىيٕى خٓغ الىِٟ ٦ثحرا

ج٨ٟغ باؾخسضام ٧اٞت الاؾالُب اإلام٨ىت لغصٕ الضو٫ الٗغبُت ًٖ 

٩ي حُمـ  غ الضٞإ الامٍغ الاؾخمغاع ُٞه. اط ها٢ل وٍػ

ت James R. Schlesinger (96)قلحزهجغ ، اؾخسضام ال٣ىة الٗؿ٨ٍغ

احخمإ ؤًٖاء  لخإمحن امضاصاث هِٟ الكغ١ ألاوؾِ ازىاء

ت الخسُُِ الىىوي في خل٠ الىاجى في اإلاضة ) ً 8-5مجمٖى ( حكٍغ

ُاوي في واقىًُ 1973الثاوي  . وفي احخماٖه م٘ الؿٟحر البًر

ىج  مً الكهغ هٟؿه، ط٦غ  15، في George R. Baringحىعج باٍع

قلحزهجغ ؤن خ٩ىمت الىالًاث اإلاخدضة ج٨ٟغ بجضًت في اؾخسضام 

ت مً ؤ حل جإمحن خ٣ى٫ الىِٟ في الكغ١ ال٣ىة الٗؿ٨ٍغ

 لالؾدُالء ٖلى 
ً
ألاوؾِ، بما في طل٪ بَال١ ٢ىاث مدمىلت حىا

ذ والاماعاث  خ٣ى٫ الىِٟ في اإلامل٨ت الٗغبُت الؿٗىصًت وال٩ٍى

 الٗغبُت اإلاخدضة، الا انها ٖضث طل٪ الخُاع "
ً
 أخيرا

ً
 . (97)"مالرا

٘ الحٓغ الىُٟي ال ًم        ٨ً ان وبٗض ان ا٣ًً ٦ِؿىجغ ان ٞع

ًخد٤٣ الا في خا٫ اوسحاب اؾغاثُل مً الاعاض ي التي اخخلتها 

، خاو٫ مماعؾت الًِٛ ٖلى الضو٫ الٗغبُت، اط اٖلً 1967ٖام 

ً الثاوي  21في  ، بان الىالًاث اإلاخدضة ٢ض جخسظ 1973حكٍغ

حر  احغاءاث مًاصة اطا ما اؾخمغ الحٓغ وبك٩ل ٚحر ٣ٖالوي ٚو

م مً ان جهغ (98)مدضوص لى الٚغ ٦ِؿىجغ ٧ان مىحه ل٩ل ٍذ . ٖو

ذ وخضها، الا ان عاقض  الضو٫ اإلاكاع٦ت بالحٓغ ولِـ لل٩ٍى

داث  ىؽ لالخخجاج ٖلى جهٍغ الغاقض اؾخضعى الؿٟحر ؾخىلتٞز

وبهظا ٣ٞض قهضث  . (99)"غير ودًت٦ِؿىجغ، التي ونٟها بانها "

٨ُت   لم ٌؿب٤ له  –الٗال٢اث الامٍغ
ً
 زُحرا

ً
دُت جهُٗضا ال٩ٍى

ت في الىالًاث مثُل، لضعحت ان الا  وؾاٍ الؿُاؾُت والٗؿ٨ٍغ

دُت.  اإلاخدضة ٧اهىا ٨ًٟغون باخخال٫ الاعاض ي ال٩ٍى

 23مً حهت ازغي، ٢ضم ؾِؿ٩ى مظ٦غة بلى ٦ِؿىجغ في      

ً الثاوي  ، ها٢ل ٞحها الُغ١ اإلام٨ىت إلاماعؾت الًِٛ 1973حكٍغ

ذ لجٗلها جتراح٘ ًٖ ٢غاع خٓغ هُٟها ٖلى الٛغب.  ٖلى ال٩ٍى

ؤن واقىًُ لضيها وؾاثل مدضوصة للٛاًت لل٣ُام وزلو بلى 

بظل٪. اط ان الىالًاث اإلاخدضة لِـ لضيها بغامج مؿاٖضاث 

م مً ؤن ا٢خهاص  لى الٚغ ذ. ٖو ت في ال٩ٍى ا٢خهاصًت ؤو ٖؿ٨ٍغ

الازحرة، عبما ؤ٦ثر مً ؤي ا٢خهاص آزغ في الٗالم، مىحه هدى 

 ٖلى اؾخحراص الؿل٘
ً
با ٗخمض بك٩ل ٧امل ج٣ٍغ  الخجاعة َو

٪ مىه 12والخضماث، بال ؤن خهت الىالًاث اإلاخدضة البالٛت 

م٨جها اؾدبضا٫ اإلاىاص الهىاُٖت، والؿل٘  ذ. ٍو لِؿذ مهمت لل٩ٍى

الاؾتهال٦ُت وال٨مُاث والحبىب واإلاىاص الٛظاثُت اإلاؿخىعصة مً 

الىالًاث اإلاخدضة بٛحرها مً ؤوعوبا والُابان. ٦ظل٪ لً ٩ًىن 

ذ  لغخُل الخبراء والٗاملحن الا  ٩ان في املجا٫ الىُٟي في ال٩ٍى مٍغ

جإزحر ٦بحر ٖلى الا٢خهاص ؤو الٗملُاث الىُُٟت في البالص. اط ان 

٨ُحن ٣ِٞ في مىانب  هىا٥ زمؿت ؤو ؾخت عحا٫ هِٟ ؤمٍغ

جىُٟظًت عثِؿت. لظل٪، ٞان ؤي يِٛ جماعؾه الىالًاث اإلاخدضة 

دُىن  اصة قٗىع ال٩ٍى ذ، لً ٩ًىن له جإزحر بسالٝ ٍػ ٖلى ال٩ٍى

 .(100)بالًٛب وؤلاخباٍ بكإن ؾُاؾت واقىًُ ججاههم

ذ في        في ال٩ٍى
ً
 ازغا

ً
٧اهىن الاو٫  ٣ٖ8ضث مىٓمت اوب٪ احخماٖا

، وانضعث ٢غاعاث ٖضة جًمىذ: اهه في خا٫ اوسحاب 1973

 ٤ بؾغاثُل مً ألاعاض ي املحخلت، بما في طل٪ ال٣ضؽ، ٖلى ٞو

٨ُت، ٞؿِخم انهاء الحٓغ  لجضو٫ ػمني، جًمىه الح٩ىمت الامٍغ

ىض الاجٟا١ ٖلى الىُٟي اإلاٟغوى ٖلى الىالًاث اإلاخدضة . ٖو

الجضو٫ الؼمني لالوسحاب، ًجخم٘ وػعاء الىِٟ الٗغب لالجٟا١ 

اث ؤلاهخاج التي ٧اهذ في اًلى٫  ٖلى حضو٫ ػمني للٗىصة بلى مؿخٍى

٣ُت وؤلاؾالمُت "1973 " الصذًلت. ٦ما ج٣غع امضاص الضو٫ ؤلاٍٞغ

اصة ؤلاهخاج، بكٍغ ٖضم بٖاصة  بالىِٟ، ختى لى ٧ان طل٪ ٌٗني ٍػ

  .(101)ه بلى الضو٫ املحٓىعةجهضًغ 

ومً احل مىانلت الًِٛ الٗغبي ٖلى الىالًاث اإلاخدضة،      

ذ في اإلاضة ) ( 25-24احخمٗذ مىٓمت اوب٪ مغة ازغي في ال٩ٍى
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اصة بهخاج الىِٟ الٗغبي بيؿبت ٧1973اهىن الاو٫  ، و٢غعث ٍػ

% للمؿاٖضة في جلبُت اخخُاحاث الُابان ومسخل٠ الضو٫ 10

ؾخمغاع الحٓغ اإلاٟغوى ٖلى الىالًاث اإلاخدضة. ألاوعوبُت م٘ ا

دمحم و٢ض َلب الغثِـ ه٨ُؿىن في عؾالخه بلى الغثِـ اإلاهغي 

مً الكهغ هٟؿه، بنهاء الخمُحز يض  28في   (102)اهىع الؿاصاث

الىالًاث اإلاخدضة، الظي ًمثله الحٓغ الىُٟي. وبحن ان ال٣غاع 

٨ُت في م ى٠٢ نٗب، ألهه الازحر إلاىٓمت اوب٪ وي٘ الاصاعة الامٍغ

 لؿُاؾت الخمُحز يض الىالًاث اإلاخدضة. وؤهه مً 
ً
ٌك٩ل اؾخمغاعا

الًغوعي ؤن ج٩ىن الىالًاث اإلاخدضة في وي٘ ًم٨جها مً الاهسغاٍ 

٣ت بًجابُت زالُت مً الًٍٛى الخاعحُت، ختى جخم٨ً مً  بٍُغ

ت آهظا٥ في  اصاء صوع عثِـ وخاؾم في مٟاوياث الؿالم الجاٍع

 . (103)حى٠ُ

داتها اإلاؿخٟؼة يض        اؾخمغث الىالًاث اإلاخدضة في اْهاع جهٍغ

غ الضٞإ قلحزهجغ  الضو٫ الٗغبُت اإلاكاع٦ت في الحٓغ، اط اٖلً وٍػ

، ؤن الضو٫ الٗغبُت جساَغ بةم٩اهُت ٧1974اهىن الثاوي  7في 

بطا ما جماصث بٟغى ال٣ُىص ٖلى ناصعاتها اؾخسضام ال٣ىة يضها 

صه ؤن مىخجي الىِٟ ؤصع٧ىا اإلاك٩لت ل٨ىه ٖبر ًٖ اٖخ٣االىُُٟت. 

داث قلحزهجغ، (104)ولً ًضٞٗىا بها بلى هظا الحض  ٖلى جهٍغ
ً
. وعصا

دُت بانها ؾخدغ١ اباعها الىُُٟت، اطا ما  اٖلىذ الح٩ىمت ال٩ٍى

ت الخخال٫ مىاب٘  اؾخسضمذ الىالًاث اإلاخدضة ال٣ىة الٗؿ٨ٍغ

دُت  . (105)الىِٟ ال٩ٍى

ت اصع٦ذ الىالًاث اإلاخدضة بان  ذ باؾخسضام ال٣ىة الٗؿ٨ٍغ الخلٍى

، لظا وانلذ الضبلىماؾُت 
ً
يض الضو٫ الٗغبُت لً ًجضي هٟٗا

٨ُت ٖملها إلًجاص خل ؾلمي للهغإ الٗغبي  الاؾغاثُلي.  –الامٍغ

، ب٣ٗض اجٟا١ ٧1974اهىن الثاوي  17وبٗض ان هجح ٦ِؿىجغ في 

بحن مهغ واؾغاثُل بسهىم ٌٞ الاقدبا٥ بحن ٢ىاتهم خى٫ 

ـ٢ىاة ا ٧اهىن الثاوي  19ابلٜ الغثِـ الؿاصاث في ، (106)لؿَى

 بلى 1974
ً
 زانا

ً
مل٪ اإلامل٨ت ، الغثِـ ه٨ُؿىن ؤهه ؤعؾل مبٗىزا

ؼ ، وصو٫ ٖغبُت (107)الٗغبُت الؿٗىصًت ُٞهل بً ٖبض الٍٗؼ

اعة، وا٣ٞذ اإلامل٨ت الٗغبُت  ؤزغي، وؤهه هدُجت لهظه الٍؼ

٘ الؿٗىصًت و٢ُغ والاماعاث الٗغبُت اإلاخدضة والب ً ٖلى ٞع دٍغ

الحٓغ الىُٟي. واٖغب ًٖ اٖخ٣اصه بان ه٨ُؿىن ًم٨ىه ؤن 

 30امام ال٩ىوٛغؽ اإلا٣غع في  (108)ًظ٦غ في زُاب خالت الاجداص

كذ مً الكهغ هٟؿه، ؤن الحٓغ الىُٟي يض الىالًاث اإلاخدضة "

ذ جإمل في ؤن ًظ٦غ جم سفعه ". واياٝ الؿاصاث ؤن ال٩ٍى

خدضة ملتزمت بالخىُٟظ ال٩امل ه٨ُؿىن في زُابه ؤن الىالًاث اإلا

مً الكهغ هٟؿه، ابلٜ عثِـ  28(. وفي 242لل٣غاع ع٢م )

الاؾخسباعاث الٗامت الـؿٗىصًت ٦ما٫ ؤصهم، مؿدكاع الامً 

٩ي ٦ِؿىجغ ؤهه مً ؤحل بعياء  غ الخاعحُت الامٍغ ال٣ىمي ووٍػ

دُحن، الظًً " شىىىا في التزام هُىسىن الصخص ي، ًجب ال٩ٍى

جىعىس الثماس الجملت الاجُت في زُابه" : " " بصعاجعلى هُىسىن 

ألاولى لهزا الالتزام في اجفاق فً اشدبان اللىاث اإلاىكع ًىم 

الجمعت اإلااض ي، والزي بمىجبه جيسحب اللىاث ؤلاسشائُلُت 

 للشاسي 
ً
ت سلمُت نهائُت وفلا إلى سِىاء هخؼىة أولى هدى حسٍى

ان  ". و٢ض ا٦ض اصهم(242و ) (109) (333مجلس ألامً سكم )

" حكحر الى ؤن الىالًاث اإلاخدضة ال جسص ى الخؼىة ألاولىمهُلح "

ون٠ ٞ٪ الاعجباٍ ٖلى ؤهه مجغص بضاًت لٗملُت ؾدؿخمغ ختى 

 . (110)ًخم جىُٟظ ال٣غاعان اٖاله بال٩امل

 30اوضح الغثِـ ه٨ُؿىن في زُابه امام ال٩ىوٛغؽ في        

، ان الىالًاث اإلاخدضة اصث صوع وكِ في ٧1974اهىن الثاوي 

اإلاؿاٖضة ٖلى جد٤ُ٣ ؾالم ٖاص٫ وصاثم في الكغ١ ألاوؾِ، ٖلى 

(. 338( و )242ؤؾاؽ الخىُٟظ ال٩امل ل٣غاعي مجلـ ألامً ع٢م )

ً الاسجباغ بين اللىاث الخؼىة ألاولى في العملُت هي فوان "

ت وؤلاسشائُلُت التي ججشي آلان ". وبؿبب هظا الخُىع، اإلاصٍش

اللادة ٞاهه جل٣ى جإ٦ُضاث مً زال٫ اجهاالجه الصخهُت م٘ "

" في مى٣ُت الكغ١ ألاوؾِ، بإهه ؾِخم الضٖىة ل٣ٗض الىدودًً

٘ الحٓغ الىُٟي  ب إلاىا٢كت ٞع احخمإ ٖاحل في اإلاؿخ٣بل ال٣ٍغ

. ًخطح مما ج٣ضم ان الضو٫ الٗغبُت (111)إلاخدضةًٖ الىالًاث ا

٧اهذ جمخل٪ ػمام اإلاباصعة في الهغإ الٗغبي م٘ اؾغاثُل، 

واؾخُاٖذ بالٟٗل الًِٛ ٖلى الىالًاث اإلاخدضة، لضعحت ان 
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ذ اوحبذ ٖلى الغثِـ ه٨ُؿىن ما  صولت بحجم وم٩اهت ال٩ٍى

 ًيبغي ٖلُه ٢ىله امام ال٩ىوٛغؽ.

ذ ل     م جبِض ج٣بلها إلاا اٖلىه الغثِـ وم٘ طل٪، ٞان ال٩ٍى

، ؤهه لم ٨ًً 1974قباٍ  2في نباح الاخمض ه٨ُؿىن، اط نغح 

ٖلى ٖلم بإي احخمإ وقُ٪ بكإن الحٓغ الىُٟي، ولم ًغ خاحت 

ألي حُٛحر في اإلاى٠٢ الٗغبي ختى جيسحب بؾغاثُل مً حمُ٘ 

ألاعاض ي الٗغبُت املحخلت. الامغ الظي ازاع خُٟٓت واقىًُ، ٟٞي 

"، إلاا ؾخاو٫ الُه كلله الشذًذم هٟؿه ؤٖغب ٦ِؿىجغ ًٖ "الُى 

 الامىع، واقاع بلى ؤن زُاب ه٨ُؿىن ٧ان "
ً
 ودكُلا

ً
" صادكا

ت ٖاصلت وقاملت في الكغ١ الاوؾِ، وؤن  واُٖى يماهاث بدؿٍى

تي ال ًم٨ً جٟؿحرها بال ٖلى ؤنها  غ الخاعحُت ال٩ٍى داث وٍػ جهٍغ

ُبُ٘ ٖال٢اتهم مداولت لثني الضو٫ الٗغبُت ألازغي ًٖ ج

وهي مداولت هجذها غير الا٢خهاصًت م٘ الىالًاث اإلاخدضة، "

 . (112)"مىاسبت على ؤلاػالق

٩ي في حضة حُمـ ؤ٦ُجز       مً حهت ازغي، ابضي الؿٟحر الامٍغ

James E. Akins غ الخاعحُت الؿٗىصي ٖمغ ، ازىاء م٘ الخ٣ى وٍػ

داث1974قباٍ  3الؿ٣اٝ في  اث وجهٍغ  ، امخٗايه مً جهٞغ

بٌٗ اإلاؿاولحن الٗغب، وقضص ٖلى ؤن هىا٥ ٞغنت خ٣ُ٣ُت 

جب ؤال  20للؿالم في الكغ١ ألاوؾِ للمغة ألاولى مىظ  ، ٍو
ً
ٖاما

اث الجؼاثغ ٢هحرة الىٓغ،  ٌؿمذ بدبضًضها مً زال٫ جهٞغ

م مً جىيُذ  لى الٚغ ذ. ٖو غ زاعحُت في ال٩ٍى وصخب وٍػ

بُت ٖضة، الؿ٣اٝ بن اإلامل٨ت الٗغبُت الؿٗىصًت اجهلذ بضو٫ ٖغ 

٘ اإلا٣اَٗت الىُُٟت  ولم ججض ؤي صٖم لال٢تراح الؿٗىصي بٞغ

باؾخثىاء ٢ُغ ومهغ. اط ان مٗٓم الضو٫ الٗغبُت بما ٞحها 

ذ جخ٤ٟ م٘ الغثِـ الؿىعي خاٞٔ ألاؾض ٖلى ؤهه ال  (113)ال٩ٍى

ًم٨ً جىُٟظ هظا ؤلاحغاء ختى ًبضؤ ٞ٪ الاقدبا٥ في مغجٟٗاث 

ما َغخه الؿ٣اٝ، واقاع الى ان الجىالن. الا ان ؤ٦ُجز لم ًخ٣بل 

اإلامل٨ت الٗغبُت الؿٗىصًت في مى٢٘ ٢ىي للٛاًت، وال ًيبغي ؤن 

ذ وؤبى ْبي والجؼاثغ اإلاىا٣ٞت ٖلى م٣ترخاتها، بل  جُلب مً ال٩ٍى

 .(114)"ًجب أن جخبرهم بما ًجب عليهم فعله"

 مً الجهىص الضبلىماؾُت واؾخئىاٝ      
ً
ضا بظ٫ ٦ِؿىجغ مٍؼ

، جى٠٢ 1974آطاع  ۲بحن اؾغاثُل والٗغب، وفي عخالجه اإلا٩ى٦ُت 

ُل٘ اإلال٪ ُٞهل ٖلى ازغ الخُىعاث، والخباخث  ُُ في الؿٗىصًت ل

ا  ضاص ل٣ٗض اجٟا١ لٟ٪ الاقدبا٥ بحن ؾىٍع مٗه خى٫ الٖا

عؤث . وبٗضما الاؾغاثُلي -واؾغاثُل ممازل لالجٟا١ اإلاهغي 

حؿىت اإلامل٨ت الٗغبُت الؿٗىصًت يغوعة الخجاوب م٘ الىىاًا ال

٨ُت، صٖذ بمُٗت مهغ الضو٫  اإلاٗلىت مً الىالًاث اإلاخدضة ألامٍغ

( 14-13الٗغبُت اإلاىخجت لىِٟ الى ٣ٖض احخمإ في َغابلـ ًىمي )

، إلنهاء الحٓغ الىُٟي. الا صٖىتها باءث بالٟكل، لظا 1974آطاع 

هضصث اإلامل٨ت الٗغبُت الؿٗىصًت باالوسحاب مً مىٓمت ؤوب٪، 

. الامغ الظي هخج ٖىه الٗغبُت ٖلى مى٢ٟها في خا٫ انغاع الضو٫ 

٘ الحٓغ وجهضًغ الىِٟ الى الىالًاث اإلاخدضة في  اجساط ٢غاع ٞع

 .(115)1974اطاع  18احخمإ وػعاء الىِٟ الظي ٣ٖض في ُٞيىا في 

وبهظا ٣ٞض اهتهذ مغخلت مهمت وخؿاؾت مً الٗال٢اث بحن      

ذ، قهضث اخضار وجُىعاث ٖضة، مثل  الىالًاث اإلاخدضة وال٩ٍى

 ٞحها. لظل٪ ٞان  –الهغإ الٗغبي 
ً
 اؾاؾُا

ً
الاؾغاثُلي مدىعا

 بال٣ًاًا الضولُت والا٢لُمُت، 
ً
الٗال٢اث بحن الجاهبحن جإزغث ٦ثحرا

 
ً
في ٞخذ نٟدت ازغي مً الٗال٢اث والتي ٧ان لها الضوع اًًا

٨ُت   بٗض ٖام  –الامٍغ
ً
 ٦بحرا

ً
دُت، التي قهضث جُىعا ، اط 1974ال٩ٍى

لم ج٨ً الاخضار الا٢لُمُت بُٗضة ًٖ طل٪ اإلاكهض، بضًء مً ٢ُام 

 بالحغب الٗغا٢ُت 1979الثىعة الاؾالمُت في اًغان ٖام 
ً
 -، ومغوعا

اخخال٫ الٗغا١ (، ختى بلٛذ اوحها ٖىض 1988 -1980الاًغاهُت )

ذ ٖام   .1990لل٩ٍى

 :الخاجمت

ذ إلوكاء ٖال٢اث مٗها       ٨ُت هدى ال٩ٍى مثلذ الخىحهاث الامٍغ

(، اخض اوحه الهغإ بحن ال٣ىي الٗٓمى 1974-1971في اإلاضة )

للؿُُغة و٦ؿب مىا٤َ هٟىط في مى٣ُت الخلُج الٗغبي، والتي 

 إلاهاصع ا
ً
لُا٢ت. اط حٗض واخضة مً ا٦بر مىا٤َ الٗالم امخال٧ا

ُتي في الخلُج الٗغبي  اصع٦ذ الىالًاث اإلاخدضة ان الخىاحض الؿٞى

ؾحهضص امضاصاث الىِٟ الى الٛغب، ومً زم ؾ٩ُىن له اًٞلُت 
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ذ  في نغاٖه م٘ اإلاٗؿ٨غ الٛغبي، وبسانت ان خضوص ال٩ٍى

الكمالُت ٧اهذ ٖغيه لتهضًض الٗغا١ اإلاىًىي جدذ مٓلت 

 الاقترا٦ُت. 

ذ ؾُاؾت زاعحُت ٚلب ٖلحها َاب٘ وفي اإلا٣ابل، اج     بٗذ ال٩ٍى

 ًٖ الهغاٖاث الا٢لُمُت 
ً
الحُاص، اط خاولذ الب٣اء بُٗضا

 مً 
ً
با ًلذ الى٢ٝى ٖلى هٟـ اإلاؿاٞت ج٣ٍغ والضولُت، ٞو

م مً ان ٧ل اإلاُُٗاث  لى الٚغ ً الٛغبي والكغقي.  ٖو اإلاٗؿ٨ٍغ

ذ لها مُى٫ ا٦ثر هدى الٛغب،  الا والضالثل ٧اهذ حكحر الى ان ال٩ٍى

. الامغ 
ً
ُتي اًًا انها اخخٟٓذ بٗال٢اث وصًت م٘ الاجداص الؿٞى

ذ في اخًان الىالًاث اإلاخدضة  الظي لم ًُدل صون اعجماء ال٩ٍى

 في حٗامالتها م٘ الازحرة.
ً
 ٞدؿب، بل انها ٧اهذ خظعة حضا

م مً نٗىبت اإلا٣اعهت بحن الجاهبحن في هىاحي ٖضة، اط      ٖلى الٚغ

ولت ٖٓمى ولها هٟىطها وؾُىتها ٖلى ب٣إ ان الىالًاث اإلاخدضة ص

 ،
ً
ذ صولت اؾخ٣لذ خضًثا واؾٗت مً الٗالم، ٖلى خحن ان ال٩ٍى

ولم ٨ًً لها طل٪ الخإزحر في املجخم٘ الضولي، الا ان ما لىخٔ ٖلى 

َبُٗت الٗال٢اث بحن البلضًً، ان الىالًاث اإلاخدضة هي مً ٧اهذ 

ذ، وحؿعى لخىز٤ُ ال  ٦ؿب وص ال٩ٍى
ً
ٗال٢اث مٗها، جداو٫ صوما

ولم ٨ًً طل٪ بؿبب اإلاهالح الا٢خهاصًت ٞدؿب، بل ان عبِ 

 .
ً
ذ بإمً الىالًاث اإلاخدضة ال٣ىمي ٧ان له جإزحر اًًا  ال٩ٍى

٧اهذ هدُجت الٓغٝو واإلاخٛحراث الضولُت التي قهضتها مى٣ُت     

ذ  ، لجىء ال٩ٍى
ً
 والخلُج الٗغبي زهىنا

ً
الكغ١ الاوؾِ ٖمىما

ت  ؼ جغؾاهتها الٗؿ٨ٍغ الى الىالًاث اإلاخدضة والٛغب مً احل حٍٗؼ

 .
ً
 وزاعحُا

ً
باألؾلحت واإلاٗضاث، وجضُٖم ويٗها الامني صازلُا

اث التي ح ٗغيذ لها مً الٗغا١. الا ان الؾُما بٗض الًَٛى

 ٘ ذ آهظا٥، ومداولت جىَى ؾُاؾت الدؿلُذ التي اجبٗتها ال٩ٍى

 في بُئ اإلاٟاوياث 
ً
مهاصع اؾلحتها مً صو٫ ٖضة، ٧ان لها صوعا

٩ي. ٣ض اله٣ٟاث م٘ الجاهب الامٍغ  ٖو

، مثل الىحىص الاؾغاثُلي في الكغ١ الاوؾِ ٣ٖبت ٦ضاء      
ً
وازحرا

٨ُت اخالذ صون الاعج٣اء بمؿ دُت،  –خىي الٗال٢اث الامٍغ ال٩ٍى

ذ في مىاؾباث ٖضة  وبسانت في الجاهب الٗؿ٨غي. اط ابضث ال٩ٍى

٨ُت الضاٖمت إلؾغاثُل ٖلى خؿاب  امخٗايها مً الؿُاؾت الامٍغ

ض الُاثغاث  الضو٫ الٗغبُت. وفي اإلا٣ابل ٖاعيت اؾغاثُل ب٣ىة جىٍع

ذ، زكُت مً اؾخسضامها ٨ُت اإلاخُىعة الى ال٩ٍى يضها.  الامٍغ

ذ،  وهى ما او٨ٗـ بك٩ل ؾلبي ٖلى ٖال٢اث واقىًُ بال٩ٍى

اتها ٖلى ازغ اهضإل الحغب بحن الٗغب  والتي ونلذ الى اصوى مؿخٍى

ً الاو٫  ، وو٢ٝى الىالًاث اإلاخدضة الى 1973واؾغاثُل في حكٍغ

حاهب الازحرة، الامغ الظي صٞ٘ الضو٫ الٗغبُت الى خٓغ الىِٟ 

و٫ الٛغبُت اإلاؿاهضة إلؾغاثُل، ولم جيخِه ًٖ الىالًاث اإلاخدضة والض

 .1974جل٪ الاػمت الا في ٖام 

 الهىامش:

                                                           

٨ُت (1)  زًغ ٖباؽ ُٖىان، اوٗام ٖبض الغيا ؾلُان، الٗال٢اث ألامٍغ

دُت بٗض ٖام  ً، بٛضاص، 2003ال٩ٍى ، مجلت ٢ًاًا ؾُاؾُت، حامٗت الجهٍغ

 .19، م 2017، 50الٗضص 

(2)Chookiat Panaspornprasit, US-Kuwaiti Relations, 1961–1992, 

An uneasy relationship, London, 2005, P.40 

ذ في (3)  . جل٣ى 1928هِؿان  15ٖبض الغخمً ؾالم الٗخ٣ُي: ولض في ال٩ٍى

 ٖلى مىا٤َ الخى٣ُب في قغ٦ت 
ً
ا حٗلُمه في اإلاضعؾت اإلاباع٦ُت. زم ّٖحن مكٞغ

ت ٖام 1949 – 1945الىِٟ مً بحن ٖامي ) ، 1949(. الخد٤ في زضمت الكَغ

ذ نباح الؿالم الهباح، ٦ما ّٖحن في ٖام   ألمحر ال٩ٍى
ً
بط ٖمل ؾ٨غجحرا

 لضاثغة الصحت. انبذ او٫ ؾٟحر لبالصه في الىالًاث اإلاخدضة  1959
ً
مضًغا

. بٗضها 1963(. ٦ما قٛل مىهب و٦ُل وػاعة الخاعحُت ٖام 1962-1963)

 للمالُت والىٟ
ً
غا  اإلاالُت )1975-1967ِ بحن ٖامي )ّٖحن وٍػ

ً
غا  1975(، زم وٍػ

 لألمحر حابغ  1981(. نضع مغؾىم ؤمحري ٖام 1978 –
ً
بخُِٗىه مؿدكاعا

ض مً الخٟانُل ًغاح٘: صحُٟت الاهباء، 2020ألاخمض. جىفي ٖام  . للمٍؼ

ذ، الٗضص  غان  13، 15878ال٩ٍى  .11، م 2020خٍؼ

(4)Telegram From the Embassy in Iraq to the Department of State, 

Baghdad, June 2, 1962, NO.286, Foreign Relations of the United 

States, 1961–1963, VOL. XVII, NEAR EAST, 1961–1962, United 

States Government Printing Office, Washington, 1994, Footnote 

1,2, PP. 702-703. (Hare after Will be Cited as : F.R.U.S.). 



 

 2022 /عشر الخامسالمجلد  الثاني/مجلة اوروك / العدد   

 

DOI:10.52113/uj05/022-15/1294-1325 
1316 

ذ  ٨ُت وال٩ٍى ت والامىُت بحن الىالًاث اإلاخدضة الامٍغ ٨ُت 1974 -1971الٗال٢اث الؿُاؾُت والٗؿ٨ٍغ  في يىء الىزاث٤ الامٍغ

 

                                                                                                  

(5) Evon Babcock and Others, The 25th Anniversary of the 

Liberation of Kuwait: A Look at the History, Evolution, and Future 

of the US-Kuwaiti Relationship, U.S.,2017, P. 4. 

زًغ ٖباؽ ُٖىان، اوٗام ٖبض الغيا ؾلُان، اإلاهضع الؿاب٤، م   (6)

20. 

ىع٥ في  ولُام عوحغػ: (7) ٩ي. ولض في هٍُى غان  23مدامي وؾُاس ي ؤمٍغ خٍؼ

. 1937. ا٦مل صعاؾخه بجامٗت ٧ىلجُذ و٧لُت الح٣ى١ في ٧ىعهُل ٖام 1913

٨ُت ٖام  ت الامٍغ وزضم ختى نهاًت الحغب الٗاإلاُت الثاهُت  1942صزل البدٍغ

مل م٘ لجىت الخد٤ُ٣ في 1947. اهخ٣ل بلى واقىًُ ٖام 1945ٖام   ٖو

 
ً
الحغب بمجلـ الكُىر. ٖمل بٗضها في بصاعة الغثِـ صواًذ ؤًؼنهاوع هاثبا

 )1957-1953للمضعي الٗام )
ً
 ٖاما

ً
(. ٖاص بلى 1961-1957(، وانبذ مضُٖا

 للىالًاث اإلاخدضة لضي ألامم 
ً
مماعؾت ال٣اهىن الخام ختى جم حُِٗىه مىضوبا

، ٖحن عو 1965اإلاخدضة ٖام 
ً
ىضما ؤنبذ ه٨ُؿىن عثِؿا  . ٖو

ً
غا حغػ وٍػ

(. بٗضها ٖاص عوحغػ بلى مماعؾت املحاماة في 1973 -1969للخاعحُت )

في بِثِؿضا  ٧2001اهىن الثاوي  2واقىًُ. جىفي بؿبب ٢هىع في ال٣لب في 

ض مً الخٟانُل بغاح٘:  الهض. للمٍؼ  بىالًت ماٍع

Mitchell K. Hall, Historical Dictionary of the Nixon-Ford Era, 

U.S.A., 2008, P. 175 .  

دكاعص ه٨ُؿىن:8) -1969الغثِـ الؿاب٘ والثالزىن للىالًاث اإلاخدضة ) (ٍع

خحر ٧1913اهىن الثاوي  9(. ولض بىالًت ٧الُٟىعهُا في 1974 . جسغج مً ٧لُت ٍو

، ومً ٧لُت الح٣ى١ بجامٗت صًى٥ في صوعهام بىالًت 1934ب٩الُٟىعهُا ٖام 

٩ي ٖام . جم اهخسابه ًٖى 1937هىعر ٧اعولُىا ٖام   في مجلـ الىىاب ألامٍغ
ً
ا

٩ي ٖام 1946  في مجلـ الكُىر الامٍغ
ً
. انبذ 1950. ٦ما اهخسب ًٖىا

٩ي صواًذ ؤًؼنهاوع )  للغثِـ الامٍغ
ً
ىع٥ ًىم 1961-1953هاثبا (. جىفي في هٍُى

ض مً الخٟانُل ًغاح٘: 1994هِؿان  22   . للمٍؼ

Encyclopedia Britannica , Cited in: 

https://www.britannica.com/biography/Richard-Nixon. 

(9) Memorandum From K. Wayne Smith of the National Security 

Council Staff to the President’s Assistant for National Security 

Affairs (Kissinger), Washington, January 3, 1971, NO. 92 , Cited in: 

F.R.U.S., 1969–1976, Vol. XXIV, Middle East Region and Arabian 

Peninsula, 1969–1972; Jordan, September 1970, Government 

Printing Office, Washington, 2008, P. 287. 

                                                                                                  

في اإلااهُا. هاحغث ٖاثلخه بلى  1923اًاع  27(هجري ٦ِؿىجغ: ولض في 10)

 مً الايُهاص الىاػي  1938الىالًاث اإلاخدضة ٖام 
ً
 هغبا

ً
للحهىص. ؤنبذ مىاَىا

 ٖام 
ً
٩ي زال٫ الحغب الٗاإلاُت الثاهُت، 1943مخجيؿا . زضم في الجِل ألامٍغ

٨ُت بٗض الحغب في اإلااهُا. وبٗض جغ٦ه الخضمت،  ت ألامٍغ وفي الح٩ىمت الٗؿ٨ٍغ

ىؽ في الٗلىم  اعص، خُث خهل ٖلى صعحت الب٩الىٍع الخد٤ بجامٗت هاٞع

 ملجلـ ألامً 1954، وص٦خىعاه ٖام 1950الؿُاؾُت ٖام 
ً
. انبذ مؿدكاعا

 للخاعحُت )1975-1969ال٣ىمي بحن ٖامي )
ً
غا  - 1973(، ٦ما قٛل مىهب وٍػ

ٖلى حاثؼة هىبل للؿالم باالقترا٥ م٘ لى صو٥ زى  1973(. خهل ٖام 1977

ت ؾلمُت لحغب ُٞدىام.  مً قما٫ ُٞدىام لجهىصهما في الخٟاوى ٖلى حؿٍى

ض مً الخٟانُل ًغاح٘:  للمٍؼ

Encyclopedia Britannica , Cited in: 

.Kissinger-https://www.britannica.com/biography/Henry 

(11) Memorandum From K. Wayne Smith of the National Security 

Council Staff to the President’s Assistant for National Security 

Affairs (Kissinger), Washington, January 3, 1971, NO. 92 , Cited in: 

F.R.U.S., 1969–1976, Vol. XXIV, PP. 287-288. 

(12)Memorandum From the Acting Assistant Secretary of Defense 

for International Security Affairs (Eagleburger) to Secretary of 

Defense Richardson, Washington, February 15, 1973, NO. 1, Cited 

in: F.R.U.S., 1969–1976, Vol. E–9, Part 2, Documents on the 

Middle East Region, 1973–1976, Government Printing Office, 

Washington, 2019, P. 1. 

(13)Chookiat Panaspornprasit, Op.Cit., P. 53. 

٩ي. ولض في الىالًاث اإلاخدضة ٖام  (14) . 1918حىن والل: صبلىماس ي امٍغ

ذ في   للىالًاث اإلاخدضة في ال٩ٍى
ً
 ٞى١ الٗاصة ومٟىيا

ً
اًلى٫  19ٖحن ؾٟحرا

ً الثاوي  5، و٢ضم ؤوعا١ اٖخماصه في 1969 اص الى 1969حكٍغ . اهتهذ مهمخه ٖو

 :. ًغاح2008٘. جىفي ٖام ٧1971اهىن الاو٫  19بالصه في 

https://history.state.gov/departmenthistory/people/walsh-john-

patrick.  

ذ ٖام  (15) . جىلى عثاؾت صاثغة 1913نباح الؿالم الهباح: ولض في ال٩ٍى

 للخاعحُت )1959-1939البىلِـ )
ً
غا  لغثِـ الىػعاء ووٍػ

ً
-1961(. انبذ هاثبا

 للىػعاء )1963
ً
(. زل٠ ق٣ُ٣ت ٖبضهللا في جىلي اماعة 1965-1963(، زم عثِؿا

ذ ٖام  ض ًغاح٘: ٖبض الىه1977. جىفي ٖام 1965ال٩ٍى اب ال٨ُالي . للمٍؼ

https://www.britannica.com/biography/Henry-Kissinger
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ت الؿُاؾت، ج  ، اإلااؾؿت الٗغبُت للضعاؾاث 2، ٍ 3وآزغون، مىؾٖى

 .550، م 1993واليكغ، بحروث، 

(16)Telegram From the Under Secretary of State (Irwin) to the 

Department of State, Kuwait, January 20, 1971, NO. 78, Cited in: 

F.R.U.S., 1969–1976, Vol. XXXVI, Energy Crisis, 1969–1974, 

Government Printing Office, Washington, 2011, PP.194-195.  

ً وسخ مخُاب٣ت مً هظه الغؾالت بلى قاه اًغان واإلال٪   (17) ؾلم بعٍو

اعجه  ُٞهل زال٫ بٗثخه بلى بًغان واإلامل٨ت الٗغبُت الؿٗىصًت، التي ؾب٣ذ ٍػ

ذ بإًام. ًغاح٘:  لل٩ٍى

Letter From President Nixon to Mohammad Reza Pahlavi, Shah of 

Iran, Washington, January 16, 1971, NO.72, Cited in: F.R.U.S., 

1969–1976, Vol. XXXVI, PP. 179 - 180. 

(18)Telegram From the Under Secretary of State (Irwin) to the 

Department of State, Kuwait, January 20, 1971, NO. 78, Cited in: 

F.R.U.S., 1969–1976, Vol. XXXVI, P. 194 – 195. 

(19) Ibid, PP. 195-196.  

(20)Ibid, PP. 196 - 197.  

(21)Telegram From the Embassy in the United Kingdom to the 

Department of State, London, March 19, 1971, NO. 2491, PP. 1-3.  

(22)Telegram From the Department of State to the Embassies in 

the United Kingdom, Saudi Arabia, and Kuwait, Washington, April 

13, 1971, NO. 97, Cited in: F.R.U.S., 1969–1976, Vol. XXIV, PP. 

310-311.  

الهض ٖام   (23) . الخد٤ بجامٗت حىهؼ 1918ؾبحرو ؤٚىُى: ولض بىالًت ماٍع

، الا اهه جغ٥ صعاؾخه بؿبب الحغب الٗاإلاُت الثاهُت 1937هىب٨جز ٖام 

، و٢اجل في اإلاؿغح ألاوعوبي وونل بلى عجبت 1941والخد٤ في الجِل ٖام 

ه٣ُب. ا٦مل صعاؾخه بٗض الحغب، وجسغج مً ٧لُت الح٣ى١ بجامٗت بالخُمىع 

الهض ٖام 1947في ٖام   لىالًت ماٍع
ً
 1968، وفي ٖام 1966. انبذ خا٦ما

 له. اؾخ٣ا٫ مً مىهبه في ازخاعه ا
ً
ً  10لغثِـ ه٨ُؿىن ل٩ُىن هاثبا حكٍغ

ض ًغاح٘:1996. جىفي ٖام 1973ألاو٫   . للمٍؼ

Mitchell K. Hall, Op.Cit., PP. 3-4. 

(24)Quoted in: Chookiat Panaspornprasit, Op.Cit., PP. 51 , 151. 

                                                                                                  

(25)Telegram From the Embassy in Kuwait to the Department of 

State, Kuwait, November 17, 1971, NO. 108, Cited in: F.R.U.S., 

1969–1976, Vol. XXIV, Footnote 2, P. 344.  

ذ ٖام  (26) . وهى الابً الثالث 1934مباع٥ الٗبض هللا الهباح: ولض في ال٩ٍى

تي ٖام  ، بٗض 1953للكُش ٖبض هللا الجابغ الهباح. اهًم بلى الجِل ال٩ٍى

ُاهُا، وقٛل  ت اإلال٨ُت في بٍغ جسغحه مً ؤ٧اصًمُت ؾاهضهحرؾذ الٗؿ٨ٍغ

تي في عثاؾت الكُش ٖبض هللا اإلا  ل٣اثض الجِل ال٩ٍى
ً
باع٥ مىهب هاثبا

 -1963الهباح، زم قٛل مىهب عثِـ هُئت ألاع٧ان الٗامت بحن ٖامي )

ذ ٖلى اإلاى٢٘:1987(. جىفي ٖام 1980 ت ال٩ٍى  . ًغاح٘: مىؾٖى

http://www.kuwaitencyclopedia.com/Personal_Info.aspx?Id=340

3. 

ذ ٖام  ؾٗض الٗبض هللا الؿالم الهباح: (27) . وبٗض ان 1930ولض في ال٩ٍى

ت الٗامت ٖام  ؤ٦مل حٗلُمه في اإلاضعؾت اإلاباع٦ُت، جم حُِٗىه في صاثغة الكَغ

ت 1949  بلى ٦ٟاءجه جم اًٟاصه الى اإلامل٨ت اإلاخدضة لضعاؾت ٖلىم الكَغ
ً
. وهٓغا

اص ٖام  ت ٖو ، لُخىلى مىهب هاثب عثِـ 1954في ٧لُت هاهضن الٗؿ٨ٍغ

ت وألامً الٗام.   1961وفي ٖام  الكَغ
ً
غا ت، زم وٍػ جم حُِٗىه عثِؿا للكَغ

 للضازلُت والضٞإ بحن ٖامي )1962للضازلُت ٖام 
ً
غا (. 1978-1965. ٖحن وٍػ

 للٗهض ٖام 
ً
 للىػعاء )1978وانبذ ولُا

ً
(. ج٣لض اماعة 2003-1978، زم عثِؿا

ذ في  تي٧2006اهىن الثاوي  15ال٩ٍى  ، وجم ٖؼله ًٖ الح٨م مً البرإلاان ال٩ٍى

ه الصحُت في  ض مً 2008مً الكهغ هٟؿه. جىفى ٖام  24بؿبب ْغٞو . للمٍؼ

ذ، الٗضص  ضة، ال٩ٍى  14، الؿىت الاولى، 303الخٟانُل ًغاح٘: صحُٟت الجٍغ

 . 2-1، م 2008اًاع 

(28)Telegram From the Embassy in Kuwait to the Department of 

State, Kuwait, November 17, 1971, NO. 108, Cited in: F.R.U.S., 

1969–1976, Vol. XXIV, PP. 344 – 347. 

(29)Telegram From the Departments of State and Defense to the 

Embassy in Kuwait, Washington, December 10, 1971, NO. 111, 

Cited in: F.R.U.S., 1969–1976, Vol. XXIV, P.352. 

(30) Ibid, PP. 325-353. 

ىؽ: ولُام(31)  ٩ي ولض في بحروث ٖام  ؾخىلتٞز . اهخ٣ل 1924صبلىماس ي امٍغ

ا وصعؽ في خلب ٢بل ؤن ًظهب بلى مضعؾت الجالُت ألامحر٦ُت في  الى ؾىٍع

بحروث خُث حٗلم اللٛت الٗغبُت والٟغوؿُت في ؾً مب٨غة. وفي ؾً الخامؿت 

ُلض، زم في و  ٢ذ ٖكغ ؾاٞغ بلى الىالًاث اإلاخدضة لالهدؿاب في ؤ٧اصًمُت صًٞغ

يؿخىن. وفي ٖام   في ؾالح الجى 1943الخ٤ في حامٗت بٍغ
ً
، انبذ َُاعا
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يؿخىن واهدؿب  ٩ي. وفي نهاًت الحغب الٗاإلاُت الثاهُت ٖاص بلى حامٗت بٍغ ألامٍغ

لؿىن للكاون الٗامت. الخد٤ في الؿل٪ الضبلىماس ي مىظ  في ٧لُت ووصعو ٍو

٨ُت في صو٫ 1949ٖام   في الؿٟاعاث الامٍغ
ً
ٟا مل مْى ٖضة بما ٞحها: مهغ ، ٖو

ذ )1954 - 1952(، ولُبُا )1952 - 1950) ا 1956 - 1954(، وال٩ٍى (، وؾىٍع

(، 1961 - 1959(، والُمً )1959 - 1957(، والؿٗىصًت )1957 - 1956)

ذ بحن ٖامي )1968 - 1966وإزُىبُا )  لبالصه لضي ال٩ٍى
ً
 -1972(. انبذ ؾٟحرا

 ٚحر م٣ُم ل1976
ً
ضي ؾلُىت ٖمان و٢ُغ (. ٦ما جم اٖخماصه ؾٟحرا

ً والاماعاث الٗغبُت اإلاخدضة بحن ٖامي ) (. جىفي ٖام 1974-1972والبدٍغ

٨ُبُضًا. ٖلى اإلاى٢٘:2015 ت الحغة، ٍو ض مً الخٟانُل ًغاح٘: اإلاىؾٖى  . للمٍؼ

https://en.wikipedia.org/wiki/William_Stoltzfus. 

(32)Telegram From the Embassy in Kuwait to the Department of 

State, Kuwait, March 16, 1972, NO. 114, Cited in: F.R.U.S., 1969–

1976, Vol. XXIV, PP. 359 – 360.   

غ بلى (33)  دُت هخاثج مغاحٗتها للخ٣ٍغ ٧ان مً اإلا٣غع ؤن جغؾل الح٩ىمت ال٩ٍى

غان  27الىالًاث اإلاخدضة في   ٖلى 1972خٍؼ
ً
 عؾمُا

ً
، الا انها لم جغؾل عصا

غ.                                                           .Ibid, P. 359 الخ٣ٍغ

(34)K.R Singh, The Persian Gulf: Arms and Arms Control, The 

Strategic and Defence Studies Centre, Australia, 1981, P. 54. 

(35)Chookiat Panaspornprasit, Op.Cit., P. 53. 

(36)Memorandum From the Acting Assistant Secretary of Defense 

for International Security Affairs (Eagleburger) to Secretary of 

Defense Richardson, Washington, February 15, 1973, NO. 1 , 

Cited in: F.R.U.S., 1969–1976, Vol. E–9, Part 2, Documents on the 

Middle East Region, 1973–1976, Government Printing Office, 

Washington, 2019, PP. 1-3. 

(37)Telegram From the Department of State to the Embassy in 

Kuwait, Washington, May 24, 1972, NO. 115, Cited in: F.R.U.S., 

1969–1976, Vol. XXIV, PP. 361-362. 

تي مً ٖاثلت آ٫ نباح نباح الاخمض الجابغ الهباح: ؾُاس ي (38) ٧ٍى

ذ ٖام  . جل٣ى حٗلُمه في اإلاضاعؽ الخانت وفي 1929الحا٦مت. ولض في ال٩ٍى

 ًٖ  1961مضعؾت اإلاباع٦ُت. جغؤؽ ٖام 
ً
صاثغة الكاون الاحخماُٖت، ًٞال

اث والصحاٞت واليكغ. ٖحن ٖام  الم،  1963صاثغة اإلاُبٖى  لإلعقاص وؤلٖا
ً
غا وٍػ

بلى  1965اعة الخاعحُت. قٛل مً ٖام وفي الٗام هٟؿه جىلى مؿاولُت وػ 

غ الىِٟ. 1967  لغثِـ  ۸۷۹۱وفي ٖام  مىهب وٍػ
ً
 للضازلُت وهاثبا

ً
غا ٖحن وٍػ

                                                                                                  

غان . الىػعاء مىانب خ٩ىمُت ٖضة  ۸۷۱۸قٛل في الىػاعة التي حك٩لذ في خٍؼ

الم. ًغاح٘:  غ ؤلٖا غ الخاعحُت، ووٍػ في آن واخض هي: هاثب عثِـ الىػعاء، ووٍػ

 .550، م 3ُالي وآزغون، اإلاهضع الؿاب٤، ج ٖبض الىهاب ال٨

(39)Telegram From the Embassy in Kuwait to the Department of 

State, Kuwait, June 15, 1972, NO. 116, Cited in: F.R.U.S., 1969–

1976, Vol. XXIV, PP. 362-364.  

(40) Ibid, PP.364-365.  

(41) ٩ ٠ ؾِؿ٩ى: صبلىماس ي وؾُاس ي امٍغ . ٖمل في 1919ي ولض ٖام حىٍػ

ت ٢بل اهًمامه لىػاعة الخاعحُت ٖام  ، 1951الجِل وفي املخابغاث اإلاغ٦ٍؼ

وجسهو بكاون ألامم اإلاخدضة. زم جغقي في الؿلم ؤلاصاعي لىػاعة الخاعحُت 

غ الخاعحُت لكاون الكغ١ ألاصوى وقاون حىىب آؾُا   لىٍػ
ً
مل مؿاٖضا ٖو

غ الخا1974 - 1969)  لىٍػ
ً
 – ۸۷۹4عحُت للكاون الؿُاؾُت )(، زم و٦ُال

ضي ۸۷۹۷ (، وعا٤ٞ ٦ِؿىجغ في حىالجه في اإلاى٣ُت الٗغبُت، و٧ان مً مٍا

 مً مهاصع مٗلىماتهم. ٖحن بٗض اؾخ٣الخه 
ً
وحهت الىٓغ الههُىهُت ومهضعا

 للجامٗت ألامحر٦ُت في واقىًُ. ًغاح٘: ٖبض 
ً
مً وػاعة الخاعحُت عثِؿا

 .404، م 3ؿاب٤، جالىهاب ال٨ُالي وآزغون، اإلاهضع ال

(42)Chookiat Panaspornprasit, Op.Cit., PP. 52 , 151. 

ً الثاوي  22جبنى مجلـ ألامً ال٣غاع باإلحمإ في   (43) ، في 1967حكٍغ

(. واٖغب ُٞه ًٖ ٢ل٣ه اإلاؿخمغ بكإن الىي٘ الخُغ في 1382حلؿخه ع٢م )
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(108) ،٤ زُاب خالت الاجداص: واحب صؾخىعي وج٣لُض عثاس ي ؤمحر٧ي ٍٖغ

 ؤمام ال٩ىوٛغؽ،
ً
ا  ؾىٍى

ً
ٌؿخٗغى ُٞه خالت  ًل٣ي زالله عثِـ البالص زُابا

٣ترح حضو٫ ؤٖما٫  الىالًاث اإلاخدضة ٖلى الهُٗضًً الضازلي والخاعجي، ٍو

ت،  غة الازباٍع ض مً الخٟانُل ًغاح٘: ٢ىاة الجٍؼ عي للؿىت اإلا٣بلت. للمٍؼ حكَغ

، ٖلى 2019قباٍ  5زُاب خالت الاجداص بإمحر٧ا.. مٗلىماث ويغوعاث، 

 اإلاى٢٘:

https://www.aljazeera.net/news/politics/2019/2/5. 

ً الاو٫  22( اإلاى٣ٗضة في 1747جبنى مجلـ ألامً في الجلؿت )  (109) حكٍغ

ذ. وصٖا 14، ال٣غاع بإٚلبُت )1973 ، اط امخىٗذ الهحن ًٖ الخهٍى
ً
( نىجا

ال٣غاع حمُ٘ ؤَغاٝ ال٣خا٫ بلى و٠٢ بَال١ الىاع، وإنهاء حمُ٘ ألاوكُت 

ت ٖلى الٟىع، في اإلاىا٢٘ التي ٌكٛلىنها، بما ال ًخجاوػ ) ( ؾاٖت 12الٗؿ٨ٍغ

غاٝ اإلاٗىُت ٞىع و٠٢ بَال١ الىاع  بٗض لحٓت اجساط هظا ال٣غاع، وقغٕو ألَا

بجمُ٘ ؤحؼاثه؛ وبضء  1967( لٗام 242في جىُٟظ ٢غاع مجلـ ألامً ع٢م )

اإلاٟاوياث جدذ ؤلاقغاٝ اإلاىاؾب بهضٝ ب٢امت ؾالم ٖاص٫ وصاثم في الكغ١ 

 ألاوؾِ. ًغاح٘: وزاث٤ الامم اإلاخدضة

 Resolution 338 (1973) of 22 October 1973 

(110) Editorial Note, NO. 292,  Cited in: F.R.U.S., 1969–1976, Vol. 

XXXVI, Energy Crisis, 1969–1974, PP. 818 – 820. 

(111) Ibid, P. 821. 

(112)Telegram From the Embassy in Saudi Arabia to the 

Department of State, Jidda, February 3, 1974, NO. 298,  Cited in: 

F.R.U.S., 1969–1976, Vol. XXXVI, Energy Crisis, 1969–1974, 

P.839. 

ً ألاو٫ ٖام  6( خاٞٔ الاؾض: ولض في بلضة ال٣غصاخت في 113) . ٠٣٢١حكٍغ

ت ٖام  ، زم ازخاع الخسهو في الُحران ٠٣٤١اهٓم بلى ال٩لُت الٗؿ٨ٍغ

ت في خلب ً  ٞالخد٤ بٗض زالزت ؤقهغ بال٩لُت الجٍى ل٩ُىن مً صوعة الُُاٍع

 بغجبت مالػم 
ً
 م٣اجال

ً
ا بٗض الاؾخ٣ال٫، وجسغج َُاعا ألاولى التي جسغحذ في ؾىٍع

ت وألامحن الٗام ٠٣٤٤في مُل٘ ٖام  ت الٗغبُت الؿىٍع  للجمهىٍع
ً
. انبذ عثِؿا

. وهى عحل صولت باعػ وؾُاس ي  ٠٣٩٠لحؼب البٗث الٗغبي الاقترا٧ي مىظ ٖام 

ا مدى٪، ٢اص الحغ٦ت ال ش ؾىٍع خصحُدُت في الحؼب والضولت لحرس ي في جاٍع

                                                                                                  

الحضًث صٖاثم ٖهض مً الاؾخ٣غاع والجهًت الؿُاؾُت والا٢خهاصًت 

ت  والاحخماُٖت والث٣اُٞت بٗض ؤن ٧اهذ الٟىض ى والاه٣الباث الٗؿ٨ٍغ

. 2000. جىفي في صمك٤ ٖام ٠٣٣٤حٗه٠ بالبالص مىظ اؾخ٣اللها في ٖام 

ض ًىٓغ: ٞغاؽ البُُاع،  .614-610، م2اإلاهضع الؿاب٤، ج  للمٍؼ

(114)Telegram From the Embassy in Saudi Arabia to the 

Department of State, Jidda, February 3, 1974, NO. 298,  Cited in: 

F.R.U.S., 1969–1976, Vol. XXXVI, PP. 836 – 839. 

 .181 – 180ٖلي هاجح دمحم، اإلاهضع الؿاب٤، م   (115)
 

 :اإلاصادس
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The Relations Political, Military and 

Security between the United States of 

America and Kuwait 1971-1974 In light of 

the American documents 
 

  Alaa Razzak Fadhil 

Abstract 

 The Relations Political, Military and Security 

between the United States of America and 

Kuwait in the period 1971-1974 constituted a 

prominent event in the field of international 

relations. As it was not limited to the nature of 

cooperation between the two sides only, but it 

affected and was affected by important 

international and regional events, especially in 

matters related to oil production and prices, 

and the exciting developments in the Arab 

Gulf region following the British withdrawal 

at the end of 1971, as well as the events of the 

Middle East as a result of the war that erupted 

Between the Arabs and Israel in October 

1973, and the Arab countries embargoing oil 

on the United States and the Western 

countries supporting Israel. 

key words: Security of the Arabian gulf, 

United States and Kuwait, October War in 

1973, Oil embargo 1973.  


