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اجتاح وحدة األمة.. فتح المنطقة للتدخل األجنبي وإيران

غزو الكويت صندوق المآسي للعرب

تقرير – نضال حمدان

يرب��ط كثي��ر م��ن المراقبين بي��ن غزو 
الكوي��ت وم��ا ت��اه من ح��رب كادت 
تح��ّول حرباً عالمية ثالثة لو كان االتحاد 
السوفييتي في عافيته وبين أوضاع األمة 
العربية، وبين م��ا كابدته طوال عقدين 

من الزمن.
ففي 2 أغس��طس 1990 انهار مفهوم 
األم��ن القومي العربي وب��ات »رهينة« 
وج��ود أجنب��ي كانت ارتدادات��ه كارثية 

وسّلم مفتاح المنطقة إليران.
انقسم العرب، ودولهم، إلى قسمين: 
القسم األول كان يدعم الحل العسكري 
عب��ر تحالف دول��ي، أما القس��م الثاني 
فكان مع الحل السياس��ي السلمي. ومنذ 
قمة 6 أغس��طس ف��ي القاه��رة احتاج 
العرب 11 سنة لاتفاق على مؤتمر قمة.
وكان من ظواهر هذا الحدث الكارثة:

• تصني��ف ال��دول العربية بي��ن رافض 
للغ��زو ومؤيد له. م��ا خلق حالة غير 

مسبوقة من الوهن السياسي.
• تدمي��ر الق��وة العراقية.. م��ا أدى إلى 
اختال مي��زان القوى لصال��ح إيران، 
وه��و ما ن��رى آثاره جلي��ة راهناً، إذ 
تستبيح إيران بقاعاً عدة في المنطقة.

• تنامي قوة تيار اإلس��ام السياسي.. ما 
قاد الحقاً إلى بروز تنظيم القاعدة.

• دف��ع اإلس��قاط ال��ذي مارس��ه رئيس 
النظام العراقي صدام حس��ين بتبرير 
الغزو بأن هدفه تحرير فلس��طين إلى 
»ج��ر« العرب إلى عملية س��ام غير 
متكافئة، كانت مدريد ميدانها.. فضًا 
عن تحّول االنتفاضة الفلس��طينية إلى 
مرتب��ة خلفية في اهتمام��ات الدول 
العربي��ة، وبخاص��ة ال��دول الخليجية 
التي استاءت من موقف قيادة منظمة 
الفلس��طينية ودعمها لصدام  التحرير 

حسين.
العربي��ة  المؤسس��ات  دور  تهمي��ش   •
مث��ل الجامعة العربي��ة وعدم احترام 
المعاه��دات المبرم��ة بي��ن ال��دول 
العربي��ة وخاص��ة معاه��دة الدف��اع 

المشترك.
• إذكاء النعرات التقس��يمية على أس��اس 
عرقي أو مذهبي، ومس��اندة إش��عال 
الح��روب األهلية وكان��ت البداية في 
العراق��ي ودع��م  الجن��وب  انتفاض��ة 
انفصال شمال العراق، حتى لو بصيغة 

الحكم الذاتي.
• اس��تنزاف الم��وارد المالي��ة العربي��ة، 
إذ يق��ّدر البع��ض كلف��ة عملّيتي درع 
الصح��راء وعاصفة الصحراء بنحو 150 
مليار دوالر. وتبعها الضغط على الدول 
المنتجة للنفط لرفع إنتاجها حتى وصل 
س��عر برميل النفط ف��ي النصف األول 
من العقد التاس��ع م��ن القرن الماضي 

إلى ما دون ال� 20 دوالراً.
• أدى تذب��ذب السياس��ة األميركي��ة بين 
إدارة جمهوري��ة وأخ��رى ديمقراطية 
بيل كلينتون( آثرت سياس��ة  )رئاس��ة 
»االحت��واء« لنظام ص��دام إلى تغلغل 
إيران في العراق وسعيها إلى التغلغل 
في ش��رق ش��به الجزيرة العربية عبر 
العربي��ة  المملك��ة  أم��ن  اس��تهداف 

السعودية والبحرين.
في 16 يناير 1991، وقبل ساعات من 
انط��اق الصاروخ األول نح��و العاصمة 
العراقية، أعلن الرئيس األميركي جورج 
ب��وش )األب( عن نظ��ام عالمي جديد، 
وبع��د 10 س��نوات وص��ل ابن��ه جورج 
دبلي��و بوش إلى الس��لطة ليعلن وصفته 
ع��ن الش��رق األوس��ط الجدي��د. وبين 
النظرّيتي��ن ازدح��م المش��هد بكثير من 
الدراسات والخرائط التي كانت تتحدث 
ع��ن تقس��يم دول، وضم أخ��رى. ومرة 
جدي��دة تكون بغداد ه��ي منطلق هذه 

السياسة األميركية 
ب�  ترجمت  الت��ي 
خاقة«  »فوض��ى 
إل��ى  أوصلتن��ا 

الفوضى.

زلزال العرب
ال مناص اليوم من اإلقرار أن كل المسميات التي أطلقت على أحداث الثاني من أغسطس 

1990، على قوتها وباغتها في اإلشارة إلى األثر الفادح للغزو العراقي لدولة الكويت، لم ترق 
إلى التعبير عن الحدث بحجمه الواقعي؛ فالحدث الذي انتهى في العام التالي لوقوعه، خلف 

ارتدادات أشد وقعاً، وأسوأ أثراً، ال تزال مستمرة وتتواصل إلى اليوم، بعد ربع قرن على وقوعها.
لقد فتح الغزو العراقي صندوق شرور ال يني ينفث األزمات تلو األزمات، ويلد الحرب تلو 

الحرب، ويفرخ التنظيمات اإلرهابية تلو األخرى، بعد أن أصاب وحدة الصف والعمل العربي 
المشترك بمقتل، خالقاً انقساماً وشرخاً ال سبيل إلى إصاحه. وفي األثناء، كان العراق نفسه 

أول الضحايا، كما ال يمكن إغفال ما أوقعه هذا الزلزال وارتداداته من ضرر بالغ بقضية العرب 
المركزية، فلسطين، وال ما أدى إليه من ضرب االستقرار في العالم العربي.

األحداث المأساوية، والحروب الكارثية، والظاهرة اإلرهابية المستشرية اليوم في الباد العربية، 
هي كلها نبت شرير لتلك الخطوة الكارثية!

العراق

الكويت
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التفوا بجميع أطيافهم حول أسرة الصباح.. والعراق لم يجن منه إاّل شوكًا ُوّزع على العرب

»الغزو األسود« وّحد الكويتيين وفّرق األمة

الكويت - أحمد العبيدي

ف��ي فجر يوم الثاني من أغس��طس 1990 
اس��تيقظ الكويتيون على صوت رصاصات 

جيش جار كانوا يظنونه سنداً وظهيراً. 
إنه الخميس األس��ود. اليوم الذي توحد 
في��ه الكويتي��ون ووقفوا خل��ف قيادتهم 
السياس��ية ممثلة ف��ي أس��رة آل الصباح 
وتناس��وها  السياس��ية  وط��ووا خالفاتهم 
ليقدموا درس��اً في الوطنية سيظل حاضراً 
ف��ي ذاكرة التاريخ. أم��ا العراق فلم يجن 
من هذا الغزو األسود، الذي احتلت خالله 
الكويت س��بعة شهور إاّل شوكاً تسبب في 
أذى األمة العربية بش��كل ع��ام، وتصّدع 
النظ��ام العربي، والذي اس��تمرت فصول 
ارتدادات��ه حت��ى يومن��ا.. فالكثي��ر م��ن 
المراقبين يرون أّن الكابوس الذي تعيشه 
األم��ة العربية حالي��اً لي��س إال فصاًل من 

فصول 2 أغسطس 1990.
نظ��ام ص��دام حس��ين لم يلتف��ت إلى 
التحذيرات والنصائ��ح التي جاءت له من 
ال��دول العربية، وأص��ّر على غزو الكويت 
أرضها وثروتها ألسباب واهية،  مس��تبيحاً 
فتس��بب في انتقال األوض��اع في العراق 
من س��يئ إلى أسوأ، وتس��بب بأفعاله في 
ضرر الدول العربية وس��مح بتسّلل النفوذ 

األجنبي إلى المنطقة.
نجح��ت الكوي��ت في توحي��د صفوفها 
الكويتيون سنة وشيعة  الش��عبية، ووقف 
ب��دواً وحضراً في صف واحد أمام القوات 
العراقي��ة الغازية، ورغ��م أن عدد القوات 
العراقي��ة كانت تفوق ع��دد أفراد القوات 
الكويتي��ة إال أن مقاوم��ة أف��راد القوات 
الكويتي��ة من��ذ الغزو وحت��ى التحرير لم 
تتوق��ف. وال ي��زال درس الغ��زو ووقوف 
الكويتيين صفاً واحداً في مواجهته يستلهم 
من��ه السياس��يون التأكي��د عل��ى ضرورة 

تمسك الشعب بوحدته الوطنية.

مواقف عربية 
الفض��ل بع��د الل��ه س��بحانه ف��ي تحرير 
الكوي��ت يعود إلى عوام��ل عدة فبجانب 
المقاوم��ة الش��عبية لن ين��س الكويتيون 
الموقف المشرف لدول عربية من ضمنها 
إضاف��ة  واإلم��ارات ومص��ر،  الس��عودية 
إل��ى الوالي��ات المتح��دة األميركية. فقد 
نش��طت المملكة العربية الس��عودية إلى 
زيادة التعاون العس��كري والتنس��يق، مع 
كلٍّ م��ن مصر وس��وريا، لكونهما الدولَتين 
العربيَتي��ن، اللَتين وقفت��ا بقوة ضد الغزو 
العراق��ي. بينما أظهرت المملكة سياس��ة 
حازمة، تجاه العراق والدول التي رأت أن 
جوهر مواقفها ينّم عن مس��اندة الموقف 

العراقي، والترويج له.

دور إماراتي مشّرف
أما موقف دولة اإلمارات فس��يظل خالداً 
في ذاك��رة الكويتيين، فمنذ وطئت أقدام 
الجنود العراقيين رمال أرض الكويت، ساد 
أبناء اإلمارات، قيادة وش��عباً، شعور بألم 
طعنة الغدر التي أقدم عليها صدام حسين. 
وأعلن الش��عب اإلمارات��ي التعبئة العامة 

وأَقَبل على التطوع والتدرب. 
وق��د لخ��ص الش��يخ زايد بن س��لطان 
آل نهي��ان، طّي��ب الله ثراه، ف��ي أحاديثه 
العدي��دة الموق��ف الح��ازم م��ن الغ��زو 
العراقي، إذ قال: »الكويت دولة مسالمة، 
ط��وال تاريخها، ولم ترتكب أي عبث ضد 
اآلخرين، أو تتدخل في ش��ؤون أي دولة، 
سواء كانت عربية أو غير عربية«. وشاركت 
دولة اإلم��ارات في جمي��ع االجتماعات، 
عل��ى المس��توى العربي، وكذل��ك جميع 
اجتماعات دول مجلس التعاون الخليجي.

واشترك الش��يخ زايد في مؤتمر القمة 
غير العادية، في القاهرة، في 10 أغسطس 
1990، وفي إطار التعاون بين دول مجلس 
التع��اون الخليج��ي، أكد الش��يخ زايد أن 
»كل دول مجلس التعاون، هبت في وجه 

المعتدي«.
ويش��عر الس��واد األعظم من الش��عب 
الكويت��ي أنه��م مدين��ون إل��ى الرئي��س 
المصري األس��بق حس��ني مب��ارك، نظراً 

ل��دوره الجوه��ري ف��ي تحري��ر الكويت 
ومشاركة بالده في حرب التحرير.

53 قرارًا
وأص��در مجلس األمن خ��الل األعوام من 
1990 - 2000 ثالثة وخمسين قراراً خاصاً 
بحال��ة العراق، أهمها ق��رار فرض الحصار 
عل��ى الع��راق، وقرار إخ��راج العراق من 
الكويت ولو باستخدام القوة، وقرار النفط 
مقاب��ل الغ��ذاء. وكان أول هذه القرارات 
ه��و الق��رار رق��م 660 ال��ذي ص��در في 

2/8/1990 نف��س اليوم ال��ذي دخلت فيه 
الق��وات العراقية األراض��ي الكويتية، دعا 
فيه العراق الخروج من الكويت مباش��رة 
ومن دون ش��روط، ثم اتخذ قرارات عدة 
تفرض عقوبات اقتصادية، وتدمير أس��لحة 
الع��راق، كما طل��ب من الطرفي��ن البدء 
بحوار مباش��ر لح��ل االختالف��ات بينهما، 
بدعم من جامع��ة الدول العربية. ثم كان 
قرار النف��ط مقابل الغ��ذاء لتخفيف آثار 
الحصار على الش��عب العراق��ي، إذ اتخذ 
مجلس األم��ن 17 قراراً متعلق��اً ببرنامج 

النف��ط مقابل الغ��ذاء، ب��دأ أولها في 14 
أبري��ل 1995 وهو الق��رار رقم 986، وتال 
ذلك قرارات عدة تتابع تطبيق هذا القرار 

وتمدد فترته كل ستة شهور.
وج��اء القرار رقم 661 والذي صدر في 
6 أغس��طس 1990، الذي ف��رض بموجبه 
حظر اقتصادي عل��ى العراق، وطالب فيه 
مجلس األمن جمي��ع الدول باالمتناع عن 
أي��ه تبادالت تجارية مع العراق باس��تثناء 

اإلمدادات الطبية والغذائية.
وصدر مجلس األمن الدولي القرار رقم 

687 ال��ذي ص��در ف��ي 3 أبري��ل 1991، 
وطال��ب بترس��يم الح��دود بي��ن العراق 
والكويت م��ن خالل لجن��ة خاصة بذلك، 
كما طالب القرار العراق بالكشف عن كل 
أسلحة الدمار الشامل التي يملكها وقبول 
تدميرها، وحظر توريد أية أسلحة أو مواد 
لها صفة عس��كرية للعراق. وشكلت لجنة 
الع��راق. وعينت  بأس��لحة  تفتيش خاصة 

وحدة لمراقبة الموقف بين البلدين.
أم��ا قرار مجل��س األم��ن الدولي رقم 
887 فصدر ف��ي 2 أكتوب��ر 1992، وأدان 
في��ه مجل��س األمن ع��دم الت��زام العراق 
بالق��رارات الص��ادرة عن مجل��س األمن، 
ويؤكد قلق��ه من تده��ور الحالة الصحية 
والغذائية للس��كان المدنيي��ن العراقيين. 
كم��ا يطلب مجلس األمن م��ن العراق أن 
يعي��د جمي��ع الممتل��كات الكويتية التي 

استولى عليها. 

تطمين عراقي.. ولكن
عل��ى صعي��د الموق��ف العراق��ي، ف��إن 
تصريح��ات المس��ؤولين العراقيي��ن بعد 
زوال نظام صدام حس��ين صّبت في اتجاه 
تهدئ��ة األج��واء والتبرؤ من ه��ذا الغزو، 
الذي أكدوا أنه غ��زو صدامي وليس غزواً 
عراقياً، فيما تتباين اآلراء بين السياس��يين 
ف��ي الكويت بش��أن هذا األم��ر، لكن في 
المقابل تشهد العالقات الكويتية العراقية 

أفضل مراحلها اآلن.
س��فير الع��راق ل��دى الكوي��ت محمد 
حس��ين بح��ر العل��وم حرص ف��ي ذكرى 
الغزو للعام الماضي على اإلشادة بالتطور 
»الممي��ز واإليجابي« للعالق��ات الكويتية 
العراقي��ة، وتع��اون البلدي��ن لطي صفحة 
الماض��ي به��دف الوصول إلى االس��تقرار 
المنش��ود، مؤكداً أن ما ش��هدته العالقات 
خاصة خالل الثالث سنوات الماضية »كان 

طفرة مميزة وقفزة نوعية«.
وعن أب��رز القضايا التي احتاجت للحل 
بعد الغ��زو، أوضح بحر العلوم أن العراق 
ه��و الدول��ة الوحيدة التي تمي��زت ب�70 
قراراً دولياً ومن ضمنها قس��م كبير تحت 
أح��كام الفصل الس��ابع من ميث��اق األمم 
المتحدة، منها ثالثة قرارات خاصة بالحالة 
الكويتية العراقي��ة، وهي قرارات الحدود 
باألس��رى  والثال��ث خاص  والتعويض��ات 

والمفقودين والممتلكات الكويتية.
وبين أن أهم ه��ذه القرارات هو قرار 
الحدود السيما الفقرة المتعلقة باستكمال 
صيانة العالمات الحدودية، وهي المرحلة 
الثالث��ة من مراحل ترس��يم الح��دود بين 
البلدي��ن، مؤكداً أّن الع��راق أثبت النوايا 

الكويت والمجتمع  الج��ار  اإليجابية تجاه 
الدول��ي وعزم��ه وتصميمه عل��ى احترام 
جيرانه من خالل احترامه وتطبيقه الكامل 

لهذه القرارات.
الخ��اص  الدول��ي  الق��رار  وع��ن 
بالتعويض��ات، ذكر الدبلوماس��ي العراقي 
أّن مجل��س األم��ن الدول��ي أق��ر تعويض 
الكوي��ت عن ج��راء الخس��ائر التي منيت 
به��ا وتعوي��ض المتضررين م��ن مواطنين 
ومقيمين خالل فترة الغزو، مضيفاً أنه تم 
تش��كيل لجنة األمم المتحدة للتعويضات 
في العام 1994 وف��ي ضوئها »فرض على 
الع��راق تس��ديد مبلغ 52 ملي��ار دوالر«. 
وقال إن المبلغ المتبقي على العراق اليوم 
هو حوالي تسعة مليارات دوالر، الفتاً إلى 
أّن الع��راق يدفع حالياً حوالي مليار وربع 
الملي��ار كل ثالثة ش��هور لدول��ة الكويت 
وعلى ه��ذا المنوال سيس��دد العراق مع 
نهاية الع��ام 2015 المبلغ كام��اًل وهو ما 
يعني خروج العراق مما يفرضه عليه هذا 

القرار من أحكام الفصل السابع. 
وف��ي م��ا يتعل��ق بموض��وع األس��رى 
والممتل��كات  الكويتيي��ن  والمفقودي��ن 
الكويتي��ة، أوضح أن الق��رار الدولي بهذا 
الش��أن ينص على أن عل��ى العراق العمل 
الجاد إلرجاع المفقودين واألس��رى الذين 
فق��د أثره��م وعددهم حوال��ي 605 من 
كويتيين وغي��ر كويتيين، وهو األمر الذي 
حت��م على العراق البحث عنهم وتس��ليم 

رفاتهم إلى دولة الكويت.

قضايا عالقة
ورغ��م مرور ربع قرن عل��ى ذلك الزلزال 
في المنطق��ة وفي النظام العربي، ال تزال 
هن��اك مجموعة من القضاي��ا التي ال تزال 
خاضع��ة لهذا الفصل.. وعلى رأس��ها بقية 
تعويضات الكويت وحظر الس��الح، وأيضاً 
اس��تعادة أص��ول ترجع إلى فت��رة حكم 
صدام وحظر تجاري على ممتلكات عراقية 
ثقافية مس��روقة. كما أن الكويت ال تزال 
إل��ى اآلن متضررة من مخلف��ات الحرب 
المدفون��ة في بعض  العراقية  واألس��لحة 

المواقع الكويتية، فضاًل عن األلغام.
صحي��ح الت��زم الع��راق بتنفي��ذ أغلب 
الق��رارات ودخل��ت في مرحل��ة إيجابية 
جي��دة من العالق��ات مع الكوي��ت، لكن 
ه��ذه العالقات لن تكون إيجابية 100 في 
المئة كحال عالق��ة الكويت بدول الخليج 
األخرى، إذ سيظل يوم 2 أغسطس من كل 
عام يوماً أس��ود في ذاكرة الكويتيين، فال 
تزال قضية األسرى والمفقودين الكويتيين 

تؤلم العائالت الكويتية المعنية.

■ فرحة وترحيب بقوات التحالف  |  أرشيفية

روى ش��هود عي��ان م��ن قلب 
الح��دث ما جرى أي��ام الغزو 
الغاش��م، ومن ضمنهم الفريق 
أحمد الرجيب والذي أسر في 
الرابع من أغسطس 1990 وتم 
إطالق س��راحه في 27 مارس 
1991، حي��ث أك��د أن رجال 
النظ��ام العراقي كانوا ينقلونه 
واألس��رى كل ثالثة شهور من 

معتقل إلى آخر.
وتح��دث الرجيب عن ظروف 
اعتقال��ه، فبّي��ن أنّ��ه في أول 
ثالث��ة أيام تم اعتقال أكثر من 
600 عس��كري كويتي ونقلهم 
إلى أكثر من معتقل على متن 
القطارات، مضيفاً  أو  الباصات 
إن جنود النظام العراقي فرقوا 
الش��رطة والعس��كر  بي��ن  ما 
والح��رس الوطن��ي وم��ن ثم 
عزل��وا ما بين القوات البحرية 
والجوي��ة واألرضي��ة ومن ثم 

الرتب الصغيرة والكبيرة.

شهادة 

ف��ي تطور مهم في طريق ط��ي صفحة الغزو أكد أمير الكويت 
الش��يخ صب��اح األحم��د الجابر الصب��اح على ح��ق العراق في 
اس��تضافة القمة العربية الع��ام 2012 والتي أصر على الحضور 

والمشاركة فيها.

مشاركة أميرية
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الكويت

إعداد: نضال حمدان - غرافيك: حسام الحورا�

كانت العالقات الكويتية العراقية عىل الدوام محل توّجس وقلق وتوتر رغم 
الدفء الظاهر يف بعض الحقب والذي غالباً كان مصدره النار املطمورة

الكويت 1913 ب£  للحدود  ترسيم  أول  جاء 
والدولة العث©نية العام 1913 

1932
وزراء  رئيس  اعرتف   1932 يوليو   21
ب£  بالحدود  السعيد  نوري  العراق 

الكويت والعراق 

1963
رسمياً  العراق  اعرتف   1963 أكتوبر   4
العراقية  وبالحدود  الكويت  باستقالل 

الكويتية 

1973

1991

1973

20 مارس 1973 هاجم الجيش العراقي 
مركز حدودي تابع للكويت يف ما يُعرف 
بحادثة االعتداء عىل الصامتة ونتج عن 

ذلك قتل جندي£ من كال الجانب£.

20 مـارس 1973 هاجـم الجيـش 
تابـع  حـدودي  مركـز  العراقـي 
يُعـرف بحادثـة  للكويـت يف مـا 
االعتـداء عىل الصامتـة ونتج عن 
كال  مـن  جنديـ£  قتـل  ذلـك 

الجانب£.

19
9

0 يف  اجت©ع  ُعقد   1990 يوليو 
كويتي  وفد  ب£  جدة  مدينة 
يرأسه ويل العهد الكويتي الشيخ 
ووفد  الصباح  الله  العبد  سعد 
عراقي برئاسة عزة الدوري. ونتج 
عىل  املوافقة  االجت©ع  هذا  عن 
تقديم الكويت منحة 9 مليارات 
عبد  بن  فهد  امللك  وتربع  دوالر 
العزيز آل سعود بعرشة مليارات 
ترسيم  يتم  أن  برشط  دوالر 
والعراق  الكويت  ب£  الحدود 

دولياً 

1961
عن  الكويت  استقلت   1961 يونيو 
إعالن  من  واحد  أسبوع  وبعد  بريطانيا 
استقالل الكويت عقد عبد الكريم قاسم 
فيه  يطالب  بغداد  يف  صحافياً  مؤÏراً 

بالكويت مهدداً باستخدام القوة 

26/2/1991
طردت القوات العراقية من الكويت واكتمل تحريرها

شكل مجلس األمن لجنة لرتسيم الحدود البلدين ووافق العراق عىل االلتزام بقرارات اللجنة. 

يف العام 1993 صدر قرار مجلس األمن رقم 833 لرتسيم الحدود ب£ الكويت والعراق الذي 1993
اعرتف بالقرار يف 1994.

الحرس  فرق   ،1990 أغسطس   2
الدولية  الحدود  تخرتق  الجمهوري 
وتوغلت  الكويت  مدينة  باتجاه 
يف  العراقية  والدبابات  املدرعات 

العمق الكويتي 

20x3

600
اختلف��ت التقارير ف��ي إحصاء الخس��ائر 
لكنه��ا  العراقي��ة.  العس��كرية  البش��رية 
بالمتوس��ط اش��تملت على ما بين 70000 
إل��ى 100000 قتيل ونحو 30000 أس��ير، 
و ال توج��د إحصائيات تح��دد مدى حجم 

الخسائر في صفوف المدنيين. 

ت��م أس��ر أكثر م��ن 600 كويت��ي وبعض 
األش��خاص م��ن جنس��يات أخ��رى أثن��اء 
االحت��الل العراق��ي وال ي��زال معظمه��م 
مفقودي��ن، وت��م فيما بعد إيج��اد رفات 
حوالي 236 أسيراً منهم في مقابر جماعية.

مواقف اإلمارات 
محفورة في ذاكرة 
الكويتيين.. وزايد 

قالها بقوة: كل الخليج 
ضد المعتدي

العراق

الكويت

زلزال العرب

100.000
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الجيش العراقي من مالذ العرب إلى اللوذ بالفرار

قصة غزو سّلم المنطقة إلى المجهول

تقرير - محمد سبيل

جموح االس��تعالء هو العنوان األنسب 
لقص��ة غ��زو الع��راق للكوي��ت في 2 
أغس��طس 1990، فقد خرج العراق من 
حرب��ه مع إيران خالل ثمانينيات القرن 
المنص��رم كأقوى جيش ف��ي المنطقة، 
حصيلت��ه 55 فرق��ة عس��كرية ومليون 
جن��دي متم��رس و500 طائ��رة و550 
دباب��ة، ولكنه ف��ي المقاب��ل خرج من 
الحرب وقد ضمر اقتصاده بشدة، حيث 
أوردت تقارير حينئذ أن خسائر العراق 
م��ن الحرب العراقي��ة اإليرانية تمثلت 

في:
خسائر األسلحة والذخائر 100 مليار   •

دوالر.
الخراب ف��ي البنية التحتية والمباني   •

35 مليار دوالر.
الخس��ائر في العائ��دات النفطية 15   •

مليار دوالر.
الح��رب كان لدى  وعندم��ا قام��ت 
الع��راق من المدخرات م��ا يقارب 30 
ملي��ار دوالر. ولك��ن عندم��ا وضع��ت 
الحرب أوزارها تبخرت تلك المدخرات 
وأصبحت البالد مدينة بما يقارب 100 
ملي��ون دوالر، تبلغ فوائدها الس��نوية 
س��بعة ملي��ارات دوالر، وه��ي قروض 
م��ن الدول العربية )معظمها لحس��اب 
والكويت(،  السعودية  العربية  المملكة 
وال��دول األجنبي��ة ومؤسس��ات المال 
الدولية وهكذا ربم��ا تخيل العراق أن 
غزو واحتالل الكويت هو الحل الوحيد 
ألزمت��ه االقتصادية في ظل وفرة القوة 

واتساع الجيش.
األس��باب  بي��ن  نف��رق  أن  يج��ب 
الكامنة التي دفع��ت بالنظام العراقي 
إلى غ��زو الكوي��ت ف��ي 2/8/1990، 
وبي��ن التبري��رات أو الذرائ��ع الت��ي 
قدمها للعال��م الخارجي لتبرير فعلته. 
واألس��باب الحقيقية التي تكمن وراء 
الغزو الغاش��م كثيرة، منه��ا األوضاع 
العراق  داخ��ل  المتردية  االقتصادي��ة 
العراقي��ة اإليرانية،  الح��رب  إثر  على 
وتعذر إدماج القوة العسكرية البشرية 
ف��ي المجتمع المدني بس��بب طبيعة 
نظ��ام الحكم في الع��راق وهو حكم 
ش��مولي يعتم��د أساس��اً عل��ى القوة 

العسكرية.
العراقية  الحج��ج  تلخيص  ويمك��ن 

لتبرير الغزو في ادعاءين:
تج��اوز الكوي��ت لحقوقها في حقل   -

الرميلة / الرتقة.
دور الكوي��ت في انخفاض أس��عار   -

النفط. 
وحقل الرميلة/ الرتقة حقل مشترك 
بين الكوي��ت والعراق، ويس��مى في 
الجانب العراقي حقل الرميلة ويسمى 
ف��ي الجان��ب الكويتي حق��ل الرتقة، 
وعندما يمتد حقل بين أكثر من دولة، 
فاألس��لوب المتبع عادة في اس��تغالل 
الحق��ل، ه��و أن تبع��د كل دولة عن 
الحدود بمس��افة كيلومتر، وتحفر كما 

يحلو لها.
وبالنسبة لذريعة أسعار النفط، فإن 
الكويت كانت دائماً تضحي في س��بيل 
اس��تقرار أس��عار النفط، ففي اجتماع 
أوبك ف��ي 3/5/1990 2-م تم تخفيض 
س��قف أوبك بمقدار 445 ألف برميل 
للعمل على اس��تقرار السوق النفطية. 
وق��د تحمل��ت الكويت والس��عودية 
واإلم��ارات الجزء الكبر من التخفيض. 

وقبلت الكويت ذلك مع وعد باستعادة 
حصتها عندما يس��تقر السوق وترتفع 

األسعار.
وف��ي الحقيق��ة فإن س��بب إصرار 
العراق على رفع األس��عار أنه كان قد 
وص��ل إلى طاقت��ه اإلنتاجية القصوى، 
وما دام أنه ال يس��تطيع زيادة اإلنتاج، 
فالح��ل الوحيد أمامه لزي��ادة موارده 
هو أن يرتفع س��عر النفط، والوس��يلة 
غي��ر المباش��رة التي كان يلج��أ إليها 
العراق لرفع الس��عر هي الضغط على 
الدول األخ��رى األعضاء ف��ي منظمة 

األوبك لخفض إنتاجها.

وجاء الثاني من أغسطس
ش��ن الجي��ش العراق��ي هجوم��اً على 
 1990 أغس��طس   2 ف��ي  الكوي��ت 
اس��تغرقت العملية العس��كرية يومين، 
العراقية على  القوات  باستيالء  وانتهت 
كامل األراضي الكويتية في 4 أغسطس، 
وفي التفاصيل فإنه وفي الساعة 02:30 
من فجر يوم 2 أغسطس هاجمت كتيبة 
مش��اة بحرية عراقية مدعمة بالدبابات 
جزي��رة بوبي��ان م��ن الجن��وب وكان 
على الجزيرة حامية عس��كرية كويتية، 
وهاجمت أيضاً القوات العراقية جزيرة 

فيلكا واشتبكت مع حاميتها.

وف��ي العاصمة أنزلت ق��وات جوية 
وبحري��ة ف��ي س��اعات الغ��زو األولى 
ودارت اش��تباكات حول قصر دس��مان 
)قصر األمير الراحل الشيخ جابر األحمد 
الصب��اح( مع ق��وات الح��رس األميري 
وبحلول نهاية يوم الثاني من أغسطس 
كانت القوات العراقية قد سيطرت على 

غالب األراضي الكويتية.
وج��رى تش��كيل حكوم��ة صوري��ة 
برئاس��ة العقي��د عالء حس��ين خالل 4 
- 8 أغس��طس تحت مس��مى جمهورية 
الكويت، وس��رعان ما أعلنت الحكومة 
العراقي��ة يوم 9 أغس��طس 1990 ضم 
الكويت للعراق، وإلغاء جميع السفارات 
الدولي��ة في الكويت، إلى جانب إعالن 
الكويت المحافظ��ة 19 للعراق وتغيير 

أسماء الشوارع والمنشآت.

النتائج وردود األفعال
بع��د س��اعات م��ن االجتي��اح العراقي 
للكويت، الذي اس��تمر س��بعة ش��هور، 
المتحدة  والوالي��ات  الكويت  طالب��ت 
بعقد اجتماع طارئ لمجلس األمن وتم 
تمرير قرار مجل��س األمن الدولي رقم 
660 والتي ش��جبت فيه الدول األعضاء 
االجتي��اح، وطالبت بانس��حاب العراق 
من الكويت. وفي 3 أغس��طس عقدت 
الجامعة العربية اجتماعاً طارئاً وقامت 
باإلجراء نفسه، وفي 6 أغسطس أصدر 
مجل��س األمن ق��راراً بف��رض عقوبات 

اقتصادية على العراق.
وفي خضم الحش��ودات العس��كرية، 
التي بدأت بالتدفق إلى الس��عودية في 

7 أغسطس ووصلت إلى نحو 500 ألف 
عس��كري، صدرت سلس��لة من قرارات 
مجلس األمن والجامعة العربية وكانت 
أهمها ق��رار مجلس األمن الدولي رقم 
678، والذي أصدر في 29 نوفمبر وحدد 
فيه تاريخ 15 يناير 1991 موعداً نهائياً 
للعراق لسحب قواتها من الكويت وإال 
فإن قوات االئتالف س��وف »تس��تعمل 
كل الوسائل الضرورية« لتطبيق القرار.

حرب تحرير الكويت
انطلق��ت عملية عاصف��ة الصحراء من 
أجل تحرير الكوي��ت في 17 يناير إلى 
28 فبراي��ر 1991، وخاض��ت الح��رب 
قوات التحال��ف المكونة من 34 دولة، 
بقي��ادة الواليات المتح��دة األميركية، 
ض��د العراق بعد أخ��ذ اإلذن من األمم 
المتح��دة لتحرير الكويت من االحتالل 

العراقي. 

بداية الحشد
ب��دأ الرئي��س األميرك��ي ج��ورج بوش 
)األب( بإرس��ال القوات األميركية إلى 
الس��عودية، وقد س��ميت هذه العملية 
باسم درع الصحراء، وفي الوقت نفسه 
حاول إقن��اع عدد من ال��دول األخرى 
بأن ترس��ل قواتها إلى مسرح األحداث. 
فأرس��لت ثمان��ي دول ق��ّوات أرضّية 
لتنضم إلى الق��وات الخليجية المكونة 
م��ن الس��عودية، واإلم��ارات العربي��ة 
المتحدة، والبحرين، والكويت، وُعمان، 
وقطر، وألوية الواليات المتحدة الثقيلة، 
البالغ عددها 17 لواًء، والخفيفة البالغ 

عددها تسعة ألوية، باإلضافة إلى تسعة 
أفواج بحرية أميركية. 

امتل��ك الع��راق في المقاب��ل بضعة 
حامل��ة  وزوارق  مدفعي��ة  زوارق 
للصواريخ، ولكنه عّوض عن هذا النقص 
في عدد القوات األرضّية الهائل، والبالغ 
1.2 مليون جندي، و550 دبابة، 5.100 

مدرعة أخرى، و3850 قطعة مدفعية.

استنزاف الجيش العراقي
اعتم��دت إس��تراتيجية التحال��ف على 
ح��رب االس��تنزاف حيث ت��م إضعاف 
الجوية على  بالح��رب  العراقي  الجيش 
مدى 43 يوم��اً. وتعتبر هذه المواجهة 
األكبر منذ الحرب العالمية الثانية حيث 
تواج��ه نح��و مليون جن��دي تصاحبهم 
اآللي��ات المدرع��ة وقط��ع المدفعي��ة 
مس��نودة بالقوة الجوية؛ حاول العراق 
ف��ي اللحظات األخي��رة تجنب الحرب، 
ففي 22 فبراير 1991 وافق على مقترح 
سوفييتي بوقف إطالق النار واالنسحاب 
من األراضي الكويتية خالل فترة قدرها 
ثالثة أس��ابيع عل��ى أن يتم اإلش��راف 
على االنس��حاب من قبل مجلس األمن. 
لم توافق الوالي��ات المتحدة على هذا 
المقت��رح ولكنها تعهدت بأنها لن تقوم 
بمهاجمة القطاعات العراقية المنسحبة 
وأعطت مهلة 24 س��اعة فقط للقوات 
العراقية بإكمال انس��حابها من الكويت 

بالكامل األمر الذي بدا مستحياًل.
حقق��ت العمليات نص��راً مهماً مهد 
لق��وات التحالف للتوغ��ل داخل أجزاء 
م��ن العراق، بعد تحري��ر كامل التراب 

الكويتي.
وف��ي 26 فبراير بدأ الجيش العراقي 
باالنسحاب بعد أن أشعل النار في حقول 
النفط الكويتية وتشكل خط طويل من 
الدباب��ات والمدرعات وناقالت الجنود 
عل��ى طول المعبر الحدودي الرئيس��ي 
وقصف��ت  والكوي��ت،  الع��راق  بي��ن 
ق��وات التحالف القطاعات العس��كرية 
المنس��حبة من الكويت إلى العراق ما 
أدى إل��ى تدمي��ر ما يزي��د على 1500 

عربة عسكرية عراقية.

تداعيات مدمرة
بعد انتهاء الحرب عانى الجيش العراقي 
من تدمير قطاعاته وأمس��ت الحكومة 
العراقي��ة في أضعف حاالتها، وكان كل 
المراقبين يتصورون أنه سيتم اإلطاحة 
بحكوم��ة الرئيس صدام حس��ين، وقام 
الرئيس األميركي بصورة غير مباش��رة 
بتش��جيع العراقيين عل��ى القيام بثورة 
ضد الرئي��س، حيث ص��رح أن المهمة 
الرئيس��ية لقوات االئتالف كانت تحرير 
الكويت وأن تغيير النظام السياسي في 
العراق »شأن داخلي« وبدأ تذمر واسع 
النط��اق بين صفوف الجي��ش العراقي 
المنسحب وبدأت ما ُتسمى باالنتفاضة 
العراقي��ة لس��نة 1991 عندم��ا صوب 
جن��دي مجهول فوه��ة دبابته إلى أحد 
ص��ور الرئي��س صدام حس��ين في أحد 
الساحات الرئيس��ية في مدينة البصرة 
وكان��ت هذه الحادثة الش��رارة األولى 
لالنتفاض��ة التي عمت جن��وب العراق 
وتبعته��ا المناط��ق الش��مالية، ولك��ن 
وح��دات الح��رس الجمه��وري وبعض 
قي��ادات الجيش ظل��ت موالية للرئيس 
العراق��ي وأخم��دت ني��ران االنتفاضة 
بس��رعة. وب��دأ األك��راد في الش��مال 
بالنزوح بالماليين نحو الحدود العراقية 

مع إيران وتركيا. 
وُيرجح معظم المؤرخين أن س��بب 
فش��ل االنتفاض��ة كان اتفاق��اً عقد في 
س��فوان وعرف باس��م اتفاقي��ة خيمة 
س��فوان وفي��ه س��مح قائ��د الق��وات 
لقيادات  نورمان شوارزكوف  األميركية 
المروحيات  باستعمال  العراقي  الجيش 
إلخم��اد  بكثاف��ة  اس��تعملت  الت��ي 

االنتفاضة. 

هنالك فرق بين 
ذرائع الغزو واألسباب 

الحقيقية وراءه

بعد الحرب اإليرانية 
امتلك العراق أقوى 

جيش بالمنطقة 

اعتمدت استراتيجية 
التحالف بقيادة أميركا 

على حرب االستنزاف

■ استسالم مقاتلي الجيش العربي األقوى.. انكسار لكل العرب   |  أرشيفية

عقب س��قوط بغداد في 9 أبريل 2003 تفكك الجيش العراقي. وفي 
13 ديس��مبر 2003 ألقي القبض على صدام حس��ين وانطوت صفحة 

العراق القوي الموحد جذرياً. 
ومنذ أن تبدد الجيش العراقي ذو الصيت والس��طوة جراء االحتالل، 
أفل��ت عقال االس��تقرار وهيبة الدولة من يد الس��لطة المركزية في 
العراق وخضعت الحياة العامة للفوضى ولنفوذ الطائفية وميليشياتها 

إلى اليوم.

انهيار ℓ‶⁖إ‶‹‶ت و

ℒₗ⁅ₑₖا

100000

 80000
اℿى

     75000

ℒ⁓⁑ₖا

ℒₗ⁅ₑₖا

234

 719
اℿى

41

ℒ⁓⁑ₖا

₉ₖ‶⁔⁅ₖات ا℃ₐ ا₂ₖاق

احتالل العراق قاد إلى تفكك أوصال الدولة

من��ذ انته��اء ح��رب تحري��ر الكويت في 
العام 1991 اس��تمرت العالقات المتوترة 
بين العراق من جه��ة والواليات المتحدة 
والمملك��ة المتحدة واألم��م المتحدة من 
جهة أخرى، ولكن بعد أحداث 11 سبتمبر 
وإدراج اس��م العراق في »محور الش��ر« 
األميركية  الدبلوماس��ية  الجه��ود  ب��دأت 

بالتحرك لإلطاحة بحكومة صدام حسين.
المتح��دة ع��ودة  اعتب��رت الوالي��ات 
المفتش��ين الدوليي��ن عن أس��لحة الدمار 
الش��امل ش��يئاً ال بد منه بعد أحدات 11 
س��بتمبر. في نوفمب��ر 2002 مرر مجلس 
األمن باإلجماع القرار رقم 1441 الذي دعا 
إلى عودة لجان التفتيش عن األسلحة إلى 
العراق وفي حالة رف��ض العراق التعاون 
مع هذه اللجان فإنها س��تتحمل »عواقب 

وخيمة«. لم يذكر القرار رقم 1441 كلمة 
استعمال القوة. وعندما وافق عليه مجلس 
األمن باإلجم��اع لم يكن في تصور الدول 
العواق��ب الوخيم��ة كانت  المصوت��ة أن 
محاولة دبلوماس��ية من الواليات المتحدة 

لتشريع الحملة العسكرية.
بعد س��قوط بغداد في 9 أبريل 2003، 
دخل��ت القوات األميركي��ة مدينة كركوك 
في 10 أبريل وتكريت في 15 أبريل 2003 

وتعرض��ت مؤسس��ات الدول��ة العراقي��ة 
للنه��ب. وم��ن الس��رقات الت��ي حصلت 
وكان لها دور بارز في األوضاع السياس��ية 
ف��ي الع��راق بع��د 9 أبري��ل 2003 نهب 
آالف األطن��ان من الذخي��رة الحربية من 
معسكرات الجيش العراقي، وسرقة مركز 
لألبح��اث النووية ف��ي التويث��ة وكميات 
اليوراني��وم الذي كانت في��ه، حيث نقلتها 

شاحنات إلى جهات مجهولة.

أحداث 11 سبتمبر 
أذنت بضرورة إنهاء 

حكم صّدام حسين

العراق

الكويت

زلزال العرب



تقرير - نهى حّوا

ف��ي مثل هذا اليوم منذ 25 عاما،ً اجتاحت 
القوات العراقية بشكل مفاجئ الكويت في 
غضون س��اعات، ولم تستطع الدبلوماسية 
العراقي،  الجم��وح  العربي��ة إيقاف ه��ذا 
ووج��دت جامعة ال��دول العربية والنظام 
اإلقليمي العربي نفس��ه عاج��زاً عن إدارة 
تلك األزمة، والحال أن المتأمل في أوضاع 
العالم العربي في أعق��اب الغزو العراقي 
للكوي��ت ال بد أن يقر بأن آثار تلك الفترة 
أث��رت على األوضاع العربي��ة أمداً طوياًل، 
وشكلت منعطفاً كبيراً في تشكيل مستقبل 

العالم العربي.
وكان أس��وأ م��ا واج��ه الكي��ان الجامع 
لل��دول العربي��ة المتمثل بجامع��ة الدول 
العربية هو المواقف واالنقسامات العربية 
المتباينة بش��أن الغ��زو العراقي للكويت، 
إذ ل��م يكن ذلك االعت��داء خارجياً، بل من 
عقر الدول األعض��اء في الجامعة العربية، 
وهو األمر الذي لم تلحظه معاهدة الدفاع 

المشترك العربية، لو قدر لها أن تفعل.

أوضاع متباينة
بالنس��بة لدول مجلس التع��اون الخليجي، 

ش��كل الغزو العراقي للكويت تحدياً كبيراً 
وتهدي��داً أمنياً غير مس��بوق، ويقول وزير 
الخارجي��ة الس��ابق راش��د ب��ن عب��د الله 
النعيم��ي، إن التصعيد م��ن جانب العراق 
وث��م الغزو ش��كل صدمة كبي��رة، مضيفاً: 
»الكويت احُتلت في ساعات، وأصبحنا في 
الصب��اح نرى أن دولة أزيل��ت، وأن رموز 
ه��ذه الدولة خارجه��ا، وبدأن��ا منذ ذلك 

الصباح نعمل على تحرير الكويت«.
طالبتا  المتح��دة  والواليات  والكوي��ت 
بعد س��اعات من االجتياح العراقي، بعقد 
اجتماع طارئ لمجل��س األمن حيث صدر 
القرار األممي رقم 660 بش��جب االجتياح 
والمطالبة بانس��حاب العراق من الكويت. 
 7 ف��ي  الصح��راء  درع  عملي��ة  وب��دأت 
أغس��طس مع وصول أولى طالئع القوات 

األميركية إلى السعودية.
وبس��بب االنقس��امات، تأخ��ر انعق��اد 
مؤتم��ر القمة العربي غير العادي التاس��ع 
ف��ي القاهرة إلى 10-9 أغس��طس، وأعلن 
عن قرارات��ه في اليوم الثان��ي، حيث دان 
العدوان العراقي على دولة الكويت ورفض 
نتائجه وأكد س��يادة الكويت واس��تقاللها 
التهديدات  وش��جب  اإلقليمية  وس��المتها 
العربي والتضامن  الخلي��ج  العراقية لدول 
معها واالس��تجابة لطلب المملكة العربية 
الس��عودية ودول الخلي��ج العربي األخرى 

بنقل قوات عربية لمساندتها.
ول��م يحض القرار عل��ى موافقة أغلبية 
الدول العربية لوجود انقس��ام بين الدول 

العربية.
وعلى الرغم من صدور سلسلة قرارات 
لمجلس األمن إال أن مواقف الدول العربية 
ظلت متباينة، فساند الكويت دول مجلس 
التعاون وبجانبها مصر وس��وريا والمغرب 
وهي الدول الثالث التي اتخذت موقفاً ضد 
الغزو وأرسلت قواتها إلى المملكة العربية 
السعودية بناء على قرارات القمة العربية 

الطارئة، بينما تحفظت دول أخرى ترنحت 
مواقفه��ا بين رافض للغزو العراقي ومدينا 
للتدخ��ل األجنبي، وب��رزت الجزائر وليبيا 
وتونس ف��ي مقدمة هذه المجموعة، ومع 
تصاعد الوجود العس��كري األجنبي زادت 
المعارضة للح��رب داخله��ا. وكان  ح��دة 
موقف األردن واليمن الس��ودان ومنظمة 
التحرير الفلس��طينية مؤي��داً للعراق رغم 
من االخت��الف بينها، لكن عن��د التصويت 
عل��ى الق��رار، امتنع��ت الجزائ��ر واليمن 
ع��ن التصويت وتحفظ��ت كل من األردن 
التحرير  ومنظم��ة  وموريتانيا  والس��ودان 
وغابت تونس ورفض��ت ليبيا، وهذا يعود 
لالنقس��ام العربي حول التدخل العسكري 

األجنبي.

مواقف الفرقاء
وي��رى المراقبون أن هذه األزمة قس��مت 
العال��م العربي إل��ى أربعة فرق��اء: فريق 
أول يض��م دول مجل��س التعاون الخليجي 
الت��ي انطل��ق موقفها على أس��اس تحقيق 
انس��حاب الع��راق الكام��ل م��ن الكويت، 
وعودة الحكومة الشرعية الكويتية للحكم، 

ووضع األس��س والضواب��ط الكفيلة بعدم 
تك��رار هذا الوضع في المس��تقبل. وفريق 
ثان يشمل العراق واألردن وفلسطين رأى 
القضية أساس��اً كقضية عربية ال تس��تدعي 
هذا الحشد الدولي، وتتطلب إعادة توزيع 
للثروة. وفريق ثالث يضم السودان واليمن 
اللذي��ن اعتب��را أن القضية ليس��ت قضية 
إدان��ة ب��ل حاجة إلى جه��ود إيجابية لدى 
العرب، وأن الوجود األجنبي يشكل تهديداً 
لألمن العربي ككل. وفريق رابع جمع دول 
المغرب العربي، وبش��كل خ��اص الجزائر 
وتونس وليبيا التي تباينت مواقفها بالنسبة 
إل��ى الغ��زو العراق��ي للكوي��ت وحاولت 
جاهدة المحافظة على الرغبة في التوسط.

الجه��ود  بش��أن  النعيم��ي  ويق��ول 
الدبلوماس��ية التي بذلت ف��ي تلك الفترة 
إن الوضع العربي العام باألس��اس، لم يكن 
مترابطاً بش��كل عام. والش��يء الثاني، أن 
بعض القيادات في ال��دول العربية، كانت 
تس��تمال بالمال، وفي إط��ار الوعود التي 

تمت بالحصول على غنائم.
وفي الحصيلة، فش��ل العرب في اتخاذ 
موق��ف موحد، وش��كلت أح��داث الغزو 

العراق��ي تعبيراً عن األزم��ة الكامنة داخل 
الجسم العربي الرس��مي، كما شكل الغزو 
بداية تشكيل جديد للعالقات العربية على 

أسس لم تكن معهودة من قبل.

نقلة نوعية
فقد أحدث الغزو نقل��ة نوعية في طبيعة 
التوصل إلى تسويات مقبولة داخل الجسم 
العرب��ي، وبدل أن يكون نزاع بين دولتين 
على مس��ائل يمك��ن التوصل بش��أنها إلى 
تس��وية مقبولة، تحول النزاع في طبيعته 
وأبعاده إلى نزاع متعدد األطراف، ال سيما 
في ظ��ل منعطف هام ف��ي تاريخ العالم، 
ال��ذي كان يش��هد انهي��ار النظ��ام الدولي 
القدي��م القائم على التوازنات السياس��ية، 

وبداية ظهور نظام القطب الواحد.
والعراق ال��ذي توجه إلى داخل الوطن 
العرب��ي لح��ل مش��كالته االقتصادية قرر 
ض��رب كل المواثي��ق العربي��ة والدولية، 
الدولية بانس��حابه  ولم يمتث��ل للقرارات 
م��ن الكويت، وق��ام بضمها. وتس��لح في 
ذلك بثالث ذرائع وه��ي أن الكويت جزء 
من الع��راق، وأنها تضر باالقتصاد العراقي 
نتيجة لضخ النفط، وأن موقفها متشدد من 
الديون العراقية، عازفاً على أوتار القومية 
العربية الس��تمالة الرأي العام العربي إلى 

جانبه.

نتائج كارثية
العراقي��ة  والمغام��رة  الحماق��ة  وب��دت 
بمثابة كارث��ة أدت لتدمير العراق وإعطاء 
الواليات المتحدة األميركية ذريعة التواجد 
بأس��اطيلها لعقود قادم��ة في المنطقة مع 
استنزاف ميزانيات الدفاع للدول الخليجية 
وتحجيم أي دور مستقبلي للعراق بتشديد 
الحص��ار عليه، إضافة إلى خس��ائر تكبدتها 
ال��دول العربية بع��ودة العاملين في دول 
الخلي��ج وغيره��ا الكثي��ر، وق��در التقرير 

االقتص��ادي العرب��ي الع��ام 1992 اآلث��ار 
الس��لبية المباشرة لألزمة والغزو والحرب 

ب� 676 بليون دوالر.
للغ��زو  الس��لبية  التداعي��ات  وكان��ت 
العراق��ي للكوي��ت عل��ى األم��ن القومي 
العرب��ي أن النظ��ام العربي ب��دا غير قادر 
عل��ى ح��ل مش��كالته اإلقليمي��ة من دون 
تدخل أجنب��ي، وبدأت المنطق��ة العربية 
واإلقليمي��ة بالتحول تدريجي��اً إلى منطقة 

شرق أوسطية.
وقد اتس��عت الفجوة بين دول مجلس 
التع��اون وال��دول العربية الت��ي عارضت 
التدخل األجنبي، وظهر المس��مى الكويتي 
له��ذه الدول باس��م دول الض��د ليعبر عن 
التداعي الذي أص��اب العالقات الخليجية- 

العربية بسبب األزمة.
العربية-العربي��ة  العالق��ات  وكان��ت 
تش��هد انكماش��اً وتفككاً قبل األزمة، لكن 
الثقة انهارت كلية بآلي��ات النظام العربي 
واألع��راف المتفق عليها والتي تحول دون 
استخدام القوة الشاملة لتسوية المنازعات 
العربية- العربية، كما انكس��رت محرمات 
عربية مثل عدم جواز منح قواعد عسكرية 
لقوى وإنش��اء أحالف عس��كرية بين دول 
عربية وقوى أجنبية. وشهد العالم العربي 
حالة م��ن االعتكاف القطري وانكمش��ت 

»تكافلية« النظام العربي.
وكش��ف الغ��زو ع��ن س��مات للنظ��ام 
العرب��ي وه��و إيث��ار المصال��ح القطرية 
الضيقة، والعجز عن توفير نظام أمن عربي 
جماع��ي يس��تطيع ردع محاولة أي طرف 
من أطرافه تهديد السالمة اإلقليمية لطرف 
آخر، إضافة إلى مشكلة اختالف مستويات 

التنمية بين العديد من الدول العربية.
العربية لم تس��تطع  ال��دول  وجامع��ة 
ت��دارك هذه األزم��ة والتوس��ط في حال 
النزاع��ات بين ال��دول العربية، وبدت في 

هذا الصراع جسماً ميتاً.

تقرير - سهير إبراهيم

غلطة تاريخية ال تغتفر قام بها الرئيس 
العراق��ي الراحل صدام حس��ين بغزوه 
لدولة الكويت في أغس��طس 1992، ما 
فتح بوابة من التداعيات الخطيرة على 
العراق وعلى المنطقة برمتها منذ ذاك 
وحتى يومنا هذا. ورغم مرور 12 عاماً 
على سقوط نظام البعث، إال أن العراق 
ال ي��زال يعيش في دوام��ة من العنف 
والدم��ار والقت��ل اليومي واالنقس��ام، 
تطايرت ش��ظاياها إلى خارج حدوده، 
إيراني��ة س��افرة  لتدخ��الت  ومه��دت 
المنطق��ة ووالدة نظ��ام »داعش«  في 

اإلرهابي.
وعان��ت م��دن العراق خ��الل الغزو 
األميرك��ي أضراراً جس��يمة أصابت كل 
مناحي الحياة، الس��يما البن��ى التحتية 
واالقتص��اد، وش��هدت األع��وام التالية 
وانقلب��ت  طائفي��اً،  انقس��اماً  للغ��زو 
المعادلة بحصول الش��يعة على معظم 
الوزارات الس��يادية إلى جانب رئاس��ة 
الحكومة وسط اتهامات بتهميش السّنة، 
بينما ب��دأ األكراد تحقي��ق طموحاتهم 
االنفصالية بالحصول على الحكم الذاتي 

بصالحيات.

تطرف ممنهج
وش��هد الع��ام 2003 بداي��ات التنافس 
القاعدة وفصائل  والتناحر بين تنظي��م 
مس��لحة أخرى، ومع تطور المعادالت 
لصال��ح القاع��دة بدأ الفك��ر التكفيري 
المتش��دد باالنتش��ار، وانفتح��ت بوابة 
الفوضى الس��يما بعد إطالق سراح 32 
ألف سجين بعفو عام قبيل وقوع حرب 
2003، كما ش��ّكل غياب أجهزة الدولة 
الس��يما األمنية والعسكرية بيئة خصبة 
للتنظيمات المتطرفة وللبعثيين إلعادة 
صفوفهم واستقطاب مزيد من الشباب 

العاطلين عن العمل.
الس��ابق  الع��ام  األمي��ن  ويق��ول 
لألم��م المتحدة كوفي عن��ان إنه »من 
المس��تحيل الفصل بي��ن الوضع الحالي 
ف��ي الع��راق وبي��ن الغ��زو األميركي، 
ألن األميركيي��ن ل��م يكتف��وا بالتدخل 

العسكري، بل وأقدموا على حل القوات 
المسلحة، التي كانت أداة صدام حسين 

في الحفاظ على النظام والقانون«.
ويمكن الق��ول إن التطرف الممنهج 
في المنطقة انطلق على يد زعيم حركة 

التوحيد والجه��اد أبرز قادة المنظمات 
أب��و مصع��ب  الميدانيي��ن  اإلرهابي��ة 
الزرقاوي، الذي أس��س ونش��ر تنظيمه 
في العراق خالل زمن قياس��ي، وأعلن 
في أكتوبر 2004 مبايعته العلنية لزعيم 

القاعدة الراحل أسامة بن الدن.

شبح الطائفية
وما إن تحس��نت أحوال العراقيين بعد 
انتهاء الحصار، حتى بدأت أعمال القتل 

الطائف��ي والعنف الت��ي وصلت أوجهاً 
ف��ي 2006 و2007 قبل أن تنحس��ر في 
2009، إال أن اندالع األزمة في س��وريا 
المجاورة وتحول التظاهرات في بعض 
المدن الس��ورية إلى عنف طائفي كان 
ل��ه أثر كبير على عودة ش��بح الطائفية 

إلى العراق.
للق��وات  الس��ابق  القائ��د  ويق��ول 
األميركي��ة في العراق الجن��رال ديفيد 
بت��راوس: »أدت إع��ادة إحي��اء تنظيم 
القاعدة في العراق، وهو التنظيم الذي 
كان على حافة االنهيار في أواخر حملة 
لعام 2008، إلى تناٍم كبير في اإلرهاب 

العرقي في بالد ما بين النهرين«.

تدخالت إيرانية
الغ��زو  تداعي��ات  أه��م  أح��د  أن  إال 
األميرك��ي للعراق أنه لم يؤِد فقط إلى 
إس��قاط نظام صدام حسين، بل أسقط 
الدولة العراقية ومؤسسات الحكم فيها 
ال س��يما العسكرية بشكل كامل تقريباً، 
ما أعطى إيران فرصة واس��عة للتدخل، 
السيما من بوابة الطائفية والميليشيات 

المسلحة.
واس��تغلت إيران أخطاء نقل السلطة 
إل��ى العراقيي��ن وانقس��امهم وتوس��ع 
الطم��وح الكردي في الش��مال، وبدأت 
المتتالية،  بدع��م الحكومات الش��يعية 
وزاد نفوذه��ا ف��ي المنطق��ة من بوابة 
الع��راق الس��يما بع��د أن فت��ح رئيس 
الوزراء الس��ابق ن��وري المالكي الباب 

على مصراعيه أمام طهران.
يذكر أن الوجود اإليراني في العراق 
بدأ بحرك��ة تجارية ق��درت في 2013 
بس��بعة ملي��ارات دوالر س��نوياً، ث��م 
بش��بكة من ضباط فيلق القدس الذين 
قدم��وا المس��اعدات المالي��ة والطبية 
إلى  واالجتماعية لم��ن يطلبها، ووصل 
بناء ميليش��يات مؤيدة لطه��ران. لكن 
انسحاب القوات األميركية أواخر 2011 
فت��ح الطري��ق أم��ام بس��ط اإليرانيين 
س��يطرتهم ف��ي العراق، وه��و ما دفع 
باألمور لالنفجار، السيما من ِقبل السّنة.
المدير الس��ابق لوكالة االستخبارات 
في  )س��ي.آي.ايه(  األميركية  المركزية 
2006 - 2009 ماي��كل هاي��دن، تنب��أ 

بتدهور األوضاع ف��ي العراق، قائاًل إن 
»السياس��ة اإليرانية قائمة على هيمنة 
الشيعة، ما يهدد بتأجيج االستياء السّني 

وإحياء داعش«.

خطر »داعش«
لك��ن الخط��ر والهاج��س األكب��ر الذي 
تعيشه المنطقة اليوم من بوابة العراق 
هو تنظي��م »داع��ش« اإلرهابي، فبعد 
حّل الجيش العراق��ي في 2003 بهدف 
»اجتث��اث البع��ث«، انضم ع��دد كبير 
من الجنود العراقيين إلى الميليش��يات 
المتمردة، حي��ث كان »داعش« يعرف 
باس��م »القاعدة في الع��راق«، وكانت 
قم��ة »نجاحاته« في 2006، بس��يطرته 
على أج��زاء كبيرة من مناطق الس��ّنة، 
وإعالن ما يس��مى ب� »الدولة اإلسالمية 
في الع��راق«، التي رد عليها العراقيون 
بتش��كيل الصحوات، الت��ي نجحت في 

هزيمة القاعدة.
وم��ع وص��ول المالك��ي إلى س��دة 
بالس��لطة  ف��ي 2006، وتفرده  الحكم 
القوة  السّنة بل واستخدام  و»تهميش« 
ضده��م كم��ا حدث ف��ي الحويجة في 
2013، عاد بعض العراقيين إلى أحضان 
التي  القاعدة،  جماعات متطرفة منه��ا 
ب��دأت تقاتل بشراس��ة وعنف ممنهج، 
ث��م أعلن��ت نفس��ها باس��م »داعش« 
وضمت س��وريا إلى طموحها، وتمكن 
التنظيم بش��كل مفاج��ئ ومثير للريبة 
الس��يطرة على مس��احات واسعة  من 

من العراق.
وابت��داًء م��ن 2014، وتح��ت قيادة 
زعيم��ه أب��و بك��ر البغ��دادي، حص��ل 
»داعش« على تأيي��د كبير في العراق، 
وبدأ يتمدد خارج حدوده الس��يما في 
المحافظات السورية الرقة وإدلب ودير 

الزور وحلب.
الس��ابق  والعربي  األممي  المبعوث 
إلى س��وريا األخض��ر اإلبراهيمي يرى 
أن ازدياد نش��اط »داعش« وتوس��عته 
واحتالله مس��احات واسعة من أراضي 
الع��راق وس��وريا ه��و نتيج��ة لغ��زو 
الوالي��ات المتح��دة وحلفائها للعراق، 
موضح��اً أن أزمت��ي س��وريا والع��راق 

ازدادتا تعقيداً.

727
تعرض��ت الكوي��ت ودول الخليج العربي 
إلح��دى أس��وأ الك��وارث البيئي��ة ج��راء 
ممارسات النظام العراقي في ذلك الوقت. 
وكان لحرق أكثر م��ن 727 بئراً نفطية 
األثر المدم��ر لجميع عناص��ر البيئة. ولم 
يقتص��ر تأثير حرائق اآلب��ار النفطية على 
الكوي��ت فقط، حيث وصل آث��ار الدخان 
المرئي وسخامه إلى اليونان غرباً والصين 

شرقاً.
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■ أرتال الدبابات العراقية المدّمرة في منطقة المطالع ليلة الهروب الكبير من الكويت  |  أرشيفية

■ خريطة تظهر تركيبة التحالف الدولي الذي أخرج القوات العراقية من الكويت 

الغزو شكل نكسة كبيرة للنظام العربي

جموح العراق أصاب الجامعة العربية في مقتل

العراق

الكويت

سلمان الحمود: اإلجماع الدولي على مساندة الكويت عكس مكانتها عالميًا
شكر

أكد وزير اإلعالم ووزير الدولة لشؤون 
الشباب الشيخ س��لمان صباح الحمود 
الصب��اح أن اإلجم��اع الدول��ي الكبير 
على مس��اندة دولة الكوي��ت، ودعم 
العادلة ،ورف��ض الغزو اآلثم،  قضيتها 
وتصميمه على ط��رد قوات االحتالل، 
عكس المكان��ة العالية التي تتمتع بها 

الكويت في العالم.
وقال سلمان الحمود، بمناسبة الذكرى 
ال���25 للغ��زو العراق��ي، إن سياس��ة 
المتوازنة  الكويت »الحكيمة وعالقتها 

مع مختل��ف ال��دول ومصداقيتها في 
التعام��ل م��ع القضايا الدولي��ة، التي 
العالمية  الدبلوماس��ية  ش��يخ  قاده��ا 
الشيخ صباح األحمد وتمسك الشعب 
والش��رعية  الوطنية  بوحدته  الكويتي 
بقيادته كانت الس��الح المنيع«، الذي 
أجبر قوات االحتالل على االنس��حاب 

من الكويت.
وأوض��ح الوزي��ر الكويتي أن ش��عب 
الكوي��ت »س��يظل يذكر ب��كل تقدير 
مواق��ف األش��قاء ف��ي دول مجل��س 

التع��اون الخليج��ي وال��دول العربية 
ودول العالم الصديقة، التي س��اندت 
الكويت، وأس��همت في تحريرها من 

براثن القوات الغازية«.

كان نج��اح جامعة ال��دول العربية في حل الن��زاع العراقي الكويتي 
نس��بياً أو مؤقت��اً على مدى تاريخ��ه، فقد أوجدت الجامعة تس��وية 
وأرس��لت قوات ط��وارئ عربية م��ن الجمهورية العربي��ة المتحدة 
واألردن والس��ودان عام 1961، غير أن التس��وية لم تس��تمر، وتكرر 
الن��زاع عام 1973، وتدخلت الجامعة مج��دداً عبر أمينها العام، وتم 
تشكيل هيئة مختلطة لترسيم الحدود، ولكن ذلك لم يستمر، وتجدد 
الن��زاع عام 1990 وانتهى باجتياح العراق للكويت، وكان هذه المرة 

الحل بتدخل دولي في ظل انقسامات عربية واسعة.

تدخل قاصر

مّهد لتدخالت إيرانية ووالدة »داعش«

بوابة أزمات المنطقة وانهيار العراق
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