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 :الممخص
عانى االقتصاد الكويتي جراء حرب الناقالت كثيرا والسبب ان الكويت دولة 
نفطية أي تعتد عمى النفط بدرجة كبيرة  وبحكم موقعيا عمى الخميج العربي 
وقربيا من مسرح العمميات العسكرية  ابان الحرب العراقية اإليرانية  فقد 
كانت شواطئيا وتجارتيا النفطية غير امنة االمر الذي اثر سمبا عمى 
اقتصادىا سيما وان االقتصاد الكويتي كان يعتمد بالدرجة األساس عمى 

% من اقتصاد ىذا البمد الخميجي، سيما وان الزراعة  09النفط الذي يمثل 
رتبطة والصناعة لم تكن ذات قيمو اقتصاديو كبيره اما التجارة فقد كانت م

بطريق المالحة في الخميج العربي المعرض لممخاطر الحربية اما الصناعة 
لم تكن ذات قيمة كبيرة رغم  توفر رؤوس األموال وااليدي العاممة، عمية 
كان اقتصاد الكويت احادي الجانب أي يعتمد كميا عمى النفط ، لقد اثرت 

لذي جعل حرب الناقالت عمى االقتصاد الكويتي بشكل كبير االمر ا
الكويت تطمب المساعدة من الواليات المتحدة االمريكية لحماية شواطئيا 

 وناقالتيا النفطية من اجل انعاش اقتصاده.
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Abstract: 

The Kuwaiti economy has suffered a lot as a result of the 

tanker war. The reason is that Kuwait is an oil state, that 

is, it is highly greedy for oil, due to its location on the 

Arabian Gulf and its proximity to the theater of military 

operations during the Iran-Iraq war. Its beaches and oil 

trade were unsafe, which negatively affected its 

economy, especially since the Kuwaiti economy was It 

depends mainly on oil, which represents 90% of the 

economy of this Gulf country, especially since 

agriculture and industry were not of great economic 

value. As for trade, it was linked to the navigation route 

in the Arabian Gulf exposed to war risks. The industry 

was not of great value despite the availability of capital 

and hands. Working, Kuwait's economy was unilateral, 

that is, completely dependent on oil. The tanker war 

affected the Kuwaiti economy greatly, which made 

Kuwait ask for help from the United States of America 

to protect its beaches and oil tankers in order to revive its 

economy. 
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 المقدمة
تعد الكويت احدى دول الخميج العربي الميمة وذلك لما تممكو من ثروات نفطيو ىائمة 
اذ كان النفط وما زال يمثل عماد اقتصادىا منذ اكتشافو والى يومنا ىذا ، وعميو حاولت 
الكويت بشتى الطرق والوسائل المحافظة عمى عمميات تصدير النفط الى الخارج رغم مخاطر 

فرضتيا ايران عمييا سنوات الحرب العراقية اإليرانية ، بسبب مساندة حرب الناقالت التي 
 الكويت لمعراق في تمك الحرب . 

وجاء سبب اختيار الموضوع بسبب اشتداد حرب الناقالت وما خمفتو من اثار سمبية 
لالقتصاد الكويتي في تمك المدة ، وكيف عالجت الكويت الموقف االقتصادي المتردي الذي 

الحرب ، وان أىمية الموضوع ىيو بما أوجدتو الكويت من حمول لتمك االزمة التي  سببتو تمك
 ربما تشكل انموذجا الي دولة قد تتعرض لمتيديد مستقبال . 

قسم الباحث الموضوع عمى فترات زمنية لمدة الدراسة ليسيل عمى الباحث جمع       
ع ، وحددت بفترة زمنية الن المعمومات بشكل مفصل بما يتناسب وتغطيتو ألىمية الموضو 

لذلك 7011 – 7011بيد انيا بمغت اوجيا في العام  7018حرب الناقالت بدأت منذ العام 
اعطي العام المذكور النصيب األكبر من البحث بسبب تطور األوضاع االقتصادية والسياسية 

واقتصادىا  من صفقات اسمحة وتعاون مع الواليات المتحدة االمريكية لضمان سالمة أراضييا
 بسبب قناعة الكويت انيا الوحيدة من بين دول العالم التي تستطيع حماية امن الكويت  .

تناول الباحث في بداية الدراسة بشكل موجز قيام الحرب العراقية اإليرانية واثرىا عمى  
 الكويت وما خمفتو تمك الحرب  من اثر عمى االقتصاد الكويتي .

الثار االقتصادية التي خمفتيا حرب الناقالت عمى االقتصاد لقد تناول الباحث ا      
الن حرب الناقالت كانت عمى اوجيا في تمك المدة من  7011 – 7011الكويتي لممدة 

، اذ مر االقتصاد الكويتي 7011 -7019سنوات الحرب العراقية اإليرانية التي استمرت لممدة 
عميو حرب الناقالت وقد ركز الباحث عمى بفترات من التذبذب واالزدىار طبقا لما فرضتو 

التعاون بين الكويت والواليات المتحدة االمريكية بسبب قناعة الكويت ان الواليات المتحدة 
االمريكية ىي القوى العظمى التي تستطيع حماية سفنيا وناقالتيا النفطية داخل الخميج العربي 

األخرى بشيء من التفصيل فالسبب ان ، كذلك لم يتطرق الباحث الى المواضيع االقتصادية 
الصناعة في تمك المدة لم تكن ذات قيمة  كبيرة رغم توفر رؤوس االموال وااليدي العاممة ، 
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اما التجارة فقد كانت مرتبطة بالخميج العربي الذي اصبح ميددا بسبب تمك الحرب ، اما 
ة التربة الصالحة بإنجاح محاصيل معينة رغم قم 7011الزراعة فقد نجحت الكويت عام 

 لمزراعة وبعد المياه العذبة عنيا لكن بقى النفط عماد االقتصاد ليذا البمد ، 
من الصعوبات التي واجييا الباحث ىي صعوبة الحصول عمى الوثائق الكويتية     

لمدة الدراسة ، بيد ان الباحث عوض عنيا بما تيسر لو من مصادر عربية واجنبية نرجو انيا 
 ة الدراسة واعطت لمموضوع شيئا من ما يستحق .قد غطت فتر 

 1999 -1990أوال : بداية الحرب العراقية اإليرانية 
يران، حيث تبادل البمدان سحب السفراء في  تأزمت العالقات السياسية بين العراق وا 

وخفض مستوى التمثيل الدبموماسي بين البمدين ، ووصمت العالقات الدبموماسية  7019آذار 
 ( 7)بين الطرفين الى حد القطيعة في شتى المجاالت وعمى جميع االصعدة . 

العراق إيران بقصف البمدات الحدودية العراقية ، اتيم 7019وفي الرابع من أيمول 
معتبرة ذلك بداية لمحرب، كما قامت ايران بإطالق العديد من التصريحات االستفزازية الى 
جانب عدد من االعمال التي قامت بيا ايران بيدف خمق طابع شرعي لعدوانيا عمى العراق  

 7019يران رسميا في الرابع من أيمول دون اثارة دول العالم ضدىا ، في السياق ذاتو أعمنت ا
عن قيامو 7017الحرب عمى  العراق بينما اعمن العراق في الثاني والعشرين من أيمول عام 

  (1)بضربات وقائية ردا عمى القصف اإليراني .
مرت الحرب بين الطرفين بمراحل متباينة بيد ان العراق اعمن من جانبو عن قبولو 

في الثامن والعشرين من شير أيمول  118في جمستو المرقمة ( 3)الدولي (بقرار ) مجمس االمن 
والذي نص عمى عدم استخدام التيديد او  810والذي انبثق عنو القرار المرقم  7019عام 

القوة في جميع العالقات الدولية والزم القرار الجانبين العراقي واإليراني بالكف عن اطالق 
بطرق سممية اال ان الجانب اإليراني رفض اإلذعان لقرار مجمس التيديدات وتسوية الخالفات 

 .( 8)االمن
 عمى الكويت  1999 - 1990ثانيا : اثر الحرب العراقية اإليرانية 

لم يكن بإمكان الكويت البقاء عمى الحياد من مجريات الحرب العراقية اإليرانية بل 
يا الجغرافي كان يتعين عمييا ان العكس اذ واجيت تمك الحرب بصعوبة كبيرة ، وبحكم موقع
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تختار بين احد طرفي تمكالحرب وبسبب قربيا من ساحة العمميات العسكرية جعميا اكثر الدول 
 ( 5)الخميجية تأثرا بيا، 

سيما وان الكويت سعت جاىدة لمحفاظ عمى استقرار أوضاعيا الداخمية والخارجية 
في ( 1)أوضاعيا من جميع الجوانب، سيما وان وقوفيا مع أي من طرفي النزاع يؤثر عمى

السياق ذاتو كانت الكويت مدركة انيا األضعف عسكريا من بين الدول المتحاربة وان أي قرار 
خاطئ سيؤثر سمبا عمى سياستيا ومكانتيا بين دول الخميج العربي الن السياسة الخارجية ىي 

 ( 1)الداخمي . المحرك األساسي لمسياسة الداخمية وىي من تدير عجمة االقتصاد
كما ادت االحداث السياسية دورا ىاما في اختيار الكويت الوقوف ومساندة العراق     

في  الحرب ومنيا تخوف الساسة الكويتيون من قيام ايران بتصدير الثورة اإلسالمية الى 
كذلك ارتأت ( 1)أراضييا فظال عن ىجوم بعض الطائرات اإليرانية عمى األراضي الكويتية ،

كويت ان تكسب ود العراق الذي كانت لو مطالب  تاريخية في الكويت سيما بعد محاوالت ال
 (0). 7017العراق ضم الكويت عام 

 1991ثانيا : اثر حرب الناقالت عمى االقتصاد الكويتي عام 
قررت الحكومة اإليرانية إزاء تطور األوضاع وقرار حكومة الكويت مساندة العراق في 

التيديد عالنية بضرب ناقالت النفط التي تمر بالخميج العربي فقامت ايران الحرب ضدايران ب
أعطت القيادة اإليرانية اوامرىا لمزوارق ( 79)بنشر صواريخيا في منطقة )مضيق ىرمز( 

الحربية بمياجمة ناقالت النفط واحداث اكبر االضرار الممكنة فييا ، في ذات السياق قامت 
لغام البحرية في سواحل الخميج العربي من اجل إعاقة عمميات البحرية اإليرانية بزرع األ

  (77)تصدير النفط . 
في محاولة منيا  7011اتفقت حكومة الكويت مع الواليات المتحدة االمريكية عام 

مميون برميل  7871لكسب ودىا عمى زيادة كميات النفط المصدر الييا اذ بمغ ما يقارب 
رات بزيادة إيرادات الميزانية العامة لمنفط الكويتي اذ بمغت في وانعكست تمك التطو  (71)يوميا 

في السياق ذاتو ارادت الكويت فتح  استثمارات خارج البالد  (73)مميار دوالر ، 1,1نفس العام 
مستقمة زيادة حجم التعاون وانتعاش اقتصادىا بشكل كبير فأقدمت عمى شراء مرافق لتكرير 

ولندا واشترت شبكات لتوزيع النفط في بغض الدول األوربية البترول في جنوب شرق اسيا وى
يطاليا وبمغ حجم النفط الذي سوقتو    (78)برميل باليوم الواحد. 159,999مثل ىولندا وبمجيكا وا 
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شيد االنتعاش االقتصادي انتكاسة كبيرة بسبب اشتداد حرب الناقالت واتالف األلغام 
ية وأصبحت عممية تصدير النفط الكويتي الى خارج البحرية العديد من ناقالت النفط الكويت

الكويت في خطر كبير سيما وان ايران أقدمت عمى وضع سفن قتالية داخل مياه الخميج 
ناقمة  581العربي اكبر من الزوارق الحربية لمياجمة ناقالت النفط وقد تم تدمير ما يقارب 

ت عائدة لمكويت لذلك طمبت الكويت نفط لمختمف دول الخميج العربي ولكن غالبية  السفن كان
عقد جمسة طارئة لجامعة الدول العربية من اجل إيجاد الحمول لالزمة التي اخذت تيدد 

 (75)االقتصاد الكويتي
أدت تمك اليجمات المتكررة عمى ناقالت النفط الكويتية الى ىبوط العوائد المادية 

ن ذلك بسبب تخوف أصحاب شركات وكا (71)مميون دوالر،  100,0الى  7011الكويتية عام 
وبالتالي أدى  (71)نقل النفط من تعرض ناقالتيم النفطية في الخميج العربي ألعمال تخريب ،

 (71)%.  15الى  7011ذلك الى ارتفاع أسعار التامين ضد اخطار الحرب عام 
اذ وصمت الى مستويات خطيرة جدا  7011شيدت أسواق الكويت تراجعا كبيرا عام 

 (70)يسبق ليا مثيل عما كانت عميو في السنوات السابقة االمر الذي دفع )منظمة أوبك (لم 
الى التوصل التفاقية تم بموجبيا تدعيم أسعار النفط بصورة تضمن عدم االضرار باقتصاديات 
تمك الدول اذ أعمنت انو يجب عمى دول الخميج العربي في ظل الظروف الراىنة المحافظة 

ياطيا من النفط ليتناسب مع السياسة المالية الجديدة ألسعار النفط يضمن عمى جزء من احت
ليا عدم المساس باقتصادىا سيما وان الرفاىية االقتصادية لتمكالدول اعتمدت  بالدرجة 

  (19)األساس عمى النفط . 
 1991ثالثا : اثر حرب الناقالت عمى االقتصاد الكويتي عام 

ية الى ىجمات متكررة في مياه الخميج العربي ان أدى تعرض ناقالت النفط الكويت
تنظر الكويت بجديو الى حجم التيديد الذي طال المنشاة البترولية في الكويت وما ال اليو من 
اثر سمبي عمى االقتصاد الكويتي ، لذلك دعت الكويت دول مجمس التعاون الخميجي الجتماع 

 رارات أىميا .وتم خالل االجتماع اتخاذ جممة ق 7011طارئ عام 
تعديل مسار ناقالت النفط ليصبح قريبا من الشواطئ العربية لكي تتمكن  – 7

 الدفاعات العربية من تامين الحماية ليا اثناء عممية نقل النفط .
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انشاء مركز قيادة مشترك والتعامل مع المعمومات التي يمكن الحصول عمييا  – 1
 والدقة.من طائرات اإلنذار المبكر بمنتيى السرعة 

توفير غطاء جوي لناقالت النفط وذلك باستخدام طائرات القتال التي يمكن  – 3
 تزويدىا بالوقود اثناء طيرانيا جوا.

تدعيم الدفاع الجوي والمنشاة البترولية والناقالت في موانئ الشحن او حتى اثناء  – 8
  (17)جو .  – عممية سير الناقالت في الخميج العربي بواسطة الصواريخ الموجو ارض

اقرت  دول مجمس التعاون الخميجي ومن اجل مواجية حرب الناقالت وما خمفتو من 
ركود اقتصادي إيجاد حل لتمك المشكمة وذلك عن طريق حوار خميجي إيراني وذلك لكي تعود 
عممية نقل  النفط عبر الخميج العربي الى ما كانت عمية قبل ظيور مشكمة حرب الناقالت، 

ان ناقالت النفط تتعرض يوميا  7011ير من مصادر الشحن العالمية عام وصمت تقار 
ألعمال عدوانيو يسفر عنو اغراق بعض ناقالت النفط وان المالحة في الخميج العربي باتت 
شبو مستحيمة عندىا ادركت الدول الخميجية بعدم جدية اجراء مفاوضات مع الجانب 

وعمى جميع األصعدة من اجل ضمان استمرار وعميو اخذت الكويت تتحرك  (11)اإليراني،
% من إيرادات الحكومة  09عممية تصدير النفط الى الخارج سيما وان إيرادات النفط تشكل 
% من  11ما يقارب  7011الكويتية وىو عماد االقتصاد الكويتي اذ يشكل النفط عام 

 (13)اجمالي االقتصاد الكويتي . 
قبل سيما بعد ان لجات بعض القوى العظمى ازدادت مخاوف الكويت اكثر من ذي 

وفي مقدمتيا الواليات المتحدة األمريكية الى االعتماد عمى نفط الغرب ليكون بديال عن النفط 
الكويتي بسبب المخاوف من حرب الناقالت ومن تمك الدول فنزويال والمكسيك كذلك االعتماد 

الى تذبذب أسعار النفط بعد انخفاض عمى نفط االسكا في القطب الشمالي ، االمر الذي أدى 
االمر الذي كان لو بالغ األثر عمى االقتصاد الكويتي  (18)عمميات تصديره عبر مضيق ىرمز.

ان عدد السفن والبواخر التي غادرت األرصفة والموانئ  7011اذ اشارت احصائيات عام 
 8791ا يقارب م 7017بعد ان كانت عام  1177الكويتية قد انخفض بشكل كبير اذ بمغت 

، وادى ذلك الى ارتفاع نسبة التضخم في الكويت بسبب الحصار البحري الذي ضيق عمى 
ناقمة نفط  81ما يقارب  7011وسائل النقل البحرية اذ قدر عدد الناقالت التي أصيبت عام 

  (15)سفينة . 731و 
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 (11)% ليياكل السفن ،  7,715% لمبضائع   11ارتفعت اسعار التامين اذ بمغت 
االمر الذي أدى الى احداث اضرار كبيرة في االقتصاد الكويتي سيما بعد ان بدأت تتولد 
قناعات لدى الحكومة الكويتية بعدم انتياء الحرب العراقية اإليرانية عمى المدى القريب لذلك 
ية كثفت الحكومة الكويتية من حجم التعاون بينيا وبين البنك المركزي الكويتي والبنوك التجار 

األخرى من اجل تنفيذ برامج تسوية التسييالت االئتمانية الصعبة لمقضاء عمى المعوقات التي 
تحول دون رفع المستوى االقتصادي لممواطن الكويتي التي تشمل منح قروض وغيرىا من 

  (11)التسييالت المصرفية ،
شكل عممت الحكومة الكويتية العمل عمى تامين الحماية لنفطيا وضمان تدفقو ب

المساعدة الدولية لحماية ناقالتيا  7011طبيعي عن طريق حماية ناقالت نفطيا فطمبت عام 
الذي عرض عمى  (11)النفطية فبادرت عدة دول لتقديم المساعدة ومنا االتحاد السوفيتي ، 

الكويت حماية ناقالتو النفطية فوافقت الكويت عمى ىذا الطمب سيما بعد قيام ايران بتكثيف 
ناقالت مما دفع بالحكومة الكويتية الى تقديم احتجاج الى جامعة الدول العربية ودعت حرب ال

 (10)الكويت الدول العربية والعالم اجمع التخاذ موقف موحد من ايران . 
استأجرت الحكومة الكويتية من االتحاد السوفيتي ثالثة سفن وتم رفع العمم السوفيتي 

ت المتحدة االمريكية الى رغبة االتحاد السوفيتي في التواجد عمييا ، من جانبيا انتبيت الواليا
عن رغبتيا في مرافقة احدى عشر ناقمة  7011داخل مياه الخميج العربي فأعمنت في أيار 

نفط كويتية اثناء عبورىا لمخميج العربي مشترطة ان ترفع ىذه الناقالت عمم الواليات المتحدة 
 7011وزير الدفاع األمريكي في اذار  (39) (Weinberger)االمريكية وقد صرح واينبرغر 

لو لم تتخذ ىذه اإلجراءات لوجب عمينا قبول حق ايران في اغالق المياه الدولية في )) قائال 
الخميج العربي كما ان االتحاد السوفيتي سيغدو اكثر سعادة كونو سيصبح الحامي الوحيد 

وبالتالي وافقت الكويت ان ترفع عمم الواليات المتحدة االمريكية عمى  (37)، ((لمخميج العربي
ناقالتيا النفطية بالمقابل وافقت الواليات المتحدة االمريكية عمى تامين الحماية لتمك الناقالت، 
فبعد اعتداء قامت بو ايران عمى ناقالت النفط ردت البوارج االمريكية بقصف رصيف إيراني 

ن عمى ناقالت النفط كذلك قامت القوات البحرية االمريكية بتدمير منصة اطمقت منة النيرا
     (31)صواريخ إيرانية بالكامل واشعال النيران فييا .
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كانت  الواليات المتحدة االمريكية ترى ان  حرية المالحة في الخميج العربي يجب   
الحية لمواليات المتحدة ان تتم دون أي دور لالتحاد السوفيتي كذلك المصالح النفطية والم

األمريكية في ذلك المكان من العالم كان يحتم عمييا التواجد داخل الخميج العربي رغم مخاطر 
قي  (33)حرب الناقالت ، كذلك كان النفط الكويتي ذات قيمة سوقية اقل من نفط الغرب ، 

االمريكية نياية وزير خارجية الواليات المتحدة  ( 38) (Schultz)السياق ذاتو  صرح شولتز
ان ىدف الواليات المتحدة االمريكية ىو ان تضمن عدم نجاح ايران  ))قائال  7011اذار 

بالييمنة عمى الخميج العربي من خالل اإلرىاب والتخويف ، كذلك عدم الى حام لمطرق 
مة ، في السياق ذاتو طمب االتحاد السوفيتي من الكويت قرظا بقي(( الحيوية في الخميج العربي 

مميون دوالر بيد ان الكويت رفضت ىذا الطمب وعميو تم ابعاد سفن االتحاد السوفيتي  759
من الخميج العربي لتنحسر حماية ناقالت النفط الكويتية عمى الواليات المتحدة االمريكية التي 

 (35)بدأت تسير سفنيا امام ناقالت النفط الكويتية .
اش والرخاء وبدا يعود الى سابق عيده سيما شيد االقتصاد الكويتي نوعا من االنتع

وان أي كمية تتم تصديرىا من النفط كانت كفيمة بان تعيد نشاط االقتصاد رغم صغر مساحة 
الكويت وقمة عدد سكانيا ، ومع توفر كميات ىائمة من النفط في الكويت جعل المستثمرين 

الكويت تفكر بجدية في تحسين  يتيافتون عمييا من عدة بمدان اجنبية االمر الذي جعل حكومة
وذلك  7011اال ان الزراعة لم كن تتطور بشكل كبير في الكويت عام  (31)الواقع الزراعي ، 

الرتفاع نسبة المموحة في التربة وقمة المياه الجوفية لذلك لم تكن الزراعة في الكويت تسد 
ا يصبون اىتماميم نحو وال ننسى ان الحكومة والمستثمرين كانو  7011الحاجة المحمية عام 
  (31)النفط بصورة كبيرة. 

  1999رابعا : اثر حرب الناقالت عمى االقتصاد الكويتي عام 
وكانت الحرب اكثر  7011عادت حرب الناقالت الى الواجية من جديد بداية عام 
ناقمة نفط كما تعرضت  57ضراوة واشد  قساوة من السنوات السابقة اذ أصيب ما يقارب 

عندىا  (30)الى قصف صاروخي من قبل القوات اإليرانية،  (31)بوبيان الكويتية( )جزيرة 
انخفضت أسعار النفط بشكل كبير ومربك لألسواق الكويتية وبالتالي اخذت حالة الركود 
االقتصادي بالتفشي واخذ المستثمرين وأصحاب الشركات بالتخوف من استمرار الوضع عمى 

ر كبيرة فتوقفت التجارة واالستثمار وعمميات تصدير النفط الى ما ىو عمية مما سبب ليم خسائ
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خارج الكويت لذلك اتجيت الكويت لالتصال بالدول الخمس الدائمة العضوية في مجمس 
االمن من اجل استئجار ناقالتيم النفطية عمى امل ان ال تتعرض لمقصف من قبل الجانب 

 (89)اإليراني كونيا سفن تابعة لمدول العظمى . 
ازدادت األوضاع سوءا مع قيام ايران بقصف ناقالت النفط في الخميج العربي التي 
تحمل عمم الواليات المتحدة االمريكية االمر الذي زاد من ارباك حركة المالحة في الخميج 

 Ronald ) العربي من جانبو اعمن رئيس الواليات المتحدة األمريكية رونالد ريغان 
Reagan ) (87)  ان عممية قصف ناقالت النفط التي تحمل عمم الواليات  7011في اذار

لن تترك دون رد قاسي من قبل الواليات المتحدة االمريكية اذ عد الرئيس  المتحدة االمريكية 
دونالد ريغان ان ذلك االعتداء موجو ضد الواليات المتحدة األمريكية ، وعميو اجرت الواليات 
المتحدة األمريكية سمسمة من االتصاالت مع حمفائيا الغربيين التخاذ السبل الكفيمة لردع 

 ( 81)واعماليا العدوانية في منطقة الخميج .  التيديدات اإليرانية
زيادة الوجود العسكري لمواليات المتحدة االمريكية في منطقة الخميج  7011شيد عام 

قطعة بحرية من جانبيا أعمنت دول  89العربي حيث بمغت  عدد القطع البحرية ما يقارب 
الخميج العربي ان الوجود العسكري لمواليات المتحدة االمريكية ال يستيدف حماية ناقالت النفط 

  (83)ارة الى االتحادالسوفيتي بعدم التدخل في الشؤن الداخمية لتمك الدول ، فحسب بل ىو إش
قررت  حكومة الكويت من جانبيا زيادة التعاون االقتصادي مع بعض الدول العربية 
فتم تشكيل لجنة مشتركة مع تونس بيدف زيادة التعاون االقتصادي في شتى المجاالت كما 

ت العربية المتحدة وكذلك اتفاقية مع الجانب المصري وكذلك وقعت اتفاقية تجارية مع االمارا
اتفاقية تتعمق بحقوق المواطنة في المنطقة المنتجة لمنفط المعروفة باسم المعصومة وىي 

الف برميل نفط يوميا،  899منطقة محايدة مع المممكة العربية السعودية يصل انتاجيا الى 
لرسم  سياسة اقتصادية جديدة  7011عام كذلك دعت حكومة الكويت الى اجتماع موسع 

تيدف لمنيوض بواقع االقتصاد العربي ومحاولة إيجاد حمول جديدة تعوض النفط الذي اصبح 
 (  88)في خطر جراء تيديد حرب الناقالت . 

حاولت الكويت التوجو نحو التنمية الصناعية بعد ان رات توفر رؤوس األموال 
ومات تساعد عمى قيام صناعة حديثة متطورة ،اال ان تمك وااليدي العاممة وما يمزم من مق
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الخطوة لم تنجح الن االتجاه القتصادي في الكويت كان نفطيا وتعتمد الكويت عمى االستيراد 
      (58)من المواد الصناعية التي تحتاجيا . 

إعادة التفكير بدعم القطاع الزراعي اكثر من  7011قررت الحكومة الكويتية عام 
بيدف خمق انتاج راعي يمبي متطمبات المواطن الكويتي اكثر من ذي قبل وتقميل االعتماد قبل 

عمى المستورد ولو لعدد محدد من المحاصيل  الزراعية ، فقامت بإدخال األساليب الحديثة في 
ومن اىم المحاصيل التي تزرع في  الكويت ىي الخضراوات  (81)عممية زراعة األرض ، 

فالحبوب واالعالف ، وبسبب تقدم وسائل الزراعة التي ادخمتيا الحكومة  وتمييا البقوليات
الكويتية لمبالد فقد ارتفعت نسبة المساحات المزروعة بشكل كبير وتشكل منطقتي الوقرة 

% من اجمالي  01والعبدلي المركز الرئيسي لمزراعة في الكويت اذ تسيم بما يقارب 
بتيا الجيدة وتوفر وسائل نقل المياه العذبة الييا ، المساحات المزروعة في الكويت بسبب تر 

وان يسد قسما من االستيالك  7011واستطاع قطاع الزراعة ان يحقق تقدما ممحوظا عام 
% والمحوم  19% والبيض  1% والحميب  73المحمي لممواد الغذائية  وكالتالي الخضراوات 

 ( 81)% .  85والدجاج 
تشجيع قطاع التجارة عمى تشجيع قطاع التجارة رغم  ساىم قطاع الزراعة وتطوره عمى

ان تجارة النفط ىي التي كانت سائدة ، فنمت الشركات التجارية واصبح لدى التجار وأصحاب 
بيد ان التجارة الخارجية  (81)رؤوس األموال عالقات تجارية مع التجار والشركات األجنبية ، 

مالحي في الخميج العربي فقد شيدت ركودا كبيرا الكويتية كانت مرتبطة بشكل كبير بالطريق ال
شانيا شان عمميات تصدير النفط بفعل حرب الناقالت التي أدت الى زيادة  7011في العام 

 (80)الركود االقتصادي لمكويت . 
انيا تدرس عروضا من اجل شراء أسمحة دفاعية   7011أعمنت الكويت في تموز 

من جانبيا أعمنت بعض الدول العظمى إمكانية تزويد تساعدىا عمى حماية ناقالت النفط ، 
الكويت بما تحتاجو من األسمحة كما  أعمنت بريطانيا انيا تدرس إمكانية تزويد الكويت 

التي طمبتيا الكويت من الواليات المتحدة  A – 18بطائرات تورنادو بدال من طائرات  
بيا الشيخ ) نواف األحمد الجابر االمريكية وقد جاء ىذا اإلعالن بعد الزيارة التي قام 

بيد ان رئيس  (57)،  7011الى كل من بريطانيا وفرنسا نياية شير تموز  (59)الصباح( 
الواليات المتحدة األمريكية رونالد ريغان اعمن انو يعمل ما في وسعو من اجل تزويد الكويت 
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جل إنجاح حركة بما تحتاجو من األسمحة سيما وان الكويت قد بذلت جيودا كبيرة من ا
مكانية استمرار تدفق النفط بصورة طبيعية رغم مخاطر حرب  المالحة في الخميج العربي وا 

وبالفعل تمت صفقة األسمحة بين الواليات المتحدة االمريكية والكويت والتي  (51)الناقالت ، 
بع سنوات تبمغ قيمتيا ممياري دوالر عمى ان تصل الدفعة األولى من أسمحة ىذه الصفقة بعد ار 

وعمية لم تتمكن الكويت من  7011من إعالنيا وتم رسميا التوقيع عمى ىذه الصفقة عام 
استخدام تمك األسمحة ألنيا وصمت بعد نياية الحرب كذلك اخذت تعيدا من الواليات المتحدة 

   (53)االمريكية بحماية أراضييا وناقالت نفطيا. 
وصمت الى اكثر من  7011انية العامة لعام أعمنت الحكومة الكويتية ان ايرادات الميز 

بميون دوالر االمر الذي يدل عمى  1,708بميون دوالر ي حين بمغت المصروفات  1,958
تطور كبير في التبادل االقتصادي لمكويت مع الواليات المتحدة االمريكية بينما سجمت 

قيمة صفقة األسمحة بميون دوالر بسبب  7,381,1الميزانية لنفس العام عجزا بمغت نسبتو 
في  ( 58)كما اسمفنا .  7011التي ابرمتيا الكويت مع الواليات المتحدة االمريكية في تموز 

من مجموع   11,1ان مجموع صادراتيا النفطية بمغت  7011ذات السياق أعمنت الكويت عام 
  (55)مميار دوالر .  8,5اإلنتاج بينما بمغت إيرادات الميزانية لنفس العام 

رغم تيديد حرب الناقالت بزيادة انتاجيا من النفط  7011دمت الكويت عام أق
المصدر الى الواليات المتحدة االمريكية  وقد فشمت محاوالت دول مجمس التعاون الخميجي 
ألقناع الكويت بالتراجع عن ىذه الخطوة لما فييا من مخاطر اقتصادية جراء حرب الناقالت 

نفطيا المنتج اكثر مما اقرتو منظمة أوبك ، االمر الذي أدى بل أقدمت الكويت عمى زيادة 
سيما وان  (51)مميار دوالر،  799الى زيادة االستثمارات األجنبية في الخارج الى اكثر من 

اعادت الكويت رفع عمم الواليات المتحدة االمريكية عمى ناقالتيا النفطية وتعيد الواليات 
بعد ادراك الواليات  (51)لمسفن وناقالت النفط الكويتية ،  المتحدة األمريكية بتوفير الحماية

 (51)المتحدة االمريكية مدى أىمية النفط الكويتي لالقتصاد األمريكي . 
بعد ان توقفت حرب الناقالت بعد  7011بدا االقتصاد الكويتي باالزدىار نياية عام 

راكبا في  109إيرانية عمى متنيا واسقاط طائرة  ( 50)ان أعمن العراق تحرير شبة)جزيرة الفاو( 
الخميج العربي من قبل اسطول الواليات المتحدة االمريكية وتطور االحداث السياسية 

  (19)والعسكرية التي جعمت ايران تعمن عن نياية حرب الناقالت . 
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كانت حرب الناقالت ىي المحرك االساسي القتصاد الكويت المعتمد كميا عمى النفط 
ان اعتماد أي دولة عمى جانب واحد من الجوانب االقتصادية المتعددة يوقعيا  ، ويرى الباحث

في مشاكل جمة كما حدث مع الكويت فيجب عمى الدول ان تجعل اقتصادىا متنوعا وغير 
خاضع الي شكل من اشكال السيطرة و ان عمييا ان توفر السبل الكفيمة إلنجاح الجوانب 

 جتمع وقت الحرب او السمم .االقتصادية التي تمبي متطمبات الم
 الخاتمة

منذ  بداية الحرب العراقية االيرانية سعت حكومة الكويت جاىدة البقاء عمى الحياد 
وعدو زج نفسيا بتمك الحرب ن بيد ان موقعيا الجغرافي حتم عمييا الوقوف مع احد طرفييا  ، 

اثرت مجريات تمك الحرب وألسباب معينة تم ذكر بعضيا قررت الوقوف ومساندة العراق ، لقد 
عمى الكويت سياسيا واقتصاديا وعسكريا بيد ان التأثير االقتصادي كان ىو االبرز بسبب 
اعتماد الكويت عمى النفط كركيزة اساسية ، وعمية كان االقتصاد الكويتي متذبذبا بين الركود 

الت النفط واالنتعاش طبقا لما فرضتو عمية حرب الناقالت التي كانت تستيدف سفن وناق
الكويتية ، وقد حاولت الكويت االىتمام بالصناعة والتجارة لكنيا لم تكن تتناسب ومتطمبات 
السوق الكويتي بسبب اعتماد الصناعة عمى جمب بعض المواد األولية من الخارج االمر الذي 
ر كان يشكل تيديد بسبب تيديد المالحة في الخميج العربي كذلك التجارة الخارجية كانت غي

 7011ناجحة بسبب تيديد طريق المالحة في الخميج العربي مما دفع بالحكومة الكويتية عام 
لالىتمام بالجانب الزراعي الذي نجح بتوفيرما يحتاجو السوق الكويتي من بعض الحاجيات 

 االساسية من خضراوات وغيرىا .
 االستنتاجات

 توصمت الدراسة الىم النتائج التالية  :
يت نفسيا تخت اتون حرب طاحنو وىي بحاجة الى االستقرار واالمن وجدت الكو  – 7

الذي غيبتو تمك الحرب وذلك بسبب موقعيا الجغرافي الذي  فرض عمى الكويت ان تقف مع 
احد طرفي النزاع رغم محاولتيا البقاء عمى الحياد وبالتالي قررت مساندة شقيقيا العربي العراق 

. 
مريكية دورا كبيرا في سياسة الكويت االقتصادية الن كان لمواليات المتحدة اال – 1

الكويت نظرت الى الواليات المتحدة االمريكية انيا الدولة األقوى عسكريا فاقتصاديا لذلك 
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قررت ان تتعاون معيا لحماية نفطيا رغم تمقييا عروض مساعدة وصفقات اسحمو من بقية 
 دول اوربا كفرنسا وبريطانيا.

الكويتي بشكل كبير في حرب الناقالت التي كانت المحرك تأثر االقتصاد  - 3
األساسي في عمميات التذبذب اواالنتعاش االقتصادي في الكويت كون االقتصاد الكويتي 

 يعتمد عمى النفط بالدرجة األولى .
لم تعطي الكويت أىمية كبيرة لمتجارة او الصناعة او الزراعة في السنوات  – 8

الذي ساىم بتوفير بعض الحاجيات  7011نحو القطاع الزراعي عام  السابقة بيد انيا اتجيت
 الضرورية لممواطن الكويتي من خضراوات وغيرىا .

 قائمة المصادر واليوامش 
1-Lawrence G . potter and Gare G . siek , lran – lraq  and  the 

lecaciec of war , palgrara  machill an , new York , 2004 , p 20 . 
قراءة تحميمية في مذكرات  7011 – 7019عبد الوىاب القصاب ، الحرب العراقية اإليرانية  –1

الفريق األول الركن عبد الكريم فيصل الخزرجي ، المركز العربي لألبحاث ودراسات السياسات ، بيروت 
 .11، ص 1978

م الدوليين ، اذ انو يعد يعد واحدا من اىم اقسام األمم المتحدة ، ييدف الى حفظ االمن والسال –3
السمطة في اتخاذ القرارات ويمزم جميع الدول األعضاء بتطبيقيا ، تتناوب كل من بريطانيا وفرنسا وروسيا 

في  7081والصين عمى قيادتو بشكل دوري وكانت اول جمسة لممجمس في السابع عشر من كانون الثاني 
ينظر : ديفيد بوسكو ، خمسة يحكمون الجميع ، االمن ونشأة  نيويورك في الواليات المتحدة االمريكية . لممزيد

 .  71، ص 1978النظام الحديث ، ترجمة غادة طنطاوي ن القاىرة 
4-united  nations , Resolutions 479 of 28 September 1980 p 80 . 

ية محمد عمي صداع حرج المحمدي ، موقف الواليات المتحدة االمريكية من الحرب العراق – 5
 787، ص 1971، رسالة ماجستير غير منشورة ، كمية اآلداب جامعة االنبار ،  7011 – 7019اإليرانية 

 .  11، ص 7011رياض نجيب الريس ، الخميج العربي ورياح التغيير ، رياض الريس لمكتب والنشر ،  – 1
لمطباعة والنشر و محمد طة بدوي واخرون ، العالقات السياسية الدولية ، المكتبة العربية  – 1

 .  58، ص 1993التوزيع ، اإلسكندرية ، 
8 - Anthony H . cordesen , Kuwait  Recover y and  security  After the 

Gulf  war  ,u.s  west  view press  , 1997 , p8 . 
 .  38، ص 7013، كانون األول  351مجمة الوطن العربي : فرنسا ، العدد  – 0
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ىو ممر مائي ضيق يربط الخميج العربي بالمحيط اليندي وىو يرتبط بالخميج العربي جغرافيا  – 79
بخط يمتد باتجاه الشمال من راس مسدود عمى الجانب الغربي من جزيرة مسندم الى جزيرة ىنجام جنوب 

جزيرة مسندم الى  الساحل اإليراني كما يرتبط بخميج عمان بخط يمتد من راس دبا وعمى الجانب الشرقي من
ميال بحريا  15,5موقع داما غيبو كوه عمى الساحل اإليراني ويبمغ طول الخط بين ىذين الموقعين حوالي 

واضيق منطقة في ىرمز ىي المنطقة الواقعة بين جزيرة ألرك عمى الجانب اإليراني وجزر سالمو وبناتيا 
ميال   798ا اما طول المضيق فيصل حوالي ميال بحري 39عمى الجانب العماني التي ال يتجاوز عرضيا 

لممزيد ينظر : جون غوردون لوريمر ، دليل الخميج العربي ، القسم الجغرافي ، ترجمة مكتب الترجمة بديوان 
 .  031، ص  7017حاكم قطر ، الدوحة ، 

االقتصادية عبد المنعم المراكيبي ، دول مجمس التعاون الخميجي الفجوة بين إمكاناتيا   - 77
 . 78وقدراتيا السياسية واثر ذلك عمى االمن القومي العربي ، مكتبة مدبولي ، القاىرة ، د ت ، ص

 .  78، ص  7019رضا ىالل ، الصراع عمى الكويت مسالة االمن والثورة ، القاىرة  – 71
 .  711، ص 7007،  7مروان إسكندر ، غيوم فوق الكويت ، بيروت ، ط – 73
جعفر خطاب ، ازمة الدوالر األمريكي واثرىا عمى اقتصاديات األقطار العربية ، جودت  – 78

 .  719، ص 7010رسالة ماجستير غير منشورة ، كمية اإلدارة واالقتصاد ، جامعة صالح الدين ، 
15 – Eline  scolion , from  Air  and see , lran – lraq ( Tanker  war) Heats  

up , The new York  Times , 3 September  1987 , p 20 .  
محمد عبداهلل الشبمي ، إيقاف السفن في مياه الخميج العربي ومضيق ىرمز ، مجمة التعاون  – 71

 .  180، ص 7011، الرياض ،  1، العدد 
عبد السالم ياسين االدريسي ، بعض االثار االقتصادية لمحرب العراقية اإليرانية في  – 71

بالتعاون مع مركز التوثيق  –النقل البحري ، الندوة العممية لمركز دراسات الخميج العربي  –ي االقتصاد الكويت
 .  177، ص 7011جامعة البصرة  –اإلعالمي لدول الخميج العربي 

ميند خميل زايد ، الحروب والتسويات بين الماضي والحاضر ، دراسة تحميمية ، دار يافا  – 71
 .  190، ص 1979،  7عمان طالعممية لمنشر والتوزيع ، 

( وىي منظمة  OPEC وتعني الدول المصدرة لمنفط وتختصر بالمغة اإلنكميزية الى )  – 70
عالمية تظم احدى عشر دولة تعتمد عمى صادراتيا النفطية اعتمادا كبيرا لتحقيق مدخوالت جيدة ، تأسست 

ق وايران والكويت والمممكة العربية السعودية وكانت تظم في بداية تأسيسيا كال من العرا 7019في بغداد عام 
وفنزويال ، ومقرىا الحالي في فينا ، لممزيد ينظر : محمد حمدي ، قاموس التواريخ  يوميات االحداث 
)الجداول الزمنية ( وقوائم مرجعية تاريخية ، المجمد الثاني ، المكتبة االكاديمية لمنشر والتوزيع ، القاىرة ن د 

 .  511ت ، ص 
 . 1، ص  7011، ، الثاني من نيسان  1318صحيفة الراي العام  الكويتية ، العدد  – 19
 .  11، ص 7011،  519مجمة المستقبل العربي ، العدد  – 17
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 .  31ن ص 7011 – 1-11، 871مجمة المجمة ، حرب الناقالت واشتداد الحرب ، العدد  – 11
مجمس التعاون العربي الخميجي ، المنياج المقترح فؤاد احمد بسيسو ، التعاون اإلنمائي بين  – 13

 .  13، ص 7011 1واالسس المضمونة ، مركز دراسات الوحدة العربية ، بيروت ، ط
مخمد عبد عودة المبيضين ، سياسة الواليات المتحدة االمريكية في الخميج العربي لمفترة من  – 18

، ص  7011قتصاد والعموم اإلدارية ، األردن ، ، رسالة ماجستير غير منشورة ، كمية اال 7011 – 7011
30  . 

  1، ص 7011نيسان ،  1،  1318صحيفة الراي العام الكويتية ، العدد  – 15
عادة تسجيل ناقالت النفط ابان الحرب العراقية اإليرانية ،  – 11 سميمان ماجد الشاىين ، الكويت وا 

 .  73، ص 7009، حزيران  71مجمة التعاون ، العدد 
، رسالة  1993 – 7007زياد خمف عبداهلل محمد الجبوري ، السياسة االمريكية تجاه السعودية  11

 .  51، ص 1995ماجستير غير منشورة في الدراسات السياسية ، الجامعة المستنصرية ، 
 .  190ميند خميل زايد ، المصدر السابق ، ص – 11
، ترجمة  7011الواليات المتحدة االمريكية منذ نايف بن حثيمين ، صراع الحمفاء السعودية و  – 10

 .  01، ص 1973احمد مغربي ، دار الساقي لمنشر والتوزيع ، بيروت 
وىو سياسي ورجل اعمال امريكي وكان جميوريا بارزا عمل في  7071اب  71ولد في  – 39

يسكو في الواليات المتحدة العديد من المناصب الحكومية والفدرالية لثالثة عقود ، ولد في مدينة سان فرانس
االمريكية و خدم في فرقة المشاة الحادية واالربعون اثناء الحرب العالمية الثانية ، ثم دخل السياسة كعضو 

ثم تدرج في المناصب حتى اصبح نائب لرئيس الحزب  7050 – 7053عن والية كاليفورنيا االمريكية لممدة 
 – 7017اصبح وزيرا لمدفاع في زمن الرئيس دونالد ريغان ثم  7011 – 7011الجميوري في كاليفورنيا 

 , The Encyclopedia  American , vol 11، لممزيد ينظر :  1991اذار  11، توفي في  7011
American in             Canada  1980 ,p 5920    

 .  03نايف بن حثيمين ، المصدر السابق ، ص – 37
كري األمريكي في الخميج العربي واقع وخيارات دعوة امن عربي ياسين سويد ، الوجود العس – 31

 .  17، ص 1998، بيروت ،  7إسالمي ، مركز دراسات الوحدة العربية ، ط
33 – The  Washington  post  News paper  number 3348 , 2010 , p 54 .  

وتخرج  7019نون األول من كا 73ولد في مدينة نيوبو في الواليات المتحدة االمريكية في  – 38
من جامعة برينستون ، ثم حصل عمى الدكتوراة بعد الحرب العالمية الثانية في االقتصاد ، وشغل منصب 
مستشار لمرئيس ايزنياور واصبح بعدىا عميدا لكمية الدراسات العميا إلدارة االعمال بجامعة شيكاغو ، وشغل 

عين وزيرا لمخزان االمريكية ، ثم في  7011وفي عام  بعدىا منصب وزير العدل في عيد الرئيس نيكسون ،
 Kallus، لممزيد ينظر :  7010 – 7011عيد الرئيس األمريكي دونالد ريغان عين وزيرا لمخارجية لممدة  
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lures , U .S secretaries  of state  Trance  Atlantic  Relation  , Routledge . London 
 , 2012 , p 18 . 

 7011،  309اري عطوان ، خبراء يرصدون خريطة االحداث ، مجمة المجمة ، العدد عبد الب -35
 . 78، ص

36 – Johan  marhow  , The Persian  Gulf  in the 10 century , London , 
1992 p 135 . 

-11فريد كالندر ، مالمح واىداف التنمية السياسية واالجتماعية في الكويت ، د ت ، ص – 31
10  . 

بالمائة  5ىي ثاني اكبر جزيرة كويتية وثاني اكبر جزيرة في الخميج العربي وتبمغ مساحتيا  – 31
كم من  81من مجموع مساحة الكويت وتقع في الركن الشمالي الغربي من الخميج العربي ، ويبمغ طوليا 

انيا كافية لنمو  ورغم قمة امطارىا اال 1كم  109كم ، وتبمغ مساحتيا  15الشمال الى الجنوب وعرضيا 
األعشاب فييا ، وتشرف الجزيرة عمى خور العبداهلل الذي يتحكم بالمالحة بين الخميج العربي وميناء ام قصر 
، لممزيد ينظر : شارل فؤاد المصري ، رحالت ابن فؤاد في وصف البالد والعباد ، نيضة مصر لمتوزيع ، 

 .  57، ص 1978القاىرة ، 
 .  13المصدر السابق ، صفؤاد احمد بسيسو ،  – 30

40 – New  York  Times , December  1988 , p 32 .  
في مدينة تام بيكو في والية الينوي في الواليات المتحدة  7077ولد في السادس من شباط  – 87

االمريكية وحصل عمى البكالوريوس في االقتصاد واالجتماعيات ، ثم اصبح يقدم برامج رياضية بعد التخرج ، 
فمما سينمائيا ، بعدىا ترك التمثيل ليدخل الحياة  53وقد ضير في  7031م وقع عقدا مع ىوليود عام ث

انتخب حاكما لوالية كاليفورنيا ، وفاز في انتخابات الرئاسة  7011السياسية في الخمسينات ، وفي عام 
وبعدىا أصيب  7018عام  ثم تعرض لمحاولة اغيال نجا منيا ، ثم فاز بوالية ثانية 7019االمريكية عام 

 , Chairman  Robert,  Ronald  Reagan، لممزيد ينظر :  1998بمرض الزىايمر وتوفى عام 
1911 -2004  Washington , 2005 ,p 50  

 – 7019ميا عمي القييوي ، العالقات العراقية مع مجمس التعاون لدول الخميج العربي   – 81
تير غير منشورة مقدمة الى كمية العموم السياسية الجامعة األردنية ، االطار السياسي ، رسالة ماجس 1999
 .  151، ص 1993

 .  80عبد المنعم المراكيبي ، المصدر السابق ،  ص  - 83
44 – Jill  Cristal  oil and  politics  in the Gulf ; Rules and  merchants  in  

Kuwait  and  Qatar  Cambridge  middle  East , New  York ;  Cambridge  
University  press ,1990 ,p24 . 
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45 – Glen  paolocadio , the ecolaonic  challenge  of  the Arabs , west 
mead  Eng. . Saxon  House 1997 , p 53 . 

 Jill  Cristal  op cit , p53 .    - 81  
 .  01فؤاد احمد بسيسو ، المصدر السابق ، ص -81
 .  111ميا القييوي ، المصدر السابق  ، ص – 81
 .  80، ص 7011يوميات ووثائق الوحدة العربية ، مركز دراسات الوحدة العربية ،   - 80
عل في وزارة الداخمية برتبة فريق ثم تقاعد  بعدىا شغل منصب محافظ  7051ولد عام  – 59

واستمر في  1919س الحرس الوطني في عام حولي ، وقد  مثل امير البالد في العديد من المناسبات  ترا
، لممزيد ينظر : عبد الرزاق البصير ، عبد العزيز حسين ،   عمم التنوير العربي ،  1911منصبة شباط 

 .  70، ص 1991، تموز ن  881مجمة العربي ، الكويت ، العدد 
 – 7017الكويت  احمد عبد الجبار احمد فريح ، سياسة الواليات المتحدة االمريكية تجاه – 57

 .  730، ص 5970رسالة ماجستير غير منشورة كمية اآلداب جامعة االنبار ، 7003
52 – Chookiat  parasporin  Prasit  ,U . S  - Kuwait  Relations 1961 – 

1992 , Taylor  Express  crop New York , 2005 , p 107 
اب  8صفقات األسمحة الكويتية  773:  317، وكالة االنباء العراقية ، ممفة  د ك و  – 53

 .  1، ص 75، و  7011
54 -  Chookiat  parasporin  Prasit , op . city . p86 .                   

محمد عمي صداع حرج المحمدي ، العالقات االقتصادية بين الواليات المتحدة االمريكية  – 55
توراة غير منشورة كمية اآلداب جامعة االنبار ، اطروحة دك 7003 – 7017ومجمس التعاون الخميجي 

 .  715، ص  1971
 .  711المصدر نفسة ، ص – 51
 .  789احمد عبد الجبار احمد فريح ، المصدر السابق ، ص – 51
،  717عبداهلل عبد الخالق ، النفط والنظام الخميجي ، مجمة المستقبل العربي ، العدد  – 51

 .  71، ص 7008
ة عراقية تقع جنوب محافظة البصرة ، سكانيا عراقيون قدم بعضيم من منطقة نجد ىي جزير  – 50

واستقروا فييا ، عرفت قديما باسم ) المعامر( وكانت قبميا تسمى ) الدكاك ( ، ويقال ان سبب تسميتيا الفاو 
دليم الغارقة فيو ، ان سفينة لمدليم غرقت في ىذه المنطقة فسمى االعراب ذلك النير بنير الفاو نسبة لسفينة ال

 7011بعد ان كانت تحت السيطرة العثمانية ، وفي عام  7078احتميا البريطانيون عند دخولو لمعراق عام 
، لممزيد ينظر : عبد العزيز بن مساعد الياسين ، قبيمة بجيمة ، نسبيا  7011احتمتيا ايران وتم تحريرىا عام 

 .  185، الكويت د ت ، ص ، اخبارىا ، بطونيا وفروعيا والمنتمون الييا
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 7009 – 7011عيال سممان ، اسحق احمد سالم ، اثر النفط في الحرب العراقية االيرانية  – 19
، دراسة تاريخية سياسية ، منطقة الخميج العربي ، مجمة العموم االنسانية واالجتماعية ، المجمد الخامس ، 
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