
  

  

  
  

  

  عراق آزهاي سرزمینی

  1968-90 نسبت به کویت
  اصغر جعفري ولدانی

  چکیده

شکل گرفت و در همان سال هـم کویـت    1990 سالاشغال کویت در  ایده تصور عمومی بر این است که

ـ از دولتمردان حزب بعث که  الیدر ح  .اشغال و ضمیمه خاك عراق شد سـال   قـدرت رسـیدن در    هزمان ب

عاهاي ارضی از اد ،سال 22ها در این مدت آن. اند هایی از آن بوده اشغال کویت و یا بخشدر اندیشه  1968

ترین  توضیح آنکه بزرگ. ندنهاي مناسب آن را مطرح ک ند تا در فرصتنظر کرد خود نسبت به کویت صرف

 .عراق دسترسی محدودي به خلیج فـارس دارد . مشکل عراق در خلیج فارس، تنگناهاي ژئوپولتیکی است

به نظر آنها، خوزستان ایران . اند رهبران حزب بعث نیز از این واقعیت آگاهی داشته و درصدد رفع آن بوده

سال جنـگ   8از آنجا که عراق در مدت . ندنتوانند این تنگناي ژئوپولتیکی عراق را برطرف ک و کویت می

یابد، لذا پس از پایان جنگ به  به هدف عمده خود که تجزیه خوزستان ایران بود، دست  نتوانست با ایران

 .ود که اشغال کویت بود، روي آوردهدف دوم خ

  کلیديواژگان 

   اروندرود ،یانوربه، بوب ،ژئوپولیتیکی تنگناهاي 

                                       
 مه طباطبائی                                                                     دانشگاه عال دانشیارEmail: rjvemail@yahoo.com 

  23/11/90: تاریخ پذیرش        15/06/90: تاریخ ارسال

 67-92صص /  1391 تابستان/  63شماره /  بیست و یکمسال / فصلنامه راهبرد 
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  مقدمه 

کویـت را   1990دولت عراق در دوم اوت 

عـراق ابتـدا یـک دولـت آزاد در     . اشغال کـرد 

کویت تشکیل داد، امـاپس از چنـد روز آن را   

و کویت را به عنـوان اسـتان نـوزدهم،    منحل 

اشغال کویت و الحاق . ضمیمه خاك خود کرد

زده  ها را شگفت تمام دولت آن به عراق تقریباً

ــرد ــت   . ک ــغال کوی ــل از اش ــراق قب ــت ع دول

 نیروهـایش را در مرزهــاي آن کشـور مســتقر  

کردنـد هـدف صـدام     اما آنها تصور نمـی  ،کرد

. اشـد حسین  از این امر، اشغال ایـن کشـور ب  

تمرکــز  ،هــاي غربــی تقریبــاً تمــام  دیپلمــات

نیروهاي عراقی را تنها یـک نمـایش عمـومی    

. بزرگ در آستانه اجالس اوپک اعـالم کردنـد  

به نظر آنها، هدف عراق از تمرکـز نیروهـایش   

در مرز کویت، مرعوب ساختن این کشـور در  

 .اخــتالف بــر ســر قیمــت و تولیــد نفــت بــود

بـل از تجـاوز   مقامات آمریکایی یـک هفتـه ق  

عراق به کویت، اعالم کرده بودند که نیروهاي 

اند،  ارتش عراق، که در مرز کویت مستقر شده

فاقد واحـدهاي لجسـتیکی و پشـتیبانی الزم    

کند که عراق قصـد   هستند و این امر ثابت می

دارد از استقرار قواي خود درمرز ایـن کشـور،   

تنها به عنوان یک اهرم جهت کسب امتیازات 

  .ی و اقتصادي استفاده کندسیاس

البته، این تنها مقامات غربی نبودند کـه  

بـه صـورتی نادرســت مسـائل منطقـۀ خلــیج     

کردند، بلکه رهبران کویت  فارس را تبیین می

. نیز تصورات نادرستی از دولت عراق داشـتند 

شیخ صباح االحمد الصباح،  وزیر امور خارجه 

تمرکــز نیروهــاي عــراق در مرزهــاي  ،کویــت

رش را مسئله کوچکی جلوه داد و اظهـار  کشو

اخــتالف میــان بــرادران در عــراق و «: داشـت 

کویت یک ابر سادة تابستانی است که سـپري  

نمایندة دائم کویت در سـازمان  .  »خواهد شد

اظهــار  1990ژوئیــه  19ملــل متحــد نیــز در 

احتمال اقدام نظـامی از سـوي عـراق    «:داشت

گفتـه    در آن زمان،.  »علیه کویت بعید است

شد که عراق بـا ایـن اقـدامات قصـد دارد      می

هـاي   از وام. 1:  کویت را بـه امـور زیـر وادارد   

ــم   ــراق چش ــه ع ــایی ب ــد؛   اعط ــی کن . 2پوش

شــده از طــرف ســازمان  هــاي تعیــین ســهمیه

را رعایـت  ) اوپک(کشورهاي صادرکننده نفت 

و از افزایش بهاي نفت جانبـداري کنـد؛           کرده 

کرد کویـت   که عراق ادعا میبهاي نفتی را . 3

پرداخـت   ،از حوزة نفتی رمیله به سرقت برده

هاي وربه و  امتیازاتی در مورد  جزیره. 4کند؛ 

  .بوبیان به عراق اعطا کند

، عـدم  هـاي نادرسـت   علت این برداشـت 

توجه به آزهـاي سـرزمینی عـراق نسـبت بـه      

از آنجـایی  . کویت در دوره صدام حسین بـود 
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زمان توجه پژوهشـگران   که این مسئله تا آن

اي  را به خود جلب نکرده بود، کتاب یـا مقالـه  

بعـد از اشـغال   . در این مورد منتشر نشده بود

کویت نیز هـر چنـد کتـب و مقـاالت زیـادي      

شـود، امـا    منتشر شده و هنوز هم منتشر مـی 

خلـیج   بیشترین این آثار در مورد روند جنگ 

مشـارکت   ،تأثیر آن بر امنیـت منطقـه   ،فارس

اهـداف آمریکـا از    ،شورهاي دیگر در جنـگ ک

اي و جهـانی جنـگ،    جنگ، پیامدهاي منطقه

ــش     ــت، نق ــراق و کوی ــه ع ــارات وارده ب خس

هـاي   سازمان ملل و اثرات جنگ بر اسـتراتژي 

نظامی است و کمتر بـه علـت اصـلی اشـغال     

کویت که آزهاي سرزمینی عـراق نسـبت بـه    

به همـین   .پرداخته شده است ،این کشور بود

اي  ل، نگارنده نتوانست ادبیات قابل اشـاره دلی

  .در موضوع مورد بحث بیابد

: شـود  در اینجا چند سـئوال مطـرح مـی   

هـاي   نخست اینکه دولت بعث عـراق در سـال  

هایی براي ادعاهـاي   از چه شیوه 1968 – 90

ــا      ــت و ی ــه کوی ــبت ب ــود نس ــرزمینی خ س

هایی از خاك آن کشور اسـتفاده کـرده    بخش

ها و اقـدامات دولـت    کنشاست؟ دوم اینکه وا

هـاي ارضـی عـراق     کویت در برابر چمداشـت 

نسبت به خاك خود چه بوده اسـت؟ در ایـن   

. تبیینی اسـت  –مقاله، روش تحقیق تحلیلی 

در اینجا در مورد چنـد مفهـوم بایـد توضـیح     

اختالفـات مـرزي، اصـوالً اخـتالف      .داده شود

بین دو دولت در مـورد محـل یـا مکـان مـرز      

الفات سرزمینی، اخـتالف  بـین   اما اخت .است

درایسدل ( دو دولت در مورد یک منطقه است

منظـور  ) 112 – 122، صـص  1369و بلیک، 

از آزهاي سرزمینی نیز، اختالف در مورد یـک  

منطقه یا بخشی از خاك یک دولـت نیسـت،   

هاي یـک دولـت نسـبت بـه      بلکه چشمداشت

  .بخشی یا تمام خاك یک دولت دیگر است

منظور از آزهاي سرزمینی، در این مقاله، 

هاي عراق نسبت به برخی جزایـر   چشمداشت

  .کویت یا تمام سرزمین آن کشور است

  ارچوب مفهومی پژوهش هچ. 1

به نظـر هالسـتی، کشـورها در سیاسـت     

ــددي   ــداف متع ــود اه ــارجی خ ــال درا  خ نب

. طلبـی اسـت   ، توسعهکنند که یکی از آنها می

جـوار   هـاي هـم   بـه سـرزمین   بعضی کشـورها 

رند و این امر به منازعـه منجـر   شمداشت داچ

مبـارزه   ،جرمی بنتام عقیـده داشـت  . شود می

دسـت آوردن سـرزمین منشـاء تمـام      هبراي ب

 ،1352، بهـزادي (منازعات بین المللـی اسـت   

تـاریخ   ،هالفورد مکیندر معتقد بـود  .)48ص 

چیــزي جــز مبــارزه بــراي بــه دســت آوردن  

میشـه  جنـگ، ه  ،به باور او. ها نیست نسرزمی

کوششی براي به دست آوردن هر چه بیشـتر  

  ).207 ص ،1352بهزادي، (اراضی است 
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طلبی مسـیري   ، توسعهبه نظر اسپایکمن

گیرد که کمتـرین مقاومـت را در    در پیش می

ــر  ــدبراب ــود بیاب ــتح  . خ ــد ف ــاي جدی قلمروه

شـــوند و بـــه عنـــوان ســـکویی بـــراي  مـــی

د اســتفاده قــرار هــاي بعــدي مــور روي پــیش

هـا،   موانع طبیعـی ماننـد رودخانـه   . یرندگ می

شتن فـراز و  ها و نیز تمایل به در دست دا کوه

ها، تالش براي دسـت   هاي رودخانه نشیب دره

سـلط بـر نقـاط اسـتراتژیک     یافتن به دریا و ت

ــاور راه ــرز   مجـ ــد و مـ ــاطی، حـ ــاي ارتبـ هـ

 اي دورههـر  در . کند طلبی را تعیین می توسعه

کننده رابطـه   ها نمایان خ، مرزهاي دولتاز تاری

تزگراف، لدوئرتـی، فـا  (ها است نسبی قدرت آن

  ).162-63صص ، 1372

توانــد  ســرزمین مــیوســعت تردیــد،  بــی

امکانات متعددي را در اختیار یک کشور قـرار  

، جمعیـت بیشـتري را در   وسعت بیشتر. دهد

دهد، موجـب تنـوع آب و هـوا،     خود جاي می

تولیدات متنـوع کشـاورزي، پوشـش گیـاهی     

وسعت . دشو فور منابع زیرزمینی میبیشتر و و

ــول   ــق ژئوپ ــین عم ــاد همچن ــاد زی یتیکی ایج

، امکـان  توانـد در هنگـام جنـگ    کند و می می

نشینی نیروهاي نظامی را فراهم کـرده و   عقب

موجب انتقال کارخانجات و صنایع از منـاطق  

. دشـو در معرض خطر به پشت خطوط جبهه 

ــال ــراي مث ــاد روســیه موجــب   ،ب وســعت زی

 1812له ناپلئون به این کشور در شکست حم

 1941-42هـاي   و نیز حملـه هیتلـر در سـال   

ا شـوروي توانسـت   زیرا ارتش روسیه و یـ . دش

ـ نشـینی کنـد و    صدها کیلومتر عقـب  ا ایـن  ب

ــک ــر   ،تاکتیـ ــیاري را از نظـ ــکالت بسـ مشـ

ـ    وجـود   هپشتیبانی و تدارکات بـراي دشـمن ب

ها توانسـتند بسـیاري از    همچنین روس. آورد

ود را از قسمت اروپـایی شـوروي بـه    صنایع خ

مناطق شرقی کشور منتقل و از نـابودي آنهـا   

  . نندکجلوگیري 

با تأکید بسیار بر  ،نظران برخی از صاحب

ــش ــدرت آن،    نق ــر ق ــور ب ــک کش ــعت ی وس

هـا   ها و جنـگ افـروزي   طلبی گر توسعه توجیه

نظـرات  تـوان بـه    یدر ایـن بـاره مـ   . انـد  شده

مانی اشـاره  آل) 1844-1904(فردریک راتزل 

راتزل معتقد بـود کـه هـر چـه وسـعت      . کرد

. کشوري بیشتر باشد، قدرت آن بیشـتر اسـت  

ورها مانند یک موجـود زنـده   کش ،به نظر وي

کنند و رشد و تکامـل آنهـا مسـتلزم     رشد می

ــت   ــی اس ــعه ارض ــزل  . توس ــاد رات ــه اعتق  ،ب

. کشورهاي کوچـک محکـوم بـه فنـا هسـتند     

» اتیفضـاي حیـ  «عقاید راتزل موجب نظریـه  

هیتلـر  . طلبی وي شد هیتلر و سیاست توسعه

نین طبیعـی در  امعتقد بود که آلمان طبق قـو 

حال رشد است و نیـاز بـه خـاك کشـورهاي     

تـرین دلیـل    له مهـم ئایـن مسـ  . همسایه دارد
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نظریه راتـزل در   .شروع جنگ جهانی دوم بود

. در مورد کویت مصداق پیدا کرد ،1990سال 

ت کویــت را سـاع  1عـراق در مـدت کمتـر از    

ــدتی اشــغال و  ــراي م آن را از روي صــفحه ب

  .جغرافیا پاك کرد

دسترسی بـه دریـا بـراي     ،از سوي دیگر 

ــات مختلفــی از قبیــل ایجــاد  کشــورها، امکان

 ،گـاز  و نیروي دریایی، استفاده از منابع نفـت 

ــاط و   ــان و ارزان ارتب ــراري آس ــین برق همچن

ایر نقـاط جهـان را فـراهم    حمل و نقل بـا سـ  

آلفرد ماهـان بـر نقـش     ،در این راستا. کند می

موقعیت دریایی کشورها در سیاست خـارجی  

وي نویسـنده کتـاب   . آنها تأکیـد بسـیار دارد  

به نظـر  . است »تأثیر قدرت دریایی بر تاریخ«

جزیـره  ( موقعیت جغرافیـایی بریتانیـا   ،ماهان

سبب شد تا این کشور به یـک قـدرت   ) بودن

بـا بریتانیـا    آمریکـا را وي . جهانی تبدیل شود

آمریکـا از نظـر    عتقد استکند و م مقایسه می

ی مشابه انگلسـتان  یتموقعیت جغرافیایی وضع

آمریکا بین دو اقیـانوس کبیـر و اطلـس    . دارد

ایــن  واقـع شـده و ایـن موقعیـت جغرافیـایی     

رده را به یک قـدرت بـزرگ تبـدیل کـ     کشور

  .است

دسترسی به دریـا در سیاسـت خـارجی     

عـراق  . عی ایفاء کرده استقاط تتأثیرا ،عراق

کمتـرین سـاحل    ،کیلومتر خط ساحلی 55با 

ــارس دارد ــیج ف ــواره   .را در خل ــر هم ــن ام ای

بوده و مقامـات   این کشورموجب ناخشنودي 

انـد بـا    آن، از زمان تأسیس عراق سعی کـرده 

طرح ادعاهایی نسـبت بـه کویـت، دسترسـی     

همچنین عـراق  . بهبود بخشندرا ود به دریا خ

ادرات نفـت خـود نیـز همـواره بـا      در مورد ص

خط لولـه نفـت    4مشکل روبرو بوده و احداث 

از طریق سوریه، ترکیـه و عربسـتان سـعودي    

زیـرا  . کنـد نتوانسته مشکل این کشور را حل 

هایی کـه روي داده   این خطوط به علت بحران

  . اند بسته شده

پیشینه ادعاهـاي عـراق در   . 2

  مورد کویت 

یـت بـه آغـاز    ه کوادعاهاي عراق نسبت ب

، تـر  بـه طـور دقیـق   . گـردد  قرن بیستم باز می

توان گفت که ریشه آن را باید در قـرارداد   می

موجـب ایـن    هب. جستجو کرد 1913ژوئیه  29

که بین عثمـانی و بریتانیـا بـه امضـا      ،قرارداد

مختـار بـا   کویت به عنـوان ایـالتی خود   ،رسید

. پرچم خاص خویش به رسمیت شناخته شـد 

کویت به صورت رسـمی بخشـی    ،تا این زمان

در عمــل بــه  ، امــااز امپراتـوري عثمــانی بــود 

منعقده بـین بریتانیـا و    1899موجب قرارداد 

 هابعد. کویت، تحت کنترل بریتانیا قرار داشت

ات فکـه متصـر   ،در جریان جنگ جهـانی اول 

خاورمیانه عثمانی از جملـه عـراق از آن جـدا    
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از  شدند، کویت نیز به عنوان امـارتی مسـتقل  

در آن . طرف بریتانیا به رسمیت شناخته شـد 

بریتانیا در خلـیج فـارس ایجـاب     منافع ،زمان

کرد که بـراي مقامـات عثمـانی از جهـت      می

دسترسی به خلیج فـارس محـدودیت ایجـاد    

عی بود که مرزهاي شـمال  طبی ،بنابراین. کند

د کـه  شـو بـه صـورتی تعیـین     شرقی کویـت 

یـا قـرار   کنترل خـور عبـداهللا در دسـت بریتان   

  . گیرد

موجـب   هب. 1کند که  دولت عراق ادعا می

مختـار در  اي خود ، کویت ناحیهقرارداد مذکور

وري عثمـانی بـوده و شـیخ    ارچوب امپراتـ هچ

رفتـه   کویت یک مأمور عثمانی بـه شـمار مـی   

بنابراین عراق معتقد اسـت از آنجـا کـه    . است

جانشین امپراتـوري عثمـانی در ایـن منطقـه     

  .فات آن در کویــت اســتوارث متصــر ،شــده

قرارداد مذکور هرگز به تصویب نرسـیده و   .2

این استدالل عـراق  . بنابراین فاقد اعتبار است

، زیـرا ایـن کشـور بعـد از     قابل قبـول نیسـت  

ــاي   تأ ــب قرارداده ــه موج ــیس، ب و  1920س

که بـا بریتانیـا منعقـد کـرد، مرزهـاي       1923

را بـه رسـمیت    1913تعیین شده در قرارداد 

  . شناخت

نخسـت وزیـر    ،نوري سعیدعالوه بر این، 

اي بـه کمیسـیونر    نامـه  1932، در ژوئیه عراق

ــا در  ــالی بریتانی ــی آن   ع ــت و ط ــراق نوش ع

شده در قراردادهاي قبلی را به  مرزهاي تعیین

دولت عراق در این  ،در واقع. رسمیت شناخت

شـده   ال تمایلی به پذیرش مرزهاي تعیـین س

زیـرا در   ر شـد، ، ولی ناگزیر به این امـ نداشت

نظر داشت بـه عضـویت جامعـه     این زمان در

میثاق جامعـه   10با توجه به ماده . آیدملل در

دول عضــو تمامیــت براســاس آن، کــه  ،ملــل

بـه طـور متقابـل تصـدیق و      ارضی یکدیگر را

کردند، عراق ناچار بود مرزهاي خـود   تائید می

د عراق بای ،به عبارت دیگر. با کویت را بپذیرد

رضی خود نسبت به کویت صـرف  هاي ااز ادعا

ق از مذاکرات اعضاي کابینه عـرا . کرد نظر می

شـود کـه    چنین استنباط می 1932در ژوئیه 

سـعید و   تمام اعضاي کابینـه بـا نامـه نـوري    

ــد پــذیرش مرزهــا موافــق نبــوده برخــی از . ان

خواستار بهبود مرزها و کنترل  ،اعضاي کابینه

ودند، تا بـه  جزایر وربه و بوبیان توسط عراق ب

این ترتیب خـط سـاحلی عـراق را در خلـیج     

جعفـر   ،در ایـن راسـتا  . فارس افـزایش دهنـد  

ر نشست اعضاي د ،وزیر دفاع عراق ،العسکري

، نسـبت بـه   1932ژوئیـه   30کابینه عراق در 

آمیـز بـراي تائیـد     درستی این حرکات شـتاب 

مرزهاي عراق و کویت اظهـار شـک و تردیـد    

عمال حاکمیت عـراق  وي خواستار ا. بودکرده 

کـه   اظهار داشتبود و زایر وربه و بوبیان جبر 

ــه ایــن جزایــر بــر مبنــاي ت عــراق مــی وانــد ب
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 ،بـه نظـر وي  . شناسی ادعاي ارضی کند زمین

ــ ایـــن  ــی از  جزایـ ــوبات ناشـ ــر رسـ ر در اثـ

هـاي بسـیار قبـل     هاي عراق در سال رودخانه

 ,Iraqi Embassy, 1990)ایجاد شـده اسـت   

pp.13-14). 1932در سـال   ،یـن ترتیـب  به ا 

بــا تائیــد مرزهــا عــراق حــداقل وزارت دفــاع 

مخالف بوده و از شرایط نامطلوب جغرافیـایی  

در خلـیج فـارس آگـاهی داشـته      این کشـور 

  . است

، دو سـال  1963اکتبر  4در  ،با این حال

بعد از استقالل کویت، یادداشت تفاهمی بین 

ـ     ،موجـب آن  هدو کشور به امضاء رسـید کـه ب

عراق استقالل کشور کویت و حاکمیت  دولت

شده  هارچوب مرزهاي تعیینکامل آن را در چ

ژوئیه (نخست وزیر عراق  ،در نامه نوري سعید

ــناخت  )1932 ــمیت ش ــه رس ــن . ب ــا در ای ام

ــاهم هــیچ  ــراي   یادداشــت تف ــوادي ب ــه م گون

 گذاري مرزها در آینده گنجانیده نشده عالمت

ور اختالفات مـرزي بـین دو کشـ    ،در نتیجهو 

  . ادامه یافت

نســبت بــه عــراق دعاهــاي ا. 1-2

  )1968 -75(کویت 

پس از اینکه حزب بعـث از طریـق یـک    

در عـراق بـه    1968کودتاي نظامی در ژوئیـه  

رژیـم   بـه سـرعت  قدرت رسید، دولت کویـت  

در ابتـدا  . رسـمیت شـناخت  جدید عراق را به 

رسید که با روي کار آمـدن حـزب    به نظر می

صل اختالفـات  ي حل و فبعث، امید زیادي برا

آنچه . جود آمده استو مرزي بین دو کشور به

داد، این بود که  ها را افزایش می این امیدواري

زب بعـث در دوره اول بـه قـدرت رسـیدن     ح

، ادعــاي قاســم را نســبت بــه 1963خــود در 

کویت رد کرده و اسـتقالل ایـن کشـور را بـه     

ي هـا  گاماز سوي دیگر،  .رسمیت شناخته بود

اي که حزب بعث بـراي برقـراري روابـط     اولیه

ها را  تر با کویت برداشت، این امیدواري نزدیک

یــک هیئــت  1968در نــوامبر . تقویــت کــرد

وزیـر دفـاع    ،ان تکریتیدعراقی به ریاست حر

. عراق، از کویت بازدید رسـمی بـه عمـل آورد   

به فاصله یک سال پس از به قـدرت رسـیدن   

ي ایجـاد  بـرا  اي نامـه  موافقـت  نیـز  حزب بعث

ــازمان  ــین س ــاهنگی ب ــاتی و   هم ــاي اطالع ه

. هاي جمعی دو کشور بـه امضـا رسـید    رسانه

ــذاکرات ــه م ــز ب ــدي در مــورد    ی نی ــور ج ط

هاي نظامی بین عراق و کویت انجـام   همکاري

در مـورد پرداخـت    همچنـین دو کشـور  . شد

کـه در عـراق    هـا  هاي کویتی غرامت به دارایی

مـورد   در. ملی شده بود، بـه توافـق رسـیدند   

همکاري در بخش نفـت نیـز بـین دو کشـور     

هـا   امـا ایـن امیـدواري   . تی به عمل آمدتوافقا

زودي ادعاهاي  عراق نسبت ه دیري نپایید و ب

در ایـن  . به کویت دوبـاره از سـر گرفتـه شـد    
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تـرین   چندین عامل مؤثر بود کـه مهـم   ،مورد

تصمیم بریتانیا به خـروج  : آنها عبارت بودند از

ر از خلـیج فـارس، کـاهش    نیروهاي آن کشـو 

نفوذ مصر در خلیج فـارس، افـزایش اهمیـت    

نفت از یـک کـاالي تجـاري بـه یـک کـاالي       

در اســتراتژیک و بحــران بــین ایــران و عــراق 

  . 1969اروندرود در آوریل مورد 

ــل  ــدید  1969در آوری ــا تش ــان ب ، همزم

ــورد     ــراق در م ــران و ع ــط ای ــران در رواب بح

 –اسـی  رتبـه سی  یئـت عـالی  اروندرود، یـک ه 

نظــامی بــه سرپرســتی عبــدالغفار تکریتــی و 

اي دفــاع و کشــور رصـالح مهــدي عمـاش، وز  

در مذاکراتی که بین . عراق عازم کویت شدند

 حمقامات دو کشور به عمل آمد، عراق با مطر

کردن خطر فرضی نزدیک بـودن جنـگ بـین    

ایران و عراق، از کویت خواست تا بـه یکـی از   

که سیاست  شمنیاعضاي جامعه عرب علیه د

اش، مسئولیت جـدي را در مـورد    اعالم نشده

هـاي بلندمـدت آن در خلـیج     مقاصد و هدف

اشاره . فارس به وجود آورده است، کمک کند

اي شـاه در خلـیج    نیز به نقـش منطقـه  عراق 

فارس به هنگام اعالم تصمیم بریتانیا مبنی بر 

. خروج نیروهاي آن کشور از خلیج فارس بـود 

رخواست کمـک مـالی و یـا    هدف عراق تنها د

ر حمایت سیاسی کویـت از سیاسـت عـراق د   

زیرا کویـت   خلیج فارس در مقابل ایران نبود،

ــران     ــراق در بح ــود را از ع ــت خ ــبالً حمای ق

هـاي   درخواسـت  و اروندرود اعالم کـرده بـود  

در جریـان مـذاکرات   . تر از آن بـود  عراق مهم

د کـر مذکور، عراق رسماً از کویت درخواسـت  

روهاي عراقی اجازه دهد تا در خـاك  که به نی

ــا در صــورت حملــه  کویــت مســتقر شــوند ت

کویـت  . القصر دفاع کننـد  احتمالی ایران، از ام

چند تمـایلی بـه موافقـت بـا ایـن مسـئله       هر

ــ  ــی تحــت فشــار عــراق، ب ــژه  هنداشــت، ول وی

عبــدالغفار تکریتــی و صــالح مهــدي عمــاش، 

ناگزیر به قبول آن شد و اجازه داد تا نیروهاي 

شـیخ  . عراقی در خاك کویـت مسـتقر شـوند   

سعد عبداهللا سالم الصباح، وزیر دفاع و کشـور  

حـت فشـار   کویت، اظهار داشت کـه کویـت ت  

زیـرا دو مقـام    حاضر به قبول ایـن امـر شـد،   

عراقی مذکور اظهار داشتند که جنگ با ایران 

نزدیک است و اگر کویت بـا ایـن درخواسـت    

ز اجـازه  به نیروهاي کـویتی نیـ   ،موافقت کند

داده خواهد شد که در نزدیکی بصره و یـا در  

 جـــاي دیگـــري در عـــراق مســـتقر شـــوند

)khadduri, 1968, p.155( .  

اي بـیش نبـود و    البته، خطر جنگ بهانه

خواستند کویت  وسیله می مقامات عراقی بدین

زیـرا ژنـرال صـالح    . را تحت فشار قرار دهنـد 

مهدي عمـاش، معـاون نخسـت وزیـر و وزیـر      

در  عراق، بـه هنگـام بحـران ارونـدرود    کشور 
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اي در بیروت اظهار داشت  ، در مصاحبه1969

که دولت متبوع وي بر سر قضیه اروندرود بـا  

محمدحسـین  . ایران وارد جنگ نخواهـد شـد  

یاسین، سفیر عراق در تهـران نیـز گفـت کـه     

عراق عدم تمایل خود را به درگیـري نظـامی   

  .است با ایران به اثبات رسانده

قت کویت با استقرار نیروهاي عراقی مواف

، بـه  ، عالوه بر فشار عـراق این کشوردر خاك 

بـه اعتقـاد   . العربـی نیـز بـود    علت مسائل بین

بین یک دولت عرب با یک  در اختالف ،کویت

عرب، باید از دولـت عـرب حمایـت    دولت غیر

کویـت معتقــد بـود کــه    ،عـالوه بــر آن  .کـرد 

ان و حمایـت از عـراق در اختالفــات بـین ایــر   

حـداقل بـه خـاطر حفـظ اعتبـارش در       ،عراق

هـاي   امـا در سـال  . جهان عرب ضروري اسـت 

ــذاکرات   ــن م ــد از ای ــک  ،بع ــه موافقت«ی نام

ها مـدعی شـدند    بیرون آمد و عراقی» شفاهی

آنهـا در  که مبناي اسـتقرار نیروهـاي نظـامی    

نامـه مـذکور    خاك کویت به موجـب موافقـت  

ویـت،  یـر دفـاع ک  اما شیخ سعد، وز. بوده است

نامه شفاهی  گونه موافقت اظهار داشت که هیچ

بین دو کشور وجود نداشته و نیروهاي عراقی 

حتی پیش از اینکه مـذاکرات بـین دو کشـور    

به نتیجه برسد، درخاك کویت مسـتقر شـده   

  . بودند

هـا   هرچند در آن زمان جنگی که عراقی

کردند نزدیک اسـت بـا ایـران شـروع      ادعا می

اي بـراي اسـتقرار نیروهـاي     آن را بهانهشود و 

ـ      ه خود در خاك کویـت قـرار دادنـد، هرگـز ب

ها نیروهـاي   وقوع نپیوست، با این حال عراقی

. داشتند هخود را همچنان در خاك کویت نگا

داشت تا زمـانی   ، عراق اظهار میدر این هنگام

ــورد    ــراق در م ــران و ع ــین ای ــه اخــتالف ب ک

اع از اروندرود حل نشـده اسـت، ضـرورت دفـ    

کنـد نیروهـاي عراقـی در     القصر ایجاب مـی  ام

به این ترتیب، دولت . خاك کویت باقی بمانند

عراق نه تنها نیروهاي خود را از خاك کویـت  

  . بیرون نبرد، بلکه بر تعداد آنها افزود

صـدد برآمـد   دولت عراق در ،متعاقب آن

. سیسات نظامی ایجاد کندتا درخاك کویت تأ

ق در مـارس  دولت عـرا  ،در راستاي این هدف

یک پادگان نظامی در خاك کویـت در   1973

دولت کویت بـه ایـن   . محل الصامه ایجاد کرد

 30در  آن کشـور و نیروهاي  کردامر اعتراض 

تالش کردند تا از سـاختن ایـن    1973مارس 

اما فرمانده نیروهـاي  . پادگان جلوگیري کنند

عراقی مانع شـد و دسـتور داد کـه نیروهـاي     

 در نتیجـه سـرانجام،  . نـد کویتی را عقـب بران 

ــور روي داد، دو   ــین دو کش ــه ب ــوردي ک برخ

. سرباز کویتی و یک سرباز عراقی کشته شدند

، کنتـرل نـواحی   پاسـگاه ایـن  هدف از ایجـاد  
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 ،تـر  القصر و به عبارت روشن ساحلی جنوب ام

 .مسئله حاکمیت بر جزایر وربه و بوبیـان بـود  

زمـانی روي   جالب آنکه برخوردهـاي نظـامی  

هاي نیروي  کشتی فروند 4ها از  که کویتیاد د

ــراق در ــایی ع ــدرهاي خــود دری  اســتقبال بن

  .(Echo of Iran, 1975, p.169) کردند می 

تجاوز نیروهاي نظـامی عـراق بـه خـاك     

کویــت و برخــورد بــین نیروهــاي نظــامی دو 

اي  گسـترده پیامدهاي  1973کشور در مارس 

یـت بـه   عراق در تجاوز بـه کو . دنبال داشت به

امـا   ،اندیشـید  یک پیروزي سریع و ارزان مـی 

، کویت و برخی از کشـورهاي منطقـه  واکنش 

نیروهاي نظامی عراق را از پیشروي در خـاك  

کویت نشان داد کـه مصـمم   . کویت بازداشت

و  به مقاومت در مقابل تجـاوزات عـراق اسـت   

ســرعت بســیج   هبــ آننیروهــاي نظــامی  لــذا

ــدند ــراي    . ش ــت ب ــت کوی ــب آن، دول متعاق

خستین بار تصمیم به سـازماندهی مجـدد و   ن

 ،تا آن زمان. بهبود وضع نیروهاي خود گرفت

ــت اساســاً متشــکل از   نیروهــاي نظــامی کوی

. واحدهاي پیاده نظام نامنظم و کوچک بودنـد 

عالوه بـر آن، دولـت کویـت تعـداد نیروهـاي      

هزار نفـر افـزایش داد و    10نظامی خود را به 

ــروع    ــا ش ــب آنه ــامی مرت ــوزش نظ ــدآم . ش

همچنین مقادیر زیـادي تجهیـزات نظـامی از    

این کشـور  . بلوك شرق و غرب خریداري کرد

سـرعت افـزایش   ه هاي نظامی خود را ب هزینه

تـا   1973هـاي   به نحوي کـه بـین سـال    ؛داد

ــه  1976 ــارد دالر رســید 3/4ب ــه . میلی وظیف

مـت در برابـر   مقاو ،اصلی این ارتـش کوچـک  

ــود؛  ــراق ب ــدد ع ــاوز مج ــه  تج ــوي ک ــه نح  ب

در صــورت  ســازددیپلماســی کویــت را قــادر 

حمایت سایر کشورهاي عربـی و یـا    ،ضرورت

حمایت . سایر کشورهاي جهان را جلب نماید

ي کشورهاي عربی، توأم بـا حمایـت کشـورها   

هــا  جهــان از کویــت موجــب شــد تــا عراقــی

هــا  ولـی کــویتی . روي در پــیش گیرنــد میانـه 

هـایی   خوبی آگاه بودند که چنـین حمایـت   هب

مـؤثر اســت کـه کویــت خــود   ی بیشــتر انزمـ 

  . هایی از مقاومت بروز دهد نشانه

موجـب شـد   تجاوز عراق به خاك کویت 

وع را بـا جامعـه عـرب در    موضـ تا این کشـور  

. آن شـود و خواستار میـانجیگري   میان گذارد

محمـود ریـاض،    1973در نتیجـه، در آوریـل   

دبیر کل جامعه عـرب، همـراه بـا نماینـدگان     

ي و سوریه وارد بغداد و کویت عربستان سعود

نهاد مسـاعی جمیلـه بـراي حـل     شدند و پیش

. آمیز اختالفات بین دو کشور کردنـد  مسالمت

دولت عراق در حالی پذیرفت نیروهاي خود را 

از خاك کویت فراخوانـد کـه حـل اختالفـات     

مرزي فقـط بـه عـراق و کویـت، و نـه دیگـر       

  . کشورها مربوط شود
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. دشــ ایــن امــر موجــب واکــنش شــدید

عربستان سعودي تصمیم گرفت تا عـراق را از  

بــه . بلعیـدن همسـایه کوچــک خـود بـازدارد    

به رهبران عراق هشدار داد کـه   ،همین جهت

. دنـ اندیشه تهاجم به جنوب را در سـر نپروران 

پس از آن، گزارش شد که نیروهاي عربسـتان  

ســعودي بــراي حمایــت از کویــت در مقابــل 

ویـت حرکـت   ه سوي کادعاهاي ارضی عراق ب

 عــالوه بــر آن، عربســتان ســعودي . دانــ کــرده

هـاي حفرالبـاطن،    تصمیم به ساختن پادگـان 

ــتان  ــرقی عربسـ ــمال شـ ــع در شـ  40 و واقـ

یـک شــهرك  . کیلـومتري مـرز عــراق گرفـت   

نظامی نیز در این ناحیه بـه نـام ملـک خالـد     

هـزار نفـر    70ظرفیت استقرار  کهساخته شد 

سـات  ایجـاد تأسی تردیـد   بـی  .داشـت در خود 

مذکور ناشی از نگرانـی عربسـتان سـعودي از    

  . تجاوز عراق به آن کشور نیز بوده است

واکـنش   ،پیشروي عراق در خاك کویـت 

مطبوعـات ایـران   . داشتایران را نیز به دنبال 

را نسبت به کویت  طلبانه عراق سیاست توسعه

طلبانـه اسـرائیل نسـبت بـه      با سیاست توسعه

دولـت  لـذا   .کردنـد کشورهاي عربی مقایسـه  

ایران آمادگی خود را براي دادن کمک نظامی 

به کویت در صورت تقاضاي آن کشـور اعـالم   

 ,Arab Report and Record, 1973) کـرد 

p.157) .یـت  تري با کو روابط نزدیک مچنینه

تـوان از دیـدار    برقرار کرد که در این مورد می

  . وزیر امور خارجه ایران از کویت نام برد

شوروي به ایـن علـت کـه     در این میان،

هم با عراق و هـم بـا کویـت روابـط نزدیکـی      

 از بروز واکنش رسمی خودداري کـرد؛  داشت،

هایی را بـراي   البته، دولت عراق تالشهرچند 

حمایت شوروي از ادعاهـاي ارضـی خـود بـه     

یـک روز بعـد از    هبـه فاصـل  . عمل آورده بـود 

، 1973مـارس   21برخورد الصـامه، یعنـی در   

در سـوم  . به مسـکو پـرواز کـرد    صدام حسین

گورشکف، . گ.نیز دریاساالر س 1973آوریل 

از بغـداد   ،فرمانده کل نیروي دریایی شـوروي 

در آن ). 405 ص ،1355بــورل، (دیــدار کــرد 

زمان، شایع بود که عـراق قصـد دارد پـس از    

تصرف جزایر وربه و بوبیان، آنها را در اختیـار  

ن جزایـر  شوروي قرار دهد تا این کشور در ایـ 

تی بـراي  هـاي تـدارکا   اقدام به تأسیس پایگاه

شد که بین عراق و  گفته می. ناوگان خود کند

شوروي توافقی مبنی بر استفاده نظـامی از دو  

جزیره مذکور به عمل آمده و ممکن است این 

توافق در ضمن پیمان دوسـتی پـانزده سـاله    

ا رسـید،  به امضـ  1972عراق و شوروي که در 

  . شدانجام شده با

ــی   ــورهاي غرب ــز کش ــان دادن نی از نش

ــد  ــودداري کردنـ ــنش خـ ــد  ؛واکـ ــر چنـ هـ

نه عـراق  طلبا طلبانه و جاه هاي توسعه سیاست
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هم زننـده ثبـات   را نسبت به کویت عامـل بـر  

کــار و طرفــدار غــرب در  هــاي محافظــه رژیـم 

دولــت انگلســتان کــه . دانســتند منطقــه مــی

نیروهاي خود را از خلیج فـارس بیـرون بـرده    

تمایلی بـه بازگشـت مجـدد بـه منطقـه      بود، 

سیاست آمریکا نیز به دنبال شکسـت  . نداشت

ــا ــه اجتن ــذیرش تعهــدات در ویتنــام ب ب از پ

ی در نقاط مختلف هاي نظام جدید و درگیري

ا تمایلی به دخالـت  این، آمریکبنابر. جهان بود

  . مستقیم در این مورد نداشتمستقیم یا غیر

ــه  ــا توجــه ب  شــرایط بــه ایــن ترتیــب، ب

زمـان مناسـبی را   رهبـران عـراق   ، المللی بین

نتخاب کرده بودند، اما به کویت ا براي تجاوز 

رسـد کـه آنهـا در مـورد حمایـت       به نظر مـی 

ــتان ــت،    عربسـ ــران از کویـ ــعودي و ایـ سـ

به . هاي درستی به عمل نیاورده بودند ارزیابی

بـال حمایـت قـاطع ایـران و     هر حـال، بـه دن  

هاي عراقی از سعودي از کویت، نیروعربستان 

  . ادامه تجاوز به خاك کویت منصرف شدند

ــت   ــد از برخــورد الصــامه، دول دو روز بع

کویت یادداشت اعتراضی بـراي دولـت عـراق    

ه نیروهاي عراقـی  فرستاد و درخواست کرد ک

دولت عراق . نشینی کنند از خاك کویت عقب

در پاسخ اعالم کرد که در مورد مـرز بـین دو   

. حاصل نشده اسـت  کشور هنوز توافق رسمی

ــتاد و     ــري فرس ــت دیگ ــوراً یادداش ــت ف کوی

خواستار مذاکره با دولت عـراق شـد و اخطـار    

کرد کـه در صـورتی کـه عـراق آمـاده انجـام       

مذاکره نباشد، مسئله را بـا سـایر کشـورهاي    

  . عرب در میان خواهد گذاشت

متعاقب آن، وزیر امور خارجه عراق   

آوریـل   6براي مذاکره با مقامـات کـویتی، در   

ــذاکرات. ، وارد کویــت شــد1973  ،در ایــن م

مبناي اظهارات وزیر امور خارجه عراق بیشـتر  

وي ادعاي عراق نسبت به جزایـر  . سیاسی بود

وربه و بوبیان و مناطق ساحلی متصل به آنهـا  

وزیر امور خارجـه عـراق اظهـار    . را تکرار کرد

داشت که عراق براي صادرات نفت خـود نیـاز   

رمینال نفتی در جزیـره بوبیـان   به ایجاد یک ت

افزود که عراق مایـل اسـت یـک خـط     و دارد 

لوله انتقال نفت به این ترمینال نیز در خـاك  

ــد ــه  . کویــت احــداث کن ــل ب ــت در مقاب کوی

اســتناد کــرد کــه ظــاهراً  1963 هــاي توافــق

. کننـد  را تأیید می 1932هاي متبادله در  نامه

ارد کـرد کـه هـیچ یـک از مـو      مـی عراق ادعا 

نامـه   المللـی یـک موافقـت    کور از نظر بـین مذ

 ,Litwak) شـوند  آور تلقـی نمـی   حقوقی الزام

1981, p.29) . بیشـتر مبنـی بـر     1963توافق

شناسایی اسـتقالل کویـت بـود تـا شناسـایی      

هـاي   در نامـه . زهاي موجود بین دو کشـور مر

صراحت جزایر وربه و بوبیان  هب 1932متبادله 

مالی خلـیج  و چند جزیره دیگر در کوشـه شـ  
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. قرار گرفته استفارس تحت حاکمیت کویت 

کرد در مـورد ایـن مسـئله     اما عراق سعی می

ــد   ــد کن ــک و تردی ــاد ش ــه  . ایج ــخ ب در پاس

درخواست عراق براي ایجاد یک ترمینـال آب  

عمیق در شمال خلیج فـارس، کویـت اظهـار    

جزیـره   هـاي اطـراف   داشت کـه اگـر چـه آب   

بسـیار   اتیسیسـ بوبیان براي ایجـاد چنـین تأ  

کویت حاضـر اسـت اجـازه    است، اما عمق  کم

هـاي   عبور یک خط لوله نفـت را از سـرزمین  

 ,Meed)خود به یک ترمینال ساحلی بدهـد  

1973, p.29).     اما وزیر امور خارجـه عـراق بـا

ارائـه یـک پیشـنهاد دیگــر کـه بـراي کویــت      

شکست مذاکرات  اتغیرقابل قبول بود، موجب

 ,Nyrop) وردسـه روزه دو کشـور را فـراهم آ   

1977, p.237).  

ــل  28در  دولـــت عـــراق   1973آوریـ

یادداشتی براي دولت کویت ارسـال کـرد کـه    

در آن گفته شده بود حل و فصـل اختالفـات   

بـه منـافع عـراق و کویـت      بین دو کشور تنها

هـاي   شود، بلکه به منافع و هـدف  مربوط نمی

که حزب بعث و دولت  ،ملی تمام جهان عرب

داننـد،   د به دفاع از آن مـی هعراق خود را متع

، دولـت عـراق   عـالوه بـر آن  . دشـو  مربوط می

هاي  هاي مرزي سال نامه اعالم کرد که موافقت

ــور را  1923و  1920 ــین دو کش ــرز ب ــه م ، ک

، بـا توجـه بـه اینکـه عـراق در      کند تعیین می

و شده تحت نفوذ خـارجی بـوده   هاي یاد سال

، به دلیل اصل تغییر اساسـی اوضـاع و احـوال   

مقابل، کویت اعالم کرد که در . اعتبار است بی

ي مرزي مذکور هنوز معتبـر و  نامه ها موافقت

  . آورند الزام

دولــت کویــت بــراي حــل تــالش دیگــر 

 1973در سال  اختالفات مرزي بین دو کشور

شـیخ جـابر احمـد    . دشه ا شکست مواجب نیز

 20الصباح، ولیعهد و نخست وزیر کویت، بین 

رسمی از عراق بـه   يزدیدبا 1973اوت  22تا 

عمــل آورد و تــالش کــرد مقامــات عراقــی را 

ترغیب کند اختالفات بین دو کشور را حـل و  

هـاي   نمایند تا راه براي توسعه همکاريفصل 

. سیاسی و اقتصادي بین دو کشور هموار شود

اما رهبران عراق تأکید کردند در صورتی کـه  

ار کویت جزایر وربه و بوبیان را به عـراق واگـذ  

مدت به عـراق اجـاره   ، یا آنها را براي بلندکند

دهد، حاضرند مرزهاي بین دو کشور را فقـط  

. بــه صــورت دوفــاکتو بــه رســمیت شناســند 

بـه  کویـت  تالشی که با رد آن از طرف کشور 

نیروهـاي نظـامی    ،از آن پـس . بست رسید بن

عراق سه بار دیگر به خاك کویت تجاوز کرده 

مقامات کـویتی را  روي جزئی کردند تا  و پیش

براي دست کشیدن از دو جزیره مذکور تحت 

اما هر بار با مقاومـت شـدید   . فشار قرار دهند

  . ها مواجه شدند کویتی
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نســبت بــه  عــراقادعاهــاي . 2-2

  ) 1975-80(کویت 

بعد از توافق ایران و عراق در مارس   

ــی 1975 ــه م ــع    ، گفت ــراق موض ــه ع ــد ک ش

یتی در تري در مذاکره بـا مقامـات کـو    معتدل

ود بـا ایـن کشـور در پـیش     مورد اختالفات خ

زیرا مایل اسـت کـه کشـورهاي     گرفته است،

مربـوط  خلیج فارس اجازه دهند تا در پیمـان  

. یـرد عهـده گ  به امنیت این منطقه نقشی بـر 

کـرد، سیاسـت    آنچه این نظریه را تقویت مـی 

تر عراق بعد از حل و فصـل اختالفـات    معتدل

بـود؛  خـارجی خـود   خود بـا ایـران در روابـط    

کـه روابـط خـود را بـا کشـورهاي      ي ا گونـه  به

ماننـد  کار و طرفدار غرب در منطقـه   محافظه

. بهبود بخشید عربستان سعودي، مصر و اردن

اي در مورد حل و  ، موافقت نامهدر همان سال

ــه     ــود در منطق ــرزي خ ــات م ــل اختالف فص

. طرف با عربستان سعودي به امضـا رسـاند   بی

ل دیـدار انورسـادات، رئـیس    همچنین به دنبا

 1975مصر، از کویت و بغداد در مه  يجمهور

تري در  گفته شد که کویت نیز موضع معتدل

پـیش گرفتــه و مایــل اسـت در مــورد اجــاره   

هاي خود در مقابل انتقال  قسمتی از سرزمین

اما ایـن  . یت مذاکره کندآب از اروندرود به کو

ـ    امیدواري زودي جـاي  ه ها دیـري نپاییـد و ب

زیرا نخسـتین گـام در    د را به بدبینی داد،خو

راه بهبود روابط عراق و کویـت ایـن بـود کـه     

عراق نیروهاي خود را از خاك کویـت، کـه از   

در آن کشور مستقر شـده بودنـد، فـرا     1969

  . خواند

ــن     ــرزي و حس ــه م ــاي عهدنام ــا امض ب

که به اختالفات مرزي ایران  1975همجواري 

رونـدرود خاتمـه داد، دولـت    و عراق در مورد ا

عراق براي توجیه حضور نیروهایش در باریکه 

القصر، به طور روز  ساحلی کویت، در جنوب ام

هـاي   رو شد؛ زیـرا بهانـه   با مشکل روبه افزونی

منظـور   بـه عراق براي ادامه حضور نیروهـایش  

در ایـن  . القصـر از بـین رفـت    دفاع از بنـدر ام 

رد کـه  کـ  مـی  دولت کویـت اسـتدالل   ،هنگام

دلیل استقرار نیروهاي عراق در خـاك کویـت   

القصـر   به منظور دفاع از بندر ام 1975ز قبل ا

در مقابل حمالت احتمـالی ایـران بـود، ولـی     

هاي خـود را بـا    حال که ایران و عراق اختالف

اند، دیگـر بـه ادامـه     و فصل کردهل حیکدیگر 

حضور نیروهاي عراقی در خاك کویت نیـازي  

هــا بایــد از خــاك کویــت رونیســت و ایــن نی

عالوه بـر آن، کویـت معتقـد     .خوانده شوندفرا

بود که بعد از حل و فصـل اختالفـات مـرزي    

بین ایران و عراق، که به رفع تشنج در منطقه 

ــراي     ــراق ب ــی ع ــاي امنیت ــرد، ادع ــک ک کم

بوبیـــان و وربـــه حاکمیــت بـــر دو جزیــره   

به این ترتیب، از . اساس است غیرمنطقی و بی
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ها، دالیل عراق در مورد دو جزیره  نظر کویتی

هـا   در حـالی کـه، عراقـی   . ور متزلزل شدمذک

کردند که با تعیـین خـط تـالوگ بـه      ادعا می

عنوان مرز ایـران و عـراق در ارونـدرود طبـق     

نیاز  1975عهدنامه مرزي و حسن همجواري 

عراق به ایجاد یک بندر آب عمیق در جزیـره  

ــه اســت  ــزایش یافت ــان اف ــذا  بوبی ــر  ازو ل نظ

واگذاري دو جزیره مذکور بـه عـراق    ،ها اقیعر

فشـار عـراق بـه     ،همین جهتبه . بودضروري 

کویــت بــراي واگــذاري حاکمیــت دو جزیــره 

ساله  99مذکور و یا اجاره دادن آن به صورت 

 ,Washington post, 1975) افـزایش یافـت  

p.28).   

در جریان مذاکرات رسـمی و غیرسـمی   

پذیرفت که تهدید بین دو کشور، دولت عراق 

تـه اسـت،   جنگ بین ایران و عراق از میـان رف 

القصـر هنـوز نیـاز بـه      اما ادعا کرد که بندر ام

. دفاع در مقابل حمالت احتمـالی آینـده دارد  

ــاده اســت  عــراق خــا طر نشــان کــرد کــه آم

شـده بـین دو   نامه هـاي قبلـی منعقد   موافقت

کشـور را بپــذیرد، مشــروط بــر اینکــه دولــت  

به و بوبیان را که فاقـد سـکنه   کویت جزایر ور

، بـراي  هستند و مورد استفاده کویت نیسـتند 

صـدام   .مدت به ایـن کشـور اجـاره دهـد    بلند

حسین ادعا کرد که هدف عراق توسعه ارضی 

ان کویت نیست، بلکه هدف بیشـتر ایـن   یبه ز

است که عراق بـه عنـوان یـک کشـور خلـیج      

ــود     ــم از خ ــد ه ــادر باش ــارس ق ــم از و ف ه

ر مقابل تهدیـد خـارجی دفـاع    همسایگانش د

، صـدام حسـین روشـن    تـر اینکـه   مهـم . کنـد 

گونه تحدید حدود مرزهاي عراق و ساخت هر 

کویت باید بر اساس نیازهاي دفاعی و امنیتی 

هـیچ   ،در غیر این صـورت . عراق صورت گیرد

گونــه تحدیــد حــدودي انجــام نخواهــد شــد  

)Abdulghani, 1984, p.159(   

مبنـی بـر    هـاي عـراق   کویت درخواسـت 

یـان را رد  واگذاري و یا اجاره جزایر وربه و بوب

سیسـات، پاسـگاه و   کرد و شروع به احـداث تأ 

. ایر مذکور نمـود استقرار نیروهاي خود در جز

کرد که این جزایـر بخـش    کویت استدالل می

ین کویــت نیســتند، بلکــه کــوچکی از ســرزم

چهارم کل وسعت کویت را تشکیل   تقریباً یک

وه بر آن، این جزایر به قدري بـه  عال. دهند می

سواحل کویت نزدیک هستند که کنترل آنهـا  

نها حاکمیت به وسیله یک دولت خارجی نه ت

انـدازد، بلکـه امکـان     کویت را به مخاطره مـی 

رگیر اخـتالف بـا همسـایگان    دارد کویت را د

اي کـه کویـت مایـل بـه آن      خود کند؛ مسئله

  . نیست

نیـز در  موضوع جزایر در پارلمان کویـت  

مورد مذاکره قـرار گرفـت و    1975ژوئیه  12

پارلمان کویـت بـر حاکمیـت ایـن کشـور بـر       
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هـاي   نامـه  ، کـه طبـق موافقـت   جزایر مـذکور 

 المللی در داخل خاك کویت قـرار گرفتـه   بین

مقامات مسئول کویتی اظهار . ، تأکید کردبود

داشتند که کویت همیشه یک سیاست صـلح  

در پیش گرفتـه  طرفی را با همسایگانش  و بی

است و تقاضاي عراق براي اسـتفاده از جزایـر   

مذکور به منظور مقاصـد نظـامی بـا سیاسـت     

مقامـات  . طرفی ایـن کشـور مغـایرت دارد    بی

کــویتی پیشــنهاد کردنــد کــه اگــر عــراق بــه 

نی نیـاز  بندرهاي کویت بـراي مقاصـد بازرگـا   

ــن کشــور مــی  ــام  داشــته باشــد، ای ــد تم توان

یار عراق قرار دهـد و  تسهیالت الزم را در اخت

هاي اقتصادي نیز بـه ایـن کشـور     حتی کمک

هـا را   توسط عراق، کویتین آاما رد . اعطا کند

هاي همسـایه عـرب    نسبت به مقاصد و انگیزه

ــرد  ــکوك ک ــود مش ــاوز  . خ ــب آن، تج متعاق

نیروهاي عراقی به خاك کویت و برخوردهاي 

ــد   ــه ش ــر گرفت ــین دو کشــور از س ــرزي ب . م

راقی در مرزهـاي بـین دو   تحرکات نیروهاي ع

، و از ســرگیري 1976کشــور، در ســپتامبر  

ــان، در   ــه جیرف حفــاري چــاه نفــت در منطق

، 1977هاي مورد اختالف، در اوایـل   سرزمین

موجب برخوردهاي نظامی بـین نیروهـاي دو   

کشور شد و این امر روابط بین عراق و کویـت  

  .را تیره کرد

ا زیـر  ،اما این تیرگی روابط دیري نپایید 

ــا     ــراق ب ــط ع ــکار رواب ــود آش ــال بهب ــه دنب ب

شروع شـده   1975ویژه از  ههمسایگانش، که ب

عــراق بــا کویــت بــه نحــو قابــل بــود، روابــط 

در چنــدین عامــل . اي بهبــود یافــت مالحظــه

نخست آنکـه   :بهبود روابط دو کشور مؤثر بود

عراق خواستار ایفاي یک نقش سیاسی فعـال  

ق نسبت بـه  ادامه ادعاهاي عرا. در منطقه بود

از امکان ایفاي چنین نقشی جلوگیري  کویت،

این مسئله در میان کشورهاي خلـیج  کرده و 

هـایی را در مـورد مقاصـد و     ظـن  فارس، سوء

. هــاي نهــایی عــراق ایجــاد کــرده بــود هــدف

دیـد   راین، در ایـن زمـان بغـداد الزم مـی    بناب

 طور موقت بهادعاهاي خود را نسبت به کویت 

آنکـه بـا سـفر سـادات،     دوم . مسکوت گـذارد 

المقــدس و  ي مصـر، بــه بیـت  رئـیس جمهــور 

هـاي   نامـه  شناسایی اسرائیل و انعقاد موافقـت 

ب منـزوي  کمپ دیویـد، مصـر در جهـان عـر    

کـرد تـا رهبـري     شده بود و بغداد تالش مـی 

انزواي سیاسـی  . جهان عرب را در دست گیرد

مصر، مرکز سنتی جهان عرب، مواضـع عـراق   

  . ردرا در منطقه تقویت ک

گام دیگري که عراق براي رفع سوء ظـن  

کشورهاي ساحلی خلیج فارس برداشت، وارد 

. کردن ضربه به حزب کمونیسـت عـراق بـود   

کــار و  هــاي محافظــه ایــن امــر از نظــر رژیــم
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پادشـاهی کشــورهاي ســاحلی خلــیج فــارس  

ــراق از     ــدن ع ــانه دور ش ــی و نش ــت تلق مثب

ــی   ــوب مـ ــوروي محسـ ــد شـ تهدیـــد . شـ

ــدئولوژي ــار ای ــاي خ ــه، همیشــه ه ج از منطق

ــوده اســت  ــن کشــورها ب ــی ای . موجــب نگران

ــین ــوروي در  همچنـ ــت شـ ــراق  سیاسـ ، عـ

ــل  افغانســتان ــاي آوری را  1978بعــد از کودت

ــر   خــالف محکــوم کــرد و در شــاخ آفریقــا ب

نمود، به اتفـاق   شوروي که از اتیوپی دفاع می

  . عربستان سعودي از سومالی حمایت کرد

بـه آن  با توجه به شـرایط جدیـدي کـه    

اشاره شد، بار دیگر دولت کویت شروع به حل 

به . و فصل اختالفات مرزي بین دو کشور کرد

ــن  ،همــین جهــت مــذاکرات دو کشــور در ای

ادامـه   1978و  1977هـاي   زمینه طـی سـال  

در نتیجه مذاکرات مذکور، دولت عـراق  . یافت

موافقت کرد که نیروهاي خود را بعد از حدود 

طارق عزیز، . ا خوانداز خاك کویت فر ده سال

وزیـر اطالعــات عــراق، اظهـار داشــت کــه دو   

زي بـه  کشور براي حل و فصل اختالفـات مـر  

اند که نیروهـاي   توافق رسیده و موافقت کرده

خود را به مسافت یک کیلومتر از مـرز مـورد   

 Arab Report) خواننـد فرااختالف به عقـب  

and Memo, 1977, p.15).  

خـود را بـا   هر چند دولت عراق موافقـت  

ــران دو   تشــکیل کمیســیون مشــترکی از وزی

کشور براي حل و فصل اختالفـات مـرزي در   

 ,Nyrop, 1977) اعالم کرده بود 1977ژوئیه 

p.237) .اي  نامـه  گونه موافقت با این حال، هیچ

در مورد حل و فصل اختالفات مرزي بـین دو  

ــه ایــن ترتیــب  ــه امضــا نرســید و ب  ،کشــور ب

نشـده   نها همچنان حـل ختالفات مرزي بین آا

دو کشور توجه خـود را   ،از آن پس. باقی ماند

به توسعه همکاري هاي اقتصادي و بازرگـانی  

  . بین خود معطوف کردند

با پیروزي انقالب اسـالمی ایـران، عـراق    

هاي دیگري براي نزدیکی با کویت و سایر  گام

ایـن  . خلیج فارس برداشت کشورهاي ساحلی

هـاي مـذکور    دولت کرد تا به کشور تالش می

بقبوالنــد کــه در مقابــل تهدیــد ایــدئولوژیک 

در . انقالب ایران با عراق منافع مشترك دارند

ر کوششـی  ا هـ بعراق اعالم داشت  ،این زمینه

ثبــات کــردن  کــه بــه منظــور متزلــزل و بــی

از طریـق   ،کشورهاي خلیج فارس انجام شـود 

در حـالی کـه   لـذا  . دکرنظامی مقابله خواهد 

ورد جزایـر وربـه و بوبیـان هنـوز     اختالف درم

ان پابرجا بـود، خصـومت رژیـم عـراق بـا ایـر      

 1969بـرخالف   ،بـار    اما ایـن . دوباره آغاز شد

موقتــاً عــراق درخواســت اجــازه اســتقرار     

نیروهایش را در خـاك کویـت بـراي دفـاع از     

جنبــه ایــن اقـدام کــه  . اعــالم نکـرد القصـر   ام

دغـام  هـا را از ا  تاکتیکی داشت، نگرانی کویتی
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 ,Litwak) کشور خـود در عـراق کـاهش داد   

1981, p.32).  

ادعاهــاي عــراق نســبت بــه . 2-3

  )1980-90(کویت 

در ســپتامبر  بـا تجـاوز عــراق بـه ایـران،    

 بار دیگر دولت بغداد بهانه خـوبی بـه   ،1980

خـود را نسـبت   دست آورد تا دوباره ادعاهاي 

بوبیـان مطـرح    ویژه جزایر وربه و هب ،به کویت

داشت که جنگ با ایـران   راق اظهار میع. کند

اهمیــت داشــتن ســواحل بیشــتر را بــراي آن 

کشـور آشــکار سـاخته و اهمیــت جغرافیــایی   

خـوبی بـراي عـراق روشـن کـرده         هکویت را ب

ـ . است خـوبی   هدر واقع، نیروي دریایی ایران ب

توانست نیروي دریایی عراق را از فعالیـت بـاز   

ود محصـور  هـاي خـ   دارد و آنها را در پناهگـاه 

ي زیـرا نیـرو   ه آنها ندهد،کند و اجازه خروج ب

هاي خلیج  بر آب دریایی ایران در طول جنگ

فارس مسلط بود و نیـروي دریـایی عـراق بـه     

  . هیچ وجه قادر به مبارزه و رقابت با آن نبود

بـا عنـوان کـردن     1980دولت عراق در 

د موافقـت دولـت   کـر تهدیدات ایـران، سـعی   

نـود و نـه سـاله جزیـره      کویت را براي اجـاره 

عامـل   ،در ایـن زمـان  . بوبیان بـه دسـت آورد  

سـایر عوامـل    تیک اهمیت بیشـتري از یژئوپول

کردنـد   هـا تـالش مـی    عراقی. کسب کرده بود

ند کـه پیشـنهاد آنهـا را    سازکویت را متقاعد 

مبنی بر حل و فصل نهایی اختالفـات مـرزي   

بــه همــین . در مقابــل اجــاره جزایــر بپــذیرد

ــور ــراق در  د ،منظ ــت ع ــه  10ول  1980فوری

سعدون شاکر، وزیر کشور را براي مذاکره بـه  

ــا مقامــات . کویــت فرســتاد وي در مــذاکره ب

کویتی اجاره جزایر وربه و بوبیان را در مقابـل  

 Arab) تحدیــد حــدود مرزهــا تقاضــا کــرد

Times, 1981, p.12) . اما دولت کویت حاضر

در نتیجــه، . نشــد پیشــنهاد وي را بپــذیرد  

اکرات شاکر با مقامات کـویتی بـدون اخـذ    مذ

. نتیجه پایان یافت و وي کویت را تـرك کـرد  

مقامات رسـمی کویـت حتـی قبـل از دیـدار      

صراحت اعالم کرده بودند که  هسعدون شاکر ب

توانند پیشنهاد عـراق را مبنـی بـر اجـاره      نمی

مـدت  صورت بلند زایر وربه و بوبیان بهدادن ج

  .)wright, 1983, p.184(بپذیرند 

کتـابی تحـت    1981در  ،از طـرف دیگـر  

پژوهشـــی جغرافیـــایی در جزایـــر «عنـــوان 

 »الحریه بغـداد «توسط چاپخانه  »فارس خلیج

که یک بنگاه انتشاراتی دولتی اسـت، انتشـار   

جزایر وربه و بوبیان جزو  ،در این کتاب. یافت

قلمرو عراق قلمداد شده و ضمن ابـراز تردیـد   

 ،زیـره فیلکـا  نسبت به حاکمیت کویـت بـر ج  

ه ســـاکنان ایـــن جزیـــره آمـــده اســـت کـــ

ــراق  االصــ عراقــی ــاو ع ــه ف ــوده و از منطق ل ب

بـا توجـه    ،همچنین در کتاب مذکور. اند آمده
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، بـا  به ریشه اختالفات میـان عـراق و کویـت   

که مسـائل   بود آمیزي نوشته شدهلحن تهدید

حاکمیـت بـر جزایـر    موجود در رابطه با نـزاع  

منبـع   ،دهشـ نکنون حـل  خلیج فارس کـه تـا  

  . د بوداههاي سیاسی آینده خو کشمکش

به هر حـال دولـت عـراق بـراي متقاعـد      

ذاري جزایـر مـذکور   کردن کویت جهـت واگـ  

 ،1981در فوریــه . کــرد همچنـان تــالش مـی  

براساس درخواست عـراق، مـذاکراتی بـین دو    

در ایـن  . کشور در مورد مرزها صورت گرفـت 

دود عراق مسئله تحدید ح بار دیگر ،مذاکرات

اما  ،مرزها را در مقابل اجاره جزایر مطرح کرد

رتیبات ت«دولت کویت حاضر به قبول بررسی 

هـا بـه نتیجـه     نشـد و تـالش عراقـی   » جدید

ــس از آن .(Meed, 1981, p.23) ســیدنر  ،پ

دولت عراق براي وادار کردن کویت بـه قبـول   

هاي خـود بـه اسـتفاده از سیاسـت      درخواست

 صـدام حسـین  . روي آورد »تهدید و تحبیب«

بعد از انفجارات بمب در کویت در اواخر ژوئن 

کسـان   هـا و  داد که فلسـطینی ، اخطار 1981

نبایـد   ،کننـد  دیگري که در عراق زندگی مـی 

هـاي عـرب و    روابط ایـن کشـور را بـا دولـت    

روابـط  «ویژه بـا کویـت کـه عـراق بـا آنهـا        هب

وي . دارد، به مخاطره اندازند »برادرانه نزدیک

شت کـه عـراق آمـاده اسـت دو نفـر      اظهار دا

ت فلسطینی را که در انفجارات بمـب در کویـ  

اگـر  «انـد،   دست داشته و به عراق فـرار کـرده  

دستگیر » این امر در جهت منافع کویت باشد

ولـی در همـان زمـان    . و تسلیم کویـت کنـد  

ر آشـکار در مصـاحبه بـا    به طـو صدام حسین 

نگـار کـویتی دوبـاره درخواسـت      یک روزنامـه 

ان را ق مبنی بر اجاره نود و نه سـاله بوبیـ  عرا

خواهــد در  وي گفـت عــراق مـی  . تکـرار کــرد 

هـاي   و یـا بخـش   –بخشی از جزیـره بوبیـان   

 ـ  اگر مناسـب باشـد  ـ دیگري از خاك کویت  

بـراي دفـاع از عـراق و    «یـک پایگـاه دریـایی    

م حسین بـار دیگـر   صدا. سیس کندتأ» کویت

: ردکیـد کـ  نگـار کـویتی تأ   خطاب به روزنامـه 

حــل و فصــل مســئله مــرزي کــامالً در     «

این امر نیـاز  . هاي برادران کویتی ماست دست

» دارد) کویـت (به اتخاذ تصمیم از طرف شما 

(Nonneman, 1986, pp.41-42).  

گونه  هیچاما مقامات کویتی در این مورد 

پـس از  . واکنش رسمی از خود نشـان ندادنـد  

آنکه سیاست تهدید و تحبیـب عـراق نیـز بـه     

 روشتیجه نرسید، ظاهراً صـدام حسـین بـه    ن

 1981وي در تابسـتان  . دیگري متوسـل شـد  

تمایل عراق را بـراي بـه دسـت آوردن نـوعی     

 5کنترل بر جزایر وربه و بوبیان بـراي مـدت   

آشـکار بـود هـدف     ؛ هر چندسال بیان داشت

ایـن کشـور اجـاره جزایـر مـذکور بـه       واقعی 

ولت د. مدت یا نود و نه ساله استصورت بلند
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سـال   5کویت کـه اطمینـان نداشـت بعـد از     

نیروهاي عراقی از جزایر مذکور عقب نشـینی  

یـک  . کنند، با درخواست عراق مخالفت کـرد 

 ،طارق عزیز، وزیر امور خارجه عـراق  ،ماه بعد

امنیت « :دکر اعالمبراي کاهش نگرانی کویت 

   .»کویت، امنیت ماست

دولت عراق براي اینکه بتواند  ،پس از آن

هاي مـالی از کویـت دریافـت     مچنان کمکه

رد تا مسئله اختالفات مـرزي را  ککند، تالش 

. جلوه دهـد  »اختالفات کم اهمیت«به عنوان 

ر عـراق در  حمید الوان، مشاور رئـیس جمهـو  

اي با روزنامه کویتی  امور خارجی، در مصاحبه

اظهار داشـت   1981دسامبر  22، در السیا

اختالف «ویت که مسئله مرزي بین عراق و ک

بـه هـر حـال، بـا توجـه بـه       . اسـت  »کوچکی

هاي مالی بسیار زیـادي کـه کویـت در     کمک

داد و  ریان جنگ در اختیار عـراق قـرار مـی   ج

نیز با عنایت به اتکـاي لجسـتیکی بغـداد بـه     

-84هـاي   کویت، عراق ناگزیر شد طـی سـال  

از وارد آوردن فشـار بـه کویـت جهـت      1980

ــاختوادار  ــه ق  سـ ــور بـ ــن کشـ ــول ن ایـ بـ

بنـابراین،  . هـایش، خـودداري کنـد    درخواست

دیگر مسئله اجـاره   1984عراق از این پس تا 

آشـکار  ؛ هر چنـد  جزایر مذکور را مطرح نکرد

جنبـه تـاکتیکی    بود که این اقدام عراق کامالً

  . دارد

کویت نیـز کـامالً روشـن     ،از طرف دیگر

ساخته بود که به هـیچ وجـه قصـد واگـذاري     

کویـت بـراي   . نـدارد  را جزایر خود بـه عـراق  

تأکید حاکمیت خویش بر جزیـره بوبیـان، در   

ــپتامبر  ــل س ــه   1982اوای ــوط ب ــرارداد مرب ق

مطالعـات تـوجیهی اولیـه بـراي توسـعه ایــن      

بـه    .(Meed, 1982, p.4) جزیره را امضا کرد

در اواسط اکتبـر سـاختن    ،موجب این قرارداد

پل بین بوبیان و سـرزمین اصـلی کویـت     کی

طـرح  «پل، کـه یـک   این ساختمان . شد آغاز

مـاه بـه    پـنج  در مـدت  ،نامیده شـد  »انقالبی

ایـن پـل    .(Meed, 1982, p.15) اتمام رسـید 

میلیــارد دالر  1کیلــومتر طــول داشــت و  30

تسـریع  تردید،  بی. براي احداث آن هزینه شد

غیرقابل انتظار در اجـراي ایـن پـروژه توسـط     

کویــت : کویــت یــک دلیــل سیاســی داشــت 

ها  ات عراقیت به این وسیله به اظهارخواس می

مبنی بر اینکه این جزایر فاقد سکنه هسـتند،  

هـاي   تأسیساتی در آن وجود ندارد و فاقـد راه 

، پاسخ داده و ایـن بهانـه را از   هستندارتباطی 

  . آنها بگیرد

در کویت برخی معتقد بودند که با توجه 

و لجسـتیکی کویـت بـه     هـاي مـالی   به کمک

این کشور باید جنگ با ایران،  در جریان عراق

از این موقعیت براي تحدیـد حـدود مرزهـاي    

 ،بـه همـین جهـت   . خود با عراق استفاده کند
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ــه  چنــد نفــر از نماینــدگان    1983در ژانوی

پارلمان کویت از دولت درخواست کردند کـه  

هـایی   براي تحدید حدود نهایی مرزها، تماس

از  اما دولت کویـت . دسازبا دولت عراق برقرار 

اینکه ممکن است این مسئله بار دیگر سـبب  

طرح تقاضاي عراق براي اجاره جزایـر مـذکور   

شود، از برقراري هرگونه تماس با دولت عراق 

  . در این خصوص خودداري کرد

ر به یگدبار دولت عراق  ،به بعد 1984از 

طور جدي مسئله اجاره جزایر وربـه و بوبیـان   

ن مسـئله  دولت عـراق بـه ایـ   . را پیگیري کرد

وقوف کامل پیدا کرده بود کـه دولـت کویـت    

مایل است تا آنجـا کـه امکـان دارد هـر چـه      

زودتر تحدید حدود نهـایی مرزهـاي بـین دو    

ــور صــورت گیــرد  ک امــا دولــت عــراق   . ش

اي براي  خواست از این امر به عنوان وسیله می

گرفتن امتیاز در مورد جزایـر وربـه و بوبیـان    

ــد ــتفاده کن ــه . اس ــوم م ــدام  ،1984در س ص

حسین در یک مصـاحبه طـوالنی بـا روزنامـه     

در  اختالفالوطن، چاپ کویت، وجود هرگونه 

کید نمـود  را رد کرد و تأ روابط عراق با کویت

. است »عالی«که روابط رسمی بین دو کشور 

عراق همیشه آماده بوده و «: وي اظهار داشت

اکنون نیز آماده است تا مرزهـاي خـود را بـا    

که جو  زمانی«: وي افزود. »کند کویت تحدید

ایـن مسـئله   » براي این اقدام مناسـب گـردد  

منظـور وي از   ،بدون شـک  .تواند حل شود می

ایجاد جو مناسب، موافقت کویت بـا پیشـنهاد   

عراق مبنی بر اجاره جزایر وربه و بوبیـان بـود   

)Nonneman, 1986, p.75(.  

ایـران توانسـت بـه یـک      1984 سال در

ایران طـی  . عراق دست یابد پیروزي بزرگ بر

مایل مربـع   76یک عملیات نظامی موفق شد 

خیـز جزایـر مجنـون در     هاي نفـت  از سرزمین

حلقـه چـاه نفـت     50ویزه را که هاي ه باتالق

برداري نشده در آن قرار داشـت، تصـرف    بهره

اي  عراق از این امر به عنوان بهانـه  دولت. کند

ردن براي اعمال فشار بر کویت جهت وادار کـ 

هاي خود مبنی  ه قبول درخواستاین کشور ب

دولـت  . کـرد بر اجاره جزایر مـذکور اسـتفاده   

کرد که براي دفـاع از سـرزمین    عراق ادعا می

خود و کویت به جزایر مـذکور نیـاز دارد و در   

صورتی کـه کویـت بـا اجـاره جزایـر مـذکور       

  . موافقت نکند، آنها را بزور تصرف خواهد کرد

ـ  فشار عراقی حـدي زیـاد بـود کـه      هها ب

کویت براي نخستین بار ناگزیر شد به برخـی  

در جریـان  . از تقاضاهاي عـراق تـن در دهـد   

دیــدار شــیخ ســعد عبــداهللا الســالم الصــباح،  

ولیعهد و نخست وزیر کویت، از بغداد کـه در  

انجام شد، گزارش شد کـه بـین    1984نوامبر 

عراق و کویت در مورد جزایـر توافـق حاصـل    

سه جزیـره اسـتراتژیک وربـه و    شده و کویت 
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بوبیان و فیلکـا را در اختیـار عـراق قـرار داده     

 Keesing's Contemporary) اســـــت

Archives, 1985, p.9) .  کویت در مقابل ایـن

گونه امتیازي از عـراق بـراي تحدیـد     امر هیچ

به . حدود نهایی مرزهاي دو کشور نگرفته بود

که شیخ سعد تحـت   هر حال، تردیدي نیست

ها حاضر به قبول ایـن امـر    ر شدید عراقیفشا

وي مسـافرت دو روزه خـود را    ، زیـرا بودده ش

. بـود توصیف کرده  »یوسانهکامالً مأ«به بغداد 

 بودشود که صدام حسین به او گفته  گفته می

ــه   ــت را بـ ــتقالل کویـ ــت وي اسـ ــه دولـ                کـ

به رغم ایـن حقیقـت کـه    «رسمیت شناخت، 

                      ن امــــر مــــردم عــــراق مخــــالف ایــــ   

عـالوه   .(The Middle East, 1985)» هستند

د کـه  شگزارش  1984بر آن، در اواخر نوامبر 

وارد  ان عراقی از مرز کویت عبور کـرده، سرباز

خــاك ایــن کشــور شــده و در منطقــه مــورد 

 انـد  ، تجهیزات ضد هوایی نصب کـرده اختالف

(The Middle East, 1984).  

د از اینکـه دولـت کویـت    به هرحال، بعـ 

جزایــر مــذکور را در اختیــار عــراق قــرار داد، 

بـازي  ران به کویت اخطار کرد که بـا آتـش   ای

این جزایـر را  نکند و اعالم داشت که اگر فردا 

نسبت به  یگونه ادعای تصرف کند، کویت هیچ

کویـت بـراي سـرپوش    . دشته باشدانباید آنها 

اق در گذاشتن بر واگذاري جزایر مذکور به عر

ــات   1985 ــارج از عملی ــه خ ــان را منطق بوبی

دولـت کویـت همچنـین    . دکـر جنگی اعـالم  

ویژه دفـاع   هاعالم داشت که نیروهاي نظامی ب

ضدهوایی خـود را در جزیـره بوبیـان مسـتقر     

کـه جنـگ عـراق و    هـم  تا زمانی . کرده است

ایران ادامه داشت، این امر بهانه خوبی بود تـا  

طلبانه خود را  وسعههاي ت عراق بتواند سیاست

نسبت به کویت توجیه کند و از حل و فصـل  

طفـره رود،  اختالفات مرزي خود با این کشور 

بس در جنـگ هشـت    اما پس از برقراري آتش

. ایران، این بهانه نیز از میان رفت وساله عراق 

مکـرر از  دولـت کویـت بـه طـور      ،از آن زمان

کرد تا دو کشور اقدام بـه   عراق درخواست می

هاي کویـت   تالش. حدید مرزهاي خود کنندت

حد فشار علنی نسبت به عراق  در این مورد تا

به نحوي که عراق ناگزیر شد بـا   گر شد؛ جلوه

همــین  در. درخواســت کویــت موافقــت کنــد

در جریان سفر سمیر عبـدالرزاق، وزیـر   راستا، 

طـرفین   1988کشور عراق، به کویت در اوت 

تشـکل از  موافقت کردند کمیتـه مشـترکی م  

نمایندگان آنها براي تحدیـد حـدود مرزهـاي    

اما بعـدها  . زمینی بین دو کشور تشکیل شود

دولت عراق این امـر را مشـروط بـه واگـذاري     

جزیره بوبیان به عـراق کـرد و بـا ایـن اقـدام      

موجب شد تا تـوفیقی در ایـن مـورد حاصـل     

واحدهایی  1988در اکتبر  ،متعاقب آن. نشود
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کیلـومتري خـاك    20ق از ارتش عراق تا عمـ 

ویت پیشروي کردند، امـا در پـی فشـارهاي    ک

المللی مجبور به تـرك خـاك    اي و بین منطقه

و به پشت مرزهاي بین دو کشور کویت شدند 

یـک  نیز مطبوعات کویت . نشینی کردند عقب

جنگ تبلیغاتی علیه عراق به راه انداختند که 

  . موجب خشم و غضب صدام حسین شد

ــه  ــ 1989در فوری ــداهللا،  ش ــعد عب یخ س

ولیعهد و نخست وزیر کویت، از بغـداد دیـدار   

کرد و براي چندمین بـار از عـراق درخواسـت    

حلی براي پایان دادن به اختالفـات   کرد تا راه

امــا صــدام . مــرزي دو کشــور جســتجو کنــد

زیـر  حسین در جریـان مـذاکره بـا نخسـت و    

اي در  نامـه  کویت از امضـاي هرگونـه موافقـت   

ود مرزهــاي دو کشــور خصـوص تحدیــد حــد 

اي بـه شـکوه و    او طـی مصـاحبه  . طفره رفـت 

مـا  «: شکایت از امیر کویت پرداخـت و گفـت  

امیدوار بودیم که بعـد از پایـان جنـگ، امیـر     

شیخ جابراالحمـد  . »کویت از عراق دیدار کند

الجابر الصباح، امیر کویـت، نیـز بـا اشـاره بـه      

ــالش ــراي ت  ت ــت ب ــاي نافرجــام کوی ــد حه دی

کویت براي کسانی «: کشور گفتمرزهاي دو 

که خواهان بلعیدن آن هستند، لقمـه چربـی   

اقتصـادي،   –اطالعات سیاسـی  ( »نخواهد بود

   .)30ص ، 1367بهمن و اسفند 

ــه   ــت شــروع ب ــت کوی ــب آن، دول متعاق

جزایـر وربـه و    هـاي عمرانـی در   اجراي طـرح 

. کید بر حاکمیت خود کردبوبیان به منظور تأ

یم گرفـت سـه   دولت کویـت همچنـین تصـم   

هاي مـرزي خـود    شهرك مسکونی در گذرگاه

ــالمی و نویصــیب، در   ــدلی، س ــاطق عب در من

. ور احداث کنـد شمال، غرب و جنوب این کش

ظرفیت شهرك مسکونی که در مجاورت مـرز  

زار نفـر   هـ  100حـدود   ،دش میسیس عراق تأ

کـرد بـا احـداث     دولت کویت تـالش مـی  . بود

ر نـواحی  هاي عمرانـی د  شهرها و اجراي طرح

مرزي، خطوط مرزي خود را بر روي زمین بـا  

  .تثبیت کندکشورهاي همجوار 

ــپتامبر  ــراق از   1989در سـ ــت عـ دولـ

دیـد در خـاك کویـت    سیس یک شهرك جتأ

کویت قصد داشت این شهرك . جلوگیري کرد

کیلومتري مرز عراق و در محلی که  20را در 

. سـیس کنـد  أمورد اختالف دو کشور نبـود، ت 

حتمال انجام عملیات نظـامی در  دولت عراق ا

منطقــه مــذکور، در صــورت وقــوع جنــگ بــا 

. همسایگانش را بهانه تصمیم خود ذکـر کـرد  

اما مقامات کویت اظهار داشتند که به اعتقـاد  

  .ت نیستآنها این ادعا منطبق با واقعی

شـیخ جـابر االحمـد     ،متعاقب این حادثه

الجابر الصباح، امیر کویت، در اواخـر سـپتامبر   

از بغداد بـه   )سه روزه(رسمی  يدیدار 1989
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ــل آورد ــداد   . عم ــت از بغ ــر کوی ــدار امی  ،دی

. سال گذشته بود ده نخستین دیدار وي ظرف

 ،در جریــان دیــدار امیــر کویــت از عــراق    

کشور نیـز مـورد مـذاکره     اختالفات مرزي دو

اما وزیر امـور خارجـه کویـت بـه      قرار گرفت،

ــط دو   منظــور جلــوگیري از تیــره شــدن رواب

کشــور، دیــدار امیــر کویــت از بغــداد را تنهــا 

دیداري تشریفاتی و برادرانـه معرفـی کـرد و    

گونه ارتباطی  اظهار داشت که این  دیدار هیچ

مـرزي میـان دو کشـور     با مسـئله اختالفـات  

  .ندارد

مخالفـت عـراق مـانع از    در هر صـورت،  

در مــارس . هــاي جدیــد نشــد ایجـاد شــهرك 

کلنــگ، دولــت کویــت بــا زمــین زدن  1990

اولین سنگ بناي طـرح ایجـاد یـک ایسـتگاه     

تولیـد نیـروي بـرق و تصـفیه آب شـیرین در      

نخسـتین گـام بـراي    عنوان  را به شمال کشور

ــاز   ــهرك نوس ــداث ش ــبیه«اح ــع در  »ص واق

ایـن شـهرك در   . مجاورت مرز عراق برداشـت 

کیلومتري مرزهـاي عـراق و در مجـاورت     45

ر که طو همان. کویتی بوبیان واقع استجزیره 

هــدف از احـداث ایـن شــهرك و    ،گفتـه شـد  

همچنین ایجاد مناطق تفریحـی، گردشـگاه و   

ــتراتژیک    ــره اس ــتی در جزی ــاي توریس پالژه

هـاي عمرانـی و    پیش از آنکه فعالیـت  ،بوبیان

مثابه یک هـدف سیاسـی و     اقتصادي باشد، به

و آن  فتر امنیتی براي این دولت به شمار می

این جزیـره   سیاسی کویت برتثبیت حاکمیت 

  . بود

ــت در  ــت کوی ــراي تشــویق  1988دول ب

، اعـالم کـرد   مردم به اسکان در منطقه صبیه

هــاي عظیمــی بــه ارزش     گــذاري  ســرمایه

ــرح  ــراي ط ــا دالر ب ــی،   میلیارده ــاي عمران ه

در . خدماتی و ارتباطی در نظـر گرفتـه اسـت   

در  اعـالم کـرد  دولـت   ،ها ارچوب این طرحهچ

ــه دانشــگاه، کارخانجــات  ــن منطق صــنایع  ای

سبک، هتل، مراکز توریستی و تفریحی و یک 

هکتـار احـداث    280پارك ملی بـه مسـاحت   

دولـت کویـت همچنـین جنـوب     . خواهد کرد

جزیــره بوبیــان را بــه یــک منطقــه مســکونی 

د و آن را از انــزواي سیاســی و  رتبــدیل کــ 

دولت مصمم بـود  این . دنموجغرافیایی خارج 

زي رغم عدم حل و فصل اختالفـات مـر   بهکه 

طلبانه بغداد  ا عراق، مقاصد و تمایالت توسعهب

هایی از خاك این کشور  را براي گرفتن بخش

گذاشـتن نخسـتین سـنگ    زیرا . نادیده بگیرد

بناي پروژه تولید نیروي برق و تصـفیه آب در  

و بـرق کویـت،    منطقه صبیه توسط وزیـر آب 

بندي این کشور به اعمال حاکی از تعهد و پای

  . دتمامی قلمرو آن بو ت سیاسی برحاکمی

هـاي   هـیچ یـک از سیاسـت   این حال،  اب

 شـد و طلبانه عراق ن کویت مانع مطامع توسعه
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همچنان خطري تنگناهاي ژئوپولیتیکی عراق 

تجاوز عراق به ایران اهمیـت   .بودبراي کویت 

ــراي عــراق بیشــتر از   اســتراتژیک کویــت را ب

ــاختگذشــته  ــه  . آشــکار س ــه منزل ــت ب کوی

ج فارس نگریستن عراق به خلیاي براي  دریچه

این دریچـه را بـه    است و این کشور مایل بود

تـا اینکـه   . آوردي به تصاحب خـود در هر نحو

 1990ســـرانجام دولـــت عـــراق در دوم اوت 

ــتان   ــوان اس ــه عن ــت را اشــغال و آن را ب کوی

  . ضمیمه خاك خود کرد ،نوزدهم

  فرجام

ــد کــه  رمکینــدر و هــاوس هــوف معتقدن

در واقـع تمـام سیاسـت    موقعیت جغرافیـایی  

نـاپلئون  . دهـد  شکل می خارجی یک کشور را

ر بود که سیاست خـارجی یـک   نیز بر این باو

ه موقعیت جغرافیایی آن  تعیین وسیل کشور به

در  رنظریـه مکینـدر و هـاوس هـوف    . شـود  می

ــی دارد  ــداق عین ــراق مص ــورد ع ــت . م موقعی

، نقش مهمی جغرافیایی عراق در خلیج فارس

عراق بـا  . کند میاء ی آن ایفدر سیاست خارج

یتیکی در خلـیج فــارس  یـک تنگنـاي ژئوپــول  

ــد ایــن مشــکل  روبروســت و کویــت مــی توان

 به همین. داردرتیکی عراق را از میان بیژئوپول

کویت را به اشغال  1990سال در عراق  ،دلیل

ــا آزادي کویـــت و اکنـــون آوردخـــود در  ،بـ

تنگناهاي ژئوپولیتیکی عراق همچنان بر جاي 

یتیـک عـاملی   از آنجـا کـه ژئوپول   .ده استمان

گذار و پایدار در سیاست خـارجی عـراق   تأثیر

آزهـاي  است، لذا قابل تصور خواهد بـود کـه   

کویت در آینده نیـز  سرزمینی عراق نسبت به 

 . ادامه یابد
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