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  چكيده
سئوال ايـن اسـت   . استان نوزدهم ضميمه خاك خود كرد عنوان بهكويت را اشغال و آن را  1990عراق در  سال 

كويت داليل متعددي داشته است، اما فـرض مقالـه ايـن    اشغال  ؟كه مهمترين داليل اشغال كويت چه بوده است
براي تبيـين ايـن فرضـيه، نخسـت در مـورد      . گردد ي عراق باز ميژئوپليتيكاست كه مهمترين دليل به تنگناهاي 

ي تأثيرگـذار در اشـغال كويـت ماننـد     ژئوپليتيكسپس مهمترين عوامل  و داده شدهتوضيح  ژئوپليتيك هاي نظريه
  . مرزها و منابع طبيعي يعني محيط فيزيكي عراق مورد مطالعه قرار گرفته است موقعيت جغرافيايي،

همـين دليـل، ايـن كشـور ابتـدا       به. يت جغرافيايي، عراق وضعيت مناسبي در خليج فارس نداردقعاز نظر مو
عـدم  امـا بـا   . كرد تا با طرح هالل خصيب و ايجاد عراق بزرگ به درياي مديترانه دسترسي پيـدا كنـد   تالش مي

عراق بـراي بهبـود بخشـيدن بـه وضـعيت      . توفيق در اين مورد، توجه آن كشور معطوف به خليج فارس گرديد
، همـواره خواسـتار الحـالق كامـل كويـت يـا       يژئـوپليتيك جغرافيايي خود در خليج فارس و يا رفـع تنگناهـاي   

هاي اين كشور نسـبت بـه    اشتد البته ذخاير نفتي كويت نيز در چشم. هايي از آن به خاك خود بوده است بخش
  .تأثير نبوده است كويت بي

در مورد مرزهاي خود با كويت به توافقاتي رسـيده   1990هاي عراق هر چند تا سال  بر همين اساس، دولت
زيرا اين مسأله بـه مفهـوم شناسـايي    . گذاري نمايند ن را بر روي زمين  عالمتآاما حاضر نشده بودند كه  ،بودند

از سوي ديگر رهبران عراق از جملـه ملـك غـازي، نـوري سـعيد،      . شد كشوري مستقل تلقي مي عنوان بهكويت 
آنها كويت را بخشي . اند ي عراق در خليج فارس آگاه بودهژئوپليتيكعبدالكريم قاسم و صدام حسين از تنگناهاي 

ته دسترسـي عـراق را بـه    كردند كه با ايجاد كشور كويت، قصد داشـ  دانستند و انگلستان را متهم مي از عراق مي
بر طـرف كـردن ايـن تنگنـاي      منظور بهبر همين اساس و  1990اشغال كويت در سال . خليج فارس محدود كند

  .ي انجام گرفتژئوپليتيك
  

  .، عراق، كويت، خليج فارسژئوپليتيك :هاي كليدي واژه
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  ي ژئوپليتيكهاي  مهمترين نظريه

تحقيق درخصوص  ژئوپليتيك«: گويد مي ئوپليتيكژكارل هاوس هوفر بنيانگذار مكتب آلماني 
را  ژئوپليتيكريمون آرون . )19:1354دوروزل، رونوون،(»رابطه ميان زمين و سياست است

عبارت از طراحي جغرافيايي روابط استراتژيك همراه با  ژئوپليتيك«: كند ميچنين تعريف 
يك حاصل از حيات جوامع هاي ديپلمات جغرافيايي منابع و تفسير نگرش –تحليل اقتصادي 

نقشه «: گويد ويكتور كوزن مي. )Aron, 1966: 212(» بشري و محيط زيست پيرامون آنها است
اطالعات مربوط به آب و هوا، گياهان و حيوانات، آبها و بادهاي آن ) شكل ظاهري(يك كشور 

نقشي را در به شما خواهم گفت كه اين كشور چه  صورت اينرا در اختيار من قرار دهيد، در 
  .)2:1387جعفري ولداني،(»اتفاقي، بلكه در تمام ادوار بازي خواهد كرد طور بهتاريخ نه 

ديگر  عبارت به. كند ميتأثير عوامل جغرافيايي را بر سياست بررسي  ژئوپليتيككلي  طور به
 ها، نوع گياهان و همچنين مسايل مربوط به جمعيت و تأثير آب و هوا، ناهمواري ژئوپليتيك

به  ها  اين بررسي. دهد سرانجام محل اسكان را در حيات جوامع انساني مورد بررسي قرار مي
هاي الزم خواهد داد و در عين حال  مشي و زمامداران اطالعات ضروري را براي اتخاذ خط

  . را براي آنها روشن خواهد كرد ها  امكانات و محدوديت
با  ها  ارتباط وجود دارد، لذا دولت ها  لتاز آنجا كه بين عوامل جغرافيايي و سياست دو

به همين دليل مطالعات . كنند ميگذاري  توجه به اوضاع جغرافيايي كشور خود سياست
عالوه بر بررسي رابطه بين عوامل جغرافيايي و  ژئوپليتيك. اي دارد ي اهميت ويژهژئوپليتيك

و خط  بيني پيشو آينده را ) Sulivan, 1986 :2(پردازد مي سياست يك كشور، به تفسير وقايع نيز
  . كند ميمشي سياسي كشور را تعيين و 

متفاوتي ابراز  هاي از ديرباز درباره تأثير عوامل جغرافيايي در سياست يك كشور، نظريه
. اند پردازان بر نقش خشكي و برخي بر نقش دريا تأكيد داشته برخي از نظريه. گرديده است

تحت  1904 سال دراي  مكيندر در مقاله. اند كي تأكيد كردهمكيندر و اسپايكمن بر نقش خش
هاي زمين را در اختيار داشته  اعالم كرد كشورهايي كه خشكي» محور جغرافيايي تاريخ«عنوان 

وي . معروف است» هارتلند«نام  نظريه وي به. هاي جهاني تبديل خواهند شد باشند، به قدرت
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براساس اين نظريه هر  .)79:1351دوورژه،(داند مي اينهارتلند را در سرزمين روسيه يعني اوكر
  . دولتي كه بر هارتلند حاكم باشد، برجهان حكومت خواهد كرد

تأثير « وي نويسنده كتاب . آلفرد ماهان بيشتر بر نقش دريا در سياست كشورها تأكيد دارد
سبب شد ) يره بودنجز(ماهان موقعيت جغرافيايي بريتانيا  نظر به. است» قدرت دريايي بر تاريخ

و  كند ميرا با بريتانيا مقايسه  آمريكاوي . تا اين كشور به يك قدرت جهاني تبديل شود
بين دو اقيانوس  آمريكا. از نظر موقعيت جغرافيايي وضعي مشابه انگلستان دارد آمريكاگويد  مي

زرگ تبديل تواند آن را به يك قدرت ب كبير و اطلس واقع شده و اين موقعيت جغرافيايي مي
  . كند

وي در  نظر به. هاي بزرگ ضروري است به عقيده ماهان، كنترل بر درياها براي قدرت
هايي كه در موقعيت دريايي قرار دارند، از امكانات بيشتري براي  ها، دولت منازعات بين دولت

رگاني، از نظر ماهان، در دنياي جديد تجارت و باز. گرفتن ابتكار عمل برخوردار هستند دست به
وي معتقد است كه بنادر . سياسي زيادي است - موقعيت دريايي مناسب، داراي مزاياي اقتصادي 
اگر تأسيسات بندري از قابليت دفاعي . شود ميو لنگرگاههاي زياد باعث قدرت يك كشور 

از نظر ماهان وسعت سرزمين و . ناپذير است پذيري آنها اجتناب خوبي برخوردار نباشد، آسيب
  .)52- 54:1371عزتي،(طوط ساحلي نقش مهمي در قدرت ملي كشورها دارد طول خ

 گر ان با تأكيد بسيار بر نقش وسعت يك كشور بر قدرت آن، توجيهنظر بهبرخي از صاح
) 1844-1904(توان به فردريك راتزل  در اين باره مي. اند شده ها  افروزي و جنگ ها  طلبي توسعه

بود كه هر چه وسعت كشوري بيشتر باشد، قدرت آن بيشتر  راتزل معتقد. آلماني اشاره كرد
و رشد و تكامل آنها مستلزم  كنند ميوي كشورها مانند يك موجود زنده رشد  نظر به. است

عقايد راتزل . به اعتقاد راتزل كشورهاي كوچك محكوم به فنا هستند. توسعه ارضي است
هيتلر معتقد بود كه آلمان . وي شد طلبي هيتلر و سياست توسعه» فضاي حياتي«موجب نظريه 

اين مسأله . طبق قوانين طبيعي در حال رشد است و نياز به خاك كشورهاي همسايه دارد
  . مهمترين دليل شروع جنگ جهاني دوم بود

د جمعيت بيشتري را در خود جاي دهد، موجب تنوع آب و هوا، توان ميوسعت يك كشور 
وسعت زياد . بيشتر و وفور منابع زيرزميني گرددتوليدات متنوع كشاورزي، پوشش گياهي 
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نشيني نيروهاي  تواند در هنگام جنگ امكان عقب و مي كند ميايجاد  استراتژيكهمچنين عمق 
نظامي را فراهم كرده و نيز موجب انتقال كارخانجات و صنايع را از مناطق در معرض خطر به 

روسيه موجب شكست حمله ناپلئون براي مثال وسعت زياد . پشت خطوط جبهه فراهم نمايد
زيرا ارتش روسيه و . گرديدم 1941-42و نيز حمله هيتلر در سالهاي  م1812به اين كشور در 

نشيني كند و با اين تاكتيك مشكالت بسياري را از نظر  يا شوروي توانست صدها كيلومتر عقب
ند بسياري از صنايع همچنين روسها توانست. وجود آورد هپشتيباني و تداركات براي دشمن ب

خود را از قسمت اروپايي شوروي به مناطق شرقي كشور منتقل كنند و از نابودي آنها 
  .)29:1382جعفري ولداني،(جلوگيري نمايند 

تك بعدي را رد كرده و بر نگرش  ژئوپليتيك هاي هارولد اسپراوت و مارگارت اسپراوت نظريه
طبق . ندگير ميفيزيكي و غير فيزيكي محيط را در نظر  ايه آنها ويژگي. كنند ميتأكيد » بوم شناختي«

رهبران  هاي اين نگرش، محيط زيست، نظامي چند بعدي است كه در آن ادراكات يا برداشت
محيط  –و همچنين خود اين شرايط اقليمي  - محيط رواني  - سياسي از شرايط زيست محيطي 

ر اين باورند كه محيط تنها به دو طريق بر ب ها  اسپراوت. ندگير ميمورد مطالعه قرار  –واقعي 
گذارد كه  اول آنكه، محيط تنها زماني بر تصميمات انسان تأثير مي: گذارد فعاليتهاي انسان تأثير مي

وي عوامل محيطي را درك كند، دوم اينكه اين عوامل روي عملكردهاي فردي يا روي عواقب 
. )122:1372گراف،و فالتز دوئرتي(ي مبتني باشندگذارد كه براساس ادراكات محيط تصميماتي اثر مي

در ارتباط مستقيم يا غيرمستقيم انسان با  كلي هر گونه تعامالت فضايي در يك سرزمين، طور به
  .)25:1387،زاده و زكي قلي ولي(د گير ميمكان و محيط اطراف او شكل 

ن،ژاك آنسل،آلبرت مانند ژان برو سوي آنگروهي از جغرافيدانان فر در مقابل مكتب جبري،
به عقيده آنان محيط . طرفدار مكتب ديگري بنام اختيار هستند دومانژن و ويدال دوالبالش،

بلكه در حقيقت  نيست، ها  طبيعي بر خالف آنچه جبريون معتقدند تعين كننده سرنوشت ملت
در عين حال كه  سازد، مردم يك كشور را با يك سلسله امكانات براي پيشرفت روبرو مي

اين مكتب بر خالف مكتب جبري كه بين عوامل طبيعي و  .كند ميي را هم ايجاد هاي محدوديت
صريح و دقيق به تفسير رفتار سياسي  طور بهنتوانسته  ،كند ميقدرت سياسي رابطه برقرار 

  .)17:1347ميرحيدر،(بپردازد  ها  دولت
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  موقعيت جغرافيايي 

ي وضع جغرافيايي آن يعني وسعت خاك، يكي از عوامل مؤثر در سياست خارجي هر كشور
برخي مانند مكيندر و . موقعيت يا محل كشور، آب و هوا، پستي و بلندي يا سرحدات است

يك كشور را تعيين » تمام سياست خارجي«هاشوفر معتقدند كه وضع جغرافيايي در واقع 
گويد يكي از  د و ميمورگنتا بيشتر به پايداري و دائمي بودن وضع جغرافيايي توجه دار. كند مي

مثالً اين . پايدارترين عواملي كه قدرت يك كشور بر آن مبتني است، وضع جغرافيايي است
مايل به  3000وسيله مرزهاي آبي به پهناي  هب ها  حقيقت كه قلمرو اياالت متحده از ساير قاره

ن ، يك عامل پايدار در تعييشود ميمايل بسوي غرب جدا  6000طرف شرق و بيش از 
وضع جغرافيايي بريتانيا نيز يكي از عوامل ثابت و مؤثر قدرت . در جهان است آمريكاموقعيت 

  . شود مياي از آب از قاره اروپا جدا  وسيله باريكه هزيرا بريتانيا ب. آن كشور است
در واقع موقع جغرافيايي يك كشور اثر مستقيمي بر قدرت سياسي، اقتصادي و نظامي آن 

ور سواحل زيادتري داشته باشد از امكانات بيشتري براي ايجاد بندر و پايگاه هر چه كش. دارد
از نظر اقتصادي، وجود بنادر طبيعي در توسعه بازرگاني دريايي يك . نظامي برخوردار است

د موجبات ايجاد تأسياست نظامي و افزايش توان ميكشور نقش مهمي دارد و از نظر نظامي هم 
در مورد تمام » مكيندر «اگر نظريه  .)Vandyke, 1966: 84(فراهم آورد توان نظامي يك كشور را 

  . كشورها صادق نباشد، در مورد عراق صادق است
موقعيت جغرافيايي عراق از آغاز تاسيس اين كشور نقش مهمي در سياست خارجي آن 

ن برطرف كردن اين آعراق دسترسي محدودي به دريا دارد و يكي از اهداف . داشته است
عراق از آغاز تأسيس خود تا سقوط سلطنت خاندان هاشمي . ي بوده استژئوپليتيكتنگناي 

سال تالش فرمانروايان بغداد بر  40حدود . نگريست بيشتر به درياي مديترانه مي) 58-1920(
اين اساس استوار بود كه با ضميمه كردن سوريه، لبنان، فلسطين و اردن به عراق يك كشور 

در صورت  .)508:1337لنچافسكي،(وجود آورند خاندان هاشمي عراق به بزرگ تحت رهبري
اما . كرد ميمستقيم به درياي مديترانه دسترسي پيدا  طور بهتشكيل چنين كشور پهناوري عراق 

از زماني كه رهبران عراق متوجه شدند كه تحقق رؤياي مذكور غيرممكن است، سياستهاي 
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شده و اين منطقه، بويژه در دوره حزب بعث، جايگاه  طلبانه عراق متوجه خليج فارس توسعه
در دوره حزب بعث دو عامل . اختصاص داده است خود بهاي در سياستهاي خارجي عراق  ويژه

عمده، يكي خروج نيروهاي انگلستان از خليج فارس و ديگري كاهش نفوذ مصر، در اين مورد 
  . مؤثر بوده است

 رفت كه نيروهاي نظامي خود را از خليج فارس درتصميم گ 1968 سال دولت انگلستان در
،  1961سال  نامه دفاعي   ژوئن متعاقب  آن اعالم شد  كه   موافقت.  خارج كند 1971 سال

درخواست كمك نظامي توسط  آن در صورت موجب بهكه ، بريتانياشده بين كويت  و منعقد 
 The Middle East and) خواهد شدلغو  1971سال  در بود، آن دادن به متعهد بريتانيا كويت،

North Africa:1968,515) طلبي  سالها، حضور  نيروهاي بريتانيا در خليج فارس  مانع توسعه
، 1961 سال نيروهاي بريتانيا از اشغال كويت توسط عراق در. عراق در اين منطقه شده بود

اين مانع از ميان برداشته نامه دفاعي مذكور،  ولي با اعالم لغو موافقت. جلوگيري كرده بودند
  . شد مي

 مصر در. اي براي نفوذ عراق در خليج فارس بود مصر رقيب عمده 1967 سال همچنين تا
رسميت شناخت و از تماميت ارضي آن در مقابل ادعاي  استقالل كويت را به 1961سال

شينهاي ن نيز مصر روابط نزديكي با شيخ 1961-67طي سالهاي  . عبدالكريم قاسم دفاع كرد
نشينهاي خليج فارس جلوگيري  خليج فارس داشت و عمالً از توسعه نفوذ عراق در شيخ

، در سياست مصر 1967روزة اعراب و اسرائيل در  6پس از شكست مصر در جنگ . كرد مي
ه عرب، در اين محمدعلي نوفل، معاون دبير كل جامع. نسبت به خليج فارس تغييراتي روي داد

كوشيم كه تمام حواس خود را فقط متوجه بازپس گرفتن  ما مي... «: زمينه گفته است
يم و تا زماني كه به اين هدف برسيم، فرصتي ا هسرزمينهايي كنيم كه در جنگ از دست داد

نيست كه بتوانيم در شبه جزيرة عربستان يا خليج فارس نقش بااهميتي بازي 
  .)483:1355اميري،(»كنيم

موجب شد تا حزب بعث درصدد پر كردن خأل ناصر در كاهش نفوذ مصر در خليج فارس 
ناصر «: عبدالكريم شيخلي، وزير امور خارجه عراق، در اين مورد اظهار داشت. اين منطقه برآيد

د مانند گذشته به ساير توان ميداخلي در مصر است و ديگر ن هاي اكنون سرگرم گرفتاري
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خليج فارس برعهده عراق  »يتعرب«مسئوليت حفظ  بنابراينكشورهاي عرب برسد و 
  .)29/1/48تلگراف سفارت ايران در بغداد، (»است
  

  كشورهاي منطقه خليج فارس: 1نقشه شماره 
يك قدرت بزرگ در خليج فارس درآوردند تا  صورت بهدرصدد بودند كه خود را  ها  عراقي

اي كه هم  سيلهو بايست به براي اين منظور مي. بتوانند نقش مهمتري در اين منطقه ايفا كنند
مطمئن و هم مستقل باشد، دست يابند؛ زيرا با توجه به موقعيت جغرافيايي عراق در خليج 

ست در زمرة كشورهاي خليج توان ميفارس و طول كم سواحل آن در اين منطقه، اصوالً عراق ن
 بنابراين،. ست نقش بااهميتي در اين منطقه ايفا كندتوان ميفارس محسوب شود، حال چگونه 

اي در خليج فارس برعهده گيرد كه كويت را به اشغال  ست نقش عمدهتوان ميعراق در صورتي 
همين جهت دولت عراق  به. خود در آورد و يا حداقل بر جزاير وربه و بوبيان تسلط يابد

  . از سر گرفت ادعاهاي خود را نسبت به اين جزاير
اين دو جزيره به «: ورد اظهار داشتمرتضي سعيد الباقي، وزير امور خارجة عراق، در اين م
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خواهد  مي عراق. آنها را به ساحل مربوط ساخت توان ميو ...  ها ما نزديكتر است تا به كويتي
د، هر نيرويي، بجز نيروهاي توان مييك قدرت خليج فارس شود، اما بدون اين دو جزيره ن

آن وقت ما به چه . خواهد كردعراقي، در اين جزاير مستقر شود، راه ما را در خليج فارس قطع 
بنابراين در صورتي كه كويت حاكميت عراق را ... يم يك قدرت خليج فارس شويمتوان مينحو 

كويت دست برنخواهد  بر اين جزاير نپذيرد، عراق از ادعاي خود نسبت به حاكميت بر
اق وي همچنين افزود كه كنترل اين دو جزيره توسط عر .)1352فروردين16كيهان،(»داشت

   .شرط الزم براي تعيين مرز بين دو كشور است
عراق مايل بود كه . كرد ميجدي جزاير مذكور را مطالبه  طور به 1990تا  1969عراق از 

به  ها  عراقي. ساله اجاره دهد 99 صورت بهكويت اين جزاير را يا به آن كشور واگذار كند و يا 
. نظر كنند دادند كه از جزاير مذكور صرف مي را تحت فشار قرار ها  روشهاي مختلف، كويتي

 ارعاب كويت به انجام مانورهاي نظامي در مرزهاي دو كشور منظور بهگاهي اوقات 
و گاهي اوقات نيز به خاك كويت تجاوز كرده و موجب بروز ) 90:1366نيبلك،(پرداختند مي

  . شدند مي برخوردهاي نظامي بين نيروهاي دو كشور
به . داشت كه وضعيت نامطلوبي در خليج فارس دارد مي ق اظهاراز نظر جغرافيايي عرا

در مورد نخست . ادعاي عراق سواحل آن كشور در خليج فارس كوتاه و كم عمق است
خورعبداهللا داراي آب عميق  با نظر عراق موافق بود؛ اما در مورد دوم، سواحل عراق در توان مي

اماعراق به آساني  .)E5891,21859/Fo371,1982/9(امالً براي ايجاد بندر مناسب استاست و ك
ادعاهاي . دانست مي طلبانه خود گذشت، زيرا آن را مغاير با مطامع توسعه مي از كنار اين مسائل

آلي براي بهبود وضع     ايده مبناي بود عربش زيان همسايه عراق نسبت به كويت، هرچند به
 كرد ميهمچنين عراق ادعا  .R/15/1/5A1 )و FF. 19-13( شد مي جغرافيايي عراق محسوب

 عراق اظهار. ند نيازهاي آن را برطرف كنندتوان ميبندرهاي آن كشور به علت كمي عمق آب، ن
وسيلة آبهاي ايران و كويت احاطه  داشت كه راههاي دسترسي آن كشور به خليج فارس به مي

  : بندر اصلي است 2اصوالً عراق داراي . شده است
. از اهميت اقتصادي و بازرگاني بندر بصره كاسته شده است 1960ايل دهه او از :بندر بصره

مرز  عنوان بهكه اهميت استراتژيك اين بندر نيز با پذيرش خط تالوگ  كرد ميدولت عراق ادعا 
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، كاسته 1975عهدنامه مرزي و حسن همجواري  موجب بهمشترك دو كشور ايران و عراق، 
ي كه از طريق اروندرود هاي داشت كشتي مي عراق اظهار .,khadduri)  1978: 59-158(شده است 

عراق . روند بايد از طريق آبهاي ساحلي ايران و از برابر سالحهاي ايران عبور كنند مي به بصره
معتقد بود كه به علت اختالفات بين ايران و عراق امكان بسته شدن اروندرود وجود دارد و به 

  . ره اهميت الزم را بدهدد به بندر بصتوان ميهمين جهت ن
ة وسيل بهبندر جديدي است كه در كنار خوري پر از جزر و مد واقع شده و  :القصر بندر ام

بنابراين، براي استفاده از تأسيسات بندري . جزاير وربه و بوبيان كويت احاطه شده است
 كرد ميدعا به همين جهت عراق ا. القصر نيز بايد از آبهاي تحت حاكميت كويت عبور كرد ام

د به آبهاي آزاد خليج فارس دسترسي داشته باشد، مگر اينكه دو جزيره توان ميراحتي ن هكه ب
مهمترين  صورت به 1960القصر از اوايل دهة  با اين حال، بندر ام. وربه و بوبيان را تصاحب كند

 . (Melamid,1969:358)بندر بازرگاني عراق در آمده بود

. ه بنادر مذكور باريك و نگهداري آنها بسيار پرهزينه استهمچنين راههاي دسترسي ب
صورت  مثال استفاده از بندر بصره مستلزم اليروبي مرتب اروندرود است، در غير اين عنوان به

عالوه بر آن بنادر . اين رودخانه از گل و الي انباشته شده و غيرقابل كشتيراني خواهد شد
  . بزرگ را بپذيرند هاي كشتي توانند باشند و نمي مي مذكور كم عمق

. عراق همچنين به علت كمي طول ساحل، موقعيت خوبي براي ايجاد بنادر جديد نداشت
كشور ساحلي خليج  8در ميان . كيلومتر است 55طول سواحل عراق در خليج فارس حدود 

عالوه برآن سواحل عراق به استثناي . فارس كمترين طول ساحل متعلق به عراق است
خورعبداهللا به علت عمق . اهللا داراي آب عميق نبوده و براي ايجاد بندر مناسب نيستخورعبد

باشد و به همين  مي عالوه بر آن به خطوط راه آهن عراق نيز نزديك. زياد نياز به حفاري ندارد
اما از نظرعراق مشكل همچنان باقي . تر از سواحل كويت براي ايجاد بندر است جهت مناسب

  .)178: 1387جعفري ولداني، (اي خورعبداهللا با كويت مشترك است بود زيرا آبه
برابر سواحل عراق است، عالوه بر آن  4از طرف ديگر، سواحل كويت در خليج فارس 

بنابراين با اشغال كويت يا حداقل تصرف جزاير وربه و . سواحل كويت داراي آب عميق است
صورت  شد و در اين مي ي افزودهگير چشم نحو بوبيان، برطول سواحل عراق در خليج فارس به
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تسلط بر جزاير . ست صاحب بنادر متعدد با آب عميق در خليج فارس شودتوان ميعراق 
داد كه يك نيروي دريايي قدرتمند  مي مذكور و يا تمام كويت همچنين اين امكان را به عراق

  . يردوجود آورد و نقش مهمتري در اين منطقه بر عهده گ هدر خليج فارس ب
د در توان ميكه به علت وسعت كم فاقد عمق استراتژيك است و ن كرد ميدولت عراق ادعا 

همين دليل در گذشته هميشه كويت را براي  برابر حمالت خارجي از خود دفاع نمايد، به
كه تصرف  كرد ميعراق ادعا . واگذاري جزاير وربه و بوبيان به عراق تحت فشار قرارداده است

. سازد در مقابل تهديدات خارجي از خود و كويت دفاع كند مي ره آن كشور را قادراين دو جزي
سعدون حمادي وزير امور خارجه پيشين عراق در مورد درخواست كشور متبوعش براي 

از نظر نيازهاي امنيتي عراق، اين يك درخواست «: واگذاري دو جزيره مذكور اظهار داشته است
  .)428:1376جعفري ولداني،(»ه در روابط دو همسايه نيستمعقول است و امري بدون سابق

از كويت درخواست كرد كه به  1969براساس همين استدالل، دولت عراق در آوريل 
نيروهاي عراقي اجازه دهد در خاك كويت مستقر شوند تا در صورت حمله احتمالي ايران از 

امر نداشت ولي تحت فشار عراق  كويت هرچند تمايلي به موافقت با اين. دفاع كنند القصر ام
هرچند ايران . حاضر به قبول آن شد و به نيروهاي عراقي اجازه داد درخاك كويت مستقر شوند

اختالفات خود را حل و فصل نمودند و خطر حمله احتمالي مورد  1975و عراق در سال 
خاك كويت  حاضر نشدند نيروهاي خود را از ها  عراقي حال  اينادعاي عراق رفع شد، با 

رسد كه عراق قصد  مي نظر به. در آنجا حضور داشتند 1978فراخوانند و اين نيروها تا سال 
وزير امور خارجه عراق  1973در . داشته در جزيرة بوبيان، يك پايگاه دريايي نيز تأسيس كند

اق اظهار داشت كه كويت بايد جزاير وربه و بوبيان را براي تأسيس يك پايگاه دريايي به عر
  .(EIU,1984:18)واگذار كند

موجب آن كويت به  نامه كه به مذاكرات محرمانه بين عراق و كويت براي انعقاد يك موافقت
داد كه در ظاهر يك ترمينال نفتي آب عميق و در باطن يك پايگاه نظامي در  مي عراق اجازه

 طور بهعراق در اين ترمينال . شروع شد 1971-72سرزمين كويت احداث كند، در سالهاي 
در مقابل، عراق به كويت وعدة تحويل آب شيرين از اروندرود را . كرد ميخودمختار عمل 
 نهايي حل و فصل طور بهعالوه بر آن، اختالفات مرزي بين دو كشور . داد مي توسط خط لوله
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د كه اما كويت پيشنهاد عراق را رد كرد، زيرا معتقد بود كه عراق به اين بهانه قصد دار. شد مي
در سرزمينهاي واگذاري، يك پايگاه دريايي جديد ايجاد كند و اين امر مورد قبول كويت 

مقاومت كويت در مورد اين مسئله موجب شد تا عراق براي رسيدن به  .(EIU,1984:18)نبود
  . هدف خود درصدد اشغال پايگاه مرزي الصامه برآيد

خاك كويت، به  ايگاه دريايي درعراق براي توجيه درخواست خود مبني بر ايجاد يك پ
در اوريل آن سال دولت . كرد مي، اشاره 1969بحران بين ايران و عراق در مورد اروندرود، در 

ي كه قصد ورود به هاي عراق ادعاي حاكميت كامل بر اروندرود را نمود و اعالم كرد كشتي
عراق از  صورت ايند، در غير بندرهاي ايران در اروند رود را دارند بايد پرچم عراق را برافرازن

خود را اسكورت كرد  هاي ايران در مقابل، كشتي. ورود آنها به اروندرود جلوگيري خواهد كرد
به هرحال، . رسمي اعالم نمود كه مرز بين دو كشور در اين رودخانه تالوگ است طور بهو 

تحت فشار بيشتري  عراق نتوانست تهديد خود را عملي كند، اما اين امر سبب شد تا كويت را
كه به علت ترس از نيروي دريايي برتر ايران و فقدان عمق  كرد ميعراق ادعا . قرار دهد

استراتژيك در خليج فارس، ناگزير است براي واگذاري دو جزيره استراتژيك وربه و بوبيان به 
  .  بود ديگر، عراق به داليل استراتژيك خواستار اين دو جزيره عبارت به. كويت فشار آورد

نيز پس از اينكه نيروهاي ايران وارد خاك عراق شدند، فشار دولت عراق بر  1984در سال 
كويت براي واگذاري جزاير مذكور و اجازه استقرار نيروهاي نظامي اين كشور در جزيره بوبيان 

ان كويت ناگزير با اين امر موافقت كرد و اجازه داد نيروهاي عراقي در جزيره بوبي. تشديد شد
جزيره  مستقر شوند و نيروهاي نظامي عراق از طريق همين جزيره رزمندگان ايراني را در شبه

كلي در طول جنگ، نيروي  طور به .)282: 1377جعفري ولداني، ( فاو مورد حمله قرار دادند
دريايي ايران توانست نيروي دريايي عراق را در خورعبداهللا محبوس كند و اجازه خروج به 

در نتيجه جنگ ايران و عراق، اهميت استراتژيكي كويت بيش از پيش براي عراق . دآنها نده
آشكار گشت و به همين جهت روشن بود كه عراق بعد از خاتمه جنگ با ايران، كويت را 

  . تحت فشار بيشتري قرار خواهد داد
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  مرزهاي جغرافيايي

ايفا كرده اي  برجستهدهي سياست خارجي عراق نقش  مرزهاي عراق و كويت نيز در شكل 
مرزهاي عراق با . مكرر عامل ايجاد تنش در روابط دو كشور بوده است طور بهاين مرزها . است

داخلي دو كشور باشد، بازتاب منافع دولت انگلستان  هاي كويت بيش از آنكه ناشي از واقعيت
. گردد مي زسوابق تاريخي ادعاهاي ارضي عراق نسبت به كويت به آغاز قرن بيستم با. است

جستجو  1913ژوئيه  29گفت كه ريشه اختالفات را بايد در قرارداد  توان ميتر  دقيق طور به
ايالتي  عنوان بهموجب اين قرارداد كه بين عثماني و بريتانيا به امضا رسيد كويت  هب. كرد

 عالوه بر آن مرزهاي آن با عراق كه. خودمختار با پرچم خاص خويش به رسميت شناخته شد
رسمي بخشي از  صورت بهتا اين زمان كويت . همين مرزهاي كنوني هستند، تعيين گرديد

منعقده بين بريتانيا و كويت، تحت  1899موجب قرارداد  امپراتوري عثماني بود ولي در عمل به
بعداً در جريان جنگ جهاني اول كه متصرفات خاورميانه عثماني از . كنترل بريتانيا قرار داشت

امارتي مستقل از طرف بريتانيا به رسميت  عنوان بهق از آن جدا شدند، كويت نيز جمله عرا
كه براي مقامات عثماني  كرد ميدر آن زمان منافع بريتانيا در خليج فارس ايجاب . شناخته شد

بنابراين طبيعي بود كه مرزهاي شمال . از جهت دسترسي به خليج فارس محدوديت ايجاد كند
  . ي تعيين گردد كه كنترل خور عبداهللا در دست بريتانيا قرار گيردتصور بهشرقي كويت، 

خودمختار در اي  كويت ناحيه 1913قرارداد  موجب به -1 :كه كند ميدولت عراق ادعا 
. رفته است مي شمار بهچارچوب امپراتوري عثماني بوده و شيخ كويت يك مامور عثماني 

ن امپراتوري عثماني در اين منطقه شده وارث بنابراين عراق معتقد است از آنجا كه جانشي
قرارداد مذكور هرگز به تصويب نرسيده است و بنابراين فاقد  -2. متصرفات آن در كويت است

 موجب بهسيس، أاين استدالل عراق قابل قبول نيست زيرا اين كشور بعد از ت. اعتبار است
را به  1913اي تعيين شده در قرارداد مرزه. كه با بريتانيا منعقد كرد 1923و  1920قراردادهاي 

بعد قراردادهاي مذكور را با اين استدالل كه در  هاي البته دولت عراق در سال. رسميت شناخت
ياد شده تحت نفوذ خارجي بوده و با استناد به اصل تغيير فاحش اوضاع و احوال لغو  هاي سال

كنوانسيون  62ماده  موجب بهزيرا . ستليكن اين اقدام دولت عراق نيز فاقد اعتبار ا. كرده است
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حقوق معاهدات، استناد به اصل مذكور براي لغو يكجانبه قراردادهاي مرزي مردود  1969وين 
  .)54 - 55: 1374 ،جعفري ولداني(است 

به كميسيونر عالي بريتانيا اي  نامه 1932همچنين نوري سعيد نخست وزير عراق در ژوئيه 
هاي تعيين شده در قراردادهاي قبلي را كه مرزهاي كنوني است، در عراق نوشت و طي آن مرز

در واقع دولت عراق در اين سال تمايلي به پذيرش مرزهاي تعيين شده . رسميت شناخت به
زيرا دولت عراق در اين زمان در نظر داشت به عضويت . نداشت ولي ناگزير به اين امر شد

جامعه ملل كه دول عضو تماميت ارضي يكديگر  ميثاق 10با توجه به ماده . جامعه ملل درآيد
. پذيردچار بود مرزهاي خود با كويت را بند، عراق ناكرد ميمتقابل تصديق و تائيد  طور بهرا 
  . كرد مينظر  بايستي از ادعاهاي خود نسبت به كويت صرف مي ديگر عراق عبارت به

كه تمام اعضاي  شود مي چنين استنباط 1932از مذاكرات اعضاي كابينه عراق در ژوئيه 
برخي از اعضاي كابينه خواستار . اند كابينه با نامه نوري سعيد و پذيرش مرزها موافق نبوده

، تا به اين ترتيب خط ساحلي اند بهبود مرزها و كنترل جزاير وربه و بوبيان توسط عراق بوده
دن در سپتامبر برطبق يادداشت سفارت عراق در لن. عراق را در خليج فارس افزايش دهند

، 1932ژوئيه  30، جعفر العسكري وزير دفاع عراق در نشست اعضاي كابينه عراق در 1990
آميز براي تائيد مرزهاي عراق و كويت، اظهار شك و  نسبت به درستي اين حركات شتاب

وزير . وي خواستار اعمال حاكميت عراق بر جزاير وربه و بوبيان شده است. ترديد كرده است
. د به اين جزاير بر مبناي زمين شناسي ادعاي ارضي كندتوان ميظهار داشته كه عراق دفاع ا

بسيار قبل ايجاد  هاي عراق در سال هاي وي اين جزاير در اثر رسوبات ناشي از رودخانه نظر به
حداقل وزارت دفاع  1932به اين ترتيب در سال  .),Iraqi Embassy  :1990  13  - 14( شده است

مرزها مخالف بوده و از شرايط نامطلوب جغرافيايي عراق در خليج فارس آگاهي داشته  با تائيد
  . است

آور تلقي  ي يك موافقتنامه الزامالملل بينكه نامه نوري سعيد از نظر  كند ميدولت عراق ادعا 
دولت عراق همچنين معتقد . ، زيرا كه به تصويب مجلس عراق در آن زمان نرسيده استشود مين

كه نوري سعيد به اين دليل مرزهاي تعيين شده را پذيرفت كه بريتانيا با درخواست وي است 
  .)172 – 73: 1387، جعفري ولداني( اتحاديه عراق و اردن موافقت كند مبني بر الحاق كويت به
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، دو سال بعد از استقالل كويت، يادداشت تفاهمي بين دو 1963اكتبر  4در  حال  اينبا 
آن دولت عراق استقالل كشور كويت و حاكميت كامل آن  موجب بهرسيد كه كشور به امضاء 

به  1932را در چارچوب مرزهاي تعيين شده در نامه نوري سعيد نخست وزير عراق در ژوئيه 
در اين يادداشت تفاهم هيچگونه موادي براي عالمت گذاري مرزها در آينده، . رسميت شناخت

تفاهم را نيز سفارت عراق در لندن طي يادداشت سپتامبر اين يادداشت . گنجانيده نشده است
اعتبار اعالم كرده است، زيرا كه به اعتقاد آن به تصويب شوراي ملي انقالب عراق  بي 1990

دبير كل سازمان ملل  به 1992مه  21همچنين وزارت امورخارجه عراق طي نامه . نرسيده است
اعتبار دانسته و از اينكه اين يادداشت تفاهم مبناي  ، يادداشت تفاهم ياد شده را بيمتحد مجدداً

گذاري مرزهاي بين عراق و كويت قرار گرفته، اعتراض  كار كميته سازمان ملل براي عالمت
  . كرده است

رسد زيرا يادداشت تفاهم مذكور از همان زمان امضاء  مي نظر بهاستدالل دولت عراق سست 
اي اين يادداشت تفاهم، فوراً نمايندگان سياسي بين دو امض دنبال به. به مورد اجرا گذاشته شد

عالوه بر آن . كشور مبادله شدند و روابط اقتصادي و فرهنگي بين دو كشور مجدداً برقرار شد
همچنين دولت كويت اين . به تصويب آن نشده استاي  در يادداشت تفاهم مذكور اشاره

  . لل متحد به ثبت رسانيده استدر سازمان م 1964ژانويه  10يادداشت تفاهم را در 
. گذاري نشده بود مرزهاي دو كشور تا قبل از اشغال كويت روي زمين عالمتحال  با اين

ها به اين دليل كه مرزهاي موجود ساخته و پرداخته استعمار است حاضر به  عراقي
استان داشتند كه كويت در دوره عثماني از توابع  مي گذاري آن نشده بودند و اظهار عالمت

نوساناتي كه در روابط كويت با باب عالي وجود داشته، حاكمان كويت  رغم عليبصره بوده و 
با توجه به اينكه . هميشه روابط برادرانه خود را با حاكمان عثماني در عراق حفظ كرده بودند

يك كشور  عنوان بهضمني حاكي از شناسايي كويت  طور بهگذاري مرزهاي دو كشور  عالمت
  .نمود بود، عراق از اقدام رسمي در اين زمينه خودداري مي مستقل

عالوه بر آن عراق بارها تالش نموده بود با توسل به زور اين مرزهاي مصنوعي را از ميان 
و  1976، سپتامبر 1973به تجاوزات عراق به كويت در مارس  توان ميدر اين مورد . بردارد

. در اين راستا صورت گرفت 1990نيز در اوت اشغال كويت . اشاره نمود 1977اوائل سال 
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اوت  15طارق عزيز وزير امور خارجه عراق در توجيه اشغال كويت و الحاق آن به عراق در 
بخشي از  1913عراق حق داشت به كويت حمله كند، چون كويت تا سال «اظهار داشت  1990

جدا كردند و يك رژيم ساختگي بودند كه اين سرزمين را از عراق  ها  عراق بوده و اين انگليسي
صدام حسين رئيس جمهوري عراق . »مشتي شيوخ ورشكسته در آنجا بوجود آوردند دست به

صدام . دهد، دانست مي نيز تجاوز اين كشور را به كويت عملي كه به تقسيمات استعماري پايان
ك عراق تاريخ به ما ثابت كرده كه كويت بخشي از خا«: حسين در اين مورد اظهار داشت

را از آن اقليت ساخته و اكثريت را  ها  دخالت در كويت به تقسيمات استعماري كه ثروت. است
...  اكنون ما يك ملت و يك كشور هستيم...  دهد مي بدون ثروت رها كرده است، پايان

 ياد مرزهاي عراق از زماني كه تاريخ به. اند از آغاز تاريخ عراقي بوده ها  و عراقي ها  كويتي
مرزهاي عراق و  آورد از زاخو در شمال تا شهر كويت در ساحل دريا امتداد داشته است مي

  .)More, 1991: 11–12(»جديد نيز اكنون از زاخو تا احمدي است
  

  )نفت(منابع طبيعي 

نفت غالباً يكي . عامل ديگري كه در سياست عراق نسبت به كويت تاثيرگذارد بوده نفت است
، اما صرف وجود آن بيانگر قدرت يك شود ميده قدرت كشورها تلقي از عوامل تشكيل دهن

كشور نيست بلكه حتي در مواردي ممكن است بر سياست خارجي يك كشور اثر منفي 
يابي اين كشور شده  مثال، وجود ذخاير عظيم نفت در عراق موجب قدرت عنوان به. بگذارد

تنها موجب قدرت آن  اين ذخاير نهاست، كويت نيز داراي ذخاير عظيم نفت است ولي وجود 
مساله نفت به دو . نشده بلكه سبب گرديده عراق  هميشه چشم طمع به اين كشور داشته باشند

صورت بر سياست خارجي عراق نسبت به كويت تاثير گذاشته، يكي صادرات نفت عراق و 
  . ديگري وجود ذخاير سرشار نفت در كويت

قابل اطميناني براي صادرات  هاي كه راه اند ه ادعا كردهرهبران عراق هموار :صادرات نفت -1
كه قسمتي از سرزمين  اند به همين دليل همواره كويت را تحت فشار گذاشته. نفت خود ندارند 

كرد كه  بغداد ادعا مي. خود را براي ايجاد يك ترمينال يا بندر نفتي در اختيار آنها قرار دهد
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عالقه عراق به . اد يك بندر آب عميق در خاك كويت داردبراي صادرات نفت خود نياز به ايج
اين مسئله نخست با كشف دو ميدان نفتي در روميله و زبير، در جنوب عراق، در اواخر دهه 

، دولت عراق به شركت نفت اين كشور فشار آورد تا 1958پس از كودتاي . شروع شد 1940
عمراني خود  هاي براي اجراي برنامه عراق. ميزان صدور نفت از جنوب عراق را افزايش دهد

شركت قول داد تا  1962سرانجام در . به درآمدهاي بيشتري از بابت صدور نفت نياز داشت
اما . توليد نفت را دو برابر كند و براي حمل ونقل و بارگيري آن تأسيسات الزم را ايجاد نمايد

با سوريه در مورد خط لوله  1950به علت اجتناب از بروز مشكالتي كه عراق در اواخر دهة 
  . نفت پيدا كرده بود، قرار شد كه اين تأسيسات در جنوب عراق احداث شود

و  1972 سال به قدرت رسيدن حزب بعث در عراق و متعاقب آن ملي شدن نفت عراق در
موجب شد تا نفت از يك كاالي تجاري به يك كاالي  1973 سال سپس افزايش بهاي نفت در

با افزايش توليد نفت عراق و پيدايش نفتكشهاي . ابعاد ژئوپليتيك تبديل شوداستراتژيك با 
كيلومتري خليج  100بندر بصره در . بزرگ، بندر بصره ديگر پاسخگوي نيازهاي عراق نبود

ست توان ميهزار تن را ن 30هاي بيش از  اين بندر كشتي. فارس و در اروند رود واقع شده است
از طريق بندر بصره متوقف شد و  1960نفت عراق از اوايل دهة در نتيجه، صدور . بپذيرد

عالوه برآن، عراق چندين ترمينال . عراق شروع به احداث يك ترمينال نفتي در بندر فاو كرد
مايلي بندر  20در ) جزيرة مصنوعي(شناور  هاي اسكله صورت بهيه و البكر مديگر به نامهاي اال

توانستند پهلو  هزار تن مي 100ي با ظرفيت هاي كور كشتيدر ترمينالهاي مذ. فاو ايجاد كرد
خط لولة «اي مذكور يك خط لولة نفت كه به عراق براي انتقال نفت خود به ترميناله. بگيرند

 اين خط لوله كه از زير آبهاي خليج فارس. معروف است، احداث كرد» استراتژيك عراق
  . دهد مي ميه انتقالالبكر و اال هاي گذرد، نفت عراق را به اسكله مي

كه بندرها و سيستم موجود بندري آن پاسخگوي نيازهاي  كرد ميبا اين حال، عراق ادعا 
عراق . اين كشور نيست و افزايش صادرات نفت عراق مستلزم يافتن گذرگاههاي جديد است

. ندخواستار آن بود كه راههاي صدور نفت خود را متنوع كرده، و كنترل خود را بر آن تحكيم ك
كه نفت عراق را از طريق اي  از سوي ديگر اختالفات اين كشور با سوريه در مورد خط لوله

. موجب تشديد فشار عراق بر كويت شده بود. كند خاك سوريه به درياي مديترانه منتقل مي
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و سياسي بين دو كشور ) حق ترانزيت(اين خط لوله چندين بار به علت اختالفات اقتصادي 
   .قطع شده بود

جديدي براي صادرات نفت  هاي مسائل مذكور موجب شد عراق درصدد يافتن گذرگاه
عراق براي رسيدن به اين هدف در سال . كنترل آن را خود برعهده داشته باشد خود برآيد كه

  : رسمي از كويت درخواست نمود طور به 1974
  . اجازه دهد بندري در خاك اين كشور احداث نمايد) الف
  . له نفت جهت انتقال نفت عراق به اين بندر در خاك كويت ايجاد كنديك خط لو) ب

عراق معتقد بود در صورت موافقت كويت با درخواستهاي مذكور وابستگي عراق به خط 
، كاسته خواهد كند ميكه از طريق خاك سوريه، نفت عراق را به درياي مديترانه منتقل اي  لوله
ازه عبور يك خط لوله نفت را از خاك خود به يك در مقابل كويت موافق بود كه اج. شد

، اما با ايجاد يك ترمينال يا بندر نفتي توسط ) MEED, 24 AUG. 1973(ترمينال ساحلي بدهد  
 1990در مذاكرات جده در ژوئيه . )(Nirop, 1977: 237عراق در خاك خود موافقت نداشت

، اما اين بار نيز چون با مخالفت عراق بار ديگر درخواست خود را در اين مورد تكرار كرد
  . دولت كويت روبرو شد، درصدد اشغال تمام كويت و الحاق آن به عراق برآمد

كشف و استخراج نفت در كويت نيز برسياست خارجي عراق نسبت  :ذخاير نفت كويت -2
توليد نفت و درآمد كويت از اين بابت  گير چشمافزايش . ه استشبه اين كشور تاثير گذا

نوري سعيد، . اره چشم رهبران عراق را خيره كرده و موجب حسادت آنها شده استهمو
نوري سعيد . پوشي نمايند عبدالكريم قاسم و صدام حسين هرگز نتوانستند از اين امر چشم

تالشهاي زيادي را  1958فوريه  14اردن در  نخست وزير عراق پس از تشكيل اتحاديه عراق و
يز به اين اتحاديه ملحق كند زيرا اردن فاقد ثروت طبيعي بود و به عمل آورد تا كويت را ن

يكي از . اقتصادي اتحاديه كمك نمايد هاي ست به پيشبرد برنامهتوان ميدرآمدهاي نفتي كويت 
اصلي عبدالكريم قاسم نيز براي الحاق كويت به عراق وجود ذخاير عظيم نفت در  هاي انگيزه

  . آن زمان بيش از دو برابر توليد عراق بود توليد نفت كويت در. اين كشور بود
اشغال كويت توسط دولت عراق نيز با طرح اختالفات دو كشور در مورد مساله نفت شروع 

ادعا نمود حوزه نفتي روميله كه در خاك كويت قرار دارد، متعلق به  1990عراق در ژوئيه . شد
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 4/2رقت برده و خواستار پرداخت عراق است و كويت را متهم كرد كه نفت اين منطقه را به س
عراق همچنين كويت را متهم كرد كه با افزايش توليد نفت سبب . ميليارد دالر غرامت گرديد

اين . ميليارد دالر خسارت به اين كشور وارده كرده است 14كاهش بهاي نفت شده و حدود 
ه اين كشور پرداخت مبلغ تقريباً برابر وامهايي بود كه كويت در طول جنگ عراق با ايران ب

عراق به اين ترتيب در نظر داشت كويت را ناگزير سازد از وامهايي مذكور . كرده بود
  . پوشي كرده و حوزه نفتي مذكور را به عراق واگذار نمايد چشم
بنابراين عراق با . درصد ذخاير شناخته شده نفت جهان را دارد 10كلي كويت  طور به

اين . يافت مي تسلط) با حتساب ذخاير خود( ير نفت جهان درصد از ذخا 20تصرف كويت بر 
ساخت تا در امور  مي داد و عراق را قادر مي ي افزايشگير چشم گونه بهامر درآمدهاي عراق را 

عالوه بر آن اشغال كويت نه تنها بر طول سواحل عراق در  .ي نقش مهمتري ايفا كندالملل بين
عراق . شد مي اره عراق در خليج فارس نيز افزودهافزود، بلكه بر فالت ق مي خليج فارس

به علت محدود بودن . صراحت ادعاي سهم بيشتري از فالت قارة خليج فارس را كرده است هب
عراق از نظر فالت . سواحل عراق در خليج فارس، فالت قارة آن كشور نيز بسيار كوچك است

با توجه به اينكه در . ا داردقاره در ميان كشورهاي ساحلي خليج فارس بدترين شرايط ر
صورت افراز فالت قاره خليج فارس، سهم عراق بسيار اندك خواهد شد، لذا اين كشور تاكنون 

عراق همچنين . به افراز فالت قارة خود به كشورهاي كويت و ايران نشان نداده استاي  عالقه
ة مشترك ايران و كويت، متعاقب صدور اعالمي. مانع افراز فالت قارة كويت با ايران شده است

صادر كرد كه در آن بر حاكميت و حقوق عراق در اي  ، دولت عراق اعالميه1968ژانويه  13در 
اهميت فالت قارة خليج فارس به  .فالت قارة آن كشور با كشورهاي همسايه تأكيد شده بود

 امكان) متر 100حداكثر (به علت عمق كم خليج فارس . علت وجود ذخاير  نفت است
بنابراين، عراق در صورت تصاحب دو جزيرة . از منابع نفت آن وجود دارد برداري بهرهحداكثر 

  . يافت مي وربه و بوبيان و يا كويت به ذخاير نفت و گاز فالت قارة خليج فارس نيز دست

  محيط رواني رهبران عراق 

و ) عملياتي(يكي ي عراق اهميت دارد، انطباق محيط فيزژئوپليتيك هاي آنچه در مورد ويژگي
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 هاي رهبران عراق از زمان تأسيس اين كشور از شرايط و محدوديت. محيط رواني است
را  برداري بهرهاز آن حداكثر  اند و همواره كوشيده اند جغرافيايي كشور خود آگاهي كامل داشته

توان گفت  يي كه مطور به. اند البته برخي از آنها در اين خودآگاهي افراط و غلو كرده. بنمايند
هاي  از واقعيتتر  جغرافيايي تعيين كننده هاي كه برداشت و تلقي رهبران عراق از محدوديت

زيرا در جهان كشورهايي هستند كه در موقعيت جغرافيايي مشابه و حتي . عيني بوده است
ر هر د. اند رفتاري متفاوت با عراق، در پيش گرفته حال  ايناز عراق قرار دادند با تر  نامناسب

طلبانه عراق، توضيح و تبيين محيط رواني و ذهني رهبران آن  صورت براي درك رفتار توسعه
و  ها  تمامي رهبران عراق در طول تاريخ اين كشور درخصوص ويژگي. رسد مي نظر بهضروري 

زاي آن براي قدرت و  آمدهاي محدوديت ي كشور خود، تبعات و پيژئوپليتيك هاي واقعيت
، البته اين به آن مفهوم نيست كه تصور و تلقي آنان از اند اتفاق نظر داشتهمنافع ملي آن 

جغرافيايي  هاي كامالً يكسان بوده، بلكه منظور خودآگاهي آنان از اين محدوديت ها  واقعيت
  .) 59:  1382 ،زآباديدهقاني فيرو( است
نديشه اشغال كويت ااي  لحظه 1990كلي، رهبران عراق از زمان تأسيس كشور خود تا  طور به

از ملك غازي تا نوري سعيد، از نوري سعيد تا عبدالكريم قاسم، از عبدالكريم . اند را رها نكرده
در . قاسم تا صدام حسين همواره يك هدف دنبال شده و آن الحاق كويت به عراق بوده است

اه عراق كه عراق و كويت هر دو تحت الحمايه انگلستان بودند، ملك غازي پادش 1938سال 
پس از آنكه بريتانيا اين درخواست را رد كرد، وي تقاضا . خواستار الحاق كويت به عراق شد

در دهه  .) Jasim , 1984 : 76( نمود كه به عراق اجازه داده شود تا بندري در كويت تأسيس كند
د كه اردن را اعالم كرد، اظهاراميدواري نمو وقتي نوري سعيد تشكيل فدراسيون عراق و 1950

كه كويت مستقل شد، عبدالكريم قاسم ادعا كرد كه  1961در سال . كويت به آن ملحق شود
كه به زور با  1899پيمان  موجب بهكويت در دوره عثماني قسمتي از استان بصره بوده و بريتانيا 

الحمايه خود قرار داد، اكنون كه بريتانيا پيمان مذكور را لغو  كويت بست، آن كشور را تحت
وي اعالم كرد كه براي الحاق كويت  .)Niblock, 1982: 132(موده، كويت بخشي از عراق استن

  . شد به عراق به زور متوسل خواهد
جدي  طور بهكه حزب بعث در عراق به قدرت رسيد، الحاق كويت به عراق  1968در سال 
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ب بعث جنبه ايدئولوژي حز. حزب بعث بود هاي اين امر نشأت گرفته از انديشه. دنبال شد
يكي از . ي رسالت تاريخي حزب بعث استطلب توسعهديگر،  عبارت به. انه داردطلب توسعه

عناصر ايدئولوژي حزب بعث وحدت است به اين مفهوم كه تمام اعراب بايد تحت لواي يك 
هدف ميشل عفلق، بنيانگذار حزب بعث، اين  .) Gardon, 1967: 995 – 96( حكومت قرار گيرند

در همين راستا وي پس از تشكيل . مام اعراب را تحت حكومت حزب بعث درآوردبود كه ت
جمهوري متحد عرب، متشكل از مصر و سوريه، اعالم كرد كه اتحاد اعراب، جز در ساية 

  .) Binder, 1964: 177( پذير نيست  اصول بعث امكان
دارد كه اي  ويژه در انديشه عفلق انعكاسي از انديشة هردر مبني بر اينكه هر ملت رسالت

در اساسنامه حزب بعث نيز در اين مورد آمده است . شود ميبايد آن را به انجام برساند، ديده 
 كه هر ملتي رسالتي دارد كه به اتكاي همان رسالت به احيا و تكامل ارزشهاي خويش

امه «بنابراين، شعار اصلي حزب بعث . ملت عرب نيز داراي همين رسالت است. پردازد مي
. است» يك ملت عرب با يك مأموريت ابدي«، يعني »عربيه واحده، ذات رساله خالده

تقسيم به كشورهاي مختلف، هميشه  رغم بهايدئولوژي بعث بر اين مبنا استوار است كه اعراب 
و حال نيز بايد مرزهاي بين كشورهاي عربي از ميان برداشته  اند داده مي ملت واحدي را تشكيل

عفلق تحقق اين رسالت تاريخي تنها  نظر به. ديگر ملت واحدي را تشكيل دهند شود و آنها بار
عفلق معتقد است كه رسالت تاريخي حزب بعث، . است پذير امكانزير پرچم حزب بعث 

  . هدايت اعراب به راهي است كه به ايجاد يك ملت واحد عرب منجر شود
آن زمان اعراب،  هاي اتوريهدف حزب بعث از رسالت تاريخي، احياي مجد و عظمت امپر

در اينجاست كه . قلب تپنده ايدئولوژي بعث در همين جاست. مانند امويان و عباسيان است
 :Karpat, 1968( انه و تجاوز كارانة عراق را درك كردطلب توسعههاي  علت اساسي سياست توان مي

ر آن است كه حزب شعار ايجاد يك امپراتوري واحد عرب در زير چتر حزب بعث، بيانگ .)192
در ادامه . ي استطلب توسعهتجاوز عراق به ايران و كويت مصداق عيني . است طلب توسعهبعث 

هاي زيادي را در مرزهاي خود با  انه است كه عراق سرزمينطلب توسعههاي  همين سياست
 همسايگانش، از جمله اردن و عربستان سعودي تصرف نموده و يا ادعاي تعلق آنها را به خاك

، يعني در زمان جنگ داخلي اردن كه طي آن 1970از  ها  مثال، عراقي عنوان به. خود كرده است
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وارد خاك اردن شدند، قسمتهايي از خاك اين  ها  نيروهاي نظامي عراق به بهانه كمك به فلسطيني
كشور را به تصرف خود در آورده و تا پيش از آغاز جنگ عراق عليه ايران، از خروج نيروهاي 

همچنين در جريان اشغال كويت، نيروهاي عراقي شهر . كردند خود از آن منطقه خودداري مي
همچنين در راستاي همين . در كنار خليج فارس اشغال كردند خفجي عربستان سعودي را

است كه عراق ادعاي حاكميت مطلق بر اروندرود، خوزستان ايران،  انهطلب توسعهسياستهاي 
، »عربستان«عراق خوزستان ايران را . بيان و سرانجام خليج فارس را داردكويت، جزاير وربه و بو

خواند، كويت را نيز از توابع استان بصره  مي »فلسطين دوم«و آن را » خليج عربي«خليج فارسي را 
در اساس سياست خارجي حزب بعث عراق بر پايه تجزيه خوزستان ايران و . آورد مي شمار به

  . يز ضميمه كردن كويت به خاك آن كشور بنا شده استالحاق آن به عراق و ن
درياچة «يك  صورت بهپا را از اين فراتر نهاده، در نظر داشته خليج فارس را  ها  عراقي

در راستاي اين هدف آنها تمام جزاير و سواحل ايران را در خليج فارس . درآورند» عراقي
ضمن ادعاي  1971در سازمان ملل متحد در نمايندة عراق، الشبيب، . دانند مي متعلق به اعراب
: گانه ابوموسي، تنب بزرگ و تنب كوچك متعلق به اعراب است اظهار داشت اينكه جزاير سه

دهد كه نه تنها جزاير مذكور تحت حاكميت اعراب  مي خوبي نشان هدر حقيقت تاريخ ب«
ل ايران رسيده ، بلكه تسلط اعراب تا جزاير قشم، تنگه هرمز و گاه تا سواحاند بوده
همچنين رؤياي تسلط بر تمام سواحل جنوبي خليج فارس  ها  عراقي .)U.N.S/P.V 1610(»است

كه حزب بعث عراق خطاب به سازمانها و اي  براساس بخشنامة محرمانه. پروراندند مي را در سر
خود از  هاي مأموران آن كشور صادر كرده بود، آنها موظف شده بودند تا در مكاتبات و اعالميه

 ءامارات ماورا« عنوان بهنشينهاي خليج فارس  و از شيخ» منطقه كويت«نام  كشور كويت به
  .)78: 1361وزارت امور خارجه ايران، ( نام برند » كويت

 پذير امكاناز طرف ديگر ايجاد يك امپراتوري واحد عربي بدون توسل به زور و تجاوز 
ق، مبارزه و جنگ را براي تغيير اوضاع به همين جهت اساسنامه حزب بعث عرا. نيست

طلبي، توسل به زور و خشونت و ايجاد ترور  مبارزه. دهد مي نامناسب در جهان عرب را اجازه
ميشل عفلق در تشريح بخش مربوط به . و وحشت از خصوصيات بارز حزب بعث عراق است

اشاره كرده و تأكيد  مأموريت جاودانه عرب، به مبارزه با خطرات بزرگ، جنگيدن و رفع موانع
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 كه مبارزه تا نجات ملت بزرگ عرب در همه جا خواهد بود و سپس چنين ادامه كند مي
در هر كجا كه ملت عرب به كشورهاي مختلف تجزيه يا بدون سرزمين شده و يا «: دهد مي

بايست مبارزه تا اتصال  مي موجبات ايجاد يك كشور مصنوعي و ساختگي فراهم گرديده است،
  .پارچه و طبيعي عرب ادامه يابد قطعات به يكديگر و تشكيل و تأسيس امپراتوري يكاين 

ادعاي صدام براي رهبري جهان عرب را نيز در چارچوب همين سياست حزب بعث 
گرفتن رهبري  دست بهيكي از آرزوهاي ديرينه صدام حسين . توجيه و تفسير نمود توان مي

مصر با قدرت : جهان عرب داراي سه مركز قدرت بودتا قبل از اشغال كويت . جهان عرب بود
صدام . سياسي و جمعيت زياد، عربستان با قدرت مالي فراوان و باالخره عراق با قدرت نظامي

قدرت مالي و سياسي را در منطقه  توان ميحسين متقاعد شده بود كه از طريق نظامي 
اگر عراق . ين راستا صورت گرفتتجاوز عراق به ايران و كويت در هم. الشعاع قرار داد تحت

  . شد مي گرديد، رهبر بالمنازع جهان عرب مي در اشغال كويت موفق
كه او فردي  شود ميگفته . در مورد خصوصيات شخصيت صدام حسين زياد سخن رفته است

اعتنا به عهد و پيمان،  بود تشنه قدرت، مبتال به بيماري جنون عظمت، ديكتاتوري خونخوار، بي
 مخالفين، او را با هيتلر و موسوليني و طرفدارانش او را با. و باالخره جنگ افروز لبط توسعه

 دانستند كه مي بيسمارك صدراعظم سابق آلمان مقايسه كرده و وي را بيسمارك جهان عرب
، رهبران سياسي را به دو »ژان باتيست دوروزل«. خواهد ملت واحد عرب را به وجود آورد مي

بندي، صدام حسين در گروه اول  براساس اين تقسيم. كند طلب تقسيم مي لحطلب و ص گروه جنگ
در ميان رهبران معاصر جهان عرب صدام حسين تنها فردي بود كه تمايالت شديد . دگير ميقرار 

يونيفرم ) 1952(سال پس از انقالب افسران آزاد در مصر  5جمال عبدالناصر . نظامي داشت
در سخنان . در حالي كه صدام همچنان يونيفرم نظامي برتن داشت نظامي خود را از تن درآورد،

. شد زياد ديده مي... صدام حسين كلماتي مانند جنگ، تجاوز، نبرد، بسيج، تاكتيك، استراتژي و
عبارت از جنگيدن با دشمنان و از بين بردن . كه براي صدام حسين مطرح بوداي  مهمترين مساله

صدام حسين معتقد بود خطراتي كه عراق را تهديد ) Mansfield, 1982: 65(توان نظامي آنها بود 
وي  نظر به. سازد مي نحوي است كه اتخاذ يك استراتژي صرفاً دفاعي را غيرممكن ، بهكند مي

  . علت وسعت كم و فقدان عمق استراتژيك ناگزير از اتخاذ سياستهاي تهاجمي است عراق به



 67    ... نقش تنگناهاي ژئوپليتيكي عراق      ________________________________________

  گيري نتيجه

سواحل . در خليج فارس از نظر جغرافيايي وضعيت مناسبي ندارد ي كه گفته شد عراقطور به
دو بندر عراق در خليج فارس يعني . عراق در خليج فارس محدود، باتالقي و رسوبي است

 هاي زيرا راه. باشند نمي گوي نيازهاي آن نيز به ادعاي اين كشور پاسخ القصر امبصره و 
 عبداهللا باريك و با ايران و كويت مشتركدسترسي به اين بنادر يعني اروند رود و خور

از سوي ديگر سواحل محدود عراق در خليج فارس موجب شده تا عراق از يك . باشند مي
طرف در زمينه صادرات نفت خود با مشكل روبرو شود و از سوي ديگر نتواند  يك پايگاه 

در خليج فارس عراق ضعف نيروي دريايي خود را . دريايي بزرگ در خليج فارس ايجاد كند
علت فقدان عمق استراتژيك  عراق همچنين ادعا كرده كه به. داند مي ناشي از اين مسأله

در اين ميان كويت يا جزاير وربه و . د در برابر تهديدات خارجي از خود دفاع نمايدتوان مين
از زمان رهبران عراق . تواند موقعيت جغرافيايي عراق را در خليج فارس بهبود بخشند بوبيان مي

، اند تأسيس اين كشور، از اين مسأله آگاه بوده و در صدد بهبود اين وضعيت جغرافيايي بوده
در واقع دو محيط . ي از آن در اين راستا بوده استهاي ادعاي آنها نسبت به كويت يا بخش

لكن در دوره حزب . ي يعني محيط فيزيكي و محيط رواني با هم تطابق داشته استژئوپليتيك
علت ايدئولوژي بعث تشديد شده است و لذا شاهد اشغال كويت در سال  ، محيط رواني بهبعث

بر طول سواحل خود در خليج فارس  -1 :تا  كرد مياشغال كويت عراق را قادر . ايم بوده 1990
يك نيروي دريايي قدرتمند را  -3 ؛صدور نفت خود را متنوع كند هاي راه -2 ؛بيفزايد

با تسلط بر بنادر آب عميق كويت، صاحب بنادر متعدد از نظر تجاري  -4 ؛گذاري نمايد پايه
يك قدرت بزرگ منطقه اي، نقش  عنوان به -6 ؛ذخاير نفتي خود را دو برابر كند -5 ؛شود

هر چند عراق در هدف خود يعني . در خليج فارس و جهان عرب بر عهده گيرد رااي  عمده
 شود ميي عراق موجب ژئوپليتيكشد، اما الزامات الحاق كويت به خاك خود با شكست مواجه 

سرنگوني صدام حسين به . تا اين كشور همچنان تهديدي عليه تماميت ارضي كويت باشد
  .مفهوم از بين رفتن تهديد عراق عليه كويت نيست
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