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وو وةَ)  (  

.ى ر.زامط ا  

 يروةردة -زام   

 ووَ  

  

  

َ  

    م  اوم دووة    َ   ووَ موداوةرخ  ير،        ري مَذ مدار 

َ ،اقرز دامَ رو يَ ويم و  وت دروم م زو،دا      َ م  

 ر     َردامي َاق ، وةَ اق ررى مر َر ؤ  ممي  و

مي  َ   و دةو   وا، واد ن طَوة،ر وم ووم رؤذت ورؤذ يوة 

ر  م  ،     دةو  و    َ وو ةم مو  طَل َاق ودرَا

َ اوَ  وا ةَ موةاق،   مَ ارامل دةط واق   زَ ووا َ 

و و َةك   مَي،رزي رةرم،     طورةي دووة

 دم اقدذاَ.  ي   د تدوو َ  يوةة    ر   ي و  َ 

ددة،  ر ي ي امم دةو  َ وةك رة مَلوادا    طرةي رؤذ ،دار 

وةك ،  راطمن ومدةزطَ اق دذا دم و  دة ارة ر  موة

   َ مرة اردةا م، َي ر ماط،   ر ) 

   وةم دامام رو  وم  م و طاوةي وا( نادو ر نطظرو رؤذمو

    .و ن

       ،داوةَ  م ن  ر    ي  ،وة ووَ وةي زامَ زيَ

 مَ وة ودمَ يَر  ،وةَن دةان و وارن.وووَ وةر  وةومرد  

     و ط م ريدوو وةَ  دمدة    ةوةي رر  :وام  مز ن

  مماطر   س  رديرادة ت م ر  او دووةم ،  ر زة دن

و  و  رودؤ و ي ة ري وة ي ريدوو ،  ارن ط  ر وم م

    .دةزطموة ري را م َ ممرَةرا  و َدامن ن 

  ر     دةروازةدا  :َةي ارةوة    و َ وة، وةر دووو َ وة  دةروازة       

 ن   اق وَ انَي مةم    اَدر  دووة ر مدة  .دوووةري  ا  :  ن   

 . م  م     وم مةرَ     َن دووة، و ري و رة  و َوو

و طظرةن   رؤذمي  اطمم ي دة  دووة س َ  ر  وةري
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 ن روداوةم  من ؤظ،  م و ن  ،روة َ دةَوة

دووة و .ةي دةر وماوور ر  

 مَن ن ة،  ي دةدمَ  وة ن  م روة        

       مز د وام ،و رة مز َم ،      يَ وام ،ردي مز  

  اق).  ر  موي( م رةك َ ووي  ، َر موي(َووي مَ َاق)

          مرؤذم ة وةوةرط  مرؤذم  نوود أ(ز  و او ا ر ر أ ا ( 

 روة ،ة  ،نزؤر َد  وة وةكوةرط  مرةظطريظز ( روط ،أ ، ا

ا ، حا ، ر(،           وةوة وةرطمم زاري رؤذم ي وم اور م ر 

  دوا ون دؤوة.

  دةروازة

  دوو دةو وةن     ،ن  دةطرَوة  ردةََووي ةمم مَان َاق و      

و مر،    )مر  وام و ي واد  (ا   ،   ووَ اَدر

 ر َ مَيو موةمر   َمَي ،وةن ةممر طرامري 

وودور١(ةم(  .  

    َ )  ١٩٦١ (َي دةو ر َ  مر ةدات   تي دة و  ر  دان 

وةك دةو َدادةم َ َرَازي مر  ا و ، و   َ َ :" َدة

ََ  دادةم     ،َرؤ  دان  ر     دا، ر و"  ر  و ا و َاق

ةت  مَان و َاق دة   َ مَ  داو .)٢(َةوة  وةك دا رَ  دةمَي

ر دةو دواي، َ   ا    رف  و ا ) ١٩٦٦-١٩٦٣( 

َم مةمان َوةَر دةَ  اق، و ي مرف ا ورؤ يو 

)٣(ك  ، دوام      َيدة ر  اق وَ انَم     ) يم ويم َ   َ

( )٤(،  دواي ر دة ن ت )١٩٦٨ و (را  يَ دمررة  درا

دةَ د دواي ردام     دةو   مَان  دوو    ) ططن١٩٧٣دواَ )   اق وَ، مَان

                                                
  .١٧- ١٦،ص٢٠٠٩، دار ا ا،وت ،٢درا ر،_أ أ:  وااق )١(
)٢(ري، اا ا   ،اد،ا را  دت او٥٣،ص١٩٩٣و.  
)٣(اد  اا راو را   اق دراوز :ا ا، ١٩٧٥-١٩١٥وا ا  :،

  .٣٠،ص١٩٨٩،د.،٢ا،ج
 :  َ َو م و  مَان ر َ دةوَ اق و و ر ا  ري ة دواي           )٤(

م َ مة  ط رَو  ،مَان رؤَ اق د   و رؤ  ل     

)، دوا  موي (ري رة و) ما،         ١٩٦٣/ مم  ١٧ر   رؤذي( او  ي  مَري

 :وام ري زث           زاما روا  اءة م) اا ر ا ا  ا م : ا  

  .١٨٤، ص٢٠٠٢وار) ، اار ام ، ن ، 
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اما ردام مي ردو    ،اي م ود ،اقَ   وةي َ (ح د ح)   ةوةزي دةر 

  َر وة. ودؤ مَامنر

      رام يدات    ة رم ) دا)١٩٨١-١٩٧٠ ،ر ة كادة ش     م  اق وَ انَي م

و ي  ،مودذا دن و َون رةو دةو ودوا ةمي مَان  دو  ،و

 دمر يمم) ( )٥(   ا َلط    ) ر  ١٩٧٩-١٩٧٨ ،(    دو  انَي مةم  و

موي  ، َاق  و    َ رة ر  ي رة مك دةو، و زي رةو دةو

َواَ  اق    رةوة   ،م رة ي دةو       ام دةو  دام  راي 

دم ر رةي  ريام.    )   د ١٩٨١دوا (  مدات  ة ذرا،  ر ممماطر 

    .)٦(رار رؤََ  اق ووي مطون ر

     )   د ١٩٨١دوا (  رةك وة ر ر تدة   ، ةَوة 

ةم من ررامنط  ر تر دا ري و ووير وزوةاَ ر  ، ا

  مَ اق وَ انَي مان)١٩٨٨-١٩٨٠ ،(دوا )  دا ١٩٨٩( زرامن دا

دوا َ . ون )٧( ن و ن)ردةَاق و و  (رة)   م رري(موي

)١٩٩١ (م اوم اق دووةَ انَم ك وَ       نمووا ري   ،ورة  

م د      دا اَ ردام ر م رك  د  رؤ،       م  

 ك َدم م داَ  رازي مو،  دة ،   رةر ن 

و م وَو دا انَم  وةرط َاوة و رةك  د)٨(.   ر    د  روا

وةي  دَاق  داواي   وامر دمَ ادذا   ،دةدات  َرةي ومموة 

 َ َ ت ارَََ َ ر  ،َ ،وة      ،دام َ َط  دا 

 َم مةم  ر دوو انط وةدةوا  ،   دةر  ممطو  را وم

ةمو   دم مم و كةَ واقَ  وي ر واوي دذام٩( اط(.  

  

  

  

                                                
)  ، مَان رؤ   مةر    ١٩٧٨/  ١٧مي  :و م و،  رؤذ( )٥(

           َ ا، دواي  يَ رؤ رير  يامَم  ا امرؤك وةز   دات و

وي(  دَ)  ،و ر  و مَان و ا       ،م ن م 

        و، دوا م  و  وةيرامدي طَ ،ا و انَم   ووة مم

و دةوم رة   مَةمةدا  زةرةرو زمَ زؤري    م وة ي ام ةمي مَان و 

  .٢٨٨،ص ا،وت، ا ا،دار  ات -إا و:ض  . زامري ز وام:روت
  .١)،ص١٩٨٩/ اول ٨) ، ر(٤٤٢٠ ار اا،اد ( )٦(
  .٣٤-٣٣،ص١٩٨٩ا ا :  اون ا ا وا ، ء،  )٧(
)٨(  ا: رس، اوا  ،(عا) دا )٥٤،(  ،اة  اا ،  ٩٥ ص ، ١٩٩١.  
  .٢٢،ص١٩٩١ل ا : اب وم ا ،، اة،  )٩(
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  -:دووة ماورةم م م : وةري

 :و  ريووَ:   

 ي رادوورةي دة ،و زرطمي دةوم و يمو اماو  موة      

َوةمم   وتو م،   َمردة زووةوة رة ، وةوَار مةَز وو 

 دواي    ، )١٩٨٨(       . )١٠(وي وةؤ َرروَي مَدةوما 

 م ان،  ٨َ اق وَ انَي ممةم  ا م رةو دوو دةو  انَ   وم، 

 و    ري يَ   و ز يَ روة ،نامَوو ،مروور رة وةيوم

  .)١١( مَاممَ ووة و  داطدم َ ن َاوة  ت رزي

   َم َم دوو دةو  ان  َ  وةَردةط   ري ري ووو وَزير و  ،

 ش مو ومَ وودةدات.دواير م يَ ر مت  ووؤذر  ومَ و

 واوي ر دة  ن ردةرو زَي    و  ش . َووة   رؤذوا 

ورو ورؤذ و ر وةرام ي ؤذواومم وة)ي ،)١٢ ش   اقَ م 

 ي   ََرري مو   وةك َات،رة َاق م طَلةمَان،  وا و

 ،رةم داوةوة    رؤَ    و رج    دا  مَان   ورةم  ر طا ت، 

 روة يمطو ط َم   دا ان و م مام ان َ را .  ةَ ن 

 واَ ( ن) مم   ي دةرةوةيةدةري وةزا   ر  وةرام ري رؤذروو ،

  موم وَو و  دا انَم  ي    وةي مَ و َ  موة  )

()وة )١٣داوة ةمر ،  دا ووة  وَو يَر  م   ن و، 

() نودارم  و ،  دا  وةن ي اقَ  ر و ، دةزاموا َ

و  دة رَر  رداموةك، ش  ََ،  دة  دةام َوةي دةويَ 

 طَل  ظت  وة  يَ وومَ واي َو ، َداط ر

 رداَ اق  ردةَ       ةك ،و  ري رد داو و، 

 وم  وم   رذ ةدذيوةموةَة  ن.   ي مدةر ورةيط

                                                
  .٨٢- ٧٣،ص ص ١٩٩١)، ا١٥٢ (ا ا)،اد(  ، ا: أز ا اور وار )١٠(
)١١( )ا ،(وا ا)  ، ا : س سة،١٠٥٣،ص١٩٩١)، ا.  
 رَ : ووي مَ َاق ، و: ر  ر و  َد و،َمي رؤذت،          )١٢(

،َو٣٥٧،ل٢٠١٠.  
)١٣( )   ،رم (ي ن) يوي زامدةر ،دام (ريم) ري  : ١٩٦٦ (

دةرةوةي و وةم  دووة، روة رةزا زؤري  روري رؤذ ةمي  مي 

)   و، دوا وةرا١٩٨٩م دة  ،اقَ   مة ي وَ ةم َدة ،(

 )اوي دووةم م دمَزا١٩٩٠  ،(:وام ري زم  

 john mearsheimer and stephen walth : an unnecessary war,foreign policy,jun feb ٢٠٠٣,p-٥٤ 
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    ووة اقَ    دةزامن م ري و،     ردة  م رذ َلطة  موةم

 )١٤(.  

        ،رد م وا دوايؤذو ر ور م   وم    ؤذر 

ر رو َ  ،َ  ا   رري  َ و موةرا، رؤَل و  َن  

 دوة وم  ذ      دةد،  دا مزي َ ي َي رزي ي  رؤذت

وم،  زَ يَ ِاوة  ، ت        موة دة ذة امرةوو  َ  دا  َدة" 

،  و  َؤذي  دا ري        دةامَ مةي ا   ََ وي" 

َ  يةم ومي وم  واوط     ي وم م و ،وةظ  وةي، 

 ري وو  ارَةي رري ظت  ت،   دا وةك  مو 

  .)١٥( ي ووي دةدات

ريدووة ري ::  

 ،  و َ اَ َ    اق و مَان  ةمي   ،م  ي َاق َاما       

َ رو و َ  د اقَ  شو   م و   .وةد اقَ رووي مةرة  ) َ١٢( 

ر ااَ  ري داك دؤو  وةي َ  ررزة و،  م  ١٩٨٢-١٩٨١( دوا  (

دؤر ر   )١٨ ( دؤري ي َ  وةرطت،  ي رزةم َ ر َاق        ر)٦( َاق ي

 ،وةطورة  َاق وةم م م،     م َ ري َاق و ان      رارن طَةي   و.

ر وةور ووي   مزرطزي و َل و مارة م يوط)دواي ،  )١٦  وةي

    دة ط دة َ دااق ،١٩٧٩َ ري  وم رةو موة رؤ   ي و ة

اون و دارم ري  وو،ت  اَ دة َ     و ري و وةم م دمَ

 زةرةرو طورة  ،      م ، دواي )١٧(اَدة ر دؤر)  ٣٠مي (

 ) ن ر  ٢-١ا. دواي مَ اق رؤذام (    دؤر دةَ  ) ر ٣٠٠(مي     ،زمَ وت

ةي  ن وةموي طَ َي ري وة،   ووورم ر ،مو مردةي دةرةوة دةد 

) ٢٧مي ( روة ،  و   رةن  وو يدؤر رزدار ر   )٥٠رزة طم مو  مي(    

ر رر يدؤوا  زاريرؤذ موة و   ،رةم ،ن ، م ) ك( و ،    )٨ ( ر  ريدؤ

  .)١٨( ، ر ،ري ر)(راز وةدؤري ووم  ر) ١٠(و  ك و رو  رزي

                                                
)١٤( Lawrence Freedman and Efraim Karsh:How Kuwait was won-strategy in the Gulf 

War,international Security,Vol.١٦,No.٢(Autuman,١٩٩١),p١٧-١٦. 
)١٥(  ررعاوا ا :ا ز  -      رزور اا دة اا  ا ا ا ات اا

  .٧٨،ص١٩٩٢ب ا، دار ا ،وت،  
)١٦(  رو،يا ا ب ا :ران وت، ٩ار،وا ز ١٧، ص١٩٩١،دارازال.  
  .١٢-١١.ن،ص )١٧(
  .٣٣١- ٣٣٠ر : س. ث، ل )١٨(



َمماطر    ررام اوم ١٩٩١-١٩٩٠دووة  
 

  

 ٤٩٠                                                           راى ررى زامظط–  ،َ ) رة٩ذ  مم ،()٢٠١٦(  

      )اق   دا)١٩٩٠َروويري دار  وو َط و      ا وتم م زدا و وة 

و،   ت َم موت ز   وةي  َ را ر  ي ، َة زؤر وةروان ماو

رةي   دواي  مدا      وةي َاق،  ممت   و م موت َََاق  َوة

 وة  َوَ مر زدؤ َر م اقَ وا وةي ي،  ش رودؤ ي  زدو 

    دووة ومم  ،د يرا َام رةو   )١٩٩٠( ،       وم ر ك اقَر  ٢١دؤ

دؤر  ١١و  وا     دؤر دازي ١٨ مي    م داري و  ،     ؤو

اوي ت،  و رَوة داواي  رَ ق وا دام موت زد. روةَ ا)١٩(وة

() )د )٢٠   وتم وة مرز،   ر  ةَ  دا داودة وو

 وةي ر ةن و مذة دار رزطري ن و رَطري          (دو َ) دراوَردوو 

ر   ةَوة ن و رة   ر َاقازي مو رزةم   ر .)٢١(م موت ن

 ار دة  ت وان مدارا َر اق وَ ري وةيمذام ررة د م

.  راا     )٢٢(ود و  َ م وَ"   ن د م ر َدا  داواي وري ، ت

 (  )وةي مر  َ  رؤذام  وتم مَو     ٢٢ وتم ر ن،     

 وة رؤذاموامَ٢٤ ر ر ن   كر ،َد دة مو   ةو رة را   ري َ

  ومدز ون )د    .)٢٣ردةم ةيَر دمددواي ز     ردوو ن وتم م

موت  َم   ي م وم زاري مو و زدوم ر    وة  شَ(،  دةو)رات و

   ،() مَ     و ي َ  وم روةرامداد  ش  انَم  يموَر

وةزي موَ ا (  )١٩٩٠( . ر   م  )٢٤(وم  راوةدا و 

 (َ ردام،د    م  ات م وةي دمردةم  ،نوم  

  وةدة رووي رداموم َد)دةرؤ  ،)٢٥ر ز ور َ    ي م دن 

ر.وتم مَ  

                                                
)19(  Karen pfeifer: Kuwaits Economic Quanary, Middle east 

report,No.223,(summer,2002),p11. 
)٢٠( دةوَم َاوَر :َ)  وري مَ ر ١٤ / /ت    ١٩٦٠دةو َ رة .زراوةون  ) داار

        مزرامري دا ،ا اد ري  ي وةيوم  (َ ،د ، وم ، ان ، اقَ )وة

   ) وورةاوة طر  ن ، دوا َ وتم م ام  وةَروة دةط  اوةَرةي ١٩٧٥رذ (

وب أمن:  اان ارة  او ،رات   ) دةوت.  زامري ز وام.٩ي د )مام زد

  .١٣-١١،ص١٩٨٠ا وا،اد،
)٢١( ر  : اقَ وويًَ  كرة م  د َ د :ر،ض_،و دراث ٣ يو  ،دةزط

  .٣٣٤،ل٢٠١٣ي رؤذت، وَ،وةوا

  .٢٤٠،ل٢٠١٣و: رن ر،مي روون،َم، دة  درووموة  رووم-،زَ  : اق )٢٢(

  . ٣٥٤ر: س،ث،ل )٢٣(
)٢٤(  ، ب ا تا ن واق اا :  ل ة،د.ت،ص  اا ،٧.  

)٢٥(  Lawrence Freedman and Efrian Karsh: The Gulf Conflict 1990-1991, Princeton University 
press, London, 1993, p45. 
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.  ري مطت   ن وم،   ر  ( و ردن ود ) وما مَامي ن           

َ َيم  وةوام رَينطر رووداوة،   َ دا    ريطر اوم و

 .)٢٦(و وةي  ي ري َاما َن د      ،دةد َ رؤمو و رمو

م ك  رةي    ش َ،    وة مَمَ ا داوة  وري َا دووة       

ري   )٥(ر رز رياوة  دؤَ ) ١٢٥، رؤذام   وم ر زار (     اقَ ريذ ر

  .  كدة َ  وةمي َاق ريةمو، وا  رذاد

َدة ::م دمَ  

       زداي ١٦  ) ١٩٩٠(  اَ  ي٣٠م     زير زار      وة َ ري م

ؤذي  ، َ روةرَي دمَ وة  رةي داط اي  داَ  دة رَ ،  د

داطدم،  دا طَل يطط ا  ر يَ     ،د ن    اوة ،َام

َدة  ي م دة  وةك َ":َ  وم  ري مرواق ووَ يَ،  وة

ن" وط ريرة َ كةَ ر ،م رة م)٢٧(ط  .  َك دة 

 دا َ وم َ رةوداط  وة دم)٢٨(رة  . رؤذي م)ي٢ // ١٩٩٠ (

  داداط مر ر َ دم و ماط  ري ا دةمةَ   ر ن وة  و و

َمزر ؤ ، ردة رة روةي ، وام  اقَ  ندو    دة دنَ    ةر

دة   ن دةمرة و دَ ؤ .ادة   اقَ مم    َ و نام

مي مز َ م ،ن نردو ناو       م نام اقَ نةَ 

ي  )ح  َ   (. )٢٩( َ رورووموة رزي ، دان دة ر رزةطنو

َ   ن اراني و دةامَ مام يي و زؤر رةوة ََم  د

.  

 دةردمَ ةمَ اق   د.وةن َ زؤر   داواي ر  موة  ي      

َ و و  تر وةيرامط  .ت اقَ   يدة  مار م  

 َم ن َ  زير راق       امَ ،راوة َ  ح ي  مط

اي  َا داو  ن داواي رَ اق دووة. ةي دةدر وارام  ممطم را

َ دووةو َ    ،َ ردمم وة   َدة  ك وةي  ةشََ  م ن ،وة

  .)٣٠(ك ر َرودؤ را وة وا وان دةَوة

مو. رؤذام   داطدم    رداموةن  ماو)وم دة(دو رةدا      

داطدم موي ماو    ةوي ت    ن وةي داَ َ    وس و ،َو  ك 

                                                
)٢٦(   رس،صو.:ران ١٨ار.  
)٢٧( دا :ط ن  ، ن :و، َم مي رؤ ٢چو ذم،ژ،َو ،تر،س. س.ث،ل ٣٧٩، ل٢٠١١   �٣٦١.  
)٢٨( ، مَ، َل يم ،اودام م نم و و :غة ٧٩، ل٢٠٠٢.  
)٢٩( :ما  أ ا أز او ،ا طوت، ٢ا،ة ات ادرا  ،١٠،ص١٩٩٧.  
  .١٩ر ران:.س،صر  وا )٣٠(



َمماطر    ررام اوم ١٩٩١-١٩٩٠دووة  
 

  

 ٤٩٢                                                           راى ررى زامظط–  ،َ ) رة٩ذ  مم ،()٢٠١٦(  

  ر نو دا  ،ط َ  و    مةو  و وة َوةر .  وةردام

  .)٣١(ردةوا ونراو ، َ ووم ماو  درار  رووداوة ون

  ة  َ   َي ةمي    مي م وك) ت ار رؤ )  رة     

دةوَ وة دة ر     َي َا  مو     اطم  وَ  ر  ؟رواوة ام ،  َد

 داط َ و د و  رؤ  .وةور َراو وور  ررا و نر،داوة 

وا ةمي  دا  ت.  دا َ  ي مو  ردا ي   

. ش  َد   ماو   ن َاوة و َي اي زةي َادمَ  داط. )٣٢(دةد

رةوةم دا ،    ن ا َوام زد    رَرؤ  وةك ررك رار 

  ا رةب و يَ  رةتر ،  و ة    يةوامم َ ر  ن     .  اير 

م  م رؤذ  .     َرةك را  مَ دووةدا دروو وةي  دي  رةك

داط  رَير دةرة طط  َ  وةدؤ د دا دي َ دم)٣٣(.  

      ي ١٠ اوام وةوم ا ا  ي ة  رة ري،   دم َيو 

          ون شدا رة ري مام ا  .وو    وةوم ،َ ر 

ون  ) و دو دةو رةم ماو و ر و       دا  رةي    دوو رة

 (را، وم وارؤذا مو رةي يم و   داط  َم  تن ط،ر  رةي

م و  )  و د دووةَ (زاوَ نمو  ون وة ذيوم  )٣٤(.  

َاق َةم ي     ا )ي دةرد   َ رة دة     ٦٧٨ا م  ري (     

  َ وةََ َ رؤذي ٢٥ ر )  ومم ت ١٩٩١ي و، ) دوا    دا رط

 ر  م وا ،وةم وة َ  دةدات ام موو  َو ر رة ك

م ر وةي دؤامَران ط)دا    )٣٥س م وَل و داواي و َط دا  ،و     َ ":ووا َ

   رداري م اق دةَ  ََ."    ر داواي  م  

 روو و  َو ( رةمو رم ،       ) دةوت  ٣٤ي (  ومَ درواو  

م ماو رؤذواو رؤذت)  رر    ماو دةو دو  ون ن و   

 /ي٢٨ (رؤذي ) ١٩٩٠ /مم دووة  /ي١٧( رؤذي   ،ري (طردة ن) ماوة     رةي دةد 

 / ١٩٩١ م (،    ام نمو من    نو زاد َ ي   زةرةرو دةو زؤر مز

 اقَ و م  ووَارو ي َي و ٣٦(و(.  

                                                
  .٢٤٣-٢٤٢، ص١٩٩٠ل،  اا ار، اة، ل ا  او اا ا اد.: زا)٣١(
)٣٢( :ةا  ا ا  اث ووأ  اقو ا-  ط،ا   وا  

  .١٧،ص١٩٩١ة،اة، 

  . ٣٦٩ر: س.ث،ل  )٣٣(

)٣٤(  ،،زوا  ىدار ا ،ما ب ا دا رواق ا  :ا  ١٧،ص١٩٩٢ر.  
  .١١٦، ل٢٠١٢، مي راس، و،٢، و: ان ا ،ض :  د ر  )٣٥(
)٣٦( ات دو: دا ار- ت   ارا ا ،ديا :ت،اق اا  ا ا روا

  .�٣٧٣  ر : س.ث،ل ٣٥٧، ص٢٠٠٨وا،وت،



.ىا رط زام.  
 

  

 راى ررى زامظرة ( –طذ ،َ ٩ ،( مم )٤٩٣                                                           )٢٠١٦ 

ر َ:وةري دووة  مماط م ررا او:دووةم-  

 ر ::نؤذمرو رظط ؤ  

           ،ماطاق رَ موةم ررا َرم َ  ا وةك  وةدم 

ر  و انارو ط  رانماط م و        نووداوةر ررا ن     نم

و  َمَ اق  رةدات،م راي واز مو       ودا.  ةن

 وري ورزي   ةمي َ ،     وو   وة  درَا    وو  دؤ مي  رةو 

َ امَم مو اداط  .اَ ن َ دم وة  وةروان م َ و او،   َ  ا

رو    راي  َ ةك    و و را ون  م رةر         َذةنو 

   رن د  دا راطمم ي و امم ي      و ،مو ممَ داطدم رزي

 و   ؤزموة  م   رةر َوما رةدا   و ممام رووة راي 

ودةرووم و  ري ورزي   رري  و    ،ام َرة و   م،   طل و ام ن

 ر ود درو رة ي)٣٧(.  

    ودا نورؤذمرةظط  رؤ راو  رر  ومرة ي دة،  َر 

 مةةم ردةوا  كو ر ا  دةرؤ،     ن م  و م  و 

،َن دةؤظ  دام  و رت ورا     َ ي دةمم او دةم  و نة

 َو نوا  يام  وة و  . و  طم  ي  ام ماوي دووة،       وو 

م،   َون  ن ن َم .،  َ دوو رة رؤذم وزؤر دة َموو دةرةوة رن

ي ن  روداوةن َة    ر دموة و ؤظي ،ن ر دةوت ون

 راو اا وأر ا( وام رؤذمي  ،دا طَا  م  ؤني ر رؤذمم ، واز وة 

  .)٣٨()ا،أ، ا( وام   رؤذمي  ون، روة م  َون ،)ءاو

      ام َلط   :وام ون  ريظط  ا روز ،ر(ا  ، ح ا،ا،ا ا( 

    َ  رامظةطدوة       كدة نم   ماوةو م و  دن دةر

ةَ ي م اوم ن دةدارة،   ن دةن وا م رامظط      م َ اط  دا

  و ي    ن    راا وامو  ،  دموةي زامرن  و

زؤر  اطممن و ر ،وةدم َ ن َا  ي داطة ر ر ر . )٣٩(و

،   واو وم وازي ر  م     رَ وام و ر   .وة رووداوةن درؤوة 

  :َةي ارةوة

  

                                                
)٣٧(  ا وا  :ج )دا،ت اراا  ،زر ا ي٦٤ا ،ت ارا ا ا ،(

 ،ةا - ١٠٨، ص١٩٩١  
)، ا ا رات ٦٦اط ا: ت ا ا  ب ا ،  ارات ا، اد( )٣٨(

ا ،ا ،ة_رس٥١،ص١٩٩٢.  
  .٢٥،ص١٩٩٠ا  ا:ر ا  أز ا ،اار ا  واز، اة، )٣٩(



َمماطر    ررام اوم ١٩٩١-١٩٩٠دووة  
 

  

 ٤٩٤                                                           راى ررى زامظط–  ،َ ) رة٩ذ  مم ،()٢٠١٦(  

١ - امدم دةَراقَ ي اوم ر :- 

 ن راق ؤذمَ ر دة نم ََ و، ر  و را واز ايور  َ

  زاري (ا     ) ا ر أ(رؤذمي  روةك من،ا ردَي رةي و ،ن دةردةي

(ة":َدة .رة     رر دو رة ان دوو ووَم    يَ ،اتوووا ر دة

و رةي    ا) أ(روة رؤذمي ،  )٤٠(" داطدمَ رمو َاق  طورةي د ر

ام اَد  مز(م ا) وةداوة، )٤١( وة ذةي " در ري دة    ر  اقَ دم

اوةةواو ر َر َ، د َل و يةرةن مَ و واوي زام مرط )٤٢(.  

 ،)٤٣(وة د) (  موي و رةي ام د   ر)ا(رؤذمي  ةوة  

دة ":َ اقَ مدةر وةيند رةو مةرةَ ون و دَ٤٤(" ذ(.  

 دةَ " :دةَ   رةدؤوة دمَ   داطع) و،  (    زن   )أ( رؤذمي

اق دَ وةََدر دة  ،دمش   وَ رة َ   ر و  و رة َ ي َدراو ،

رطام دة   َ  دن م َل ي،  واوي ر اوةوة      م َو رو 

 َ كةَ ر")٤٥(.  

 َار   رةو رَي دمدة ماودم دةَ:"داط ر)اروة طظري ( 

 َدة ،َاق دادةمَر ت  رام و َ دة داطدم د وزةوي اط دم

ر د موةةا")٤٦(.  

 مرةظط  َري (روزظط  ا( و  داط  س ةَ  ، دم     ن  َ

اط  رموةَ  َ  و     يوا   ،دن وةك  ":َو رة دةَاوة دةت و

                                                
  .٢-١) ص١٩٩٠/أب/٤) ر (١٣٤٣٥ (ار ا)، اد( )٤٠(
)٤١(   )   ممرؤذم  َ :(م ا)١٢ / من ام/١٩٣٤  ،(يطَر    ،وة دا  َ

)١٩٥٦             دوةر وةري رادَ دوة، وة ري م  ،دووة واو   يزام  ر (

    ا يرؤذم       )  ارة  رؤ  ري، وة دوا١٩٧٩       ي وي ي ز (

)   اي اي رؤذمرم١٩٨٤وام ري ززام  .،  (      ،ةوا ا  :م اا :أ  ،ا

  .٤،ص١٩٩٧اة، 

  .١،٨) ص ١٩٩٠/ أب/٤)، ر (٣٧٨٦٠ ( اا، اد( )٤٢(

)  ة  دا وة، َم         ١٩٠٧مرو رؤممس وام مم ي،   (   د: )٤٣(

ي داب  ري واودووة. َ   واوة  رمري رؤذمي (ا  ،ةوة              

 زؤري  و  () يري رؤذمرم       واروةر م نم َ   ،زادي مارة  ،وة

       وام ري ززام  .وةزرامدا موم ي رؤذمم روة ،واي م     م ر :ا ا :

  .٦،ص١٩٩٩ا ، ا ا، اة، 

)٤٤( ا)دا،٢٤٥٤٢ر(  ر ٢٧/٨/١٩٩٠.  

  .١)، ،ص١٩٩٠/ أب/ ١٥)،ر (٣٤٥٦٣ ( ا):اد()٤٥(

)٤٦( )ا (را)  ،ما ب ا :ا اة، (١٣٥ا٢٥)، ص١٩٩٠/أب/١٠)، ا.  



.ىا رط زام.  
 

  

 راى ررى زامظرة ( –طذ ،َ ٩ ،( مم )٤٩٥                                                           )٢٠١٦ 

، ر وة وراون  َ ة زؤري طظرو رؤذمن طظري وة    .)٤٧("موَي  

َدر دة  يام يدم اق راوم ن. روة َ   ن رؤذم   َدةم 

َد:"دة ي اقَ   ددة يَر م َ ر وو ، َ  ام  َ  َم ،

م ََ ي     َاق داطوة،   موم ةََوة وةي َ  دة ر      َاق مو

م رؤ و ،  موت ي د  داز م     مو ،روة   َ وو

  نمماق  زَ ري)٤٨( ،      مرةظو طؤذمي رزؤر َون دةردة ةداَ وا

  داطدمَ ن ردؤوةو  وامن زامة.

 :واممَ  اق َ دم ر - ٢

دةدا  ، ون دةدا َاق     َ ردم وامم  طظرةم ، طمن  زؤري رؤذمو    

،  دةدا دةوةمَ  ا  دةون روون موة. ن  زةق دموةي وامن  

ام و دة    من ن  وةن      َش وة ي وةي  و َ ةم و      

 م   ريروو ر  و دا م ند،  ؤذمن دةور موام وةو وةكادة

       مرةراوةو و رار  ون   ،دةوة َين مَ دمداط َ موام

وامم  وة   ،(را أ( ؤذمي  رروة     م  ،  .وم  رؤذموام  

وام ةيَ ن  دا وة مرةد ) و  رو( ود ةوة )٤٩(.  

   ر روةيؤذم )أ(ا ر  دنوةي ددم ودا ويَ موام يؤ ،

    ؤظ ََ   َ   دم داَ  :"دة رمري رؤذم (ا م)روةك

 َ اق وَزة َلط ي مد اَ يةوو   ؤ دةر  دم    ن

   وة دووة، دوا   رد وي دذي  مَر نو ة امَو َد دم م نرد   و

ةن و رةي   و دةم زاد مودم   دةد   ،ةوة َ اق ردموةي وةي 

زن")٥٠( .  

زم  ر     او   ،    َر وامم دا    ) أَ)ا رؤذمي    

ووة  ن رام ر َ دةن درَ"دةَ:دة ودوةا ةد)وة َ ة(

      .)٥١("رام ردةمَ وداط وَةي، دزدندن و

   دذي  ََ،  طظري (رؤذ ) وامم دا  َ  وامم ا دة         

"    ا ر دي رار     :دةَ  دا) زا(رو طظريرار ،  َ دةدا

    .)٥٢(" وامري   َ دا ن  د دذا، وة  ؤرو مودن

                                                
)٤٧(  زا:  ارا  وا ا ٦٦٩ ، )د( روز اة، (١٢٢) ال/٢٤) ا١٩)ص١٩٩٠/ا.  
)٤٨( اط  :س،ص ا.٥١.  
  .٨)،ص١٩٩٠/أب/١١)،اة، ر (٢٤٥٢٥ (ار ) ،اد( )٤٩(
  .١)،ص١٩٩٠/أب/٢٤)اة، ر (٣٧٨٨٠، (اا ،اد()٥٠(
)٥١()، (ا) ة،٣٤٥٦٧ا،( ) ر٦-١)،ص١٩٩٠/أب/١٩.  
  .١٥)،ص١٩٩٠/ل/١٠اة،( )١٢٣اد(  : ب ا ام ، (روز ا)، ل)٥٢(



َمماطر    ررام اوم ١٩٩١-١٩٩٠دووة  
 

  

 ٤٩٦                                                           راى ررى زامظط–  ،َ ) رة٩ذ  مم ،()٢٠١٦(  

  ) ريظح طا(  (زي ) مز )٥٣(وم"ة دوو     دي دا يموام و

  .)٥٤()وةي وامم) و  وروو

   روةري (طظرةي ر)ادةر     موامو   دا دةر ،    توة دة ذة 

دة ":َ  زؤر َارة  اقَ دذدران وام ، ي ؤظ مؤظ ي ،داوة 

مودووة،   وام  ط ، َ م م  ي و وامم   دا  روة، ووة

 ومرة دمومواوة  يوم  ذياوة نردة ٥٥( "دذي(.  

     يةم وةي  موامن وررة  ورؤذم   وةاَ نطرةظ،  و

َ مَ:وةاوة -  

: ي زؤر مماطررر زاممم دة رد َم يم ،دو ردةوةاوي دة َ

اطمم ،   ر دةمام  ا رار طَ اق   و دةد   مي دةم  رار

   اطمم ي  ن مو   وا ر .ي  رذ َطَل ةمَ ي و ي

ودادروةري درو  ا و ر َ مم ي داو    رؤذمطري  دةا.  ؤظدم روداوةن  

ااَ    نوداوةر ممط ،   م  ي رؤذم وام   ،رة     و ةم 

 و انَم مؤذمري ر.  

:دووة رمؤذم     يو َ  َذر    ون    وةي دة م  ي توا   دة د

امي ن، ر  ؤذممر دةا ددةوةي ت امي  ،ددة نرؤذمن 

وةو ور  ،اقَ لط او  َ ةم وي َلط  اقَ  ،و   ري

ا ر  َي    ،  ان دادةو     ؤذممرواو  

 ََل  ود )وةممو رةي و ،(  درو  رة َر دم    اوةي ط

  زيراوم، ور  نَ نو ؤذم ،وة وت ةشدةر      اَ   َ

 م، موة مران وَةرا     وةش   .)٥٦(اي ط طري َ وةرط ر    رؤذمو  ي   

  ر  ي مماطار  دة ممي ط ام ،و  مي ر مو  ماطم ي    ريرامط

 ":َ دة مَي َةر   ،  َي رؤَ مر َواطمم ر .ودا ةتد َر

دةموت   و دة ر َ ا     منَي َ ران َمروة َ،  راموة"

 َ "    اقََ، ردةوا م دووة َ مردة ،   

                                                
)٥٣( )  : زي ي /١٩م/وي   ١٩٣٣زمم  ،وةوور َموة، رؤذمدا  يم يطَر (

وي ططي َا .روة دةروي     داب زامي َة، ري دووة  و رؤذمو     

م م             .( ح) ريظي و ط ؤم  دووة ريَ ري ا ن  ، ا

 .وام ري ززام :زى  --رؤى  ا ، ر ا ة ا٧-٥، ص٢٠١٠ ، ، ا.  
  .١٢)،ص١٩٩١/من ام/٢٤)اة،( ١٨٠زي: ب ار ، (خ ا)، اد( )٥٤(
)٥٥( نم:  ما ب او ا ع أزام ١٩٩١،(ر) ،)٢٤٠ا(     مما ا

،ة٢٢،ص١٩٩١،ا.  
)٥٦( اط  س، صا. :٥١.  



.ىا رط زام.  
 

  

 راى ررى زامظرة ( –طذ ،َ ٩ ،( مم )٤٩٧                                                           )٢٠١٦ 

  مردة )٥٧(،    َ  َم ون مةدران،    ن   ناَ ؤ     ر ناوزي ذةط

     دةَمي َ ةران ن و:"      روة   رة دادةد،  م دةم وو

 ،رداموةي َان َ    دةو  وام طورة  ، و رؤذمن َةم ون  رار رؤذممن

          َ دا َلط مو و ام َ م) ر م  (رة ري،  

    .)٥٨(" رار  رووداوة َن مو

ري  دن  درَةدان       موة و رَطر   نرؤذم ممي وة مَي ش     

 ،وةو نرمدة مري طزام َي دةو ي ون ام.  

  ر :َا رو ي مماط   مماطرا   ،شوم رت، د 

اي ط ر دةدا،  دا رةرةم  درمة ردةن و م    راطمم  زؤر  

  .)٥٩(ت  َةردام رزي  ماودةََ   و

٣ -  اَ يمر  ن دة وم ريطَ:َ  ي 

        ووة َ  اقَ دمَ رة ويم َ    دؤ َ ريط 

  و َي دووة. اتَ اَ  و را در 

     ي (رأؤذم(  مز ا ) (ةوةد َدة   ادةن ر َم": م  اقَ م

،  دة َ وم اط اوةور، دا  وة دا و  َ     َ وم امر

  .)٦٠( "ت َ وي دة ر داط ي

    روة ي رؤذم )وة   ا ذةي (دووةو دة    َ ط َ":َ اردن  ت   َ

   اق دةَ توة م ةردامَ   وم  ت اَ   دم  ك ر ام

    .)٦١("َر

رن  واممي َاق زؤر ممي ر   ":َو َرةدةوة دة  مي )ا ( روزطظري    

  َمام     ي ،   م  ي ر رزطري دن و :دةَدرو دةت، طر 

  .)٦٢(رةي موي  َاري و  مماوةي مد"

رم ":      َرةن و مةن   ذة  وة دةت    )اا  ) دا طظري  ر     

رار  دةو رةم دمَ   ان و َ رَوةوا م ردي َاوة، 

                                                
)57(  Ray E. Weisenborn: Media in the Midst of War: The Gulf War from Cairo to the Global 

Village, Adham Center,Cairo, 1992, P52. 
)٥٨( م  : را ا ،زوا  تراا) ،(د اا )٦٤،( ا ت ارا ،ا  

  .١٠٠-٩٩ ص )،١٩٩٠أل _ اة، (ز
 ا، أز   درا - اى نا  ار وان  ارى اول   :ا )٥٩(

ر  ،راهة، دا،٦٠،ص١٩٩٤ ا.  

  .١)ص١٩٩٠/أب/١٥)  ر (٣٤٥٦٣ (ا)،اة،اد( )٦٠(
)٦١(   )،ةا،(ا)٢٤٥١٢ر( ١)، ص١٩٩٠أب//١٥.  
)٦٢( أ ،ب ا:وش روز) )، (١٢٢ا)،ةا ، روز (ول١٥ا //٧) ص١٩٩٠.  



َمماطر    ررام اوم ١٩٩١-١٩٩٠دووة  
 

  

 ٤٩٨                                                           راى ررى زامظط–  ،َ ) رة٩ذ  مم ،()٢٠١٦(  

 ر او َ دا م يَو دراو َ نامَم  َ يزة  ات وةش ،

"ل م ي رط)٦٣(.  

            رؤذم  ةوة   ي  و   ي ( ارؤذم     نز  و (   

:" دة، َتَاق َ داط  وة،  زؤر ي  و  ةك مم ي دةد  َران و

را َاق دةَ وةيمر لط  َ لط  ر ي دةداتة ٦٤("م(.  

٤ -   وويَ  اقَ يم:َ-  

    َ ووَ      يوة  ،داطدم    و دان ر دةَوة  وي ردةواَ اق    

 و  اَ  َ   ،دةزام  َ دا وتدة:" َ   اقَ ي وي وةك 

ر وةَ    اَ و ط   و وو ،" دا رز ي ا وة  نوة،  راَ َوةك  ذ

َوة .نرةظو طرؤذم  رر  

    ي رأ(ؤذم(ا   مز  ( م ا)وة      يَ ":َدو دة اَ رةي  يام

ةت ر طي زةوي و دةَ :َ دة      َوة م درو  ،ةي َاقدمو و رة 

  َ َ    اقَ   ر  َ    َدراو وو     ي َذ    ن وويَ    َ

َام ي٦٥("؟وو(.  

   ي رؤذم)ا(ر زم )  (د وةه      وةدم رة  ":دوة وة ذةي

دةزامَ َا موة، وة ش     رط َةزامَ  َاق   ،ةواوي رةاوةو 

رري د ر  اَ دووة   يوةكم "اوةَ ر)٦٦(.  

ََ  دةت، وادةت    داَ  َ وو  دة ":َوةل وي) (زم ) ارؤذمي (    

  َ م وةيدم وةك ون   ،م ََرازي دة     ي      وا 

  .)٦٧(؟دةت

 َ اق َوة  َ دةةر وة ه)نا ر(  زم )أروة طظري (    

":َدة  م م    ََذة رَ  اَتدة ،  و دمرزطر

 يموام  َ دةو دماداط  ٦٨("داوة(.  

   ي ( ارؤذم  نز ( رَ،ان يري دةر وةي  اي        . روةريداد  وةري

َ يرام ون وم  دووة َ اق         ري ما طَ  ،اَ م وام َ

                                                
)٦٣(  ىو :،ب ا  أ)  )،(١٧٣)،ةر، اا ( ١٠)،ص١٩٩٠/أب/٨.  
)٦٤( )  ا( ، ،ةا)د١١٣٤٥ا)ر  (٦)ص١٩٩٠/أب/٢١.  
)٦٥(  )اد( )ا٣٧٨٨١:ا) ر،(٦-١،ص )١٩٩٠/أب/٢٥.  

)٦٦(  (را) )د١٣٥٠٠:ا)ر، (٦)ص١٩٩٠/أب/٢١.  

)٦٧(  ) )دا :(٢٤٥١٢ار ،(٦)،ص١٩٩٠/أب/١٥.  

)،   ا،دار ٢٢١، ا ،اد(اا  ااو ا اا: ا رن  )٦٨(

  .٢٠)ص١٩٩٠/أب/٢١ارف، اة،(



.ىا رط زام.  
 

  

 راى ررى زامظرة ( –طذ ،َ ٩ ،( مم )٤٩٩                                                           )٢٠١٦ 

 ،دووة َ و اطري وَ اقََرة  م  وةير اوم دووة 

  .)٦٩( ََل ماوة

  

 دو :وة:اوي دووةم م دمؤظ   م ؤر-  

     ر  مم م نمط َوةيؤاط  ر م ماو وداوةم ا،دووةَط 

م مم  داوة و ،ة دةو مَامن طَل ر َةمي يوةش 

  دن و ر   ر وَو  وا وةيان ط و،    رةدوودم   وةي

   م َ  ،َ مكةَ     ناوم يوو م د رَل دةو  وو

  مو.  روَل دم رمن 

      َي اردن دامم، َ ردمم و  نمراط م يوم)  ط٧٠( )ا(،  ر   يَ

) م ر(وة ،  دوو رةوةدم وا ني و زمط ان ،ش  ودة َ

مَي طدادةم م   وم  وةي راط و نم٧١(وداوة(.  

        ز  نمم ي م ََ  وة و  .ا  ٩٠( ز (

َو  ي م  ن وماري ط دا    ادام     وةياط  وةي ،

( موةمي   ري  ومروة درو   وومدات. ر    من   مداوةن  روو

 وار  (م يَمم م ،وة ةوةمم   ريطَر نم

    ران دة ن ون دةوا وةياط  َ َيم  َي مدةو  ،   نة

  موةوة     مدةو م روة ري ةمي       )٧٢(َةوم  م وطاوة

 مي وَ ذرةي و .م ارو دةومرا ةم  مري  وورا

مي   واد طرامري     دا  م    اري  .نمدةو وي ) و٦َداماون (

 م    وةي ،اتروو   ي ي   رة ر دوو ددا،  من    ون يم

َم   روة .ون دذي  و نمزؤر ط  م  وورد ةَ دةداو

وا نمرة م م دَل دةون رة ،  نوةاط   وي  م ي

  .)٧٣(دةوو م م رةدةوو

                                                
)٦٩(  ) (ا )د١١٣٤٥،ا )ر ،(١)ص١٩٩٠/أب/٢١.  

)٧٠( :طا        َودة ، رؤذ م يوم  ر وةاط رووي ،د مورةط طَر  َ

         نمو رةي   ورةيط او رؤم دووة م رة  ،وةد ري رؤذ

: ا اا د ا اد،ا ا     ، امري ز وام.طاوةي رزةن  َ  زا

،د١٠-٥،ص١٩٧٩ا.  
)٧١( حا اإ    أز :ا  ي    اا أ او،    تراا  ،ا  )د ٦٣( ،  ا  ا 

  . ٢٧ص )،١٩٩١ زان_ من اة( ا ،رات
  . ٢٧.ن،ص)٧٢(
  .١٦٩.س ،ص   :ا )٧٣(



َمماطر    ررام اوم ١٩٩١-١٩٩٠دووة  
 

  

 ٥٠٠                                                           راى ررى زامظط–  ،َ ) رة٩ذ  مم ،()٢٠١٦(  

    ةوة وةك (ر ط  ا  ا واد   (نن  مةو  ي 

.د  مطنم و :م-  

١- َوم زؤر   ي يم او، روردي م وا   ت و    وم 

 مم  وا َ  ري زن و  زم     ن. ش وادةاز  ا  دم و   

 م اودووةم.َ  

٢- او  ون ردةوا نم ؤظ دن و        وامََ دنر ذووري  ،م  دم

َردمة  .  

 ري وادو طلَ  من، ش مو  و مي رمن ر  طرامري -٣

  َ.و ي و رة ووم ودةر

درو َ   ة زؤري َةك  رمن وازي   ن،  ادم وَةي رووَ اوموة  -٤

دي  واوي دوورو  و       ا(دةم رة) طردرا  ر   ادرم طن، روةك ر

  َ٧٤(دةم(.   

وا و، ذرة زؤر  رةزاو     ةرد َدا  ار  و وةي   ن واطمم راا     

رام  مو ي ندةر َلط طةدا ط  نو   رة نو دةو اي طر

َ ون واَ ،  وم َ م َر  ،َ  واوم     َ

او ون  وم راطمرة ن .  رَ  موةدمرةر

و   طل  من دةدا،  وةي راي   دة َو طاوةي رووداوةم ر ؤممن

  .)٧٥(ن اوام نزمي ططَ  و

    َ ؤمن  د  ت ون  َ ت         روة مام ري َي رادو   

 دا    ا ن  د .(ن   وو ري     َ موي( دةو رزمو وام

 وراد  َر دمنؤم   َود ان وم    ،اوم م دم  ا  رةذ

   ور    ، ،رةم ،را،)وام ون ن مووو م  انَ

، ،م ،م ،ن ،رة را ،ر ،ر ،ن ، ر   ،ر ،َ ، (د ،

 َ اام دوا َان دروَ   َ وي رادَ    نرةذ  نم

َو )٧٦(.   

      دمار م  اوم دووة    دوا     من وي رادم مم 

    ،َر دا ريرامط    اي دةمر  وات كر  ط  ز     ،ام  َ نماطر 

 درَا ممَ وو راطمم ي    وي،   روةوة ماو َ ي 

و  ت و  وام دةر يطوةد،  رةي ردةر   موَ ن ودةرةوة وداوة

                                                
)٧٤( حا اا  ،س. :٢٧ص ا.  
 اا  ا    ا  ،ب  امء  إ  ا ا  ا  ا اذات دور م :د ز )٧٥(

،د اوت،١١٠( ا ،( ولا ) ٥٠- ٤٩ ص )،١٩٩١.  
  .١١١.س ،ص   :ا)٧٦(



.ىا رط زام.  
 

  

 راى ررى زامظرة ( –طذ ،َ ٩ ،( مم )٥٠١                                                           )٢٠١٦ 

        واؤذو ر  يةم وةي َم و   ا انَم  رة و   َل  وط دن

  .)٧٧( و  داَي طورة

    ،مو رام دا  رةط ميَ   را    ي  طر زادي      

 ردة  م،  واز دةو زؤر ؤرودوا  ،مك دوا اموةي 

و وَ دةزطي   َ مردمن و دةررةي    ري زد َ  دةردةو ن وا 

.  ةوة  و            ،و ي مماطت و ران دةَم  َ ةم

   ا وةدوون، وادة  رةو ش      َ اؤ)  وةك  ( ن 

        وةي دةدمرزر  يَوةر ي ورة  وةَد َودة  َرمرت اطر  مم

امدةم َ ن  )٧٨(.  

      يو  ةوة دة رذ  نمماطدةدا ر و ي يةوةم

،   روودام م  َ َ     مو وورةن طَل  دةر رََ راطمن

َان ن َ وام ردة م رةي م        و   زؤري راطممن دووة ماو

ر دة دةن دةوام وامَ ن. وموا يَدر َون دةردة ةداَا     ط ممط

  .)٧٩( دا  َوي و رري  دةت َ ة او او  ذ َرروا

دةرةوة  راي    ةوموةو    رذةوةمي  ي من دةدا   راطمم ي َةك    

 َ   دة  م دةر وة.     َ  ودش وا     انَم  اتووون ر و

وة   ، َةدا را رار رووداوةم دةرةوة ون دةد    ك  ران و َةران 

َودةردة مارمميط       ارامدة وامَ ن دةرةوة مَ ن  .   وا  

 ومي َ و .   دةَاطمممن ر   رن دةد  رذوةمي دةوت ر   راي 

نرممد اطوا َو  ي ريط  و رؤذمن و رادن    ويَ  ََ

  دة دمت ، وا  مرام ر    ممموة  اطَ ؤك و  وة  تار  م

  .)٨٠( دةا

    ةداَان ورة  امَ ور ك ن ون،  يَ اوم ن  دووة و

 طلَ .  مش َي ر و      وةمم ن راش د    ن   ،دَوةن ر

َ وتدةر دوا ،َ   نوة ن وةر  َيما  د،     اط   َ 

   مَر اقَ دذي  وةَر ري م دواي ،   اق وَ م    انَ

. )٨١() دؤر١١دؤرةوة    ٢١م دازي (    موت طرامري ر دات و  ر داو )١٩٨٨/أب/٨(

                                                
)٧٧(  حا اا  ،س. :٢٤ص ا.  
  .٥٢.س،ص م :د ز)٧٨(
  .٥٦.س،ص   ،ا)٧٩(
)٨٠ (م دة:دور ل وا ا   اراتا- درا   م ارا  ، راه،  رد

 ،ة، اة، ا١٣٢ ص ،١٩٩١ا .  
)٨١(  حا اا  ،س. :٢٥ص ا.  



َمماطر    ررام اوم ١٩٩١-١٩٩٠دووة  
 

  

 ٥٠٢                                                           راى ررى زامظط–  ،َ ) رة٩ذ  مم ،()٢٠١٦(  

دةوَ .َ   َدا ن دةرواد َ اق زةرةرو زمَ زؤري ري رو ش

،  دةَ َ وةو     دواي م،       امةري َا       اث ووم ري 

وة دة ووا  َري دة اقَ دذي.  

 

      مر دمنومَل  ؤذمط م   اوم دووة  ي داطرة     وةَ دم

م  (او او ) ةيَ :-  

 م يم امدة َر َروم   ممماطرم  اودووةم وور: 

ي،  ي  رووداوةن  مو    دة َ طمم    ن رو   دةزطم راطمم -١

،        رووداوةم و ،    ر راي ط ي درو درري َاو ن 

 .)٨٢( دذا دمَ اق دةروت اموةمراي  . و ررش م رةي

٢- مماطو  ر رط ي َو  و وةيوومروور   نام و ،ام

م  دمن طَل َ ، رؤذمن ذرة         رار رووداوةن،    َارر ون 

ؤذمدزؤري رن دةر،  ةوةر يرة  وةوم وورووي ررا     زير م وَ و

. روة م  ك  دواي ك رؤذمن دةَراموة     ن وة  ،  و وةدا 

مر  مط نَو و نوا دم وو٨٣(ر(.   

٣-  م    وتر  مماطارم ةَ وتك دةر   ون رراو 

طورةي و َ  دن و     ر َوان و روروة    دراو، را    ،دةرا 

 رة مماطوةي ردمو اطو رر .او او راوَ     َلط وةَ ي مم

 وم ي ممماطور و ررا ون .ماور 

٤- ر دة ور  مماطَ   د رة يو رط  ا َ   دا 

  و ي زؤريم و طرا مي طَو و ،داتر دا م   رة وام )

، وذ رؤذ،   ي،دزورَ،( در   ممرا َ ة م وة يَ   . واماو)

 (  م  .     ر دا وي َا وة  دي وا مماطر.َ   نَر

 د يومَ و     ":وتن دةطدا  َ  و دا      رؤ يو ل  ك

 .)٨٤( رري ر دموةي مام و و َةن  ." طردرا  راطممن

 مردم ي   وة، م  ردام ردة مم  وي   راط -٥

دم و مي مَان دةوم رة  وت   رَطردةم   ماو،

وا رَط    و (و   مي ري رة) وش و،  

.دةوَم ر 

                                                
)٨٢(  حا اا  ،س. :٣١،ص ا.  
)٨٣(  ،لا  رة ظ  وما ا :) دا،ت ا ء،٤٣،(٧٥،ص١٩٩٤.  
)٨٤( حا اا  :س،ص ا.٢٧.  



.ىا رط زام.  
 

  

 راى ررى زامظرة ( –طذ ،َ ٩ ،( مم )٥٠٣                                                           )٢٠١٦ 

٦- ور   َو   مماطو رَ ام م طوي دووة   امو ن ،

م َ دمزاد ن دةو  ر  َ٨٥(و ر(. 

  

 

  - ماو:دووة راطمم ي ةوي د م   م مر َمَي

١-   ممماطرن  و َرذ )   َيمن ؤذمر(،   م

رةرو امن  رةرةدم ي ماوة، ،       ون دةَوة زمك دةموة

 اطر م وا وامار  ي مموَمماطة ر واؤذر و ط ةَ، 

واَل وزامري روداوةم         ا راطمم  وة  دةرة .طلَ    ر   

 ،م و   ر  َ )ي  )CNN   ري اطممر ا ن  راطمم ي وةردةطت،

  ورةيط َؤاورم ي ، ر  روووزي، ور وةيوم م      وَ

 وراد    مط  َ  ن دةم   َوال  ون نوةر    يَو وم

 .)٨٦( دةطاوة  مو  رووداوةم

و  م َم        ي او  مَي َر    دورووةي راطمم   -٢

راطمن   ،َدموةي     وات  د را وواَ،   َ اوا طم  طري

ون    ارر مَ    و دة َان    ،   را مي    َ دراوة 

ي   وازي وةو  دةزطم راطمم        دووة ماوم  مدات. ن روو مَان

ةَ ددة م و ن رةوة وم ن دةواز و      وم ي درو وم

 رةدوو    م انَم  ، روة َ مماطروة.   ا   واَر 

 .)٨٧و طرامري َا روا

 و ، طمَ  مدان   و  طَل دةوم ومن      ر      ا دةروت     -٣

     ريو دمش مَ     ،اقَاري زير،  دارةرةدوو   اري

 َ اق و. و ،راطمن  طاوةي وا ك ن و

طظر و  وان  رؤذمو  طاوةي دووة ،روةيراطمم ي  و   -٤

مون  وَي دة و ةن  م را،   َي من، ش وةك   َ دةيَ   راد

   موو َ رووداوةن.

 ان وم َ دةوَ ، دةر  مان و َام رؤذمن و راد و ؤمن    وازي  -٥

 مت رؤذمن وةردةطمدةر ماومَ ن ، ونن دور ن  واي رووداوةم  ار

                                                
  .: ٢٧.س،ص)٨٥(
)٨٦( حا اا  ،س،ص ا.٢٨.  
)٨٧( م دة.س،ص.١٥٥.  



َمماطر    ررام اوم ١٩٩١-١٩٩٠دووة  
 

  

 ٥٠٤                                                           راى ررى زامظط–  ،َ ) رة٩ذ  مم ،()٢٠١٦(  

او رو  مَ و طا رزوة  م     و  رووي َووي دة مون  

 . )٨٨(وان ازموة

  

  

   دوو َ  َوة دةامَ  ط  رامي ارةوة:

١. مماطي ر َمراط  ن ،وةم  دم ،نوداوةر  يوا 

دة    ،و    ويَ  يرذوةم  تري  دة  ،دووة    يرو  زؤري  وَرد 

 ي    مدا    روة  مو،    ووداوةم ر مام طظرةن، رؤذمو

واوي دذا اَ امم   ،م ن ا رةذ  شؤذمر 

،و يوا  دةو  وةم  . 

٢.   وة م     اقَ  مراوة م و  وةي ي      و و ،ت رد

 َ  وَ  يمواماوة ،     ،رَي ن نم و رة     وةي 

   و  اويم م َ  م    ردةنو دو )وةك رة م و  م

  (اوم نََوم،  م  اوم ري  دووةو ي مماطر

 و امَ    وةك ت ومم ،اَ  دم مان و مم   ت    

 .ةَوةَي رزي دذي َاق 

وداوةم  ور و مان و ردم اموةري و م  و راطمران  .٣

م روظوطرؤذم ر ،مر منماط    رة و يَرد  ، امم ك 

  رم ،وم      ر مم واَل و و ون مم  م مووداوة  

 وم رة ي ي. و 

ذوةمي ن ، وَ وةك     ة م واي  ةمي دةوم رة د  دواي ر     .٤

وة   دواَ  طردراوَاق و،   ةم ومو  طل َ 

 ، ووم رة مون  و . ش وة دةردةت  وازي رةي ومموة

  رن ات. ن م  ووم رؤوا دةن رةر دم م مَان  ممت

٥.     ر  دا يَدا وم    ي م ممماط        َ دا َ م ،ا 

 ،ادة  وان وةك رة مو دةوماطر م َ  دي وا 

 َ ن دا  ي ي رة رؤذواي م  ،      و وادر َ ة 

 ن.

  

  

  

                                                
)٨٨( حا اا  ،س،ص ا.٤٥.  



.ىا رط زام.  
 

  

 راى ررى زامظرة ( –طذ ،َ ٩ ،( مم )٥٠٥                                                           )٢٠١٦ 

   روةن

َ ::ردي مز  ن  

  .٢٠١٢، مي راس، و،٢، و: ان ا ،ض :  د  ر -١

٢-  : زاقَ - يم،ر نر :وة،موور  وةومدرو  دة

،مَ،٢٠١٣روون.  

ادر _ر : م رةك َ ووي َاف،و: د  َد  -٣

  .٢٠١٣،دةزطي ث و واوةي رؤذت، وَ،٣ر،ض

ي مَ َاق ، و: ر  ر و  َد و،َمي  رَ :وو -٤

،َو ،ت٢٠١٠رؤذ.  

٥- دا :ط ن  ، ن :و، َم مي رؤ ٢چو ذم،ژ،َو ،ت٢٠١١.  

٦-  يم ،اودام م نم و و :غة ، مَ، َل٢٠٠٢.  

:رة مز نَََ : دووة  

  .١٩٩٧اا م : ا واة،  اا، اة،  -٧

  .٢٠٠٩، دار ا ا،وت ،٢درا ر،_أ أ:  وااق -٨

٩- ،ا طا  او ا از:ما  ة  ،٢أت ادرا 

  .١٩٩٧ا،وت، 

١٠-   ، ب ا تا ن واق اا :  ل ة،د.ت.  اا ،  

١١-   اا راو را   اق دراوز :ا ا، وا ١٩٧٥-١٩١٥اد  :،

  .١٩٨٩،د.،٢ا ا،ج

١٢-  دا ارات دو: - ا   :ت،اق اا  ا ا روا

  .٢٠٠٨ادي، ا رات وا،وت،

  .١٩٩٩ ا :ر م ا ، ا ا، اة،  ا -١٣

١٤-  ،يا ا ب ا :ران ار  روت، ،٩،وا ز ١٩٩١دارازال.  

اات ا ا ا ا- ر ا  و  ز ا: ا وارع  -١٥

  .١٩٩٢ ادة ا اور ارز  ب ا، دار ا ،وت،  

 .١٩٩١ ل ا : اب وم ا ،، اة،  -١٦

١٧- ،دا ،ا ا،دا د ا اا ا : ا ١٩٧٩.  

  . ١٩٩٣ ا اري، ا ووت اد  ار ا،اد،  -١٨

  .١٩٩٠د.: زال ا  او اا ا ال،  اا ار، اة،   -١٩

٢٠-   ،،زوا  ىدار ا ،ما ب ا د اا رواق ا  :ا  ر

١٩٩٢.  

  .١٩٨٠وب أمن:  اان ارة  او ،رات ا وا،اد،  -٢١
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 ٥٠٦                                                           راى ررى زامظط–  ،َ ) رة٩ذ  مم ،()٢٠١٦(  

٢٢-  ،وا ا ون اا  : ا ا ،ا ا  

  .١٩٨٩ء، 

  .١٩٩٠ا  ا:ر ا  أز ا ،اار ا  واز، اة،  -٢٣

٢٤-  اث ووأ  اقو ا :ةا  ا ا -    وا  

  .١٩٩١ة، ا،ط ة،ا

٢٥-   ض:و اإ- ات  دار،ا وت، ا،١٩٨٤ ا .  

٢٦-  :زى  _رؤى  ا ، ر ا ة ا٢٠١٠ ، ، ا.  

٢٧-   اءة م) اا ر ا ا  ا م : ا    روا

 .٢٠٠٢اث وار) ، اار ام ، ن ، 

  َ :َن زم ي:

٢٨- John mearsheimer and stephen walth: an unnecessary war,foreign 

policy,jun feb ٢٠٠٣. 

٢٩- Karen pfeifer: Kuwaits Economic Quanary,Middle east 

report,No.٢٢٣,(summer,٢٠٠٢). 

٣٠- Lawrence Freedman and Efraim Karsh: How Kuwait was won-strategy in 

the Gulf War, international Security,Vol.١٦,No.٢(Autuman,١٩٩١). 

٣١- Lawrence Freedman and Efrian Karsh: The Gulf Conflict ١٩٩١-١٩٩٠, 

princeton University press, London,١٩٩٣. 

٣٢- Ray E. Weisenborn: Media in the Midst of War: The Gulf War from Cairo 

to the Global Village, Adham Center,Cairo, ١٩٩٢. 

ارة ::رة مز نة زامَ  

٣٣- م دة:دور ل وا ا   اراتا- درا   م ارا  

، راه،  رد ،ة، اة، ا١٩٩١ا.  

 درا -اى ان  ار وان  ارى اول   :ا -٣٤

  أز ،ا ر  ،راهة دا،١٩٩٤،ا. 

 َ: رظط:  

٣٥-   ،ما ب ا :ا اا )ا (را)ة، (١٣٥١٩٩٠/أب/١٠)، ا.(  

٣٦-  أ ،ب ا:وش روز) )، (١٢٢ا)،ةا ، روز (١٥ /

  ).١٩٩٠/اول

٣٧-  )ا ،(وا ا)  ، ا : س سة،١٠٥١٩٩١)، ا.  

٣٨-  ا ،رور واا ا أز : )دا،(ا ا) ١٥٢١٩٩١)، ا.  

  .١٥)،ص١٩٩٠/ل/١٠) اة،( :١٢٣ب ا ام ، (روز ا)، اد(  ل  -٣٩

٤٠-   دا،ت ا  ،لا  رة ظ  وما ا :

  .١٩٩٤)،ء،٤٣(



.ىا رط زام.  
 

  

 راى ررى زامظرة ( –طذ ،َ ٩ ،( مم )٥٠٧                                                           )٢٠١٦ 

 ا ،ب امء إ ا ا  ا  ا اذات دور م :د ز  -٤١

 ا اا ،د اوت،١١٠( ا ،( ولا ) ١٩٩١.  

٤٢-   حا اإ  أز :ا ي اا أ او،  تراا ،ا 

د(ا ٦٣( ، ا ت ارا ،ا )ةن اان_ مز ١٩٩١.(  

)،  ٢٢١، ا ،اد(او ا اا اا  اا رن :  -٤٣

  ).١٩٩٠/أب/٢١ ا،دار ارف، اة،(

٤٤-   نم:  ما ب او ا ع أزام ١٩٩١)ا،(ر) ،٢٤٠(   ا

   ممة،ا١٩٩١،ا.  

)، ٦٦اط ا: ت ا ا  ب ا ،  ارات ا، اد(  -٤٥

ا ،ت ارا ا ا ،رس_ة١٩٩٢.  

٤٦-    ،ا رس، اوا  ،(عا) د٥٤( ا،(  ،اة  اا ،  ١٩٩١.  

٤٧-  ىو  ،ب ا: أ)  ،(دا)ة،(١٧٣ر، اا ( ١٩٩٠/أب/٨.(  

٤٨-    زا:  ارا  وا ا ٦٦٩ ، )د( روز اة، ١٢٢) اا (

  ).١٩٩٠/ال/٢٤(

)، ا  ٦٤ج:  وا ا اي ر از ، ارات ا،اد(  -٤٩

 ،ةا ،ت ارا ا- ١٩٩١.  

  .١٢)،ص١٩٩١/من ام/٢٤)اة،(١٨٠ار ، (خ ا)، اد( زي: ب   -٥٠

٥١-  م  : را ا ،زوا  تراا) ،(د اا )٦٤،( ا ا 

  ).١٩٩٠أل _ اة، (ز  ا ،رات

ؤذمر ::  

  ) )دا:(٣٤٥٦٣ا) ر،(١٩٩٠/ أب/ ١٥.(  

 )دا ،اا ) ٣٧٨٦٠) ر ،(١٩٩٠/ أب/٤ (  

  ) (ا )د١١٣٤٥،ا )ر ،(١٩٩٠/أب/٢١(  

  ) )دا :(٢٤٥١٢ار ،(١٩٩٠/أب/١٥،(  

 )دا ،(ر اا) ١٣٤٣٥) ر (١٩٩٠/أب/٤(  

  (را) )د١٣٥٠٠:ا)ر، (١٩٩٠/أب/٢١(  

 ) دا،اا را ٤٤٢٠)ر ، (ول ٨ا /١٩٨٩(  
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 ٥٠٨                                                           راى ررى زامظط–  ،َ ) رة٩ذ  مم ،()٢٠١٦(  

  

ا  

وأد و    َُل  أ ار وا ،(  ن ا أ١٩٩٠ااق  )  ا  إ  

ا ا  لًًَر    ا أر  ،ات ن ل انا    را  

د أا ا  او ا ده ء ا ا ن د  ،بء ا ن و ا 

ره ا بأ  ب و.  

 إا اب   ل م أ .اب ةَ إأ  تا وا ا   اي أن      

،ا أو اظ ٌ بأ ان ا  بة ا  باا  و َوا و  

ول اب و اا  ،ا إَظ اق ظ  و ،دارت ا  اك. أأم د

 ا د وأد   يا   ظ  .ض ا  إو ا ا ا  ن

ًأ و .ا دو   ات  ذل ا دة أ و  ،ةو     ءةإ 

  ن ي ب   او  ا اا ا اديا      م و .

. اا د اوط ا   

  

  

Abstract 
        The invasion of Kuwait by Iraq in (1990), was because of historical, 
political, and economical factors, to link to Iraq. It was a historical mistake that 
Saddam made to escape from that bad situation he entangled of eight years of 
battle with Iran. The bad economical state and all those debts on Iraq made 
Saddam Husain resort to that war. The ignorance from the side of Saddam 
about west and his proud get him to it. 
      The Egyptian Media was one of those who greatly interested in that war. 
Started to convey all the events to Arab community. Showed that the rescuer 
of that battle was the west, that is why for the west and its allies have to 
liberate Kuwait, turned his back of a country that was the same nation and the 
same language speakers for the sake of some of its political advantages by the 
Egyptian government at that time, that is why the Egyptian media was not 
independent, but bound to a political authority, that is why all the headlines of 
newspapers and the TV news was about that war, this way they made best 
attempt to get him striped from that shirt that was he bouts of himself 
previously. Eventually they could move out the last troop of Iraq from Kuwait 
and liberate it.  

 


