
قراءة في األسباب والجذور التاريخية بعد مرور 32 عامًا على العدوان الغاشم

الغزو العراقي للكويت أدخل المنطقة في تعقيدات

جانب من مظاهر الفرحة بتحرير البالد » أرشيفية« 

وشكلت تلك الكارثة التي مر عليها 32 عامًا، 
 ت���اري���خ���ي���ًا ف����ي واق������ع ب����ل����دان امل��ن��ط��ق��ة 

ً
م���ف���ص���ا

ومستقبلها، يستوجب دراستها وأخذ العبر 
والخاصة ملنع وق��وع ك��وارث كهذه من جهة 
واالس���ت���ع���داد األم���ث���ل مل��ج��اب��ه��ة م��خ��اط��ر ك��ه��ذه 
ف��ي ظ��ل تعقد وحالة  إن وق��ع��ت  ف��ي املستقبل 
إلى  الزمن  في  تعيدنا  وعاملية  دولية  سيولة 
م��رح��ل��ة ال��غ��زو ال��ع��راق��ي ف��ي ت��ش��اب��ه ممكن في 
املنظومة  تغّير  ج��وان��ب��ه، خصوصًا  م��ن  كثير 
قد  وأح��اف  وبناء اصطفافات وكتل  الدولية 
نشهد فيها والدة عالم جديد كما شهدنا بعد 
1990 انهيار الكتلة الشرقية وصعود منظومة 
القطب الواحد واستغال نظام صدام حسني 
ملختلف العوامل وقيامه بالغزو الغاشم على 

الكويت. 

جذور األزمة 
ع���ال���ج���ت ك��ث��ي��ر م����ن ال���ت���ح���ل���ي���ات وال���ت���ق���اري���ر، 
ال��ع��راق��ي الغاشم  ال��ع��دوان  محركات وأس��ب��اب 
ع��ل��ى ال��ك��وي��ت ظ��اه��ري��ًا وب��اط��ن��ي��ًا م���ن منظور 
سياسي واقتصادي وعسكري.. وسواء بأقام 
ن���ظ���ام ص�����دام ح��س��ني وم���ن���اص���ري���ه أم األق����ام 
التي انبرت للدفاع عن الكويت التي تعرضت 
ل����ع����دوان غ���ي���ر م���ب���رر م��ه��م��ا ك���ان���ت ال���خ���اف���ات 
ليست  ف��ال��ح��رب  ب���غ���داد،  وب���ني  بينها  حينها 

خيارًا إال لدى املفلسني.
 إال أن النظر إلى أزمة الخليج بعدوان العراق 
على الكويت، يتطلب زوايا أكثر عمقًا وإدراكًا 
أشد يفكك خيوط املتشابك ويوضح الصحيح 
وال��خ��ط��أ ب��ت��وص��ي��ل دق��ي��ق ي��ق��ود إل����ى تفسير 

وتحليل ونتائج واضحة.
 ف��ح��ال��ة ال���ص���راع وال���ت���وت���ر وع�����دم االس��ت��ق��رار 
اختفت مظاهرها  وان   ��� ف��ي منطقتنا  س��ائ��دة 
وم����ؤش����رات����ه����ا ت���ح���ت ال���س���ط���ح ��������� ف���ي���م���ك���ن أن 
ن��س��ت��خ��دم��ه��ا ق���اع���دة ع��ام��ة ل��وص��ف األوض����اع 
السياسية في منطقة الشرق األوس��ط عمومًا 
وال���خ���ل���ي���ج ال����ع����رب����ي خ���ص���وص���ًا ف�����ي ب��ع��ده��ا 
ال��خ��ارج��ي ع��ل��ى األق����ل وف���ي ب��ع��ض مشاكلها 

الداخلية.

تعقيدات أمنية
إن منطقتنا الخليجية منذ القدم، منطقة ذات 
ح��س��اس��ي��ة أم��ن��ي��ة ش���دي���دة، ف���ي ظ���ل ت��ع��ق��ي��دات 
داخلية وتهديدات خارجية متنوعة ومعقدة، 
ترتبط وتتعلق وتنال اهتمام مختلف القوى 
ال��ع��امل��ي��ة ب��س��ب��ب ت��ول��ي��ف��ة م��م��ي��زة م��ن ال��ظ��روف 
صراعات  أي  فيها  تتحول  الجيوبولوتيكية؛ 
أب��ع��اد وترتيبات  ق��ض��اي��ا ذات  إل���ى  ون���زاع���ات 

د الحلول وتزيد املشاكل.
ّ
دولية قد تعق

إذن، فعوامل التاريخ والجغرافيا والسياسات 
ال��داخ��ل��ي��ة وب��ع��ض ال��ع��وام��ل ال��خ��ارج��ي��ة ال��ت��ي 
تعزز التوترات والنزاعات، جعلت من الخليج 
م��ن��ط��ق��ة غ��ي��ر م��س��ت��ق��رة أم���ن���ًي���ا، ف��ت��ش��اب��ك تلك 
الغاشم على  الغزو  إل��ى  العوامل ساهم وق��اد 

الكويت.
واألي��دي  الحدودية  والخافات  النفط  عوامل 
إلى نزاع  الخارجية، عمقت الخافات وق��ادت 
تطور إلى غزو غاشم، إال أن البعد السياسي 
امل���ع���اص���ر ال ي���ق���ل أه���م���ي���ة ع����ن ت���ل���ك ال���ع���وام���ل، 
ف��ال��دي��ك��ت��ات��وري��ة وغ���ي���اب ال��دي��م��وق��راط��ي��ة في 
ب��غ��داد إب���ان ال��غ��زو، م��ع اح��ت��ك��ار السلطة بيد 
��ا ي��ت��خ��ذ فيها 

ً
ش��خ��ص واح����د اح���ت���ك���اًرا م��ط��ل��ق

بلده  أثرها  يتجاوز  مدمرة  ق���رارات عشوائية 
إل���ى ال��ب��ل��دان امل���ج���اورة، وه���ذا م��ا وج��دن��اه في 
ألقى  العراقي قبل ثاثة عقود  ال��ع��دوان  حالة 
فيها تعنت نظام البعث في العراق املنطقة في 

متاهات كبرى.

ال��ك��وي��ت ط���وال  ¶ م���واق���ف 
الحق  على  ت��ق��وم  تاريخها 
سوء  يحركها  وال  والسالم.. 

النوايا 

شكل  مسالم  بلد  اح��ت��الل   ¶
ك���ارث���ة وم���ف���ص���اًل ت��اري��خ��ي��ًا 
المنطقة  ب��ل��دان  واق���ع  ف��ي 

ومستقبلها

وال��دروس  العبر  أخ��ذ  يجب   ¶
ل��م��ن��ع ت����ك����رار ال�����ع�����دوان.. 
في  مخاطر  أي  وم��واج��ه��ة 

المستقبل

ذات  ال��خ��ل��ي��ج  م��ن��ط��ق��ة   ¶
ش��دي��دة..  أمنية  حساسية 
داخلية  مشكالت  ظ��ل  ف��ي 

وتهديدات خارجية 

ن���زاع���ات  أو  ص���راع���ات  أي   ¶
باهتمام  تحظى  خليجية 
ال������ق������وى ال����ع����ال����م����ي����ة.. 

وتستدعي ترتيبات دولية 

في  الديموقراطية  غياب   ¶
العراق بعد فشله في الحرب 
على  شرعيته  جعل  إيران  مع 

المحك

جعلت  الداخلية  الضغوط   ¶

يبحث  البائد  العراقي  النظام 
ع���ن ح���ل خ���ارج���ي ب��اح��ت��الل 

الكويت

بعدم  كان  الكويتي  الخطأ   ¶
ال��ن��ظ��ام  ط��ب��ي��ع��ة  إدراك 

العراقي ونواياه العدوانية 

الكويتية  ال��دب��ل��وم��اس��ي��ة   ¶
قليلة  سنوات  خالل  تمكنت 
من إثبات سياساتها الداعمة 

للسالم 

اإلي���ران���ي���ة  ال���ت���ه���دي���دات   ¶
تفرض  والمستمرة  القائمة 

االستعداد ألي تهديدات

أنتجت حرب الخليج الثانية والغزو العراقي للكويت، بأسبابها ووقائعها 
وأبعادها، أزمة وكارثة أصابت األمة العربية في الصميم مازالت آثارها 

حتى اآلن، كما أوجدت تلك الكارثة في المنطقة أوضاعاً معقدة 
واجهت فيها أطراف الصراع ــ حتى دول التحالف ــ صعوبة بالغة جداً 

في السيطرة عليها.

 وألحقت تلك الحرب بالكويت ـــ وكذلك العراق في ما بعد الذي 
تعنت نظامه ورفض االنسحاب من الكويت ـــ دماراً كبيراً وتسببت 

بوضع المنطقة كلها أمام خيارات حاسمة في مناٍح أمنية وتنموية 
وقابلية العمل المشترك مع ما أفرزته من بعض االنقسام بين بلدان 

عربية، فأطلقت ديناميات تضامن عربي وإسالمي في مستوى 
القواعد الشعبية، وأعادت أسئلة جوهرية حول نوازع الشعور الوطني 

والقومي في المغرب والمشرق.

10 عوامل ساهمت في كارثة الغزو

أوهام وتصورات

إن تصورات حاكم بغداد حينها وأوهامه النفسية، من أهم دوافع غزو الكويت، دون االستناد إلى معطيات موضوعية 
وحقائق ملموسة، ما جلب كوارث ومآسي ومحنا على العراق نفسه دون نسيان آثار العدوان على الكويت وأهلها.

فعلًيا  العراق  أرهقت  إي��ران  مع  املختلفة لحرب طويلة  النتائج  مع  العراق  في  الديموقراطية  االستبداد وغياب 
وجعلت نظامه أمام تساؤالت جدّية حول شرعيته في ظل الفشل في االنتقال إلى الديموقراطية وغياب التنمية 
املحفز قوًيا لحل  االقتصادية والسياسية داخل بغداد فأصبح  الضغوطات  الداخلية، رفعت  والرفاهية والثقة 

 الخارجي ألزمة نظام صدام حسني الداخلية.
ّ

األزمة الداخلية على حساب اآلخرين، فكانت الكويت هي الحل

الكويت.. وحسن النية

التي  التي حركت ملف الحدود وبعض القضايا الشائكة -من وجهة نظر بغداد-  الكويت  من زاوي��ة ثانية، فإن 
تذرع بها نظام صدام حسني للغزو واستخدمها اعامًيا، لم تكن في أي لحظة من لحظاتها مدفوعة بسوء نية 
القيادة  أنها تستفز  ببالها  لم يخطر  الكويتية  الحكومة  إن  بل  إي���ذاءه،  أو تقصد  العراق  التآمر على  أو تهدف 
االستعماري مدفوعة  اإلرث  من  الباقية  الحدود  ح��ان إلنهاء قضية  قد  الوقت  أن  بل تحركت معتقدة  العراقية، 
بتحليل منطقي أن وقوف الكويت ودعمها الشقيق العراقي وسخاء الكويت حكومة وشعًبا مع بغداد في حرب 
العراق مع إيران، أن العراق سيتفهم املبادرة الكويتية ويرحب بها ويدرك ملاذا االصرار الكويتي على وضع حد 
لتلك املشكلة املصطنعة، ال أن الخطأ الكويتي فعلًيا كان بعدم إدراك طبيعة النظام القائم في العراق واملراهنة أن 

الظرف االقتصادي العراقي بعد ثماني سنوات من الحرب قد جعل الفرصة مواتية.

حسابات العدوان

ول��م تضع  النية  التي حافظت على حسن  الكويتية  التقديرات  العراقي في  ال��ع��دوان  لم توضع حسابات  وربما 
الطرف  التي اعتبرها  الباد من هكذا ع��دوان قبل املطالبة بحقوقها  العدوان وبناء تحالفات تحمي  احتماالت 
ا، لكن خطأ الحسابات ال يسمح للقيادة العراقية بأخذها بخباثة وإظهارها بمظهر مريب وشّرير 

ً
اآلخر استفزاز

-وهو معدل عملت عليه اآللة اإلعامية العراقية حينها- وهنا نذّكر أن الدبلوماسية الكويتية استطاعت محو 
تلك اآلثار واالتهامات العراقية ضد الكويت وتمكنت خال سنوات قليلة إثبات موقفها وسياساتها الخارجية 

الداعمة للسام وللشعوب وحقوقها وقضاياها العادلة.

المأزق اإلستراتيجي

إن تقييم نتائج الغزو العراقي للكويت بصورة موضوعية يقود إلى إمكانية التفكير باستراتيجية عربية خليجية 
كويتية تسمح باستخاص العبر وأخطاء املاضي والتناقضات اإلقليمية والدولية لفهم تعقيدات الساحة االستراتيجية 
القائمة  اإليرانية  التهديدات   

ً
فمثا والتحديات،  األلغام  كثرة  رغ��م  بدقة  املستقبل  مسارات  لرسم  واإلقليمية  الدولية 

واملستمرة تفرض ضرورة العودة للماضي القريب )والبعيد( لضمان وحدة الصف الخليجي والعربي الستعادة زمام 
املبادرة والتأثير في مجريات التاريخ، فما بعد الحرب هو املرحلة األهم من الحرب.

العراق يمّكن األميركان  

ق���ادت واشنطن التحالف ال��دول��ي إلخ���راج ن��ظ��ام ص��دام 
ح��س��ني م��ن ال��ك��وي��ت ب��ع��د أن رف���ض األخ��ي��ر االس��ت��ج��اب��ة 
ل���ل���دع���وات ال��ع��رب��ي��ة واإلس���ام���ي���ة ب��االن��س��ح��اب وإع����ادة 
الحق إلى أهله بعد حرب غاشمة مهما كانت مبرراتها 
ع���راق���ًي���ا.. ل��ك��ن ال���ع���راق ورغ����م دع���وات���ه مل��واج��ه��ة ام��ي��رك��ا 
والكيان الصهيوني فقد سمح بعداونه بتحقيق أميركا 
أميركية  استراتيجية  سيطرة  ف��رض  ف��ي  كبير  لنجاح 
على مصادر النفط األهم في العالم في منطقة الخليج 
بعد أن وضع دول الخليج أمام خيارات مرة جعلت دول 
األجنبية  ال��ق��وات  ال��ت��ع��اون مضطرة الس��ت��ق��دام  مجلس 
العراقي..  العدوان  أم��ام  للدفاع عن نفسها  األميركية    /
وف����ي ال��ب��ع��د ال���دول���ي اس���ت���ف���ادت واش��ن��ط��ن م���ن ذل����ك في 
التكتات  أم��ام  إع��ادة تأكيد قوتها كقطب أوح��د عاملي 
مناورة  وأداة  ا 

ً
هامش أعطاها  بشكل  املنافسة  األخ��رى 

استراتيجية ال تقدر بثمن.
ودم��رت الحرب مصداقية األمم املتحدة عند شعوب 
العالم غير الغربي، وباتت تلك املنظمة أداة طبيعية 
بمنع  فشلت  فقد  الكبرى  ال��دول  لسياسات  خاضعة 
وقوع الغزو قبل حدوثه بشكل خالف مهمة املنظمة 

التي أنشئت من أجلها.

ضعف الجامعة العربية  

مع عجز العرب عن منع ع��دوان نظام ص��دام حسني 
وغ���زو ال��ك��وي��ت، ث��م عجزهم ع��ن ثنيه وإج��ب��اره على 
ال��ت��راج��ع ع��ن االح��ت��ال، وج��ه��ت ال��ح��رب ض��رب��ة قوية 
مل��ص��داق��ي��ة ال��ج��ام��ع��ة ال��ع��رب��ي��ة وف��اع��ل��ي��ت��ه��ا.. ض��رب��ة 
كانت تسعى لها قوى إقليمية ودولية تعادي فكرة 
العراق  العربي فاستغلت عدوان  االندماج والتجمع 
واعتبارها  العربية  ال��وح��دة  استحالة  فكرة  لتأكيد 
 ل���ت���وج���ي���ه ض��رب��ة 

ً
اف������ك������اًرا ح����امل����ة وه����م����ي����ة.. وص��������وال

العمل  آف���اق  وك��ل  العربية  األم���ة  لفكرة  استراتيجية 
العربي املشترك في وعي دولها والاوعي كذلك.

إستراتيجيات المستقبل وآفاقه:
ال يمكن ألي إستراتيجية حقيقية أن تصبح واقعًا 
إال بعد إدراك طبيعة املواجهة القائمة والتناقضات 
ال��ك��ب��رى ال��ت��ي ت���ح���ّرك األط�����راف امل��خ��ت��ل��ف��ة وطبيعة 
مصالحهم املتباينة.. من دون نسيان العوامل التي 
إستراتيجيته  صناعة  ف��ي  الخصم  إليها  يستند 
وتكتيكاته في حساباته املختلفة، وعليه فاملسألة 
األه����م ف��ي ص��ن��اع��ة ورس����م إس��ت��رات��ي��ج��ي��ة كويتية/ 
خ��ل��ي��ج��ي��ة ف����ي ال���ف���ت���رات امل��ق��ب��ل��ة ت���رت���ب���ط ب��ط��ب��ي��ع��ة 
الصراعات الحالية والقادمة في ظل تبدل مفاهيم 
املواجهة اإلستراتيجية نفسها، والتي تغيرت فيها 

مفاهيم الحرب والهزيمة واالنتصار.
مفهوم  اإلستراتيجية محل  امل��واج��ه��ة  ح��ل��ول  وم��ع 
الحرب، التي كانت تعني انتصارًا عسكريًا خاطفًا، 
عكس املواجهة التي تستند إلى عمليات تاريخية 
طويلة ومستمرة، لم يعد للحرب معنى وقيمة كما 

السابق ماحظة عنف ضرورية ضمن أي مواجهة 
ومن  الكويت  ح��ال  عليها  ينطبق  وتاريخية  عامة 
ورائها دول الخليج العربي وبقية الدول العربية، 
ال���ت���ي ت��س��ت��م��ر امل����واج����ه����ات وال����ت����ه����دي����دات ح��ول��ه��ا 
 كخطر 

ً
)التهديد اإلي��ران��ي وذراع��ه في العراق مثا

أب��رز ضد الكويت والخليج( األم��ر ال��ذي يستوجب 
ع�������دم االس�����ت�����ن�����اد إل�������ى ض�����������رورة خ�������وض ال����ح����رب 
بمفهومها العنيف، بل العدول عن ذلك إلى أسلوب 
املواجهة الشاملة واملستمرة ملنع دخول بادنا في 

سلسلة حروب ال نهائية تأكل األخضر واليابس.

توظيف املعركة

وم��ع ن��ج��اح ال��ك��وي��ت وال��ت��ح��ال��ف ف��ي دح��ر ال��ع��دوان 
ف��إن التأكيد على فكرة  ال��ع��راق��ي قبل ث��اث��ة ع��ق��ود، 
إع��ادة توظيف نتائج املعركة العسكرية  وض��رورة 

ف����ي إس���ت���رات���ي���ج���ي���ة امل����واج����ه����ة امل���س���ت���م���رة مل��خ��ت��ل��ف 
ال��ت��ح��دي��ات ت��ت��ح��ول م��ع��ه إل���ى ع��ن��ص��ر إي��ج��اب��ي في 
أي م���ع���رك���ة ق����ادم����ة م��ح��ت��م��ل��ة ن��س��ت��ف��ي��د م��ن��ه��ا م��ن 
م��خ��ت��ل��ف ال��ع��وام��ل ال��ج��دي��دة ال��ت��ي ن��ت��ج��ت ع���ن ذل��ك 
ال��غ��زو ال��غ��اش��م، ف��ي س��ي��اق م��ن��اورات إستراتيجية 
ج���دي���دة ت���ح���ول ع���وام���ل ال��ض��ع��ف إل����ى م���ص���در ق��وة 
في  التعاون  دول مجلس  الكويت ومنظومة  يدعم 

التحديات املستقبلية.
إن ض�����رورة إع�����ادة ب���ن���اء االس��ت��رات��ي��ج��ي��ة ال��ع��رب��ي��ة 
ل����دول م��ج��ل��س ال��ت��ع��اون ب��ات��ت م��ل��ح��ة ف��ي ال��ظ��روف 
أي��ام ما قبل الغزو العراقي الغاشم،  الراهنة كحال 
لذلك فهي تستوجب تغيير - أو تعزيز- الخيارات 
الخليج  ل��دول  النهضة  األساسية في استراتيجية 
مهمة  عربية  كتجربة  الكويت،  قلبها  وفي  العربي 
تقود األمة العربية ككل، عبر التركيز على تكثيف 

االستثمار في التقدم العلمي والتقني واالقتصادي 
واالجتماعي الذي يدعم التقدم العسكري ويؤازره 

فقه لو بقي وحده.
ُ
ويمنع انسداد أ

من زاوي��ة أخرى اعمق، فإن الضرورة ملحة إلدراك 
العوامل التي تحكم املنظومة الدولية التي تعيش 
إره����اص����ات ك���ب���رى ن��ش��ه��د ف��ي��ه��ا ن��م��و ت����وت����رات في 
العاملي  الجيوسياسي  وال��وض��ع  الغربي  املعسكر 
التي  القوة  وعاقات  التوازنات  تبديل  بدايات  مع 
تربط التكتات الدولية، وتقاطعها مع التهديدات 

املختلفة التي تواجه بادنا.

تافي املخاطر 

ومواجهة  املستقبلي  االس��ت��ق��رار  ولتعزيز  ختام�ًا، 
ال���ت���ه���دي���دات امل��ش��ت��رك��ة، ف����إن ب��ل��دان��ن��ا ال��ع��رب��ي��ة في 
وت��وح��د  ت��ك��ام��ل  لتحقيق  ت��ح��ت��اج  ال��ع��رب��ي  الخليج 

واصطفاف فعلي، بالنظر إلى أن أغلب دول الخليج 
م��ن ال��ن��اح��ي��ة ال��ج��غ��راف��ي��ة، ه��ي دول ص��غ��ي��رة لكنها 
غ��ن��ي��ة ون��ف��ط��ي��ة وم��رت��ب��ط��ة ب��اس��ت��رات��ي��ج��ي��ة ال��ن��ظ��ام 
ال�����دول�����ي، ف��ل��ه��ا خ���ص���وص���ي���ة ت���س���ت���وج���ب ال��ت��وق��ف 
عندها وفهم مشكاتها من جهة وتعزيز تعاونها 
املستقبلية وضمان  املخاطر  لتافي  بينها  ما  في 
 

ّ
ع��دم ت��ك��رار م��أس��اة ال��غ��زو ال��ع��راق��ي.. ل��ذل��ك ف��إن حل
ح؛ 

ّ
مل الخليج مطلب  منطقة  في  ال��ح��دود  مشكات 

فهي قنابل موقوتة ال يعرف وقت انفجارها سواء 
بخطأ داخلي أو تدخل خارجي.. مع ضرورة تعزيز 
واالب���ت���ع���اد  ال���ت���ح���دي���ات  مل��خ��ت��ل��ف  ال��ع��م��ي��ق  اإلدراك 
ع��ن ال��ت��ص��ورات ال��خ��ط��أ ال��ب��ع��ي��دة ع��ن امل��وض��وع��ي��ة، 
في  وت��ش��اب��ه  وخ��ط��ي��رة  حساسة  الحالية  فاملرحلة 
واقليميًا  دول��ي��ًا   ١٩٩٠ ع���ام  ك��وال��ي��س  حساسيتها 

وعربيًا.
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ع������وام������ل ال����ن����ف����ط وال������خ������اف������ات ال�����ح�����دودي�����ة 

األبعاد السياسية والصراعات الدولية التي سبقت الغزو

البائد العراقي  النظام  ب��ه  يتسم  ك��ان  ال��ذي  التهور 

ال�����������ق�����������رارات ال�����ع�����ش�����وائ�����ي�����ة ال�����م�����دم�����رة 
ال�������ت�������ي ان��������ف��������رد ب�����ه�����ا ص�������������دام ح���س���ي���ن

ع�������دم اس����ت����ن����اد ال����ن����ظ����ام ال�����ع�����راق�����ي ال���ب���ائ���د 
إل���������ى م����ع����ط����ي����ات وح������ق������ائ������ق م����وض����وع����ي����ة 

ت�����دخ�����ات األط����������راف ال����خ����ارج����ي����ة ف�����ي األح�������داث

الدكتاتورية وغياب الديموقراطية في بغداد إبان الغزو

النفسية وأوه���ام���ه  حينها  ب��غ��داد  ح��اك��م  ت��ص��ورات 

ت�����ع�����ن�����ت ن�������ظ�������ام ال������ب������ع������ث ف��������ي ال�������ع�������راق 
وس����ي����اس����ت����ه ال����ق����ائ����م����ة ع����ل����ى ال���غ���ط���رس���ة

اس����ت����غ����ال ص��������دام ح���س���ي���ن ل���ح���ال���ة ال���س���ي���ول���ة 
ال����دول����ي����ة واالص����ط����ف����اف����ات ال���ع���ال���م���ي���ة آن������ذاك
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