
 

 

 

 
 
 

 

 
 
 
 

 
 
 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 قواعــد النشــر فـي املجلــة
 

  بلقبه العلمي 
ً
 بدقة، ويكتب عنوانه واسم كاتبه مقرونا

ً
يقدم البحث مطبوعا

 تفاع باللقب في الترتيب الداخلي لعدد النشر.لالن
  املتن: 16تكون الطباعة القياسية بحسب املنظومة اآلتية: )العنوان: بحرف /

(، ويكون عدد السطور  في الصفحة الواحدة: 12/ الهوامش: بحرف 14بحرف 
 تحت سطر ترويس الصفحة بالعنوان واسم الكاتب واسم املجلة، 27)

ً
( سطرا

سنة النشر، وحين يزيد عدد الصفحات في الطبعة األخيرة داخل ورقم العدد و 
( صفحة للبحوث الخالية من املصورات والخرائط والجداول 25املجلة على )

( صفحة للبحوث املتضمنة لألشياء 30وأعمال الترجمة، وتحقيق النصوص، و )
ة فوق ( دينار عن كل صفحة زائد2000املشار إليها، تتقاض ي هيئة التحرير مبلغ )

 عن الرسوم املدفوعة عند تسليم البحث للنشر 
ً
العددين املذكورين، فضال

والحصول على ورقة القبول؛ لتغطية نفقات الخبرات العلمية والتحكيم 
 والطباعة واإلصدار .

  لكل صفحة، ويعّرف باملصدر واملرجع في مسرد الهوامش 
ً
ترتب الهوامش أرقاما

ت )املصادر واملراجع( اكتفاًء بالتعريف في لدى وورد ذكره أول مرة، ويلغى ثب
 موضع الذكر األول .

  
ً
 عند تقديم البحث يتضمن اإلقرار بأنَّ البحث ليس مأخوذا

ً
 يقدم الباحث تعهدا

( بطريقة غير أصولية وغير موثقة من الرسائل واألطاريح الجامعية  
ً
 أو بعضا

ً
)كال

 لية للمعلومات )االنترنت(.والدوريات، أو من املنشور املشاع على الشبكة الدو 
  يحال البحث إلى خبيرين يرشحانه للنشر بعد تدقيق رصانته العلمية، وتأكيد

إلى )محكم(  –إن اختلف الخبيران  –سالمته من النقل غير املشروع، ويحال 
 للفحص األخير وترجيح جهة القبول أو الرد.

 . ال ترد البحوث إلى أصحابها نشرت أو لم تنشر 
 على هدي آراء الخبراء في مدة أقصاها يتعين على 

ً
 الباحث إعادة البحث مصححا

)شهر واحد(، ويسقط حقه بأسبقية النشر بعد ذلك نتيجة للتأخير، ويكون  
 CDتقديم البحث بصورته األخيرة في نسخة ورقية وقرص مكتنز )

ً
( مصححا

، وتقع على الباحث مسؤولية ما يكون 
ً
 متقنا

ً
 وطباعيا

ً
 لغويا

ً
في بحثه تصحيحا

من األخطاء خالف ذلك، وستخضع هيئة التحرير نسخ البحوث في كل عدد 
لقراءة لغوية شاملة أخرى، يقوم بها خبراء لغويون مختصون زيادة في الحيطة 
والحذر من األغاليط والتصحيفات والتحريفات، مع تدقيق امللخصين املقدمين 

جنبية، وترجمة ما يلزم من جهة الباحث باللغة العربية أو بإحدى اللغات األ 
 الترجمة من ذلك عند الضرورة.

 
 ))هيئة التحرير((  
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 م(1990-1980اليمنية ) –العالقات العراقية 

 قيس فاضل محمد النعيمي د.م.أ.
7/11/2012 تأريخ القبول: 27/9/2012 تأريخ التقديم:   

 ة:ــــاملقدم

لبحتدد لل1990ل–ل1980بح ان دد لل–هدد البحث ددىلمحددعلالعددلتلبحعراددة لبحع با دد ل
لبإل  بن د ل–نلانهةلبح ددد بلبحع با د لجةء لثأهملبأل  بىلف لتلكلبحفت ةللبحت لشه هددددةلبحثل  د

لبحتددد للافددد لانهدددةل لحددد لبحددد انلبحالادددالبحاق ددد للبحانة ددد لحلعددد ب لفددد لل(1988ل–ل1980)
لأ ث  ل لح لبحد انلأ د لبحانةفد لل,  ثهلانلخرللبح عملبحس ةس للبإلعرا للبالات ة ي

ل, ددد للبحجل دددد بحتددد لتجهدددالبحعددد ب لثاع بتدددهلبالات دددة   للبح  ث دددد لادددنلخدددرللانةفددد هةلبحث  ل
لبح  ىلبآلخد لفد لهد للبحفتد ةلهدللبنعداةملبحثلد  نلمحدعلاجلد لبحتعدةلنلبحع ثد للبحد يلعدمل

ثعد لأنلللدبلبحعد ب لثا خدةلل لحد لبحد انلمحدعل حدكلبحاجلد لل,اعهاةلكٌللانلا د للبأل  ن
ماّللأنلبحاجلدد لحددمل  كتددبلحددهلبحنجددةةلثسددثبلأاادد لل,ااددةلأ إلمحددعلت ل دد لبحتعددةلنلف اددةلث ددنهم

لبحكل  لثع ل حدكلجدةءلتل  د لبحد انلثشدل  هةلبحشداةح للبحجندلث للبخت دة لعلد لعثد لبحع ب ل
لأخ دد بالجددةء لل.بحدد يلكددةنلحلعدد ب لبحدد ل لبحلبعددرلإلاةادد لتلددكلبحل دد ةل,بهللل ددةحرل س سددةالحهددة

بح ان د لعند اةل فعد ل لحد لل–أاا لبحع ب للبحكل د لحتل د لثلرحهدةلعلدعلبحعرادة لبحع با د ل
 لحلكل  للثةحا ةثلل فع لبح  ب ب لبح لح د للبحع ث د لبحتد ل د   لث د لبح انلبجت ةةلبحع ب

ااددةلأ دد لهدد بلبحالاددالسددلثةالعلددعلس ةسدد للبات ددة لل,بحعدد ب للتن  دد لللثفدد البح  ددة لعل دده
ل. لح لبح ان

 1988-1980بني العراق وإيران  املوقف اليمين من حرب اخلليج األوىل

 :(1988 – 1980اإليرانية ) –أواًل: احلرب العراقية 
ثاعةاد ل لةلللعن اةلشه  لا ةملبح ل ةلف هدةل,تسة ع لبأل  بىلف لجاهل   لم  بن

ل,بحخا نددد لبحتددد لاكنتدددهلادددنلبحل دددلللمحدددعلبحسدددلل ل(آ ددد لبهلل)بهلللا دددلفعلأ اددد لبحالسدددليل
جثة لبحشةللا اد ل عدةلثهلدليلعلدعلاددددة  ةلم د بن محدعلل1979لت دلللبحدثر لفد لن سدةنلل,لب 

                                                 

ل.     لت ث  لن نلإال/اعه لمع ب لبحاعلا نل
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لعلدددعلأ دددد لتلددكلبح دددل ةللجددددددهل (1)(جاهل  ددد لم ددد بنلبإلسددرا  )بسددمللبحنلددةملبحجاهدددل يلت ددد 
ث ا ددد لهندددألف هدددةلبحشدددعبلبإل  بنددد لل(1979ل–ل1968)بحددد س  لبحع بادددددد لأ اددد ل سدددنلبحثكددددد 

(2)ل كلاتهلبحج   ةلثتلكلبح ل ة
 ل.

كةنلبح د ىلبآلخد لعند اةلتدملمعفدةءلبحد س  لبحع باد لأ اد لل1979لف لتالالعةمل
ل,ا د لانة دثهلفد لبحسدة  لعشد لادنلتادلالادنلاثدللاجلد لا دة ةلبح دل ة سنلبحثك لادنلج

(3)لتملبنتخةبل  بمل س نل س سةالحه بلبحاجل لل س سةالحلجاهل   لبحع با  
. 

كةندد لهنددةكلثددلب  لل,لفدد للددللهدد للبحاتد دد ب لبحسدد  ع لبحتدد لشدده هةلكددرلبحثلدد  ن
فدا  بنلل,فد لم د بنلأملبحعد ب لسدلبءالل,بتع  لان لبأل ةملبأللحعلحتد  د لبحدنهالبحس ةسد ل,تلت 

(4)محددعلبحثلدد بنلبحاجددةل ةل(بح ددل ةلبإلسددرا  ) فعدد لشددعة لت دد   
لبحعدد ب لبتهددملم ددد بنلثأنهددةلل.

(5)كةندد لل بءلبحك  دد لاددنلبح ددلب ىللبحتفج دد ب 
ثعدد لأنلنلادد لبحسددللة لبإل  بن دد لالددةه ةلل,

م د بنلبحعد ب للفعرالعنل حكلبتهاد ل,عخا للةحث لثتأس  لجاهل   لمسرا  لف لبحع ب 

                                                 

لاج  ل,  بلا لبحتة  خل–م  بنلل,جلنلح اث  ل(1) لبحاه ة ا كالبح  بسة لل,ت جا ل س نلعث 
ل.160-148صل,1992ل,جةاع لبحث  ةل,بإل  بن  

 .5صل,1983ل,ثد ب ل,بإل  بن ل–ف لللف لبحنابتلبحع با ل,لاب ةلبح  ةف للبإلعرمل(2)
ل,سلسل لبحاةس ةلبح  ةل, ل  لن ةش  ل,بحع ب لل لللبحجلب لغ  لبحع ث ل, س بلعة البحعث  يل(3)

 ل.29صل,1997ل,ثد ب ل,ث  لبح كا 
ت جا للح  لخةح لل,بإل  بن ل–  بلبحخل الج ل للاعةا نلبح  بتلبحع با لل,اج  لخ ل يل(4)

لل,أ ا  لا   لاكتث  لبحا تععل–بحنةش  لسلاةنل؛133صل,2008ل,ثد ب ل, ب  ل, ثةة
 .28صل,1981ل,ثد ب ل,لاب ةلبح  ةف للبإلعرمل,بإل  بن  ل–أعلبءلعلعلبح  بلبحع با  ل

نفجة لبحافةجئلحلللث لف لبحجةاع لبحاستن    لف لثد ب لف لبح لملانله للبح لب ىلهللبالل(5)
ل لن سةن لان لبحلا بءلل1980بأللل ل س   لنةسب لعا ا للة   لالغت ةل لا ةلح  ل حك لأع ب

لحل الن  الجةسمللا  لبح  ةف للبإلعرملف لبحخةا لانلن سةنلل  ىلبنفجة لآخ ل عت  ل
لعلع لف ل  لبحلا     لم  بن   لكةنلف لا  س  لف للأنه لبح  نلبستشه لب لسللالكبلتش   

لبحت     للح إ لبحاستن     لس   لل,بحجةاع  لنشةلة  لان لشثك  لبحع با   لبح كلا  كشف 
لبح ل  لانلاثللم  بنلف لاختلالأ جةء ل؛101صل,بحا   لنفسهل, نل لخ ل يل.الجه 

بح ل ةلل لحاجل لا ة ةبح  ب ب لبحعةال,بحجاهل   لبحع با  ل؛57-56صل,بحا   لنفسهل,سلاةن
 .93صل,1983ل,ثد ب ل,لاب ةلبحتخل لل,حجند لأاةن لبحاجل ل,بحاجل لبح بث ل,1983–1978
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(1)1979ثاددلبالةلبح دده لن  لفدد لتشدد  نلبح ددةن ل
عندد اةل ددّ ةلعلددعلحسددةنللا دد لبحخة ج ددد لل,

أ ث  لبح كلا لبحع با د لفد لاثعد لبإلاث  ةح د للبح ده لن  ل))ل:بإل  بن ل ة  لالبلاب ة
فعددرالعددنلل.(2)((كاددةلأنلبحعدد ب لثأكالددهلت   ثددةال  دد لبآلنلفدد لاثعدد لهددةت نلبح ددلت نل,بح لح دد 

  .(3)((ع نللثد ب لتةثعةنلحنة))ل:ثأنل1980ت    هلف لبح ةانلانلن سةنل

لكةنددد لحهددد للبحت ددد   ة لبإلعرا ددد لبحع بس ددد لثددد نلبحثلددد  نللبحانةلشدددة لبح  ل  ددد ل
أ  لمحددعلبتسددةتلبحفجددلةلف اددةلث ددنهملااددةلأ  لمحددعل دد بللل لدد لبندد حع لشدد ب تهةلفدد لأ لددللل

1980(4)
 ل.

جددددةءلبحدددد  لبحع بادددد لعلددددعلبحخ لاددددة لل,1980لفدددد لبح ددددةن للبحعشدددد  نلاددددنلأ لددددللل
  ناددددةلبسددددتلةع لبح ددددلب لل,لبح ددددلب ىلبحاسددددل  لثةخت باددددهلبح دددد ل لبإل  بن دددد لثهجددددلمللبسدددد 

بحعسدددك   لبحع با ددد لأنلت دددللخدددرللشددده  نلت   ثدددةالاشدددة البحا اددد ةللخ اشددده لل  افدددللل
انشدددد  للبسددددتلةتلبحل دددد بنلبحع بادددد لأنل ل دددد لأعدددد ب بالثةحددددد لفدددد لبحل(ع ثسددددتةن)لبأل ددددلبال

(5)بحنفل ددد لبإل  بن ددد 
لثةحا ةثددددللبسدددتلةع لبح ددددلب لبحجل ددد لبإل  بن ددد لأنلتدددد ا لبحك  ددد لاددددنلل,

(6)بحانش  لبحع با  للبحثنعلبحت ت  لحلع ب لانلا ةن للخللللأنةث بلبحنفل
 لل.

                                                 

 ف ة لانلتة  خلبحع ب لث ىلال  لف لتة  خلبحع ب لبحاعة  لان لنشلءلل,تشة حالت  بل(1)
ل,ث  ل ل,بح ب لبحع ث  لحلعللمل,ت جا لا ن لجةث لم    ل,2002بح لح لبح     ل تعلألبسلل

 .294-292صل,2006
 ل.10صل,بحا   لبحسةث ل,ف لللف لبحنابتلبحع با لبإل  بن ل(2)
بحع  لل(,بح ةه ة)اجل لبحس ةس لبح لح  لل,"بإل  بن –"أثعة لبحنابتلبحع با ل,أسةا لبحدابح ل  بل(3)

 .186-185صل,1990ل,61
 .160-148صل,بحا   لبحسةث ل,ح اث  ل(4)
 .10-6صل,1980ل,2لبحع  ل(,ثد ب )اجل لبألانلبح لا لل(5)

 .بحا   لنفسهل(6)
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,للأخ دد بالادد  ل(1)فعددرالعددنل حددكلأح  دد لخسددةس لثشدد   للاة  دد لكث دد ةلحكددرلبحثلدد  ن
بن  لثع ةلا ب دللكدةنلآخ هدةلهجدلملبح دلب لبحع با د لبحاسدل  لحت   د لبإل  لل–بح  بلبحع با  ل

,للكدةنلادنلنتةسجهدةل1986ثعد لأنلب تلتهدةلم د بنلفد لشدثةللل,1987ا  ن لبحفةللف لن سةنل
,للعلدددعلأ  هدددةلأعلنددد لم ددد بنل(2)أنلأح  ددد لخسدددةس لفددد ل دددفلالبح دددلب لبإل  بن ددد للت بجعددده

علددعلأ دد لادد ب لبألاددملبحات دد ةلل1988لح ددللالبف تهددةلعلددعللاددالملددر لبحندددة لفدد لتاددلال/ل 
جددددد بءلل,بحددددد بع لمحدددددعللادددددالملدددددر لبحندددددة ل(598)بحاددددد املل1987بح دددددة  لفددددد لتادددددلال لب 

ل,ل تدددعلتدددمللادددالملدددر لبحندددة لثددد نلبحثلددد  نلفددد لبح دددةانلادددنلآب(3)افةلعدددة لثددد نلبحثلددد  ن
(4)علعلأ  ل حكلبح  ب ل,1988

 ل.

                                                 

لبألا  ك ل(1) لبحعسك ي لبحخث   لت     لف  لجةء ل  ى لبحثل  ن, لث ن لبح  ب لخسةس  للتثة ن 
(A.H. Gordesmanلحكللانلبحع ب للب   بنلاعهةل ر  لار  نلانلبح تلعللبحج  ع,لف اةلا  ل)

لحكرلبحجثهت نلثلد لال لنلات ل لثلد لخسةس لبحع ب لخث بءلآخ لنلأنلبحخسةس لبحثش    للا  ,
ل) لثلد ل)102بحاة    لث  لن لبحع ب  لخ ج لكادة لكنف ة ل فدةت ل لال  لال دة  ل لال ,ل70( لثل لن )

ل نل ل106لخس لبحع ب لاثلغل) لبح اةن نة . لال ة ل لال لثسثبلت بج لأسعة لبحنفللف لع   )
ل لبحاعة  ة لسل  ة ل س ن, لا ا  لحل  بسة للب1993ل–ل1963خةح  لكنعةن ل ب  ل اش ل, حنش ,

,لفعرالعنل حكلنش  لاجل لبحثت للللبحدةالبحع ث لت    بالعنلخسةس لبح  بل222,لص1996
بإل  بن  لبحاة  د للبحثش  د لجةءلف ه:ل))أنلبحخسةس لبحثش   لت   لث لبح لال لنلات للل–بحع با  ل

لتشاللأحالأس  لع با (لل40000أحالأس  لم  بن لللل12000أحالأس  ل)ل52ثةإلعةف لمحعل
ل400ث لبح لل1986بحخسةس لبحاة   ل لنلب تسةبلبحخسةس لف لمنتةجلبحنفلل تعلنهة  لعةمل

ثل لنلل500ثل لنلحلع ب ,للا لب تف له بلبح املمحعلل266ثل لنلإل  بنلللل180ثل لنل لال لانهةل
لتثلغلتكةح البالعاة لل1988للل1987 لال لف لعةا ل ثسثبلت ةع لبألعاةللبح  ث  لث ناة

لبح ةثةن لالات ة  ة لل120ثل لنل لال لحلع ب لللل50بح لث لل لبحاعه  لأاة ثل لنل لال لإل  بن.
ثل لنل لال لث ناةلتثلغلا  لن  لل10بحش  لبأللسللف    لبح  لنلبحخة ج  لثةحنسث لإل  بنلث لبح ل

ل لبح لل60بحع ب ل لبح ل ثل لنل لال ل  لنلح لللع ث  للعلعلبألخصلل30ثل لنل لال لانهة
ثل لنل لال لحل لللبحد ث  .ل نل لاجل لبحاست ثللبحع ث ل)ث  ل (,لل17حكل  للبحسعل   للانهةلب

ل.1988,لتش  نلبح ةن ل117الجال لا ة لبحل  ةلبحع ث  ,لبحع  ل
 .318-313صل,بحا   لبحسةث ل,ت  بل(2)

هلبحع ب ل(ل  عللف 598,لأ   لاجل لبألانلبح لح لبح  ب ل امل)1987ف لبحعش  نلانلتالالل(3)
لب   بنلمحعللاالملر لبحنة للبنس ةبلالبتهاةلمحعلبح  ل لبح لح  ,لاثللبحع ب لبح  ب لحكنلم  بنل

 .237-234,لص1988,لث  ل ,ل1987تلكأ لف لاثلحه.ل نل لا كال  بسة لبحل  ةلبحع ث  ل

-234صل,بحا   لبحسةث ل, نل لنصلبحالبف  لبحع با  للبإل  بن  لعلعلبح  ب لف لخ ل يل(4)
240. 
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ل,ع ث  لاسةن تهلثةسدملبحع لثد انلخرلله للبح  بلكةنل تلا لبحع ب لانلبح لللبح
أللثةسددملبحجةاعدد لبحع ث دد للاددةلبتف ددلبلعل ددهلاددنلخددرللبتفةا دد لبحدد فةتلبحع ثدد لبحاشددت كلف اددةل

(1)ث نهم
بحسدة  ل)لعند اةلبنع د لادقتا لبح اد لبح دةن لعشد لفد لل,للةحبلبح لللبحع ث  لثد حك 

لبحالادددالثا  نددد لفدددة لفددد لبحادددد بل ددد  لبح ددد ب ل دددلللبح ددد بلل(1982بحتةسددد لأ لدددلللل–
  ناددةلألعددرلبحثندد لبح بثدد لاددنلبتفةا دد لبحدد فةتلبحاشددت كلعددنلبسددتع ب لثعددالل,بحع ثدد لانهددة

بحد لللبحع ث د لحتنف دد لبالحتابادة لبحات تثدد لعل هدةلن دللبحعدد ب لثالجدبلبحاددة ةلبحسة سد لحا  ددة ل
(2)جةاعد لبحد لللبحع ث دد 

للبحاددة ةلبح ةن د لحاعةهد ةلبحدد فةتلبحاشدت كللبحتعددةلنلبالات دة يلثدد ن 
بح لللبحع ث  لف ل ةحد لع ملبستجةث لم  بنلحن لصله بلبح  ب للبستا ب هةلف لبح د بلعد ل

(3)بحع ب 
. 

 :ثانيًا: موقف اجلمهورية العربية اليمنية من احلرب
بن سدا لل,1980بإل  بن د لفد لأ لدلللل–ان لبأل ةملبأللحدعلالند التلبح د بلبحع با د ل

أللبالكتفددةءلل,اتهددةلثددةحع ب لأللاددةل هدد  لا ددةح هةبحدد لللبحع ث دد للتثة ندد لالبافهددةلثا دد ب لعر
(4)بإل  بند ل–ثاةل    لعدنلاجلد لبحجةاعد لبحع ث د لثشدأنلبحندابتلبحع باد ل

لادةل هاندةلهدللل.
الاددالبحجاهل  دد لبحع ث دد لبح ان دد لاددنلتلددكلبح دد بل  ناددةلبتعددرلالاددالبحجاهل  دد لبحع ث دد ل

                                                 

له لكللانلل1950لاع لخا ل لللع ث  لعلعلبحا  ة لثتة  خلبحسةث لعش لانل ا  بنلل(1)
ماّللأنلل,أاةلبحع ب لفلمل لا لعلعلبالتفةا  لف لبحث ب  ل,سل  ةللبحسعل   للحثنةنللا  للبح ان

ثع لالبف  لاجل لل,1951بحع ب لعة لعنلا ب للللا لعلعلبحاعةه ةلف لبح ةن لانلشثةلل
جةاع لعلعلبات بةلبحع ب لثتشك لله س لبستشة   لعسك   لانل قسةءلبأل كةنلبحع بللهللبح

لبحع ث   لبحثل بن لف لل,بات بةلسث لأنل فعته لماّل لبحافعلل لت ثرلسة    لحم لبحاعةه ة لأن ماّل
لجعف لفةعللبح  ةح ل.1952بح ةن للبحعش  نلانلآبل بحعراة لث نلسل  ةلل, نل لا ا 

ا كال  بسة لبحل  ةلل,  بس لف لبحعاللبحس ةس لبح لا لبحاشت كل,1958-1945لبحع ب ل
ل.235صل,2001ث  ل لل,بحع ث  

ل,ا كال  بسة لبحل  ةلبحع ث  ل,1978ل–ل1913بحاشة   لبحل  ل  لبحع ث  لل, لسالخل يل(2)
 .232صل,1988

 .بحا   لنفسهل(3)
ل–بحعراة لبحع با  لل,ح الش  نل لأك ملسةحملأ لبلفت  لبل؛144صل,بحا   لبحسةث ل,خ ل يل(4)

ل لانشل ةل(,1988ل–ل1968)بحسل    لغ   لاةجست   لبحال لل, سةح  -161صل,2007ل,جةاع 
162. 
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  بن دد لفدد لبح ددةن للبحعشدد  نلاددنلأ لددلللاندد لبح ددلملبأللللالندد التلبح دد بلبحع با دد لبإلل,بح ان دد 
ل حددكلعندد اةلبت ددللبحدد س  لبح اندد لعلدد لعثدد لبهللل ددةحرلهةتف ددةالثددةح س  لبحع بادد لل,1980

فعدرالل,اع ثدةالعدنلاسدةن تهلبحكةالد لفد لاع كتدهل(,2003ل–ل1979)بألسث ل  بمل س نل
(1)عددنل حددكلأعلددنللالفددهللشددعبلبحدد انلمحددعلجةنددبلبحعدد ب 

تسددلملفدد للحتعا ددال حددكلبحالاددالل.
علددد لعثددد لبهللل دددةحرل سددد  لبحجاهل  ددد لبحع ث ددد لبح ان ددد ل سدددةح لادددنلبحددد س  لل1980أ لدددللل

ل,بحع با ل  بمل س نلاةملف ل نعةءلثتسل اهةلسع لنلغ  بنلنةسدبل سد  لبحدلا بءلبحع باد 
عدددا لفددد لف لبهدددةلشدددك للت ددد   لبحددد س  لبحع باددد لمحدددعلبحددد س  لبح انددد لعاادددهلثلالفدددهلاددد ل

 بالف هددددةلثدددأنلبحعدددد ب لادددة  لعلددددعل اة ددددد لبحجثهدددد لبحشدددد ا  لح اددددد للاقكددددل,بحعددد ب لفدددد ل  ثددده
(2)بحع ث دد 

ثددأنلبحدد س  لبح اندد لأكدد ل))ل:لفدد ل دد  ىل دد ف لع دد لفدد ل ددنعةءلاددةللغ دد بن 
لالفددددهلاتعهدد باللاق دد بالحلعدد ب لفدد لبست جدددةتلأ بع دددهللأنددهلسدد  الادد لبحعدد ب لمنلللددبلانددهل

 لل.(3)(( حك

لبحد س  لبحع باد ل د بمل سد نل سدةح لخل د لفد للحتعا البحعرا لث نلبحثلد  نلثعدى
محدددعلبحددد س  لبح انددد لعلددد لعثددد لبهلللل,1980/لأكتدددلث لبحسدددةث للبحعشددد  نلادددنلتشددد  نلبأللل

ت  دددة لبحددد س  لبحع باددد لمحدددعلبح كلاددد لبح ان ددد للبحشدددعبلبح انددد ل))ل:بتعددد  لف هدددةل, دددةحر
ةه لتلف ددد ل(ل  ددىلن لهددةللدد(العدد ةالف هددةلآخدد لبحاسددتج ب لعلددعلبحجثهدد لبحشدد ا  لحلعدد ب 

(4)لا ددد لبح دددنةع للبحاعدددة نلبحع باددد 
فعدددرالعدددنل حدددكللبنلرادددةالادددنلت ل ددد لبحعراددد لثددد نلل.

 سدددةح ل ةن ددد لمحدددعلل1980أ سدددللبحددد س  لبحع باددد لفددد لبحعةشددد لادددنلتشددد  نلبح دددةن لل,بحثلددد  ن
اع ثدةالف هدةلادةلبسدتج لادنلل,بح س  لبح ان لن لهدةلأ اد ل سد نللك دلللا د لبحخة ج د لبحع باد 

(5)بحثل  نلعراة لث ن
. 

تل علبح س  لبحع با ل د بمل سد نلل,1980ف لبحسةث للبحعش  نلانلكةنلنلبألللل
لادددةلل, سدددةح لخل ددد لادددنلبحددد س  لبح انددد لتتعلددد لثدددةحتلل ب لبحجة  ددد لعلدددعلبحجثهددد لبحشددد ا  

                                                 

 .176صل,1980كةنلنلبأللللل,22بحع  لل,اجل لبحاست ثللبحع ث ل(1)

 .1980أ للللل18ل,4035بحع  لل(,ثد ب )ج   ةلبحجاهل   لل(2)

 ل.1980 للللأل24ل,4041بحع  لل,بحا   لنفسهل(3)
 ب لل,2جل, لا ة لللاةس للأ  بىل,بإل  بن  ل–بح  بلبحع با  لل, نل لف  للش هةنلبحع  ل(4)

 .130صل,1989ل,ثد ب ل,بحشقلنلبح  ةف  لبحعةا 

 .180صل,بحا   لنفسهل(5)
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  تةجددددهلبحعدددد ب لاددددنلبحدددد انلبحشدددداةح ل  ددددىلاددددةملثتسددددل ملبح سددددةح لفددددقب لاةسدددد للا دددد لبحتنا دددد ل
(1)بح ان 

. 

ل,لا لثلب  لبن التلبح د بلثد نلبحعد ب للب  د بنل,ح ع  لبحشعث لف لبح انأاةلعلعلب
ل,ل   لث ا دددة لل سدددةسللادددنلبحشدددعبلبح انددد لثة كددد للهندددأ لبح دددلب لبحع با ددد لثةنت دددة بتهة

(2)لشكل لل  ةلخة  لانلبحاتللع نلتعةانةالا لبحشعبلبحع با 
. 

ح دددةن لكادددةل ددد ةلبحددد س  لبحع باددد ل ددد بمل سددد نلفددد لبحتةسددد لعشددد لادددنلكدددةنلنلب
أج بهةلاعهلبح  ف لبحفلسل ن لنة  لبح  نلبحنشةشد ث ل دلللل,,لف لا ةثل ل  ف  1981

ل.(3)((أنةلفخل لثالاالبح انلبحشاةح ))ل:فأجةبلبح س  لبحع با ل,الاالبحع ب لانلبح ان
ل للمحعل دنعةءلعثد لبحجثدة لعثد لبحاج د لل,1981ف لبح ةن للبحعش  نلانلأ ة ل

ل,جددد إلاثة  دددة لاددد لبحاسدددقلح نلفددد لبحجاهل  ددد لبحع ث ددد لبح ان ددد لأل,لا ددد لبحت ث ددد لبحع باددد 
أسف  لخرحهدةلعدنلتلا د لا عد لاشدت كلحا دددة ةلبحتعدددةلنلفد لبحاجدةال لبحت ثل د للبحعلا د ل

ل.(4)ث نلبحثل  ن
لثانةسدددث لبفتتدددةةلاعددد الثدددد ب لبحددد لح لأشدددة لبحددد س  لل1981فددد لتشددد  نلبألللل

بحاسددتا ,لعندد لبسددت ثةحهلا ادد ل ددابملبحشددل ل للبحع بادد لثددةحالاالبح سددا للبحشددعث لبح اندد 
لا ددد لبالات دددة للبح دددنةع لفددد لبحجاهل  ددد لبحع ث ددد لبح ان ددد ل دددةارالاعدددهل سدددةح لشدددفل  لادددنل

ل عدد لبالجتاددةتلكددللاددنل سددنلعلدد للا دد لبحتجددة ةلل,بحدد س  لبح اندد لعلدد لعثدد لبهللل ددةحر
للل.(5)لاه يلا سنلعل ةللك للبحلاب ةللبحسف  لبح ان لف لثد ب 

هدد بلبالجتاددةتلن ددللبحددلا  لبح اندد لت  ددة لبحدد س  لبحع بادد لمحددعلأخ ددهلعلدد لللخددرل
ل.(6)عث لبهللل ةحرللت  ة لحلشعبلبح ان لحالبافهلبحاستا ةلحلع ب 

                                                 

 .ل256صل,بحا   لنفسهل(1)
ح لمللا ا لأثلللجةء لبحث ا ة لانلش لخلأثللح لملبح ان  للعا لكللانلبحا  مل  هملأثلل(2)

لانل للبحع    لبح ان   ل  هم لاث ل  للأع ةن للاشة خ لخلال لبح ان   لاث ل  للأع ةن للاشة خ ح لم
 .47-46صل,بحا   لنفسهل, نل لبحع  ل,بحعثةللبح ان لنلللربلبحجةاعة لبح ان  

 .96صل(,ب. )ل,ثد ب ل, ب لبحشقلنلبحعةا ل,1جل,بحاختة ب ل,  بمل س نل(3)

 ل.1981آبلل30بحع  لل,للبحع ث اجل لبحاست ثل(4)
 .1981تش  نلبأللللل2ل,4414بحع  لل,ج   ةلبحجاهل   ل(5)
 ل.1981تش  نلبأللللل7ل,4419بحع  لل,بحا   لنفسهل(6)
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فعدرالعددنل حدكل ددة  لاجلد لا ددة ةلبح دل ةلبحع بادد لعلدعلبتفددةا ت لبح د البحاددةح ل
 نلبحع ب للبحجاهل  د لث1981لبإلناةس لبحت للاعتةلف ل نعةءلف لبح ةانلعش لانلن سةنل

لادددنلخدددرللتلدددكلبحا دددة ا للاددد لكدددللادددنلبحعددد ب للبحجاهل  ددد لبحع ث ددد لل.(1)بحع ث ددد لبح ان ددد 
فدد ل ددنعةءلعلددعلبتفةا دد لت عدد لل1981بح ان دد لفدد لبحسددة  للبحعشدد  نلاددنلتشدد  نلبح ددةن ل

ثددأنل  دد البح ددن ل لبحع بادد لحلتنا دد لبحخة ج دد لا عددةالحتال ددللاشدد لتلالددة لبح   دد ةلفدد ل
ال لنل لال لل دتملتال دللهد بلبحاشد لتلعدانلبح د الل15بح يل ثلغلا اتهلبإلجاةح  لبح انل

ال لنل لال لثالجبلبالتفةا  لبحالاعد لل300بحع با لبحا  ملحلجاهل   لبحع ث  لبح ان  لبحثةحغل
ل.(2)1979ث نلبحثل  نلف ل نعةءلعةمل

ةعددة لبختتادد لفدد ل ددنعةءلبجتال,1981بألللللفدد لبح ددةانللبحعشدد  نلاددنلكددةنلن
لفددد لختدددةملل,حلتعدددةلنلبالات دددة يللبحفنددد لبحاشدددت كل,بح ان ددد ل–بحددد ل ةلبح ةن ددد لحلجنددد لبحع با ددد ل

لادد لبحلفدد بنلعلددعلا عدد لاشددت كلحلتعددةلنلثدد نلبحثلدد  نلفدد لبحاجددةال لبحفن دد لل,بجتاددةعهم
لبح  ةف ددد للبحا بع دددد للبحنفل ددد للبحن ددددلللبحالب دددر للبحت ث دددد للبحتعلددد ملمعددددةف لمحدددعلاجددددةال ل

لأكدد لبحجةنثددةنلل,كاددةلتددملبحتلا دد لعلددعلبتفددةا ت نلحلتعددةلنلبحعلادد للبح  ددةف ل,عددرمبح دد  للبإل
علعلع ل ةلتأح الحجن لاشت ك لحاتةثع لتنف د لهد للبالتفةا دة لعلدعلأنلتجتاد لهد للبحلجند ل

ل.(3)ف لعة ا لأ  لبحثل  نلثةحتنةلبلكللسنت ن
حدد س  لبح انددد للبسددتكاةالالحتلددكلبحعراددة لبسددت ثللبل,1982فدد لبح ددةانلاددنلشددثةلل

بحلفدد لبحع بادد لبحدد يلت أسددهللددهل ةسدد نل اعددةنلبحنةسددبلل,علدد لعثدد لبهللل ددةحرلفدد ل ددنعةء
بأللللحددد س  لبحدددلا بءلل ةاددد لعلدددلبنللا ددد لبح لحددد لحلشدددقلنلبحخة ج ددد للبحسدددف  لبحع باددد لفددد ل

ف دد ل عدد للعثدد لبحكدد  ملبأل  ددةن ل سدد  للا بءلبحجاهل  دد لل, ددنعةءلأاددةلعددنلبحجةنددبلبح اندد 
ل.(4)ان  بحع ث  لبح 

بحت لكةنل  لملثهدةلبحد س  لبح اند لل,ف لاعلملبحانةسثة للبحا ة ب لبحع ث  للبح لح  
لهد بلادةلل,  د ةلف هدةلل شد  لثالافدهلتجدةللبحعد ب لفد ل  ثدهلاد لم د بنل,عل لعث لبهللل دةحر

منلمعرنلبح انلثلالفدهلثجةندبلبح لد لبحع باد لفد ل))ل:أك للح   ف لبحس ةس لبحكل ت  لث لحه
ل.(5)(( لم  بنلنةث لانلم  بكنةلحلاتةعبلبحت لعةنةهةلبحع ب لانلم  بن  ثهلع

                                                 

 ل.1981تش  نلبأللللل32بحع  لل,اجل لبحاست ثللبحع ث ل(1)

 .1982شثةللل,36بحع  لل,بحا   لنفسهل(2)

 .1982آ ب لل37بحع  لل,بحا   لنفسهل(3)

 .1982شثةللل9ف لل4285بحع  لل,ج   ةلبح ل ةل(4)

 ل.1982شثةللل15ف لل4291بحع  لل,بحا   لنفسهل(5)
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تلجدهلبحد س  لبح اند لل,ف لبحتةس لعش لانلشثةللانلبحعدةملنفسدهل,فعرالعنل حك
جد  للادلالثدر للل,لخرللبنع دة لادقتا ل د ف لبحد يلع د للفد لاسد لل,محعلسللن لعاةن

ثددةحالاالبإل  بنددد لثسدددثبل فعدددهةللمنل كلاددد لبحددد انلتنددد  ))ل:محددعلجةندددبلبحعددد ب لثت دد   ه
محددعلبحت دد يلع ث ددةالحل دد بلبحدد بس ةلعلددعلبحجنددةةلبحشدد ا ل))ل:(لل عددة(جا دد لاسددةع لبحسددرم

ل.(1)((حلللنلبحع ث 
بسددتا  لبحدد انلعلددعلل,اد لبسددتا ب لت ددةع لبحعال ددة لبحعسددك   لثد نلبحعدد ب للب  دد بنل

ثد أ لاثة  دة لل,1982ففد لبحخدةا للبحعشد  نلادنلشدثةللل,نهجهةلبحاق  لحلع ب لف ل  ثده
 سا  لف لثد ب لث نلبحد س  لبحع باد ل د بمل سد نللبحد س  لبح اند لبحشداةح لعلد لعثد لبهللل

  دىلعدملبحلفد لبحع باد لل,تنةلحد لبحتلدل ب لعلدعلجثهد لبح تدةلل, ةحرلبسدتد ا ل ر د لأ دةم
كللانلعاةلمث به ملنةسبل سد  لبحجاهل  د لبحع باد لللدهلا د لبحد  نلاعد لالنةسدبل سد  ل

اهل  دد لبحع بادد لللددهل ةسدد نل اعددةنلبحنةسددبلبأللللحدد س  لبحددلا بءللنعدد مل دد ب ل سدد  لبحج
بحاجلددددد لبحدددددللن لللدددددة  لعا دددددالنةسدددددبل سددددد  لبحدددددلا بءللسدددددع لنلغ ددددد بنللا ددددد لبحن دددددلل
لبحالب ددر لللددة  ل ادد لبحعثدد لبهللل سدد  ل  ددلبنلبحجاهل  دد للكةحدد اللسددع لنل اددة يللا دد ل

أادةلبحجةندبلبح اند لل,لبحسف  لبحع با لف لبح انلبحخة ج  للك  ملا ال ل س نللا  لبحشثةب
فعدددملبحلفددد لكدددللادددنلعلددد لحلدددالبح دددل للا ددد لبحخة ج ددد للفدددقب لاةسددد لا اددد ل سددد  لبحجهدددةال
بحا كددايلحلتخلدد لللا دد لبحتنا دد للبحا دد ملعلدد ل ددةحرلبحشدد ث لاستشددة لبح ةسدد لبحعددةملحل ددلب ل

 لحلشددقلنلبحعسددك   لبحاسددل  للبحا دد ملعلدد لا اددل ل ددرةلنةسددبل سدد  له سدد لبأل كددةنلبحعةادد
لل.(2)ل كالبالجتاةتل لللبحتلل ب لبحالجل ةلعلعلبحجثه لبحش ا  لحلع ب 

لحاشة كدددد لبحددد انلبحفعل ددد لفددد ل  ثهددددةلاددد لبحعددد ب لاب بلبح س سدددةنلبحع باددد للبح انددد ل
اددنلاددلب لبحا ندددعلبحاتلددلع نلاددنلبح لدد لبح انددد لل)*((عادد لثددنلاعددد يلكدد ب)لا ددةتل لفددلج

                                                 

 ل.1982شثةللل22ف لل4298لبحع  لل1982شثةللل20ف لل4296بحع  بنلل,بحا   لنفسه(ل1)
ل.1982شثةللل26ف لل4302بحع  لل,بحا   لنفسهل(2)

ل لأ )*( لاةل لبحج شلبحشعث لثةسم لثنل ك بل"بات نلبسم لاع  لاللكل ع ال للهلل"   ىلتش  لل, 
لأ ثرلث نهملت ةحالل ر لس ةس  ل سن لف لل(ببل  تل   )بحا ة  لثأنهلت ةحالا لالكلاع نل

ل(ع  ل لاثعم)لن  للحآلحه لل( اا)عه هملكاةلجةء لبحا ة  لثأنلاع لثنل ك بللاال  نل
لكلف لبحكتةثة لبحت لع  لعل هةلف لخ بسبل  ىلل  لبسمله بلبحال,لا اهله   لمحعلالكلاع نللشعث 

لل(.  ل)ا  ن ل
,ل ب لبحعلملحلار  ن,لث  ل ل2لرتل نل لجلب لعل ,لبحاف للف لتة  خلبحع بلاثدللبإلسرم,لجحر

لل.88-87,لص1977لاكتث لبحنهع لثد ب ,ل



 د. قيس فاضل حممد النعيميم.أ.                                         (م1990-1980) اليمنية –العالقات العراقية  

 280 

ل.(1)هاددةلبحثلددلح لفدد لاعدد كتهملمحددعلجةنددبلمخددلبنهملفدد لبحعدد ب حلجدد شلبحشددعث للأشددة لثالاف
فعددرالعددنل حددكللفدد لبحسددةث للبحعشدد  نلاددنلبحشدده لنفسددهلتف دد بلبح س سددةنلعدد  بالاددنلالبادد ل

ثعد هةلل,بح تةللف لبح ةل لبأللسللانلبحجثه للبحت  ةلا لع  لانلادة ةلبحل د ب للبحتشدك ر 
ل.(2)ف لأ  لجلباعهةلتلجهةلمحعلا  ن لا  لش   نلل ل ةل رةلبحله 

بتجدددهلبحددد س  لبح انددد لعلددد لعثددد لبهللل دددةحرلمحدددعلسدددل  ةلل,1982فددد لاللددد لآ ب ل
نهةءل حكلبحخرالبح دةسملث نهادةللبحعادللعلدعل حتأك  لالافهلانلبحخرفة لبحع با  للبحسل   للب 

خة ددد الثعددد لأنللافددد لسدددل  ةلثجةندددبلم ددد بنلفددد ل  ثهدددةلاددد لبحعددد ب لل,(3)بحت دددة بلف ادددةلث دددنهم
عرادد لادد لم دد بنلعدد لبحعدد ب للأ ددث   ل,فدد ل ةحدد لت ددةحالس ةسدد للعسددك يللبات ددة يللب 

فعرالعنل حكلاةا لسدل  ةلثدلد لأنثدلبلبحدنفللبحع باد لبحادة لل,1982لخ ل ةالف لعةمل
بحسدل يلل دلالالمحدعل  جد لبح ل عد لل–عث لأ بع هةلحتدا ب ل ةحد لبح د بتلبحس ةسد لبحع باد ل

لف ل اش لأك لبح س  ل دةحرلفد لل.(4)بإل  بن  ل–  لث نلبحثل  نلللبللسنلب لبح  بلبحع با
عدددة ةل))ل: ددد  ىل ددد ف لادددةسرال أنلبحا دددة ةل كدددا لعلدددعلعددد ل ةلمنهدددةءلبحخرفدددة لبحع ث ددد للب 

بحعرادددة لبح ثللاةسددد  لبحا للعددد لللادددالبح ادددر لبإلعرا ددد للتشدددك للحجنددد لادددنلبحاعادددةءل
ل.(5)((بحع بلحلت ك م

ل,بحشاةح لثعراتهلبإل جةث  لاد لبحعد ب للانلبحج   لثةح ك لتلب للبحالاالبح ان 
  ناددةلجدد  لبحدد س  لبح اندد لعلدد لعثدد لبهللل ددةحرلل سدد  للا بسددهلعثدد لبحكدد  ملبأل  ددةن لفدد ل

ثانةسث لبسدت ثةللبحسدف  لبحع باد لفد ل دنعةءلثانةسدث لبنتهدةءلعالدهلل,تأ   هاةلبحكةاللحلع ب 
ل.(6)ف لبحجاهل   لبحع ث  لبح ان  

 ةللبحتعدةلنلثد نلبحعد ب لللبحجاهل  د لبحع ث د لبح ان د لكدةنل ث للأنلبحل ةءب لبحاستا
لهد بلاددةلبتعدرلخدرللتسددلملبحد س  لبح اند لعلدد لل, دنملعدنلت ددة بلفد لبحالبادالثدد نلبحثلد  ن

                                                 

لنفسهل(1) لحل س س نلف لبحا    لمجةثة لبح س  لبح ل, نل لنصلبحكلات ن لبحاتنل نل  ان لأاة
 ل.www.Yemen-nicinfoعلعلأسسل لثع  لبحتلفا لنلبحف نس ل

 ل.1982شثةللل28ل27ف لل4304للل4303بحع  بنلل,بحا   لنفسهل(2)
 ل.158صل,بحا   لبحسةث ل,خ ل يل؛1982 ا  بنلل40بحع  لل,اجل لبحاست ثللبحع ث ل(3)
 .ل168-156صلل,بحا   لبحسةث ل,بح الش ل(4)
ل؛1982آ ب لل4ل(ثد ب )اجل لأحالثةءلل؛1982 ا  بنلل40بحع  لل,اجل لبحاست ثللبحع ث ل(5)

 ل.1987تش  نلبأللللل,2241بحع  لل(,ث  ل )اجل لبح  ة ل
 ل.1982أ ة لل16للل14ف لل4381للل4379بحع  بنلل,ج   ةلبح ل ةل(6)
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 سدةح لخل د لادنلبحد س  لبحع باد ل د بملل,1982عث لبهللل ةحرلف لبح ةانلعش لانلأ دة ل
لفدد ل ددنعةءل دد ةلعا دددالل,ع باددد اددةملثن لهددةللددة  لعا دددالنةسددبل سدد  لبحددلا بءلبحل, سدد ن
ثددددأنلا ة تددددهلجددددةء لفدددد لملددددة لبحتشددددةل للتثددددة لللجهددددة لبحنلدددد لبحاشددددت ك لادددد ل))ل:ث لحدددده

ل.لل(1)((بحاسقلح نلف لبح ل لبح ان ل لللاجاللبح عة ةلبحاتعل  لث نلبحثل  ن
أّ   لبحجاهل   لبحع ث  لبح ان  لاسةن تهةللالفهةلا لبحعد ب لفد لاعلدملاعدة ةلللالل

فف لانةسث ل للللشه ل اعةنلف لبح ةن للبحعش  نلانل ا د بنلل,ثهلا لم  بنس اةلف ل  ل
ك  لبح س  لبح اند لعلد لعثد لبهللل دةحرلجداءلادنلخلةثدهلثلالفدهلثجةندبلبحعد ب لل,1982
عل نددةلأنلن ددالادد لبحعدد ب لألنلم دد بنلهدد لبحاعت  دد للبحسددع لح ددللبحاشددكل لبح ةسادد ل))ل:ث لحدده

ل.(2)((ث نلبحثل  نلثةحل  لبحسلا  
هندألبحد س  لبحع باد ل د بمل سد نلبحد س  لبح اند لعلد لل1983لثةحا ةثللف لأ ة ل

ل.(3)عثدد لبهللل ددةحرلالنتخةثددهلحلال دد ل ةن دد لح سةسدد لان ددبل سدد  لبحجاهل  دد لبحع ث دد لبح ان دد ل
ل دددللمحدددعلثدددد ب لاثعدددلىلبحددد س  لبح انددد لعلددد لل,1983لفددد لبح دددة يلعشددد لادددنل ا ددد بنل

اةثددللف هددةلبحدد س  لل,ةح لفدد لا ددة ةلبسددتد ا ل ددلا نحلددالبح ددل للا دد لخة ج دد لبحدد انلبحشددا
ل,بحع با ل  بمل س نلج  لانلخرحهةللالاللتعةلنلبحجاهل   لبحع ث  لبح ان د لاد لبحعد ب 

ل.(4)فعرالعنل حكلتعان لبحا ة ةلع عةالاف رالح لعةتلث نلبحثل  ن
بحدد س  لبحع بادد ل سددنلاكدد لاستشددة للبسددت ثلل,1984فدد لبح ةحددىلعشدد لاددنلآ ب ل

  ددىلن ددللبحاثعددلىلبح اندد لت  ددة لبحدد س  لبح اندد لعلدد لعثدد لبهللل ددةحرلل,حدد س  لبح اندد ب
ل.(5)لبحشعبلبح ان لاقك باللالالثر للمحعلجةنبلبحع ب 

  ثدد لبح كلادد لبحع با دد لثا ددة ةلبحدد س  لل,1984فدد لبح ددةانللبحعشدد  نلاددنلن سددةنل
بحكد  ملبأل  دةن ل سد  ل  ىلعملبحلف لكللادنلعثد لل,بح ان لعل لعث لبهللل ةحرلمحعلثد ب 

عاددة للعثدد لبهللل سدد نلبأل ادد لععددللبحاجلدد لبالستشددة يللبحاهندد  لبحاجلدد لبألعلددعلحإ

                                                 

 ل.1982أ ة لل19ف لل4384بحع  لل,بحا   لنفسه(ل1)
لل,بحا   لنفسهل(2) ل لسالأ ا ل؛1982نل ا  بل23ف لل4419بحع   بأل  لبحا تاللل,أ ا 

ل,45بحع  لل,اجل لبحانة ل,بحع ث  ل–بإل  بن  لعلعلبحعراة لبحع ث  لل–النتهةءلبح  بلبحع با  ل
 ل.1988

 .1983أ ة لل24للل23ف لل4754للل4753بحع  بنلل,بحا   لنفسه(ل3)

 ل.1983 ا  بنلل13للل12ف لل4774للل4773بحع  بنلل,بحا   لنفسهل(4)
 ل.1984آ ب لل14ف لل,5039بحع  لل,بحا   لنفسهل(5)
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ا ادد لأ ادد لبحجن دد للا دد لبحتنا دد للا ادد لسددةحملثةسددن لللععددللبحاجلدد لبالستشددة يللأ ادد ل
بحالب ددر للبحن ددلللجدد إلخددرللبجتاةعهاددةلانةاشدد لبحعراددة لثدد نلبحثلدد  نللبألن سدد للا دد 

ل.(1)بأللب  للبحعاللعلعلت س نلبحعراة لبالات ة   لث نهاةلت ل  ل
ل ددللمحددعل ددنعةءلاثعددلىلبحدد س  لبحع بادد للددهل ةسدد نلل,1984فدد لألبسددللآبل

ن للخرحهةلت  ة لبح س  لبحع با ل د بمل سد نلمحدعلل, اعةنلبحنةسبلبأللللح س  لبحلا بء
  دد  لبحعدد ب ل))ل:ث لحددهبحدد س  لبح اندد لعلدد لعثدد لبهللل ددةحرللشددعبلبحدد انلبحشدداةح لاقكدد بال
ثعددد ل حدددكلتثة دددىلل,((ا دددة ةاللشدددعثةاللبعتددداباللثالادددالبألشددد ةءلفددد لبحددد انلتجدددةللأثندددةءلبحعددد ب 

بح ان ددد لل–بحلفددد بنلبحع باددد للبح انددد لخدددرلل دددلا نللشدددكل لحجدددةنلسدددا  لثةحلجنددد لبحع با ددد ل
كددللل عدد لعددنلبحلفدد لبحع بادد لفدد لتلددكلبحلجندد ل سدد  لبحلفدد لبحع بادد لمعددةف المحددعلل,بحاشددت ك 

انل سنلعلد للا د لبحتجدة ةللا اد لفعدلل سد نللا د لبإلسدكةنللبحتعا د للتد أ لبحجةندبل
بح ان لعثد لبحعا دالعثد لبحدند ل سد  للا بءلبحجاهل  د لبحع ث د لبح ان د للا اد لبحجن د للا د ل

لخرللح ةسهادةلتدملبحتلا د لعلدعلا دة ةلبحتعدةلنلل,بحتنا  للا ا لبحعش للا  لبحتال نللبحتجة ة
  نلتملبحالبف  لعلعلتد   بلبألشد ةءلبح ان د نلفد لاجدةال لبحدنفلللبح دنةعة لل,نث نلبحثل  

لا ددة ةلعدد  لل,بألخدد إلفدد لبحعدد ب للبسددتا ب لاسددةهاة لبحعدد ب لفدد لاجددةال لبحا بعدد للبحدد ي
بحت   سددددددد  نلبحفن ددددددد نللاشدددددددة   لبحتشددددددد   للتلسددددددد  لبحتعدددددددةلنلفددددددد لبحاجدددددددةال لبالات دددددددة   ل

بحا ددة ب لبحنةج دد لثدد نلبحثلدد  نللخة دد الفدد لبحاجددةال لكةندد لهدد للبحا ددة ةلاددنلل.(2)لبحتجة  دد 
ل سدخ لل,ثع لأنلبستفة  لبح انلبحشاةح لانلبحخثد ب للبحتعدةلنلبحع باد لاعهدةل,بالات ة   

ل:لهدد بلاددةلأشددة لمح ددهل سدد  لبحلفدد لبحع بادد للددهل ةسدد نل اعددةنلث لحددهل,بحعراددة لثدد نلبحثلدد  ن
  لبحتنال د للبالحتدابملثةح عدة ةلبحاث س د لأنلس ةس لبحعد ب لثد عملبألشد ةءلبحعد بلفد لبحاشدة ل))

أنل عدددملبحعددد ب ل))ل:لاقكددد بالأ عدددةالل.((س ةسددد لاللتد دددبلعدددنلنهجندددةلت ددد لأاسدددعلبحلددد لا
ل.(3)((ألش ةسهلبات ة  ةالسلال تعةعال ةللالبللل لالبح  ب

ل ددللمحددعلثددد ب لبحدد س  لبح اندد لعلدد لعثدد لبهللل ددةحرلل,1985فدد لكددةنلنلبح ددةن ل
لح د صلبحد انلثلالفدهلاد لبحعد ب لبت دللبحد س  لبح اند لل(4)ةاللب د بالفد لا دة ةلبسدتد ا ل لاد

                                                 

تالالل65بحع  لل,اجل لبحاست ثللبحع ث ل؛1984ن سةنلل29ف لل5095بحع  لل,بحا   لنفسهل(1)
 ل1984

 ل.1984آبلل29ف لل831بحع  لل,اجل لأحالثةءل(2)

 ل.1984آبلل15ف لل5203بحع  لل,ج   ةلبح ل ةل؛بحا   لنفسه(ل3)
 ل.1985كةنلنلبح ةن لل,849ع  لبحل,بحا   لنفسه(ل4)
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ثدددةح س  لبحع باددد ل ددد بمل سددد نلهةتف دددةاللةحدددبلف دددهللادددلالل,اددد ةلأخددد إل1986فددد لشدددثةلل
ل(1)بحجاهل  دد لبحع ث ددد لبح ان ددد لمحددعلجةندددبلمخدددلبنهملفدد لبحعددد ب لح عادددهلفدد ل  ثدددهلاددد لم ددد بن

 لبحدلا بءلللا د لبحخة ج د لبح اند لمحدعلفعرالعنل حكل  ةلعث لبحك  ملبأل  ةن لنةسبل س 
أنلبحالادالخل دد للن دنلكعدد بللكاسدقلح نلالل جددلالحنددةل))ل:اسدقلح لبحدد لللبحع ث د لث لحدده

لاددلالثددر للثجةنددبل))ل:(للأكدد لأ عددةال(أنلنتجةهدددللهدد للبحخلددل ةلبحتدد ل تعدد الحهددةلبحعدد ب 
ل.(2)((بحع ب للبحتاباهلبحكةاللثه بلبحالاا

ةف لبحع با دد لح ددةءبالادد لبحسددف  لبحدد انلبحشدداةح لفدد لأجدد  لبح دد ل,1986لفدد لأ ددة ل
عندد اةلأكدد للاددلالبحدد انلثدداخرصلادد لبحعدد ب لفدد ل  ثددهلادد لل,ثددد ب لأ ادد لا ادد لبح لعدد 

..للن دنل.بحاقشد ب لبحلباع د لتثد هنلأنلبحعد ب ل سدته البحسدلم))ل:م  بنلانلخرللت د   ه
ل.لل(3)((نع الأنلبحع ب ل ستل  لبح ال لف لكللبحل لاللبال تاةال 

ل(598)  ثددد ل لحددد لبحددد انلث ددد ب للادددالملدددر لبحندددة لثددد نلبحعددد ب للب  ددد بنلبحاددد امل
ث نادةلنجد لأنلاعلدملبحد لللبحع ث د لل.(4)انلاجلد لبألادنلبحد لح ل1987بح ة  لف لتالال

أخد  لثاثدد ألبحلسددةل للبح ددا لمابءلهدد بلبح دد ب لفد لبجتاددةتلاادد لعاددةنلبحلددة  لبحدد يلع دد ل
ماّللأنلبحالاددالبح اندد لبنفدد  لث دد ب للبحخددةصلعندد اةلل,1987فدد لبح ددةانلاددنلتشدد  نلبح ددةن ل

عند اةلأكد لبحد س  لبح اند لعلد لعثد لبهللل ددةحرلل.(5) فعد لم د بنلفد لث ب د لأاد للبح ثدلللثده
ع ل ةلتنف  لاعةه ةلبح فددةتلبحع ث لبحاشدت كلحد  تلبحعد لبنلبإل  بند لبحد يل عد ال))ل:ث لحه

تلث د لاعةهد ةلبحد فةتلبحاشدت كلهدللاسدقلح  لأنل))ل:(للأعةالأ عدةال(بحانل د لح ادة لشةال
ل.(6)((كللال لع ث 

                                                 

 .1986شثةللل,908بحع  لل,بحا   لنفسه(ل1)
 .بحا   لنفسه(ل2)
 .1986أ ة لل14ل,29بحع  لل,بحا   لنفسهل(3)
 .بحا   لبحسةث ل,اجل لبح  ة ل؛1990أ ة لل,65بحع  لل(,بأل  ن)اجل لبحانة لل(4)
   لالافهلث  ل سا لعلعلبح  ب لجةءلبح  لبح ان لثسثبلالاالبحجةنبلبإل  بن لبح يلحمل ل(5)

 لنلبستشة ةلبحجاهل   لبإلسرا  لل1987ف لل598ح  لتا ل  ةغ لبح  ب ل))ل:لجةءلث لحهم
بإل  بن  للثاةلأنهل عك لبح  د لبحع با  لح للبحنابتلفانهلعلعله بلبألسة لالل اكنلبعتثة لل

لاتلبانةاللاتج  باللشةاراللعال ةال ل,بن لف لاج  لبحا   لبحسةث (ل نل لنصلبح  لبإل  ل( را
 ل.240-236ص

 ل.1988كةنلنلبح ةن ل,107بحع  لل,بحا   لنفسهل(6)
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ل دددللمحدددعل دددنعةءللدددة  لعا دددالنةسدددبل سددد  لبحدددلا بءلل,1988أ لدددلللل21ففددد ل
للا  لبحخة ج  لن للخرحهدةل سدةح لبحد س  لبحع باد ل د بمل سد نلمحدعلبح  دة ةلبح ان د لتتعلد ل

ملدر لبحندة لثد نلبحعد ب لبح يلأاّ للاجل لبألانلبح لح ل للللاالل(598)ثاعالنلا ب ل
 ددملتثعتهددةلا ددة ةلأخدد إلاددةملثهددةللددهل ةسدد نل اعددةنلبحنةسددبلبأللللحدد س  لبحددلا بءلل(1)لب  دد بن

للل.(2)بحع با لمحعل نعةءلحلاعالنلنفسهة

 :قيام جملس التعاون العربي

بحدد يلل,تددملتأسدد  لاجلدد لبحتعددةلنلبحع ثدد ل1989فدد لبحسددة  لعشدد لاددنلشددثةلل
لجةءلبنعاةملبح انلمحعل حدكلبحاجلد لادنلل(3)(  نللا  بحع ب للبح انللبأل)عملكللانل

  نادددةلبت دددللثةحالدددكل سددد نلالدددكلبحاالكددد لل,خدددرللاثدددة  ةلبحددد س  لبحع باددد ل ددد بمل سددد ن
لكدددةنل أيلبحددد س  لل,ا ت  دددةالعل دددهل عدددلةلبحددد انلحلددد خلللمحدددعلبحاجلددد ل,بأل  ن ددد لبحهةشدددا  

لثد لادنلعداهلمحدعلم د إلبحع با ل قك لعلعلأنلبح انلانس لفد لألد بالبحدللنلبحع ثد للال
,لفعدددرالعددنل حدددكلأنللادددلالبحدد انلمحدددعلجةنددبلبحعددد ب لخدددرلل(4)بحتكددتر لبحع ث ددد لبحج  دد ة

بح  بلا لم  بنللاةلبتخ تهلا ة تهلانلالباالالا  ل جعلهةلجد   ةلثةالنعداةملمحدعلبحتجاد ل
لللدددبلبحددد س  لبحع باددد لادددنلبحالدددكل سددد نللددد ةلبحا تددد ةلعلدددعلبحددد س  لل(5)بحع ثددد لبحج  ددد 

ل.لل(6) ان لعل لعث لبهللل ةحرلف  بلبحالكل س نلثةحا ت ةبح
ل للمحعلثدد ب ل سد  لل,1989ف لبح ةانلعش لانلكةنلنلبح ةن لل,علعلأ  ل حك

  دىلبحت دعلثدةح س  لبحع باد ل د بمل سد نللتثة دىلل,(7)لا بءلبح انلعث لبحعا العث لبحدن 
 بمل سدد نلفدد لبح ددة يلاعددهلفدد لالعددلتلبحتعددةلنلبحع ثدد لثعدد هةلتلجددهلبحدد س  لبحع بادد ل دد

                                                 

 ل.1988أ للللل22ف لل6692بحع  لل,ج   ةلبح ل ةل(1)
 ل.1988أ للللل26ف لل6696بحع  لل,بحا   لنفسهل(2)
أ ة لل135بحع  لل,اجل لبحاست ثللبحع ث ل؛1990ف لآبلل630,لبحع  لاجل لبحكفةةلبحع ث ل)حثنةن(ل(3)

 ل.1990
 ل.218صل,1992ل,عاةنل,  بلتل لأخ إلبحتة  خلبحس يلح  بلبحخل ال,سع لبحثابال(4)
 ل.218صل,بحا   لنفسهل(5)
 .ل219صل,بحا   لنفسهل(6)
 ل.1989كةنلنلبح ةن لل19ف لل7046بحع  لل,ج   ةلبحجاهل   ل(7)
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للبحعشددددددد  نلادددددددنلبحشددددددده لنفسدددددددهلمحدددددددعل دددددددنعةءلإلتادددددددةملا ة  ةتدددددددهلاددددددد لبحددددددد س  لبح انددددددد 
ل.(1)عل لعث لبهللل ةحرل

ل  ناددةلل,كةندد لبح ك دداةلبألسةسدد  لبحتدد لبعتادد لعل هددةلاجلدد لبحتعددةلنلهددللبالات ددة 
جددددةءلثددددنصلبالتفةا دددد لثددددأنلبحهدددد الاددددنلتأسدددد  لبحاجلدددد لهددددللت   دددد لبحتعددددةلنللبحتعددددةانل

فعدرالل,  لث نلبح لللبألععةءلحلل لللمحعلبحتكةاللف لبحاجةال لبالات دة   لكةفد لبحتنس
عنل حكلن  لعلعلأنل تكلنلبحاجل لانله سد لعل ةلتتأحدالادنل قسددةءلبحد لللبألععدةءل

ل.(2)لأنل كلنلحلاجل لأاةند لعةا 
لجدددددد  ل قسددددددةءل لللاجلدددددد لبحتعددددددةلنلل,1989فدددددد لبح ددددددةن لعشدددددد لاددددددنلن سددددددةنل

فعدرالعدنلتنسد  لل,ثد ب لحانةاشد لثعدالبالتفةا دة لبحتد لتخدصلثلد بنهملبحع ث لح ةءهملف 
.ل ملبحت دعلثعد هةلفد لبحسدة  لعشد للبحسدةث ل(3)أنشل لبألانللبحاخةث ب لف لثل بنلبحاجل 

ل,اعاةءل لللاجل لبحتعةلنلبحع ثد لفد لااد لبإلسدكن    لثا د ل,1989انل ا  بنللعش 
لثعدد هةلبستعددةف ل ددنعةءل.(4)علدد لثثلدد بنهمل ددة البلفدد لبجتاةعددةتهملعلددعلعدد ةلادد ب ب لتت

تدملل1989أ لدلللل قسةءل لللبحاجل لاةلث نلبحخةا للبحعش  نلمحدعلبحسدةث للبحعشد  نلادن
ل.(5)بحسةث  نلخرحهةلتنس  لعاللبحلجةنللبح  ب ب لبحت لبتخ  لف لبالجتاةع ن

عشد  نلبح بثد للبحلع  لفد لبحعة دا لبأل  ن د لعادةنلفد ل,أخ  بالحتعا التلكلبحل ةءب 
 عدددلبلادددنلخرحدددهلمحدددعلاتةثعددد لل,بجتادددةتلااددد لاجلددد لبحتعدددةلنلبحع ثددد ل,1990ادددنلشدددثةلل

.لهكد بلنجد لأنلاجلد ل(6)لالبكث لبحاتد د ب لبح لح د للبحتل دللمحدعلبتفةا دة لع ث د لاشدت ك 
بحتعدددةلنلبحع ثددد لسدددةهملفددد لت ل ددد لألب ددد لبحتعدددةلنلثددد نلبحثلددد  نلبحعددد ب للبحددد انلادددنلخدددرلل

ماّللأنلبأل ددد بىلبحتددد لأع ثددد لل,هادددةلبحاتثة حددد لفددد لسدددث للمنجة دددهتكددد   لجهل هادددةللا ة بت

                                                 

 .1989كةنلنلبح ةن لل22ف لل6814بحع  لل,ج   ةلبح ل ةل(1)
لل(2) لبحانة  للبالتفةا ة لف لاجل  لخةصلعنلاجل لبحتعةلنل) نل لنصلبحا  ة للبحثنل  ع  

 .1990ف لآبلل630بحع  لل(,بحع ث 
 ل.43صل,بحا   لبحسةث ل, لا ة للل ةس لبحل  ةلبحع ث  ل(3)
 ل.77صل,بحا   لنفسهل(4)
بحع  لل(,ثد ب )لبحتنا  لاجل لبحنفللل," لبحتعةلنلبحع ث لبحلبا للبحلالةاجل"ل, رةلبحجن يل(5)

لل.1989ل,4
لل.1990شثةللل1117للل1116بحع  بنلل, نل لنصلبحا ع لف لاجل لأحالثةءل(6)
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تأس  لاجل لبحتعةلنلبحع ث لانلخرللأاا لبحع ب للبحكل  للتلل هةلمحعلا  لد لبجت دةةل
ل.للبحع ب لبحكل  للبختراللجه لنل لأععةسهلأ إلمحعلبح عةءلعلعلبحاجل 

 :الوحدة اليمنية واملوقف العراقي منها

علدددعلعددد  لادددنلل,)*((بحشددداةح للبحجندددلث )ثددد نلشدددل يلبحددد انلادددّ لمعدددرنلبحل ددد ةل
عالد لعلدعلمنهدةءل  ثد لل,  ىلشه  لنشدةلةالاشدت كةالل.بحل ةءب لث نلبحاسقلح نلف لبحثل  ن

فعددرالعددنل حددكلتعددان لتلددكلبحل ددةءب لبحخلددلب لبحاتعدد  ةلفدد لل,اددنلبحتشددل  لثدد نلبحثلدد  ن
الثدد نلبح  ددة ت نلبحس ةسدد ت نلفدد ل سددملبحع  دد لاددنلبح عددة ةلبحشددةسك لبحتدد لكةندد لا ددرالحلخددر

لك ف دد ل اددالبألجهدداةلبألان دد للبحالاددالاددنلاسددأح لل,اللسدد اةلالاددالبحجدد شل, ددنعةءللعدد ن
فدد لاادد لل1989بحتنلدد ملبحس ةسدد لفدد ل لحدد لبحل دد ةلف دد لجددةء لثلب  هددةلفدد لتشدد  نلبح ددةن ل

للشدده  لثعدد هةلنشددةلةال سددا ةاللشددعث ةال ب للددةث لل دد ليلاددنلخددرللعال ددة ل اددال(1)عدد ن
ثعددد هةلع دددد  لخاسددد لح دددةءب لثدددد نلل.(2)لتل  ددد لبحاقسسدددة للبحتنل ادددة لبحشددددعث  للبحن ةث ددد 

                                                 

لبح يل شكللل)*( لبحشعث  )ألل  لعلعلبإلال م لبح انلبح  ا  بل   لاثللل(جاهل    تسا ة لع   ة
ل لبالست رللعةم للن له لعنه لبح لب لبحث  لةن   لبحثل1967جرء لألل لعل ه   لةن لنلبسملف  

لع نللا ا ةتهة) لل(استعا ة لل لأخ إلف ل  نلألل  ل كلا لل(بحا ا ة لبحتس )تة ة تة ةا
 بثل ل)أاةلل,علعلبإلال ملثل فهلجاءباللث ع ةالانلبح انل(بحجنلبلبح ان )بح انلبحشاةح لبسمل
لبحانل  لف لال(بحجنلبلبحع ث )ف  لتثن لتسا  لل(أثنةءلبحجنلبلبحع ث  لحل  ة لبجه لتأك  با

لانلاعةن لبحتجاس  لف هة لحاة لبحث  لةن   لسن لل,بحتسا   لبحكفةةلبحاسلرلان  لاةا لفك ة عن اة
ثةست رللل,1967لمحعلأنلبعت ف لبح كلا لبحث  لةن  لف لبحسة  لانلتش  نلبح ةن ل1963

ل(128)بحثر للهك بل  للبحجنلبلبحع ث لثفعللبحكفةةلبحاسلرلعلعلبالست رللثع ل لبح ل
لبحث  لةن  للا لتشكل لأللل كلا لف لبحثر لث سةس لا لةنلبحشعث لف لسن لانل بحس ل ة

بح انلبحجنلث لس ةس ةالل,ا ا لعا لبح ثش ل,حرلرتل نل ل.1967بأللللانلكةنلنلبألللل
ت جا لبح ة لل,ل تعلا ةملجاهل   لبح انلبحجنلث  لبحشعث  ل1937لبات ة  ةاللبجتاةع ةالان ل
لخل ل لأ ا  للخل ل لبحلل ع ل,ف ة لل؛1968ل,ث  ل ل, ب  لبحعةحا    22ل(بنت ن  )بحشثك 

may.almotamar.net.لل
لبحع ث ل(1) لبحاست ثل لل,اجل  لل,109بحع   لبحانة ل؛1988آ ب  لل,اجل  ,ل1990ل,66بحع  

 ل.26-25ص
ل,بحل  ةلبح ان  ل  بسة لف لعال ة لبحت لللانلبحتشل  لمحعلبحل  ةل, نل ل سنلأثلللةحبل(2)

 ل.214صل,1994ل,ث  ل ل,سة لبحل  ةلبحع ث  ا كال  ب
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أهاهددةلاادد ل ددنعةءلبحتدد لل, كددا لكددللانهددةلعلددعلاعةحجدد لم دد إلبح عددة ةلبحهةادد ل,بح  ددة ت ن
 ددملتلتهددةلل,1989اددنلكددةنلنلبأللللل(بح ددةن للبحعشدد  نلمحددعلبحسددة  للبحعشدد  ن)ع دد  لفدد ل

بحتد لع د  لل(اادد لتعدا)ثعد هةلجدةء لل,1990ادنلشدثةلللف لبحتةسد لعشد ل(اا لاك  ب )
بحتةسد لعشد لمحدعلبح دةن ل)فد لل(اادد ل نعددةء)ثع ل حدكلع د  لل,1990ف لبح ةانلانلآ ب ل

بحعةشدد لمحددعلبح ةحددىل)بحتدد لع دد  لفدد لل(ااددد لتعدددا)لكدد حكلل,1990اددنلن سددةنلل(لبحعشدد  ن
بح انددد لعلددد لعثددد لبهللللهددد لبح اددد لبألخ ددد ةلاثدددللا دددة ةلبحددد س  لل,(1)1990ادددنلأ دددة لل(عشددد 

 تددعلتددملبحتلا دد لعل هددةلفدد لل, ددةحرلمحددعلبحدد انلبحجنددلث ,لفثدد أ لخلددلب لبحل دد ةلبالن اةج دد 
عدددرنلبحل ددد ةلبح ان ددد لاددد لبحددد س  لبح انددد ل)بحجندددلث (لل1990بح دددةن للبحعشددد  نلادددنلأ دددة ل لب 

أ دددث  ل لحددد لبحددد انلل,(,للثالجدددبلبتفةا ددد لبحل ددد ة1990ل–ل1983)لعلددد لسدددةحملبحثددد ا
أ دددثرلعلددد لعثدد لبهللل دددةحرل س سدددةالحلدد انلللعلددد لسدددةحملبحثدد النةسثدددةالحدددهللكلدددالبحال دد ةللل

ل.(2)    لأثللثك لبحعلة ل س سةالحللا بء
منلعال د لبحل د ةلبح ان د لحددملتكدنلتخلدللادنلبحا باثدد للبحاتةثعد لبح لح د للبحع ث د لفدد ل

لادنلبحجهدل لبحاث لحد لفد لتلدكلبحفتد ةلادنلعال د ل شد ل لحد للعل,خللبتهة  ثد لثد نللحدملتخدلم
لأخددد  لتلدددكلبحجهدددل لشدددكللبالت دددةال للبحا دددة ب لل,ا بادددبللاعدددة اللاق ددد لحتلدددكلبحل ددد ة

لأهددملاددةل  شددة لهنددةلهددللبحالاددالبحع بادد لبحدد يلجددةءلعلددعلحسددةنلل.(3)بحع ث دد للغ دد لبحع ث دد 
عراد ل))ل:ث لحدهل(كدللبحعد ب)بح س  لبح ان لعل لعث لبهللل ةحرلف ل    دهلحاند لبلاجلد ل

لفعدرالل,فهلل   ملاسدةع ةلت   ث د للت ن د لحلشداةلل,ع ب لتشه لتلل بالكث  بال لحت لبح انلا لبح
ااةلشّج لبحع با لنلبح ان د نلفد لل,علعلتثة للبحا ة ب لث نلكثة لبحاسقلح نلف لثد ب للع ن

للل.(4)((ه للبحفت ةلعلعلبإلس بتلثةحخللب لبحل  ل  
بحدد س  لبحع بادد للاثددللمعددرنلبحل دد ةلبح ان دد ل دد ةلل,1990فدد لبحسددةث لاددنلأ ددة ل

منلبحعاددللبحدد يلت دددلملثددهلبح  دددة ةلبح ان دد لفدد لل دد ةلبحدد انلهددللعاددلل))ل: دد بمل سدد نلث لحدددده
فعدددرالعدددنل حدددكللادددالبحعددد ب لالادددالبحلسدددةل لثددد نلبحددد انللبحاالكددد لبحع ث ددد لل(5)((تدددة  خ 

                                                 

لنفسهل(1) لل؛218-215صل,بحا    لبحل  ل   لبحسةث ل,1989ل–ل1913بحاشة    ل,بحا   
 ل.73ص

 لar.wikipedia.orgل(بنت ن  ) نل لبحشثك لبحعةحا  لل(2)
 ل359-358صل,بحا   لبحسةث ل,كشكل؛1990أ ة لل7ل,402بحع  لل(,ثة   )اجل لكللبحع بلل(3)
 ل.بحا   لبحسةث ل,بحا ةثل لبحف نس  ل؛بحا   لنفسهل(4)
 ل.1990أ ة لل8ف لل7282بحع  لل,ج   ةلبح ل ةل(5)
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فأ سددل لبح  ددة ةلبح ان دد للا دد يلل,اثددللمعددرنلبحل دد ةل,بحسددعل   لعندد اةلعة عدد لتلددكلبحل دد ة
  ةلف لبحشل  نل   دعلبحع شد لل بشد لا اد ل ةثد لمحدعلثدد ب لحتللدبلاندهلبحتد خللحد إلبحلل

ل  ددللبحددلا  بنلل,بحاالكدد لبحع ث دد لبحسددعل   لحكدد لتتدد كلبح ان دد نل  دد  لنلشددقلنهملثأنفسددهم
بحدد يلشددج لعلددعلبإلسدد بتلفدد لا ددةملبحل دد ةلل,علددعلمجةثدد لالاسندد لاددنلبحدد س  ل دد بمل سدد ن

 ث د لبحسدعل   لللاأنتهدةلفةسدتجةث لبحسدعل   لحتلدكلبحلسدةل لللع لثةحت خللح إلبحاالك لبحع
ل.(1)ل  ث لثةحل  ة

بت ددللبحدد س  لبحع بادد ل دد بملل,فدد لبح ددةن للبحعشدد  نلاددنلأ ددة ل ددلملمعددرنلبحل دد ة
 سدد نلاهنسددةالبحدد س  لبح اندد لعلدد لعثدد لبهللل ددةحرلثةنتخةثددهل س سددةالحلجاهل  دد للعلدد لسددةحمل

ةال لبحتددد لاةاددد لفددد لبحعددد ب لتاباندددةالاددد لب تفدددةال لكادددةلجدددةء لبال تفدددل(2)بحثددد النةسثدددةالحددده
أش ةسهملف لبح انلعن اةلنةش للة  لعا النةسبل س  لبحلا بءلبحع ب لبحاقسسدة للبحه سدة ل
بح سا  للغ  لبح سا  للبحن ةثة لبحالجدل ةلفد لبحعد ب لأنلت تفدللبثتهةجدةالثهد للبحانةسدث لفد ل

نلبحل د ةللاشدة ك لأفد بةلبح ان د نلثهد للبحسةع لبحلب  ةلثع لبحله لتعدةانةالاد لسدةع لمعدر
ل.(3)بحانةسث 

ثعدددىلبحددد س  لبحع باددد ل ددد بملل,1990أ لدددلللل26ثانةسدددث ل كددد إل دددل ةلبحددد انلفددد ل
 سدد نلثلةاددد لتهنسدد لحلدد س  لبح اندد لعلدد لعثدد لبهللل ددةحرلاهنسددةالف هددةلثت   دد لبحل دد ةلاث نددةال

اث نةالعن اةلتت   لعلدعلأ د  كمللفترلبهلللحكمللح فةاكملف لاجل لبح سةس لفت ةال))ل:ف هةلث لحه
ل.(4)((جا عةال لمله للبألج ةلللبحع بلثل  ةلبح انلبح يلت   

 :الكويتية –موقف اجلمهورية العربية اليمنية من األزمة العراقية 

ل–ل1980بإل  بن دد ل)ل–جددةء لأاادد لبحعدد ب للبحكل دد لثعدد لبنتهددةءلبح دد بلبحع با دد ل
مل سدد نلفدد لاددقتا لبح ادد لبحع ثدد لبحدد يلع دد لفدد لعندد اةلنثددهلبحدد س  لبحع بادد ل دد بل(1988

محدعلبحخلدل ةلبحتدد ل تعد الحهددةلل,1990ثدد ب لادنلبح ددةانللبحعشد  نلمحدعلبح ر دد نلادنلأ ددة ل

                                                 

 ل.150صل,بحا   لبحسةث ل,بحثابال(1)
 ل.1990أ ة لل23ف لل7297بحع  لل,ج   ةلبح ل ةل(2)

 ل.بحا   لنفسهل(3)
ل.1990أ للللل27ف لل7417بحع  لل,بحا   لنفسهل(4)
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ثعد هةللجهد ل كلاد لبحعد ب لاد ك ةل سدا  لمحدعلل.(1)بالات ة لبحع باد لادنلبحجةندبلبحكدل ت 
ة ةلفدد لمنتةجهددةلبحنفلدد ل كلادد لبحكل دد لالعدد ةالف هددةلثددأنلاددةلت ددلملثددهل لحدد لبحكل دد لاددنلا دد

اادددةلأ إلمحدددعلتددد ن لبألسدددعة لبحعةحا ددد لل)*(فددل لاعددد للبح  دددصلبحاخ  ددد لادددنلبأللثددكل
ل1980كاةل ك  لبحاد ك ةلثدأنل كلاد لبحكل د لبسدتدل للاند لعدةملل,لخسة ةلبات ة لبحع ب 

بنشدددةللبحعدد ب لث  ثددهلادد لم دد بنلف ةادد لانشدد تهةلثةسددتخ بجلبحددنفللاددنلبحجدداءلبحجنددلث لاددنل
ال ددة بنللأ ثعاةسدد ل)  ددللبح ا لدد لبحع بادد للثدد أ لثعددخلبحددنفلللبحدد يلثلددد لا اتددهلاددةل  ددة بل

 ددد لبحددد  لنلثاحددددةءلبحددد  لنلبحخل ج ددد للبحثةحدددد للأخ ددد باللةحدددبلبحعددد ب لبحددد باةلتل(ال دددلنل لال 
لهد لا اد لبحتجه داب لبحعسدك   لبحتد لبشدت بهةلبحعد ب لثةحعالد لل(خاس لل ر لنلال ة ل لال )

ل.(2)بح عث 
ماّللأنلتلددكلبحا ددةلال لل, غددملبحا ددةلال لبحع با دد لفدد لم جددة ل دد د لإلن ددة لبات ددة ل

ناددةلأ  لمحددعلا ددة ةلبحتددلت لثدد نلبحثلدد ل,حددملتفلددر  نلآخ هددةلادد ملبحعدد ب لادد ك ةلب تجددةجلفددد للب 
بتهددملف هددةلل,محددعلبحشددة ح لبح ل ثدد ل سدد  لبحجةاعدد لبحع ث دد ل1990بحخددةا لعشدد لاددنلتاددلال

لثةحا ةثدلل   لبح كلاد لل, لح لبحكل د لأنهدةلتجدةلا لبح  د لبحا د  ةلحهدةلادنلانلاد لألثدك
اعددد لبحع ث ددد لعلدددعلبحاددد ك ةلبحع با ددد لمحدددعلبحجةل1990بحكل ت ددد لفددد لبح دددةانلعشددد لادددنلتادددلال

بات  ددد لادددنلخرحهدددةلتشدددك للحجنددد لع ث ددد لبتفددد لأععدددةقهةلعلدددعلبح  دددةملثاهاددد لبحف دددللفددد ل
ل.(3)بستنة بالمحعلبحل ةس للبحاعةه ب لبح ةسا لث نلبحثل  نل,ت س ملبح  ل لث نلبحع ب للبحكل  

                                                 

ل,ث  ل ل,ا كال  بسة لبحل  ةلبحع ث  ل,بحنلةملبإلال ا لحلخل البحع ث ل,م    ا ا لبحسع  لل(1)
لل.510صل,2000
لبأللثك لحلنفلل:)*( لبحا   ة لبحثل بن لانلا  لتلل لعلع لكلا  لل,ه  لأ للل ل1960تأسس لف 

لبحع با   لبح كلا  لان للبحكل  لل,ث علة لبحع ب  لان لكٌل لاا ل  لث ن لبجتاةت لألل لع      ناة
ع ث  لبحسعل   للا  لبلف لتأس  له للبحانلا للا  هةلبح ةح لف لف  نةلعة ا للبحاالك لبح

لبست ثةن ةنل.بحناسة لس  لب لألثكل, نل  لحلنفل لبحا   ة لبحثل بن لبحنفللل,انلا  انشل ب 
 .13ل–ل11صلل,1980ل,ثد ب ل,لبحتنا  

ل,1991ل(,.ل )ل,2لل,أا  كةللخفة ةل  بلبحخل الانلكة ت لمحعلثلشل, نل لنث للبحساةنل(2)
ل"ل,اج يلعل لعث  ل؛102-100ص لحلدال لبحا  اة لبحس ةس   لبح لح  لل," لبحس ةس  اجل 
 ل.1990ل,تش  نلبألللل,102بحع  لل(,بح ةه ة)

بح  بتلعلعلبحكل  لاسأح لبألانلل, نل لنصلبحا ك ت نلبحع با  للبحكل ت  لف ل عةلهرلل(3)
 ل.151-139صل,1991ل,س نةلحلنش لبح ةه ةل, ب لبحج للث  ل ل,لبح ل ة
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ثد للل,علعلأ  لت ع  لبألاا لبإلعرا  للبال تجةجة للا ك ب لبالتهةاة لث نهاة
ةءلبحددد لللبحع ث ددد لجهدددل بالفددد لتفدددة يلتلدددكلبألااددد للثعدددانهةل لحددد لبحددد انلبحتددد لالدددلكلل قسددد

ف د لبسدت ثل ل دنعةءلعثد لل,عال لث  صلعلعلت ل د لألب د لبحتفدةهمللبحت دة بلثد نلبحثلد  ن
لأكد لحدهلبحد س  لبح اند لل,1990بح  انلبحعلع لبحاثعلىلبحكل ت لف لبحعش  نلادنلتادلال

فعددرالعددنل حددكلاب لادددنلل,بحع ثدد للعدد ملتدد ل لهةلثددأنلبحاشددكل ل جددبلأنلتكددلنلفدد لملة هددة
بحت دددد كلبح اندددد لعندددد اةلاب هددددةلسددددا  لعثدددد لبحلهددددةبللا دددد لبح بخل دددد لبحع بادددد لفدددد لبحسددددة  ل

آخ هددةلتاكندد لتلددكلبحلسددةلة لاددنلمجدد بءلل(1)حلالعددلتلنفسددهل1990لبحعشدد  نلاددنلتاددلال
نلعددداةلثددد ل,1990بجتادددةتلاثةشددد لفددد لجددد للثددد نلبحثلددد  نلفددد لبح دددة يللبح ر ددد نلادددنلتادددلال
ماّللأنلبجتاددةتلل,مثدد به ملنةسددبل سدد  لبحجاهل  دد للبحشدد خلسددع لبحعثدد لبهللللحدد لعهدد لبحكل دد 

جددد للهدددللبآلخددد لثدددةءلثةحفشدددللثسدددثبلتثدددة نللجهدددة لبحنلددد للعددد ملبحتل دددللح دددللبحع ثدددة ل
  نادددةلأكددد لبحشددد خلسدددع لبحعثددد لبهلللثأندددهلحدددنل تندددةاللعدددنلل,بإلج بس ددد لأل بءلبح دددلب للبحن دددةش

ل.(3)1990حدددعلبجت دددةةلبحجددد شلبحع باددد لحلكل ددد لفددد لبح دددةن لادددنلآبلاادددةلأ إلمل.(2)شددد ء
ف ددد ا لثدددةحعثل لبحع باددد لل,فةسدددتاع ل لحددد لبحددد انلكد  هدددةلادددنل لللبحعدددةحملنثدددألبالجت دددةة

ثعد لل,فد لشداةللبحدثر ل( جده)علعلأ  ل حكلال لبح س  لبح ان لا ة تهلمحعلا  ن لل,حلكل  
أنلبح س سد نل دد بمل سد نللعلدد لعثدد للأنلسدا لفدد ل بخدللبحددثر للخة جهدةلمشددةعة لافة هددة

فدد  لبحدد س  لبح اندد لعلددعلتلددكلل,بهللل ددةحرلادد لنسدد ةلفدد للادد لاسددث لحعال دد لبجت ددةةلبحكل دد 
ح دد لفلجسدد لا ددللغ دد يلثهدد بلبحدد يل دد ىللحددمل كددنلهنددةكلأيل))ل:بألاددلبلللبإلشددةعة لث لحدده

لثدد نللحددمل كددنلهنددةكلتفددةهملاددنلأيلنددلتلث ننددةلل,تنسدد  لاسددث لادد لثددد ب للعلددعلأيلاسددتلإ
حكدنلهد بلبحاجلد لحدملل,..ل   رلأننةلأععةءلف لاجل للب د لحلتعدددةلن.بإلخلبنلف لبحع ب 

أادةلبحالاددالبحشددعث ل  ددىلل.(4)(( كدنلملدددة بالحل  دددةملثدأيلعاددللاددنلهدد بلبحندلتلأللبحتنسدد  لحدده
ثعد هةلشدع لثةحدعدبلل,عةشلبحشعبلبح ان لف لبحل لة لبأللحعلح اا ل ةح ل هلللل ان

                                                 

لاك ل(1) لا ا  لهنةء لبحخل ال, نل  لأاا  لتجةل لبح لح  ل,بحالاالبح ان  لبحس ةس  بحع  لل,اجل 
 ل.40صل,1990تش  نلبأللللل,102

لف لعل للثل  لعل لل(2) ل,1992ل,عاةنل3لل,  بلبحخل الانلبحاسقللل, نل لنصلبجتاةتلج ل
 ل.63ص

 ل.69صل,بحا   لنفسهل(3)
 نل لبحل ةءلبح يلأج تهل   ف لبألهةح لبحا    لل؛233-232صل,   لبحسةث بحال,بحثابال(4)

 ل.www.Yemen- nicinfoحل س  لبح ان لعل لعث لبهللل ةحرل
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با لفخ ج لبحالةه ب لبحشعث  لان  ةلثةالجت دةةلبحع باد للالةحثد ل كلاد لانلبحالاالبحع ل
بحعدد ب لثةالنسدد ةبلماّللأنلنفددل لبح ان دد نلهدد أ ل  ناددةلأعلددنللددهل ةسدد نل اعددةنلبحنةسددبل

أنلبحد انلاد لل,بأللللح س  لبحلا بءلف لبحع ب لف لبح ةحدىلادنلآبل  ند بكلكدةنلفد ل دنعةء
.للفد لبح بثد لادنل(1)أنلبحعد ب لاد للبفد لعلدعل حدكللبلانلبحع ب لبالنس ةبلادنلبحكل د للل

اب لبحدد س  لبح اندد لعلدد لعثدد لبهللل ددةحرللنةسثددهلعلدد لسددةحملبحثدد المحددعلثددد ب لل1990آبل
أنلبحعةحدددملحددنل سددارلثةحدد يل))ل: ددّ ةلبحدد س  لبح اندد ل,حل ددةءلبح س ددد لبحع بادد ل دد بمل سدد ن

ةلح  ندددةلاددنلاعللاددة ل دد لللأنلادددل,  ددلللح حدددكلأخشددعلأنل تعددد البحعددد ب لحع ثددد لندلل ددد 
ثد نلف دهلبحد س  لبحع باد لل, دمل خدللبح س سدةنلفد ل دلب ل,((علعلأنله بلبحخ ة لالجل للادةسم

أنهلت ةشعلمعرملأ  لانلأاد بل لفدةءلبحعد ب لثعال د لبحكل د لاثدلللالعهدةل تدعلالل عدعهل
ل.ل(2)ف لالاال  ج

بألنثدددةءلبحع با دد للثعدد هةلت دد ىلبحدد س  لبح اندد لعلدد لعثدد لبهللل ددةحرلحادد   للكدددةح ل
ح  لكن لشد   لبحتفدةقللثعد لح دةس لاد لبحد س  ل د بمل سد نلثثدد ب لل  دل لعلدعل))ل:ث لحه

حدملنكدنلاد ل))ل:(للأعدةا(مجةثة لا د ل ةلعدنلن دةللعد ةلثادةلف هدةلبالنسد ةبلادنلبحكل د 
لحاسددنةلبسددتع ب لثددد ب لل, خددلللبحعدد ب لحلكل دد لحكننددةلثعدد لأنلبسددتاعنةلمحددعلبحاثدد  ب لبحع با دد 

ل.(3)(( للبحاشكل لشع نةلأنلثةإلاكةنلبحعاللف لبإللة لبحع ث لحلخ لجلث لح
غدة  لبحد س  لبح اند لعلد لعثد لبهللل دةحرللنةسثدهلمحدعلجد للبحت دعلل,ف لبح دلملنفسده

ن ددللخرحهددةلبسددتع ب لثددد ب لحرنسدد ةبلل,خرحهددةلثةحالددكلفهدد لالددكلبحاالكدد لبحع ث دد لبحسددعل   
 لفد لللثدة لبحعد ب للتدتملاسدةع تهلح دللاشدكرتهللبالتفة لعلعل د غلبح دللعلدعلأنل نلد

بالات ددة   لفكددةنل  لبحالددكلبحسددعل يلثأنددهلاسددتع لحلل ددلللمحددعل ددلللحكنددهل ددة ةلبحدد س  ل
ثعدد ل حددكلل,بح اندد لعلدد لعثدد لبهللل ددةحرلثأنددهل تعدد الحلعدددللالسددت  بملبح ددلب لبألا  ك دد 

 لاثددة كلح جدد للثأنددهلغددة  لبحسددعل   للبتجددهلمحددعلبإلسددكن    لحاراددةةلبحدد س  لبحا دد يل سددن
اّللفدانلل,ش   لبالنفعةلللهدلل ثلددهلالل دلللسدللاد لبحعد ب  فاادةلأنل نسد بلثد لنلشد للللب 

ل.لل(4)بح لب لبحد ث  لستت  كلع ل
                                                 

لبحاتلكلل(1) لبحك  م لعث  لبحالك لعث  لأاا لل,ا ا  لان لبح سا  للبحنخثلي لبحشعث  لبح ان الاا
 ل.105صل.1991 ا  بنلل,148بحع  لل,اجل لبحاست ثللبحع ث ل,بحخل البحع ث 

 ل.230صل,بحا   لبحسةث ل,بحثابال(2)
 ل.بحا   لبحسةث ل,   ف لبألهةح لبحا    ل؛231صل,بحا   لنفسهل,بحثابال(3)
لبحف نس ل(4) لبحتلفا لن لا ةثل  لبحسةث ل, نل  لعل لل؛بحا    لف  لنصلبح  ب  لبحسةث ل, نل  ل,بحا   

 .263ص
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أاددددةلالاددددالبحدددد انلاددددنلبح دددد ب ب لبح لح دددد لبحتدددد لبتخدددد تهةلبحدددد لللبحكثدددد إلف دددد لتددددأ  ل
تدددملل1990ةن لادددنلآبلبات دددة هةلنلددد بالحلالادددالبحددد يلبتخ تدددهلادددنلتلدددكلبح ددد ب ب لففددد لبح ددد

بحت دددل  لعلدددعلألللاددد ب لبتخددد لعددد لبحعددد ب لبح دددة  لادددنلاجلددد لبألادددنلبحددد لح لبحاددد امل
لبحدد يلتعددانلثشددجبلبالجت ددةةلبحع بادد لحلكل دد للالةحثدد لبحعدد ب لأنل سدد بلكدددللل(660)

  نهددةلل1990البتددهلفددل بال لنلشدد للمحددعلبحالبادد لبحتدد لكةندد لف هددةل ددلملألللآبل/لأغسددل ل
ل,عث لبهلللبألشلللهللبح يلا للبحاجالع لبحع ث  لحد إلبألادملبحات د ةلكةنلبحان لبلبح ان 

  نهدددةللادددد لل,لكدددةنلالللثدددةالاندددهلأنل دددد ح لث دددلتهلخدددرللاددد ةلاللتتجددددةلال دددرىلسدددةعة 
ادةلأنل تد دبلعدنل اةلأنل اتن لعدنلبحت دل  للب  بحان لبلف ل  جلفااةلأنل عة البح  ب للب 

عثددد لبهلللبألشدددلللحاعةحجددد لبحالادددال سدددبللبالجتادددةتلأللالل شدددة كلف دددهللهددد بلادددةلحجدددألمح ددده
ااددةلل,ت دد   للحنجدد لأنلبح كلادد لبح ان دد للبف دد لعلددعلاددةلاددةملثددهلاندد لثهةلحدد إلبألاددملبحات دد ة
أادددةلل,أعلدددعلالافدددةالحددد إل لللبحخلددد الثدددأنلهددد بلبحالادددالغدددةااللغ ددد لكدددةالعددد لبحعددد ب 

أنلغ ةثدهلعدنل كلا لبحع ب لفكةن لت إلأنلان لبلبح انلحدمل كدنل سدتل  لا ةلاد لبح د ب للل
.لف د   لثعد ل حدكلبح د ب ب لادنلاجلد لبألادنل(1)بالجتاةتلهللت  الكةالثةح  لبأل نع

 نلددد لجددد لللبح ددد ب ب ل)عددد لبحعددد ب لفكةنددد ل لحدددد لبحددد انلاددد لأخددد  لبآل بءلبحاتثة ندددد لمابسهدددةل
ل.(2)(لالاالبح انلانهةلف لنهة  لبحث ى

ح ددللتلددكلل1990آبللعندد لبنع ددة لاددقتا للا بءلبحخة ج دد لبحعدد بلفدد لبح ةحددىلاددنل
ل:  دلللعثد لبحعا دالبحد بح للا د لبح لحد لحلشدقلنلبحخة ج د ل,بألاا لف لأ لا لبحجةاع لبحع ث  

ح دد لسددأحن لثعددالاارسدد لللا بءلخة ج دد لبحعدد بلفدد لبح ددةه ةلعددنلاثدد  لتد ددبلبحاندد لبل))
ادد لبحعلددملأنددهل ا ددللبحاجالعدد لبحع ث دد لاللبحدد انلل(660)بح اندد لعددنلبحت ددل  لعددنلبح دد ب ل

ح دد لألعدد  لحهددملاشددكل لبألخلبألشددلللأنددهل ا ددللبحاجالعدد لبحع ث دد ل))ل:(ل ددمل  ددلل( دد للل
ل.(3)((لبحاجالع لبحع ث  لعن لت ل  لاجل لبألانلحمل كنلحهةل أيلال  

ح د للبف ندةلعلدعل))ل:أاةل للل فالبحد انلحث دةنللا بءلخة ج د لبحعد بل  دلللبحد بح 
 ل ادددةس لأت دددللخرحهدددةلث دددنعةءلكدددللادددةلجدددةءلفددد لبحث دددةنللللثددد لادددنلاارسددد لاهلددد لعشددد

ألعدد الاددةلحدد  هملاددنلج  دد للح دد لكددةنلاعدد لعلددعلبحخددللبألخل سدد  لاجلدد لبح سةسدد لبحدد يل
أثلدندد لأنددهلكددةنلفدد لبجتاددةتلادد للددهل ةسدد نل اعددةنللأنددهلأكدد لحددهلعدد ملالبف دد لبحدد انلعلددعل

                                                 

 .41-40صل,بحسةث لبحا   ل,اك ل؛244صل,بحا   لبحسةث ل,بحثابال(1)
 .111صل,بحا   لبحسةث ل, نل لنصلبحج لللف لبحاتلكلل(2)
 ل.111صل,بحا   لنفسهل(3)
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لأثلدندددد لبحدددد س  لأنلبحعدددد ب للبفدددد لعلدددددعلل,غدددداللبحكل دددد للللددددبلاددددنلبحعدددد ب لبالنسددددد ةب
لا لع  لمحعلاارسد لل تدعلاللنفسد لجدللبحلفدة لبحد يلتل دلنةلمح دهللكدةنلهد بلل,بالنس ةب

ل.(1)((اث  لبح انلح فالبإل بن لل تعلتتاكنلبح انلانلالب ل لاسعةهة
أاددةلالاددالبحجاهل  دد لبح ان دد لاددنلبح ادد لبحع ث دد لبحلة سدد لبحتدد لع دد  لثةح ددةه ةلفدد لل

ع  دددبلبألااددد للأعادددةللف ددد لتلعدددرلفددد لبح ددد صلبحشددد   لعلدددعلتل,1990بحعةشددد لادددنلآبل
ماّللأنلتلددكلبح ادد لن دد لا ب بتهددةلعلددعلم بندد لبحعدد ب لل,بحلسددةل لبح ثللاةسدد  ل لنلت ددع  هة

لنشدد لل,لالةحثتددهلثسدد بلالبتددهلاددنلبحكل دد للتأك دد لبالحتددابملث دد ب ب لاجلدد لبألاددنلبحدد لح 
 لعلدددعلللثهدددةلخلفدددةالادددنلبحته  ددد بل لبحاالكددد لبحع ث ددد لبحسدددعل   لثندددةءالبح دددلب لبألا  ك ددد لفددد

ماّللأنلبحدد س  لبح اندد لعلدد لعثدد لبهللل ددةحرلسددأللبحاثعددلىلبحع بادد للددهل ةسدد نلل,(2)بحع با دد 
منلكددةنلبحعدد ب ل دد عللإل ددرلل))ل: اعددةنلنةسددبل سدد  لجاهل  دد لبحعدد ب لأ نددةءلبح ادد لث لحدده

(لفأجدددددةبلبحاثعدددددلىلبحع باددددد ل(ادددددلب لع ث ددددد لكث ددددد ةلثددددد للبح دددددلب لبألجنث ددددد لفددددد لبحسدددددعل   
فعدرالعدنلل,جعللبح انلتاتن لعنلبحت ل  لفد لتلدكلبح اد لبحع ث د لله بلااةل.(3)ثةإل جةب

 حددكلأعلددنلاجلددد لبح سةسدد لبح انددد لأنلهدد بلبالاتنددةتلعدددنلبحت ددل  لالل عنددد لمادد ب للتأ  ددد ل
بستخ بملبح لةلح للبحاشكل لث نلبألشد ةءللأنل دللبألااد لثد نلبحعد ب للبحكل د لحدنل كدلنلماّلل

ل.(4)انلخرللبحجهل لبحع ث  لبحاك ف 
نل لح لبح انلبحت لتاسك لثةح للبحع ثد لكةند لا د  هةلأنلتدأ  لبات دة هةلثعد لم

أنلالعدد لعنهدددةلبالات دددةاب لبحتددد لكةنددد لتأت هدددةلادددنل لللبحخلددد اللخة ددد البحاالكددد لبحع ث ددد ل
بحسددعل   للبحتدد لتتعلدد لأ عددةالث دد لبإلاةادد للبحعاددلللبحتن ددللألثنددةءلبحدد انلل دد   لبأللبادد ل

محدددعلثر هدددملل  ادددةنهملادددنلأعادددةحهملل( انددد لأللأك ددد لأحدددال750)ثت   دددللادددةل  دددة بلادددنل
فعددرالعددنل  اددةنلبحدد انلاددنلعةسدد ب لتك  دد لبحددنفللبحع بادد لللبسددت اة بتهملفدد لتلددكلبحثلدد بن,

                                                 

 .ل112صل,بحا   لنفسهل(1)
لم    ل(2) ل نل  لبحع ث   لبح ا  ل لل لبحسةث ل,حلاا   لبحف نس ل؛520صل,بحا    بحا   لل,بحتلفا لن

 ل.بحسةث 
 .41صل,  لبحسةث بحا ل,اك ل؛115صل,بحا   لبحسةث ل,بحثابال(3)

 ل.968-167صل,بحا   لبحسةث ل,عل لل؛42صل,بحا   لبحسةث ل,اك ل(4)
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محعلا فةةلع نلااةلأ  لسلث ةالعلعلس ةسد ل لحد لبحد انلادنلاعلدمل لللبحعدةحملبحتد للافد ل
ل.(1)ع لبالجت ةةلبحع با لحلكل  

 :خامتة البحث

بحعد ب للبحجاهل  د لبحع ث د لبح ان د للبعد ةالأثدةنللعةلنلبحل يلثد نلجاهل  د كةنلبحت
بسددددتفة  لبحدددد انللف دددد ل(,1990ل–ل1980)بألااددددة للبأل دددد بىلبحتدددد لتعدددد الحهددددةلبحثلدددد  نل

فاددنلبحلث عدد لعندد ل حددكلأنل تددأ  لبات ددة هةلل,ثلالفهددةلثجةنددبلبحعدد ب لفدد ل  ثددهلعدد لم دد بن
اةح لفد لبحعد ب لفد لكةفد لبحاجدةال لبالات دة   للخث بتهةلانلخرللت   بلأثندةءلبحد انلبحشد

بح ان  لعلدعلنهجهدةلبإل جدةث لعند لبنعداةاهةلمحدعلل–لبحعسك   للبستا  لبحعراة لبحع با  ل
لبح يلبعتاد لعلدعلأسدة لبحتثدة لللبحتعدةلنلبالات دة يلف ادةلل1989اجل لبحتعةلنلبحع ث ل

ماّللأنلبحاجلددد لحدددملل,فعدددرالعدددنل خدددلللكدددللادددنلا ددد للبأل  نلمحدددعل حدددكلبحاجلددد ل,ث دددنهم
فكةنددد لجهدددل لبحعددد ب لل,أادددةلل ددد ةلبحددد انلثشدددل  هةلبحشددداةح للبحجندددلث ل. كتدددبلحدددهلبحنجدددةة

ماّللأنلبجت دةةلبحعد ب لل.لاثة  تهللبع  لانلخرللبح عملبحس ةس للبإلعراد لحتلدكلبحل د ة
لتثلدددل لبحالاددالبح انددد لثعددد ملبحالبف دد لعلدددعلبالجت دددةةلل1990حلكل دد لفددد لبح ددةن لادددنلآبل

ل,اةلللث لانلبحع ب لبالنس ةبلل فع لبحد انلبحتد خللبحعسدك يلبألجنثد لفد لبحانل د   ن
فعددددرالعددددنل فعددددهةلحل دددد ب ب لبح لح دددد للبحع ث دددد للبحتدددد لهدددد ف لمحددددعلم بندددد لبحعدددد ب للتدددد ا  لل

فكةندد لجهددل لبحدد انلبح ثللاةسدد  للبعدد  لاددنلخددرللالافهددةللتددأ  لل,ثةح  ددة لبالات ددة ي
ت دةاب لادنلاثدللبحاالكد لبحع ث د لبحسدعل   لل لللبحخلد البات ة هةلثع لأنلالع لعنهدةلبالا

كاددةلحددمل جدد لالافهددةل دد إلحدد إلثعددالبحدد لللل,بحع ثدد للتهج دد لأثنةسهددةلاددنلتلددكلبحانددةل 
ل.بحد ث  للخة  لبحلال ة لبحات  ةلبألا  ك  

                                                 

   ف لبألهةح ل؛ل356صل,بحا   لبحسةث ل,أثلللةحبل؛160صل,بحا   لبحسةث ل,كشكل(1)
ل.بحا   لبحسةث ل,بحا    
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ل
ل
ل
ل
ل
ل
ل
ل
ل

 رقم
 منموقف الي الموضوع تاريخه القرار

ل660
ل661
ل662
ل664
ل665
ل666
ل667
ل669
ل670
ل674
ل677
678 

ل2/8/1990
ل6/8/1990
ل9/8/1990
ل18/8/1990
ل25/8/1990
ل13/9/1990
ل16/9/1990
ل24/9/1990
ل25/9/1990
ل19/11/1990
ل28/11/1990
29/11/1990 

لم بن لبحدالللبحالةحث لثس بلالبتهلانلبحكل  
لف البحا ةلع لبحتجة   للبحاةح  

لبحكل  لحلع ب لغ  لاةنلن بعتثة لعمل
لبحساةةلحل عة ةلبألجةنبلثادة  ةلبحكل  للبحع ب ل

لبح  ة لبحث  ي
لع ملبست نةءلبحالب لبحد بس  للبأل ل  لانلبحع لثة 

لبنتهةكل  ا لبحثع ة لبح ثللاةس  
لتخل للحجن لبحع لثة لبحنل لف لللبلبح لللبحاتع  ةلحلاسةع ة

لبح ل لبحجلي
لبألع ب لبحت ل    لف لبحكل  لت ا للبحع ب لاسقلح  

لبعتاة لبحتلا  لبحسكةن للبح  الغ بف لبح يلا اتهلبحكل  
 ثشأنلبستخ بملبح لةلع لبحع ب 

لع ملبحاشة ك 
لباتنةت

لا لبح  ب 
لا لبح  ب 
لباتنةت

لع لبح  ب 
لا لبح  ب 
لا لبح  ب 
لا لبح  ب 
لباتنةت

لا لبح  ب 
 باتنةت
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The Iraqi – Yemeni Relationship (1980–1990) 

Asst. Prof.Dr. Qays Mohammad Fadhil Al-Nuaimi
(( 

Abstract 

 

 This research deals with the Yemeni Iraqi relationship  

(1980-1990) which witnesses certain events particularly the Iraqi – 

Irani war during 1980-1988. 

 In clear attitude, Yemen supported Iraq in war politically and 

economically against Iran. Yemen, for example, opened all its sea 

and air ways for various economic and war machines, more over, 

both countries, Iraq and Yemen joined the famous Arab Co-

Operative Council (1989) which included Egypt and Jordan as well, 

the council, later on was unfold because of the Kuwaiti – Iraqi 

crisis, Iraqi in this respect supported Yemen in uniting its both parts 

the south and the north in one independent state under the leader 

ship of president Ali Abdulla Saleh. 

 At last, the crisis between Iraq and Kuwait created a new 

different atmosphere particularly when Yemen refused the Iraqi 

occupation to Kuwait and refused at the same time, the international 

and Arab decisions which condemned Iraq. Yemen also condemned 

the blockade against Iraq which effectively weakened the economy 

of Yemen state. 
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