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الذي أنار لي درب العلم والمعرفة وأعانني على إنجاز هذه المذكرة وٕاخراجها   الحمد والشكر هللا

سلم وأصلي وأ عم وبذكره تطمئن القلوب،لذي بشكره تدوم النوا ،ةإلى حیز الوجود بهذه الصور 

  :على سیدنا المصطفى المبعوث رحمة للعالمین وبعد

ي قویدر جهینة، التي تفضلت تقدیر لألستاذة الفاضلة بوخلیفأتقدم بجزیل الشكر وعظیم ال

مراحل البحث ه من جهد معي خالل على كل ما بذلتو بقبول اإلشراف على هذا الموضوع، 

 خالص األستاذة المرشدة فلها مني  خیر بالتوجیهات والنصائح، فقد كانت ليّ بخل عولم ت

  .الشكر والتقدیر

  .لما قدماه لي من دعم متواصل كما أتقدم بخالص شكري إلى والديّ 

عمال مكتبة أتقدم بالشكر إلى إلى جمیع أساتذتي في قسم التاریخ بجامعة محمد خیضر كما 

شكر كل املة حسنة في كل زیارة للمكتبة وأقسم العلوم السیاسیة لما قدموه من تسهیالت ومع

 .بعید من من ساعدني من قریب أو

  .كم اهللا خیرا فجزا

 

 

 

 



  

  

  حيز الوجود بهذه الصورة إلىهذا العمل المتواضع  إخراجوفقني في حمد اهللا الذي بداية أ

توسيع مداركي  وساهم فيإلى كل من ساعدني  هذه ياهدي ثمرة جهد أن أودوبهذا الخصوص 

وأخص بالذكر األستاذة الفاضلة التي أشرفت على الموضوع بوخليفي قويدر والعقلية  العلمية

إلى كافة أساتذة قسم التاريخ بكلية  ،مقدرة كل الجهود المبذولة من قبلهما جهينة ووالديّ 

  .العلوم اإلنسانية  محمد خيضر بسكرة، كما أهدي هذا العمل إلى زمالئي في مقاعد الدراسة
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ات تغییرات یوبدایة الثمانینات یالسبعین أواخرشهدت منطقة الخلیج العربي منذ       

مما كان له انعكاسات على  القومي، أمنهعلى  التأثیرلعبت دورا مهما في  ،سریعة

من  مع الدول الكبرى المعنیة في المنطقة أوعالقات الدول سواء مع بعضها البعض 

الثورة اإلسالمیة  ،برز هذه التغییراتولعل من أ ،الرأسمالیةحیث المصالح واالحتكارات 

الحرب بین  إلى باإلضافةللمنطقة  أفكارهاوالتخوف من تصدیر  ١٩٧٩عام  إیرانفي 

 ،"الخلیج األولىحرب "سمیات مثل هذه األخیرة التي حملت عدة ت ،العراق وٕایران

أو  الحرب المفروضةأي  "جنك تحمیلي "رانيأو كما یسمیها الجانب اإلی "قادسیة الثانیةال"

سبتمبر  ٢٢التي بدأت في هذه الحرب  ،"حرب التقدیرات الخاطئة"كما یسمیها البعض 

  . ١٩٨٨أوت عام امتدت إلى غایةو  ١٩٨٠عاممن 

ة في النصف الثاني من القرن العشرین عدیدسیاسیة  اضطرابات عاشت العراق لقد      

ثم  ١٩٦٣ عام من االنقالبات كانقالب تلتها العدیدو  ١٩٥٨ثورة جویلیة في  أوالتمثلت 

لتتغیر  ،وتولیه الحكم ١٩٧٩عام  على الرئیس حسن البكرانقالب صدام حسین  أخیرا

یضع نفسه المسؤول لنحو المنطقة بأكملها  األخیرسیاسة وتوجهات العراق بقیادة هذا 

أما إیران فقد  ،القومي العربي في المنطقة األمنومحاولته فرض السیطرة وقیادة  هاعن

الذي  األخیرهذا لمدة طویلة  رضا خان وابنه محمد رضا خان حكم الشاهفي ظل عاشت 

 إال أن األوضاع تغیرت بعد ،نصبته الوالیات المتحدة األمریكیة شرطیا على رأس الخلیج

أفكار بتصدیر  حاول القیام الذي ،مجيء الزعیم الدیني آیة اهللا الخمینيو  اإلسالمیةة الثور 

ا ما أدى إلى توتر هذ ،ول المنطقة والحفاظ على منصبه فیهاباقي د لىإ اإلسالمیةثورته 

  .البلدین وقیام الحرب بینهماالعالقات بین 

 حیث بدأ ،اإلقلیمیةحروب االستنزاف  أطولمن  اإلیرانیةتعتبر الحرب العراقیة 

أین رحب النظام  بعد مجيء آیة اهللا الخمیني وتولیه الحكم في إیران، التوتر بین البلدین

إال أن  السابق، "الشاه"لنظام الجدید على أمل أن یكون مغایرا  العراقي بهذا النظام
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ت والمعاهدا االتفاقیاتفبالرغم من تلك  الجمیع، یأملاألوضاع تغیرت وسارت عكس ما 

 أن إال ،تحسین العالقات بین البلدین وترسیم الحدود بینهما ألجلالتي عقدت من قبل 

متعددة مخلفة العدید من  وأسبابمظاهر الصراع تجددت لتندلع الحرب تحت ظروف 

  .األصعدةعلى جمیع االنعكاسات 

جل وقف إطالق النار والتوصل إلى الحرب بدأت الجهود الدولیة من أ مع بدایة      

مؤید حیث اختلفت بین واتخذت كل دولة موقفها من الصراع  ،حل سلمي یرضي الطرفین

 نأ إذن الصراع قائم في فترة الثنائیة القطبیة خاصة وأتتأزم ما جعل الحرب  ومعارض

   .تبقى مظهرا من مظاهرها أنها إالنهایة الحرب الباردة  بیلن وقعت قهاته الحرب وإ 

  الموضوعیة أوسواء الذاتیة للبحث في هذا الموضوع  األسبابوقد دفعتنا العدید من 

  :وتمثلت في :األسباب الذاتیة/ أوال

 جمیع أسباب قیام الحرب  دعنلوقوف لقد أردنا من خالل دراستنا لهذا الموضوع ا

 وعدم حصرها في سبب واحد ووحید 

 الرغبة في دراسة هذه الحرب ألنها تمثل إحدى قضایا العالم العربي 

  :األسباب الموضوعیة /ثانیا

 طبیعة العالقات العراقیة اإلیرانیة هي التي دفعتنا للبحث في هذا الموضوع. 

  ُّبس والغموض عن هذه الحربإزالة الل. 

وعلیه البحث فیه ال ینتهي  الحرب العراقیة اإلیرانیة موضوع ن موضوعوبذلك فإ        

  :اآلتیة یمكن طرح اإلشكالیة
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عام  من  إلى نشوب الحرب بین العراق وٕایرانفیما تمثلت األسباب الحقیقیة التي أدت 

بشكل  وحتى یتسنى لنا معالجة هذه اإلشكالیة ؟وما هي انعكاساتها  ،١٩٨٨إلى ١٩٨٠

  :التساؤالت التالیة ذات الصلة بالموضوع قمنا بطرحمفصل 

كانت العالقات القائمة  وكیف ما هو اإلطار الجیوسیاسي لكل من العراق وٕایران؟ .١

 بینهما؟

  ما هي األوضاع التي سادت في البلدین قبل الحرب؟ .٢

 ماهي التطورات التي مرت بها الحرب ؟ .٣

 كیف كانت المواقف اتجاه هذه الحرب؟ .٤

  : أهداف اختیار الموضوع

  :هذا الموضوع في ل ناوتتمثل أهداف اختیار 

  .دراسة هذه الحرب دراسة شاملة من جمیع جوانبها .١

  .قبل الحرب ومدى تأثیرها هافهم مسار العالقات اإلیرانیة العراقیة و  بیان .٢

  .الوصول إلى تحدید األسباب الخفیة والظاهرة للحرب  .٣

  .معرفة إستراتیجیة صدام حسین والخمیني في هذه الحرب  .٤

 .خاصة العربیة منهافة المواقف الدولیة اتجاه الحرب الوصول إلى معر  .٥

 :الموضوع أهمیة

لمذهب السني والشیعي اوضوع الحرب بین تتناول م أنهاالدراسة في أهمیة تكمن      

هم األسباب التي وأحرب بین العرب والفرس  أنهاكما  اإلسالمیةكبر المذاهب باعتبارهما أ

أدت إلى ذلك والتطورات والتعرف على المواقف الدولیة اتجاه الحرب وانعكاساتها المحلیة 

   .واإلقلیمیة
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وذلك  التحلیلي المنهج التاریخي والوصفيوقد اعتمدنا لدراسة هذا الموضوع على    

ألوضاع التي سبقت الحرب لمن خالل عرضنا  لطبیعة الموضوع التاریخي وتالؤمه معه،

وصوال إلى االنعكاسات وتأثیرها  ووقائعها والمراحل التي مرت بها باإلضافة إلى أسبابها

في وصف الطبیعة  يالوصف المنهج على منطقة الخلیج العربي وقد اعتمدنا على

الجغرافیة للبلدین وكذلك بیئة الحرب وانعكاساتها مع تحلیل بعض األسباب والمواقف 

  .الدولیة اتجاه الحرب

 اإلیرانیةبالحرب العراقیة  ولتنظیم المادة المعرفیة قمنا بتقسیم الدراسة المعنونة      

  مقدمة وثالث فصول وخاتمة  إلى ١٩٨٨ إلى ١٩٨٠من  وانعكاساتها أسبابها

بجمیع جوانبه حیث تم التمهید  واإلحاطةوتم من خاللها التعریف بالموضوع : المقدمة

المصادر  أهمالدراسة ومجموعة التساؤالت المرفقة وعرض  إشكالیةللموضوع ثم طرح 

  .المعتمد علیها 

اق ر بدراسة جیوسیاسیة وبشریة للع األولبالنسبة للفصول فقد عنونا الفصل  أما      

هم الخصائص الطبیعیة الموقع الجغرافي لكال البلدین وأ حیث تم من خالله عرض وٕایران

عتها العالقات التي تحكم البلدین وطبی إلى باإلضافةالتي تمتاز بها من مناخ وتضاریس 

مرت  إذلبلدین لتخطیط الحدود بینهما اتفاقیة عقدت بین ا كأول ١٩٣٧انطالقا من عام

غایة  إلى ١٩٧٥شهدت فیها التوتر وحسن الجوار فبدایة من هذه العالقات بثالث مراحل 

   .عرفت هاته العالقات نوعا من االنفراج ١٩٧٨

من  اإلیرانیةالعراقیة  الحرببالنسبة للفصل الثاني والذي كان بعنوان قیام  أما      

قبل  وٕایرانالسائدة في العراق  األوضاعفقد سلطنا فیه الضوء على  ١٩٨٨ إلى ١٩٨٠

 إلىتطرقنا  إلى باإلضافةاندالع الحرب في الجوانب السیاسیة واالجتماعیة واالقتصادیة 

مسببات الحرب السیاسیة والجغرافیة والدینیة والتي كانت السبب المباشر في نشرب 

الحرب بین البلدین ثم في مبحث ثالث قمنا بعرض مجریات الحرب مع مراعاة التسلسل 
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مراحل عنونت المرحلة  ربعبأحیث مرت الحرب طوال ثماني سنوات من الحرب الزمني 

 )١٩٨٢فیفري ـ١٩٨٠سبتمبر( راقي والتحول للدفاعمرحلة التعرض الوقائي العاألولى ب

على الحدود العراقیة لتأتي مباشرة  اإلیرانیةثر االستفزازات العراق بالحرب إ بدأتحیث 

بل اإلیراني أین تحولت العراق في هذه االمرحلة الثانیة والتي عرفت بمرحلة التعرض المق

القوات المسلحة لهجوم على لقامت باستغالل كافة قواتها  إیرانن الدفاع أل إلىالمرحلة 

 أو ستنزافاالعلى البلدین والتي سمیت بحرب  تأثیرا وأكثرهامرحلة  أهمالعراقیة ثم تعقبها 

ارك التحریر العراقیة والتي شملت العدید من رب الناقالت ثم بعد ذلك مرحلة معح

  .وتمكنت من استرجاع أراضیها  إیران خاللها العراق انتصارات علىالمعارك التي حققت 

 واألخیرفقد كانت عنوانا للفصل الثالث  اإلیرانیةانعكاسات الحرب العراقیة  أما      

فقد عرضنا خالل المبحث  واإلقلیمیةعكاسات الحرب المحلیة ان حیث ركزنا فیه على

إلى ثم تطرقنا االنعكاسات المحلیة للبلدین اقتصادیا وسیاسیا واجتماعیا وعسكریا  األول

القومي وسلطنا الضوء على حرب الخلیج الثانیة  األمنوالتي مست  االنعكاسات اإلقلیمیة

لیتم  الحرب على القضیة الفلسطینیة تأثیرمدى  إلى باإلضافةالغزو العراقي للكویت  أو

ض أهم المواقف العربیة والدولیة وكذلك الموقف الخاص في المبحث الثاني عر 

بالمبادرات والمساعي الحمیدة التي قامت بها المنظمات الدولیة واإلقلیمیة كمنظمة األمم 

   .المتحدة ومجلس التعاون لدول الخلیج العربي

إلیها  ناتوصلالتي  استنتاجات للموضوععن بالنسبة للخاتمة فقد كانت عبارة  أما       

  .في آخر الدراسة

كتاب رعد فتتمثل في  لمصادر والمراجع التي تم االعتماد علیهاألهم ابالنسبة  أما       

ویعد  ٢٠٠٣الى ـ١٩٧٣من عام مجید الحمداني بعنوان معارك الجیش العراقي الكبرى 

مصدرا مهما لتاریخ العراق وقد تمت االستفادة منه خاصة في رصد تطورات الحرب 

اقیة اإلیرانیة ووصف األوضاع قبل الحرب من خالل معرفة القوات الحربیة لكال العر 
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رك في الحرب العراقیة اإلیرانیة كقائد ركن القوات العراقیة اباعتبار أن المؤلف ش البلدین

مهم والذي یتمثل في كتاب صفحات من تاریخ  خرآمصدر  إلى باإلضافة ،المسلحة

 إذالعراق  أوضاعاستقینا منه المعلومات التي تخص  يوالذ العراق لمؤلفه تشارلز تریب

 ١٩٨٤مع تقدیم معلومات عن حرب االستنزاف األوضاعقدم الكاتب شرح وافي لهذه 

حیث قامت المؤلفة بوصف كل  تستیقظ لشیرین عبادي إیرانمصدر بعنوان  إلى إضافة

فقد تم االعتماد على  بالنسبة للمراجع أمامن عملیات قصف عراقیة  إیرانما تعرضت له 

من الخلیج وقضیة التسلح اإلیراني حیث قام بعنوان أ زید المرهون عبد الجلیلكتاب 

 المؤلف بعرض نموذجین من المواقف العربیة بالتفصیل مع شرح العالقات التي تربطهما

  .ین وهما موقف لیبیا وموقف السودانبالبلد

دراستي هذه فتتمثل في قلة المراجع في بالنسبة للصعوبات التي واجهتني و       

أن  إال أخرىبمراجع في مكتبات  ما دفعني لالستعانةالمتخصصة في مكتبة الكلیة 

أي قلة المراجع المتخصصة في الموضوع كما ضبة جدا ن بصورة مقتتكو  المعلومات

والوصول بینها الفصل  في عناصر الموضوع مما صعب علیهخل تدال تعرض الباحث

ظمات العربیة منها وأیضا الخاصة بالمن المواقف خاصة خطة تتماشى مع الدراسة، إلى

ا صعب من م اإلیرانیةنقص المصادر والدراسات ذات الوجهة  إلى باإلضافة ،اإلقلیمیة

 .مهمة الباحث في التحلیل



  

  

  

 سیاسیا، بشریا ،  العراق جغرافیا:األولالمبحث 

 .العراق جغرافیا :األولالمطلب 

 .للعراق ةلوجیالسوسیو  لتركیبةا:  لمطلب الثانيا

  .النظام السیاسي للعراق :المطلب الثالث

  جغرافیا، بشریا، سیاسیا إیران:الثانيالمبحث 

  .جغرافیا إیران:األولالمطلب 

  .التركیبة السوسیولوجیة إلیران:المطلب الثاني 

  .ي إلیرانسیاسلاالنظام :المطلب الثالث

  ١٩٨٠الى ١٩٣٧ من اإلیرانیةالعالقات العراقیة  :المبحث الثالث

  .١٩٧٥- ١٩٣٧عالقات توتر :األول المطلب

  .١٩٧٨- ١٩٧٥عالقات حسن الجوار :المطلب الثاني

 .١٩٨٠- ١٩٧٨عودة التوتر للعالقات اإلیرانیة العراقیة  :المطلب الثالث

سیة وبشریة            سیادراسة جیو :الفصل األول

  للعراق وإیران



  ..........................للعراق وإیران  وبشریة  دراسة جیوسیاسیة :الفصل األول

  

 
- 12 - 

      :تمهید

ة ما جعلهما یتمتعان بخصائص طبیعی هاما في منطقة الخلیجموقعا  وٕایرانتحتل كل من العراق  

بین الزراعة  األنشطةت دتعد لذلك ،ونشاطها االجتماعیةعلى طبیعة الحیاة  أثرت ،متنوعة

بلدان متجاوران لهما حدود مشتركة وبحكم هذا التجاور سادت  أنهماوالمعروف عنهما  ،والصناعة

تم عقد تحسینها  بهدفو   أخرىتمیزت بالتوتر تارة وحسن الجوار تارة  ،عالقات منذ القدمبینهما 

وكالهما  ١٩٧٥عاهدة الجزائر عاموم ١٩٣٧منها معاهدة عام ،والمعاهدات االتفاقیاتالعدید من 

نشوب الحرب في إلى ما أدى لكن العالقات لم تنفرج،  ،جل ترسیم الحدود بین البلدینمن أ

  .١٩٨٠سبتمبر من عام 

قدم نظرة عن جغرافیة البلدین من حیث الموقع الجغرافي ومن خالل هذا الفصل سن      

التركیبة البشریة والنظام السیاسي للبلدین مع عرض العالقات  إلى باإلضافةوالخصائص الطبیعیة 

  .القائمة بینهما
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   اسیاـالعراق جغرافیا بشریا سی :األولالمبحث 

 العراق جغرافیا :األولالمطلب  

بعد  فیما لیظهر ،بابلتسمیة  بینها تاریخه الطویل عدة تسمیات منشهد العراق خالل       

الذي  ،د ما بین النهرین خالل القرنین الرابع والثاني قبل المیالدأو بال" بوتامیامیزو "مصطلح 

غایة ظهور مصطلح  إلى وروبییناألشاع استخدامه عند  ،نه مصطلح إغریقي األصلأُعرف عنه 

هما من أطلق هذه  بونااستر عتبر المؤرخ الیوناني بولیبوس والجغرافي یُ إذ  ،العراقتسمیة  وأ

والفرات  الواقعة بین نهري الدجلة المنطقة السهلیةبها والمقصود  ،)١(التسمیة على هذه المنطقة

اصة بعد لكن سرعان ما أدرك بعض الرحالة ضیق المفهوم خ ،التي تمتد حتى المناطق المرتفعةو 

التي تعني ما وراء " بارابوتامیا"طلق بعد ذلك اإلغریق تسمیة فأ ،دیدةظهور مناطق حضاریة ج

التي اختلف في  تسمیة العراق في القرن الخامس والسادس للمیالد األخیر النهرین لُتطلق في

معناها المؤرخین فیفسرها البعض على أنها تعني الّسواد أو الّسهل أو البالد السفلى وذلك راجع 

في تفسیرها أنها عربیة األصل  ضفیما یعتقد البع ،)٢(واألراضي السوداءكثرة المزروعات  إلى

ویرى آخرون أنها مشتقة من أوروك  ،هي عراق فكل البالد القریبة من الشاطئ ،وتعني الشاطئ

بالد ما بین  دعت ،)٣(روأو  میت بها المدینة المشهورة الوركاءالتي تعني المستوطن وهذه التسمیة سُ 

صر بین هـضبة ـوتنح من قارة آسیاالتي تقع في القسم الغربي  ،برىالك النهرین أحد الدول العربیة

هضبة  اللذان ینبعان من ري الدجلة والفـراتیجـري فیها نه ،اوالخلیج العـربي جنوب شماال األناضول

                                         

  .١٤، ص١٩٨٥، بغداد، ]د، ن [، ١، جحضارة العراق :العراقییننخبة من الباحثین  )١(
 ،دار المعرفة الجامعیة ،٥ج ، تاریخ العراق إیران وآسیا الصغرى، دراسات في الشرق األدنى القدیم: سلیمحمد أمین أ )٢(

  .٢٢، ٢١ ص مصر،
   .١٤، ١٣ص ،المرجع السابق، ١ج ،حضارة :العراقییننخبة من الباحثین  )٣(
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لیكونا مجرى واحد  ،ةالبصر  شمالي كیلومتر ١٠لى بعد ویلتقیان عویتجهان نحو الجنوب  ،أرمینیا

                                                                            .)١(الذي یصب في الخلیج العربي ،بشط العربُیسمى 

وبین  ،شماال°٣٧و°٢٢,٥شماال و°٩٠و° ٥,٢٠تقع العراق بین دائرتي عرض فلكیا ف أما      

ما بالنسبة للحدود الجغرافیة لمنطقة العراق أ  ،)٢(قاشر °٤٨و ٤٥ و شرقا°٣٨و ٤٥ طول خطي

   :فیحده

                                    .وسوریا الهاشمیة یةاألردن دولتي المملكة :من الغرب

   .إیراندولة  :الشرقمن 

  تركیا دولة :الشمالمن 

  )١(نظر الملحق رقمأ ،وبحر الخلیج العربيالسعودیة  المملكة العربیة ،الكویت :الجنوب من

مع  كم ١٤٥٨:منهاالدول المجاورة حدود تشتركها مع  ،كم ٣٤٥٤ اإلجمالیة طول حدودها ویبلغ

كم مع  ٢٠٥كم مع الكویت و ٢٤٠و  األردنكم مع ١٣٤كم مع السعودیة و  ٤٩٥و  إیران

 ٤٣٧٣٥٧منها  ٢كم ٤٣٨٣١٧بـ فهي تقدرالكلیة مساحتها ، بینما كم ٣٣١مع تركیا أما ،سوریا

    .مـساحة الشریط الساحـلي  ٢كم ٥٨و األرضة مساح ٢كم

فالمناطق الغربیة والغربیة  ،باین مناخ العراق من منطقة ألخرىیت:الخصائص الطبیعیة للعراق

 أما ،وبارد قلیل األمطار شتاءً  یكون شدید الحرارة صیفا ،صحراوي قاريالجنوبیة یسودها مناخ 

                                         

   .١٠٥ص  ،٢٠١١،األردن دار الحامد، عمان، ،تاریخ الوطن العربي :الفاعوري إبراهیم )١( 

 .٩،ص ٢٠٠٣،] ب د، [، ]ن د، [، الغزو األمریكي البریطاني للعراق :عاطف السید  )٢( 
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 وأمطاره تكون أكثر معـتدل الحرارة شتاء ،فهي ذات مـناخ حار صیـفا ،والجنوبیة المناطق الوسطى

هذا إضافة  ،شتاءً  األمطار كون معتدلة الحرارة صیفا وغزیرةوبالنسبة للمناطق الشمالیة فت ،غزارة

  .)١(المرتفعاتق فو إلى تساقط الثلوج 

  :لها میزاتها الخاصة وهي أقالیمبالعراق ثالثة  توجدأما بالنسبة للتضاریس ف

مساحة العراق الكلیة وتشمل الجهة الشمالیة  بالمئة من ٢٠ تمّثل هذه المنطقة: المنطقة الجبلیة

جبال  :هاومن بینالمرتفعات الشبه جبلیة على الجبال و  التي تحتوي ،والشمالیة الشرقیة للعراق

 .والفرات مثل الزاب الكبیر والصغیر الدجلةي كما تخترقها روافد نهر  ،والعطشانمكحول 

 تهمن مساح بالمئة ٦٠تحتل حوالي ،وتقع هذه الهضبة في غرب العراق :الهضبة الصحراویة

التعریة وقلة  اشتدادو  بانتشار التالل الصغیرة والودیان تمیزت ،م١٠٠٠و١٠٠یتراوح ارتفاعها بینو 

بینما تتجه مجاري  ،باتجاه الشرقر سطحها نحو السهل الرسوبي انحدا إلى إضافة ،فیها األمطار

  .)٢(الشرق إلىمن الغرب فیه المیاه 

یحیط بنهري الدجلة والفرات  ویحتل ، ویقع هذا السهل وسط وجنوب العراق :السهل الرسوبي 

بها ومألت  ،نتیجة الترسبات التي جلبتها میاه األنهار تكّون هذا السهل ،مس مساحة العراقخُ 

  .)٣(الذي تحتله المنطقة االلتواء المقعر الكبیر

ح ـى سطـم عل١٠٠رتفاعه حوالي كم و ا٢٥٠كم وعرضه ٦٥٠حوالي السهل  ذاه یبلغ طول

ت على نهر الدجلة ومدینة هی یمتد على شكل مستطیل باتجاه شمالي غربي مدینة تكریت ،رـالبح

                                         

   .١٦٨، ١٦٧ ، ص٢٠٠٨األردن، ، ، عماندجلة ، دار]، طد [، موسوعة الوطن العربي :موسى محمود محمود )١( 
   .ـ٣١ــــ ٢٩ ـ صـــ ، ص، المرجع السابق١ج حضارة، :العراقییننخبة من المثقفین  )٢( 
   .١٠السابق، صالمرجع  :عاطف السید )٣( 
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والهضبة الصحراویة من جهة  من جهة الشرق الزاغروسوجبال على نهر الفرات من جهة الشمال 

من مساحة % ٢٠نه یحتل إوبالتالي ف ،والبادیة الجنوبیة والخلیج العربي من جهة الجنوبالغرب 

 . )١(اإلجمالیةالعراق 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

 

 

                                         

(
.٣٥، صالسابق ، المرجع١ج: نخبة من المثقفین العراقیین  1 )
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  التركیبة السوسیولوجیة للعراق :المطلب الثاني

سواء  ،سایر تنوع حرفها ونشاطها االختالفوهذا  ،شرنا سابقاأیتسم العراق بتنوع بیئاته كما       

ثالثة  إلى جتماعیةاالا التنوع یمكن تقسیم التركیبة الصناعة ومن هذ أوالرعي  أوفي الزراعة 

  : مختلفة وهي  أقسام

 األرضوهم الذین یعملون على تربیة الماشیة ویتمیزون بنشاطهم الرعوي وفالحة  :البدو/ أ

ى كما یتمیزون بمحافظتهم عل ،وتتمركز هذه الفئة على ضفاف مستنقعات نهري الدجلة والفرات

 .لتنظیم حیاتهم  األساسالعادات والتقالید ویعتبرونها 

ویمارسون  %٨٠وتبلغ نسبتهم حوالي  ،وهم الفئة التي تمثل معظم سكان العراق: المزارعون/ ب

 إصالحعدة قوانین بهدف  بإصداركبیرة للفالحة  أهمیةتولي  جعل الدولة هذا ما ،نشاط الزراعة

الفالح یستغل  أصبحانتظام الدورة الزراعیة في العراق بحیث  إلى أدىما  ،حیةالشؤون الفال

 : )١(وتتكون هذه الفئة بدورها من .استغالال كامال على مدار السنة األرض

 والمواشي واألمالك األراضي أصحابوهم  :جماعة المالكین.   

 أمالكهم إدارةوهم مساعدو المالكین في  :جماعة السراكیل والوكالء.  

  عملهم في ُدورهم ذین یمتهنون الحرف الیدویة ویكونهم ال :الحرفیونجماعة العمال.  

  ٢(وهم ُمستخدمون من طرف المالكین للقیام بالزرع :نیالفالحجماعة(.  

فهي بعیدة عن التعصب  ،العالقة القبلیة بین أفرادهاتتمیز هذه الفئة بضعف : سكان المدینة/ ج

أصبحت أي  ،رهاالجامعة وغیو  جتماعیة رسمیة كالمدرسةإنتماءات كما أنها تعیش ضمن ا ،القبلي

                                         

(
.٦ ، صالسابقالمرجع : عاطف السید  1)  

  .١١ص، ١٩٨٥ ،، بغداد]، ند[ ،٣١العراق، جحضارة :العراقیینمن المثقفین  نخبة )٢(
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أما بالنسبة لنشاطهم  ،ونقابات عمالیة ضافة إلى انتمائها ألحزاب سیاسیةباإل لها مراكز علمیة

هذا ما جعل العراق  ،بعض المهن الحرةو فینحصر بین التجارة والصناعة والوظائف الحكومیة 

 :ظاهرة الهجرة بكثرة من الریف إلى المدینة وذلك راجع للعدید من األسباب منها یشهد

  .والبحث عن العمل في المدینة األریافـ تردي الحالة المعیشیة في 

  .االقتصادي  ـ تردي الوضع

  .)١(ـ ظهور الملكیات الكبیرة

ملیون  ٢٣٣٣١٩٥حوالي ن توزیع السكان في العراق غیر متوازن حیث یبلغ عددهم إوعموما ف

  :التالي یتوزعون على أهم المدن على النحو ١٩٨٥ عام ٢كم/ن ٥٣نسمة بكثافة سكانیة تبلغ 

  . ن ٤٣٤٢٠٠٠ :بغدادمدینة 

  .ن ٨٨٥٠٠٠ :الموصلمدینة 

 وأما %٩٧بالنسبة للّدین السائد فنجد نسبة المسلمین تصل الىأما ، )(ن ٤١٩٠٠٠ :البصرةمدینة 

وتبقى اللغة الرسمیة في  أخرىفیمثلون دیانات  %٠,٣ أما  %٢,٨ إلى المسیحیون فتصل نسبتهم

  .)٢(كردستان إقلیماللغة الكردیة التي تعتبر اللغة الرسمیة في  إلىإضافة ، العراق هي اللغة العربیة

  

  

  

                                         

.١٣، ١٢ص السابق، المرجع ،١٣ج ،حضارة :العراقییننخبة من المثقفین  ) 1)  
)(  أما بالنسبة لألعراق البشریة فهي تتوزع على النسب% ٢٤ أما سكان الریف فیبلغ  %٧٦فیما یبلغ عدد سكان المدن 

 %١,٤فتبلغ نسبتهم األعراق وغیرهم من %٠,٨األشوریون %١,٧واالذربیجان %١٩واالكراد % ٧٧,١العرب  :التالیة

   ١٦٨ص المرجع السابق، :إبراهیم الفاعوري  :انظر.

.١٦٨، ١٦٧ص ،نفسهمرجع  ) 2 ) 
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                                                                                                                  النظام السیاسي للعراق :المطلب الثالث

 األحزابتعدد م نه یخضع لنظاأما یعني مدولة ذات نظام جمهوري  المعاصرة تعتبر العراق      

تحتفل بعید  أنها إال ١٩٣٢كتوبرأ ٣يقد نالت استقاللها عن انجلترا فو  ،السیاسیة في البالد

   .)١(١٩٥٨ من عام جویلیة ١٤ ي ذكرى الثورة التي قامت بتاریخاستقاللها ف

عرفت خالله مجموعة من المشاریع الوحدویة  ،بنظام ملكيكانت العراق تتمتع وقبل ذلك       

تمكنت من ، ثورة سیاسیة مسلحة بمثابة التي كانت ١٩٥٨جویلیة ١٤بقیام ثورة والتي فشلت 

 أنها إذ ،المحطة الحاسمة في تاریخ العراق تعتبر أنهاكما السیاسیة الحاكمة الطبقة القضاء على 

 إلىسة العراقیة من النظام الملكي االسی تغیرتالمرحلة الفاصلة واالنتقالیة في تاریخ العراق فقد 

عبد  رأسهمعلى األحرار و بالضباط  ارفو عُ ن یالذمجموعة من الضباط  ةادیقبالنظام الجمهوري 

 فیفري غایة ثورة الثامن من إلىالحكم  یاالكریم قاسم وعبد السالم عارف الذین تول

في االختیار السیاسي  الشعب العراقي نموذجا حیا إلرادة أعطىفقد  أخرىومن جهة ،)٢(١٩٦٣عام

 أن رة استطاع عبد الكریم قاسمخالل هذه الفت . )٣(المنشودة أهدافهوالتضحیة في سبیل تحقیق 

 العهد الملكي وٕانهاء قتل الملك إلى أدتبعد الثورة التي  السلطة ویعلن قیام الجمهوریة إلى یصل

حاول عبد الكریم  أن إال أعضاءهازداد حیث اتساعا كبیرا  حزب البعث الشیوعيعرف وقد 

لكن هذا التصرف من ، باالنسحاب من الساحة السیاسیة األخیرفقام هذا  ١٩٥٩ في متصفیته

                                         

  . ١٦٩ص المرجع السابق،: محمد موسى محمود )١(
  .٣٩، ٣٨، ص٢٠١١األردن، عمان ، ،دار أسامة ،والمعاصرةالتاریخ العربي بین الحداثة :مفید الزیدي  )٢( 
   .٢٥، ص٢٠١٣، ]ب د،[، ]ن د،[، ٤ط ،العراق صفحات من التاریخ السیاسي:كاضم الموسوي  )٣( 
التحق باألكادیمیة  ،ولد في بغداد من أب عربي وأم كردیة ،هو عسكري وضابط ):١٩٦٣ـ ١٩١٤( اسمعبد الكریم ق

المرجع : ديـمفید الزی :نظرأ .١٩٥٨ رف على ثورةــومش ١٩٤٨ین ــشارك في حرب فلسط ١٩٣٤ـ ١٩٣٣العسكریة 

   .٣٩ص السابق،
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نهایته السریعة في السلطة حیث تم القضاء على نظامه في االنقالب  إلى أدىعبد الكریم قاسم 

 إال ،الشیوعیین والنقابیین من وتمكن من القضاء على العدید ١٩٦٣عام ب البعثز الذي قام به ح

عبد السالم انتهى حكمهم لیصبح العراق خاضعا لو  إلیهابالسرعة التي وصلوا  سلطتهمفقدوا  أنهم

عارف
*

للسلطة عهدا لنهایة  األخیرهذا  ولم یكن لتولي .)١(النائب السابق لعبد الكریم قاسم

رفت سیاسته بل شهدت تغییرات مستمرة خاصة في التوجهات السیاسیة فقد عُ  ،االضطرابات

 إنشاءقام بمحاولة  إذ ،ا مقطوعة في عهد عبد الكریم قاسمبالتقرب من مصر التي كانت عالقاته

التوتر في الساحة  من ادز ما لم تنجح وباءت بالفشل  أنها إالوحدة بین مصر والعراق وسوریا 

مشكلة دت عقّ هذه المطالب التي  .طالب بالحكم الذاتيالثورة الكردیة التي تخاصة بقیام ة السیاسی

 ١٩٦٦ من عامحادث طائرة في مارس  عبد السالم عارف في بعد وفاة وصاصخالسلطة العراقیة 

قیام المجلس الرئاسي المشترك للتخطیط والتنسیق في  وقد عرف عهده ،)٢(األكرادة مشكلولم تحل 

دستوریة بین مصر ال الوحدة إلىواالقتصادیة والثقافیة للوصول  العسكریةالمجاالت السیاسیة و 

البنوك وشركات  وتأمیماكي في العراق على النمط المصري ة االتحاد العربي االشتر ٕاقاموالعراق و 

عبد الرحمان  ثر وفاته تولى شقیقهإوعلى  ،)٣(والتجاریة الكبرى لصناعیة والمؤسسات االتامین 

دعائم النظام  یستطع إرساءلم  ألنهلم یضف الجدید للبالد السلطة مباشرة لكن عهده **عارف

                                         

 
العسكریة  باألكادیمیةالتحق  ،برجوازیة أسرةعسكري من وهو  ،ببغداد ١٩٦٦وتوفي  ١٩٢١ عام عبد السالم عارف ولد )*(

 .٤٠المرجع نفسه، ص،  :نظرا.١٩٥٨عام  األحرارنظم لتنظیم الضباط ا ١٩٤١ـ ١٩٣٨

  . ١٣، ١٢ص ،س،د،د،بمركز الدراسات االشتراكیة، ،العراق وقیام المقاومة :آن الكسندر وسیمون عّساف )١(

(2) فرانتس تشتر وآخرون: تاریخ العالم العربي، دار صابر، بیروت، لبنان،١٩٧٥، ص٢٨٣.
  

.٤١المرجع السابق، ص، :الزیديمفید   ( 3)  
ثم ١٩٣٧ – ١٩٣٦انتسب للكلیة الحربیة عام وهو عسكري من موالید بغداد ، ١٩١٦ولد عام :عبد الرحمان عارف )(**

ة ثم ونقل للحدود األردنی ١٩٥٨اختلف مع أخیه عبد السالم حول قیادة ثورة جویلیة  ،١٩٥٧انظم إلى الضباط األحرار عام

   .٤٢ص ،نفسهالمرجع  :مفید الزیدي :نظرأ.١٩٦٢أحیل إلى للتقاعد عام 
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هذه به ولم تنجح  لإلطاحةظهور العدید من المحاوالت  إلى أدىما م ،السیاسي المستقر

به مستغلین  اإلطاحةحزب البعث من  أعضاءحد أین تمكن أ ١٩٦٧في عام  إالالمحاوالت 

وازدیاد  ١٩٦٧جوانوالفشل بسبب حرب  ضطرابواالالفوضى  إلى أدتالسیئة التي  األوضاع

ن خالل م حمد حسن البكرأكم بعد عبد الرحمان عارف الفریق المشكلة الكردیة لیتولى الح تأزم

: أهمهاعهده كذلك تمیز بالتوتر وكثرة المشاكل من  أن إال ،ءالوزرا مجلس الثورة ومجلس

كما اتخذ العراق في هذه الفترة موقفا انعزالیا  اقیة والعالقات العراقیة العربیةالعر  اإلیرانیةالعالقات 

 وكذلكوبالخصوص مع حزب البعث السوري  بسبب عالقاته السیئة مع سوریاعلى الساحة العربیة 

  .الخالف الشدید مع مصر

إعطائهم الحكم الذاتي ة الكردیة بطریقة سلمیة من خالل لأعرف عهده بتسویة المس كما      

في سیاستها  العراق نوع من االنفتاحعرفت ١٩٧٢ عام وبحلول ،كومةحال وٕاشراك وزراء أكراد في

مع سوریا وأما عالقاتها مع إیران  هابعد تحسن العالقات المصریة العراقیة وكذلك عالقات الخارجیة

  .)١( فقد ازدادت سوًءا بسبب معادلة النفوذ في الخلیج العربي

  

  

  

  

  

                                         

. ٢٨٣صالمرجع السابق،  :فرانتس تشتر وآخرون ) 1)  
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  وسیاسیاإیران جغرافیا بشریا  :المبحث الثاني

  إیران جغرافیا :المطلب األول 

" موطن اآلریین"سم الشعوب اآلریة والتي تعني إأنها مشتقة من  إلىكلمة إیران  أصلیعود       

وهذه التسمیة لم تستخدم في العهد اإلسالمي وٕانما استخدم لفظ بالد فارس للداللة على إیران 

واقع إلى الشرق من الخلیج وٕاقلیم فارس الویجب هنا التفریق بین بالد فارس ككل  ،القدیمة

سمه على كل الهضبة اإلیرانیة لیبقى مستخدما في الدائرة إالذي سیفرض  هو األخیرهذا ،العربي

  .)١(عّمم تأكیدا للفكر اإلیرانيالعربیة والعالمیة لتتحول التسمیة إلى إیران وتُ 

فقد تعتبر األقدم لفظة بالد فارس  أن إال استخدم لفظ فارس وٕایران للداللة على منطقة واحد      

ین طلبت الحكومة اإلیرانیة من الدول أ ،١٩٣٥ رب بتسمیة فارس إلى غایة سنةاإلغریق والع تأثر

إیران فأصبحت هذه  سمإن یطلق على البالد رسمیا أاألجنبیة مراعاة التنسیق والتوحید على 

 .)٢(هي المستعملة منذ ذلك الوقت األخیرة التسمیة

بین وتقع فلكیا  ،تحتل إیران موقعا جغرافیا هاما إذ أنها عبارة عن هضبة عالیة :الموقع الجغرافي

أما جنوبا فھي  ،المتوسط البحر األبیضم شماال وبالتالي فهي تقع في إقلی°٤٠و° ٢٥خطي عرض

أما بالنسبة للحدود الجغرافیة  ،)٣(فھي ھنا ضمن المنطقة الصحراویة°٣٠و °٢٥تقع ما بین 

  :یةها الدول التالحدُّ تف

                                         

 ،١،الجناح اآلسیوي،ج٨٠١٩ـــ١٤٩٢تاریخ العالم اإلسالمي الحدیث والمعاصر :یاغي إسماعیل ومحمود شاكر حمدأ )١( 

   .٢٢٧ص ،١٩٩٥السعودیة، ،دار المریخ
   .١٠٠،  ٩٩ص المرجع السابق، :مد أمین سلیمحأ )٢( 

  .٧١ص،  ١٩٨٦لبنان، بیروت، ،المكتب اإلسالمي، ٤ط ، مواطن الشعوب اإلسالمیة في آسیا ، إیران :شاكرمحمود  )٣( 
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  .ركمانستان وبحر قزوین أرمینیا وأذربیجان وتُ  دولة :من الشمال

  .الخلیج العربي  خلیج عمان وبحر :الجنوب

  .دولة تركیا والعراق  :الغرب

  )٢(رقم الملحقنظر أ(.دولة أفغانستان وباكستان :الشرق

كما تقع إیران  ،همذان وطهران ،زشیرا،أصفهان ،ومن أهم المدن اإلیرانیة مدینة تبریز ومشهد

على الهضبة اإلیرانیة العالیة التي تحیط بها السالسل الجبلیة مثل جبال البروز وجبال الزاغروس 

وتربط بحر قزوین بالخلیج العربي سكة حدیدیة وتتمیز إیران  ،ویوجد بداخل البالد صحاري شاسعة

  .)١(بزراعة القمح واألرز

  :إلیرانالخصائص الطبیعیة 

لى بحر قزوین والخلیج وبالتالي ع من خالل الحدود اإلیرانیة نجد أن لها إطاللة بحریة :المناخ)١

 شتاءً  أمافهو حار جاف في فصل الصیف  ،ن المناخ الذي یسود هذا البلد هو المناخ القاريإف

 .  )٢(األمطارفهو بارد جدا و یشهد تساقط 

هذه بحدودها من هضبة تتخللها الجبال وتمتد  إلیرانتتكون الوحدة الجغرافیة : سالتضاری) ٢

 المحیط الهندي من الجنوبلعربي و سهل العراق یحدها الخلیج ا إلىسهول البنجاب  مناألخیرة 

تفصل الهضبة عن السهول سلسلتان و  ،تحدها من الشمال جبال القوقاز وسهول آسیا الوسطىو 

 أفغانستانجنوب بحر قزوین تمتد حتى تصل داخل  هي سلسلة جبال البرز إحداهمامن الجبال 

                                         

  .٥٤٦ص ،٢٠١٠لبنان، بیروت، ،العصریة ،المكتبةالموسوعة العربیة المیّسرة :علي موال)١( 

.  ٢٧٢ص  السابق،مواطن، المرجع  :محمود شاكر ) 2 ) 
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تستمر على الغربیة و  إیرانفتقع على طول حدود  روسزاغجبال  ةوهي سلسل ،األخرىالسلسلة  أما

تتمیز بعدم  كما توجد كذلك جبال داخل البالد ،المحیط الهندي حتى باكستانطول الخلیج العربي و 

عشرة  إلى هایمكن تقسیمالتي و  ،ة على هذه الهضبةالتي تعد سمة بارز  األشجارو  األعشابوجود 

وتعتبر طهران قلب هذا اإلقلیم وفي الجنوب یقع إقلیم  ،دأ من أذربیجان في الشمال الغربيتب،أقسام

تعتبر مدینة شیراز من أهم مدنه ثم إقلیم كرمان أما في الشمال الشرقي فیقع إقلیم خراسان فارس و 

اآلهل بالسكان وتعتبر مشهد من أهم مدنه والتي تمثل المركز الّدیني إلیران هذا إضافة إلى إقلیم 

لواقع على خوزستان الشهیر بالبترول الواقع عند رأس الخلیج وهناك إقلیم جیالن وٕاقلیم مازندران ا

نهر  مثل فهناك األنهار التي تصب في البحار ،فتتمیز بنوعین لألنهاربالنسبة  أما، بحر قزوین

أصفهان  زانیدة رود الذي یعبر مثل وهناك التي تصب داخل البالد ،لوسوجارس ونهر سیفید أ

بعدد  ٢كم١٦٤٨٠٠٠على مساحة تبلغ  اإلسالمیة إیرانوتتربع جمهوریة  ،)١(وجاجرود وكرج

ذا  األطرافتتمتع بموقع جغرافي مترامي  فإنهاوبالتالي  ،نسمة٢١١٢٨٠٠٠ إلىسكاني یصل 

  .)٢(عمق استراتیجي هام وتعتبر مدینة طهران العاصمة السیاسیة لها

  

  

  

  

                                         

   .١٧ـــ١٥ص ــــ ، ص]س د، [، ]ب د، [الدار القومیة،  ،إیران وحتمیة التاریخ :جاد طه  )١( 
  . ٢٣ص ،٢٠٠٥عمان، األردن،  ،، دار أسامة]ط د، [، الموسوعة التاریخیة لدول العالم وقادتها :سفیان الصفدي )٢(
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   إلیرانالتركیبة السوسیولوجیة  :الثانيالمطلب 

فیما  التي یربط األقلیاتفهي عبارة عن مجموعة من ، بتركیبة سكانیة متنوعة إیران تتمیز       

 )٣(انظر الملحق رقم( :ما یشكل هذه التركیبة ما یلي أهمومن  ،اإلسالميها الدین بین

قة الشرقیة المطلة على بحر وهم یسكنون المنط إیرانمن سكان  %٤٠ ویشكلون :الفرس/ ١

  .تواجدهم بمنطقة فارس المشرفة على الخلیج العربي  إلى إضافة ،قزوین

 (10) من السكان أي أكثر من عشرة %٣٠ حواليویمثلون  :أو األتراك اآلریین وناآلری/ ٢

 .ویقطنون منطقة أذربیجان مالیین نسمة

والمناطق المحاذیة للحدود  إیرانیتمركزون في غرب  ،ینمالی أربعةویشكلون نحو  :األكراد/٣

 .التركیة العراقیة ویسكنون في بعض المدن مثل كرمشاه

  .األهوازعددهم حوالي ملیونین ویقیمون بمحافظة خوزستان ومركزها  ویبلغ :العرب/٤

  .الطابع العشائريب ویتمیزونالباكستانیة  األفغانیةویتمركزون على الحدود  :البلوش/٥

ویتواجدون بمنطقة تعتبر جزء من تركمانستان التاریخیة ولهم كذلك طابع عشائري  :التركمان/٦

 .) ()١(لقوميالتعصب ا أیضاكما یغلب علیهم 

                                         

  .٢٢٣،٢٢٤ص ،١٩٨٥ لبنان، ،بیروت ،المؤسسة العربیة للدراسات،١موسوعة السیاسة ،ج :عبد الوهاب الكیالي )١(

 )( نسمة فیما  ٢٤٤٢٠٠٠٠ویبلغ عددهم حوالي%٦٣ اإلیرانیونیشكل ف إیرانالبشریة المتواجدة في  لألجناسبالنسبة  أما

بینما نسمة  ٢٣١٦٠٠٠بعدد سكان یبلغ %٦األكراد فیمثلون نسبة ، أما٧٨٢٠٠٠٠وعددهم حوالي%٢٠نسبة األتراكیشكل 

  .٩0، صالسابق المرجع مواطن،: محمود شاكر: انظر. نسمة٢٧٠٠٠٠٠یشكلون ما یقارب أي%٧العرب فیمثلون 
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 بأحرفالتي تكتب التي ینطق بها اإلیرانیون و غة الرسمیة الفارسیة اللّ  وتعتبر اللغة      

واللغة العربیة في الجنوب الغربي یة التي تنتشر في الشمال الغربي اللغة الترك إلى إضافة،عربیة

 . إیرانفي  فقط بعض القبائل الكردیة فتعتبر لغة محلیة تنطق بهابالنسبة للغة الكردیة  أما

 أكثرحیث یشكل المسلمون  اإلسالميهو الدین  إیرانفي بالد  سائدوفیما یخص الدین ال      

 وینقسم الیهود والنساطرة الزرادشت من مجموع السكان والباقي هم جماعات مثل%٩٧من

مذهب یعي هو الالشّ ویعتبر المذهب % ٦٤ یعي بنسبةوالشّ  %٣٦ يالسنّ  ،مذهبین إلىالمسلمون 

  .)١(في الغرب األتراكبین  تنتشرـف  نةالسُّ  أماالرسمي للدولة 

  

  

  

  

  

                                         

 ) ( نسبة إلى نسطوریوس الذي قال بوجود طبیعتین مختلفتین للسید المسیح مخالفا في ذلك رأي الكنیسة البیزنطیة لذلك 

 مواطن، المرجع السابق، :محمود شاكر :نظرأ .تباعه في فارس ولهم كنیسة خاصة بهمأاعتبر كافرا وبعد إعدامه استقر 

  .٩٢ص

  . ٩٣ــــ ٩٠ ـ صــــ ص ،نفسهمرجع ال ) ١( 
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 النظام السیاسي الیران:الثالثالمطلب 

 وهما سرةاأله ذه أفرادثنان من إ إیرانلى سلطة تعاقب ع: البهلویة األسرةعهد   : 

 إیرانبعد عقد اتفاقیة الصداقة بین  ١٩٢١من عام فیفري٢١في یوم  :رضا شاه بهلوي /١

یتقلد  أنمن  إثرهعلى  وتمكن الشاهالنظام في طهران  إسقاطمن  والسوفیات تمكنت قوات الشاه

 اإلجراءاتالطباطبائي الذي فرض تغییر بعض برئاسة  تكانالتي مناصب بالتدرج في الوزارة 

رئیسا على الوزارة  أصبح الذي شاه رضاخلفه لی ستقالتهاتقدیم  إلىلكنه اصطدم بالشاه فاضطر 

ینادي باسمه  اإلیرانيالشعب  أصبح أینملك للدولة البهلویة  أولعلن أُ  ١٩٢٥وفي  ،١٩٢٣عام

 أهم الجیش من كانالتغییر الجذري و  إلىالشخصیة التي تدعو  األخیر وا فيفلقد وجد

عالقته الجیدة  هو یدسنده الوح إنكان یعلم  ألنهتكوین جیش مدرب  إلىسعى ،حیث اهتماماته

لونه هو محاربة رجال الدین لما یشكما قام به  أهمومن خالله یمكن توحید البالد كذلك من معه 

التي  اإلصالحاتالعدید من  إلى باإلضافة ،١األلقاب بإلغاءكما قام  ،من خطر على مركزه

قوانین تحدد العالقة بین  وٕاصدار األراضيتخص الزراعة والصناعة والتجارة فقام باستصالح 

وجلب راء من الخارج اصیل الزراعیة باستقدام خبكما سعى لرفع مستوى المح ،والمستأجرالمالك 

كما  بإیرانطویل للصناعة قام بتدعیم الصناعة التراثیة  إهمالوبعد ، البذور ذات النوعیة العالیة

رضا بهلوي مقابل قام البو  لكن ،الشركات الصناعیة تأسیسقانون  اردبإصفقام شجع االستثمار 

                                         

 )( بسوادكوه في إقلیم مازندران الواقع على بحر قزوین وكان والده وجدُّه ضابطان  ١٨٧٨مارس١٦ضا خان في ر ولد

  .٨٩ص المرجع السابق، :جاد طه :نظرأ.طباطبائيبالجیش اإلیراني القدیم رأس الوزارة بعد ضیاء الدین 

 )( معناها الملك وقد ورد لفظ شاهنشاه في ألقاب ملوك الساسانیین وتستعمل الكلمة في البالد  الشاه كلمة فارسیة

  .١٩٩٧صالمرجع السابق،  :علي موال :أنظر.اإلسالمیة التي یتكلم أهلها بالفارسیة مدلوال عن الملك

 
  .٩١ــــ ٨٩ص ـــــ ص ،نفسه المرجع )١(
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الذي یعتبر المحصول  األرزواحتكاره لزراعة  إیرانفي شمال  األراضي أجودباالستحواذ على 

وتدني بالمقابل مستوى معیشة الفالح  أتباعهازدیاد ثروته وثروة  إلى أدىما  الرئیسي هذا

صعوبة تسویق الفالح البسیط لمنتوجه في خلق كما ساهمت ندرة المواصالت في ،اإلیراني

نه لم یظهر فیه تنظیم سیاسي علني أرف على عهده عُ  أنذلك  إلىضف  .)١(المناطق المجاورة

 سه كذلك حزبلم یعرف مؤسّ  حزب وهو ،"هوأو "حزب  مثل بل ظهرت بعض التنظیمات السریة

            .فئة الجیش مؤسسي هذه الجماعة هم من أنجماعة الفوالذ ویبدو  حزب أو "كروه بوالد"

 أحزاببظهور  على الغرب جعل عهده یتمیز األخیرذا ه تفتح نإ :عهد  محمد رضا خان/٢

انبثق منه الذي  ،سیه خلیل ملكيومن مؤسّ ١٩٤١عام "توده"حزب  األحزاب هذه أهمولعل من 

القوة  حزب إلى باإلضافة أرانيحزب جماعة تقي و من جماعة عدالة  أالحزب الشیوعي الذي نش

  .)٢("نیروي سوم"الثالثة 

 التأییدفبعد  دقالتي وقعت في عهد محمد رضا بهلوي هي حركة مص األحداث أهمومن       

 إقالتهالذي یقضي بضرورة  قام بالتمرد على القرار الذي قدمه الشاه األخیرالذي حصل علیه هذا 

الجماهیر  هافتتوت إیرانفالتهبت  الذي نادى باسمه اإلیرانيالشعب  إلى األخیرفاحتكم هذا 

ثر هذا اضطر إبخلع الشاه محمد رضا بهلوي وعلى  األصواتوتعالت  محطمة لتماثیل والد الشاه

                                         

   (١) أمال السبكي: تاریخ إیران السیاسي بین ثورتین١٩٠٦ ـــ ١٩٧٩، عالم المعرفة، [ د، ب]،١٩٧٨، ص ــــ ص٧٠ـــــ ٧٢.

 ) (  من فوزیة ابنة الملك  ١٩٣٩تلقى علومه في سویسرا وأصبح یجید االنجلیزیة تزوج عام  ١٩١٩أكتوبر  ٢٧ولد في

،تر،عبد النعیم  ماضیها وحاضرها إیران: ونالد ولبرد :نظرأ. ١٩٤١سبتمبر  ٢٧حكم بعد أبیه عامفاروق األول تولى ال

  . ١٧٩ص ،١٩٨٥مصر،  ، دار الكتاب المصري ،٢ط محمد حسنین ،

 ،١٩٩٥ لبنان، ،، بیروتالمكتب اإلسالمي ــــ التاریخ المعاصر بالد إیران وأفغانستان ــالتاریخ اإلسالمي ـ :محمود شاكر )٢( 

   .١٧٤ـ ــــ ١٧٢ص ـــــ ص
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مصیره ویعود سبب نجاح  إلنقاذتاركا لمصدق وتابعیه مثل آیة اهللا الكاشاني  الشاه لمغادرة البالد

 .)١(من توحید الشعب واستمالته ال سیما جماهیر طهران حركة مصدق هو تمكنه

ن یوانسحب الیساری وأتباعهالستار على حركة مصدق  أسدلالبالد بعدما  إلىعاد الشاه       

بذلك  فأصبحالشاه بالسلطات الثالث التشریعیة والتنفیذیة وكذلك القضائیة  فاستأثرالشیوعیین 

سعى یبحث عن حلیف له فلم یجد  إلیهالسلطات  هذه آلت كلوالقاضي ولما مشرع وال اإلمبراطور

الشاه الكاهن  أصبحمعا وبالتالي  والظروفوذلك بحكم الطبیعة  األمریكیةسوى الوالیات المتحدة 

حلف  أعضاءاحد  إیرانبر تیع إذالعسكریة  األحالفللحلیف العلماني وخاصة في مجال  األول

حدة الشاه واعتبرته العاهل المناسب للحفاظ ورعایة وقد استغلت الوالیات المت ١٩٥٥بغداد

  .)٢(مصالحها

 عهد الخمیني:  تعیش في حالة من االضطراب السیاسي واالجتماعي واالقتصادي  إیرانكانت

هذا كله رغم الثروة البترولیة في عهد الشاه محمد رضا بهلوي ما جعل  ،واحتقان شعبي كبیر

میني مؤسس اهللا الخ آیةالمعارضین  أكثربین ضد النظام السیاسي وكان من تقوم المعارضة 

ر دائما یكرّ  كان قرارات وقدمن المجلس النیابي و كل ما یصدره الشاه الّرافض ل اإلسالميتحاد اإل

 وأعداءائما حماة الضعفاء فلتكونوا د"رضي اهللا عنه طالب أبيعلي بن  اإلماموصیة 

  .)٣("الظالمین

                                         

   .٥١، ٥٠،ص١٩٨٣،] ب د ، [مؤسسة الهیئة للصحافة ، ،إیران بین طغیان الشاه ودمویة الخمیني: الشمري ذبیان )١( 

  .٦٢،  ٦١ص، مرجع نفسهال )٢( 
 في قریة خمین تزوج من خدیجة بنت محمد الثقیفي وهو في ١٩٠٠سبتمبر٢٤ولد فياسمه روح اهللا بن مصطفى موسوي

سلیم :انظرالخمیني  علیه آیة اهللاوالمدن التي أتوا منها لذلك أطلق  ىبأسماء القر ون والمعروف عن آیات اهللا یكنّ  ٢٥سن

   .٢٥٩،ص٢٠٠٥لبنان، ،بیروت ،المركز الثقافي اللبناني ،موسوعة أحداث العالم قادة وأعالم :لیاسإ

  .٢٥٩ص ،المرجع نفسه ) (٣
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 المرأةبحقوق من خاللها ات التي نادى یفي بدایة الستین الشاه الثورة البیضاء بإعالنو       

 المبادئمیني هجوما شدیدا على سیاسة الشاه منطلقا من شن الخ )العلماني(م الالدیني والتعلی

خارج  ١٩٦٤ ثم نفیه عام ١٩٦٣ سجنه عام إلى أدىالذي  األمرها في قم مالدینیة التي تعلّ 

النجف المدینة المقدسة لدى الشیعیین جنوبي العراق  إلىتركیا ثم بعد ذلك  إلى أوالفذهب  إیران

ن یتولى رجال أادي بن مبادئه حول حكم الفقیه والتي تنحیث مكث هناك ثالثة عشر عاما وكوّ 

میني یحث الخ أباریس ومن هناك بد إلىلنجف وفي بدایة السبعینات غادر االدین الحكم 

 تأثیرا أكثر إیرانلمعارضة خارج لمیني كانت قیادة الخ أمریكاوحلیفته  الشاه إسقاطعلى  اإلیرانیین

وتوزعها سریعا على  وأشرطتهالتي كانت تقوم بنشر رسائله  األخیرةهذه  ،كان بداخلها عما لو

بعدما عاد  ١٩٧٩من عام الد في جانفي من الب سقوط الشاه وفراره إلى أدى ما ،اإلیرانيالشعب 

 .)١(١٩٧٩البالد في دیسمبر إلىمیني الخ

                                         

)( هذه الثورة إنهاء عهد اإلقطاع وبیع أسهم الحكومة في المصانع واالستفادة من أموالها في اإلصالح الزراعي تضمنت 

: محمود شاكر :نظرأ.لبالد جمیعا وغیرها من القراراتومشاركة العمال في األرباح وتعمیم الثقافة وتأمیم الغابات في ا

   .٦٢ص  مواطن المرجع السابق،
 ،لبنان ،بیروت ،دار األهلیة ،، سیاسیة علمیة اجتماعیة فلسفیة دینیةظم الشخصیات في التاریخأع :عیسى جبران )١( 

   .٣٨٧، ٣٨٦ص ،٢٠٠٨
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١٩٨٠الى غایة ١٩٣٧العالقات اإلیرانیة العراقیة من : المبحث الثالث  

  ١٩٧٥إلى  ١٩٣٧ التوتر منعالقات  :األولالمطلب 

الصراعات التي من  ألهما الخارجیة لذلك كان مسرحً  لألطماعیعتبر العراق ومنذ زمن هدفا       

الصراع  أنش إلیرانبینها الصراع الفارسي العثماني حول هذه المنطقة فبعد بدایة التكوین السیاسي 

روبي للبلدین و ألوهره المصالح المادیة والتحریض ابینها وبین الدولة العثمانیة ظاهره مذهبي وج

وتعددت الدولة العثمانیة  إستراتیجیةنقالبا في إور الدولة الصفویة في بالد فارس حدث ظهأفلقد 

باءت بالفشل بعد رفض حكومة الهند البریطانیة تقدیم  أنها إال ،لعراقى العالفارسیة  الهجمات

سفینة حربیة تحت تصرف وخدمة الفرس فتجدد الصراع ثانیة على  أيدعمها وذلك بعدم وضع 

شرق نهر الدجلة  لكن القوات العراق باتجاه كركوك والبصرة والموصل وبغداد وكذلك منطقة 

 .)١(من الصراع لمدة ثالث عقود مأمنوضل العراق في  أخرىالغازیة فشلت مرة 

یحتل مناطق من  أن عباس الشاهلقد استغل الصفویون ضعف الدولة العثمانیة فاستطاع       

درجات العقاب على كل معارض  أقصى األخیرالعراق مثل تبریز والنجف وبغداد وقد مارس هذا 

وكان  أعینهمل ُتسمّ  أوقتلون فقد كانوا یُ  ،ومخالف للشیعة هذا ما یفسر تعصبه للمذهب الشیعي

ن تتخلى أجبر الدولة العثمانیة بالذي أا الوضع للتسامح مقابل وهو التخلي عن المذهب السني هذ

 الصفویة احترامها أظهرتا السنة وبمقابل القسوة التي كان یتلقاه ،عن المناطق التي فتحتها

                                         

 (١) محمد نصر مهنا : الخلیج العربي الحدیث والمعاصر، دراسة تاریخیة تحلیلیة ، [ د ، ط]، المكتب الجامعي الحدیث، 

.٥٢٣،  ٥٢٢ ، ص  ٢٠٠٨مصر، االسكندریة ،   
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ومن هنا  ،إیرانالحركة التنصیریة في  نشاط إلى أدىللمسیحیین وعاملتهم معاملة حسنة هذا ما 

 .)١(العالقات بینهما تبقي التوتر وتغیر 

علیهما عالقات  ومن منطلق هذا التجاور فرضت ،ق وٕایران بلدان متجاوران جغرافیاالعرا دُّ یع      

یسودها الكثیر من الغموض والتوتر في أنه حیث یجد المتتبع لهذه العالقات  ،ببعضهما تربطهما

 أخرى من ورغبتها في التوسع إلى مناطق ا بسبب التوجهات الخارجیة إلیرانمعظم الفترات وهذ

تعتبر لة المیاه أنه یتضح أن مسإهنا ف خاصة أین تتواجد مصادر المیاه ومن ،الخلیج العربي

مما جعل العداء یحكم هذه  ،كل التي عرقلت مسار العالقات والتعاون بین البلدینإحدى المشا

نه لطالما كانت قضیة الحدود والمیاه إلذلك ف ،تعزیز الثقة بینهماالعالقات واستحالة تحقیق األمن و 

عالقات بعدة محطات یمكن استعراضها الوقد مرت هذه ، )٢(مصدر توتر وقلق بین العراق وٕایران

تم عقد  أین ،بعد من هذا بل تعود إلى القدمأالتي هي في الحقیقة تعود إلى  ١٩٣٧بدایة من 

أین تم االتفاق على تنازل العراق على جزء  ،بهدف حل مشكلة الحدود بینهماین معاهدة بین البلد

لجنة تخطیط  من هذه المعاهدة تعیینكما جاء في المادة الثالثة ، من شط العرب أمام عبدان

من هذه المعاهدة  وذلك من خالل  ویعتبر الجانب اإلیراني المستفید األكبر ،الحدود بین البلدین

  : نهأ

واألخرى  ،المحمرةم إحداهما أما ،وطنیة في شط العرب إلیران منطقتان تكون فیها میاًهاأصبح 

 ،ر سفنها الحربیة والسفن األخرى بشط العربمرو لها الحق في  أصبحكما ، نأمام منطقة عبدا

  . فقد كسب حق أن یكون شط العرب میاها وطنیة عراقیة أما بالنسبة للجانب العراقي 

                                         

ــــــة عوامــــــل النهــــــوض وأســــــباب الســــــقوط :علــــــي محمــــــد محمــــــد الصــــــالبي)١(  ــــــة العثمانی ـــــر  ، الدول دار التوزیــــــع والنشـ

  .٢٩٩ ،٢٩٨ص  ، ٢٠٠١،مصر،اإلسالمیة

،ص  ٢٠٠٢،مؤسسة الوراق، عمان، األردن، ] ط د ،[، لسیاسات المائیة في الشرق األوسطا :صباح محمود محمد )٢( 

٢٦١، ٢٦٠                        .  
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 الشارعساد التوتر واالحتجاج في أوساط  ،هذه التنازالت من الطرف العراقي ثرإوعلى       

 وفي ،١٩٣٨من عام جویلیة ٢٠ لكن الحكومة أصرت على موقفها ووقعت المعاهدة في، العراقي

التجاوزات اإلیرانیة  نّ أ إال ،دیسمبر من نفس العام بدأت لجنة تخطیط الحدود عملها على الحدود

قیام  ،وما زاد من توتر العالقات بینهما، في العراق ١٩٥٨ عام مستغلة قیام ثورة جویلیة تواصلت

 ،أباد لها بمیناء خسرو عترافباالفأرسلت للعراق تطالبه ، بحشد قواتها على الحدود العراقیةإیران 

راق إلى حل المشكل فسعت الع ،میناءودخلت ال إال أنها لم تبالي بموقفه لكن العراق رفض ذلك

  .)١(ثم بعد ذلك على محكمة العدل الدولیةفعرضته على األمم المتحدة بطریقة سلمیة 

  

  

                                         

   .٥٣٩، ٥٣٨ السابق، صالخلیج العربي، المرجع  :محمد نصر مهنا )١( 
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  ١٩٧٨الى١٩٧٥العراق وٕایران من بین  عالقات حسن الجوار :المطلب الثاني 

حتقان اإل فإزاءفترات هدوء وحسن الجوار لتها رغم العالقات المتوترة بین البلدین إال أنها تخلّ       

عرف  ما عن طریق،لمشكل الحدود بین البلدیندبلوماسي جاد حل بینهما تمكنت الجزائر من إی

رفت هذه االتفاقیة بمعاهدة وقد عُ  ،بومدین حكومة هواريالالوساطة الجزائریة ممثلة في رئیس ب

ونائب الرئیس العراقي آنذاك صدام  ،الشاه رضا بهلوي نحیث أسفرت عن توقیع اتفاق بی ،الجزائر

تفاق حیث أزال هذا اإل ١٩٧٥هر مارس سنةبالجزائر في شأثناء عقد اجتماع دول األوبك  حسین

 مد جسور الثقة واألمن المتبادل على طول الحدودلشقیقین وساهم في النزاع تماما بین البلدین ا

كما اعترف هذا االتفاق بالمطالب اإلیرانیة على طول شط العرب ورسمت الحدود  ،المشتركة

 )١٩٧٥(هذه االتفاقیة  أنكما  ،)١(١٩١٣البریة بینهما على أساس بروتوكول القسطنطینیة في 

الذین رغم المناصب التي منحت لهم كمنصب نائب  األكرادوتسویة مشكلة  إنهاء إلىتوصلت 

هذا الشيء الذي استغلته الدول  ،عادوا لتفجیر الثورة محاولین البروز بشخصیتهم أنهم إالالرئیس 

 هذاولكن  إیرانضد العراق والعكس كذلك من العراق ضد  األكرادمن خالل تحریض  األجنبیة

تنازل على ال العراق وافقحیث  ،من خالل االتفاقیةتداركه  أناستطاعت الحكومة الجزائریة  األمر

        حركتهم وهذاإضعاف جل أمن  لألكراده تالدعم الذي قّدم إیرانوقف تُ  أنعن بعض مطالبه مقابل 

                                         

 )  ( من عائلة بسیطة  ،عوجة التابعة لمحافظة صالح الدینبقریة ال ١٩٣٧صدام حسین عبد المجید التكریتي ولد عام

تقلد  ،١٩٦٨لعب دورا مهما في انقالب  ،كان داعیا لتبني أفكار القومیة العربیة والتحضر االقتصادي ،تمتهن الزراعة

وتوفي  ،٢٠٠٣إلى أن تمت تنحیته في انیةوخاض حرب الخلیج األولى والث  ١٩٧٩منصب نائب الرئیس عام

  .٣٧٥، ٣٧٤ص المرجع السابق، :عیسى جبران :نظرأ.٢٠٠٦عام

   .١٥٤، ١٥٣ص ،٢٠٠٤مصر ، القاهرة ، دار الفجر ، ، نزاعات الحدود العربیة :عبد القادر زریق المخادمي )١( 
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المال مصطفى الحركة الكردیة تماما بخروج  نشاط الشاه محمد رضا بهلوي وتوقف وعد به ما

 .)١(١٩٧٩ عام حتى توفي أمریكا إلى البارزاني

العراق  جبرأ األوبكالعـراقي الذي جرى بالجـزائر خالل اجـتماع دول  اإلیرانيالتفاوض  إن      

ویتفاوض معهم مالیة من البالد خاصة في المناطق الشّ  األكرادن یتعامل مع االنفصالیین أل

الحكم وذلك من خالل منحهم  نهي هذه المشكلة تمامابینهما ویُ  األوضاعاتفاق یهدئ  إلىللوصول 

  . )٢(الذاتي

 )٤(نظر الملحق رقمأ(:١٩٧٥مختصر اتفاقیة الجزائر مارس

  :لقد جاءت اتفاقیة الجزائر بمجموعة من الشروط وفق المسائل التالیة

ن شط العرب أورة اعتراف الطرفان المتعاقدان بینص الشرط فیها على ضر  :لة البحریةأالمس/١

هما االمتناع عن كل نه یلزمإوبالتالي ف ،الدولیةة عبارة عن طریق للمالحة هو بصورة رئیسی

نه أن یعرقل المالحة في شط العرب والبحر اإلقلیمي لكال البلدین في جمیع أاستغالل من ش

 .القنوات الصالحة لذلك والمؤدیة لشط العرب 

ول ي بین العراق وٕایران بناء على بروتوكویشترط فیها إجراء تخطیط حدودي برّ  :البریةلة أالمس/٢

 .١٩١٤ومحاضر لجنة تحدید الحدود لسنة  ١٩١٣ القسطنطینیة سنة

یجب على الطرفین وفق هذا الشرط إعادة األمن والثقة المتبادلة على طول : لة األمنأمس/٣

الة وفعّ  مشددةالحدود المشتركة بینهما والمحافظة على االستقرار عن طریق االلتزام بإجراء رقابة 

                                         

  .٢٣٠ص ،٢٠٠٠، السعودیة الریاض، ، مكتبة العبیكان ،تاریخ العالم العربي المعاصر :حمد یاغيأإسماعیل  )١( 

 ،دار األهلیة ، عبد اهللا المغربي،فلسفیة ــعلمیة ـ ــأدبیة سیاسیة ـ ــدینیة ـ ــأعظم شخصیات التاریخ ـ :عیسى الحسن )٢( 

   .٢١٣ص ،2010، ، األردنعمان
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أنها لم  االتفاقیةوالمالحظ من خالل هذه  ،درهاالتخریبیة مهما كان مص وذلك بمنع جمیع التسلالت

وأبو موسى طنب الصغرى  ،طنب الكبرىعن المطالبة بالجزر الثالثة العراق یتراجع ن أتشر إلى 

 . )٥(رقم ملحقنظر الأ( .)١(١٩٧١التي احتلتها قوات الشاه عام

حظیت بقبول كال الطرفین هي التي ستحدد طبیعة ن مبادرة الوساطة الجزائریة التي إوعلیه ف      

وفي نفس الوقت نجد أن تنازل العراق عن الصراع بینهما  تحسنت وخفّ  أنهاإذ  ،العالقات بینهما

سلمیة دون اللجوء  جزء من أراضیه یدل على محاولة هذا الطرف للوصول إلى حل النزاع بطریقة

في مرحلة العالقات األولى  غیر معلنة مع إیرانن العراق كانت قد خاضت معارك إلى المعارك أل

  .ت خاللها خسائر بشریة كبیرةوتكبد

ل الخالف في وجهات النظر ظنه أإال  ،مت العالقات بینهما بالهدوءاتس ١٩٧٨ لغایة سنة      

بینما انطلق العراق في  اآلريالجنس  أيعرقیة  بأنهاقائم بین البلدین حیث كانت النظرة اإلیرانیة 

 .)٢(ستقرار بین البلدیناإلقضیة یمس  وهذا ما ،اإلسالميالهویة العربیة والدین من لماته مس

  

  

  

                                         

ـــالم ،]ط د،[ ،الصـــــراع العربـــــي الفارســـــي :نیكـــــوال الفرزلـــــي )١(  ،بـــــاریس،العربيمؤسســـــة الدراســـــات واألبحـــــاث فـــــي منشـــــورات العــ

د،س١٢٩،ص.  

 ،٢٠٠٩، مصر ،اإلسكندریة ،قضایا سیاسیة معاصرة، المكتب الجامعي الحدیث ومطابع القدس :محمد نصر مهنا )٢( 

  .٣١٢ص
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 ١٩٨٠لى إ١٩٧٨من وٕایرانعودة التوتر بین العراق : المطلب الثالث

فرغم فترة الهدوء التي عقبت  نشقاقواالموسومة بالتوتر  وٕایرانالعالقات بین العراق  إن      

 أثناءحسن الجوار بینهما لم یلبث طویال حیث عاد الخالف  أن إال ،١٩٧٥اتفاقیة الجزائر عام

لة العالقات مع الدول أكبیرة لمس أهمیة أولىالذي  األخیرهذا  ،العراقفي حكم التقلد صدام حسین 

باتفاقیة  اإلخاللمه كرسي الرئاسة قام بطرح فكرة ومع تسلّ  ،إیرانالمجاورة وخصوصا عالقاته مع 

المواقع  إلىمن خالل عدم انسحابها  وذلك لم تلتزم ببعض موادها وأنها ،إیرانالجزائر من طرف 

من الثورة  العراقي ف النظام البعثيتخوّ  إلى باإلضافة حدود المتفق علیها حسب االتفاقیةوال

  .)١(الحكم مقالید قد قضت على نظام الشاه وسیطرت على التي كانت إیرانالقائمة في  اإلسالمیة

انتشرت تقاریر استخباراتیة مصدرها غربي حول ضعف الدولة  اإلیرانیةوعقب الثورة       

ع العراق باتخاذ موقف هذا ما شجّ  ،قدراتها العسكریة فیما یخص من جمیع نواحیها خاصة اإلیرانیة

تتمتع  آنذاكالتي كانت تها على مواجهة القوات العراقیة ة قوار باستغالل عدم قد إلیرانمعادي 

نه یمكنه أمن  صدام حسین نثر هذه المعطیات تیقّ إوعلى  ،هائلةبتسلیح عالي وقدرات عسكریة 

عهد  معظم قواتها المسلحة النظامیة فيل األخیرةبعد تسریح هذه  إیرانتحقیق انتصار سریع على 

من  إلیران وروباأودول  يمریكتراجع الدعم األ إلى اإلیرانیةنظام الشاه ویعود سبب ضعف الجبهة 

تعیش عزلة عن  إیرانكانت  كما الشاه عهد أثناء معهامل تتعا ي كانتخالل صفقات التسلیح الت

                                                                             .)٢(المجتمع الدولي

                                         

.١٧السابق، صالمرجع : محمد موسى محمود ) 1)  
.٤٧، ٤٦، صالمرجع السابق :عاطف السید ) 2)  
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 القائمة في األنظمةطرح العدید من الشعارات التي هزت  إلىنجاح هذه الثورة  أدىكما       

هذه  نأمفادها  یرانإلبتوجیه عدة اتهامات  فبدأتبها  تأثرتخاصة العراق التي ، الخلیج العربي

 إذق تحاول تحریض الشیعة على النظام في بغداد وهذا بطبیعة الحال مستغلة وضع العرا األخیرة

انحازت  إذاتغیر الموازین بین البلدین وخاصة  أنهابحیث ، كبیرین وتأثیرشیعیة لها وزن  أغلبیةبه 

نفس الموقف متهمة العراق بقیامها  إیرانبحكم عالقاتها الجیدة معها في حین بادلت  إلیران

وفي ظل تبادل هذه االتهامات طالب ، اإلیرانيبتحریض عرب خوزستان للتمرد على نظام الحكم 

باسترجاع حقوقه التي  إیاهامطالبة  ١٩٧٥النظر في مواد اتفاقیة الجزائر  بإعادة إیران العراق

لمطالب العراق دفع بها لرفع  إیران ستجابةاها جراء هذه االتفاقیة ولكن عدم تنازل عن أوخسرها 

   .)١(لالتفاقیة  إیرانالمتحدة مفادها خرق  األممرئیس  إلىمذكرة 

عقب كل  ـــونتیجة لهذه العالقات المتوترة بین البلدین اتخذ صدام حسین خطوة مهمة       

إجهاض اتفاقیة  إعالنتمثلت في  ـــحل سلمي  إلىالمحاوالت التي سعى من خاللها للوصول 

أیام من إعالن حربه  مشاهدي التلفزیون العراقي قبل خمسة أماموالتي قام بتمزیقها  ١٩٧٥الجزائر

اتفاق الجزائر  بلنه قَ أ"ح صدام حسین قائال صرّ  ١٩٩٠بعد عشرة سنوات أي في عامو  إیرانمع 

لة خوزستان عربستان أیمیة كانت محل خالف بینهما هي مسلة أخرى إقلأاك مسلكن هن ١٩٧٥

حتیاطي النفط وهي غنیة إمن %٨٠من  أكثرالواقعة في الخلیج األعلى التي تحتوي على 

 .)٢("الهیدروكربونات إنتاجمن %٩٠منأكثر اإلیراني ولها  بالبترول

 

                                         

، ٦٢٠٠، لبنان دار المنهل اللبناني بیروت، ،٢ط ،١٩٩٥ـــــ١٩٤٥النزاعات اإلقلیمیة في نصف قرن :صبحعلي  )١( 

   .١٦٢ص

   .١٥٤ص المرجع السابق،: ميعبد القادر رزیق المخاد )٢(
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       خالصة

تمتعان بموقع جغرافي متمیز عرفت وخالصة القول فإننا نجد كل من العراق وٕایران ت      

باختالف تضاریسها ومناخها باإلضافة إلى تعدد أجناسها ما لعب دور مهم في العالقات القائمة 

بینهما، هذه األخیرة التي غالبا ما عرفت بالتوتر بسبب الحدود الجغرافیة والنهریة كشط العرب 

التي تنازعت علیها الدولتین ولهذا تم عقد العید من االتفاقیات من اجل تخطیط الحدود بینهما إال 

اري أین تمكنت الجزائر ممثلة في الرئیس هو  ١٩٧٥أن ذلك لم یأتي بالجدید إلى غایة عام 

بومدین بوضع مجموعة من الشروط إال أنها لم تأتي بالجدید لیتجدد الصراع بإلغاء شروط 

  .١٩٨٠االتفاقیة ویعلن الحرب على الجارة ایران في عام 



 
 

   

  

  

  قبل الحرب وٕایرانفي العراق  العامة األوضاع: األولالمبحث 

   .إلیرانالداخلیة  األوضاع :األولالمطلب 

  .الداخلیة للعراق األوضاع :المطلب الثاني

  ١٩٨٨ـ ١٩٨٠اإلیرانیةالحرب العراقیة  أسباب :المبحث الثاني

  .للحرب السیاسیة األسباب :األولالمطلب 

  .الجغرافیة للحرب األسباب :المطلب الثاني

  .الدینیة للحرب األسباب :المطلب الثالث

  ١٩٨٨ـ١٩٨٠اإلیرانیةتطورات الحرب العراقیة  :المبحث الثالث

      فیفري ـ١٩٨٠سبتمبر(مرحلة التعرض الوقائي العراقي والتحول للدفاع :األول المطلب

١٩٨٢(. 

  .) ١٩٨٤ـ جوان١٩٨٢فیفري (اإلیراني المقابل  مرحلة التعرض :المطلب الثاني

 .)١٩٨٨فریلأ -١٩٨٤ جوان( مرحلة حرب االستنزاف :المطلب الثالث

 .) ١٩٨٨وتأ ـ١٩٨٨فریلأ(العراقیة مرحلة معارك التحریر :الرابع المطلب

  

  وإیرانقیام الحرب بین العراق  :الفصل الثاني 

١٩٨٨ إلى ١٩٨٠ من  
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   :تمھید

الخارجیة السیاسة داخلیة ساھمت في تحدید  أوضاعا وإیرانكل من العراق شھدت      

فلكل حرب  ١٩٨٠عام  اإلیرانیةنشبت الحرب العراقیة  إثرھاعلى التي و لكل منھما،

را مسار العالقات البلدین بحدثین غیّ  تأثر نھایة السبعیناتعرفت  إذ ،ظروفھا وأسبابھا

وقیام الثورة اإلسالمیة  ١٩٧٩بین البلدین أي بعد اعتالء صدام حسین كرسي الحكم عام 

لخطر اجھة اموالعراق الحرب تحت غطاء التحدي وفي إیران في نفس العام فخاض 

 سبتمبر ٢٢بدأت الحرب في  ،تحت غطاء تصدیر الثورة إیراناألجنبي بینما خاضتھا 

حدثت فیھا العدید من التطورات  ١٩٨٨عام أوت ٨غایة  إلى ودامت ١٩٨٠من عام

 .مرت بأربع مراحل كانت الحرب فیھا سجال بین العراق وإیران 

خلیة للبلدین وأسباب قیام الحرب بینهما باإلضافة اوسنعرض في هذا الفصل األوضاع الد

  إلى تطوراتها
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  وٕایرانالداخلیة للعراق  األوضاع :األولالمبحث 

 األوضاع الداخلیة إلیران :األولالمطلب 

عرفت إیران أوضاعا داخلیة شملت المجاالت السیاسیة واالقتصادیة باإلضافة إلى  

  . األوضاع االجتماعیة والدینیة هذه األوضاع ساهمت في رسم التوجهات اإلیرانیة

  :السیاسیة األوضاع /١

عب اإلیراني خاللها أكثر من نصف قرن واجه الش عاشت إیران تحت حكم عائلة بهلوي      

عّبر  ،اقمها وتحولها إلى تظاهرات عدیدةثر في تفأكان للضغط الخارجي  ،أوضاعا مزریة

الرغم من التدخالت السریعة للشاه فب ،ه لنظام الحكم السائد في البالد الشعب خاللها عن رفض

سیطرته على نه لم یتمكن من فرض أ ات إالمن خالل اإلصالح في العدید من المرّ 

 همالذي كان یقدّ و  ثل في الدعم اإلعالميمتماللضغط الخارجي األمریكي ل وذلك راجع،الوضع

رائه رض للشعب الغاضب وتركه یعّبر عن آللمعارضة وتمكنه من إقناع الجیش بعدم التع

وهذا ما تمكن الجنرال  ،بحریة هذا من جهة وٕاقناع الشاه بمغادرة البالد من جهة أخرى

وما زاد من توتر األوضاع تلك الممارسات التي كان  ،)١(األمریكي هویزر من تحقیقه فیما بعد

فقد استطاع  ،باعتباره یقوم بمالحقة الشیوعیین والمناهضین لنظام الشاه الّسافاكیقوم بها نظام 

نفي  ،اكروان وبأمر من الشاهخر عمل قامت به الّسافاك برئاسة بكان آفأن یعتقل العدید منهم 

متهمة إیاه بالتحریض للقیام بالثورة ضد ، ١٩٦٤من عام أكتوبر ١٤آیة اهللا روح الخمیني في 

دى إلى إثارة الشعب أكثر مما هذا القرار أ ،النظام والعمل على تألیب الشعب ضد الشاه

فحاول الشاه تعدیل هذا الجهاز بتحدید صالحیاته وحصرها في مالحقة المخربین ،سبق

 .)٢(لم یستطع تهدئة الشعبلكنه ومعاقبتهم  

                                         

   . ٢٣٥ص،]س د، [ ،، السعودیة]ن د، [، العالقات األمریكیة اإلیرانیة الوجه اآلخر :ضیف اهللا الضغیان )١(

   .٢٠،ص المرجع السابق :دونالد ولبر )٢( 
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جدیدة بإعالنه عن قیام حزب  باتخاذ خطوة سیاسیة ١٩٧٥كما قام الشاه خالل عام      

الدین بهدف تطویر ر ورجال یتم فیه دمج جمیع فئات المجتمع اإلیراني من عمال وتجا ،واحد

عن تناقض مبادئه التي كان األخیر هذا لیكشف  ،"رستاخیز" الذي أطلق علیه اسمو  ،البالد

 عیة في العمل بمختلف مجاالته دونوالتي شملت حریة كل الفئات االجتما ،یدعو إلیها سابقا

إال أن  ،ورغم محاولته مرة أخرى إلصالح الوضع ،)١(أي تضییق أو تدخل من الدولة

صة بعد رفع توتر األوضاع خازیادة الحكومة أثبتت عجزها أمام المعارضة مما أدى إلى 

من بینها معاقبة المختلسین وٕاطالق سراح الوطنیین باإلضافة إلى ، المعارضین لمطالب عدة

بوقفه امتصاص غضب الشعب جل أمهادنة المعارضة من  الشاه فحاول ،وقف التعذیب

ت فیما بعد حله تماما لكن المعارضة أصرّ  دمه لحزب نهضة إیران لیتمیقكان الدعم الذي 

  .)٢(تغییر النظام بأكمله تفادیا لوقوع حرب أهلیة في البالدعلى 

  االقتصادیة األوضاع /٢

 ،فوضى شعبیة عارمة إلى أدىوضعا اقتصادیا متدهورا  اإلیرانیةقد شهدت الساحة ل       

كما  ،وتدني المستوى المعیشي للطبقة الوسطى المنتجاتعلى  األسعارارتفاع  نجمت عن

تضییق الخناق على  إلى باإلضافة ،التضخم إلىحتى وصلت  الحكومیةازدادت النفقات 

على تخفیض أرباح  والعمل وفرض الرقابة على األسعار ،األسواقتفتیش عن طریق التجار 

ما دفع م ،بإلغاء بعضهاالشاه  یامولكن ما زاد الطین بلة هو ق،العمال في المشاریع الكبرى 

من تضییق كذلك الطبقة الوسطى التي عانت  إلى االنضمامالتمرد و  إلىمالیة بالطبقة العُ 

ام الشاه بمضاعفة كمیات البترول صعوبًة ق األوضاعداد ولتز  ،)٣(في فرص الربح

فقد قام  ،فیها رأیهبدي یُ  أنیحق له التي وهي الثروة الطبیعیة التي یمتلكها الشعب و ،المصدرة

الشاه محمد رضا بصرف عائداتها بشكل هستیري على قطاعات ال تفي بمتطلبات الشعب 

                                         
   .١٩٤المرجع السابق ، ص :السبكي أمال )١( 

.٢٠المرجع السابق، ص: دونالد ولبر ) 2)  
.١٩٥، ١٩٤المرجع السابق، ص :السبكي أمال ) 3 ) 
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 مجمل الناتج المحلي للفرد من رتفاعواالنفط  أسعاررغم الزیادة الكبیرة في ، وبال)١(اإلیراني

 األثریاءالفجوة بین  أن إال ١٩٧٨عامدوالر  األلفيلى ما فوق إ ١٩٧٠ دوالر عام٧٠٠نحو 

بروز طبقتین اجتماعیتین  إلى أدى ما ،اتساعا من ذي قبل أكثروبدت  زادتوالفقراء 

ا تفكالهما استفادستدعمه  الوسطى والعلیا الطبقات هذه أنما جعل الشاه یعتقد  متناقضتین

كثر عداء من أالجدد كانوا  األثریاء أن إال ،نظامه الحاكم وأسلوبمن سیاساته االقتصادیة 

هذه الطبقات خاصة فئة الشباب  أوساطفي مما خلق نوع من التذمر ، الفقراء التقلیدیین

 .)٢(منهم

ا التحذیر من اإلسراف الخمیني مرارً  اإلمامثر هذه السیاسة االقتصادیة حاول إوعلى       

خصص مبالغ فقد عمل على فضح السیاسات المالیة التي یتبعها الشاه ف ،الشعب أموالفي 

لحة األس ىقو أحدث و أجل بناء قدراته العسكریة بشراء كمیات كبیرة من أمالیة كبیرة من 

ن هذه الترسانة العسكریة فقط ولم تك اف الجنود األمریكانشر األمریكیة ووضع جیشه تحت إ

جل حمایة المصالح أي وحمایة الشعب بقدر ما كانت من جل الحفاظ على األمن الوطنأل

 هامصالحلالستقرار وضمانا لمهما عامال النظام اإلیراني  عتبرتاالمنطقة التي  في األمریكیة

وقد أوضح اإلمام الخمیني ذلك من خالل البیان الذي وجهه إلى حجاج بیت اهللا ،في المنطقة

إن أكثر المدن والقرى في إیران في عوز تام للخدمات الطبیة والتعلیمیة ":الحرام قائال

والحمامات الصحیة وقد أفادت الصحف أن األطفال األبریاء في القرى اإلیرانیة والمرافق 

الشاه بصرف قر في الوقت الذي یقوم فیه نظام یتغذون على العلف من فرط الجوع والف

  .)٣("الدوالرات من مال هذا الشعب عشرات المالیین من

                                         
  .١٨،ص ١٩٨١، دار اإلرشاد اإلسالمي،إیران، ]ط د،[، منجزات الثورة اإلسالمیة في إیران :الشاهرودي )١( 
   .٢٠٩، ٢٠٨ص ،٢٠١٠لبنان، بیروت،، یس للكتبریاض الرّ  ،الفقیهووالیة إیران بین عدالِت خانه  :هالة العوري )٢( 

.٢٠ ـــ ١٨ـ صــ ص بق،المرجع السا:الشاهرودي ) 3) 
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الذي ُمنح له من طرف  زمتیاواالویبدو من خالل ما سبق أن الشاه استغل المكانة       

 المنطقة أین تغیرت توجهاته السیاسیة واالقتصادیة من خالل لعبه لدور شرطي أمریكا

االمتیاز من ف، كل ما تقتضیه المصالح األمریكیة جل تنفیذأ من ُمنح له أن االمتیاز متجاهال

على شكل ُترجم ، كبیر ران أدى إلى ضغط داخلي وغضب شعبيشاه إی التنفیذ منأمریكا و 

األولى  األوضاع األرضیةهذه تعتبر حیث  ،)١(ثورة شعبیة ُعرفت بالثورة اإلسالمیة اإلیرانیة

لتنطلق  ،١٩٧٧حیث بدأت أولى التخطیطات إلسقاط النظام مطلع عام ،إیرانفي  لقیام الثورة

انطلقت أولى المظاهرات و ،معن رفضها لألوضاع وٕانكارها للنظاالعدید من المظاهرات تعبیرا 

تمكنت  األمنلكن قوات  ،الشاه كانت تنادي بضرورة سقوطحیث ،من مسجد شاه عبد العظیم 

 إلىمن داخل جامعة طهران  أخرىلم تكد تخمد حتى قامت التي من التصدي لهذه المظاهرة 

 إلى إضافةكالبنوك والمؤسسات التجاریة ،تم فیها تحطیم العدید من المرافق أین ،خارجها

ثبت عجز المعارضة عن  هناو  .أخرىلكنها أوقفت مرة  المنشآت الجامعیة في حد ذاتها

 أثارو  اإلیرانیةثر في الحكومة أنه الح في األفق حدث كبیر أغیر  ،)٢(المواجهة العسكریة

 إلیهمنظم لی ،من المعاهد الدینیة في مدینة قم في خروج الطلبةیتمثل و الرعب في نفس الشاه 

دستور  إلىالرجوع ین بتنحیة الشاه وعودة الخمیني و العدید من فئات الشعب مطالب

وتم ومشهد وغیرها من المدن  وأصفهانفي طهران  بأخرىمت هذه المظاهرة عّ وقد دُ ،١٩٠٥

 خاللها هتفت وقد ،وغیرها اإلیرانيفیها التعرض لمراكز الشرطة ومكاتب حزب البعث 

من  نوفمبر٧وبحلول  ،وعودة المنفیین وهي ضرورة إطالق سراح السیاسیین أخرىمطالب ب

مرة بالمطالبة بسقوط النظام البهلوي وضرورة قیام  وألولخذ المتظاهرون أ ١٩٧٨ عام

ة فحاول مد ید المصالحة نه ال مناص من المقاومأالشاه  فأدرك  اإلسالمیةالجمهوریة 

فحاول  ،)٣(التنازل عن مبادئها األشكالشكل من  بأي التي رفضت األخیرةهذه  ،للمعارضة

                                         
.١٩٥المرجع السابق،ص: السبكي أمال ) 1) 

.١٩٩ص : مرجع نفسهال ) 2) 
.١٠٤، ١٠٣المرجع السابق، ص :ذبیان الشمري ) 3) 
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فثارت علیه جمیع  الذي قبل بالعرض طلب المساعدة من الجبهة الوطنیة التي یمثلها بختیار

بطرده من الجبهة الوطنیة كما طرده الخمیني من الحركة قامت و  الحركات المعادیة للشاه

صالح األوضاع التي طالب الشعب فحاول إ ،لیتم نفیه فیما بعد خارج البالد اإلسالمیة

تصعید كبیر  إلى أدىما  ،ن من ذلك فأرسل الجیش إلى الشارعاإلیراني بها لكنه لم یتمك

بنهایة الحكم  إیذانا ذلك التي تمكنت من هزم الجیش لیكون ،رجال الدین ثورتهم بإعالن

ق هدفه عن طریق یحق أناستطاع  الذي ،)١(وأنصارهورمزا النتصار الخمیني  الملكي

 أنفقد سجلت التقاریر  ،في الشعب والجیش رتأثّ التي  اإلعالمیةالشعارات الدینیة والرسائل 

 إلى باإلضافة ،لهم اإلمامكبیر من الجنود انسحبوا حاملین السالح معهم بعد نصیحة  اعددً 

الجیش وا تهاجم ال :"مصدرا بذلك مقولته الشهیرة ورة تفادي الشعب االصطدام بالجیشضر 

 إلىتهیأت الفرصة للخمیني للعودة الظروف هذه في ظل و ."قلبه ولكن هاجموه في،في صدره

ل تواجد ظجمهوریة في  أیةوعدم قبوله قیام  حل وسطي مع حكومة بختیار أيرافضا البالد 

ومغادرة بعد سقوط النظام البهلوي  إسالمیةن عودته ستكون فقط بقیام جمهوریة أو  ،الشاه

قل من شهر أوبعد  ،ا نحو القاهرةمتجهً  ١٩٧٩من عام جانفي ١٦التي كانت فعال یوم ،هالشا

عدم شرعیة حكومة شاهبور  عاد الخمیني إلى طهران معلنا من نفس العام فیفري ١أي في

رج الشعب إلى الشارع فخ ،"تحدوا حضر التجول"كما أعلن العصیان المدني بقوله بختیار

م الخمیني عن قیان لیعل ،الجنرال قرباغي على االستسالم جبر القائد األعلى للجیشأُ و 

رئیسا  فتم اختیار أبا الحسن بني صدرهالفقی على ید والیة الجمهوریة اإلسالمیة اإلیرانیة

  .١٩٨٠من عام للجمهوریة في جانفي

                                         
  .٢٤، ٢٣المرجع السابق،ص : دونالد ولبر )١( 
)( ختیاري المعروفة بوالئها سیاسي إیراني وعضو بالجبهة اإلیرانیة التي أسسها مصدق ولد في أسرة غنیة من قبائل ب

   .٤٩٨المرجع السابق ، ص:  لكیالياعبد الوهاب : نظرأ للشاه ،

    )*
(

ومعناه أن سلطة الفقیه غیر مقیدة بأیة شروط ،كما انه غیر مكلف من الشعب وٕانما مكلف من اإلمام الغائب  

ویزعم اإلمام الخمیني أن لهذا المنصب  تحاسبه عن أي عمل یقوم به، أو هتسألعشر ولذلك فال یحق لألمة أن االثنى 

  .١٣٠المرجع السابق ، ص:ذبیان الشمري : نظرأ .أالحق اإللهي ولهذا ففي نظره فإن الفقیه معصوم من أي خط
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  )١(الدولةشؤون  علىالخمیني مشرفا  االمام بقيبینما  

 االجتماعیة والثقافیة األوضاع/٣

االجتماعیة حیث عرفت  تحسنا كبیرا في الوضعیة ١٩٧٢، ١٩٦٣خالل  إیرانشهدت       

ارتفع و  األسرةو كذلك تضاعف عدد  ،التعلیمیة على نحو متمیزتحسن الخدمات الصحیة و 

التعلیم و على المدارس  على مجال تزاید اإلقبالكما  إلى ثالثة أضعاف األطباءعدد 

 ٢٤,٠١٤الفنیة وكلیات المعلمین من في المعاهد الحرفیة و  األعدادازدادت و  الثانویة،

 إلى ٢٤,٨٨٠على نحو مثیر من فقد تطور التعلیم الجامعي  أما،ألف ٢٢٧٥٠الى

 إلى ألف ١٨خاصة في الجامعات الغربیة من  اإلیرانیینو ارتفع عدد الطالب  ١٥٤,٢١٥

الترف ا كبیرا نتیجة االجتماعیة تدهور  األوضاععرفت  ١٩٧٢بعد لكن و  .ألف طالب ٨٠

سوء  من اإلیرانیین یعانون من%٤٤ أنحیث تشیر الدراسات  ،الذي یعیشه الشاه وحاشیته

من السعرات الحراریة التي حددتها منظمة الصحة  %٩٠قل من یتلقون أ %٢٣نالتغذیة وأ

 إلى إضافةتسارع ظاهرة الهجرة وتفاقمت المعاناة في المدن اإلیرانیة  إلى أدىما  ،العالمیة

تحسنا كبیرا خاصة في  األوضاععرفت  اإلسالمیةوبعد الثورة  ،)٢(االجتماعیةانتشار اآلفات 

ة منشأ ٤٤٣٠٠٠ وحدة سكنیة وتزوید ١١٣٧٢٨فقد تم بناء  االجتماعیةمجال الخدمات 

ذوي الدخل  وٕاعفاءالعمال  أجوروزیادة منح قروض للمواطنین  إلى باإلضافةودار بالكهرباء 

  .)٣(كم من الطرقات والمسالك ٤١٩٨٣الضعیف من الضرائب مع شق وتعبید 

وقد ،یدا للنظام طوال سنوات حكم الشاهبالنسبة للجامعات فقد ضلت خصما عن أما       

 أو األساتذة إبعادعدیدة ما بین االسترضاء والقهر وذلك من خالل  أسالیباتبع الشاه 

       األماكنلین للنظام في االمو  توظیفالشاه حریصا على وكان  ،فصلهم وأاعتقالهم 

                                         
  

  .٢٠٢و ١٩٨ صالمرجع السابق،  :هالة العوري) 1( 

.٥٣، ٥٢المرجع السابق ،ص :وديالشاهر  ) 2 ) 
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في جامعة  األساتذة إلىلمعاملة فانظموا انفس  بخصوص الطلبة فقد القواو  ،الحساسة

  :طهران ورفعوا مجموعة من المطالب منها

 ضمان حریة التعبیر.  

 الحرس الجامعي إلغاء.  

  منح االستقالل الكامل للجامعات والمعاهد التعلیم العالي.  

 النشاط االجتماعي وٕاحیاء ردواالجامعیین الذین طُ  عودة جمیع.   

  .)١(نه لم یتمكن من ذلكأ إالالوضع  إلصالحورغم محاوالت الشاه 

 وٕانما إلیراننه لیس فقط الحاكم السیاسي فقد ساءت األوضاع بإعالن الشاه أ دینیا أما      

 وٕانما ،نه لیس القائم على بناء الطرق وتشییدها فقطوأ ،للمعلم والزعیم الروحي له األولالمثل 

 ،بالعراق آیة اهللا الخمیني المنفي في النجف أثار اإلعالنهذا  ،اإلیرانیینالمرشد لروح وفكر 

ملك ملوك  أنر الشعب بقول النبي صلى اهللا علیه وسلم د بالملكیة الحاكمة لیذكّ فانطلق یندّ 

 إلىبدعوة العلماء  فبدأ،ا عند اهللا مقتً  األكثرهو ، اإلیرانیینالشاهنشاه الذي ولد على ید ملوك 

هم برجال موالین لالمؤسسة الدینیة التقلیدیة واستبدا بإفسادطرد الفاسدین وكتحدي من الشاه قام 

لنشر الكتب  لنشر المخصصةا دور وٕاغالق األوقافللنظام كما قام باالستیالء على 

  .)٢(التدین إلىاندفاعا  أكثربل كان  اإلیرانيفي الشعب  تؤثرلم  األوضاعلكن هذه ،الدینیة

  

  

  

  

                                         
.١٤،١٥ص ،المرجع السابق :ولبر دونا لد ) 1) 
.٢٠٥ ــــ ٢٠٣ـ صـــ ص ،المرجع السابق :هالة العوري ) 2) 
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  الداخلیة في العراق األوضاع :الثانيالمطلب 

   األوضاع السیاسیة/١

ملت جمیع مجاالت رات شعدة تغی إیرانبل خوضها الحرب مع عرفت العراق ق      

 ١٩٦٨عام  فسیاسیا كانت العراق تحت حكم حزب البعث العربي منذ ،الدولة المختلفة

یكون العراق بمثابة العمق االستراتیجي للعالم  أنضرورة فلسفته قائمة على  تالذي كان

 الجزء الغربي ابتعاد مصر عن الساحة العربیة فيبخاصة  ،والجناح الشرقي لهالعربي 

مؤتمر  أولفتم عقد  ،النظام العراقي لیمثل دوره في الشرق إلىبرزت الحاجة  أین ،لعربيا

لدراسة خیانة مصر للقضیة  ١٩٧٨من عام  نوفمبر ٢قیادة العراق في عربي ب

شجع األمر الذي  ،كامب دیفیداتفاقیة  عقد بعدزاد التأیید العربي للعراق  كما،العربیة

تولیه الحكم  أثناء ن یجعل من العراق مركزا للوحدة العربیةأبحسین صدام 

وفي نفس العام تم عقد مؤتمر القمة العربي بتونس احتفل خالله صدام حسین ،١٩٧٩عام

 ،)١(إلیه ل السلطة الكاملةحمد حسن البكر لتؤو أتنحي الرئیس  بخالفة العراق لمصر بعد

فرض  وفي دائرة السلطة  أتباعهقام بتعیین لذلك  تشیید دولة قویة إلىعلى إثرها سعى ف

 أتباعهقدرته على قیادة التشدید على فرادته و  إلىكان بحاجة كما  ،علیهمالكاملة  سیطرته

عن الهویة العراقیة ما  األساطیرذلك شاعت العدید من  ثرإ ىوعل ،مركز الهیمنة إلى

یمثل جمیع نه أتم تصویره على حیث  ،بشخصیة الرئیس اإلعجابخلق حالة من 

أما  ،سات وطنیة لدعم األساطیر الوطنیةمؤس اءإنشهذا الغرض تم لفالشعوب العراقیة 

كانت األبواب مقفلة بوجهه ولم یكن لهم سوى الرحیل  بالنسبة لكل من یرفض الوضع فقد

وقد عرف عهد صدام حسین إثارة بعض الفتن والطعن في فلسفة حزب  ،)٢(خارج البالد

                                         
   .١٧٢،١٧٣، ص]س د، [، ]ب د، [الدار العالمیة للكتب والنشر،  ،للحكام العربالملفات السریة  :ساندرا مكي )١( 

، ٢٩٨،ص٢٠٠٦لبنان، بیروت، الدار العربیة للعلوم، ،إدریس،تر،جابر صفحات من تاریخ العراق :تشارلز تریب )٢(

٢٩٩.   
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 بإدانةقام إضافة إلى أنه  ،الذي كان مستقرا بالنجف اهللا الخمیني آیةقبل  البعث من

صدام حسین رد علیه واصفا إال أن  ،اإلسالمتحد من حریة  أنهاالقومیة العربیة بوصفها 

القرآن كتب بالعربیة وأن  إن:"وسخر منه قائال إسالمیةلیست ثورة  بأنها اإلیرانیةالثورة 

  .)١("اإلسالمیام بدور الریادة في اإلیرانیین القعلى العرب ولیس  اهللا كتب على

  االقتصادیة األوضاع/٢

قبضته على السلطة و  بإحكامشهدت فترة السبعینات في العراق قیام حزب البعث  لقد      

سیطرة كاملة على  أي ،١٩٧٢االقتصاد من خالل سیاسة تأمیم صناعة النفط العراقیة عام 

ثروات التوزیع بعض  إعادةكما تم  ،ثروة النفط التي استغلت في بناء البنیة التحتیة للبالد

غیرها علیم و التجتماعیة التي شملت قطاع الصحة و على جمیع القطاعات االالعراقیة النفطیة 

 اقرارا كبیر عرف الوضع االقتصادي ازدهارا واست ١٩٧٩وباعتالء صدام حسین الحكم عام  ،)٢(

ارتفاع قیمة  إلى أدىهذا ما  ،أمریكیةساوي ثالث دوالرات آنذاك یحیث كان الدینار العراقي 

بلیون ١,٨د ارتفعت منفق،زیادة كبیرة كما عرفت عائدات البترول العراقیة ،)٣(الدینار العراقي

ارتفاع سعر البرمیل الواحد  إلى أدىما  ،١٩٨٠عامر بلیون دوال ٢٦,١ إلى ١٩٧٣عام  دوالر

   .)٤(١٩٧٣ما كان علیه عام  أمثالخمسة  إلى أيدوالر ٣٥ إلىالذي وصل 

  العسكریة األوضاع/٣

االستقرار االقتصادي  أدىفقد  ،األسلحةفي مجال  ا واضحاالعراق تطور  ت دولةعرف      

 فقد،األسلحة وبأقوىالجنود  بأبرعتحدیثه من خالل تجهیزه و ام بالوضع العسكري االهتم إلى

 أوالبرنامجا للتسلح لالستخدام السلمي للطاقة النوویة وبدأت العمل  ١٩٥٩منذ عام شهدت 

                                         
.١٧٨ص المرجع السابق، :ساندرا مكي ) 1)  

  .١٥، ١٤ص السابق،المرجع  :افآن الكسندر وسیمون عسّ  )٢(

  .٤٥صالمرجع السابق،  :عاطف السید )٣(

  .٦٣، صالمرجع السابق :محمد صادق صبور )٤(
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كبر من ذلك أطموحات العراق كانت  أن إال ،١٩٦٨ خالل عام السوفیتيتحاد مع اإل

بواسطة الكهربائیة تطویر قدراتها العسكریة من خالل إنتاج الطاقة  أرادتفخالل السبعینات 

عقدت ١٩٧٦عام ففي، قامت بعقد العدید من االتفاقیات ولتحقیق غایاتها ،مفاعالت نوویة

ویتم فیها استخدام " ٢تموز"وزیراك وأ "١تموز"ما مع فرنسا اتفاقیة لبناء مفاعلین للبحوث وه

طموحاته ببناء دورة إنتاج  كما قام بتطویر %٩٣ـ وقود الیورانیوم المخّصب بنسبة تقدر ب

مع ١٩٧٨و١٩٧٦ود نووي مغلقة ووطنیة فقامت بتوقیع اتفاقیة تعاون خالل عامي وق

ایطالیا واتفاقیة أخرى مع شركة بلجیكیة لبناء وحدة الستخالص الیورانیوم من خام 

 . )١(الفوسفات المستخدم في إنتاج األسمدة في مصنع القائم بغرب العراق

  :وهي أبعادثالثة  إلى محكمة مستندة إستراتیجیةتمدت على ن العراق اعإوبالتالي ف

  من االتحاد السوفیاتي والصین وكوریا  إلیهاحتاج التقلیدیة التي ت األسلحةجلب

  .الشمالیة ومن بینها الدبابات والعربات المدرعة 

 المتقدمة  األسلحةعلى الدول الغربیة خاصة فرنسا للحصول على  عتماداال

  .تكنولوجیا

 داخل العراق سوفیتیة أسلحةة لتصنیع بناء قاعدة صناعیة عراقی. 

الثالث تعبر عن رغبة العراق في التنویع في مصادر السالح بهدف بناء  األبعادهذه  إن

 .)٢(تسهیل السیطرة علیهالترسانة عسكریة في المنطقة   وأقوىاكبر 

  :والدینیة األوضاع االجتماعیة/٤

العراق زیادة في الصناعة  االقتصادي على األوضاع االجتماعیة فقد شهدت زدهاراالر ثّ أ

الرعایة الصحیة وتحسنت  ،عن قبل ت زیادة في اإلسكان نحو تسع مراتكما عرف ،والنقل

                                         
 ،مركز دراسات الوحدة العربیة،احتالل العراق وتداعیاته عربیا إقلیمیا ودولیا :وآخرونحمد  أحمد یوسف أ )١(

 .١٩٠ ، ص٢٠٠٤بیروت،لبنان،

  . ٥٨، ص٢٠١٢، األردن،دار الحامد ،عمان ،اإلیراني على األمن الخلیجيتأثیر التسلح  :عصام نایل المجالي )٢(
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محو بهدف باإلضافة إلى وضع برامج  ،عدم االهتمامشعب اعتاد لمجانیة أصبحت التي 

كما "جهاد مقدس األمیة جلأالحملة من "علیها فقد ارتفعت الالفتات التي كتب  ،األمیة

األساسیة من قبل  االستهالكیة المنتجاتاتسعت السوق االستهالكیة من خالل دعم 

التلفزیون في كل بیت ووحدة سكنیة بل وأكثر  وأجهزةحیث أصبحت الثالجات  ،الحكومة

 إن"العربیة االشتراكیةوفي خضم ثورته هذه حدد نظام البعث  ،من ذلك في كل كوخ تقریبا

لقد أرادت الحكومة من خالل  "ولكن لن یكون هناك جائع واحد،من یعمل أكثر یأكل أكثر

هذه اإلستراتیجیة تكوین وعي وطني ومحو االنقسامات القبلیة والدینیة القدیمة والقضاء 

  .)١(على المظالم اإلقلیمیة وغرس هویة عربیة عراقیة

أفكارا معارضة  حملت ،حركة دینیة خالل السبعینات العراقعرفت  دینیا فقد أما     

حزب الدعوة  تأسسنه نتیجة التقارب بین حزب البعث وحزب الشیوعي أ إذ ،العراقي للنظام

لما یشكله من خطر  الذي قام بتجنید الشباب الشیعیین الفقراء الذین عارضوا النظام البعثي

علي رمزا  اإلمامعلیهم فعرفت العراق تزاید المسیرات االحتجاجیة التي اتخذت من موت 

عندما تحولت مسیرة الحج  ١٩٧٧لمقاومة الظلم والطغیان وكانت اكبر المواجهات عام 

فقام النظام  ،من الشیعیین اآلالفمظاهرة مناهضة للحكومة بعشرات  إلىكربالء  إلى

تمكنوا  أعضاءهغلب أ أن إالالحزب الشیعي  أعضاءبقمع هذه المظاهرة ومالحقة  العراقي

یراني الدعم اإل انعدامفشلوا بسبب  أنهم إالمن الفرار إلى إیران وواصلوا نشاطهم هناك 

 تأثرت اإلسالمیةوبقیام الثورة  ،)٢(حزب البعث إسقاطجل وفشل عملیات االحتجاج من أ

العراقیة إال أن الحكومة  إیرانكانت مستقلة عن  أنهاعلى الرغم من  المعارضة الشیعیة بها

                                         
.١٧٦، ١٧٥ص المرجع السابق، :ساندرا مكي ) 1 ) 

.٢١، ٢٠ص  ،المرجع السابق :آن الكسندر وسیمون عساف ) 2) 
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الجبریة على  اإلقامةقامت بفرض  ١٩٧٩ففي جوان من عام  كثفت عملیات القمع ضدها

  .)١( اإلمام الخمینيباقر الصدر بسبب تبادله البرقیات مع  العالم الدیني

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

  

  

 

                                         
، المعهد النمساوي للسیاسة الدولیة، ]ط د،[، العراق وٕایران أسباب وأبعاد النزاع :فاضل رسول  )١(

   .٦٥،٦٦ص١٩٩٢،]د،ب[
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  .اإلیرانیةودوافع الحرب العراقیة  أسباب :المبحث الثاني 

 إلىوالعراق ومسارها غیر مفهوم دون الرجوع  إیرانالحرب بین  ندالعال ظی       

التي تناولتها منشورات ومطبوعات  األخیرةهذه ،لذلك  أدتالحقیقیة التي  األسباب

الدینیة  األسبابفقد تعددت بین  ،كانت مثیرة للبلبلة والتضلیل والتي ،الجانبین

 وهذا لظهور العدید من التناقضات، الجغرافیة باألسبابارتباطها  إلى باإلضافة،والسیاسیة

  .األسبابوسنتطرق بشيء من التفصیل والشرح في هذه  ،لدولتیناعلى نظام 

  األسباب السیاسیة:األولالمطلب 

حادة حول قیادته حیث تفاقمت على  أزمةالسبعینات  فترة لقد واجه النظام العربي خالل      

 أدتالتي  األسباب أولىوتعتبر اتفاقیة كامب دیفید مع مصر  ،النزاعات العربیة العربیة إثره

فبعد عقدها مباشرة  ،اإلیرانيمساهمتها في بروز الصراع العراقي  إلى باإلضافة ،ذلك إلى

 األمر ،یادة العالم العربيالدول العربیة عالقاتها مع مصر التي تراجعت عن قجمیع قطعت 

 أي القیادة العربیة خاصة بین المثلث العربي لحو ظهور تنافس بین الدول  إلى أدىالذي 

والسعودیة التي استغلت قوتها  ،إسرائیلبین سوریا التي استغلت مشاركتها في الحرب ضد 

 طقةالعربي في المن األمنراحت تزعم ضرورة الحفاظ على فالعراق  بینما،االقتصادیة للقیادة 

إلبراز  ،أفكارهاوالتخوف من تصدیر  الثورة اإلیرانیة بذلك قیام مستغلة، من األخطار الخارجیة

ل هذه الظروف سعى العراق للسیطرة في ظو  ،)١(دورها في الخلیج العربي وأحقیة قیادتها له

أي  إستئصالوبالتالي ، إیرانوحكمه في إلسقاط الخمیني  على المنطقة من خالل محاولته

إیدیولوجیة معادیة للعروبة بصفة عامة وأي تشجیع للشیعة العراقیین بصفة خاصة مما یقل 

وعلى خلفیة هذا السبب قامت العراق  ،خارجي أومن خطر تعرض العراق ألي تهدید داخلي 

                                         
  .١١٠،ص ٢٠٠١لبنان ، بیروت، مطبعة سیكو ، ،العرب في دائرة النزاعات الدولیة:حسین  عدنان السید ) ١( 
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ما لعبه  إلى هذا إضافة ،)١(جمیعا بدافع الدفاع عن العرب إیرانالحرب على  بإعالن

فرغم  ،بینهما وسیرها نحو الحرب ختالفاالحكم بین البلدین في تصعید الفي تناقض ال

نه ظهرت أ إال )١٩٧٩عام وٕایران ١٩٥٨العراق عام(النظام الجمهوري  إلىلهما تحوُّ 

بینما النظام ،فالنظام العراقي ینادي ویؤمن بالقومیة العربیة  ،نظامهما أولویاتفي  التناقضات

ذا األخیر بقیادة ه ،)٢(كل هذه القومیات وینادي باإلیدیولوجیة اإلسالمیة یتجاوز اإلیراني

حاول زعزعة النظام العراقي عن طریق حث الشیعة  إذ،في المنطقة  كثیرا ثرأاإلمام الخمیني 

إسالمي معادي  مما أدى إلى ظهور حزب شیعي ،العراقیین على التمرد على النظام العراقي

رئیس آنذاك صدام حسین هذه التحرشات اإلیرانیة كسبب لمهاجمة فاستغل نائب ال ،للعراق

 إلىالثورة اإلیرانیة  أفكار من خالل تصدیر اها بالتحریض ضد الدولة العراقیةإیران متهما إی

یة اهللا إٓالقاء القبض على و رضة الشیعیة بقسوة ابقمع المعالنظام البعثي العراقي  فقام  ،العراق

ومن الواضح أن أنظمة عربیة باإلضافة إلى .)٣(جماعة المعارضة حد الفاعلین فيأالصدر 

النظام العراقي كانت متخوفة من نشر الخمیني لرسالته الثوریة اإلسالمیة،لذلك قام النظام 

البعثي العراقي باإلشهار على مطالبه بإعادة مناطقه الحدودیة التابعة له وكذلك المناطق 

على تلك  إیرانوقد اعتمد صدام حسین للتحرك ضد  الث،الث اإلماراتیةاإلقلیمیة كالجزر 

تخیالت صدام حسین  إلى باإلضافةفي العراق  إلى المنفیین اإلیرانیةالتقاریر الخاطئة الواردة 

نظام الخمیني والهیمنة على  إسقاط إلىسیؤدي حتما  إیرانن شن حرب على بأ

الفرصة سانحة لتحقیق مصالحه ویرث دور  أنهذا األخیر  رأىوعلى خلفیة هذا ،)٤(المنطقة

وة العسكریة اإلیرانیة قد واعتقاده أن الق حكم الشاه لیج العربي بعد انهیاررجل الشرطة في الخ

                                         
ــــــــــة فــــــــــي القــــــــــرن العشــــــــــرین :موســــــــــى مخــــــــــول)١(  ،دار بیســــــــــان،  موســــــــــوعة الحــــــــــروب واألزمــــــــــات اإلقلیمی

 .١٢٦،ص٢٠٠٩بیروت،لبنان،

  .١٦٢المرجع السابق،ص :صبح علي) (٢

 .٦٢السابق، ص المرجع: صادق صبورمحمد  )٣ (

ـــــــة :فریـــــــد هالیـــــــداي )٤( ـــــــي الشـــــــرق  األم ـــــــدین ف ـــــــد  ، األوســـــــطوال ـــــــهتر،عب ـــــــروت  دار الســـــــاقي، ،النعیمـــــــي اإلل بی

  .١٢٣،ص٢٠٠٠لبنان،
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اعتقد و ،القوات المسلحة من تصفیة للقادة تجاهءات التي اتخذها النظام الخمیني باإلجرااهتزت 

النظام اإلیراني على  طریقة مالئمة إلجبارفي هذا الوقت سیشكل  أن شن حرب على إیران

 صدام حسین على ذلك نبذ وأفضل دلیل ،ن میزان القوى یمیل لصالح العراقأاالعتراف ب

ه بر وهذا ما اعت ،دة العراقیة على شط العرب بكاملهواستعادة السیا ،١٩٧٥معاهدة الجزائر ل

  .)١(العراق بأنه یستحق شن الحرب لنیل السلطة

تعتبر الذریعة التي أنهى بها النظام العراقي لقائمة األسباب إذ انه : المستنصریةحادثة 

مام وذلك بإلقاء القنبلة یدویة أ قیةبعد تسلمه للسلطة افتعل حادث دبرته المخابرات العرا

وفي  ،عندما كان یمر طارق عزیز إللقاء محاضرة هناك ،الجامعة المستنصریة في بغداد

العمل صحیفة الثورة العراقیة بعنوان كبیر تتهم فیه إیران بالقیام بهذا  خرجتالیوم الموالي 

وادعت  ،حد العراقیین مدعیة انه هو الذي قام بهذه العملیةأالتخریبي وقامت بنشر صورة 

وهكذا  ،نه من التبعیة اإلیرانیةأزة على كما قامت بنشر صورة جنسیته مركّ اعترافه بذلك 

وتبع ذلك أن إیران هي التي بدأت  ،هجماتها ضد إیران العراقیةاإلعالم بدأت وسائل 

ت العراق على هذه وردّ  ة العراقیة على الحدود اإلیرانیةتعتدي على مراكز الشرط

الجیش  أثم بد إیرانالحدودیة واإلعالمیة حتى قامت بقصف جوي على المناوشات 

  .)٢(١٩٨٠العراقي یتوغل داخل األراضي اإلیرانیة في شهر سبتمبر 

  

  

                                         
 ،٢٠٠٣،٢٠١١مریكيفي ظل االحتالل األ اإلیرانیةالعالقات العراقیة  :عبد الرحمان عبد الكریم عبد الستار العبیدي )١(

 .٤٣، ٤٢ص  ،٢٠١١،األوسطجامعة الشرق  قسم العلوم السیاسیة، في العلوم السیاسیة ، ماجستیر رسالة

 ،المؤسســة العربیـة للدراســات ،العــراق،حكایتي مــع صــدام فــي غـزو ســفیرا للعــراق فــي واشـنطن كنــت :محمـد المشـاط )(٢

  .٢٣٨، ٢٣٧،ص٢٠٠٨لبنان ، بیروت،
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  األسباب الجغرافیة: المطلب الثاني

من رغم بالف ،دائما محل نزاع بینهما وٕایرانظلت مسألة الحدود بین دولتي العراق       

لم  أنها إال ،المحاوالت العدیدة لترسیم الحدود بینهما من خالل العدید من االتفاقیات

تتوقف فلو تتبعنا تاریخیا نجدهما في صراع دائم حول مناطق حدودیة ترى كل منهما 

 ،)١()٧و ٦(الملحق رقمنظر أ.مثل عربستان وشط العرب ،علیها نفوذالعلى بسط  أحقیتها

موضوع دائم في تاریخ النزاعات بین العراق وٕایران وذلك بسبب قیام األولى حیث كانت 

نتیجة الموقف السلبي للثورة اإلسالمیة اإلیرانیة اتجاه مشكلة  اإلقلیممظاهرات في هذا 

هذه باعتباره إقلیم یسكنه العرب المسلمون الذین  طالبوا بالحكم الذاتي للتحول  الجنسیات

ة والطبیعة فساندت العراق هذا اإلقلیم مؤكدا على الوجه ،المظاهرات إلى صراع مع إیران

ن تكون تابعة لألراضي اإلیرانیة بأي حال من األحوال بأیمكن  وال العربیة لهذا اإلقلیم

ولذلك بقیت هذه المنطقة بؤرة صراع بین البلدین تتجدد كلما توترت العالقات بینهما 

 في المنطقةات العراق بمثابة العائق الوحید لطموح دائما كانت إیرانكما  ،)٢(العربیة 

ولم یتحقق  ،بالعدید من المحاوالت للتخلص منهفقامت العراق  ،خاصة خالل عهد الشاه

 یابه لُتحكم السیطرة على المنطقةبعد مغادرة الشاه البالد فاستغلت العراق غ إاللها ذلك 

 الدور ،)٣(المسؤول عن العرب في الخلیج العربي دور الشرطي لتلعبوتسنح لها الفرصة 

دائما تتدخل في الشؤون الداخلیة التي كانت  ،كرته إیران ذات الطبیعة التوسعیةلذي احتا

 ،بحكم التجاوزات العدیدة علیها خالل توسعاتها خاصة العراقثر محاوالتها للتوسع إ للدول

 إضعافمناطق نفوذ لتستطیع  إیجادالمجاالت الحیویة لها بهدف  أهم إحدىتعتبرها  إذ

المناطق العربیة المجاورة  إلى اإلیرانيالتدخل والتوسع  أمثلةومن  السیطرة العراقیة علیها

                                         
.١٦٢، صالمرجع السابق :علي صبح ) 1 )   

.٦٥ السابق، صالمرجع  :رسولفاضل   ) 2 
) 

 .١٦٢ص المرجع السابق، :علي صبح ) ٣( 
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وطنب موسى أبووهي دولة اإلمارات العربیة ل التابعة لها للجزر العربیة الثالثاحتال

ي بقیت وبالتال یهاإل بإعادتهامن قبل الشاه ورفضها التام  وطنب الصغرى الكبرى

شدد على ی أن إلىمنیا للمنطقة حسب المنظور العراقي ما دفعه أهذه المسألة تمثل تهدیدا 

صدام  فقد ربط ،القومي األمنمنطلقا من مسؤولیاته القومیة اتجاه  األمن وٕاحاللالسالم 

نه ال أ أساسالقائم على  مبدئهانطالقا من  اإلیرانيالتوسع ب الخلیج منطقةسالم حسین 

ولذلك قام النظام  ،)١(توسعیة إیرانیة أطماعوجود لسالم في المنطقة العربیة مع وجود 

تاریخ توقیع  أي ١٩٧٥عام إلى إیرانبقیادة صدام حسین باستغالل الظروف لتعید 

عادت  أنهابمعنى  أيعلى السطح مجددا  األخیرةلتطفو بنود هذه  ،معاهدة الجزائر

العالقات بینهما  وانفراج الفضل في حل النزاع بین البلدین لتتحول من معاهدة كان لها

خالل مبادرة الرئیس من وهذا  ،نشوب الحرب بینهما أسباب أهمعتبرت ااتفاقیة  إلى

ا جاء ملم تلتزم ب إیرانن أل ،وتمزیق نسخته معلنا عدم سریانها صدام حسین بخرق بنودها

طالب  إثرهاوعلى  ،الحدود المتفق علیها وفق هذه المعاهدة إلىفیها وذلك بعدم انسحابها 

اقتناعه صدام حسین عدم  أدركبعدما  )٢(النظر في شروط االتفاقیة بإعادةالرئیس العراقي 

لذا  ،وجد نفسه قد تنازل عن السیطرة التامة لشط العرب إذ ،١٩٧٥بما تم توقیعه خالل 

استرجاع هذا الممر المائي العظیم فبدأت بالحدیث عن ذلك وعن ضرورة انسحاب  أراد

                                         
( وهي جزیرة مستطیلة الشكل  ذات سهول رملیة خالیة  ٢كم ٢٠ل الخلیج تبلغ مساحتها میل من مدخ ٩٤تقع على بعد

،شهادة  )٢٠١١_ ١٩٧٩في آسیا الوسطى والخلیج  إلیران اإلقلیمیةالسیاسة : حجابعبد اهللا  :نظرأ األشجارمن 

  . ١٠٠ص  ،٣،٢٠١٢جامعة الجزائر  ،ــــ دراسات آسیویة  ــــ في العلوم السیاسیة  تخصص ماجستیر

  ( المرجع  :نظرأ ٢كم٩الشكل ومساحتها نحو  دائریةوهي  ،جنوب غربي جزیرة قشم  ٢كم ٥٩تقع على بعد

  .١٠١ص،نفسه

 (  المرجع  :نظرأ الخیمة رأس إمارةعن طنب الكبرى وهي على شكل مثلث خالیة من السكان وتتبع  ٢كم١٣تبعد بـ

  . ١٠١نفسه ،ص 

 عمـان، ،دار مجــدالوي، اإلســتراتیجیة اإلســرائیلیة تجــاه الخلــیج العربــي:عبـد اللطیــف علــي المیـاح وحنــان الطــائي )١(

 .١٧٧، ص ٢٠٠٢ ،األردن

 .١٦٢، صالمرجع السابق :علي صبح )٢( 
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وٕاعادتها لدولة  ١٩٧١موسى وطنب الكبرى التي احتلتها عام أبومن جزیرتي  إیران

الغنیة بالنفط التابعة  )عربستان( العربیة كما أخذت تطالب بمنطقة األحواز اإلمارات

ن العراق سعت جاهدة للسیطرة على هذه المنطقة لفرض نفوذها كي إولذلك ف )١(إلیران

إلى محاولتها لفرض السیطرة على شط باإلضافة  ،من حقول النفط إیرانتحرم  أنتستطیع 

  .)٢(مین حدودهأي یعتبر المخرج الوحید للعراق لتالذ العرب

حیث اعتبرت نفسها  إیرانهجومها على  رلتبر  األسباباتخذت العراق كل هذه       

 في منطقة الخلیج العربي نظرا لقوتها العسكریة انشط االدولة الوحیدة المؤهلة لتلعب دور 

من  على الخلیج وبالتالي فهي األقدر على الدفاع عن عروبة الخلیج لما تملكه وٕاطاللتها

مقومات سیاسیة وعسكریة وجغرافیة في مواجهة التحدیات الخارجیة وخصوصا النظام 

وما یمثله من تهدید على العراق والمنطقة ككل بعد احتالله الجزر  ،الجدید اإلیراني

كبیر في البدایة ثم شن حرب عسكریة  إعالميهجوم  وبذلك بدأت العراق بشن ،اإلماراتیة

  .) ٣( ١٩٨٠سنة 

  

                                         
)( أس الخلیج العربي الشمالي اسم مشتق من حیازات األرض وهو إقلیم یقع جنوب شرق العراق على ر :حوازاأل

من الشمال كم ٢٠شرقا یزید طوله عن°٥١و٤٨وبین خطي طول  شماال ،°٣٣و٣٠یقع بین دائرتي عرض  ،الشرقي

أعادوا  ١٩٢٥العرب وبعد احتاللهم له عامأي بالد  علیه إقلیم عربستان یونالصفو أطلق  ،كم٣٨٠إلى الجنوب وعرضه

مشكالت الحدود السیاسیة في الوطن :قاسم الدویكات :أنظر.بالد الحصون والقالع  أيتسمیته إلى خوزستان 

 .٩١،  ٩٠، ص٢٠٠٣،المكتبة الوطنیة ،األردن ،العربي

 ، ص٥١٩٩، لبنان بیروت، اإلسالمي، المكتب،١٩٩١ـ ١٩٢٤العراقبالد  التاریخ اإلسالمي،  :محمود شاكر )١(

٣١٣. 

 ) (صب كرمة حتى یبلغ طوله من م ،ة والفرات ویصب في الخلیج العربيهو نهر یتكون من التقاء نهري الدجل

المرجع : علي موال :نظرأ.وهو صالح للمالحة  عراق وٕایران،ویكون الحدود المشتركة بین ال ،كم ١١٠الخلیج حوالي 

  .٢٠٢٢ص  ،السابق

 .١٢٧ص المرجع السابق، :موسى مخول ) ٢(

 .١٠٦، ص١٩٩٠، ]د، ب[، ]د، ط[، الهالل الخصیب ، قسمالشرق العربي المعاصر :منسي محمد الصالح )٣(
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  األسباب الدینیة :المطلب الثالث

ستندوا في ذلك على نه قدیم وحتمي حیث اأسر الصراع العراقي اإلیراني إلى یف      

 ،حد أسباب الصراع بینهماألفرس والعرب الذي یعتبره العراق بین ا أي ،العنصر القومي

إلثارة البعد القومي أو  الخطاب العراقي الذي فتح المجال وسع الفجوة بین البلدین ولعل ما

بالقادسیة الثانیة استلهاما من القادسیة األولى بین  حربالعرقي وذلك من خالل تسمیته لل

 ،قاص على رستم قائد الجیش الفارسيالمسلمین والفرس التي انتصر فیها سعید بن أبي و 

ومرة أخرى استخدام العراق لكلمة المجوس  ،راع بین اإلسالم والشرككان أساسها صالذي 

األمر الذي یعتبر استثارة للنعرة القومیة والعنصریة باعتبار  ،في وصف اإلیرانیین

هذا بالنسبة للعراق أما إیران فبعد أن آلت  ،)١(المجوسیة هي دیانة الفرس قبل اإلسالم

أعلن أن حكومته و السلطة لرجال الدین بقیادة اإلمام الخمیني الذي قام ضد العالم السني 

ن واجب الشیعة أن یحرصوا أفي التاریخ للمذهب االثني عشر و  هي أول حكومة دینیة

هم طوال القرون لم انصب علیل أول إنصاف لهم في التاریخ بعد ظألنها تمث ،علیها

ن العالم السني یقف في وجه هذه وهذا ل ،الماضیة إذ لم یتمكنوا من إقامة حكم مستقل لهم

في خضم هذه التعبئة حث الشیعة اإلیرانیین ف ،منهم العراقموقف الحكومة مستشهدا ب

سمته أهذا ما  ،على معاداة العراق السني وكل من یؤیده من دول عربیة سنیة المذهب

الثورة اإلسالمیة التي اعتبرها صدام حسین خطرا على دولته وعلى باقي أقطار بتصدیر 

  .)٢(الخلیج العربي

یكون طابع  أننه ال یمكن أخاصة بوالیة الفقیه القائمة على إن النظریة اإلیرانیة ال      

ال یعرف الوطن  اإلسالمبعد ذلك ألن  إسالمیةلما كانت  وٕاال ،جمهوریة إیران قومیا

مستوى عن الوطن وقد  أدنىهي  األمةن إوبالتالي ف ،جمیعا األمةولكن  أسمىم كمفهو 

                                         
 .٣٣دار الشروق،مصر، ص ،الوفاق وهم الصراع وهمّ  العرب وٕایران أزمة الخلیج  :ویدي فهمي ه )١( 

 .٢٦٣ص ،١٩٩٣مصر، دار الثقافة للنشر، ،اإلسالمیة التاریخ المعاصر لألمة: رأفت الشیخ غنیمي )٢(
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ات باعتبارها ذ  وأرقى أهمحاولت من خالل هذه النظریة تفادي بروز شعوب تعتبر نفسها 

 األوساطالخالفات القائمة داخل  إحدىنظریة تعتبر ولهذا فان هذه ال ،شعوب متعددة

زعزعة النظام  إلىالشیعیة والتي ترفضها المدارس السنیة الن النفوذ بهذه النظریة یؤدي 

على  التأثیرشیعیة مثل العراق مما یساهم في زیادة  أقلیاتفي البلدان العربیة التي بها 

فیقول النظام  دت العراق اتجاهها الدیني القوميولذلك حد ،العالقات السنیة الشیعیة

 األمة أنویرفض ،طائفیة مذهبیة عقائدیة جامدة  ر الخمیني بطریقةیفك"العراقي 

           " األحوالحال من  بأيوالوطن ال یتعارضان مع النواحي الدینیة 

 أدتالدوافع التي  إحدىوعلیه فقد كانت التناقضات المذهبیة كما روج لها إعالم البلدین  

الحرب بین  أنتعرفون  إنكم:"الخمیني قائالفقد صرح آیة اهللا  ،نشوب الحرب بینهما إلى

فیجب  ،واإللحادبین القرآن  ،ونظام البعث العراقي هي حرب بین الكفر واإلسالم إیران

دافعنا هو مبادئ .... اإلسالمنه یحارب لخدمة أیعرف  أن اإلیرانيعلى الشعب 

  .)١("اإلسالم

  

  

  

                                         
 . ٣٦، ٣٥ص، ١٩٩٢السابق،  رجعالم :رسولفاضل ) ١(
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   ١٩٨٨-١٩٨٠یرانیةتطورات الحرب العراقیة اإل :الثالثالمبحث 

النظام العراقي بقیادة الحدود الدولیة بین البلدین قرر  بعد المناوشات التي حدثت على      

مجلسه حیث قام بحشد قواته العسكریة على  ،صدام حسین بشن هجوم على إیران دون استشارة

ه من لهذا فإنتجاوزات اإلیرانیة تزداد كل یوم ن الائیة وأحرب وقها الحدود اإلیرانیة بدافع أن

لذلك قامت الحرب بین البلدین في  ،وعن المنطقة ككل أراضیهالعراق الدفاع عن  واجب

ثر تهنئة الرئیس العراقي إة الجوابیة التي بعثت بها إیران تعتبر الرسالو  ،)١(١٩٨٠سبتمبر ٢٢

السیاسیة واإلعالمیة  حمد حسن البكر على نجاح الثورة اإلیرانیة اإلسالمیة بدایة للحربأ

اتبع  و السالم على من" إذ أن اإلمام الخمیني ختم رسالته بما یلي ،على العراق اإلیرانیة

تصریحات أقطاب النظام  كذلك و ما زاد من التوتر بینهما ،یقال لغیر المسلمین ماهذا و " الهدى

فبرزت التنظیمات ،ورة شعبیة إلسقاط النظام العراقياإلیراني الذي قام بالتحریض للقیام بث

لتي هددت األمن الوطني السیاسیة العراقیة الشیعیة وشنت العدید من األعمال التخریبیة ا

مما أدى إلى أن تتخذ العراق  ،القدرات العسكریة العراقیة وبعض القادة السیاسیینالعراقي و 

على العراقیة ا جدا،حیث بلغت التجاوزات منها خاطئً  اً مجموعة من ردود األفعال كان عدد

 ١٩٨٠ من عام ففي جویلیة ،)٢(الجویة العدید من االعتداءات المباشرةالحدود البریة والبحریة و 

قواتها على الحدود العراقیة حیث بدأت باستعمال المدفعیة لقصف الدوائر بحشد إیران ت ردّ 

ما جعل االشتباكات تأخذ ،جویلیة٢٨ب العراقي في یمخفر الش فتم قصف ،الحدودیة العراقیة

قالوا إن الجیش اإلیراني عندما  إیرانالمسؤولین في  أنمنحى آخر یقترب من الحرب حتى 

                                         
 

( 1) Sam Rzavi : la politique étrangère iranienne Vis-à-vis des arabes shiites, mémoire 

présenté comme exigence partielle de la maîtrise en science politique, université du Québec a 
Montréal ,2009 ,P 60 . 

دار آمنـــــــة ، ]ط،د[ ،٢٠٠٣الـــــــى١٩٧٣معـــــــارك الجـــــــیش العراقـــــــي الكبـــــــرى مـــــــن عـــــــام :مجیـــــــد الحمـــــــداني  رعـــــــد )٢(

  .  ٨٦ص ، ]س ،د[،األردن،عمان،للنشر
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تسقط التي  ،بیان إعالننه في لحظة و بمجرد أو  إرجاعهبغداد سوف ال نتمكن من  إلىیتجه 

 كانت االشتباكات قد تصاعدت ١٩٨٠ أوت عامفي و  ،ونها الحكومة البعثیة وصدام حسینیسم

 ٢٧في  أما.لم یوقف مد العراق بالسالح إذتحاد السوفیاتي جاءت مصحوبة بالتهدیدات ضد اإلو 

خطورة عندما  أكثرحجما  أخذتالمعارك قد  أنطهران  أعلنتفقد من عام ١٩٨٠ من عام أوت

قد  إیرانن أخاصة و  ،معظم المراكز الحدودیة إلىامتدت منطقة قصر شیرین و  إلىوصلت 

 .            )١(رضأ_رض أمرة صواریخ  ألولاستعملت و 

 القوات العراقیة: أوال

مدرعة  أربعةمنها  ،اثنتي عشر فرقة بمجوعهایالق ذات تتكون من ثالث ف :القوات البریة

الجویة فتتألف  أماواثنان منها مشاة آلیة وخمسة مشاة وواحدة مشاة جبلي ولوائین قوات خاصة

ثالث مجموعات القوات البحریة فتتكون من  أما ،والمهام األنواعمن مئتي طائرة مختلفة 

عدد من  إلى باإلضافة األلغامعدد من زارعات و  إنزالطوربید وست سفن زوارق قتال سریعة و 

 . ماتالحوا

ق منها خمسة مدرعة واثنان تتألف القوات البریة النظامیة من تسع فر : اإلیرانیةالقوات :ثانیا

الغیر النظامیة فهي نوعان الحرس  بالنسبة للقوات أما ،لوائین مضلیینو مشاة  أربعآلیة و 

لقوات الجویة فكانت تتألف من ثالثمائة ا أما )البسیج(الفقراءالمتطوعون و  )باسداران(الثوري 

القوات البحریة من وخمسة عشر طائرة مقاتلة و مئتان وخمسة هلیكوبتر في حین  تتألف 

مجموعة حوامة و  عشرمجموعات من زوارق الحراسة واثنا وأربعاثنان فرقاطة ثالث مدمرات و 

الدولتین  أن إالاالستقرار السیاسي والعسكري  وعلى الرغم من عدم ،)٢( ممن زارعات األلغا

                                         
 . ١٢٥ص  ،المصدر السابق: نیكوال الفرزلي )١( 

 .٩١ ـــــ ٨٩ ـ صــ ص،المصدر السابق :رعد مجید الحمداني )٢( 
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تقع اغلب  إذ ،عمقها االستراتیجي إیرانعیوب فمن مزایا دخلتا الحرب و لكل منهما مزایا و 

وجود جیش نظامي كبیر و قوة  إلىفة ضاباإلالعراق و  إیرانمدنها بعیدا عن خط الحدود بین 

الخمیني دورا  اإلمامكما لعبت الروح الثوریة الوطنیة التي بثها  ،مسلحة جدیدة نصف مدربة

أنها واجهت العدید من العیوب منها توقف  إال ،كبیر في رفع معنویات القوات اإلیرانیة

 اإلداريضعف النظام لضباط و في تدریب انقص شدید إلیران و  التموین العسكري األمریكي

أما العراق فلقد استغلت مزایاها في الحرب والتي  .الداخلي األمناستمرار مشاكل الجدید و 

 بدأتالتي و  ،استغاللها لعالقاتها الحسنة مع جیرانهاالعسكري و ي استقرارها السیاسي و تتمثل ف

 إلى باإلضافة ،تنوع في مصادر السالح إلى أدىمما  ،في التحسن خالل السبعینیات

افتقار قواتها ارها للعمق االستراتیجي و اق افتقاستقرارها االقتصادي ولكن ما یعاب على العر 

 )أكراد،شیعة،سنة (التوتر القائم بین الطوائف العراقیة المختلفة إغفالهذا دون  ،للتدریب الجید

)(١.  

  

  

  

  

 

  

                                         
  .٦٧ ــــ ٦٤ ص ـــــ ، ص١٩٩٤، ]، بد[، ]د، ن[، ١٩٨٨ـ١٩٨٠الحرب العراقیة اإلیرانیة  :المشیرعبد الحلیم أبو غزالة  )١(
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  ١٩٨٢الى ١٩٨٠من سبتمبرالتعرض الوقائي العراقي مرحلة  :األولالمطلب 

 من الطائرات ٢٠٠ما یقرب من شنت  ١٩٨٠سبتمبر  ٢٢من یوم  ١٤:٠٠على الساعة ال      

والتي ،اإلیرانیةالمقاتلة العراقیة مرة واحدة هجوما مباغتا على جمیع المطارات العسكریة والمدنیة 

لیتم في الیوم  ،على إثرها تم اإلعالن رسمیا عن الحرب بعد العدید من المناوشات واالشتباكات

كم من الحدود الدولیة ولم تكد تصل نهایة ٨٠٠الموالي استهداف قوات الحدود اإلیرانیة على طول 

سبتمبر حتى تمكنت القوات العراقیة المهاجمة من احتالل أراضي إیرانیة تقدر بضعف مساحة 

كم في قواطع ٧٠وكانت قد تجاوزت ،لبنان التي شملت على أراضي جبلیة ومناطق زراعیة وغیرها

ل هذه المرحلة كان التخطیط العام خال و سربیل زهاب في الشمال وقاطع دیزفول في الجنوب

دولتان العظیمتان وستهرع ال ،ة خاطفة لمدة ستة أو سبعة أسابیعللحرب بأنها ستكون حرب وقائی

واستمرت القوات العراقیة في التمسك  ،)١(على تدفق النفط في منطقة الخلیج العربي إلنهائها حفاظا

على هیئات  االستیالءدیل أوضاعها أو ولم تحاول تع ،لشریط من األرض الذي استولت علیهبا

ومن المظاهر الملفتة للنظر  ،ضربات مضادة إیرانیة أوحاكمة تساعدها في صد أي هجمات 

وكان  ،خالل هذه الفترة استمرار توزیع مجهود المدفعیة العراقیة على طول هذه المواجهة الواسعة

هجوم إیراني  أيعلى ثبات الدفاع والوقوف ضد  كبیر تأثیرلحشدها في القطاعات الهامة 

  .)٢(متوقع

بالعمق اإلیراني إللحاق الضرر  اإلستراتیجیةجویا فقد قامت العراق بمهاجمة األهداف  أما      

وعلیه فقد شن  ،ومنها القوات الجویة وقواعدها ومقرات القیادة ،ألهداف اإلستراتیجیة والعملیاتیةبا

طیف الحدیثي على العدید من المناطق لالقاطع األوسط بقیادة الركن عبد الالفیلق األول هجوما في 

                                         
 ( 1 ٩٤- ٩٢صــــ  ص،المصدر السابق :رعد مجید الحمداني) 

.٩٩ ،٩٨ص السابق،المرجع : غزالة المشیر أبوعبد الحلیم  ) 2)  
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الفیلق اآلخر بقیادة الركن  ماأ ،زین القوس ومحور الكوتو وهي محور خانقین وقصر شیرین 

ب والشالمجة یالشالنعیمي في القاطع الجنوبي فقد شن هجوما على محور العمارة  ایهتإسماعیل 

أما بالنسبة للفیلق األول فقد ُخّصص للدفاع بقیادة فارس  ،وعبدانارون والمحمرة وكذلك نهر الك

  . )١(نعمة المحیاوي في القاطع الشمالي

فازداد المتطوعون الذین سمحت تضحیاتهم وم العراقي في إیران صحوة وطنیة حدث الهجألقد 

أكتوبر وفي  ٢٤التي سقطت یوم  ووقعت معارك عنیفة في خوارمشهر ،الجیشبإعادة تنظیم 

بینما فتحت جبهة جدیدة في  ،عبادان وهما المدینتان الكبیرتان اإلیرانیتان بمنطقة شط العرب

ن الجیش العراقي لم یتمكن من التغلغل داخل المناطق اإلیرانیة بفعل أخاصة و  ،مناطق أكراد إیران

  .)٢(عمقها االستراتیجي مثل مدینة طهران 

إیران تمكنت من استعادة  أنعلى المدن بید  االستیالءمرحلة هي تعتبر هذه المرحلة       

 عركة فك الحصار على میناء عبادانم دتعإذ األولى بینهما  االشتباكاتتوازنها بسرعة خالل 

كبیرا بعد تعرضها  امعركة حققت خاللها إیران انتصارً  أول ١٩٨١اإلیراني بدایة صیف عام

خاللها عددا كبیرا من الضباط والجنود العراقیین كما تعتبر هذه  أسرتحیث ائم للعدید من الهز 

لتأتي الدفاع  إلىحیث تحولت العراق  ،األخیرة الخطوة األولى لتحریر باقي المناطق اإلیرانیة

وتلتها معارك  كریا والتي سمیت بمعركة البساتیننجاحا عس إیرانالمعارك التي حققت فیها ثاني 

  إلى  واالنسحاب إیرانمع  رام حسین على عرض وقف إطالق الناصد أجبرت ،مظفرة أخرى

                                         
  .٩٥، ٩٤ ص ،المصدر السابق: رعد مجید الحمداني  )١(

الــــــــدار ،٢ط ،عبــــــــد الحكــــــــیم االربــــــــد،تر ، المشــــــــرق العربــــــــي واألطمــــــــاع الدولیــــــــة ،اللعبــــــــة الكبــــــــرى :هنـــــــري لــــــــورانس)٢(

 .٤٥٥ص ،١٤٢٨،لیبیا،ةمصرات،الجماهیریة
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على  وأصر ذلك رفض العرض، لكن الخمینيبهذا  إیرانالحدود الدولیة على أمل أن تقبل 

فاستمرت في عملیاتها وقامت  ،)١(شك بدونلقواته النصر سیكون  أنالحرب معتبرا  صلةموا

المناطق حیث قامت الطائرات الحربیة اإلیرانیة بقصف مناطق عراقیة بالهجوم على العدید من 

وهوك والغزالي ما جعل القوات العراقیة  لحسین ومدینة خانقین ومخفر قتیبةعدة مثل مخفر ا

والتي تمت على إثرها إزاحة القوات اإلیرانیة  ،تتجه نحو الحدود التي دارت فیها معارك عنیفة

عملیات القصف تتصاعد  أخذتكما  ،١٩٨٠من عام سبتمبر ٩من منطقة زین القوس في 

والخارجة  إلیهعدد من السفن الداخلة  أصابتحیث  ،بشكل مكثف في منطقة شط العرب

 .)٢(منه

 

 

 

 

 

    

  

  

                                         
. ٤٨ص ،المرجع السابق :عاطف السید ) 1)  

.١٢٧ ،١٢٦ص ،المصدر السابق  :نیكوال الفرزلي ) 2 ) 
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   ١٩٨٤ جوان إلى ١٩٨٢من فیفري إلیرانمرحلة التعرض المقابل  :المطلب الثاني

من تحقیق انتصارات حاسمة من خالل خالل هذه المرحلة من الحرب  إیرانتمكنت       

غلبها مظفرة فتعتبر معركة الشوش وفك الحصار عن أكانت  ،خوضها للعدید من المعارك

من المعارك الحاسمة التي وضعت وهي  ١٩٨٢دیزفول التي وقعت في مارس من عام 

سر ما یزید عن خمسة أقد تم خاللها ف ،من هزیمتهما ادني أوقادسیة صدام قاب قوسین 

 ،عراقي ألفمن بینهم ضباط ذو رتب كبیرة وقتل نحو خمسة وعشرون  ،عراقي ألفعشر 

ات برز نتائجها تحریر مدینة الشوش وفك الحصار عن دیزفول وانسحاب القو أمن كان و 

كثیرا من نتائج هذه  تأثربالنسبة للجانب العراقي فقد  أما ،العراقیة حتى الحدود المشتركة

عركة التي بدأت آثارها تظهر على الرئیس العراقي صدام حسین الذي اعترف وبنفسه ألول الم

تعتبر من  أخرىمعركة ١٩٨٢ عام في ماي ندلعتكما ا ،مرة بالهزیمة على شاشة التلفزیون

جسور  أقامتكما  برت تلك القوات نهر قارونحیث ع أراضیهالتحریر  اإلیرانیةكبر المعارك أ

الحدود  إلىدفعت بالعراقیین  إذ أهدافها إیرانوقد حققت خاللها  ،خوارمشهرعلى مدینة 

هذه الظروف قررت القیادة العراقیة سحب قواتها ل نتیجةو  ،جندي ألف ٤٥نحو  تسر أالدولیة و 

كما قدم  ،العراق دولة محبة للسالم أنبدافع  إیرانالحدود واقتراح السالم مع  إلىالعسكریة 

   .)١(١٩٨٠لالستیالء على هذه األراضي عامصدام حسین مبررات 

 إمكانیةمن  زعز  االنتصارهذا  إنفي كتابه  غينارا إحسانوفي هذا الصدد یقول       

الحدود الدولیة المعترف بها  إلىالسالم التي منحها صدام حسین مقترحا تراجع فرق جیشه 

جنوب  اإلسرائیلياجتاح الجیش  ١٩٨٢ عام منجوان  ٦من هذا االقتراح وخالل أیامقبل 

نحضر  بدأنا" یقولذا الصدد وفي ه ،إیرانتحقیق سالم مع  إمكانیة األفقفالح في  ،لبنان

                                         
٤٩ ،٤٨ص ،المرجع السابق :عاطف السید)  1)  
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صفحة یتعلق بإعادة بناء المناطق  ١٠٠لصیاغة اقتراحات للسالم مع العراق تتكون من 

حضیر للمرحلة للت إیران بدأتخالل هذه الفترة ، "الفترة  التي هدمتها الحرب خالل تلك

االستعانة بالخبراء والمهندسین إلعادة البناء في جمیع المجاالت ویقول  االنتقالیة عن طریق

یطلع علیه الرئیس  أنیجب  )التقریر(علینا احد األصدقاء بأن هذا العمل  أشار"كذلك 

 إیرانن ما أفسد مشروع السالم بی العسكریة القوات اإلیرانیة واصلت عملیاتها أن إال ،"بنفسه

إلیرانیة والعراق وفقدت خصوصا فرصة تاریخیة إلعادة خلق وحدة وطنیة شاملة ألن القوات ا

وانتشرت بین صفوف هذه القوات الحماسة واألمل بالسالم وقد  تجاوزت الحدود العراقیة

من  أكثرتدوم  الأالحرب یجب  أنالحرب مع الحرس الثوري حیث قدروا  أوضاعتناقشت 

إال أن .)١(وذلك ألنه كلما تجاوزت القوات اإلیرانیة الحدود العراقیة فقدت قوتها أشهرستة 

تمرت تدافع وتهاجم في نفس الوقت واصلت على العراق حیث است یةیراناإل تجاوزاتال

معركة خوارمشهر شنت هجوما على كردستان واقتربوا من نهر الدجلة ،كما  إلىفباإلضافة 

ي جنوب العراق لكن األخیرة تمكنت من الرد باستعمال الغازات استولوا على جزیرة مجنون ف

تمكن من تحقیق انتصارات  اإلیرانيالجانب  أنوبالرغم من  ،)٢(ضدها ١٩٨٣السامة عام 

 أكثر أصبحتوضعیته  أنإال ) ١٩٨٤لىإ ١٩٨٢( خالل هذه الفترة أراضیهواسترجاع 

مبادرته بالهجوم وتجاوز العمق قبل  من خالل من ذي انكشافا  أكثرخطورة إذ كانت 

كبیرة من النساء  اأعدادتم على إثرها قتل لینتهز العراق الفرصة للهجوم ف االستراتیجي العراقي

أن اإلعالم العربي والعالمي بقي  إالورغم هذه المأساة  ،)٣(أسابیع أربعخالل  واألطفال

                                         
ــــــــى ســــــــجون الثــــــــ: يإحســــــــان نراغــــــــ) ١(   ــــــــالط الشــــــــاه إل  بیــــــــروت، ،دار الســــــــاقي،٢ط،مــــــــاري طــــــــوق ،تر ،ورةمــــــــن ب

  .٢٧١،٢٧٢ص،١٩٩٩لبنان،

  .٢٣٣ص المصدر السابق،:معاشي بن ذوقان العطیة ) ٢( 

(3) 
Ali Javed :chemical weapons and the Iran irak war: A cas study in Noncompliance, the 

nonproliferation review, spring, 2001,p 47. 
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وبقي  ضد الجیش اإلیرانياألعصاب في معركة الفاو  استخدام غاز إلىباإلضافة  ،صامتا

سنوات الموافقة على وقف  داألمر الذي فرض على إیران بع ،هذا األمر طي الكتمان أیضا

 . )١(١٩٨٨من عام ماي  ٨النار یوم  إطالق

أوال  أعراق كسالحه الكیماوي المفضل فبدوفیما یخص الغازات السامة فقد اعتمده ال      

هذا الغاز  ،باستخدام السارین ثم غاز األعصاب الذي یقتل بعد بضع دقائق من استنشاقه

ورغم  ،كسالح دائم في المعارك" ن الجحیمالسم م"علیه ونستون تشرشل تسمیة  أطلقالذي 

ه كبدتها خسائر كبیرة ضمن ان إال ،وأقنعةمن حقن  اإلیرانیةاالحتیاطات التي اتخذتها القوات 

 فزاد صدام حسین من استخدامه لهذا السالح وهذه المرة قام بتوزیع غاز الخردل اصفوفه

 إدانتهلم تستطع  األممبعثة  أن إالوفي ظل هذه الممارسات لصدام حسین المتزایدة  الحارق

  .)٢(في بدایة حربها إیرانما كانت تعتقده  أكدهذا ما  ،تعزیز القوة العراقیة إلىبل ذهبت 

  

  

  

  

 

                                         
   (1) معاشي بن ذوقان العطیة : الغزو األمریكي للوطن العربي، دار األهلیة،عمان،األردن،٢٠٠٧ ، ص٢٣٣.

 )( شیرین : انظر. دبفقدان البصر ثم السعال الحا یبدأ ،غاز له رائحة ممیزة وهي رائحة الثوم وما من تریاق له یقتل ببطء

  .٩٣ص،٢٠١١،لبنان ،بیروت ،دار الساقي،٢ط ،حسام عیتاني،تر ،واألملتستیقظ مذكرات الثورة  إیران:عبادي

  .٩٢،٩٣ص،مرجع نفسه ال ) ٢( 
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  ١٩٨٨فریلأ إلى ١٩٨٤ جوان من مرحلة حرب االستنزاف: الثالثالمطلب 

فقد هاجمت العراق ناقالت البترول  ،١٩٨٤بدأت هذه الحرب بین الدولتین عام       

بمهاجمة ناقالت  إیرانت علیها فردّ  ،اإلیرانیة ودمرت موانئ تصدیر النفط في جزیرة خرج

ضطر العراق ا ام ،لعربیة التي قررت مساعدة العراقالنفط الكویتیة وغیرها من ناقالت النفط ا

جزیرة الراك في مضیق هرمز حیث تتواجد الناقالت العمالقة للبترول  إلىلنقل مستودعاتها 

األمر الذي كان  ،قامت العراق بتدمیر أجزاء هامة من المیناء البترولي اإلیرانيإذ  ،)١(اإلیراني

هذه األخیرة التي قامت بإرسال تهدیدات من  ،اإلیرانيله األثر البالغ على تصدیر البترول 

د یجمتالمالحة في الخلیج و مما یؤدي إلى شل حركة  ،لمضیق هرمز إغالقها إمكانیةخالل 

صواریخ  أصابتفریل أ ٢٥وبالتالي ففي  ،لدول الخلیجیةالجزء األكبر من صادرات البترول ل

كما دمرت ، من میناء خرج اإلیراني أبحرتالناقالت السعودیة التي كانت قد  إحدىعراقیة 

  .)٢(١٩٨٤ماي من عام  ١٥و٧في  عراقي في هجوم جوي أخرىلدول ناقالت 

خالل خوضها لعدة  نتصاراتاالرحلة بتحقیق العراق العدید من لقد تمیزت هذه الم      

المحاذي بهور الحویزة بین  ،شرق نهر دجلة ١٩٨٥معارك عام  أهمهامعارك كان من 

وأفضل معركة هجوم  أهمتعتبر  إذ "بتاج المعارك"ومیسان والتي سمیت محافظتي البصرة 

خالل هذه متدنیة مقابل شنتها القوات العراقیة حیث كانت الروح المعنویة للقوات العراقیة 

التي خلفت العدید  خالل المعركة األولى إیرانالمعركة نتیجة االنتصارات العدة التي حققتها 

                                         

خسائر محدودة بالخصم ولكنها مستمرة  إلحاقالتي یتخذ فیها الصراع شكل اشتباكات جزئیة وتستهدف هي الحرب )  

استنزاف في موارد الخصم المادیة والمعنویة تمهیدا لتوجیه ضربة حاسمة  إلىومتكررة على امتداد زمني طویل بحیث تؤدي 

هذا  عن مواصلة الحرب ویطبق لدفعه الخصم أو األسلوبمیزان القوى لصالح الطرف الذي یتبع هذا  إلىحین یتحول 

  .١٧٩،١٨٠المرجع السابق،ص :عبد الوهاب الكیالي  :نظرأ. الحرب النظامیة على األسلوب
 .٦٥ص،المرجع السابق  :محمد صادق صبور ) ١(

 .٨٠ص السابق،المرجع  :فاضل رسول) ٢(
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والتي تعرف بالتتابع مما حقق  إیرانمن الخسائر البشریة نظرا لإلستراتیجیة التي اتبعتها 

ازدیاد  إلى أدىما ، )١(العراق بقیت صامدة  أنإال  ،ة عملیاتهافي كاف اإلیرانیةنجاحا للقوات 

ما دفع ،١٩٨٧خطورة هذه الحرب على البلدین وعلى جمیع الدول المجاورة خالل عام 

جل أمن  األمریكیةتضاعف ناقالتها من االتحاد السوفیاتي والوالیات المتحدة  أن إلىبالكویت 

وهي معركة  الأخطر معركة أنشوب نفس السنة كما عرفت  ،)٢(تحقیق التفوق البحري الدولي

والتي أطلق ،ستنزاف بالنسبة للطرفیناالمعارك كبر أشرق البصرة التي تعد من  لشالمجةا

علیها الجانب العراقي بمعركة الحصاد األكبر نتیجة الخسائر البشریة الكبیرة في صفوف 

خاصة في البحر  التي عرفت تزاید كبیر في الخسائر األخیرةهذه  ،اإلیرانیةالقوات العراقیة و 

التي استهدفتها العراق باعتبارها الشریان  اإلیرانيالبترول  ت وموانئمن خالل تدمیر ناقال

   .)٣( هااالقتصادي ل

معظم قدراتها البحریة  تفقد دمر  إیرانعلى  واألمریكیةتواصل الهجمات العراقیة لنتیجة       

تقبل بقرار  ١٩٨٧جعلها خالل عام ما فادحة البشریة ال خسائرإضافة إلى ال ١٩٨٨عام 

وانعزالها عن هذه الهیئة  إیرانفقد استغل العراق انشغال  المتحدة األمملهیئة  األمنمجلس 

ودول  األمریكیةالمقصودة من خالل تحسین عالقاته مع الوالیات المتحدة  إستراتیجیتهوبفعل 

 إیرانالسیاسیة والعسكریة واالقتصادیة ویجعل  أهدافهیحقق  أنالخلیج المجاورة فقد تمكن من 

  .)٤(النار بینهما إطالقتقبل باتفاق وقف 

  

                                         
 .١٠١ص ،المصدر السابق :عد مجید الحمدانير  ) ١(

 .٣١٥ ،٣١٤ص ،المصدر السابق :شارلز تریب )٢(

 . ١٠٢ص  ،المصدر السابق :عد مجید الحمدانير  ) ٣(  

 .٣١٥ص ،المصدر السابق: تشارلز تریب ) ٤(



 ................١٩٨٨ا��١٩٨٠من��وإيرانقيام�ا��رب�ب�ن�العراق� :يالفصل�الثا�

 

 
73 

   ١٩٨٨وتأ إلى ١٩٨٨ فریلأ من العراقیةمرحلة معارك التحریر  :المطلب الرابع

فبالنسبة  ،اإلیرانیةتعتبر هذه المرحلة هي المرحلة الحاسمة ضمن الحرب العراقیة       

طوال  إیران أنفال شك  ،هبیة لتحریر مدنه واسترجاع قوتهللجانب العراقي تعتبر الخطوة الذ

آخر  أنمعتقدة تحقیق بعض االنتصارات والنجاحات قد تمكنت من  ١٩٨٧الى ١٩٨٢الفترة 

جل السالم أالتي سترضخ لشروطها من  ،بجنوب العراق ١٩٨٧هجوم لها سیكون خالل عام 

العراق عزز إستراتیجیة خاصة بعد  أنلكنها فشلت ولم تستطع المواصلة في حین  ،بینهما

عالقاتهم مع مصر العرب  أعادحیث  ،١٩٨٧نوفمبر  ٨ة عمان الطارئة في عقد مؤتمر قم

مصر من دعم اقتصادي  أمدتهتخطیطه لما  بإعادةالذي قام  ،دفعة قویة للعراق أعطتالتي 

انهیار القوات اإلیرانیة  إلى أدتالتي  ،)١(مرحلة الهجوم إلىحولته من مرحلة الصمود 

التخطیط العسكري الجید المتمثل في  إلىوجنوحها للسلم مع العراق ویرجع هذا التفوق العراقي 

الذي قام بعدة و  ،الحشد السریع والتنفیذ الدقیق للجیش العسكري لمختلف العملیات الهجومیة

سمیت بمعركة  والتي١٩٨٨فریل أ ٨١و١٧ة تحریر قاطع الفاو یومي معارك بدأت بمعرك

فوزا وحققت فیها القوات العراقیة  لذلك العام یوم من رمضان ألولها رمضان مبارك لمصادفت

تقدم الحرس الجمهوري نحو الشرق أي شرق البصرة لتخوض مع الفیلق الثالث  ثرهإكبیرا على 

نا بقیادة اللواء الركن صالح عبود معركة قاطع الشالمجة التي سمیت عراقیا بمعركة توكل

  . )٢(١٩٨٨ من عام ماي ٢٥و كان ذلك یوم ، اا كبیرً وقد حققت انتصارً  ،األولىعلى اهللا 

                                         
،ع  مجلة السیاسة الدولیة ،>>مفاوضات السالم العراقیة اإلیرانیة ومستقبل السالم في منطقة الخلیج << :علي إبراهیم )١( 

 .٤٤ص ،١٩٩٠ االهرام،،مركز ٩٩

  .١٠٥ص،المصدر السابق :رعد مجید الحمداني ) ٢(
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 إذعلیها بحرب المدن  أطلقهذه الحرب  أن األملشیرین عبادي في مذكرات  تذكر      

تقتصر على المناطق الحدودیة وتتكرر هذه العملیات على  العراقیة كانت الضربات الجویة

هدیر الطائرات العراقیة المقاتلة ":أوردته في كتابهاكما  أصبح إذطهران وباقي المدن یومیا 

 أعلنتوقد  "عشرین صاروخ إطالقبمثابة الضجیج الیومي في حیاتنا وفي بعض األیام یتم 

جل أمن  اإلستراتیجیةاتبعت هذه  وٕانماال تستهدف المدنیین  أنهاالعراق خالل هذه الفترة 

 إجبارهابهدف هم یقومون بالضغط على حكومته ممارسة الضغط على المواطنین الذین بدور 

كما استهدفت العراق شط ، )١(حالة الحرب بینهما وٕانهاءعلى قبول السالم العراقي المقترح 

التي فقدوها  األرضواستردوا  بعد ذلكطهروا مشارف البصرة و  العرب وتمكنوا من استعادته

 ثرإالجیش  أغلبیة رّ ضعف القوات اإلیرانیة وفزعها فف وفي ظل هذه الظروف ظهر،سابقا 

عام  سترجاع مجنون التي احتلتها إیرانمن ا هاتمكنو هجوم العراق على الجبهة الوسطى 

معركة توكلنا على اهللا الثالثة التي كسبتها وبالنسبة آلخر معارك التحریر فتعتبر ، )٢(١٩٨٤

اهللا اكبر الرابعة السریعة معركة و دفها ضرب العراقیین لدى إیران القوات العراقیة والتي كان ه

شرقیة مع إیران ضمن محافظة في الحدود الدولیة ال ١٩٨٨من عام جویلیة  ١٨یوم 

المنشود إضافة إلى احتالل  وتحقق النجاحهجوم سریع لقوات الحرس الجمهوري لشن ،دیالي

وبهذا سحقت إرادة اإلیرانیین  ،إیراني سر ما یقرب عشرین ألف جنديأوتم  مدینة سربیل زهاب

لتنتهي أطول حرب  ١٩٨٨ أوت ٨وتم وقف إطالق النار من قبل الطرفین بشكل نهائي یوم 

بقبول إیران لقرار وقف إطالق النار الصادر عن  سیاسیا العراقلصالح  في القرن العشرین،

 .)٣(٥٩٨مجلس األمن تحت رقم 

                                         
 .٩٨،٩٩ ص، المصدر السابق :شیرین عبادي )١( 

 .٦٦ ص، المرجع السابق :صبورمحمد صادق ) ٢( 

 .١٠٧،١٠٨ ص المصدر السابق،: رعد مجید الحمداني )٣( 
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      :خالصة

أن األوضاع السائدة في البلدین ساهمت بشكل كبیر في قیام هو ما سبق ذكره خالصة  و  

الحرب بینهما باإلضافة إلى األسباب المؤدیة لها خاصة تلك المسببات السیاسیة واالقتصادیة  

خاصة بابتعاد مصر عن الساحة البحث عن الزعامة وقیادة العالم العربي عن  فضال

السیاسیة بعقدها اتفاقیة كامب دیفید مع إسرائیل  وقد كانت بدایة الحرب من قبل العراق أین 

اإلیرانیة وهذا اثر التجاوزات واالستفزازات اإلیرانیة على وجهت العراق قواتها نحو الحدود 

الحدود وقد مرت هذه الحرب بمراحل كانت فیها بین دفاع وهجوم بین البلدین ویعتبر التفوق 

من خالل تمكنها من استرجاع اغلب مدنه خاصة خالل العراقي هو السائد في اغلب المراحل 

   .ارك التحریریة للعراقالتي عرفت بمرحلة المع األخیرةالمرحلة 



  

  

  

  

  نیةااإلیر للحرب العراقیة  واإلقلیمیةاالنعكاسات المحلیة  :األولالمبحث 

   .للحرباالجتماعیة واالقتصادیة االنعكاسات  :األولالمطلب 

   .للحربالسیاسیة والعسكریة االنعكاسات  :المطلب الثاني

  اإلیرانیةالمواقف الدولیة من الحرب العراقیة  :المبحث الثاني

  .اإلیرانیةمن الحرب العراقیة  موقف الدول العربیة :األولالمطلب 

  .اإلیرانیةمن الحرب العراقیة  موقف الدول الغربیة :المطلب الثاني

   .اإلیرانیةمن الحرب العراقیة  اإلقلیمیةموقف الهیئات  :المطلب الثالث 

     

 

 

 

  

  اإلیرانیةانعكاسات الحرب العراقیة  :الفصل الثالث       

    ١٩٨٨ إلى ١٩٨٠من                        
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٧٧ 

  :تمهید

مراحل كانت  بأربعوالتي مرت  وٕایرانبعد مرور ثماني سنوات من الحرب بین العراق         

أوت  ١٨لتنتهي في  ١٩٨٠سبتمبر من عام  ٢٢بدأت في  والتي هجومالحرب فیها بین دفاع و 

  واالقتصاديت الجانب البشري فة العدید من االنعكاسات على البلدین مسّ مخلّ  ١٩٨٨ عام

باقي الدول المجاورة في المنطقة ،كما اتخذت الدول مواقف مختلفة من  إلىالتأثیر وامتد  والعسكري

یمها إلى مواقف عربیة والتي شملت دول الخلیج ودول یمكن تقسهذه الحرب بین التأیید والرفض 

شمال إفریقیا ومواقف غربیة تمثلت في موقف الوالیات المتحدة األمریكیة واالتحاد السوفیتي 

حل  إلىقیام مبادرات دولیة من قبل الهیئات بهدف الوصول  إلىباإلضافة  والكیان الصهیوني،

دم في هذا الفصل انعكاسات الحرب ومواقف الدول وسنق، النار بین البلدین إطالق لوقف سلمي

    .اتجاهها
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٧٨ 

  ١٩٨٨-١٩٨٠الحرب العراقیة االیرانیة انعكاسات :المبحث األول

 للحرب واالقتصادیة االجتماعیة االنعكاسات :األولالمطلب 

جانب  إلىحیث خلفت خسائر بشریة هائلة  ،العراقیة اإلیرانیة على البلدین الحرب انعكست      

 إضافة یون الدوالرات من عائدات البترولضیاع بلبخاصة  ياقتصاد وتدمیر ما تكبدته من تدهور

لتشمل بذلك هذه االنعكاسات الجانب االجتماعي واالقتصادي وغیرهما ولم  ،تبدید العملة إلى

  )١(بأكملها تقتصر تأثیراتها على العراق وٕایران فقط ولكن امتدت إلى المنطقة

   االجتماعیة االنعكاسات:  أوال 

و التي دامت  ،١٩٨٨ا عام ممن حربه مدمرة في جمیع المجاالتوٕایران العراق كل خرجت       

 لقرار مجلس األمن إیرانبقبول  العراق السیاسي الذي حققته و رغم االنتصاركاملة ثمانیة سنوات 

المشردین و  إلى إضافةهذا  ،الشعب العراقي أبناءالحرب حصدت الكثیر من  أن إال ٥٩٨رقم 

 ٧٠٠٠٠٠قتیل عراقي و  ٣٤٠٠٠٠ هذه الحربالحصیلة البشریة ل تبلغإذ  ،جئین و الیتامىالال

فئة  معظم هذه الحصیلة من كانعراقي و  أسیر ٧٠٠٠٠الجئ و  ٤٠٠٠٠٠ إلى إضافة ،جریح

  .)٢(سن الرابعة عشرفي  یدهمجنتم ت الذینالشباب 

من العائالت قد فقدت شبابها  ن الكثیرأل هذا ،في التماسك االجتماعي أثرت األخیرةهذه  إن      

العراقي قد  ن النظام العائليإذاك فو  و بین هذا ،شهداء أومفقودین  أو إیرانلدى  أسرىسواء كانوا 

حدوث خلل في البنیة  إلىباإلضافة  ،أوالدهاتتحمل معاناة تربیة  األم أصبحت أین التفكك أصابه

 االجتماعیة األمراضمختلف  أوساطهانتشرت في ففي جیل كامل من الشباب  ،االجتماعیة العراقیة

                                         

(1) Ali  javed opcit ,p 43. 
  .٣٩، ص ٢٠٠٤ مصر، ،المدینة برس،حكایتي مع صدام وحكایات أخرى :انشراح الشال )٢(
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٧٩ 

بسبب العقد والمشاكل االجتماعیة  ؤولیةالمسانحالل القیم وعدم تحمل  إلى أدىما  ،كالكآبة والفساد

نصیب الفرد من الدخل نحو إضافة إلى انخفاض ، وغیاب اآلباء الذي لعب دور مهم في ذلك

  .)١(نحو ألف دوالر أمریكي خالل التسعینات إلى والر أمریكي في متوسط الثمانیناتخمسة آالف د

تأثرت البنیة االجتماعیة إلیران من الحرب وتجلى ذلك في العدید من القتلى والجرحى ومثلها       

أما  قتیل إیراني، ٧٣٠٠٠٠والي واألسرى، حیث سجلت الحصیلة البشریة من القتلى ما یقدر بح

أسیر  ٤٥٠٠٠وفیما یخص األسرى فقد بلغ عددهم  جریح،١٢٠٠٠عدد الجرحى فسجلت نحو

 ملیون إیراني إضافي في كل سنة، ٤,١أما عدد السكان فقد تواصل في النمو حیث بلغ  ،)٢(إیراني

التي عرفتها خاصة في أوساط بینما كانت البالد تفتقر إلى اإلطارات والكوادر بسبب ظاهرة الهجرة 

  .)٣(تلك الطبقات المعروفة بعدائها للنظام اإلیراني آنذاك فلم تجد سوى الهجرة للتخلص من معاناتها

  االنعكاسات االقتصادیة /ثانیا

لبلدان دیونا من ا أخذتفقد فبالنسبة للعراق اقتصادیا  وایران منهارتان العراق خرجت      

لبلد الكبیر ا إیراناكتسبت عداوة مع و  .مثال البصرةكمدینة تعرضت المدن للتدمیر العربیةكما 

فقد  ر،نه لم یجن ثمار االنتصاأ إالبانتصاره رغم احتفال النظام العراقي و ، الغني المجاور لهاو 

لیون دوالر و التي رفضت دول الخلیج العربیة التنازل م ٨٠العراق الخارجیة تفوق  كانت دیون

العالمیة  األزمةبسبب طوال سنوات الحرب سعر البترول في الهبوط  اراستمر  إلىباإلضافة  ا،عنه

الحاجة  ألشدفي وقت كانت فیه  ،النصف إلى العراقصادرات ض اانخف فضال عن ،١٩٨٦لعام

حسب تقدیرات و  ،مصانعهابناء مدنها و  ٕاعادةدیونها و لدفع نفقات الحرب و  تاصادر المزید من  إلى

                                         

 .٢٢٩المرجع السابق ، ص :حمد یوسف وآخرونأ ) ١(

 .٣٩، صالمرجع السابق :انشراح الشال) ٢(
 .٥١٩ السابق،صالمرجع  :هنري لورانس ) ٣(
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٨٠ 

بینما انخفضت  ،البناء بعد الحرب إلعادةدوالر  بلیون ٢٣٠ إلىاالقتصادیین فان العراق ستحتاج 

_  ١٩٨٨ (عامي اإلماراتالكویت و  بدأتثم  ١٩٨٩ن في عام بلیو  ١٣لىالبترول إ إیرادات

 .األوبك من طرف اإلنتاجصة لها في متجاوزة بذلك الحصة المخصّ النفط  إنتاجدة بزیا) ١٩٩٠

البطالة  انتشار زیادة في إلى أدىمما  ،اثر سلبا على العراقف األسعارتدهور زاد في هذا ما 

بذلك السیاسة المالیة  أصبحتو  ،)١(كما انخفضت مستویات المعیشة ،خالل هذه الفترة التضخمو 

ت هتجحتى االثمانینات  انتهت فترة إنما و  ،التهرب الضریبيالعام و  اإلنفاقتحت ضغط تزاید 

 الزراعي اإلنتاجيجزء من القطاع العام المرتبط بالنشاط  نحو بیع العراقیة قتصادیةاإلالسیاسة 

للنشاط االقتصادي  اإلنتاجیةتدني الكفاءة  إلىالحرب  أدتكما  ،تفادي العجز في المیزانیة العامةل

 أن إالورغم كل هذا . )٢(تراجع القدرة الشرائیة إلىإضافة بالتباطؤ  اتسمت الجهود التنمویةو  ،العام

بحیث تمكنت من ، األخرىالدول  انتباه أثارتقاعدة صناعیة ضخمة  تأسیسالعراق تمكنت من 

هذا  ،آنذاكتنافسة مع الدول الكبرى الفاعلة دائرة الدول الم إلىتصبح قوة عسكریة وتنظم  أن

العراق  أن اإلسرائیلیةالتقاریر  أوضحتفقد  ،إلسرائیلتحدي جدید  أنها أصبحت تمثل إلى إضافة

في هو المشكلة منذ قیام الكیان الصهیوني  وٕانمافقط  ١٩٨٩لیس في عام  إسرائیلهو مشكلة 

فعلى صعید الثروة  ،تمامامنهارة  أیضاخرجت  فقد إلیرانبالنسبة أما  .)٣(١٩٤٨عام  فلسطین

كثیرا  اإلیرانیة، وتضرر اقتصادهاالمالیة فقد أنهكت تماما الخزینة المالیة للجمهوریة اإلسالمیة 

، وتجسد )٤(ولكن لم تترتب علیها دیون عكس العراق التي خرجت مثقلة بالدیون من الدول المجاورة

الضرر في نقص اإلمدادات الطاقویة والنفطیة، وٕاتباع سیاسة البطاقات التموینیة فقد قدرت 

                                         

 . ٦٨، ٦٧المرجع السابق ،ص :محمد صادق صبور )١(
 .٨٦٢،٨٦٣المرجع السابق، ص :وآخروناحمد یوسف  )٢( 
 .١٦٧، ١٦٦ص  المرجع السابق، :عمر كامل حسن )٣(
 .١٢٥ص ،] د،س [الجزائر،، دار الهدى للطباعة،]د،ط [،أزمة الخلیج جذورها التاریخیة ووقائعها الحالیة :ركیبي جمال الدین )٤(
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٨١ 

نخفضت الصادرات النفطیة في سنوات ا بلیون دوالر، كما ٨٧١الخسائر االقتصادیة للحرب بحوالي

 ٤٠٠بلیون دوالر أما بالنسبة إلى التدمیر فقد دمرت ما یزید على مدینة و١١٢إلى  الحرب الثماني

هذا دون إغفال ما تم إنفاقه على شراء األسلحة والمعدات العسكریة التي تم تأمینها أثناء  .)١(قریة

إضافة إلى ما تم تدمیره من بنیة تحتیة وما  ملیار دوالر ٦٩الحرب،فقد بلغت قیمة النفقات 

  .)٢(ستحتاج إلیه من نفقات عالیة إلعادة بناءها من جدید

كما انعكست على باقي الدول خاصة الغربیة منها الوالیات المتحدة األمریكیة وذلك لما تمثله حرب 

على سریان البترول إلي الدول المستوردة للبترول  تأثیرالناقالت من خطر على اقتصاد الغرب من 

من المنطقة، كما أن تهدید البترول الموجود في العراق یمثل تهدید كبیر للغرب إذ بها احتیاطي 

ملیار ) ١٠٠(بترول یساوي احتیاط البترول الموجود في إیران والعراق معا  فلدیها ما یزید عن مئة

  . )٣(عالمبرمیل احتیاطي بترول على مستوى ال

  

  

  

 

 

                                         

ــــــــــة :أمــــــــــل حمــــــــــادة) ١( ــــــــــى الدول ــــــــــورة إل ــــــــــن الث ــــــــــال م ــــــــــة االنتق ــــــــــة  الشــــــــــبكة، اإلیرانی ــــــانالعربی ــــ ــــــــــروت، لبن                                   لألبحــــــــــاث، بی

 .٢٢٤، ص٢٠٠٨
 .٣٩ص ،المرجع السابق: انشراح الشال ) ٢(

 ٢٠٦ص، المرجع السابق: عبد الحلیم ابو غزالة المشیر)٣(
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٨٢ 

  االنعكاسات السیاسیة والعسكریة للحرب  :المطلب الثاني

  االنعكاسات السیاسیة/ أوال 

المشاكل  أهمالخمیني ومن  اإلمامسیاسیة خاصة بعد وفاة  أزمة اإلیرانيواجه النظام       

تعدیل الدستور  أثناء مشكلة القیادة وصالحیات الرئیس والمرشد ،إیرانالسیاسیة التي تعرضت لها 

ني تمهیدا الخمی اإلماممنصب نیابة  علي خامنئي اإلسالمي وتولیة حجة منتضر اهللا  آیةوعزل 

بعض المؤسسات التي  إدماجالمشكلة الثانیة فتتمثل في ضرورة  أما لمنصب الفقیه بعد وفاته،

عرف بجهود ما بعد الحرب وهذا ما ل الحرب لتناسب فاعلیات السیاسة واالقتصاد فیفي ظظهرت 

 النظاموالقضاء على  إسالمیةبتكوین دولة  اإلسالمياهتزاز النظام  إلى إضافة ،عمار البالدإ

التي قدمتها والمادیة نصر عسكري رغم التضحیات البشریة  أينه لم یحقق أ إذ ،العراقي البعثي

  .)١(جل ذلكأمن 

المالیة والعسكریة خالل الحرب نتیجة ت قدراتها ستنفذدول التي اال باقي الحرب علىكما انعكست  

كما أن اإلمعان في نتائج هذه الحرب نجد بكل وضوح تصدع  المساعدات التي قدمتها للعراق،

النظام العربي وتراجعه الخطیر في جمیع المستویات فقد صار مكشوفا أكثر من ذي قبل حیث 

ستویات الوطنیة واإلقلیمیة الم أصبح ضعیف في أساسه كما أن هناك انحدار للعمل العربي على

الجهویة، إضافة إلى تراجع النظام العربي عن الساحة الدولیة، ومن أبرز مظاهر تراجعه التدخل و 

األمریكي في المنطقة واالستقطاب الدولي المتمحور حول نفط الشرق األوسط باإلضافة إلى 

لفة على لبنان وسوریا ومنظمة التنافس حول قیادة المنطقة إضافة إلى زیادة ضربات إسرائیل المخت

، كما أننا نرى الرابح الوحید من هذه الحرب هم تجار األسلحة بالدرجة )٢(التحریر الفلسطینیة

                                         

 .٢٢٦، ٢٢٥  المرجع السابق، :أمل حمادة ) ١( 

 .١١٣ - ١١١ ـــ ص ص المرجع السابق ، :نعدنان السید حسی) ٢(
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األولى وٕاسرائیل، فالتفسیر للمساعدات التي قدمتها إلیران إنما من اجل إضعاف العراق وٕاخراجها 

فقد استغلت . )١(استها في المنطقةمن حسابات إسرائیل للدول العربیة التي تقوم بمعارضة سی

إسرائیل انشغال العراق وٕایران بالحرب أوال ومساعدة الدول العربیة لهما ثانیا، وعملت على التآمر 

والتعاون مع أمریكا لضرب النووي العراقي  ١٩٨٢على األمة العربیة من خالل اجتیاح لبنان عام 

ومما یؤسف له أنه لو توحدت هذه  ة أخرى،، وكذلك التفرغ للقضیة الفلسطینیة من جه١٩٨١عام

  .)٢(الدول العربیة لتمكنت من االنتصار على الكیان الصهیوني

 االنعكاسات العسكریة / ثانیا

، وسالح الطیران ولیس لها العسكریة الجویةفي المجال العسكري فقدت إیران اغلب قواتها       

الجیوش البریة كما أن إیران لم تغنم من الحرب أي قوة دفاعیة مضادة للطیران حتى تحقق حمایة 

أي مغنم غیر حقها في الدفاع عن أراضیها من العدوان المفاجئ، وبانتهاء الحرب تحتم على إیران 

خرج  تجدید قواتها وتسلیحها خاصة ما یتعلق بالسالح الجوي والسالح المضاد للطیران، بینما

بة عسكریة وحصل على تجهیزات تقنیة والعدید حیث خاض تجر  ،االعراق من الحرب قویا عسكری

من أصناف األسلحة، كما استطاع أن یحافظ على میزانه القوي وعلى أعداد جیشه التي كانت 

لیشكل بذلك قوة مهددة ألمن الدول الدول تتوقع من صدام حسین تسریح معظمه بعد الحرب، 

لیص قواته العسكریة وٕالغاء برامج تنمویة على العراق تق رضفُ  ولذا، المعادیة القریبة منه كإسرائیل

، ألنه كان یملك حوالي ملیون جندي مدّرب ومسّلح )٣(تهدف إلى امتالك أسلحة كیماویة ونوویة

دبابة وضنت الدول أن صدام  ٥٠٠طائرة و ٥٠٠فرقة و ٥٥بتجارب ثماني سنوات منّظم ب

                                         

.٤٠ ، صالمرجع السابق :الشالانشراح ) ١(
 

بیروت، لبنان،  ،النهضة العربیة ، دارالعربيمن تاریخ الوطن  ، صفحاتدراسات في العالقات العربیة العربیة :الحالقحسان  )٢(

 .٢٠٦، ٢٠٥، ص٢٠١٠
 .١٢٥، صالمرجع السابق :ركیبي جمال الدین )٣(
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سیتخذ قرار تسریح القسم األكبر من هذا الجیش،لكنه لم یفعل ذلك ما أثار مخاوف الوالیات 

المتحدة األمریكیة حول أن یقوم العراق بالزحف شرقا أو غربا فقامت بتكلیف قائد قوة التدخل 

السریع الجنرال نورمان شوارتزكوف للمجيء إلى منطقة الشرق األوسط، الذي وصل في شهر 

  .)١(من أجل مراقبة العراق١٩٨٩عام جانفي من

 :)الغزو العراقي على الكویت( ١٩٩٠ أوت حرب الخلیج الثانیة

عسكریة  قوة كأكبرالخلیج العربي  رأسالعراق على  بوقوف اإلیرانیةانتهت الحرب العراقیة       

عن مصدر فبحث  ،ان ملزما بتسدید الدیون الخارجیةانه ك إال ،نه خرج منهارا اقتصادیافرغم أ

 ،المتدفق منها األسودالذهب  باألحرى أوسوى الكویت  أمامهفلم تمتثل  هذه الدیون لتخلیصه من

خلیجیة تآمرت  أن هناك دولففي ذكرى الثورة العراقیة اتهم العراق  ،بوضع مبررات لغزوها فبدأ

تفي بوعدها ألنها لم  الكویت بالتحدیدمتهما العراق في مخطط أدى إلى هبوط أسعار النفط ضد 

 إلىبه  أدىمما  دوالر، ٢١دوالر للبرمیل إلى  ٢٧سبب في هبوط سعره من  بخفض اإلنتاج مما

باستغالل حقل الرمیلة المشترك  لكویتإلى الجامعة العربیة یتهم خاللها ا إرسال شكوى رسمیة

  :الكویت إلىعلى العدوان العراقي وترجع أسباب  ،)٢(وعدم تخفیضها لإلنتاج

  فقام بإقناع شعبه بأن هذه األوضاع ،الداخلیة الناجمة عن الحرب مع إیراناألوضاع

 االقتصاديالعراق والحصار  القتصادوتحدیدا نتیجة تدمیر الكویت  ،مصدرها خارجي

باإلضافة إلى القوة العسكریة التي تهدد العراق فقرر إشغالها عن الداخل بتوجیهها  العالمي

 .إلى الكویت

                                         

 .٢٣٤،  ٢٣٣ص ،مصدر السابقال :العطیةمعاشي بن ذوقان  )١(

 .٢٨٦،ص ٢٠٠٧،لبنان ،بیروت دار النهضة العربیة، ،٢ط ،قضایا العالم العربي: حسان الحالق ) ٢( 
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  ١(في النظام العراقي وبروز النظام الفردي الذي أثر على العراقغیاب الدیمقراطیة(. 

نه لم تحدث ك جیوشه إال أحیث بدأ بتحری ،١٩٩٠وتالجیوش العراقیة بغزو الكویت في أقامت   

 الف٢٠(كما أن قوات الكویت قلیلة العدد ،الكویت لحالة االستنفار إللغاءمعارك كبیرة وذلك 

ورغم حالة الفوضى  ،اإلیرانیةبینما الجیش العراق متمرس من الحرب العراقیة  ،والعدة) عسكري

تمكنت القوات  نتیجة لهذا و  ،الحدود السعودیة إلىب انسحنه أ إالالتي عرفها الجیش الكویتي 

   .)٢(للكویت األساسیةحتالل المراكز العراقیة من إ

:الذي توقف بعد أربعین یوما  العراقي للكویت نتائج هذا الغزو أهموكان من   

  والقوات العراقیةالتحتیة تدمیر البنیة . 

  هاأموالواستنزاف  العربیةاقتصاد الدول  تدمیر . 

  تحریر الكویت من الغزو العراقي . 

  ٣( ٦٨٧ رقم مجلس األمنحصار العراق بقرار من(. 

عسكریة باتت تمثل اكبر تهدید للدول  قوة كأكبر األخیرةبعد هزیمة إیران ضد العراق وقف هذه 

التي تقوم به الوالیات  األوسطكانت الدولة المعرقلة لمشروع الشرق  أنهاالغربیة في المنطقة كما 

من مجلس  إجماعوبعد خروج العراق من حربها ضد الكویت منهزمة كان ثمة  ،األمریكیةالمتحدة 

مماثل في المنطقة ومن اجل  بأي عملالقیام المتحدة على وجوب منع العراق من  األممفي  األمن

                                         

 .٢٤٩، ٢٤٨،ص٢٠٠٢اإلمارات، ،دار الكتاب الحدیث ، تاریخ الكویت الحدیث والمعاصر :محمد حسن العیدروس )١(

 .١٦٢، ١٦١ص، ١٩٩٥،الكویت ،عالم المعرفة ،الممارسات والوقائع من شاهد عیاناالحتالل العراقي  :محمد حسن غلوم )٢( 

 .٢٣٨، ٢٣٧ص ،المصدر السابق :ي بن ذوقان العطیةمعاش ) ٣( 
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العراق من خالل الحصار االقتصادي  إضعافعلى  األبتحقیق ذلك قامت سیاسة جورج بوش 

  .)١(الدمار الشامل أسلحةواتهامها بامتالك 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

                                         

 .٤٩، ٤٨المرجع السابق، ص: عبد الرحمان عبد الكریم عبد الستار العبیدي )١(
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    ةولیة من الحرب العراقیة اإلیرانیالمواقف الد :المبحث الثاني

تراقب الحرب العراقیة اإلیرانیة منذ بدایتها لتحدید موقفها التي تباینت بین  كانت الدول بمختلفها 

مؤید ومعارض للعدید من المنطلقات وقد اختلفت بین مواقف عربیة ومواقف غربیة باالظافة الى 

 .موقف الهیئات الدولیة

  ١٩٨٨- ١٩٨٠العراقیة االیرانیة  من الحرب موقف الدول العربیة :األول المطلب

  موقف دول الخلیج العربي /أوال

 أثناء أيالثمانینات  خاللمتوترة  اإلیرانیةلقد كانت العالقات الكویتیة  :الكویتدولة موقف  /١

والتي تحملت عبئا مالیا وسیاسیا ، سبب موقف الكویت المساند للعراقب اإلیرانیةالحرب العراقیة 

ف الكویت مفاده موقإن  .، الناتج عن قلقها من امتداد النظام اإلسالمي اإلیراني هذا الموقف إزاء

العراق  یعني خطر السیطرة على المنطقة لذلك یجب الوقوف مع إیرانانتصار و هزیمة العراق  أن

، وهذا ما حدث فعال انتصر العراق إذاالشيء نفسه سیحدث  أنترى  أندون واقتصادیا  إعالمیا

إلى إثارة الرأي الدولي اتجاه الحرب العراقیة اإلیرانیة، وقد  الكویت سعت وقد، )١( ١٩٩٠عام 

 هددت عندما بالحرب التدخل في ترددها على لقضاءل المتحدة الوالیاتار جبتمكنت من ذلك بإ

 في السوفیتي اإلتحاد لاإلدخ مستعدة فإنها طلبها المتحدة الوالیات رفض حالة في بأنه الكویت

 الوالیات فیه كانت وقت في الكویتي الطلب یأتي أن العجیبة المفارقات ومن، العربي الخلیج شؤون

 جیت _إیران أمر افتضاح بعد الخلیجیة العربیة الدول أمام صورتها لتحسین تسعى المتحدة

  .)٢(ةالمنطق أمن على المحافظة في التزاماتها تأكید إعادة في ورغبتها

                                         

 .٢٥٨، ٢٥٧ص ،٢٠٠٠مصر، ،االزاریطة  امعي الحدیث،، المكتب الج]ط د،[، تحدیث الخلیج العربي :محمد نصر مهنا )١( 

 .٤٨، ص]د،س[البحرین،  ،مكتبة فخراوي ،تطور االسترتیجیة األمریكیة في الخلیج العربي :فؤاد شهاب )٢(
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من  بأكثركانت المملكة العربیة السعودیة تشترك مع العراق : السعودیةموقف المملكة العربیة  /٢

راق مستقرا  الع إبقاءمن حدودها الشمالیة وقد كانت من اكبر اهتمامات الملك فهد  میل ٥٠٠

لتبرز موقفها ودورها  ،قد منحت الحرب مع العراق الفرصة للسعودیةف ةفساندته لسنوات طویل

وذلك  ،عراق ورئیس المخابرات ولیام كیسيبندر كوسیط بین ال األمیرولتتقرب من العراق  فعمل 

وبهذا  ،)١(اإلیرانیةسریة حول تحركات القوات اللتمكین العراق من الحصول على المعلومات 

عندما قامت المملكة العربیة السعودیة بمساعدة  أقول واكرر"الصدد یقول خادم الحرمین الشریفین 

یتلخص  وبذلك ،"العراقبقاء ولكن للحفاظ على العراق فألننا ندرك أنها لن تنتصر على إیران 

سیاسة الحذر من إیران  وٕاتباع، مع تقدیم الدعم المعنوي والمادي الموقف في التزام الحیاد العسكري

،حیث قامت بدعمه دبلوماسیا خالل العمل على إقرار  بوقد امتد الدعم حتى بعد انتهاء الحر 

واعتباره خطة شاملة  ١٩٨٨جویلیة ٢٠السالم في المنطقة بموجب قرار مجلس األمن الصادر في 

 .)٢(وعودة الحق التاریخي للعراق في شط العرب١٩٨٨اوت ٨للسالم في

اتبعت دولة اإلمارات العربیة المتحدة سیاسة متوازنة تجاه الطرفین فلم  :العربیة المتحدة ماراتاإل/٣

فقد حاولت ،والعربي ليفجاء تحركها على المستوى الدو  جانب إیرانإلى جانب العراق وال إلى تقف 

حدد الشیخ زاید السیاسة اإلماراتیة تجاه الحرب العراقیة اإلیرانیة ف ،نقل الملف إلى المحافل الدولیة

جل إیقاف الحرب المؤسفة بین العراق أخر وسعا في سبیل العمل من إن دولة اإلمارات ال تدّ " قائال

وٕایران وتأیید كافة الجهود المبذولة إلحالل السالم بین الدولتین وذلك أن استمرار الحرب أمر مؤلم 

  من إهدار ن الجهات المعادیة للعروبة واإلسالم هي وحدها المستفیدة أل، لكل نفس عربیة ومسلمة

                                         

بیروت، ، ،دار الجیل ،تر،عمار جوالق ومحمود العابد الخلیج أزمةما قبل وبعد  وأسرارالقادة  :ودووردبوب  )١(

 .١٧٠ص،١٩٩١لبنان،

)
٢

 .٢٩١ص المرجع السابق، ،تحدیث :محمد نصر مهنا) 
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  .)١(یر الطاقات العربیة واإلسالمیةوتدم

  والسودان شمال إفریقیاموقف دول /ثانیا

تفاقیة إقطوعة منذ عقد مصر العالقات المصریة العراقیة كانت م أنرغم  :مصرموقف دولة /١

مع  العربیة وقفتالجمهوریة المصریة  أن إالوالتي عرفت باتفاقیة كامب دیفید  إسرائیلم مع السال

فیعتبر  ـ غلب الدولأبعد غیابها ومقاطعتها من ـ  )٢(صف الدول العربیة إلىبعد عودتها  العراق

 هذه ودفعة قویة غیرت مسار الحرب لصالح العراق فقد قدمت إضافةموقف مصر المساند للعراق 

كما  إیرانوالجنود للمقاتلة مع العراق ضد  األسلحة إرسالفي مساعدات عسكریة تمثلت  األخیرة

  )٣(.قوتهاصادیة  ساهمت في استرجاع العراق قدمت مساعدات اقت

النار  بإطالقالعراق هي البادئة  أنمن منطلق  إیرانجانب  إلىوقفت لیبیا : لیبیا دولة موقف/٢

العراق  أن رأتأنها كما  ،الصناعیة تؤكد ذلك األقماروان الصور التي التقطتها بعض  إیرانعلى 

بخرقه لمعاهدة الجزائر المنظمة لقضیة الحدود بین البلدین وقد حاولت  إیرانقد نقض تعهداته مع 

  )٤(. إلیرانلیبیا للترویج لموقفها مع سوریا المؤیدتین 

بعد الوساطة التي قامت بها الجزائر من أجل قضیة الرهائن األمریكیین  :الجزائرموقف دولة /٣

الدولیة في حلها تمكنت الجزائر من تحقیق  المحتجزین في إیران والتي فشلت جمیع الوساطات

نجاح لحلها، وقد القت هذه المبادرة استحسانا دولیا كبیرا ما أثار انتباه العالم لها، وألن الجزائر 

                                         

 .٢٩٣ – ٢٩١ــــ ص ص ،المرجع السابق ،تحدیث :نصر مهنا محمد )١( 

 . ٣٢٢ص ،المرجع السابق ،بالد العراق :محمود شاكر ) ٢( 

 .٥٣٢ ص ،المرجع السابق :هنري لورانس )٣(

، ٢٠٠٧مركز البحرین للدراسات والبحوث ،مملكة البحرین ، ،لخلیج وقضیة التسلح النووي منأ: عبد الجلیل زید المرهون  )٤(

 .١١٠،١١١ص



 ...............................١٩٨٨- ١٩٨٠انعكاسات الحرب العراقیة االیرانیة:الفصل الثالث 

 

   
٩٠ 

مواقفها ثابتة وتسعى دائما لحل النزاعات بالطرق السلمیة فقد حاولت مرة أخرى خالل عام   

وقاد هذه الوساطة  ،١٩٨٠النزاع العراقي اإلیراني  من خالل التوسط الدبلوماسي إلنهاء ١٩٨٢

، إال أن هذه الوساطة )١(وزیر الخارجیة الجزائري محمد الصدیق بن یحي مع مجموعة من رفاقه 

فقد ُأسقطت الطائرة التي كانت تنقل وزیر الخارجیة محمد  ١٩٨٢انتهت فجأة في ماي من عام 

   )٢(.من رفاقه عندما كانوا في طریقهم إلى طهران  الصدیق بن یحي واثناعشر

انقطعت بعد  أنها إالوبینها خالل عهد الشاه  إیرانتنامت العالقة بین  :السودانموقف دولة /٤

عدما انحازت السودان ب ١٩٧٩عام  اإلیرانیة اإلسالمیة وكذلك بعد الثورة ١٩٧٣ أكتوبرحرب 

جنود نظامیین للعراق كما سمح  إرسالمن خالل تقدیم مساعدات عسكریة لها والمتمثلة في لعراق ل

المشاكل الداخلیة من رغم بالف، )٣(جانب القوات العراقیة إلىللمتطوعین السودانیین للقتال 

نه في أالنار خاصة و  إطالقجانب العراق وتحدیدا فقد ساند قرار وقف  إلى نه وقفأ إال،للسودان

وقد انعكس هذا الموقف على الدبلوماسیة ، إیرانيتفوق  أي إلىمن الحرب لم تشر  األولىاحل المر 

مدینة والتي تمت بالفعل في  اإلیرانیةالسودانیة حیث طالب بعقد قمة عربیة لدراسة الحرب العراقیة 

وقد  ،زاع سلمیاالنار فورا وحل الن إطالقوقف  إلىوالتي دعت  ١٩٨٢فاس المغربیة في سبتمبر 

  :القرار عن مساندة السودان للعراق حامال مجموعة من المبادئ التي تمثلت في أكد

  العربیة األراضيااللتزام التضامني للدفاع المشترك عن. 

  یصعد الحرب بین البلدین نأنه أقرار من ش أياالمتناع عن اتخاذ. 

                                         

،دار  الدبلوماسیة الجزائریة وصراع القوى الصغرى في القرن اإلفریقي وٕادارة الحرب اإلثیوبیة االریتیریة :محمد بوعشة )١(

   .١٣٩_ ١٣٧ـ ص الجیل،بیروت ،لبنان،ص

   .٥٠،٥١ص  المرجع السابق، :صبورمحمد صادق  )٢(

العربي لألبحاث  ، المركز١، عدوریة سیاسات عربیة<<، السودان وٕایران رحلة التقارب والمشهد العربي الراهن :النورحمد  )٣(

 .٦، ص٢٠١٣، ، قطرالدوحة السیاسات،ودراسة 
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 ١( .اعتداء على قطر عربي بمثابة اعتداء على البالد العربیة ككل يأن  أ(. 

  ١٩٨٨-  ١٩٨٠ یرانیةالغربیة من الحرب العراقیة اإل موقف الدول :الثاني المطلب

  موقف الوالیات المتحدة األمریكیة/١

إدارة كانت الخیارات األمریكیة في عهد  ١٩٨٠عام عندما حدثت الحرب العراقیة اإلیرانیة       

نظرا لعدم قیام عالقات دبلوماسیة مع بغداد وطهران ولم  ،لد ریغان محدودة في مواجهة الحربرونا

 اي یكن أمام هذه اإلدارة سوى منع تزوید الطرفین المتحاربین باألسلحة والعمل على منع إحداث

وقد توصلت  ،مدادات النفطیة وارتفاع أسعارهانتیجة نقص اإل ،تغییرات على االقتصاد الغربي

لذا لجأت إلى  حتما إلى سقوط األنظمة الخلیجیة اإلدارة األمریكیة إلى أن سقوط العراق سیؤدي

ووافقت  ،ودعمته بطرق غیر مباشرة في الحرب وزیادة مشتریات النفط العراقي لعراقالمیل نحو ا

یادة حجم على برنامج ضخم یسمح بتقدیم قروض للمشتریات الزراعیة العراقیة مما ساهم في ز 

العراق  قامت بتزوید )(CIA األمریكیةإضافة إلى أن مخابرات  ،)٢(التبادل التجاري بین البلدین

ما ساعد العراق في  ،التي تتمركز فیها مواقعالعن تحرك القوات اإلیرانیة و  بتقاریر سریة للغایة

وجهات النظر بین وقد ساهم السفیر السعودي بندر في تقریب انتصار عسكري على إیران  تحقیق

یم معالم المنطقة وافتعال وأثناء الحرب قامت وزارة الدفاع األمریكیة بتعیین لجنة لترس ،البلدین

خرج  ١٩٨٤ من عام وبحلول شهر نوفمبر ،)٣(التي تسمح بالتواجد األمریكي في المنطقة الظروف

كبر أعتبرا أن أي انتصار إیراني یمثل مجلس األمن القومي األمریكي بضرورة تقدیم الدعم للعراق م

                                         

 .١٠٩ص المرجع السابق ،: عبد الجلیل زید المرهون ) ١( 

دار ومكتبة الحامد  ،وبامااإلستراتیجیة األمریكیة تجاه الشرق األوسط خالل إدارة باراك ا: سعد شاكر شلبي ) ٢( 

 .٣٤، ٣٣ص ،٢٠١٣،األردن،ن،عما
 .٢٥٤،ص ٢٠٠٠ لبنان ، بیروت، دار األضواء ، ،أزمة سالم الشرق األوسط  :قاسم خضیر عباس )٣( 
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 أمریكاته ما اعتبر وهذا  ،للهجوم عرضت ناقالتهاالعراق وخاصة بعدما ت إلىانتكاسة لها لذلك مال 

بزیارة آنذاك  قام جورج بوش نائب الرئیس ریغان ١٩٨٦ عام ومع بدایة، بامتداد ألطراف الحر 

 األمریكيالدعم  األمن المشترك وتعهد بتقدیمث عن وتحدللفاو أثناء احتالل إیران لدول الخلیج 

الخارجیة العراقي حول طارق العزیز وزیر ل بعد ذلك وفي تعلیق ،دون اإلفصاح عن طبیعتهللعراق 

ومن یومها  ،"الكالم غیر كافي لحمایة المصالح األمریكیة في المنطقة إن"فیه قالزیارة بوش 

أوعزت الوالیات المتحدة األمریكیة لبعض الدول الخلیجیة بتقدیم مساعدات عسكریة للعراق خاصة 

لبعض القواعد الجویة العربیة بضرب المنشآت البترولیة تسهیالت منح و  األمریكیة األسلحة

ذه ه األمریكیة عدم إعالم العراق بمصدر اإلدارةوضرب طهران العاصمة مع تعمد  اإلیرانیة

للحكومة  األمریكیةالمعلومات التي قدمت من قبل المخابرات تلك المساعدات التي جاءت بعد 

 ،مختلفتین العلنیة والسریةن برنامج الدعم األمریكي للعراق قد اتخذ صیغتین وبالتالي فإ ،)١(العراقیة

بحیث یستطیع ،عبر طرف ثالث  باألسلحةقامت الوالیات المتحدة األمریكیة بتموین العراق  إذ

ن كما سمحت لمصر بأ، نیین في المعاركالجنود المتطوعین اإلیرا تأثیر إبطالمن خاللها العراق 

 أنفبالرغم من  ،األسلحةجل تحقیق االكتفاء في وبیعها للعراق من أ سوفیتیة أسلحةتقوم بصناعة 

انه تم  إال ،قالتي تباع للعرا السوفیتيذات الصنع  األسلحةالسوفیات قامت بوضع حضر على 

لیتم تزویده بالصواریخ  ،خرق هذا الحضر خاصة لما بدأت مالمح الهزیمة تبدو على العراق

  .)٢(والدبابات والمدرعات والهلیكوبتر المزودة بالسالح

                                         

 .٣٠، ٢٩ص ،١٩٩١، ]ب ،د[ اُألوقت،مطابع  ،األخطاء القاتلة :جمال كمال )١( 

نبیل صبحي الطویل،دار  ،،ترتفتیت الشرق األوسط تاریخ االضطرابات التي یثیرها الغرب في العالم العربي: جیرمي سولت )٢(

 .٣٦٠، ٣٥٩ص ،٢٠١١سوریا، ،دمشق النفائس،
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نه تم تقدیم أ إذجیت _ إیرانبالسالح والتي عرفت بقضیة  إلیرانكما قامت بتقدیم مساعدات       

بعدم  إیرانمساعدات من طرف الرئیس ریغان منافس كارتر في االنتخابات حیث اتفق ریغان مع 

ك فعال لیتم اكتشاف وتم ذل ،إسرائیلنتخابات مقابل تقدیم الدعم عبر بعد اال إالالرهائن  إطالق

 إیقافالتي تناولتها اغلب الصحف لتعلن  جیت_إیرانتعرف فیما بعد بفضیحة ل ١٩٨٦ذلك عام

  .)١(التي تقدم لها األسلحةوتوقف جمیع شحنات  إلیراندعمها 

  موقف االتحاد السوفیاتي  /٢

عن عدم ارتیاحه لتصاعد  أعربوطالما طرف  ألي نحیازتحاد السوفیاتي موقف عدم االتبنى اإل

تبنى  األخیرةثر فشل هذه إ للوساطة لحل النزاع و ود الدولیة واكتفى بتشجیع الجه ،بین البلدین التوتر

فحاول الوقوف على مسافة واحدة من الطرفین رغم ، أخرىالحیاد تخوفا من تورطه مع جبهة دون 

ت موسكو نه في الواقع كانأ إال ،)٢(١٩٧٢ببغداد واتفاقیة  قة الصداقة والتعاون التي تربطهعال

یث خفضت من صفقات األسلحة عالقاتها مع العراق حقامت بتغییر  أنبعد  تقف إلى جانب إیران

نت لكن إیران دائما كانت ترفض الدعم السوفیتي لها معتبرة أن الهجمات العراقیة التي كا ،للعراق

 إلىالعراق فكانت دائما تتوقع وقوف االتحاد السوفیاتي  أما ،تتعرض لها كانت بسالح سوفیاتي

تیة باءت بالفشل ان الجهود السوفیإولذلك ف ١٩٧٢ لعام مااتفاقیة الصداقة بینه إلىجانبها استنادا 

  .)٣(ولم تحقق شیئا ضمن سیاستها

 أوتفي  اإلیرانیةالنار للحرب العراقیة  إطالقعن وقف  أعلنعندما : يسرائیلالكیان اإل موقف /٣

ب بقوة عسكریة منافسة في العراق قد خرجت من الحر  أنكانت الدولة العبریة قلقة باعتبار  ١٩٨٨

                                         

 .٢٣٥ص  ،المرجع السابق :ضیف اهللا الضغیان )١(
  .١٦٤ص  المرجع السابق،: علي صبح)٢( 
 .٦٠السابق، ص  رجعالم :فاضل رسول )٣(
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على مواقع  ن تفكر في القیام بهجومبها أل أدىالذي  األمر إیرانما جعلها تقف مع  ،المنطقة

 ،)١( على المفاعل النووي العراقي ١٩٨١الصواریخ العراقیة مماثل للهجوم الذي قامت به عام 

فمع بدایة الحرب بین  إلیرانأعلنت دعمها  إذواضحا منذ البدایة  إسرائیلكان موقف ولذلك فقد 

العراق وٕایران أصبح األخیرة بحاجة إلى السالح وقد أمنته إسرائیل لها مقابل بعض الشروط منها 

 مین خروجأوحمایة یهود إیران وت ،لفلسطینیةوجوب وقف إیران تعاملها مع منظمة التحریر ا

العراق وكانت تبغي  ضدربها  ولقد ساعدت إسرائیل إیران في ح ،عشرات اآلالف منهم مع ثرواتهم

 لعمقمن وراء ذلك تشتیت الجهد العربي والحیلولة دون قیام جبهة شرقیة بقصد فتح ثغرة في ا

إن الحرب العراقیة  " ودینونأ قد كتبو  ،العربي لشل قواه التي من الممكن أن توجه نحو إسرائیل

قبل أن یتمكن من  ،الداخلوسوف تحدث انهیارا في ،رانیة سوف تمزق العراق إلى أجزاءاإلی

شیف المراسل العسكري لصحیفة كما أعرب زئیف ت ،"هة واسعة ضدهاالتحضیر للنضال على جب

من وجهة نظر  ،إن أفضل ما یمكن أن یحدث للعراق:"ها آرتس عن تقدیرات مشابهة بقوله

   .)٢("وانفصال األكراد،ودولة سنیة ،له إلى دولة شیعیةالمصالح اإلسرائیلیة وهو تحلّ 

ضرب وٕاجهاض حالة النهوض  كانت إسرائیل تهدف من وراء هذا الدعم إلى محاولةلقد       

كما أن استمرار الحرب یؤدي إلى تمریر سیاسات التصفیة للقضیة  ،في العراق يالقوم

 ،إضافة إلى أن تأثیر الحرب على مستوى االستعداد العربي لشن حرب على إسرائیل،الفلسطینیة

وانشغال العراق بالحرب كان له انعكاسه على ،یید مصر في اتفاقیة كامب دیفیدوخاصة بعد تح

هذا ما یوضح أن للحرب انعكاساتها االیجابیة على و  ،ٕاسرائیلاالستراتیجي بین العرب و التوازن 

 إسرائیل والتي تتمثل في تعطیل دور العراق في الصراع العربي اإلسرائیلي الختراق منطقة الخلیج

                                         

 .١٤ص ،١٩٩١دار اآلفاق الجدیدة ،المغرب،منشورات  ،٢، طشتاء الغضب في الخلیج : كابي طبراني ) ١( 

 .١٩٩السابق، صالمرجع  :حسنعمر كامل  )٢( 
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الوالیات المتحدة األمریكیة تنسقان معا لمواقفهما تجاه فقد أظهرت المواقف أن إسرائیل و  بالتاليو 

استمرارها عن طریق دعم الحرب فلقد قامت بدورها الخفي والمعلن بتحریك و إدارة الحرب و 

تین كبر قو أاإلستراتیجیة األمریكیة بإشغال  كما تطابقت اإلستراتیجیة اإلسرائیلیة مع التوجهات،إیران

لتأثیر األقوى ارب من أن تكون هي صاحبة القرار و لتمكین القوى المعتدلة للغ ،في الخلیج العربي

ٕاعادة ربطها بالمصالح األمنیة الغربیة و لهذا كان المطلوب هو استمرار و  ،في سیاسات المنطقة

ر الذي یفسر لتحقیق ذلك الهدف المزدوج األممدة زمنیة ممكنة  ألطولالحرب العراقیة اإلیرانیة 

الدعم األمریكي الصهیوني العسكري إلیران لتظل بعیدا عن كل محاوالت التفتیت أي أن تظل قویة 

  . )١(ة األمة العربیةموحدة في مواجه

  

  

  

  

  

  

  

  

                                         

 . ١٢١ـ ١١٩ ـ ص ، صالمرجع السابق :حنان علي الطائي  عبد اللطیف علي المیاح و ) ١(
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  من الحرب  موقف الهیئات الدولیة :الثالثالمطلب 

الدولیة فورا من ود بدأت الجه وٕایرانباندالع الحرب بین العراق : المتحدة األممموقف هیئة  /أوال

المتحدة كورت  لألممالعام  األمینهذا التحرك بنداء  فبدأ ،سلمي للنزاع بینهما أجل الوساطة لحل

فاستجاب النظام ،النار بینهما إطالقالتعقل وضرورة وقف  إلى واإلیرانیةفالدهایم الحكومة العراقیة 

في المنطقة  واضعة ثالث شروط  السالم إحالل إلىالعراق تسعى  إنالعراقي لهذا النداء مؤكدا 

   :وهي

  إلیراناحترام السیادة العراقیة على الحدود المحاذیة /١

  وجوب احترام سیادة العراق على شط العرب /٢

التي احتلتها  لإلماراتموسى  وأبوطنب الكبرى وطنب الصغرى  الجزر العربیة الثالث إعادة/٣

  .١٩٧١في عام إیران

  .)١(جواب على هذا النداء أيفلم یقدم  اإلیرانيالجانب  أما

المتحدة  التي كانت  األممتجددت جهود ف ،اإلیرانیةاشتدت الهجمات العراقیة  ١٩٨٥عام  لوبحلو 

وقف القتال والهجوم على  إلىن هذا التطور في الحرب منادیة أفجرت مناقشات بش ،تراقب الوضع

على  اإلیرانيالجانب  إلزامقبل العراق بالمبادرة وعمل على ١٩٨٥جوان من عامخالل و  ،المدن

بعد اعتراف  إال رعلى القرا إلیرانل قبو نه ال أ أعلنالذي  األخیرهذا  ،الرضوخ وقبول المفاوضات

  .)٢(العراق االعتراف بهذا الشرطفقبل  ١٩٨٠النظام العراقي ببدء القتال عام

                                         

 .١٣٤ص المصدر السابق، :نیكوال الفرزلي )١(

 . ٤٢٢السابق، صالمرجع  العراق،بالد : محمود شاكر )٢(
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٩٧ 

 ٥٩٨المتحدة على قرار  لألممالتابع  األمنوافق مجلس  ١٩٨٧عام من  جویلیة٢٠وفي       

 علیه خطأ وتشكیل لجنة دولیة للنظر فیمن،النار بین الطرفین  إلطالقفوري  القاضي بوقف

وبعد تردد  ،ووضع عقوبات تنفذ بالقوة لمن یقع علیه استمرار الحرب من جانبه ،الحرب إشعال

  . )١(إیرانقبلت العراق بالقرار بینما رفضته 

المسؤولین العراقیین  إن:"المتحدة بالتفصیل الموقف العراقي قائال لألممشرح السكرتیر العام       

تبحث في مبدأ قانوني لتحدید  ألنهاقضائیة  تكون لجنة الجهاز أنه یجب نّ ألي عن  اعبرو 

 اإلیرانيالموقف  أما ،"مسؤولیة الطرف الذي بدأ النزاع وبالتالي فإن الموقف العراقي سلیم قانونیا

 إلىفقد رفض في بادئ األمر وذلك لكسب الوقت والرغبة في تحقیق نصر عسكري فلجأت 

نه بعد االنتصارات أإال . )٢(دون إعالن صریح من جانبها عن موقفها الرسمي التهرب والمناورة

قبوله قرار أعلن الخمیني على مضض  ١٩٨٨التي حققتها العراق خالل المعارك األخیرة عام 

الذي اعتبره العراق  ١٩٨٨جویلیة من عام  ١٨یوم  ٥٩٨یئة األمم المتحدة رقم مجلس األمن له

تاریخ مخلدا النتصاره العسكري على إیران بعدما خرج من الحرب بجیش ذي كفاءة عالیة وعتاد 

  .)٣(وصناعة حربیة ضخمة

  :موقف مجلس التعاون الخلیجي /ثانیا

الدورة الرابعة لمجلس التعاون لدول الخلیج العربي التي ُأقیمت بدولة قطر في أثناء عقد       

والتي اهتمت بالنزاع العراقي اإلیراني حیث أعرب المجلس عن تأییده لقرار  ،١٩٨٣شهر نوفمبر 

والذي یدعو إیران والعراق إلى ضرورة  ،١٩٨٣من عام  أكتوبر ٣١مجلس األمن الصادر في 

                                         

 .٥١السابق، صالمرجع  :صبورمحمد صادق  )١(

 .٤٢، ٤١السابق، صالمرجع  :إبراهیمعلي ) ٢(

 .٥٠ص المرجع السابق، :عاطف السید )٣( 
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٩٨ 

 والموانئوعدم التعرض للمدن والمنشآت االقتصادیة  ،العسكریة في الخلیجافة العملیات وقف ك

في كل الممرات البحریة والطرق و  العربي والوقف الفوري لكل األعمال العدائیة في منطقة الخلیج

  .)١(المائیة

إال تخوفا من الهیمنة األمریكیة في المنطقة  ،لقد قامت دول هذا المجلس بتدعیم العراق مالیا      

وذلك لمنع طهران من  ،أن هذه األخیرة تدخلت حیث قامت برفع علمها على ناقالت النفط الكویتیة

الذي یمر منه النفط العربي إلى األسواق العالمیة ولما  ،إیقاف البواخر في الخلیج العربي قصف أو

شط العرب كما بقي الخالف على حقوق اإلبحار في  ،الحرب لم تتغیر الحدود الجغرافیةانتهت 

  .)٢(ولم ُیحل إال بعد احتالل الكویت من قبل العراق

  موقف منظمة المؤتمر اإلسالمي /ثالثا

حل الوساطة بین البلدین  إلىتعتبر مبادرة المؤتمر اإلسالمي من المساعي الحمیدة التي تهدف 

ضیاء الحق  فقام كل من الرئیس الباكستاني ،إلیقاف النزاع بینهما دون المیول إلى احد األطراف

والسید الحبیب الشطي بزیارة طهران من اجل البحث للوصول إلى حل الصراع لكن الخمیني 

نه رفض هذه المبادرة ولقد أالحسن بني صدر إال ا اإلیراني أبرفض مقابلتهما فاجتمع بالرئیس 

وقد صرح "إن إیران ال تزال في مرحلة ال مع المعالجة وال مع الوساطة"ق ضیاء الحق قائال علّ 

 ...إن الرئیس الباكستاني لم یحقق شیئا:"جتماع بقولهد مساعدي الرئیس اإلیراني بعد اإلاح

 ،فقرر مرة أخرى زیارة العراق "ونحن سنستمر في القتال حتى یخرج آخر جندي عراقي من إیران

من اجل  أین رحب صدام حسین بالرئیس الباكستاني بعد اتصال هاتفي أجراه مبدیا رغبته في زیارة

                                         

فرع العالقات الدولیة  مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في العلوم السیاسیة، ، مجلس التعاون لدول الخلیج العربیة:یاسین حشوف )١(

 .١٠٥، ص٢٠٠٨جامعة محمد خیضر، بسكرة ،الجزائر، واإلستراتیجیة،

 .١١المرجع السابق، ص :كابي طبراني  )٢(
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٩٩ 

ل مبادرة سلمیة تقوم إن العراق یرحب بمبادرته ویشجع ك":الوساطة فرد علیه صدام حسین  قائال

تركت قد المحادثات التي أجراها  أنوبعد خروج الرئیس ضیاء الحق من بغداد معلنا  "بها المنظمة

  .)١(أمال في إمكان التوصل إلى حل النزاع العراقي اإلیراني

   :الجامعة العربیةموقف  /رابعا 

النار ومواصلة  إطالقالرافض لوقف  اإلیرانيت النظام تعنُّ  بإدانةتمثل موقف الجامعة العربیة  

خالل القمة العربیة التي  أعربتولقد  ،التهدید اتجاه دول الخلیج العربيو  ،استعمال االستفزاز

مع العراق  وعن تقدیره له  األعضاءعن تضامن الدول  ١٩٨٧نوفمبر  ١١الى ٨عقدت بعمان من

عن دعمه للعراق الذي  أكدوقد  ،والترحیب بكل مبادرات السالم، ٥٩٨رقم األمنلقبوله قرار مجلس 

هذا الموقف من دول  إن ،وحقوقه المشروعة اإلقلیمیةومیاهه  أرضهللدفاع عن  إیاهیمنحه 

كان انطالقا من التزامها بمیثاق جامعة الدول العربیة ومعاهدة الدفاع المشترك ومیثاق  األعضاء

  .)٢(القومي ووقایة التراب العربي األمنالتضامن العربي والتي تؤكد عن عزمها على حمایة 

  

  

  

  

  

                                         

 .١٤٥،١٤٦ص،المصدر السابق:ليالفرز نیكوال ) ١(

 .٥٢٤ص ،المرجع السابق:هنري لورانس) ٢(
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١٠٠ 

  خالصة

 أن هذه الحرب كانت لها انعكاسات مختلفة شملت جمیعنستخلص من خالل ما سبق ذكره       

الجوانب سواء السیاسیة أو االقتصادیة واالجتماعیة وغیرها عادت على العراق وٕایران بالدمار 

في مجال  انه رغم هذه الخسائر إال أن العراق خرجت من قویة عسكریا سواء رىوالتخریب كما ن

د تمتع بها الجنو  تلك القوة والخبرة العسكریة التيأو التي اكتسبها خالل هذه الحرب  األسلحة

العراقیین ولم تقف هذه االنعكاسات فقط على البلدین بل امتد تأثیرها إلى باقي الدول الخلیجیة 

كل حسب  كما نستنبط أن هذه الحرب قسمت المواقف العربیة بین مؤید ومعارض ،المجاورة

 منطلقاته فهناك من اتخذ موقفه منطلقا من مبدأ البادئ في الحرب بینما هناك من ینطلق من مبدأ

   .الدفاع والتعاون المشترك الصادر عن میثاق الجامعة العربیة باإلضافة إلى المواقف الغربیة 
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األسباب  یرانیة من حیثالحرب العراقیة اإل موضوعلدراسة  وبعد تعرضناالختام وفي       

نستنتج  بارزة، فإننایران من تطورات إ حداث السیاسیة في كل من العراق و شهدته األ والنتائج وما

ما ساهم في بروزهما كقوى م ،همیةبموقع جغرافي متمیز وبالغ األ تتمتعانیران إ ن العراق و أ

 إلىالتقارب الجغرافي بینهما  دىأ وقد ،لى جانب المملكة العربیة السعودیةإفي المنطقة رئیسیة 

للبلدین مليء بالتوترات السیاسیة والطائفیة، األمر  تاریخ أننوع من الالإستقرار والالسلم حیث 

التي  االتفاقیاتتلك رغم  شعال فتیل الحربإ ما و عالقات بینهلى تذبذب الإفیما بعد  دىأ الذي

ترة قصیرة استتب فیها سوى ف 1975الجزائر سنة تفاقیةافلم تكن  ،جل ترسیم الحدودأعقدت من 

 قبل بها العراق إلعادة تنظیم أوضاعه ما بین البلدین السترجاع القوة، نوعا ستقرارواالالهدوء 

عها في ظروف قّ ذ و إالكردیة والتفرغ إلیران كة من خالل القضاء على الحر  وترتیب بیته

بإلغائها في  ، وما یدل عن ذلك قیامهتنازل عن شط العربجبرته على الوأاستدعت منه ذلك 

مستغال الوضع ظروف أكثر مالئمة للوضع العراقي ي عندما أصبحت الأأول فرصة تهیأت له 

صدام نستنتج من تصریحات كما  ،یهاعل١٩٨٠الوقت معلنا الحرب سنةاإلیراني في ذلك 

منطقة ب ــ ضافة إلى شط العربإـ  د دوافع عدائه مع إیران وذلك من خالل مطالبتهحسین تعدّ 

ن ه من ثروة باطنیة كبیرة باعتبار أبرغبته للسیطرة علیها وذلك لما تحتوی عترفأالتي  عربستان

من  ١٩٣٧ تفاقیةباكما سویت مسألة الحدود  ،الجزائر تفاقیةاثر ة شط العرب قد سویت إمسأل

  .قبل

إال أن هناك عوامل أخرى  ،لفترةالعالقات بین البلدین  انفراج بالرغم منكما نستنتج أنه       

سنوات في عقد الثمانینات من القرن العشرین والتي ال  ت إلى قیام حرب الثمانيوعدیدة أدّ 

یمكن حصرها في الجانب الدیني فقط كما تشیر بعض الكتابات، بل إن هناك أسباب أكثر 

بین البلدین التي تعد القنبلة الموقوتة بینهما، هذه  لخصوص المسألة الحدودیة المتجذرةتأثیرا وبا

والتي تتعلق بالسلطة  ،الوطنثر من أنها دفاع عن اسیة أكاألسباب التي استغلت ألغراض سی

في حیث استغلت إیران الحركة الكردیة للتجاوز على العراق  ،والقوة اإلستراتیجیة في المنطقة



...................................................................................................خاتمة  

 

 
102 

بینما استغل هذا األخیر المناوشات الحدودیة وعدم التزام إیران باتفاقیة دید من المرات، الع

إما  ،ان یفتعالن المشاكل لفرض السیطرةخذ البلدكل هذا أولتحقیق  ،از دوره القیاديالجزائر إلبر 

ضم العراق إلى إیران  ن الخمینيلتنتهي هاته المحاوالت بإعال ،بالطرق السیاسیة أو العسكریة

ولم تكن  ،ضدهاالحرب  وأعلن ١٩٧٥ صدام بتمزیق اتفاقیة وردّ  واعتبارها جزء من أراضیها،

آیة اهللا الخمیني من جهة وصدام حسین من الزعیم ال ترجمة لتوجهات وسیاسات هذه الحرب إ

كانت إیران تناهض كل الحركات  حیث رات الطائفیة دور كبیر في قیامهاللثو  خرى وماهة أج

بارة عن خلیط من الطوائف ولذلك ألنها ع،تقوم في المنطقة حفاظا على أمنهاالتي  نفصالیةاال

ا هتخوف نتیجةمجتمعها، و  لى قیام حركات مماثلة فيإن یؤدي شأنه أمن حركة ن قیام أي إف

وعلیه فإن  الكردیة في العراق قامت بالتجاوز على الحدود العراقیة، االنفصالیةمن الحركة 

ضعاف الحكومة العراقیة أوال ثم كبح الحركة الكردیة إجل من أعملت اإلستراتیجیة اإلیرانیة 

من المتوقع أن تدوم  ولم یكنامتدادها إلى األكراد المتواجدین في كردستان إیران  خوفا من ثانیا

ن الحرب ستدوم فقط أمیة و منهكة من ثورتها اإلسال انام البعثي أن إیر ظمدة طویلة فقد ظن الن

ولعل السبب في ذلك  إال أن الحرب دامت ثماني سنوات ،ویقضي علیها من بدایتها أسبوعین

كادت القوات العراقیة ُتهزم  1983 ففي عام ،ة الصراع من قبل الدول الكبرىغذیراجع إلى ت

لوال المساعدات التي قدمتها الدول العربیة  إیرانلصالح أمام الجیش اإلیراني وتحسم الحرب 

  .والوالیات المتحدة األمریكیة للعراق

ت اإلیرانیة لوال الهزیمة بالقوانه لم یكن بإمكان العراق أن تلحق نستنتج أوبالتالي فإننا       

أوال المتمثل في تقدیم معلومات سریة عن تمركز القوات اإلیرانیة باإلضافة إلى  الدعم األمریكي

كمیات األسلحة التي تدخل العراق بصفة دوریة والدعم العربي المالي والعسكري ثانیا وباقي 

لحرب مدفوعة بضغوطات كما نستشف من خالل هذا أن العراق خاضت ا الدول األخرى،

على مصالحها في  حفاظجل الأالوالیات المتحدة األمریكیة من  الدول الكبرى وخصوصا

ن الحرب العراقیة اإلیرانیة تعد مظهرا من مظاهر الحرب الباردة إذ أن الدولة إوهنا ف ،المنطقة
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لك یاتي فبعد تتحاد السوفاإلنظرا لما یقدمه األمریكیة تقوم بتوجیه الحرب ووضع توازن لها 

م یدعبتمریكیة الوالیات المتحدة األ قامت قات طیبة معهیام عالقها للعراق و مالمساعدات التي قد

یران والتي نجحت إلبناء عالقات مع ه وتحولالسوفیاتیة العراقیة ولكن بانقطاع العالقات  ،یرانإ

فإن الحرب العراقیة  علیهو  ،یران وقدمت دعمها للعراقإاتجاه مریكیة لك تغیرت السیاسة األفي ذ

قامت الدول  1980عام  ندالعهاا إذ منذ ولى صفة الدولیةاأل ةاللحظاإلیرانیة اتخذت منذ 

تدخل تحرك الجهود الدولیة للوساطة و خرى و ألدولة دون  ثر انحیازهاإبالمشاركة بالحرب 

لى إدت أن هذه الحرب إوعلیه ف ،598صداره قرار رقمإلحل النزاع ب فیما بعد منمجلس األ

ن إیدت بعض الدول العراق فأن إ و  ،بین مؤید ومعارض للحرب خاصة تقسیم الموقف العربي

  .اإلیرانیة سالمیة فكار الثورة اإلأخوف من تصدیر تمنطلق الهذا التأیید كان من 

من على مضض الدراسة إلى أن إیران قبلت بقرار مجلس األ هذهكما نصل من خالل       

ین ضعفت قواتها رحلة األخیرة من الحرب أالیة علیها خاصة خالل المتالهزائم المت نتیجة

أثرت الحرب مخلفة خسائر كبیرة  انتهت العسكریة مع ازدیاد الدعم الخارجي للعراق وبالتالي

ذلك حرب الخلیج الثانیة لى باقي الدول الخلیجیة وما یدل على إ نعكاسهااعلى البلدین لیمتد 

األمن القومي  أن إلىباإلضافة  ،مباشرة األولىبعد حربه ام حسین بغزو الكویت ین قام صدأ

أكثر قابلیة للتوترات الداخلیة والخارجیة إذ نجد الوالیات المتحدة األمریكیة أصبح العربي 

المنطقة  نجاز مشاریعها في الشرق األوسط متذرعة بالخطر العراقي علىإة على مصرّ 

خاصة بعد إعالن صدام حسین ضرورة إخراج القوى األجنبیة من وبدكتاتوریة صدام حسین 

ذریعة لتثبیت ولى من حرب الخلیج األ اتخذتاألمریكیة  المنطقة لذلك فإن الوالیات المتحدة

وبعد الحرب جعلت نفسها مسؤولة عن حل النزاع بین العراق والكویت وجودها في المنطقة 

العراق ألسلحة  متالكاسكري في العراق بحجة التدخل الع وتدخلها في عاصفة الصحراء ثم

  . الدمار الشامل لتتخذ فیما بعد من مالحقة صدام حسین سببا لبقائها في المنطقة



............................................................. 
 

 

  

، ٢٠١٠، دار القلم العربي،حلب، سوریا،

......................................................................................................
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  خریطة العراق الجغرافیة

، دار القلم العربي،حلب، سوریا،أطلس العالم الجدید والوطن العربي

.........................................مالحق  

خریطة العراق الجغرافیة): ١(ملحق رقم 

  

  

أطلس العالم الجدید والوطن العربي: النداف نزار )١

  .٤٣ص



............................................................. 
 

 

  

......................................................................................................
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  الجغرافیة إیرانخریطة 

١٤٦المرجع السابق، ص :عبد اهللا حجاب

.........................................مالحق  

 

خریطة  ):٢(ملحق رقم 

  

عبد اهللا حجاب :المرجع



............................................................. 
 

 

  

   

......................................................................................................

106 

  إیرانثني في زیع العرقي واإل

  .١٤٧المرجع السابق، ص :عبد اهللا حجاب

.........................................مالحق  

زیع العرقي واإلالتو : )٣(الملحق رقم 

عبد اهللا حجاب : جعالمر          



 ......................................................................................................مالحق  
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  ١٩٧٥نص مقتبس من اتفاقیة الجزائر ):٤(الملحق رقم

حمادي وزیر خارجیة العراق وسیادة علي خلعتبري   سیادة سعدون :تم عقد هذه المعاهدة بتفویض المندوبین

  :وزیر خارجیة إیران اللذین بعد أن تبادال وثائق تفویضهما اتفقا على ما یلي 

  المادة األولى

یؤكد الطرفان السامیان المتعاقدان أن الحدود الدولیة البریة بین العراق وٕایران هي تلك التي أجرى إعادة 

ومالحق البروتوكول  لألحكام التي تضمنها بروتوكول إعادة تخطیط الحدود البریةتخطیطها على األسس وطبقا 

  التي هي مرفقة بهذه المعاهدة ،المذكور آنفا

  المادة الثانیة

یؤكد الطرفان المتعاقدان أن الحدود الدولیة في شط العرب هي تلك التي أجرى تحدیدها على األسس وطبقا 

التي هي مرفقة بهذه  تحدید الحدود النهریة ومالحق البروتوكول المذكور آنفا،لألحكام التي تضمنها بروتوكول 

  .المعاهدة

  المادة الثالثة

رقابة صارمة وفعالة لغرض وقف كل  ،ن یمارسا على الحدود بصورة دائمةبأهد الطرفان السامیان المتعاقدان یتع

كام التي تضمنها البروتوكول وملحقه وذلك على األسس وطبقا لألح.أتخریبي من أي محل نشتسلل ذي طابع 

  .المتعلقان باألمن على الحدود الملحقة بهذه المعاهدة

  المادة الرابعة

هي أحكام نهائیة ودائمة غیر قابلة للخرق ..........یؤكد الطرفان السامیان المتعاقدان أن أحكام البروتوكوالت

ن أي انتهاك ألحد مكونات هذه إوبالتالي ف ،شاملةصر ال تقبل التجزئة لتسویة وتكون عنا ،ة كانتبأیة حج

  .السیاسة الشاملة یكون مخالفا بداهة لروح وفاق الجزائر

  

  .٢٣١،٢٣٢ص المصدر السابق، :نیكوال الفرزلي :المصدر      



............................................................. 
 

 

  ١٩٧١یوضح الجزر اإلماراتیة الثالث التي احتلتها إیران عام 

  

  

 

......................................................................................................
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یوضح الجزر اإلماراتیة الثالث التي احتلتها إیران عام  :

  .١٥٦المرجع السابق، ص :عبد اهللا حجاب

.........................................مالحق  

:)٥(الملحق رقم      

 :المصدر           

  

  

  



............................................................. 
 

 

 خریطة تمثل منطقة عربستان المتنازع علیها

 

......................................................................................................
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خریطة تمثل منطقة عربستان المتنازع علیها ):٦

.٣٠٩ص السابق، صدرالم:نیكوال الفرزلي 

.........................................مالحق  

٦(الملحق رقم         

 

 

 

نیكوال الفرزلي :المصدر          



............................................................. 
 

 

  

......................................................................................................
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  خریطة شط العرب المتنازع علیها

  .٣٠٨ص السابق، المصدر :نیكوال الفرزلي

.........................................مالحق  

خریطة شط العرب المتنازع علیها):٧(ملحق رقم  

  

         

نیكوال الفرزلي: المصدر       
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  المصادر والمراجع باللغة العربیة/:أوال

 المصادر  

 دار العربیة للعلوم،بیروت،ال زینة جابر إدریس، ،تر،صفحات من تاریخ العراق :تریب تشارلز   )١

  .٢٠٠٦ ،لبنان

دار آمنة  ،]د،ط[ ،٢٠٠٣ـ١٩٧٣من عام  الكبرىمعارك الجیش العراقي  :الحمداني رعد مجید   )٢

  .د،سللنشر والتوزیع،عمان،األردن،

، دار ٢ط، ام عیتاني،حس تر، ،إیران تستیقظ مذكرات الثورة واألمل :عبادي شیرین   )٣

  .٢٠١١لبنان، ،الساقي،بیروت

  .٢٠٠٧ األردن، عمان، دار األهلیة، ،الغزو األمریكي للوطن العربي :معاشي بن ذوقان عطیة   )٤

المؤسسة  ،حكایتي مع صدام في غزو العراق ،كنت سفیرا للعراق في واشنطن :المشاط محمد   )٥

  .٢٠٠٨ لبنان، بیروت، العربیة للدراسات،

بیروت، دار الساقي، ،٢ط ،ماري طوق ،تر ،ةمن بالط الشاه إلى سجون الثور : إحسان نراغي    )٦

 .١٩٩٩ لبنان،

                                                                                                                             . 1981 إیران، ،رشاد اإلسالميدار اإل ،]د،ط[ اإلسالمیة في إیرانمنجزات الثورة  :الشاهرودي   )٧

، مؤسسة الدراسات واألبحاث في منشورات العالم ]د،ط[،الصراع العربي الفارسي :نیكوالالفرزلي    )٨

  .س،د ،باریس ،العربي

 المراجع  

مركز دراسات الوحدة  ،احتالل العراق وتداعیاته عربیا إقلیمیا ودولیا :حمد یوسف وآخرونأ  )١

  .٢٠٠٤ ،لبنان ،بیروت ،العربیة

  .س،د[ ب،د[،مركز الدراسات االشتراكیة ،العراق وقیام المقاومة: آن وسیمون عّساف لكسندرأ   )٢
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ریخ الحضارة الشرق األدنى دراسات في تا ،تاریخ العراق وٕایران آسیا الصغرى :حمدأمین أ   )٣

  .٢٠٠٠ ،مصر ،الجامعیة دار المعرفة ،٥ج ،القدیم

وٕادارة الحرب  اإلفریقيفي القرن  الجزائریة وصراع القوى الصغرىالدبلوماسیة  :عشة محمدبو    )٤

 .٢٠٠٤لبنان ،بیروت ،دار الجیل ،االریتریة اإلثیوبیة

 .١٩٧٥،لبنان ،بیروت ،دار صادر ،تاریخ العالم العربي:س وآخرونتتشتر فران )٥

 .س،د، ب،د ،الدار القومیة ،إیران وحتمیة التاریخ :جاد طه   )٦

دار األهلیة للنشر  ،عبد الجلیل مراد ،مر،أعظم الشخصیات في التاریخ :جبران عیسى   )٧

 .٢٠٠٨ ،لبنان ،بیروت،والتوزیع

دراسة في  ،النظام الشرق أوسطي وتأثیره على األمن المائي العربي :حسن عمر كامل   )٨

 .٢٠٠٨ سوریا، رسالن،دار  ،لجغرافیا السیاسیة والجیوبولتیكا

 .٢٠١٠ ،األردن ،عمان ،دار األهلیة ،أعظم شخصیات التاریخ :حسن عیسى   )٩

 ،بیروت ،مطبعة سیكو ،العرب في دائرة النزاعات الدولیة :حسین عدنان السید )١٠

 .٢٠٠١،لبنان

 ،صفحات من تاریخ الوطن العربي ،دراسات في العالقات العربیة العربیة :الحالق حسان )١١

 .٢٠١٠ ،لبنان ،بیروت ،النهضة العربیة دار

 .٢٠٠٧ ،بیروت لبنان ،النهضة العربیة دار ،٢ط ،قضایا العالم العربي :الحالق حسان )١٢

الشبكة العربیة لألبحاث  ،الخبرة اإلیرانیة االنتقال من الثورة إلى الدولة :حمادة أمل )١٣

 .٢٠٠٨ ،لبنان ،بیروت ،والنشر

 .٢٠٠٠ ،لبنان ،بیروت ،دار األضواء ،أزمة سالم الشرق األوسط :خضیر قاسم عباس )١٤

دراسة في الجغرافیا  ،مشكالت الحدود السیاسیة في الوطن العربي :الدویكات قاسم )١٥

  ٢٠٠٣،األردن ،المكتبة الوطنیة،السیاسیة 
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المعهد النمساوي للسیاسة ، ]د،ط[ ،العراق وٕایران أسباب وٕابعاد النزاع :رسول فاضل   )١٦

 ١٩٩٢ ،]د،ب[،الدولیة

  ،،دار الهدىطد،،التاریخیة ووقائعها الحالیةأزمة الخلیج جذورها  :ركیبي جمال الدین )١٧

 .]سد،،الجزائر، عین ملیلة

 عمان،دار أسامة، طد،،التاریخ العربي بین الحداثة والمعاصرة:الزیدي مفید )١٨

 . ٢٠١١األردن،

ـــــال )١٩ ــــبكي أمــ ـــــــورتین :الســـ ـــــــ١٩٠٦تـــــــاریخ إیـــــــران السیاســـــــي بـــــــین ث عـــــــالم ،١٩٧٩ـ

 .١٩٧٨،ب،د،المعرفة

ــــید عـــــــــــاطف  )٢٠ مریكـــــــــــي البریطـــــــــــاني للعـــــــــــراق مـــــــــــارس ـ الغـــــــــــزو األ :الســـــــ

 .٢٠٠٣،ب،د، ن ،د ،دراسة سیاسیة إستراتیجیة،٢٠٠٣فریلأ

 ،سوریا ،دار النفائس ،نبیل صبحي الطویل ،تر ،تفتیت الشرق األوسط :سولت جیرمي )٢١

 .٢٠١١ ،دمشق

 .٢٠٠٤ مصر، المدینة برس، ،حكایتي مع صدام وحكایات أخرى :انشراح الشال )٢٢

 ،اإلسالمي ، المكتب٤، طإیران آسیا،مواطن الشعوب اإلسالمیة في :محمود شاكر )٢٣

 .١٩٨٦،لبنانبیروت، 

المكتب  ،١٩٩١ـ١٩٢٤بالدالعراق،التاریخ االسالمي التاریخ المعاصر :  شاكر محمود )٢٤

 .١٩٩٢اإلسالمي،بیروت، لبنان،

المكتب  ،ـ التاریخ اإلسالمي ـ التاریخ المعاصر بالد إیران وأفغانستان :محمود شاكر )٢٥

 .١٩٩٥ لبنان، بیروت، اإلسالمي،

اإلستراتیجیة األمریكیة تجاه الشرق األوسط خالل إدارة باراك  :شلبي سعد شاكر )٢٦

 .٢٠١٣ ،األردن ،عمان ،دار ومكتبة الحامد،وباماأ
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 ،ب،د[،الهیئة للصحافة مؤسسة ،إیران بین طغیان الشاه ودمویة الخمیني:الشمري ذبیان )٢٧

١٩٨٣. 

 ، مكتبة فخراوي ،اإلستراتیجیة األمریكیة في الخلیج العربي تطور :شهاب فؤاد )٢٨

 .س،د،البحرین

المنهل  ، دار٢، ط١٩٩٥ـ١٩٤٥النزاعات اإلقلیمیة في نصف قرن  :صبح علي )٢٩

 .٢٠٠٦اللبناني، بیروت، لبنان، 

دار  ، الدولة العثمانیة عوامل النهوض وأسباب السقوط :الصالبي علي محمد محمد )٣٠

 .٢٠٠١،مصر،اإلسالمیةالتوزیع والنشر 

 .س،د،السعودیة ،]،ند ،العالقات األمریكیة اإلیرانیة الوجه األخر :الضغیان ضیف اهللا )٣١

منشورات دار اآلفاق الجدیدة        ،٢ط ،شتاء الغضب في الخلیج: طبراني كابي )٣٢

 .١٩٩١المغرب، 

 بیروت،لبنان، ، ریاض الریس للكتب ،إیران بین عدالت خانه ووالیة الفقیه: هالة العوري  )٣٣

٢٠١٠. 

 ،لحدیثا الكتاب دار ،تاریخ الكویت الحدیث والمعاصر :حسن لعیدروس محمدا )٣٤

  .٢٠٠٢،اإلمارات

 ةمعرفعالم ال ،االحتالل العراقي الممارسات والوقائع من شاهد عیان :غلوم محمد حسن )٣٥

 .١٩٩٥،،الكویت

 .١٩٩٣ ،مص ،الثقافةدار  ،التاریخ المعاصر لألمة العربیة :غنیمي رأفت الشیخ )٣٦

 .٢٠١١،األردن ،عمان ،دار الحامد ،تاریخ الوطن العربي :الفاعوري إبراهیم )٣٧

 .١٩٩١، ب، د ،مطابع األوقت ،األخطاء القاتلة :كمال جمال )٣٨
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 ،ربدعبد الحكیم األ تر، ،اللعبة الكبرى المشرق العربي واألطماع الدولیة :لورانس هنري )٣٩

 .١٤٢٨ ،لیبیا ،مصراتة ،الدار الجماهیریة ،٢ط

مؤسسة ،ط،د،السیاسات المائیة في الشرق األوسط :محمد صباح محمود )٤٠

 .٢٠٠٢ ،األردن،عمان،الوراق

، األردن الحامد،عمان ،دارتأثیر التسلح اإلیراني على األمن الخلیجي :المجالي عصام نایل )٤١

٢٠١٢. 

 .٢٠٠٤القاهرة،مصر، دار الفجر، ،نزاعات الحدود العربیة :المخادمي عبد القادر رزیق )٤٢

للدراسات  مركز البحرین ،من الخلیج وقضیة التسلح اإلیرانيأ: زید المرهون عبد الجلیل )٤٣

 .٢٠٠٧ مملكة البحرین، والبحوث،

]                     ند، ،١٩٨٨ـ١٩٨٠ اإلیرانیةالحرب العراقیة  :المشیر عبد الحلیم أبو غزالة )٤٤

 ،ب د، ١٩٩٤. 

 ،بد، الدار العالمیة للكتب والنشر، ،السریة للحكام العربالملفات  :مكي ساندرا )٤٥

،سد[. 

  ،د،ن ،الشرق العربي المعاصر قسم الهالل الخصیب :منسي محمد صالح )٤٦

،بد،١٩٩٠. 

 .٢٠١٣ ،]د،ب[،]د،ن[ ،٤ط ،العراق صفحات من التاریخ السیاسي :الموسوي كاضم )٤٧

 .٢٠٠٠، مصر ،الجامعي الحدیثالمكتب  ،تحدیث الخلیج العربي :مهنا محمد نصر )٤٨

ـــي الحـــدیث والمعاصـــر: مهنـــا محمـــد نصـــر )٤٩ ـــیج العرب  ]، طدتاریخیـــة تحلیلیـــة، ، دراســـةالخل

 .٢٠٠٨، مصر، الجامعي الحدیث المكتب

 .٢٠٠٩،مصر ،المكتب الجامعي الحدیث ،قضایا سیاسیة معاصرة :مهنا محمد نصر )٥٠
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 ،يـلیج العربـاإلسرائیلیة تجاه الخاإلستراتیجیة  :المیاح عبد اللطیف وحنان علي الطائي )٥١

 .٢٠٠٢ ،األردن ،عمان ،دار مجدالوي

 .١٩٨٥ ،بغداد ،]ن،د ،١ج ،حضارة العراق: نخبة من المثقفین العراقیین )٥٢

 .١٩٨٥بغداد، ،، ند،١٣ج ،حضارة العراق: نخبة من المثقفین العراقیین )٥٣

دار  ،تر،عبد اإلله النعیمي ،األمة والدین في الشرق األوسط :هالیداي فرید  )٥٤

 .٢٠٠٠الساقي،بیروت لبنان،

 ،مصر،دار الشروق ،العرب وٕایران أزمة الخلیج وهم الصراع وهم الوفاق :هویدي فهمي )٥٥

١٩٩١.   

دار الكتاب  ،٢ط ،عبد النعیم محمد حسنین ،تر ،إیران ماضیها وحاضرها :ولبر دونالد )٥٦

 .١٩٨٥،مصر ،المصري

،  عمار جوالق ومحمود العابد ،تر ،قبل وبعد أزمة الخلیج القادة أسرار ما:ودوورد بوب )٥٧

 .١٩٩١،لبنان ،بیروت ،دار الجیل

  ١٩٨٠ـ١٤٩٢والمعاصرالعالم اإلسالمي الحدیث : ومحمود شاكر مدحایاغي إسماعیل   )٥٨

  .١٩٩٥ ،السعودیة ،دار المریخ ،١ج ،الجناح اآلسیوي

 ،الریاض ،مكتبة العبیكان ،تاریخ العالم العربي المعاصر :حمد یاغيأإسماعیل  )٥٩

 .٢٠٠٠السعودیة،

 الدوریات  

، سات عربیةاسی، دوریة السودان وٕایران رحلة التقارب والمشهد العربي الراهن :النور حمد   )١

  .٢٠١٣قطر،  ، الدوحة،ودراسة السیاسات ، المركز العربي لألبحاث١ع

، مجلة السالم العراقیة اإلیرانیة ومستقبل السالم في منطقة الخلیج مفاوضات :علي إبراهیم  )٢

 .١٩٩١، مركز األهرام، ٩٩السیاسة الدولیة، ع 
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 ةالرسائل الجامعی 

 )٢٠١١_ ١٩٧٩(السیاسة اإلقلیمیة إلیران في آسیا الوسطى والخلیج : عبد اهللاحجاب  )١

 .٣،٢٠١٢جامعة الجزائر  تخصص دراسات آسیویة ،اسیة ماجستیر في العلوم السی شهادة

مــــذكرة الماجســــتیر فــــي العلــــوم  ،العربیــــة الخلــــیج لــــدول مجلــــس التعــــاون :یاســــینحشــــوف  )٢

 .٢٠٠٨ الجزائر، بسكرة، ،جامعة محمد خیضر واإلستراتیجیة، فرع العالقات الدولیة السیاسیة،

 ،التسویة السلمیة لنزاعات الحدود الدولیة في العالقات الدولیة المعاصرة :ذیب محمد )٣

 .٢٠١٠الجزائر ، الشلف، ،جامعة حسیبة بن بوعلي مذكرة ماجستیر في القانون العام،

قیة اإلیرانیة في ظل اإلحتالل العالقات العرا:العبیدي عبد الرحمان عبد الكریم عبد الستار )٤

قسم العلوم السیاسیة،جامعة  ،في العلوم السیاسیة ماجستیرمذكرة  ،٢٠١١_ ٢٠٠٣مریكياأل

  .٢٠١١األوسط،الشرق 

 الموسوعات  

،  لبنان ،بیروت اللبناني،المركز الثقافي  ،موسوعة أحداث العالم قادة وأعالم :سلیم لیاسإ   )١

٢٠٠٥.  

موسوعة مناطق الصراع  ،الصراع في الشرق األوسط والعالم العربي :صبور محمد صادق   )٢

 .٢٠٠٢،مصر ،دار األمین ،١ج ،في العالم

 عمان،،، دار أسامة]د،ط[، لعالم وقادتهاالتاریخیة لدول االموسوعة  :سفیانالصفدي   )٣

  .٢٠٠٥األردن، 

، بیروت                 العربیة للدراسات ، المؤسسة١، جالسیاسة موسوعة :الكیالي عبد الوهاب   )٤

  .١٩٨٥لبنان، 

  .٢٠٠٨، األردن ، عماندار دجلة ،]د، ط[، موسوعة الوطن العربي :محمود محمد موسى   )٥
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 ،بیسان دار ،رن العشرینموسوعة الحروب واألزمات اإلقلیمیة في الق :موسى مخول )٦

  .٢٠٠٩،لبنان ،بیروت

 .٢٠١٠ ،لبنان ،بیروت ،المكتبة العصریة ،الموسوعة العربیة المیسرة: موال علي )٧

 األطالس  

  .٢٠١٠،حلب، سوریا،، دار القلم العربيأطلس العالم الجدید والوطن العربي :نزارالنداف   )١

 :االجنبیةالمراجع باللغة/: ثانیا 

 Les ouvrages 

1) Javed Ali: chemical weapons and the Iran Irk war: A cas study in 

Noncompliance, the nonproliferation review, spring, 2001. 

 Les Mémoires 

2) Rzavi Sam: la politique étrangère iranienne Vis-à-vis des arabes shiites, 

mémoire présenté comme exigence partielle de la maîtrise en science 

poli�que, université du Québec a Montréal ,2009 . 
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