


  
  
  
  
  
  
  
  
  

                        
  
  

                              

  
אאא–א٢٠٠٣א 

אאאא 



 
אא 

RPQVâ 

אאא 
áÓ‰Êa†í⁄aô†ÛñŠöa…òjnØ½aòîäìÛa 

IRRYOQORPQVHÊa†íüaŒ×ŠßSRW~YUVSPUVY 
ISBN YWXMYYUWMUYT-UW-R 

pbÐ•aìÛaOòîÛë†ÛapbÓýÈÛaOÖaŠÈÛaOOïiŠÈÛawîÜ¨aÞë… 

אאא–א٢٠٠٣א 
אאאא 

 

א 
 

 

א 
üéäíŒ¥ëcê‰a†•gñ…bÇgëclbnØÛaaˆçñ…bßâa†‚na‹ì¯ 

åßæ‡biüaÞbØ‘þaåßÝØ‘ðdiébänaëcäÛaŠ‘bN 
 

 

אאא 
æbàÇ–ïÛ†jÈÛaMð‰bvnÛa†ÔÛañŠçìuÉà©–ÂIM H 

 ÑmbçZPPYVR V TVUYXYQ×bÐÜmZPPYVR V TVUYXYR 
 ÝíbiìßZPPYVR WYUWTWTVPÝíbiìßZPPYVR WYVRYUTUW 
 Ñmbçæa…ìÛa–âìŠ¨aPPRTY YQXPVTYXT 
 ˜NlYRWTXVŒßŠÛað†íÛaQQQYPïÛ†jÈÛa 
 †íÛaïãëØÛ⁄aZ           dar_ jenan@yahoo.com 

daraljenanbook@gmail.com                              



 
   

   –   ٢٠٠٣   
            

   
   

          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  
  
  

ء ٕ   
   

              
   
  
  
  
  
  
  
  



 

 

 لػػػػػػـ التػػػػػػ  المكاضػػػػػػي  مػػػػػػف 3002 عػػػػػػ ـ بعػػػػػػد االيرانيػػػػػػ  – العراقيػػػػػػ  العالقػػػػػػ ت تعػػػػػػد
 هػػػػػػػذ  كاهميػػػػػػػ , لحس سػػػػػػػي  نظػػػػػػػرا, كاالكػػػػػػػ ديم , العممػػػػػػػ  البحػػػػػػػث مػػػػػػػف مهمػػػػػػػ  حيػػػػػػػزا تنػػػػػػػؿ

 ن هيػػػػػػؾ, كالدكليػػػػػػ , االقميميػػػػػػ  كالفكاعػػػػػػؿ القػػػػػػكل مػػػػػػ  كلتػػػػػػدا مه , الطػػػػػػر يف بػػػػػػيف العالقػػػػػػ ت
 العػػػػػػػراؽ بػػػػػػيف المتب دلػػػػػػػ  كالهػػػػػػكاجس, كالريبػػػػػػػ , بػػػػػػ لتكتر تتسػػػػػػػـ تالعالقػػػػػػ  هػػػػػػػذ  جػػػػػػذكر اف

 االيرانيػػػػػ  – العراقيػػػػػ  الحػػػػػرب بتجربػػػػػ  العالقػػػػػ ت هػػػػػذ  مػػػػػرت حيػػػػػث, 3002 قبػػػػػؿ كايػػػػػراف
 3002 كبعػػػػػػػػػػد كالػػػػػػػػػػدكل  االقميمػػػػػػػػػػ  المحػػػػػػػػػػيط عمػػػػػػػػػػ  أثػػػػػػػػػػرت التػػػػػػػػػػ (  0899 –0890)

 دالب ئػػػػػػ  العراقػػػػػػ  النظػػػػػػ ـ بإزاحػػػػػػ  تمثػػػػػػؿ مهػػػػػػـ اسػػػػػػتراتيج  مكسػػػػػػب عمػػػػػػ  ايػػػػػػراف حصػػػػػػمت
 التػػػػػ  االيرانيػػػػػ  لػػػػػ رادة كاضػػػػ  تحػػػػػدم  ػػػػػ  العػػػػػدا  ين صػػػػبه  بػػػػػؿ ال, ين  سػػػػػه  كػػػػػ ف الػػػػذم
 االمػػػػػػػػف لمسػػػػػػػػمم ت تهديػػػػػػػػد هػػػػػػػػك 3002 قبػػػػػػػػؿ العراقيػػػػػػػػ  ال  رجيػػػػػػػػ  السي سػػػػػػػػ   ػػػػػػػػ  قػػػػػػػػرأت
 رحبػػػػػت التػػػػػ  لمعػػػػػراؽ المجػػػػػ كرة الػػػػػدكؿ اكائػػػػػؿ مػػػػػف ايػػػػػراف ك نػػػػػت لػػػػػذلؾ, االيرانػػػػػ  القػػػػػكم 
 االمريكػػػػػػ  العسػػػػػػكرم التكاجػػػػػػد مػػػػػػف قمقهػػػػػػ  مػػػػػػف بػػػػػػ لر ـ, السػػػػػػ بؽ العراقػػػػػػ  النظػػػػػػ ـ بتغييػػػػػػر
 مػػػػػػػػف ل شػػػػػػػػيته  تػػػػػػػػزداد االيرانيػػػػػػػػ  الهػػػػػػػػكاجس كبػػػػػػػػدأت, االيرانيػػػػػػػػ  االراضػػػػػػػػ  مػػػػػػػػف القريػػػػػػػػب
  ػػػػػ  سػػػػػعت طهػػػػػراف كاف   صػػػػػ , الػػػػػدا ؿ مػػػػػف السػػػػػتهدا ه , العراقيػػػػػ  االراضػػػػػ  اسػػػػػتغالؿ
, النػػػػػػػككم بػػػػػػػ لممؼ االهتمػػػػػػػ ـ الػػػػػػػ  نجػػػػػػػ د احمػػػػػػػدم الػػػػػػػرئيس عهػػػػػػػد اال يػػػػػػػرة  ػػػػػػػ  السػػػػػػػنكات
 االمريكيػػػػػ  المتحػػػػػدة الكاليػػػػػ ت مػػػػػف لهػػػػػ  تتعػػػػػرض التػػػػػ  التهديػػػػػدات لػػػػػردع  ككسػػػػػيم, كدعمػػػػػ 

 االيرانيػػػػػ  النككيػػػػػ  القػػػػػدرات اف ب عتبػػػػػ ر االكركبػػػػػ  كاالتحػػػػػ د, النػػػػػ تك كحمػػػػػؼ(, اسػػػػػرائيؿ)ك
  االسػػػػػػػػرائيمي , كاالمريكيػػػػػػػػ , الغربيػػػػػػػػ  لممصػػػػػػػػ ل  الحمػػػػػػػػرا  ال طػػػػػػػػكط عمػػػػػػػػ  تجػػػػػػػػ كز تمثػػػػػػػػؿ
 مػػػػػف  شػػػػػي , اسػػػػػالمي  اـ عربيػػػػػ   نػػػػػتك سػػػػػكا  اقميميػػػػػ  قػػػػػكة ام مػػػػػف كجػػػػػكد تحبػػػػػذ ال التػػػػػ 
 (.اسرائيؿ) لحمف ئه  النككي  لمقدرات المن  س  القكة تككف اف



 

 
 

 اف   صػػ , عميهػػ  الهيمنػػ  يػػؤ ر اف يمكػػف النككيػػ  لمقػػدرات ايػػراف امػػتالؾ اف ن هيػػؾ
 دكؿ الػػػ  رسػػػ ئؿ عػػػدة ترسػػػؿ اف ح كلػػػت العػػػراؽ احػػػتالؿ بعػػػد االمريكيػػػ  المتحػػػدة الكاليػػػ ت
 يمهػد الػذم الحػ ل  بػ لكاق  القبػكؿ كعػدـ ,االمريكيػ  الهيمنػ  عمػ  التمػرد فا مف دهػ  المنطق 
 لممصػػ ل  التهديػػدات ضػػمف تػػد ؿ ح لػػ  هػػ  اكسػػط  الشػػرؽ النسػػي   ػػ ( اسػػرائيؿ) لػػدم 

 اكسػط شػرؽ) كالدة تتقبػؿ كالدكليػ , االقميمي  البيئ  جعؿ تح كؿ الت  كاالسرائيمي , االمريكي 
, كالفع ليػ , االهميػ  مػف ي مػك ال   لمكضػكع. اميركيػ  مب ركػ ب اسػرائيمي  هيمنػ  تحػت( جديد

 صػػ ن  تعػػيف اف يمكػػف كاك ديميػػ , عمميػػ  قػػرا ة سػػيككف كاال يػػر االكؿ  ػػ  كهػػك, كالحيكيػػ 
 ارث لتجػػ كز االيرانيػػ  - العراقيػػ  لمعالقػػ ت مسػػتقبمي  رؤيػػ  لكضػػ  كااليرانػػ  العراقػػ  القػػرار

 .الطر يف بيف مزدهرة عالق ت بن   نحك الؽكاالنط, الس بؽ النظ ـ عهد    العالق ت

, حػػػػػػػػدكد  ػػػػػػػػ  تنحصػػػػػػػػر التػػػػػػػػ  االشػػػػػػػػك لي ت مػػػػػػػػف ب لعديػػػػػػػػد الدراسػػػػػػػػ  هػػػػػػػػذ  تحفػػػػػػػػؿ
 عػػػػػػػػدة اطػػػػػػػػ ر  ػػػػػػػػ  نفسػػػػػػػػه  تجػػػػػػػػد اف يمكػػػػػػػػف االيرانيػػػػػػػػ  – العراقيػػػػػػػػ  العالقػػػػػػػػ ت كاتج هػػػػػػػػ ت
 -:ابرزه  مف لعؿ مهم  تس ؤالت

 ي ؟االيران– العراقي  العالق ت جذكر م ه  -:س
 االيراني ؟ -العراقي  العالق ت المؤثرة العكامؿ م ه  -:س
 –انعك سػػػػػػ ت المتغيػػػػػػرات السي سػػػػػػي  كاالقتصػػػػػػ دي  عمػػػػػػ  العالقػػػػػػ ت العراقيػػػػػػ   مػػػػػػ ه  -:س

 االيراني ؟
 ؟3002 بعد االيراني – العراقي  لمعالق ت المستقبمي  المش هد م ه  -:س

 . تالتس ؤال تمؾ عف االج ب  الدراس  هذ  تح كؿ كسكؼ

 – العراقيػػػػػػػػػ  العالقػػػػػػػػػ ت تشػػػػػػػػػكؿ) مف دهػػػػػػػػػ   رضػػػػػػػػػي  عمػػػػػػػػػ  الدراسػػػػػػػػػ  هػػػػػػػػػذ  بنيػػػػػػػػػت
 الممفػػػػػ ت مػػػػػ  تتف عػػػػػؿ لككنهػػػػػ , االقميمػػػػػ  المحػػػػػيط تفػػػػػ عالت  ػػػػػ    صػػػػػ  اهميػػػػػ  االيرانيػػػػػ 
  ػػػػػػػ  ال ميجػػػػػػػ  الػػػػػػػدكر ككػػػػػػػذلؾ, السػػػػػػػكرم الممػػػػػػػؼ كتطػػػػػػػكرات, المنطقػػػػػػػ  دا ػػػػػػػؿ السػػػػػػػ  ن 



 

 

 المنظػػػػػػكر  ػػػػػػ  العالقػػػػػػ ت هػػػػػػذ  اهميػػػػػػ  عػػػػػػف  ضػػػػػػال, االمريكػػػػػػ  االحػػػػػػتالؿ بعػػػػػػد العػػػػػػراؽ
 لمعػػػػػػراؽ المكازيػػػػػػ  حػػػػػػدكده  لحم يػػػػػػ  االيرانيػػػػػػ  االسػػػػػػتراتيجي   ػػػػػػ  العػػػػػػراؽ ألهميػػػػػػ  االيرانػػػػػػ 

 كطػػػػػدت كاشػػػػػنطف اف   صػػػػػ  العػػػػػراؽ مػػػػػف انطالقػػػػػ  اميركيػػػػػ  عسػػػػػكري  امتػػػػػدادات ام مػػػػػف
 العالقػػػػػػػػ ت كسػػػػػػػػتظؿ, ق دمػػػػػػػػ  لسػػػػػػػػنكات العسػػػػػػػػكرم المجػػػػػػػػ ؿ  ػػػػػػػػ  العػػػػػػػػراؽ مػػػػػػػػ  عالق تهػػػػػػػػ 
 تقػػػػػػػ رب ام الف, كالدكليػػػػػػػ , االقميميػػػػػػػ  السػػػػػػػ ح   ػػػػػػػ  نفسػػػػػػػه  تفػػػػػػػرض االيرانيػػػػػػػ – العراقيػػػػػػػ 

 سػػػػػينعكس بينهمػػػػػ  الصػػػػػراع اطػػػػػ ر  ػػػػػ  ابتعػػػػػ د ام اك, الطػػػػػر يف بػػػػػيف التعػػػػػ كف اطػػػػػ ر  ػػػػػ 
 ( كالدكل  االقميم  المحيط عم 

 اسػػػػػت داـ ابرزهػػػػػ  مػػػػػف لعػػػػػؿ بحثيػػػػػ  منػػػػػ ه  اسػػػػػت داـ عػػػػػدة الدراسػػػػػ  هػػػػػذ  ح كلػػػػػت
 مػػػػػػػػنه  كاسػػػػػػػػت داـ, االيرانيػػػػػػػػ  – العراقيػػػػػػػػ  العالقػػػػػػػػ ت جػػػػػػػػذكر لرصػػػػػػػػد تػػػػػػػػ ري  ال المػػػػػػػػنه 
 – العراقيػػػػػػػػ  العالقػػػػػػػػ ت عمػػػػػػػػ  المػػػػػػػػؤثرة العكامػػػػػػػػؿ كتكصػػػػػػػػيؼ, لتحميػػػػػػػػؿ النظمػػػػػػػػ  التحميػػػػػػػػؿ
 قبػػػػؿ الطػػػػر يف بػػػػيف العالقػػػػ ت بػػػػيف لممق رنػػػػ  المقػػػػ رف كالمػػػػنه  3002 عػػػػ ـ قبػػػػؿ االيرانيػػػػ 
  ػػػػػػ  االيرانيػػػػػػ  العراقيػػػػػػ  القػػػػػػ تالع مسػػػػػػتقبؿ السػػػػػػتقرا  االستشػػػػػػرا   كالمػػػػػػنه  3002كبعػػػػػػد

 .المنظكر المستقبؿ

 الفصػػػػػػػؿ كيتنػػػػػػػ كؿ رئيسػػػػػػػ   صػػػػػػػكؿ كثالثػػػػػػػ  تمهيػػػػػػػدم  صػػػػػػػؿ الدراسػػػػػػػ  هػػػػػػػذ  تضػػػػػػػـ
  قػػػػػػػػد تضػػػػػػػػمف االكؿ الفصػػػػػػػػؿ امػػػػػػػػ , االيرانيػػػػػػػػ  – العراقيػػػػػػػػ  العالقػػػػػػػػ ت جػػػػػػػػذكر التمهيػػػػػػػػدم
 سيرصػػػػػػػػػد الثػػػػػػػػػ ن  كالفصػػػػػػػػػؿ, االيرانيػػػػػػػػػ  – العراقيػػػػػػػػػ  العالقػػػػػػػػػ ت عمػػػػػػػػػ  المػػػػػػػػػؤثرة العكامػػػػػػػػػؿ

 االيرانيػػػػػ  امػػػػػ  –انعك سػػػػػ ت المتغيػػػػػرات السي سػػػػػي  كاالقتصػػػػػ دي  عمػػػػػ  العالقػػػػػ ت العراقيػػػػػ  
 بعػػػػػػػػػد االيرانيػػػػػػػػػ  – العراقيػػػػػػػػػ  العالقػػػػػػػػػ ت مسػػػػػػػػػتقبؿ  سػػػػػػػػػيتن كؿ كاأل يػػػػػػػػػر الث لػػػػػػػػػث الفصػػػػػػػػػؿ
3002 . 

 

  



 

 
 

 

  



 

 

ت الدكليػػػػػػػ  التػػػػػػػ  ع شػػػػػػػته  كػػػػػػػؿ مػػػػػػػف العػػػػػػػراؽ تعػػػػػػػد األزمػػػػػػػ ت السي سػػػػػػػي  كال ال ػػػػػػػ 
يػػػػراف, ك ػػػػ  م تمػػػػؼ الحقػػػػب الزمنيػػػػ  التػػػػ  تمػػػػت اسػػػػتقاللهم  كريثػػػػ  التركػػػػ  الثقيمػػػػ  التػػػػ   كا 
 مفتهػػػػػ  الصػػػػػراع ت كالعػػػػػدا ات  يمػػػػػ  بػػػػػيف الػػػػػدكلتيف العثم نيػػػػػ  كالف رسػػػػػي , حيػػػػػث تميػػػػػزت 

  لبػػػػػ ن  العالقػػػػػ ت بينهمػػػػػ  بظػػػػػكاهر كػػػػػ ف أبرزهػػػػػ  عػػػػػدـ االسػػػػػتقرار كالنػػػػػزاع المسػػػػػتمر الػػػػػذم
مػػػػ  أت ػػػػذ ط بعػػػػ ن عسػػػػكري ن عمػػػػ  الػػػػر ـ مػػػػف تكقيػػػػ  الػػػػدكلتيف عػػػػددان مػػػػف المع هػػػػدات التػػػػ  

 ك ف مف شأنه  اف تحسـ النزاع اك أف ت فؼ مف حدة تكتر العالق ت بينهم .
 يػػػػػػػر اف ذلػػػػػػػؾ ال ينفػػػػػػػ  حقيقػػػػػػػ  اف شػػػػػػػهدت هػػػػػػػذ  العالقػػػػػػػ ت  تػػػػػػػرة مػػػػػػػف االنفػػػػػػػراج 

 ت المب شػػػػػرة لكنهػػػػػ  سػػػػػرع ف مػػػػػ  تنهػػػػػ ر كالتحسػػػػػف نتيجػػػػػ  االتصػػػػػ الت المتب دلػػػػػ  كالمف كضػػػػػ
عقػػػػػب حصػػػػػكؿ تغيػػػػػرات دا ميػػػػػ  سػػػػػكا   ػػػػػ  العػػػػػراؽ اك  ػػػػػ  إيػػػػػراف, إضػػػػػ    الػػػػػ  تأثيرهػػػػػ  

 بتطكرات األحداث السي سي     المنطق .
بػػػػثالث مراحػػػػؿ بػػػػدأت  3002اإليرانيػػػػ  قبػػػػؿ العػػػػ ـ  –لقػػػػد مػػػػرت العالقػػػػ ت العراقيػػػػ  

ذم تػزامف  يػ  قيػ ـ النظػ ـ الممكػ   ػ  , كهػك العػ ـ الػ0831المرحم  األكل  منهػ   ػ  العػ ـ 
يػػراف, كتشػكيؿ الحككمػػ ت المسػتقم   يهمػػ  كانتهػت  ػػ  العػ ـ  حيػػث  0899كػؿ مػػف العػراؽ كا 

تغير نظ ـ الحكـ    العراؽ مف النظ ـ الممك  ال  النظ ـ الجمهكرم, لتبػدأ المرحمػ  الث نيػ  
مكػػػ  الش هنشػػػ ه  الػػػ  كذلػػػؾ عنػػدم  انتقمػػػت إيػػػراف مػػػف النظػػ ـ الم 0898كتمتػػد الػػػ  العػػػ ـ 

النظ ـ الجمهػكرم, ثػـ جػ  ت المرحمػ  الث لثػ  مػف هػذ  العالقػ ت لتنتهػ  مػ  بدايػ  االحػتالؿ 
 .3002األمريك  لمعراؽ    الع ـ 

كمػػػػػػف اجػػػػػػؿ تقػػػػػػديـ عرضػػػػػػ ن ألبػػػػػػرز مالمػػػػػػ  العالقػػػػػػ ت بػػػػػػيف الػػػػػػدكلتيف لكػػػػػػؿ مرحمػػػػػػ  
الثالثػػػػػػ  مب حػػػػػػث مػػػػػػف هػػػػػػذ  المراحػػػػػػؿ الػػػػػػثالث  قػػػػػػد يبػػػػػػدك مػػػػػػف المن سػػػػػػب عرضػػػػػػه  ك ػػػػػػؽ ال

 اآلتي :



 

 
 

شػػػػػهد العػػػػػراؽ عهػػػػػدا جديػػػػػدا تمثػػػػػؿ ب السػػػػػتقالؿ كقيػػػػػ ـ الحكػػػػػـ الػػػػػكطن   ػػػػػ  الث لػػػػػث 
كتػػػػػػكج الممػػػػػؾ  يصػػػػػؿ األكؿ ممكػػػػػػ ن لمعػػػػػراؽ كتػػػػػـ تشػػػػػػكيؿ أكؿ  0830كالعشػػػػػركف مػػػػػف اب /

لحككمػػػػ  اإليرانيػػػػ  بػػػػأم مكقػػػػؼ, حككمػػػػ  عراقيػػػػ  مسػػػػتقم , كمنػػػػذ ذلػػػػؾ التػػػػ ري  لػػػػـ تبػػػػ در ا
كقػػػػػػد كػػػػػػ ف اإليرانيػػػػػػكف يتعػػػػػػذركف  ,(0)بػػػػػػؿ تػػػػػػأ رت  ػػػػػػ  إعػػػػػػالف اعترا هػػػػػػ  بثمػػػػػػ ن  سػػػػػػنكات

بعػػػػػدة أسػػػػػب ب أبرزهػػػػػ  اسػػػػػتثن   الج ليػػػػػ  اإليرانيػػػػػ   ػػػػػ  العػػػػػراؽ بنشػػػػػر المػػػػػ دة األكلػػػػػ  مػػػػػف 
 ػػػػػػػ  ال ػػػػػػػ مس كالعشػػػػػػػركف مػػػػػػػف  ()االتف قيػػػػػػػ  الدكليػػػػػػػ  المعقػػػػػػػكدة بػػػػػػػيف العػػػػػػػراؽ كبريط نيػػػػػػػ 

                                                 

 -م  ذلؾ  قد تـ عقد إتف قي ت بيف المممك  العراقي  كالحككم  االيراني  قبؿ هذا االعتراؼ منه :( 0)
 اتف ؽ كقت  بيف العراؽ كايراف السترداد المجرميف ب لتب دؿ. تـ 0833ك نكف االكؿ  6    .أ 

كقعت اتف قي  تب دؿ الرـز المد كع  الثمف بكاسط  البريد بيف العراؽ  0833ك نكف االكؿ  8    .ب 
كايػػراف كاتف قيػػ  ترتيبػػ ت لتبػػ دؿ الحػػكاالت النقديػػ  بػػيف العػػراؽ كايػػراف, كاعتبػػرت هػػذ  االتف قيػػ ت 

 .0832نيس ف  0ن  ذة    

لممزيػػد مػػف التف صػػيؿ انظػػر: شػػػ كر صػػ بر الضػػ بط, العالقػػ ت الدكليػػػ  كمع هػػدات الحػػدكد بػػيف اعػػػراؽ 
 .003/ نشر كطب  دار البصرم, بغداد, ت ري  الطب  بال, ص 0866-0296كايراف 

( ) قدمت الحككم  البريط نيػ  إلػ  الحككمػ  العراقيػ  مسػكدة مشػركع المع هػدة تضػمف سػب  عشػرة مػ دة
ض الػػرأم العػػ ـ العراقػػ  عمػػ  أسػػ س أف هػػذ  البنػػكد تسػػتبطف االنتػػداب البريطػػ ن  جكبهػػت بػػر 

عم  العراؽ كاف لـ يذكر  يه  اسم     حيف سعت بريط ني  إل  تهيئ  بيئ  مالئم  لممف كض ت 
مػػ  الحككمػػ  العراقيػػ  تميػػزت بزيػػ دة الضػػغكط عمػػ  الحككمػػ  العراقيػػ  عبػػر تعقيػػد مشػػ كمه  مػػ  

إبػراـ  الػرحمف النقيػب تسػع  إلػ  ي  كالسعكدي ,    حيف ك نت حككم  عبددكؿ الجكار مثؿ ترك
مع هػػدة مػػ  بريط نيػػ  عمػػ  أسػػس التحػػ لؼ تضػػمف مصػػ ل  العمػػـك كتنهػػ  االنتػػداب مػػف  ػػالؿ 
السع  إلجرا  بعض التعديالت عمػ  مػكاد معينػ  مػف مسػكدة التفػ كض التػ  اقترحتهػ  الحككمػ  

 .البريط ني 



 

 

كبػػػػػذلؾ قيػػػػػ ـ الصػػػػػح     ػػػػػ  إيػػػػػراف كالعػػػػػراؽ بنشػػػػػر مقػػػػػ الت اسػػػػػتفزازي  بػػػػػيف  0831/ اذار
الطػػػػػػػر يف بصػػػػػػػدد تمػػػػػػػؾ المػػػػػػػ دة, كلغػػػػػػػرض تجػػػػػػػ كز كتجنػػػػػػػب هػػػػػػػذ  الظػػػػػػػ هرة دعػػػػػػػ  الممػػػػػػػؾ 

 0831 يصػػػػػػػػػؿ األكؿ الصػػػػػػػػػحفييف الػػػػػػػػػ  الػػػػػػػػػبالط الممكػػػػػػػػػ   ػػػػػػػػػ  الرابػػػػػػػػػ  مػػػػػػػػػف نيسػػػػػػػػػ ف/ 
داق  بػػػػيف كنصػػػػحهـ بعػػػػدـ المجػػػػك  الػػػػ  هػػػػذ  الطريقػػػػ  التػػػػ  تػػػػؤدم الػػػػ  اإلسػػػػ  ة الػػػػ  الصػػػػ

 (0)البمديف((
كقػػػػػد تف جػػػػػأ العػػػػػراؽ بػػػػػ لرد اإليرانػػػػػ  عمػػػػػ  اسػػػػػتقالؿ العػػػػػراؽ حيػػػػػث كضػػػػػعت إيػػػػػراف 

 :(3)شركط مق بؿ االعتراؼ ب لحكـ الق ئـ    العراؽ آنذاؾ إذ طمبت
أف يحػػػ كـ الرع يػػػ  اإليرانيػػػكف الػػػذيف لهػػػـ عالقػػػ  بػػػدع كم مدنيػػػ  كجزائيػػػ   ػػػ  المحػػػ كـ  .0

االنكميزيػػػ  سػػػ لف   -, بمكجػػػب المع هػػػدة العراقيػػػ   ال  صػػػ  المؤلفػػػ  لمرع يػػػ  األج نػػػب
 الذكر, كتتمت  إيراف بكؿ المع مالت الت  تتمت   به  األمـ المفضم .

 يككف أبن   رع ي  الفريقيف المتع قديف ت بعيف لجنسي ت آب  هـ. .3
, كالمالحػػػػ  اإليرانيػػػػ  تكػػػػكف حػػػػرة  ػػػػ  شػػػػط 0830تبقػػػػ  الحػػػػدكد حسػػػػبم  قػػػػررت  ػػػػ   .2

 يػػػػػػ  األراضػػػػػػ  اإليرانيػػػػػػ  كلمرع يػػػػػػ  اإليػػػػػػرانييف حريػػػػػػ  العػػػػػػرب مػػػػػػف مصػػػػػػب  الػػػػػػ   
 صيد األسم ؾ    تمؾ المنطق .

يهػػػػػػػتـ العػػػػػػػراؽ بحم يػػػػػػػ  األمػػػػػػػ كف المقدسػػػػػػػ : كػػػػػػػربال  كالنجػػػػػػػؼ كسػػػػػػػ مرا  كالػػػػػػػذ  ئر  .1
كالهبػػػػػػػػػ ت العزيػػػػػػػػػزة بنفػػػػػػػػػكس الشػػػػػػػػػيع  كال يتػػػػػػػػػد ؿ العػػػػػػػػػراؽ هنػػػػػػػػػ  بػػػػػػػػػدكف اإلجمػػػػػػػػػ ع 

 دائم . ب لمكا ق  مف قبؿ العمم   الذم ينبغ  لمعراؽ احترامهـ
األمكاؿ الص درة عف إحػدل البمػديف, لهػ  حػؽ المػركر  ػ  الػبالد األ ػرل ك ػ  طريقهػ   .9

 ال  بالد أجنبي , كتمن  تمؾ األمكاؿ كؿ التسهيالت  إنه  أمكاؿ مكاطن .
                                                 

اإليراني   ػ  ضػك  حػركب ال مػي  كاالحػتالؿ األمريكػ ,  –, العالق ت العراقي  د. عم  عبد محمكد( 0)
 .26(, ص3003)عم ف, دار أمن  لمنشر كالتكزي  ,

 .29نفس المصدر أعال , ص( 3)



 

 
 

ك ػػػػػ   طػػػػػكة لمعػػػػػراؽ لترطيػػػػػب األكضػػػػػ ع مػػػػػ  إيػػػػػراف ك  صػػػػػ  العالقػػػػػ ت السي سػػػػػي  
الػػػػ  المعتمػػػػد  0839ريف الثػػػػ ن / كتػػػػب رئػػػػيس كزرا  العػػػػراؽ  ػػػػ  السػػػػ ب  عشػػػػر مػػػػف تشػػػػ

السػػػػػ م  البريطػػػػػ ن   ػػػػػ  العػػػػػراؽ لمف تحػػػػػ  حككمتػػػػػػ  لمنظػػػػػر  ػػػػػ  إلغػػػػػ   االتف قيػػػػػ  الدكليػػػػػػ  
كبعػػػػػد أف تمقػػػػػ  المعتمػػػػػد السػػػػػ م  جػػػػػكاب حككمتػػػػػ  كتػػػػػب الػػػػػ  رئػػػػػيس كزرا  العػػػػػراؽ  ػػػػػ  

بترحيػػػػػػػب الحككمػػػػػػػ  البريط نيػػػػػػػ  بػػػػػػػ لفكرة كتػػػػػػػـ  0839الثػػػػػػػ مف عشػػػػػػػر مػػػػػػػف كػػػػػػػ نكف االكؿ/ 
بإرسػػػػ ؿ برقيػػػػ   ػػػػ   ()بمكا قػػػػ  عصػػػػب  األمػػػػـ ممػػػػ  حػػػػدا ب لشػػػػ   رضػػػػ  بهمػػػػكمإلغ ئهػػػػ   عػػػػال 

الػػػػ  الممػػػػؾ  يصػػػػؿ األكؿ مهنئػػػػ ن بهػػػػذ  ال طػػػػكة معبػػػػرا لػػػػ  عػػػػف  0838االكؿ مػػػػف نيسػػػػ ف/
ارتي حػػػػػػػ  ل جػػػػػػػرا ات التػػػػػػػ  ق مػػػػػػػت بهػػػػػػػ  الحككمػػػػػػػ  العراقيػػػػػػػ  كعػػػػػػػف أممػػػػػػػ   ػػػػػػػ  أف تت ػػػػػػػذ 

ق مػػػػػػػػ  عالقػػػػػػػػ ت الػػػػػػػػدكلت ف التػػػػػػػػدابير الالزمػػػػػػػػ  لتكطيػػػػػػػػد ركابػػػػػػػػط الصػػػػػػػػداق  بػػػػػػػػيف ا لبمػػػػػػػػديف كا 
 (0)جديدة عم  أسس رصين 

عمػػػػ   0838كقػػػػد كا ػػػػؽ مجمػػػػس الػػػػكزرا  العراقػػػػ   ػػػػ  الث لػػػػث عشػػػػر مػػػػف نيسػػػػ ف/ 
إرسػػػػ ؿ ك ػػػػد الػػػػ  طهػػػػراف برئ سػػػػ  رسػػػػتـ حيػػػػدر رئػػػػيس الػػػػديكاف الممكػػػػ  ممػػػػثال عػػػػف الممػػػػؾ 
 يصػػػػػػؿ األكؿ ل عػػػػػػراب الػػػػػػ  الشػػػػػػ   عػػػػػػف شػػػػػػكر الممػػػػػػؾ كتمقػػػػػػ  اعتػػػػػػراؼ حككمػػػػػػ  إيػػػػػػراف 

                                                 

()  يعتبػػر رضػػ  بهمػػكم احػػد الضػػب ط الػػذم عمػػؿ بمػػكا  القفقػػ ص الػػذم أصػػب  كزيػػرا لمحربيػػ  إثنػػ   حكػػـ
ب سػـ رضػ  شػ    0839كأ يرا أكؿ ممكؾ اؿ بهمػكم عػ ـ 0832 ـ طبطب ئ  ثـ رئيس  لمكزرا  ع

لمزيػػػد مػػػف المعمكمػػػ ت انظػػػر: كنيػػػث ك تزمػػػ ف الحػػػرس الثػػػكرم اإليرانػػػ  نشػػػأت  كتككينػػػ  كدكر , 
, ترجمػ  مركػز اإلمػ رات لمدراسػ ت كالبحػكث أالسػتراتجي , ابػك ظبػ , 2سمسم  دراس ت مترجم  

 .10, ص 0886يجي , مركز اإلم رات لمدراس ت كالبحكث اإلسترات
اإليراني   ػ  ضػك  حػركب ال مػي  كاالحػتالؿ األمريكػ ,  –د. عم  عبد محمكد, العالق ت العراقي   (0)

 .29)مصدر سبؽ ذكر (, ص



 

 

اإليرانيػػػػػ  بعػػػػػد تأسػػػػػيس العػػػػػراؽ مفكضػػػػػي   –كقػػػػػد تطػػػػػكرت العالقػػػػػ ت العراقيػػػػػ   (0)بػػػػػ لعراؽ
 .0820ل     طهراف كعيف تك يؽ السكيدم كزير له  مف الدرج  األكل     ع ـ

كقػػد عبػػر الشػػ   رضػػ  بهمػػكم عػػف ر بتػػ  لمدبمكم سػػ   العراقػػ  مػػف تطػػكير العالقػػ ت 
  الحقيقػ  مػ  قمتػ  لرسػتـ بيػؾ حيػدر م  العراؽ إذ ق ؿ لمسػكيدم أثنػ   مق بمتػ  لػ  ))أتػذكر  ػ

مػف إننػ  سػأظهر كدم ال ػ لص لمعػراؽ الجػػ رة العزيػزة كانػ  أطمػئف حضػرتؾ بأنػؾ سػػتران   
كػػذلؾ ب لمسػػتقبؿ عنػػد تحقيػػؽ هػػذا الكعػػد بػػؿ أكثػػر كاف أعظػػـ دليػػؿ عمػػ  ر بتػػ  األكيػػدة  ػػ  

لػ  بغػداد أف أككف عم  صالت كدي  دائم  م  العػراؽ هػك أنػ  سػبقتكـ بإرسػ ؿ ممثػؿ لػ  ا
 (3)م  إف ممثمكـ  قد تأ ر عف المج   ال  هن ((

كقد ))اتج  الممؾ   زم ال  تسكي  ال ال  ت م  إيراف  أ ذ يترقػب زيػ رة رضػ  شػ   
 قػد أمػؿ الممػؾ  ػ زم بػ ف  0823ال  العراؽ كرد عم  زي رة الممؾ  يصؿ األكؿ إليراف  ػ 

تيف ال  حد بعيد كلػذلؾ أكلػ  اهتم مػ ن لق    بش   إيراف سيس عد    حؿ ال ال  ت بيف الدكل
كزيػػر إيػػراف المفػػكض  ػػ  العػػراؽ الحككمػػ   –كثيػػران بتمػػؾ الزيػػ رة كلكػػف أ بػػر سػػميع   ػػ ف 

العراقيػػ  بػػػ ف الشػػ   قػػػد أجػػؿ زي رتػػػ  لبغػػداد كأنػػػ  عػػ ـز عمػػػ  السػػفر الػػػ  مصػػر كانػػػ  سػػػيمر 
العػراؽ  ػ  نفػس  بشم ؿ العراؽ  جرل االتف ؽ عم  اف ترتب زي رة الممؾ   زم  الػ  شػم ؿ

الفترة الت  يمر  يه  ش   إيراف ألجؿ أف يتـ المقػ   بينهمػ  إال أف ذلػؾ لػـ يحصػؿ أيضػ  بعػد 
 (2)عدكؿ الش   عف  ط  سفر ((

                                                 

 .29المصدر نفس , ص  (0)

تك يػػؽ السػػكيدم, مػػذكرات : نصػػؼ قػػرف مػػف تػػ ري  العػػراؽ كالقضػػي  العربيػػ , )لنػػدف, دار الحكمػػ  ( 3)
 .089 -086( ص 3000, 2ط لمنشر كالتكزي ,

نقػػػالن عػػػف: د. لطفػػػ  جعفػػػر  ػػػرج , الممػػػؾ  ػػػ زم كدكر   ػػػ  سي سػػػ  العػػػراؽ  ػػػ  المجػػػ ليف الػػػدا م   (2)
 -099(, ص 0899, )بغػػػػداد, منشػػػػكرات مكتبػػػػ  اليقظػػػػ  العربيػػػػ , 0828 -0822كال ػػػػ رج 

098. 



 

 
 

قػػػػػػررت الحككمػػػػػػ  العراقيػػػػػػ   0821ك ػػػػػػ  ال ػػػػػػ مس كالعشػػػػػػركف مػػػػػػف  تشػػػػػػريف األكؿ 
ر ػػػػػ  شػػػػػككل الػػػػػ  عصػػػػػب  األمػػػػػـ  حػػػػػكؿ مشػػػػػكم  الحػػػػػدكد كلكػػػػػف مػػػػػ  هػػػػػذا صػػػػػرح الممػػػػػؾ 

 زم  ػػػػ   طػػػػ ب العػػػػرش الػػػػذم ألقػػػػ    ػػػػ  مجمػػػػس النػػػػكاب  ػػػػ  الت سػػػػ  كالعشػػػػركف مػػػػف   ػػػػ
بػػػػػ ف البػػػػػ ب سػػػػػيظؿ مفتكحػػػػػ  أمػػػػػ ـ إيػػػػػراف إذا ر بػػػػػت بحػػػػػؿ المشػػػػػ كؿ  0821كػػػػػ نكف األكؿ 

مػػػػػ  العػػػػػراؽ عػػػػػف طريػػػػػؽ المف كضػػػػػ ت المب شػػػػػرة. ك ػػػػػ  هػػػػػذا االتجػػػػػ   أرسػػػػػؿ العػػػػػراؽ ك ػػػػػدا 
كبعػػػػد رجػػػػكع الك ػػػػد انتهػػػػز الممػػػػؾ رسػػػػمي  الػػػػ  إيػػػػراف برئ سػػػػ  كزيػػػػر ال  رجيػػػػ  نػػػػكرم سػػػػعيد 

أشػػػػػ رة  0829الفرصػػػػػ   كتػػػػػب الػػػػػ  شػػػػػ   إيػػػػػراف رسػػػػػ ل   ػػػػػ  السػػػػػ ب  كالعشػػػػػركف مػػػػػف أب 
الػػػػ  الحفػػػػ كة التػػػػ  لقيهػػػػ  الك ػػػػد العراقػػػػ   ػػػػ  طهػػػػراف كأعػػػػرب لػػػػ  عػػػػف أممػػػػ   ػػػػ  أف تػػػػزداد 
الػػػػػركابط بػػػػػػيف الحكػػػػػػكمتيف. كاسػػػػػػتمرت المف كضػػػػػػ ت حػػػػػكؿ مشػػػػػػ كؿ الحػػػػػػدكد بػػػػػػدكف نتيجػػػػػػ  

تمكػػػػػػػف سػػػػػػػفير تركيػػػػػػػ   ػػػػػػػ  طهػػػػػػػراف )أثػػػػػػػيس بػػػػػػػ م أقػػػػػػػ يكف( مػػػػػػػف  إذ 0826حتػػػػػػػ  مػػػػػػػ يس 
يػػػػراف مػػػػف  ػػػػالؿ اتصػػػػ الت  بػػػػرئيس الػػػػكزرا  العراقػػػػ  ي سػػػػيف  تهدئػػػػ  األمػػػػكر بػػػػيف العػػػػراؽ كا 
اله شػػػػػػم  ككزيػػػػػػر   رجيػػػػػػ  إيػػػػػػراف )أقػػػػػػ م اعمػػػػػػـ(  حصػػػػػػؿ التفػػػػػػ هـ بػػػػػػيف اآل يػػػػػػريف حػػػػػػكؿ 

حػػػػػدكد شػػػػػط العػػػػػرب   تجهػػػػػت مسػػػػػ ع  الػػػػػدكلتيف منػػػػػذ ذلػػػػػؾ التػػػػػ ري  الػػػػػ  عقػػػػػد مع هػػػػػدة لم
كتقػػػػرر إيفػػػػ د  0829بينهمػػػػ  كحػػػػيف تػػػػـ االتفػػػػ ؽ عمػػػػ  صػػػػيغ  تمػػػػؾ المع هػػػػدة  ػػػػ  حزيػػػػراف 

الػػػػػػ  إيػػػػػػراف لمتكقيػػػػػػ  عميهػػػػػػ  كبعػػػػػػد اف عقػػػػػػدت  ()كزيػػػػػػر ال  رجيػػػػػػ  العػػػػػػراؽ نػػػػػػ ج  ط لػػػػػػب

                                                 

()  لػػد  ػػػ  لػػػكا  نػػ ج  ط لػػػب: ضػػ بط عسػػػكرم برتبػػ  لػػػكا  ركػػف  ػػػ  الجػػيش العراقػػػ , عربػػ  شػػػيع  ك
 =, كهػػػػك ابػػػػف مػػػػالؾ ميسػػػػكر أصػػػػب  رئيسػػػػ ن لبمديػػػػ 0809الن صػػػػري  )مح  ظػػػػ  ذم قػػػػ ر( عػػػػ ـ 

الن صػػري  كعضػػكان  ػػ  مجمػػس النػػكاب, ككػػ ف نػػ ج  ن ئبػػ ن ث نيػػ ن لػػرئيس المجنػػ  العميػػ  لمضػػب ط =
تمػػػكز كأنهػػػت النظػػػ ـ الممكػػػ   01, التػػػ   ططػػػت لثػػػكرة 0899-0896األحػػػرار بػػػيف االعػػػكاـ 

تكل  عم  التكال  كزارت  الشؤكف االجتم عي     عهد عبدالكريـ  –ري  العراقي  كأسست الجمهك 
تشػػريف الثػػ ن   9 –شػػب ط  8ق سػػـ, ك ػػ  عهػػد حػػزب البعػػث السػػ بؽ تػػكل  كزارة الصػػن ع  مػػف 

 =8, ثػػـ تػػكل  رئ سػػ  الحككمػػ  العراقيػػ  بػػيف 0869-0861, ثػػـ تػػكل  كزارة ال  رجيػػ  0862
 



 

 

جػػػػػدد الممػػػػػؾ تمني تػػػػػ  الػػػػػ  الشػػػػػ   بػػػػػدكاـ حسػػػػػف  0829المع هػػػػػدة  ػػػػػ  الرابػػػػػ  مػػػػػف تمػػػػػكز/
ث  مهمػػػػ  سيسػػػػ عد عمػػػػ  تكثيػػػػؽ الػػػػركابط بػػػػيف العالقػػػػ  بػػػػيف البمػػػػديف كاعتبػػػػر المع هػػػػدة حػػػػد

الشػػػػػعبيف لكػػػػػف  ػػػػػ  الحقيقػػػػػ  األمػػػػػر لػػػػػـ يكػػػػػف الممػػػػػؾ  ػػػػػ زم مرت حػػػػػ  لتمػػػػػؾ المع هػػػػػدة الف 
 .(0)العراؽ أعط  بعض االمتي زات إليراف    شط العرب

اسػػػػػػػػتقبؿ الممػػػػػػػػؾ  ػػػػػػػػ زم كلػػػػػػػػ  عهػػػػػػػػد إيػػػػػػػػراف )محمػػػػػػػػد رضػػػػػػػػ   0828ك ػػػػػػػػ  شػػػػػػػػب ط 
اسػػػػػػتقب الن كأهػػػػػػدا  بعػػػػػػض ال يػػػػػػكؿ بهمػػػػػػكم( عنػػػػػػد مػػػػػػركر  ببغػػػػػػداد  ػػػػػػ  طريقػػػػػػ  الػػػػػػ  مصػػػػػػر 

العربيػػػػ   ػػػػد   ذلػػػػؾ االسػػػػتقب ؿ بشػػػػ   إيػػػػراف الػػػػ  اف يبعػػػػث الػػػػ  الممػػػػؾ  ػػػػ زم برقيػػػػ  أشػػػػ د 
 يهػػػػػػػ  عػػػػػػػف مع ممتػػػػػػػ  لػػػػػػػكل  العهػػػػػػػد مؤكػػػػػػػدان لمممػػػػػػػؾ  ػػػػػػػ زم بأنهػػػػػػػ  سػػػػػػػتككف سػػػػػػػبب ن الزديػػػػػػػ د 

 (3)العالئؽ الصميمي  كب عث ن لتحكيـ ركابط اإل كة بيف البمديف
اث الحػػػػػػرب الع لميػػػػػػ  الث نيػػػػػػ  عمػػػػػػ  إيػػػػػػراف كتنػػػػػػ زؿ كمػػػػػػف ج نػػػػػػب أ ػػػػػػر اثػػػػػػرت أحػػػػػػد

رضػػػػػػػ  شػػػػػػػ   عػػػػػػػف العػػػػػػػرش اإليرانػػػػػػػ  الػػػػػػػذم كػػػػػػػ ف مثػػػػػػػ ر قمػػػػػػػؽ لهػػػػػػػ  لتكجه تػػػػػػػ  التكسػػػػػػػعي  
كعالق تػػػػػ  الكثيقػػػػػ  مػػػػػ  ألم نيػػػػػ  صػػػػػدل كاسػػػػػ  لهػػػػػ   ػػػػػ  العػػػػػراؽ عمػػػػػ  الصػػػػػعيديف الرسػػػػػم  
كالشػػػػػػعب  بكصػػػػػػفه  البمػػػػػػد المجػػػػػػ كر لػػػػػػ , إذ ت بعػػػػػػت الحككمػػػػػػ  الممكيػػػػػػ  العراقيػػػػػػ  اإلحػػػػػػداث 

                                                                                                                                                    

آذار  32الػػػػرئيس عبػػػػدالرحمف عػػػػ رؼ, تػػػػك    ػػػػ   ػػػػ  عهػػػػد  0869آيػػػػ ر  00-0866 آب=
محمػػػد الشػػػي  هػػػ دم االسػػػدم, االمػػػ ـ الحكػػػيـ: عػػػرض . لمزيػػػد مػػػف المعمكمػػػ ت انظػػػر: 3003

تػػػ ري   لػػػدكر  السي سػػػ  كالثقػػػ   , مؤسسػػػ  آ ػػػ ؽ لمدراسػػػ ت كاألبحػػػ ث العراقيػػػ , الجػػػز  الثػػػ ن , 
 .030-008, ص 3009الطبع  االكل  

 ػػػػػػػ زم كدكر   ػػػػػػػ  سي سػػػػػػػ  العػػػػػػػراؽ  ػػػػػػػ  المجػػػػػػػ ليف الػػػػػػػدا م   د. لطفػػػػػػػ  جعفػػػػػػػر  ػػػػػػػرج , الممػػػػػػػؾ( 0)
-080(, ص0899, )بغػػػػداد, منشػػػػكرات مكتبػػػػ  اليقظػػػػ  العربيػػػػ , 0828 -0822كال ػػػػ رج 

080. 
 .083المصدر نفس , ص( 3)



 

 
 

كمػػػػػف اجػػػػػؿ  ()0810 هتمػػػػػ ـ كبيػػػػػر   صػػػػػ  بعػػػػػد إ فػػػػػ ؽ حركػػػػػ  مػػػػػ يس التحرريػػػػػ  عػػػػػ ـ ب
الػػػػػت مص مػػػػػف قػػػػػ دة الحركػػػػػ  الػػػػػذيف التجئػػػػػكا الػػػػػ  إيػػػػػراف آنػػػػػذاؾ كجػػػػػدت الحككمػػػػػ  العراقيػػػػػ  
الفرصػػػػػػػ  من سػػػػػػػب  لمضػػػػػػػغط عمػػػػػػػ  الحككمػػػػػػػ  اإليرانيػػػػػػػ  كالمفكضػػػػػػػي  اإليرانيػػػػػػػ   ػػػػػػػ  بغػػػػػػػداد 

ـ كاسػػػػػػتغالؿ كضػػػػػػ  الحػػػػػػرب  ػػػػػػ  لتسػػػػػػميـ هػػػػػػؤال  القػػػػػػ دة كاالطمئنػػػػػػ ف عمػػػػػػ  إنهػػػػػػ    طػػػػػػره
حسػػػػػػػػـ القضػػػػػػػػػ ي  المتعمقػػػػػػػػػ  بػػػػػػػػػيف البمػػػػػػػػػديف ك  ػػػػػػػػػ  كرحبػػػػػػػػػت األكسػػػػػػػػػ ط الرسػػػػػػػػػمي  العراقيػػػػػػػػػ  

 (0)ب نضم ـ إيراف ال  ج نب الحمف   ككقك ه  ضد الغزك األلم ن  الن زم

                                                 

() مػػ يس مػػف ذات السػػن , حيػػث أح طػػت  3بػػدأت الثػػكرة كاسػػتمرت لغ يػػ   0810  ػػ  شػػب ط مػػف عػػ ـ
جبػػر طػػ  اله شػػم  عمػػ  تقػػديـ اسػػتق لت . كبعػػد بسػػط الجػػيش قطعػػ ت عسػػكري  القصػػر الممكػػ  كأ  

رشػػػػيد عػػػػ ل  الكيالنػػػػ   اجمػػػػ هيرم منقطػػػػ  النظيػػػػر, هػػػػرب مع رضػػػػك  بتأييػػػػد بغػػػػداد نفػػػػكذ  عمػػػػ 
ليقػػكدكا المع رضػػ  مػػف ال ػػ رج, ككػػ نكا يتػػألفكف مػػف: نػػكرم السػػعيد كجميػػؿ المػػد ع   األردف إلػػ 

كعمػػ  جػػػكدت األيػػػكب . أمػػػ  الكصػػػ  عبػػػد اإللػػػ  الػػذم نجػػػ  بػػػ لفرار إلػػػ  البصػػػرة جػػػرا  السػػػ ط 
 ػػ لمكفإ إلػػ  األردف لتػػأميف نج تػػ  "ب لمػػدمرة تهريبػػ  بريط نيػػ  كاألجػػكا  الممتهبػػ  حيػػث تحػػتـ عمػػ 

أصب  العراؽ أم ـ ح ل   راغ دستكرم بسبب استق ل  الكزارة كهرب  ."ط ني يبر إبحسب الكث ئؽ ال
الكص  عم  العرش كعدد مف الكزرا  مػف كتمػ  نػكرم السػعيد  ػ رج البمػد,  أ ػذ الكيالنػ  زمػ ـ 
المبػػػ درة  شػػػكؿ حككمػػػ  مصػػػغرة مؤقتػػػ  ريثمػػػ  يعػػػرض المكضػػػكع عمػػػ  مجمػػػس النػػػكاب أسػػػم ه  

  القضػػ ي  الضػػركري  كالط رئػػ  حف ظػػ  عمػػ  كحػػدة الػػبالد كأمنهػػ  حككمػػ  اإلنقػػ ذ الػػكطن , لمع لجػػ
بعد التصدع الذم لحؽ به . أصدرت حككم  اإلنق ذ بي ن  حممت الكص  عم  العرش مسػؤكلي  

كعزلػػ  عػػف  تسػػميح ن عميػػ  ب لالئمػػ   ػػ  إضػػع ؼ الجػػيش  ألقػػتاألكضػػ ع المتف قمػػ   ػػ  البمػػد كمػػ  
ذ تأسيسػػ , كهػػذا مػػ  ترتػب عميػػ  الحقػػ  مػػف صػػعكب ت األدا  بمه مػ  الكطنيػػ  التػػ  عػػرؼ بهػ  منػػ

 ؿ  ػػ  جبهػػ ت القتػػ ؿ. عمػػ  الػػر ـ ممػػ  بذلػػ  مػػف قتػػ 0819 عػػ ـ  مسػػطيف كاجههػػ   ػػ  حربػػ   ػػ 
البريطػػػ نييف, ككػػػذلؾ  ممػػػ ألةكمػػػ  اتهػػػـ الكصػػػ  بأحػػػداث صػػػدع  ػػػ  الكحػػػدة الكطنيػػػ  مػػػف أجػػػؿ 

 , المكسكع  الحرة )كيكيبيدي (. 0810. أنظر: ثكرة م يس االستهزا  ب لق نكف كالدستكر
 ػ  إيػراف  أ.د  ضير البديرم, دكتكر مصدؽ كالعراؽ , مكقػؼ الػرأم العػ ـ مػف اإلحػداث السي سػي ( 0)

 .39-31( ص3003بغداد, شرك  الع رؼ ل عم ؿ,  –, )بيركت 0893- 0890

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%BA%D8%AF%D8%A7%D8%AF
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%BA%D8%AF%D8%A7%D8%AF
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AF%D9%85%D8%B1%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AF%D9%85%D8%B1%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/1948
http://ar.wikipedia.org/wiki/1948


 

 

ك ػػػػػػ  نفػػػػػػس االتجػػػػػػ   ))ازداد قمػػػػػػؽ الحككمػػػػػػ  العراقيػػػػػػ  بعػػػػػػد إعػػػػػػالف جمهكريػػػػػػ  مهػػػػػػ  
السػػػػػيم  اف الحككمػػػػػ   0816ركف مػػػػػف كػػػػػ نكف الثػػػػػ ن /بػػػػػ د  ػػػػػ  إيػػػػػراف يػػػػػـك الثػػػػػ ن  كالعشػػػػػ

,  قػػػػد عبػػػػر تك يػػػػؽ 0819ك نػػػػت قػػػػد قضػػػػت عمػػػػ  حركػػػػ  كرديػػػػ   ػػػػ  شػػػػم ؿ العػػػػراؽ عػػػػ ـ
السػػػػػػػكيدم رئػػػػػػػيس الػػػػػػػكزرا  العراقػػػػػػػ  عػػػػػػػف  شػػػػػػػيت  مػػػػػػػف تفكيػػػػػػػر االتحػػػػػػػ د السػػػػػػػك يت   ػػػػػػػ  
مسػػػػػ عدته  ألكػػػػػراد العػػػػػراؽ الػػػػػ  الحػػػػػد الػػػػػذم هػػػػػدد  يػػػػػ  بطمػػػػػب مسػػػػػ عدة بريط نيػػػػػ  بإرسػػػػػ ؿ 

ري  الػػػػػ  العػػػػػراؽ  ػػػػػ  ح لػػػػػ  تأييػػػػػد ركسػػػػػي  ل كػػػػػراد  ػػػػػ  شػػػػػم ؿ العػػػػػراؽ ك ػػػػػ  بعثػػػػػ  عسػػػػػك
الكقػػػػػػت نفسػػػػػػ  تج هػػػػػػؿ نػػػػػػكرم سػػػػػػعيد إعػػػػػػالف جمهكريػػػػػػ  مهػػػػػػ  بػػػػػػ د  فػػػػػػ  تصػػػػػػري  لػػػػػػ   ػػػػػػ  
اسػػػػػػت نبكؿ بتركيػػػػػػ  قػػػػػػ ؿ )اف االضػػػػػػطراب ت األ يػػػػػػرة التػػػػػػ  إث رتهػػػػػػ  القب ئػػػػػػؿ الكرديػػػػػػ  عبػػػػػػر 

نه  تح  -الحدكد العراقي    .(0)دث بيف حيف كأ ر((اإليراني   ليست ذات أهمي  كا 
كحػػػػدث  ػػػػ  إيػػػػراف حػػػػدث  مهمػػػػ  تمثػػػػؿ بقػػػػرار التػػػػأميـ لمػػػػنفط اإليرانػػػػ   ػػػػ  ال ػػػػ مس  

ك نػػػػػػت الحككمػػػػػػ  البريط نيػػػػػػ  تؤكػػػػػػد عمػػػػػػ  ضػػػػػػركرة المصػػػػػػ دق  )) 0890عشػػػػػػر مػػػػػػف آذار 
عمػػػػ  ممحػػػػؽ اإلتف قيػػػػ  النفطيػػػػ  ال  صػػػػ  بػػػػإيراف. كمػػػػ  اف الكثيػػػػر مػػػػف الس سػػػػ  اإليػػػػرانييف 

الممحقػػػػ  قػػػػد كاجهػػػػت األعتػػػػراض مػػػػف قبػػػػؿ  االتف قيػػػػ ألمػػػػر لكػػػػف كػػػػ نكا ير بػػػػكف  ػػػػ  هػػػػذا ا
رئػػػػػػيس الػػػػػػكزرا  اإليرانػػػػػػ   ػػػػػػ  ذلػػػػػػؾ الػػػػػػزمف الػػػػػػدكتكر محمػػػػػػد مصػػػػػػدؽ كاقميػػػػػػ  مػػػػػػف نػػػػػػكاب 
المجمػػػػػػػس كاألهػػػػػػػـ مػػػػػػػف ذلػػػػػػػؾ اف الجنػػػػػػػ ح الػػػػػػػدين  بزع مػػػػػػػ  آيػػػػػػػ  ا  السػػػػػػػيد ابػػػػػػػ  الق سػػػػػػػـ 

ك ػػػػػػػػ  تمػػػػػػػػؾ  .الك شػػػػػػػػ ن  قػػػػػػػػد عػػػػػػػػ رض اإلتف قيػػػػػػػػ  كػػػػػػػػذلؾ كحػػػػػػػػ ؿ دكف المصػػػػػػػػ دق  عميهػػػػػػػػ 
الظػػػػػػػػركؼ العصػػػػػػػػيب  شػػػػػػػػهدت ايػػػػػػػػراف اجػػػػػػػػرا  انت  بػػػػػػػػ ت المجمػػػػػػػػس النيػػػػػػػػ ب   ػػػػػػػػ  دكرتػػػػػػػػ  

كاعػػػػػػدت العػػػػػػدة  االنت  بػػػػػػ تكقػػػػػػد تػػػػػػد مت الحككمػػػػػػ  بشػػػػػػكؿ   عػػػػػػؿ  ػػػػػػ   .الس دسػػػػػػ  عشػػػػػػرة
لكصػػػػػكؿ نػػػػػكاب مػػػػػكاليف لمػػػػػبالط الػػػػػ  المق عػػػػػد الني بيػػػػػ . هػػػػػذا األمػػػػػر  ػػػػػ  حػػػػػد ذاتػػػػػ  اثػػػػػ ر 

بزع مػػػػػ  الػػػػػدكتكر مصػػػػػدؽ  فاإليػػػػػرانييكقػػػػػ ـ عػػػػػدد مػػػػػف الس سػػػػػ   ,مزيػػػػػدان مػػػػػف اإلعتراضػػػػػ ت
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 .كصػػػػػ ر هػػػػػذا اإلعتصػػػػػ ـ مقدمػػػػػ  لتشػػػػػكيؿ جبهػػػػػ  كطنيػػػػػ  , ػػػػػ  قصػػػػػر الشػػػػػ   ب العتصػػػػػ ـ
كقػػػػد حػػػػدث  ػػػػ  ايػػػػراف انػػػػذاؾ ا تيػػػػ ؿ السي سػػػػ  عبػػػػد الحسػػػػيف هزيػػػػر مػػػػف قبػػػػؿ جم عػػػػ  / 

 ػػػػ  طهػػػػػراف  االنت  بػػػػػ ت ػػػػدائي ف اسػػػػالـ/ هػػػػػذا الحػػػػدث جعػػػػػؿ الػػػػبالط يتراجػػػػ  كتػػػػػـ اعػػػػ دة 
صػػػػػػدؽ كعػػػػػػدد مػػػػػػف زعمػػػػػػ   الجبهػػػػػػ  الكطنيػػػػػػ  مػػػػػػف شػػػػػػؽ  قػػػػػػط. كتمكػػػػػػف الػػػػػػدكتكر محمػػػػػػد م

لقػػػػد تشػػػػكمت الجبهػػػػ  الكطنيػػػػ   ػػػػ  ايػػػػراف مػػػػف احػػػػزاب كجم عػػػػ ت  .طػػػػريقهـ الػػػػ  البرلمػػػػ ف
المبػػػػػػػرالييف  أطي  هػػػػػػ م تمفػػػػػػ  ذات اتج هػػػػػػػ ت متب ينػػػػػػ . كك نػػػػػػػت هػػػػػػذ  الجبهػػػػػػػ  تضػػػػػػـ بػػػػػػػيف 

 كالتي ر الدين .  كاالشتراكييفكالقكمييف 
مكقفػػػػػ ن كاحػػػػػدان تجػػػػػ   قضػػػػػي  الػػػػػنفط كالحػػػػػد كقػػػػػد ات ػػػػػذت هػػػػػذ  التشػػػػػكيالت الم تمفػػػػػ  

مػػػػػف سػػػػػمط ت الشػػػػػ  . كحيػػػػػث اف الجبهػػػػػ  الكطنيػػػػػ  ك نػػػػػت ذات اطيػػػػػ ؼ م تمفػػػػػ  كطبقػػػػػ ت 
عمػػػػ  ام حػػػػ ؿ كػػػػ ف اهػػػػـ هػػػػدؼ  .اجتم عيػػػػ  ك كريػػػػ  متف كتػػػػ   قػػػػد بػػػػدت هشػػػػ   يػػػػر قكيػػػػ 

معمػػػػػػف لمجبهػػػػػػ  الكطنيػػػػػػ   ػػػػػػ  ايػػػػػػراف  ػػػػػػ  ذلػػػػػػؾ الكقػػػػػػت هػػػػػػك دعػػػػػػـ عمميػػػػػػ  تػػػػػػأميـ الػػػػػػنفط 
حككمػػػػػػ  كطنيػػػػػػ  بكاسػػػػػػط  اإلنت  بػػػػػػ ت الحػػػػػػرة كر ػػػػػػ  مسػػػػػػتكل التنميػػػػػػ   اإليرانػػػػػػ , كتشػػػػػػكيؿ

  كػػػػػ ف الػػػػػبالط يمػػػػػر بمرحمػػػػػ  حػػػػػرب القػػػػػكة مػػػػػ  المع رضػػػػػ  مػػػػػكبين .اإلقتصػػػػػ دي   ػػػػػ  الػػػػػبالد
كقػػػػػػػد بػػػػػػػذؿ رـز آرا مسػػػػػػػ ع  حثيثػػػػػػػ   .الػػػػػػػ  كرسػػػػػػػ  رئ سػػػػػػػ  الػػػػػػػكزرا  حسػػػػػػػف رـز آرا زقفػػػػػػػ

رانػػػػػػػ . بيػػػػػػػد اف لممصػػػػػػػ دق  عمػػػػػػػ  البركتككػػػػػػػكؿ اإللحػػػػػػػ ق  ال ػػػػػػػ ص ب تف قيػػػػػػػ ت الػػػػػػػنفط اإلي
الكضػػػػ  الشػػػػعب  كػػػػ ف قػػػػد كصػػػػؿ مرحمػػػػ  مػػػػف اإلسػػػػتي   لػػػػـ يكػػػػف ابنػػػػ   الشػػػػعب ليرضػػػػكف 

مػػػػػيالدم ا تيػػػػػؿ  0890ك ػػػػػ  عػػػػػ ـ  .معػػػػػ  إال بتػػػػػأميـ ك مػػػػػؿ لمػػػػػنفط كالصػػػػػن ع ت النفطيػػػػػ 
رئػػػػػيس الػػػػػكزرا  اإليرانػػػػػ  حسػػػػػف رـز آرا عمػػػػػ  يػػػػػد جم عػػػػػ   ػػػػػدائي ف اسػػػػػالـ. هػػػػػذ  الح دثػػػػػ  

لمجمػػػػػػس المػػػػػػكاليف لمسػػػػػػمط  كالشػػػػػػ  , ككػػػػػػ ف اف اكجػػػػػػدت ح لػػػػػػ  مػػػػػػف الرعػػػػػػب لػػػػػػدل نػػػػػػكاب ا
حصػػػػػؿ مػػػػػف بعػػػػػد هػػػػػذا اف صػػػػػ دؽ المجمػػػػػس النيػػػػػ ب  بسػػػػػرع  عمػػػػػ  الئحػػػػػ  تػػػػػأميـ الػػػػػنفط 
كالصػػػػػػػػن ع ت النفطيػػػػػػػػ   ػػػػػػػػ  ايػػػػػػػػراف. كمػػػػػػػػف بعػػػػػػػػد رـز آرا انػػػػػػػػيط امػػػػػػػػر تشػػػػػػػػكيؿ الحككمػػػػػػػػ  
الجديػػػػػدة  ػػػػػ  ايػػػػػراف بشػػػػػ ص هػػػػػك حسػػػػػيف عػػػػػال . بيػػػػػد اف األزمػػػػػ ت كالمشػػػػػ كؿ لػػػػػـ تبػػػػػؽ 



 

 

ك ػػػػ   ضػػػػـ ال ال ػػػػ ت بػػػػيف المجمػػػػس كالػػػػبالط  .اقػػػػؿ مػػػػف شػػػػهريف عػػػػال   ػػػػ  السػػػػمط  إال
عمػػػػ  ا تيػػػػ ر رئػػػػيس الػػػػكزرا  الجديػػػػد, اقتػػػػرح جمػػػػ ؿ امػػػػ م  اسػػػػـ الػػػػدكتكر محمػػػػد مصػػػػدؽ 
لتػػػػػػكل  رئ سػػػػػػ  الحككمػػػػػػ . ككا ػػػػػػؽ الػػػػػػدكتكر مصػػػػػػدؽ عمػػػػػػ  هػػػػػػذا اإلقتػػػػػػراح كسػػػػػػط دهشػػػػػػ  

يف كبعػػػػػد عػػػػػدة اشػػػػػهر, كبكسػػػػػ ط  امريكيػػػػػ  بػػػػػدأت المب حثػػػػػ ت بػػػػػ.اآل ػػػػػريف كعػػػػػدـ تصػػػػػديقهـ
حككمػػػػػػػ  الػػػػػػػدكتكر محمػػػػػػػد مصػػػػػػػدؽ كبريط نيػػػػػػػ . األنجميػػػػػػػز اصػػػػػػػركا عمػػػػػػػ  اف تكػػػػػػػكف ادارة 
شػػػػػؤكف الػػػػػنفط بأيػػػػػديهـ كاف تكػػػػػكف اكثػػػػػر العكائػػػػػد الم ليػػػػػ  لهػػػػػـ, كقػػػػػد كاجهػػػػػكا مػػػػػف الج نػػػػػب 
اإليرانػػػػ  مق كمػػػػ ,  ػػػػأف المب حثػػػػ ت المػػػػذككرة لػػػػـ تفػػػػض الػػػػ  شػػػػ   كب إلضػػػػ    الػػػػ  هػػػػذا 

قػػػػػػ  مجمػػػػػػس األمػػػػػػف الػػػػػػدكل  ك ػػػػػػ   ػػػػػػإف حككمػػػػػػ  الػػػػػػدكتكر مصػػػػػػدؽ قػػػػػػد نجحػػػػػػت  ػػػػػػ  ارك 
محكمػػػػػ  العػػػػػدؿ الدكليػػػػػ   ػػػػػ  الهػػػػػ م  ػػػػػ  ابطػػػػػ ؿ الػػػػػدع كم الحقكقيػػػػػ  ال  صػػػػػ  ببريط نيػػػػػ  
 ػػػػػػ  هػػػػػػذا الشػػػػػػأف. كعمكمػػػػػػ ن  قػػػػػػد احػػػػػػرزت ايػػػػػػراف هنػػػػػػ  انتصػػػػػػ ران كبيػػػػػػران  يػػػػػػر اف حككمػػػػػػ  
الػػػػػػػػػدكتكر مصػػػػػػػػػدؽ ك نػػػػػػػػػت قػػػػػػػػػد كاجهػػػػػػػػػت مشػػػػػػػػػ كؿ اقتصػػػػػػػػػ دي  عديػػػػػػػػػدة منهػػػػػػػػػ  المق طعػػػػػػػػػ  

بيػػػػ  حتػػػػ  قطػػػػرة كاحػػػػدة مػػػػف الػػػػنفط. هػػػػذا  ػػػػ  كقػػػػت ك نػػػػت البتركليػػػػ  كعػػػػدـ القػػػػدرة عمػػػػ  
 يػػػػػػ  ميزانيػػػػػػ  الػػػػػػبالد تقػػػػػػـك  ػػػػػػ  الغ لػػػػػػب عمػػػػػػ  اسػػػػػػ س المػػػػػػكارد النفطيػػػػػػ . ك ػػػػػػ  النتيجػػػػػػ  
تحممػػػػػت الحككمػػػػػ  ضػػػػػغكط ن اقتصػػػػػ دي  عديػػػػػدة كا فقػػػػػت كػػػػػذلؾ  ػػػػػ  سػػػػػد كتجػػػػػ كز العجػػػػػز 

مػػػػػػػػيالدم ك يػػػػػػػػ   0819كحػػػػػػػػؿ عػػػػػػػػ ـ  . ػػػػػػػػ  ميػػػػػػػػزاف المػػػػػػػػد كع ت كالمكازنػػػػػػػػ  بشػػػػػػػػكؿ عػػػػػػػػ ـ
ت  بػػػػػػ ت المجمػػػػػػس النيػػػػػػ ب   ػػػػػػ  دكرتػػػػػػ  السػػػػػػ بع  عشػػػػػػرة. اف تػػػػػػد ؿ المؤسسػػػػػػ  اجريػػػػػػت ان

العسػػػػػكري  كالػػػػػبالط  ػػػػػ  هػػػػػذ  اإلنت  بػػػػػ ت جعػػػػػال الػػػػػدكتكر محمػػػػػد مصػػػػػدؽ ينصػػػػػرؼ عنهػػػػػ  
اف اكثػػػػػر النػػػػػكاب الػػػػػذيف  ػػػػػ زكا  ػػػػػ  تمػػػػػؾ اإلنت  بػػػػػ ت كػػػػػ نكا مػػػػػف . ػػػػػ  منتصػػػػػؼ الطريػػػػػؽ

عػػػػػػػد انت ػػػػػػػ ب المع رضػػػػػػػيف لمػػػػػػػدكتكر مصػػػػػػػدؽ. كقػػػػػػػد اسػػػػػػػتعرض اكلئػػػػػػػؾ النػػػػػػػكاب قػػػػػػػدرتهـ ب
حسػػػػػػػف امػػػػػػػ م  رئيسػػػػػػػ ن لمبرلمػػػػػػػ ف الػػػػػػػدكتكر مصػػػػػػػدؽ كبػػػػػػػدعـ مػػػػػػػف آيػػػػػػػ  ا  ابػػػػػػػ  الق سػػػػػػػـ 
الك شػػػػػػ ن  كالنػػػػػػكاب المؤيػػػػػػديف لمحككمػػػػػػ , تمكػػػػػػف مػػػػػػرة ا ػػػػػػرل مػػػػػػف احػػػػػػراز ثقػػػػػػ  المجمػػػػػػس 

ازا  مػػػػػػ  حػػػػػػدث بػػػػػػدا نػػػػػػكاب المجمػػػػػػس ككػػػػػػأنهـ عمػػػػػػ  اسػػػػػػتعداد لمكاجهػػػػػػ  األمػػػػػػر  .النيػػػػػػ ب 



 

 
 

قػػػػػكاـ السػػػػػمطن / رئيسػػػػػ ن لمػػػػػكزرا  ظنػػػػػ ن مػػػػػنهـ الجديػػػػػد  قػػػػػ مكا بتعيػػػػػيف السي سػػػػػ  الم ضػػػػػـر / 
انػػػػػ   ػػػػػ  مسػػػػػتط ع  مكاجهػػػػػ  النهضػػػػػ  ككاجػػػػػ  هػػػػػذا األجػػػػػرا  اعتراضػػػػػ ن مػػػػػف قبػػػػػؿ آيػػػػػ  ا  
الك شػػػػػ ن  كنػػػػػكاب  ػػػػػ  المجمػػػػػس كتنفيػػػػػذان لػػػػػدعكة آيػػػػػ  ا  الك شػػػػػ ن , ك ػػػػػ  ا مػػػػػب المػػػػػدف 

مظػػػػ هرات ح شػػػػدة, ككػػػػػ ف اف  إيػػػػرافحيػػػػث شػػػػهدت  ,الشػػػػكارع اإليرانيػػػػ   ػػػػرج النػػػػ س الػػػػ 
تصػػػػػػػػدل الجػػػػػػػػيش لهػػػػػػػػذ  التظػػػػػػػػ هرات كقمعهػػػػػػػػ  بقػػػػػػػػكة كسػػػػػػػػقط عمػػػػػػػػ  اثرهػػػػػػػػ  مئػػػػػػػػ ت مػػػػػػػػف 

كحيػػػػػػث كجػػػػػػد الشػػػػػػ   محمػػػػػػد رضػػػػػػ  بهمػػػػػػكم اف ال طػػػػػػر يحػػػػػػيط بػػػػػػ , اضػػػػػػطر الػػػػػػ  .القتمػػػػػػ 
اعػػػػػػػ دة الػػػػػػػدكتكر محمػػػػػػػد مصػػػػػػػدؽ الػػػػػػػ  الحككمػػػػػػػ  كسػػػػػػػمم  منصػػػػػػػب رئ سػػػػػػػ  الػػػػػػػكزرا  مػػػػػػػرة 

, صػػػػػػدكر الحكػػػػػػـ مػػػػػػف المحكمػػػػػػ  الدكليػػػػػػ  لصػػػػػػ ل  االنتصػػػػػػ ركتػػػػػػزامف مػػػػػػ  هػػػػػػذا  .ا ػػػػػػرل
يػػػـك ك ػػػ  .ايػػػراف  ػػػ  قضػػػي  الػػػنفط. األمػػػر الػػػذم ضػػػ عؼ مػػػف مسػػػرة ك ػػػرح ابنػػػ   الشػػػعب

قػػػػػ ـ بػػػػػ  الجنػػػػػراؿ  ضػػػػػؿ شػػػػػهدت ايػػػػػراف انقالبػػػػػ ن عسػػػػػكري ن  0892الت سػػػػػ  عشػػػػػر مػػػػػف آب 
ضػػػػػد حككمػػػػػ  الػػػػػدكتكر  C.I.A دبرتػػػػػ  كك لػػػػػ  الم ػػػػػ برات المركزيػػػػػ  األمريكيػػػػػا  زاهػػػػػدم 

(0)ب لسجف ثالث  اعكاـ محمد مصدؽ الذم اعتقؿ اثر اإلنقالب كحكـ عمي 
. 

ربمػػػػ  امكػػػػف القػػػػػكؿ اف حركػػػػ  تػػػػأميـ الػػػػػنفط  ػػػػ  ايػػػػراف ك نػػػػػت تجربػػػػ  ا ػػػػرل لمثػػػػػكرة 
الدسػػػػػػػتكري  اك الحركػػػػػػػ  الدسػػػػػػػتكري   ػػػػػػػ  هػػػػػػػذا البمػػػػػػػد مػػػػػػػ  بػػػػػػػداي ت القػػػػػػػرف العشػػػػػػػريف.  ػػػػػػػ  

, بيػػػػػػػػػد اف االنتصػػػػػػػػػ ربػػػػػػػػػيف رجػػػػػػػػػ ؿ الػػػػػػػػػديف كالمثقفػػػػػػػػػيف الػػػػػػػػػ   االئػػػػػػػػػتالؼالحػػػػػػػػػركتيف قػػػػػػػػػ د 
ك ػػػػ  الحقيقػػػػ   ػػػػإف التفرقػػػػ  بػػػػيف القػػػػكل  .ذاف اديػػػػ  الػػػػ  الفشػػػػؿكالتفرقػػػػ  همػػػػ  المػػػػ اال ػػػػتالؼ

ثػػػػػػـ اف .الدينيػػػػػػ  كرجػػػػػػ ؿ السي سػػػػػػ  الػػػػػػكطنييف قػػػػػػد كجهػػػػػػت الضػػػػػػرب  الق ضػػػػػػي  الػػػػػػ  الحركػػػػػػ 
بػػػػػػيف الػػػػػػكطنييف كآيػػػػػػ  ا  الك شػػػػػػ ن  الػػػػػػذم كػػػػػػ ف يعػػػػػػد ا ضػػػػػػؿ داعػػػػػػـ لمحككمػػػػػػ   االئػػػػػػتالؼ

                                                 

بعػػػد اف اجبرتػػ  تطػػػكرات  0892آب  33امػػ  الشػػ   محمػػػد رضػػ  بهمػػػكم  قػػد عػػػ د الػػ  طهػػػراف  ػػ   (0)
 آب 06االحػػداث الدا ميػػ   ػػ  ايػػراف الػػ  مغػػ درة طهػػراف مػػ ران ببغػػداد  ػػ  طريقػػ  الػػ  ركمػػ   ػػ  

 –الػػػػدكتكر صػػػػب ح عبػػػػدالرحمف, العالقػػػػ ت العراقيػػػػ   -, لممزيػػػػد مػػػػف التف صػػػػيؿ انظػػػػر :0892
 .029 – 026(, ص 3002, )بغداد, الطبع  االكل  0899 – 0819االيراني  



 

 

صػػػػػػدؽ عنػػػػػػدم  اف م.الكطنيػػػػػػ   ػػػػػػ  ايػػػػػػراف قػػػػػػد تفككػػػػػػت عػػػػػػرا  كالحركػػػػػػ   ػػػػػػ  اكج انتصػػػػػػ ره 
 قػػػػػػد الدع مػػػػػػ  الدينيػػػػػػ  لػػػػػػ ,  قػػػػػػد القػػػػػػدرة عمػػػػػػ  الػػػػػػد  ع امػػػػػػ ـ سػػػػػػيؿ جػػػػػػ رؼ مػػػػػػف األعػػػػػػدا  

 ػػػػػرل لفشػػػػػؿ الحركػػػػػ  الكطنيػػػػػ   ػػػػػ  عهػػػػػد اكيػػػػػذكر بعػػػػػض المػػػػػؤر يف اسػػػػػب ب ن  المتربصػػػػػيف.
ػػػػػت بػػػػػ لبالد جػػػػػرا   الػػػػػدكتكر مصػػػػػدؽ, كمػػػػػف هػػػػػذ  األسػػػػػب ب األزمػػػػػ  اإلقتصػػػػػ دي  التػػػػػ  ألم 

التػػػػػػ  كجههػػػػػػ  الػػػػػػركس السػػػػػػك يت عنػػػػػػدم  قػػػػػػ مكا المق طعػػػػػػ  ككػػػػػػذلؾ الضػػػػػػرب  اإلقتصػػػػػػ دي  
 .بتجميد مط لب ت ايراف الم لي  لدل اإلتح د السك يت 

قػػػػػػد تػػػػػػرؾ أثػػػػػػران كبيػػػػػػرا كصػػػػػػدل عميقػػػػػػ ن  ػػػػػػ  األكسػػػػػػ ط العراقيػػػػػػ  الم تمفػػػػػػ  بشػػػػػػكؿ   
ي تمػػػػػؼ عػػػػػف بعػػػػػض البمػػػػػداف األ ػػػػػرل كذلػػػػػؾ لزيػػػػػ دة الػػػػػكع  الػػػػػكطن  بػػػػػيف أبنػػػػػ   الشػػػػػعب 

كبيػػػػر الػػػػذم لحػػػػؽ بػػػػ لعراؽ  ػػػػ  حقػػػػؿ الػػػػنفط بسػػػػبب العراقػػػػ  مػػػػف جهػػػػ  كالشػػػػعكر بػػػػ لغبف ال
تعنػػػػػػػػػت الشػػػػػػػػػرك ت األجنبيػػػػػػػػػ  اتجػػػػػػػػػ   المط لػػػػػػػػػب الكطنيػػػػػػػػػ  العراقيػػػػػػػػػ  لتعػػػػػػػػػديؿ االمتيػػػػػػػػػ زات 
النفطيػػػػػ  كزيػػػػػ دة عكائػػػػػده  مػػػػػف جهػػػػػ  أ ػػػػػرل  ضػػػػػال كػػػػػكف العػػػػػراؽ البمػػػػػد المجػػػػػ كر إليػػػػػراف 
ممػػػػػ  احػػػػػدث  يػػػػػ  هػػػػػزات سي سػػػػػي  كاضػػػػػح   قػػػػػد اسػػػػػتقبؿ تػػػػػأميـ الػػػػػنفط  ػػػػػ  إيػػػػػراف بترحػػػػػ ب 

 س شػػػػديديف مػػػػف م تمػػػػؼ  ئػػػػ ت الشػػػػعب العراقػػػػ  كبػػػػدأت الػػػػدعكل الػػػػ  تػػػػأميـ الػػػػنفط كحمػػػػ
 .(0)   العراؽ تظهر    أعمدة الصحؼ العراقي  كالمج لس الع م 

 
 
 
 
 
 

                                                 

د  ضير البديرم, دكتكر مصدؽ كالعراؽ, مكقػؼ الػرأم العػ ـ مػف اإلحػداث السي سػي   ػ  إيػراف  أ. (0)
 .000-88(, ص 3003بغداد, شرك  الع رؼ ل عم ؿ,  –, )بيركت 0893- 0890



 

 
 

كػػػػػ ف حػػػػػدث ن سػػػػػيئ ن عمػػػػػ  شػػػػػ   إيػػػػػراف ل شػػػػػيت   (0)0899تمػػػػػكز  01عنػػػػػد قيػػػػػ ـ ثػػػػػكرة 
تقػػػػؿ عػػػػدكل الثػػػػكرة الػػػػ  إيػػػػراف كتعتػػػػرض حكمػػػػ  كمػػػػ  اف قطػػػػ  العػػػػراؽ عالق تػػػػ  مػػػػف اف تن

تب عػػػػ  سي سػػػػ  الحيػػػػ د االيجػػػػ ب  كػػػػ ف مػػػػف األسػػػػب ب التػػػػ  أكجػػػػس منهػػػػ   يفػػػػػ   بػػػػ لغرب كا 
 (3)بسبب سي ست  الغربي  كعضكي  إيراف    حمؼ بغداد

                                                 

أنظػر أديػث كأئػ  ايػؼ بيػزكز, العػراؽ  0862 – 0899تمػكز  01لمزيد مف المعمكم ت عػف ثػكرة ( 0)
ترجمػػػ  عبػػػد المجيػػػد حسػػػيف  0899-0809يػػػ  كتطكراتػػػ  الدا ميػػػ  دراسػػػ   ػػػ  عالق تػػػ  ال  رج

 .221-230( , ص0898, الدار العربي  لممكسكع ت,, )بيركت 0ج القيس 
 0899حيػػث تػػـ إنشػػ ؤ  عػػ ـ  ,الحػػرب البػػ ردة هػػك أحػػد األحػػالؼ التػػ  شػػهدته  حقبػػ  حمػػؼ بغػػداد (3)

المممكػػػػػػ   ككػػػػػػ ف يتكػػػػػػكف إلػػػػػػ  ج نػػػػػػب ,األكسػػػػػػط الشػػػػػػرؽ  ػػػػػػ  الشػػػػػػيكع  لمكقػػػػػػكؼ بكجػػػػػػ  المػػػػػػد
يراف كتركي  العراؽ مف لمتحدةا ه  صػ حب   كػرة إنشػ    الكالي ت المتحدة األمريكي  ,كب كست ف كا 

تشػ رؾ  يػ  كلكنهػ  لػـ  ,هذا الحمؼ حيث كعػدت بتقػديـ العػكف االقتصػ دم كالعسػكرم ل عضػ  
نم  ككمت بريط ني  ب لقي ـ ب . انضـ العراؽ لهػذا الحمػؼ بعػد القمػ  العربيػ  التػ   بشكؿ مب شر كا 

يعتبر الحمؼ أحد أقؿ األحالؼ نج ح ن , مع هدة الضم ف االجتم ع  جرل االتف ؽ بمكجب  عم 
حيػػػػػػػػػػػث انسػػػػػػػػػػػحب العػػػػػػػػػػػراؽ مػػػػػػػػػػػف الحمػػػػػػػػػػػؼ إبػػػػػػػػػػػ ف إعػػػػػػػػػػػالف  , ػػػػػػػػػػػ   تػػػػػػػػػػػرة الحػػػػػػػػػػػرب البػػػػػػػػػػػ ردة

كالتػػػ  انقمػػػب  يهػػػ  عمػػػ  النظػػػ ـ الممكػػػ  كأعمػػػف  عبػػػد الكػػػريـ ق سػػػـ بقيػػػ دة 0899 تمػػػكز01 ثػػػكرة
بنػػ  عبػػد كقػػد ت ,دكر كبيػػر  ػػ  إنشػػ   هػػذا الحمػػؼ لنػػكرم السػػعيد الجمهكريػػ  العراقيػػ  كقػػد كػػ ف

كانسحب مف الحمػؼ.  االتح د السك يت  الكريـ ق سـ سي س  مح يدة كأق ـ عالق ت دبمكم سي  م 
(( CENTO )) كتػـ تبنػ  اسػـ(( Baghdad Pact )) العػدكؿ عػف اسػـ حمػؼ بغػداد ػتـ 

الصػػراع  كمػػ  نػػأل الحمػػؼ بنفسػػ  عػػف(( Central Treaty Organization)) ا تصػػ ر
 .هنػدال  ػ   تػرة السػتين ت كامتنػ  عػف تقػديـ العػكف لب كسػت ف  ػ  نزاعهػ  مػ  العربػ  اإلسػرائيم 

أكقفػػػت أمريكػػػ  مسػػػ عداته  العسػػػكري  لتركيػػػ . كب لنسػػػب   0891عػػػ ـ  لقبػػػرص كبعػػػد  ػػػزك تركيػػػ 
 = قد  شؿ    كقؼ نفكذ االتح د السك يت  الذم كطد ككسػ  ,لمهدؼ األس س  مف كرا  الحمؼ
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كزاد مػػػف سػػػك  ظنػػػ  مه جمػػػ  عبػػػد السػػػالـ عػػػ رؼ إليػػػراف  ػػػ  إحػػػدل  طبػػػ  كقيػػػ ـ 
ال  ج نب الحمالت اإلذاعي  التػ   0899ت مع دي  له     بغداد أكاسط شهر أب مظ هرا

ك نػػت تشػػنه  بغػػداد عمػػ  إيػػراف  ػػ  قسػػمه  الكػػردم حيػػث ك نػػت تحػػرض األكػػراد اإليػػرانييف 
عمػػػ  الثػػػكرة ككضػػػعت كزارة الدا ميػػػ  العراقيػػػ  بعػػػض العراقيػػػؿ لػػػزكار العتبػػػ ت المقدسػػػ  مػػػف 

 ميػػ  عبػػد السػػالـ عػػ رؼ كعرقػػؿ زيػػ رتهـ الػػ  مرقػػد اإلمػػ ـ اإليػػرانييف بإيعػػ ز مػػف كزيػػر الدا
الحسػػف العسػػكرم  ػػ  سػػ مرا   قػػط.   سػػت  ت السػػمط ت اإليرانيػػ  مػػف ذلػػؾ كردت بمم رسػػ  
الضغط عم  الج لي ت العراقي     إيراف كمنعت ر   العمـ العراق  عم  س ري ت  المػدارس 

ك ػػػ  السػػػ ب  مػػػف أيػػػ ر  (0)العػػػراؽ((العراقيػػػ   ػػػ  إيػػػراف ممػػػ  أدل الػػػ  مق بمتهػػػ  ب لمثػػػؿ  ػػػ  
طمبػػػت إيػػػراف رسػػػمي  مػػػف العػػػراؽ االعتػػػراؼ بمينػػػ    سػػػرك آبػػػ د كمينػػػ   بحػػػرم تػػػ ب   0898

ل رمشهر )المحمرة(  مـ تكا ؽ الحككم  العراقيػ  عمػ  ذلػؾ مسػتندة الػ  اف حػؽ العػراؽ  ػ  
عبػػػ داف  السػػػيطرة عمػػػ  ميػػػ   شػػػط العػػػرب أقرتػػػ  االتف قيػػػ ت كاعتر ػػػت بمينػػػ  يف تػػػ بعيف همػػػ 

كأيػدت الحككمػ  اإليرانيػ  ر بتهػ   0860كالمحمرة  قط كتراجعت الدع ي  اإليراني     أكائػؿ 
 ػػ  حػػؿ النػػزاع سػػممي  كيبػػدك اف الػػدكؿ الغربيػػ  م رسػػت ضػػغط ن عميهػػ   ك ػػ ن مػػف قيػػ ـ عبػػد 
الكػريـ ق سػػـ ب ت ػػ ذ إجػػرا ات ق سػػي  ضػػد المصػ ل  الغربيػػ   ػػ  العػػراؽ كصػػرح رئػػيس كزرا  

اجتمػػػ ع حمػػػؼ النػػػ تك ب لب كسػػػت ف إف إيػػػراف ال تر ػػػب  ػػػ  ام صػػػداـ مسػػػم  مػػػ   إيػػػراف  ػػػ 
 فػػػػػت حػػػػػدة  0860العػػػػراؽ كاف النػػػػػزاع ينبغػػػػ  اف يحػػػػػؿ سػػػػممي ن ك ػػػػػ  شػػػػهر كػػػػػ نكف الثػػػػ ن 

التصريح ت اإليراني   ك شمت مط لب  إيراف بجعؿ الحدكد بيف البمديف    شػط العػرب عمػ  

                                                                                                                                                    

كالػػػػػػيمف  كسػػػػػػكري  الشػػػػػػرؽ األكسػػػػػػط  ػػػػػػالؿ تمػػػػػػؾ الفتػػػػػػرة مػػػػػػ  مصػػػػػػر كالعػػػػػػراؽ  عالق تػػػػػػ   ػػػػػػ=
 .0898 قػػد تػػـ حػػؿ الحمػػؼ عػػ ـ  الثػكرة اإلسػػالمي   ػػ  إيػػراف مػػ  انػػدالع , كالصػػكم ؿ الجنػكب 

 أنظر: المكسكع  الحرة )كيكيبيدي (
   العػراؽ )لنػدف, منشػكرات الم جػد , تمكز كتأسيس الجمهكري   01إسم عيؿ الع رؼ, أسرار ثكرة  (0)

 .399(, ص0896
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الػػػػػ  إيػػػػػراف تعميمػػػػػ ت سػػػػػمط ت المػػػػػكان   ػػػػػط )التػػػػػ لكؾ( ك رضػػػػػت عمػػػػػ  البػػػػػكا ر الق دمػػػػػ  
 (0)العراقي 

يػػػػػػػراف سػػػػػػػم  ب سػػػػػػػتعم ؿ الممػػػػػػػر  0860ك ػػػػػػػ  عػػػػػػػ ـ  عقػػػػػػػد اتفػػػػػػػ ؽ بػػػػػػػيف العػػػػػػػراؽ كا 
المػػػػ ئ  مػػػػف جديػػػػد كمػػػػ  انػػػػ  لػػػػـ يحػػػػؿ ال ػػػػالؼ األس سػػػػ  حػػػػكؿ مسػػػػأل  السػػػػي دة أم انػػػػ  
ألػػػػػـز الطػػػػػر يف بػػػػػ لمجك  الػػػػػ  التفػػػػػ كض لحػػػػػؿ  ال همػػػػػ  كا ػػػػػذ كػػػػػال الطػػػػػر يف البحػػػػػث عػػػػػف 

عمػػػػ  الطػػػػرؼ األ ػػػػر  ػػػػأدل هػػػػذا الػػػػ  شػػػػد االنتبػػػػ   العراقػػػػ  الػػػػ  مشػػػػ ي   أكراؽ ضػػػػ  ط 
الضػػػػػف  الشػػػػػرقي  العربيػػػػػ  لم مػػػػػي  كالشػػػػػعكب التػػػػػ  تتحػػػػػدث العربيػػػػػ   ػػػػػ   كزسػػػػػت ف كالتػػػػػ  
سػػػػػم ه  العػػػػػراؽ )عربسػػػػػت ف( كقػػػػػد سػػػػػببت هػػػػػذ  ال طػػػػػكات ارتب كػػػػػ ن لػػػػػدل الحككمػػػػػ  اإليرانيػػػػػ  

شػػػػػط العػػػػػرب لينتقػػػػػؿ  منػػػػػ   التػػػػػ  اعتقػػػػػدت بػػػػػ ف العػػػػػراؽ كػػػػػ ف ينػػػػػكم تصػػػػػعيد القتػػػػػ ؿ عمػػػػػ 
 .(3)ال  مس ل  سي سي  حس س  تتعمؽ بمستقبؿ جز  كبير مف إيراف نفسه 

تػـ انتشػ ر ح دثػ  قيػ ـ السػفير اإليرانػ  الجديػد  0861ك   الحػ دم عشػر مػف تمػكز 
 ػػ  العػػراؽ الػػدكتكر مهػػدم بيراسػػت  بتجػػ كز األعػػراؼ الدبمكم سػػي  مػػ  الػػرئيس عبػػد السػػالـ 

ـ أكراؽ اعتمػػػػ د  حيػػػػث نقػػػػؿ طمػػػػب الشػػػػ   بكجػػػػكب االهتمػػػػ ـ ب لعتبػػػػ ت أثنػػػػ   تقػػػػدي ()عػػػػ رؼ
المقدسػػ  كرع يػػ  الشػػيع  بػػ لعراؽ حيػػث أج بػػ  عبػػد السػػالـ عػػ رؼ  محتػػدان ك  ضػػب ن كقبػػؿ اف 

                                                 

 .099-399نفس المصدر اعال , ص  ( 0)
, 0880-0899عبػػػػد ال ػػػػ لؽ ن صػػػػر شػػػػكم ف, الط ئفيػػػػ  السي سػػػػي   ػػػػ  العػػػػراؽ العهػػػػد الجمهػػػػكرم  (3)

 .303مصدر سبؽ ذكر , ص 
( ) صػػػػر: العهػػػػد لمزيػػػػد مػػػػف المعمكمػػػػ ت عػػػػف الػػػػرئيس عبػػػػد السػػػػالـ عػػػػ رؼ أنظػػػػر تػػػػ ري  العػػػػراؽ المع

, ترجمػػ : مصػػطف  نعمػػ ف احمػػد )مصػػر مؤسسػػ  مصػػر مرتضػػ  لمكتػػ ب 0الجمهػػكرم االكؿ ج
 .93(, ص3008العراق , مطبع  دار مصر لمطب ع , 



 

 

يتفك  السفير اإليران  ب لرد قػ ؿ عبػد السػالـ انتهػت المق بمػ  ك ػرج السػفير اإليرانػ  مػف هػذ  
 .(0)يض ن المق بم  يرتجؼ امتع ض ن كيحترؽ  

ع مػػػػػػػػ ن مميػػػػػػػػزان عمػػػػػػػػ  تػػػػػػػػ ري  العػػػػػػػػراؽ المع صػػػػػػػػر لكصػػػػػػػػكؿ  0869كيعتبػػػػػػػػر عػػػػػػػػ ـ 
ش صػػػػػي  مثػػػػػؿ آيػػػػػ  ا  العظمػػػػػ  اإلمػػػػػ ـ ركح ا  المكسػػػػػكم ال مينػػػػػ  يػػػػػـك ال ػػػػػ مس مػػػػػف 

مػػػػػ  نجمػػػػػ  مصػػػػػطف  الػػػػػ  العػػػػػراؽ بعػػػػػد نفيػػػػػ  مػػػػػف إيػػػػػراف كلػػػػػـ يكػػػػػف  0869تشػػػػػريف االكؿ/
الن ع ديػػػػػ ن يػػػػػتـ اإلعػػػػػداد لػػػػػ  كصػػػػػكؿ السػػػػػيد ال مينػػػػػ  الػػػػػ  مدينػػػػػ  النجػػػػػؼ االشػػػػػرؼ احتفػػػػػ 

هػػػػػػك ذاؾ المرجػػػػػػ  الػػػػػػذم  )قدددددد(   دددددد   بػػػػػػ لبرتكككالت كاألعػػػػػػراؼ بشػػػػػػكم  العػػػػػػ دم  ػػػػػػ ل مين  
جمػػػػػ  العمػػػػػـ, كالعمػػػػػؿ, كالجهػػػػػ د, كالتقػػػػػكل, كالشػػػػػج ع  كالػػػػػرأم  كػػػػػ ف اف  جػػػػػر طمكحػػػػػ ت 
الشػػػػعكب المستضػػػػعف  كأم لهػػػػ  بػػػػ ف يقكدهػػػػ  عػػػػ لـ ربػػػػ ن  مػػػػف نسػػػػؿ عمػػػػ  ابػػػػف ابػػػػ  ط لػػػػب 

ككػػػػػػػػ ف قػػػػػػػػد سػػػػػػػػبقت  سػػػػػػػػمعت  الجه ديػػػػػػػػ   ػػػػػػػػ  تفجيػػػػػػػػر كقيػػػػػػػػ دة انتف ضػػػػػػػػ  )عميػػػػػػػػ  السػػػػػػػػالـ( 
ضػػػػد ط  يػػػػػ  إيػػػػػراف الشػػػػػ   محمػػػػد رضػػػػػ  بهمػػػػػكم كد ػػػػػكؿ   0862حزيػػػػػراف عػػػػػ ـ  () ػػػػرداد

لمنجػػػػؼ االشػػػػرؼ كػػػػ ف كػػػػد كؿ االبػػػػف البػػػػ ر الػػػػ  بيػػػػت كالػػػػد   )قدددد(   دددد   اإلمػػػػ ـ ال مينػػػػ  

                                                 

د. طػػ رؽ مجيػػد تقػػ  العقيمػػ , بريط نيػػ  كلعبػػ  السػػمط   ػػ  العػػراؽ أحػػداث التيػػ ر القػػكم  كالط ئفيػػ  ( 0)
 .392(, ص3002طب ع  الفني  الحديث  ,السي سي , )بيركت, مطبع  جعفر العص م  لم

()  ش, استثمر اإلمػ ـ ال مينػ  هػذ  الفرصػ  إلثػ رة 0213شهر المحـر يص دؼ شهر  رداد مف ع ـ
ش 0213 ػرداد سػن   02الشعب ضد نظ ـ االستبداد الش هنش ه ,  ف  عصػر يػـك ع شػكرا  

كق ؿ  يهػ  ,  رداد 09 ض  ـ( ألق  اإلم ـ كممت  الت ري ي  الت  اشعمت شرارة انتف2/6/0862)
أنػػ  أنصػػحؾ يػػ  سػػيد, أيهػػ  السػػيد الشػػ  , يػػ  حضػػرة الشػػ  , أنػػ  ))بصػػكت عػػ ؿ ي  طػػب الشػػ  : 

أنصػػحؾ أف تقمػػػ  عػػػف هػػػذ  األعمػػػ ؿ, إنهػػػـ ي ػػػدعكنؾ يػػػ  سػػػيد. أنػػػ  ال أر ػػػب أف ير ػػػ  الجميػػػ  
لؾ اقرأ   فك ر  ي   أيديهـ ب لشكر إذا أرادكا أف تسقط كتغ در... إذا أممكا شيئ ن كأعطك  لؾ كق لكا

سرائيؿ حتػ  يقػكؿ مجمػس األمػف: ال تػذكركا  قميالن... اسم  نصيحت ... م  العالق  بيف الش   كا 
 . أنظر: انتف ض   رداد, المكسكع  الحرة )كيكيبيدي (.((إسرائيؿ بسك ... كهؿ الش   إسرائيم 



 

 
 

 ػػػػ  النجػػػػؼ  ك ػػػػ  ظػػػػؿ اإلمػػػػ ـ ال مينػػػػ  (0)إمػػػػ ـ الهػػػػدل عمػػػػ  المرتضػػػػ  )عميػػػػ  السػػػػالـ(
الػػػػػ  طػػػػػرؽ  0890االشػػػػػرؼ ))بػػػػػ در ابتػػػػػدا  مػػػػػف الحػػػػػ دم كالعشػػػػػريف مػػػػػف كػػػػػ نكف الثػػػػػ ن  

بػػػػ ب  ػػػػ    يػػػػ  االهميػػػػ  مػػػػف أبػػػػكاب الفقػػػػ  اإلسػػػػالم  عمػػػػ  ط كلػػػػ  البحػػػػث كالػػػػدرس كهػػػػك 
بػػػػػ ب الحككمػػػػػ  اإلسػػػػػالمي  أك )كاليػػػػػ  الفقيػػػػػ ( مؤكػػػػػدان  ػػػػػ  مح ضػػػػػرات  التػػػػػ  ألق هػػػػػ  عمػػػػػ  

 رج(  ػػػػػػ  الحػػػػػػكزة العمميػػػػػػ   ػػػػػػ  النجػػػػػػؼ االشػػػػػػرؼ طمبػػػػػػ  الدراسػػػػػػ ت العميػػػػػػ  )البحػػػػػػث ال ػػػػػػ
عمػػػػػػػ  مسػػػػػػػ ل  ضػػػػػػػركرة تأسػػػػػػػيس الحككمػػػػػػػ  اإلسػػػػػػػالمي  كبنػػػػػػػ   أجهزتهػػػػػػػ  ككجػػػػػػػكب رع يػػػػػػػ  
عممػػػػػػػػػ   الػػػػػػػػػديف لالمػػػػػػػػػ  رع يػػػػػػػػػ  حقيقيػػػػػػػػػ , كرئ سػػػػػػػػػتهـ لمدكلػػػػػػػػػ , كدعػػػػػػػػػ هـ الػػػػػػػػػ  الجهػػػػػػػػػ د , 
كمق رعػػػػػػػ  الحككمػػػػػػػ ت الف سػػػػػػػدة كالظ لمػػػػػػػ , كمػػػػػػػ   ضػػػػػػػ  األنظمػػػػػػػ  السي سػػػػػػػي  الكضػػػػػػػعي , 

م ري , كأشػػػػػػ ر مػػػػػػف طػػػػػػرؼ أ ػػػػػػر الػػػػػػ  حقيقػػػػػػ  اف اإلسػػػػػػالـ ديػػػػػػف عب دتػػػػػػ  كالػػػػػػدكؿ االسػػػػػػتع
سي سػػػػػػػ  كسي سػػػػػػػت  عبػػػػػػػ دة ممػػػػػػػ  أحػػػػػػػدث ضػػػػػػػج  كاسػػػػػػػع  بػػػػػػػ لنجؼ االشػػػػػػػرؼ كأثػػػػػػػر عمػػػػػػػ  

 (3)الكض  ال  ص ب لحكزة العممي  كالكض  السي س  الع ـ((
كقػػػد اسػػػتقبمت الحركػػػ  اإلسػػػالمي  العراقيػػػ  أ كػػػ ر اإلمػػػ ـ ال مينػػػ  ب الرتيػػػ ح كالقبػػػكؿ 

كأعط  لهػ  ز مػ ن كاسػع ن لمكاجهػ  النظػ ـ البعثػ  السػ بؽ  (2)حزب الدعكة اإلسالمي  كتحديدان 
كهػػذا مػػ  تجسػػد مػػػف  ػػالؿ الجهػػد النضػػػ ل  الػػذم قػػ د  حػػزب الػػػدعكة اإلسػػالمي  ضػػد ذلػػػؾ 

أحػد مؤسسػ  الحػزب تظػ هرة  0899النظ ـ  قد ق د سم ح  السػيد محمػد بػ قر الصػدر عػ ـ 
 رؾ  يهػػػػ  أالؼ الشػػػػيع   ػػػػ  كػػػػربال , كالنجػػػػؼ كبػػػػرل منػػػػ كئ لمبعػػػػث  ػػػػ  شػػػػهر محػػػػـر شػػػػ

                                                 

  إصػػدار حػػكزت  النجػػؼ , اإلمػػ ـ ال مينػػ   ػػ  ذاكػػرة النجػػؼ االشػػرؼ, سمسػػمأحمػػد رضػػ  المػػؤمف( 0)
, )النجػػػػؼ االشػػػػرؼ, مركػػػػز الهػػػػدل لمدراسػػػػ ت الحكزكيػػػػ , مطبعػػػػ  26االشػػػػرؼ كقػػػػـ المقدسػػػػ  

 .12-13(, ص 3002, 3الصنكبر , ط
 .60-60المصدر نفس , ص ص ( 3)
أنظر  يب  م ر, ت ري  العػراؽ المع صػر البعػث كالسػمط (, ترجمػ  مصػطف  لقمػ ف احمػد )القػ هرة, ( 2)

 .61(, ص3008لمكت ب العراق  , دار مصر لمطب ع  ,  مؤسس  مصر مرتض 



 

 

عمػػػػػ  الػػػػػدا ؿ كأكؿ سػػػػػبعيني ت القػػػػػرف ألمػػػػػر الػػػػػذم زعػػػػػزع مػػػػػف سػػػػػيطرة النظػػػػػ ـ االشػػػػػرؼ, ا
مػػػرات عديػػػدة كزج  يػػػ   ػػػ   ()كقػػػد جػػػرل اعتقػػػ ؿ السػػػيد محمػػػد بػػػ قر الصػػػدر ()العشػػػريف

 ي هػػػػب السػػػػجكف, كاعتقػػػػؿ المػػػػرة األ يػػػػرة بصػػػػحب  أ تػػػػ  بنػػػػت الهػػػػدل كن شػػػػطيف آ ػػػػريف, 
شرعت حككمػ  البعػث السػ بؽ بسي سػته  الترحيػؿ اإلجبػ رم لمئػ ت األسػر الشػيعي  العراقيػ  ك 

 .(0)ذكم األصكؿ اإليراني  كتـ إعداـ السيد م  أ ت  الحق 
لتحمػػػػػػػػؿ معهػػػػػػػػ  الحػػػػػػػػدث الكبيػػػػػػػػر الػػػػػػػػذم هػػػػػػػػز العػػػػػػػػ لـ  0898كقػػػػػػػػد جػػػػػػػػ  ت سػػػػػػػػن  
رة , حيػػػػػػػث تحػػػػػػػرؾ السػػػػػػػيد الصػػػػػػػدر لػػػػػػػدعـ الثػػػػػػػك ي   ػػػػػػػ  إيػػػػػػػرافب نتصػػػػػػػ ر الثػػػػػػػكرة اإلسػػػػػػػالم

                                                 

( ) حيػػث أسسػػ  ثم نيػػ  عممػػ   ديػػف بػػ حثكف  ػػ  ا تص صػػ ت  يػػر دينيػػ ,  0899تأسػػس الحػػزب عػػ ـ
كك ف ممهمهـ األكؿ السيد محسف الحكيـ    النجؼ االشرؼ كالحق  جذبت ع لـ دين  مهـ هك 

لمقمػػ   0869لحػػزب تعػػرض بعػػد عػػ ـ سػػم ح  السػػيد محمػػد بػػ قر الصػػدر كبسػػبب قػػكة ك  عميػػ  ا
كالعنػػػؼ مػػػف الدكلػػػ  كعمكمػػػ  يالحػػػظ المراقبػػػكف اف تأسػػػيس الحركػػػ ت الدينيػػػ  كالػػػدعـ السػػػ حؽ 
لممق كم  المكجه  ضد الدكل  بيف الق عدة الشعبي  حدثت  عم  نحك أكض  بعد سػبعيني ت القػرف 

عرقيػػػ  كقمػػػ  الطكائػػػؼ العشػػػريف حػػػيف بػػػدأ نظػػػ ـ البعػػػث السػػػ بؽ بإذكػػػ   المن  سػػػ ت الط ئفيػػػ  كال
-0801الديني . لمزيد مف المعمكم ت انظػر: ه لػ   تػ ح , ك رانػؾ ك سػك, مػكجز تػ ري  العػراؽ 

 .99-91( ص3006, ترجم  مصطف  لقم ف احمد , )بغداد , دار المرتض  ,  3009
(كلد السػيد محمػد بػ قر الصػدر بػف السػيد حيػدر بػف السػيد اسػم عيؿ بػف السػيد صػدر الػديف بمدينػ )  

كاصػيب كهػك طفػؿ  0821 -هػػ  0292الك ظمي     ال ػ مس كالعشػريف مػف ذم القعػدة لسػن  
عمػػؿ  0890صػػغير بفقػػد كالديػػ  كهػػك لػػـ يبمػػ  الرابعػػ  مػػف عمػػر , كبعػػد ك ػػ ة السػػيد الحكػػيـ عػػ ـ 

السيد الصدر عم  تكحيد المرجعي     النجؼ االشرؼ تحت قي دة است ذ  آي  ا  العظم  اب  
اذ كػ ف يػرل اف ال طػر  ػ  ابعػ د االمػ  عػف المرجعيػ  الدينيػ  بشػت  االسػ ليب,  الق سـ ال ػكئ 

كاستط ع السيد الصدر اف يقترح ام م ن لممعر   االسالمي  لـ تكػف مطركحػ  مػف قبػؿ هػك رائػده  
االكؿ كتػػػ ري  ابكابهػػػ  كمؤسػػػس من هجهػػػ  لمزيػػػد  مػػػف التف صػػػيؿ حػػػكؿ حيػػػ ة السػػػيد محمػػػد بػػػ قر 

كريـ  مػؼ )ابػك ر يػؼ(, السػيد محمػد بػ قر الصػدر: حي تػ  كدكر   ػ  الصدر انظر مهنػد عبػدال
(, ) بغػػػداد, مؤسسػػػ  مصػػػر مرتضػػػ  0890هػػػػ/ 019 –ـ 0821هػػػػ/ 0292السي سػػػ  العراقيػػػ  

 .89 – 29ص (,3000لمكت ب العراق , مطبع  ث ئر جعفر العص م  لمطب ع  الفني  الحديث  
 .88نفس المصدر اعال , ص (0)



 

 
 

اإلسػػػػػالمي   ػػػػػ  إيػػػػػراف قبػػػػػؿ انتصػػػػػ ره  كبعػػػػػد  ككػػػػػ ف لػػػػػ  مكقػػػػػؼ صػػػػػري  منهػػػػػ   قػػػػػد بعػػػػػث 
 (0)برس ل  تهنئ  ال  ق ئده  بمن سب  نج ح الثكرة

هػػػػػػػػك الجغرا يػػػػػػػػ  األس سػػػػػػػػي   (3)لقػػػػػػػػد كػػػػػػػػ ف العػػػػػػػػراؽ  ػػػػػػػػ  رؤيػػػػػػػػ  اإلمػػػػػػػػ ـ ال مينػػػػػػػػ 
المحمػػػػػػػدم الػػػػػػػذم كػػػػػػػ ف اإلسػػػػػػػه ـ البػػػػػػػ رز  ػػػػػػػ   -العمػػػػػػػكم  -لمشػػػػػػػركع التشػػػػػػػي  الجعفػػػػػػػرم 

 ػػػػػ  العػػػػػ لـ, هػػػػػذ  الجغرا يػػػػػ  لػػػػػـ تسػػػػػتط    ع)ركح االنتمػػػػػ   لمدرسػػػػػ  أهػػػػػؿ البيػػػػػت إشػػػػػ ع  
الكشػػػػػػؼ عػػػػػػف ثقمهػػػػػػ  الكجػػػػػػكدم كاإلنسػػػػػػ ن  كالركحػػػػػػ  كالفقهػػػػػػ  كلػػػػػػـ تسػػػػػػ هـ  ػػػػػػ  تطػػػػػػكير 
الكاقػػػػػػػ  الشػػػػػػػيع  كمػػػػػػػ  ينبغػػػػػػػ , بسػػػػػػػبب عمميػػػػػػػ ت المصػػػػػػػ درة, كالقتػػػػػػػؿ, كقمػػػػػػػ  الحريػػػػػػػ ت, 

مػػػػػ  ارض العػػػػػراؽ منػػػػػذ كاالضػػػػػطه د التػػػػػ ري   الػػػػػذم م رسػػػػػت  حككمػػػػػ ت مفسػػػػػدة تكالػػػػػت ع
اإلمبراطكريػػػػػػػػػػػ  العثم نيػػػػػػػػػػػ  حتػػػػػػػػػػػ  االحػػػػػػػػػػػتالؿ البريطػػػػػػػػػػػ ن  كانتهػػػػػػػػػػػ   ب لط  يػػػػػػػػػػػ  صػػػػػػػػػػػداـ 

   .(2)حسيف

                                                 

ـ  مػؼ )ابػػك ر يػػؼ(, السػػيد محمػد بػػ قر الصػػدر حي تػ  كدكر   ػػ  السي سػػ  العراقيػػ  مهنػد عبػػد الكػػري( 0)
 .032-033, مصدر سبؽ ذكر , ص0890هػ/ 0100 -ـ 0821هػ / 0292

لمزيػػد مػػف المعمكمػػ ت عػػف حيػػ ة اإلمػػ ـ ال مينػػ  )قػػدس سػػر ( ك كػػر  السي سػػ  كمكاقفػػ  مػػف القضػػ ي  ( 3)
. عبػد الػرحيـ كآ ػريف, لمحػ ت مػف حيػػ ة ال الحصػػر  ؿاإلقميميػ  كالدكليػ  انظػر عمػ  سػبيؿ المثػ

الغػػػػدير لمطب عػػػػ  كالنشػػػػر  اإلمػػػػ ـ ال مينػػػػ  )قػػػػدس سػػػػر (, ترجمػػػػ  لجنػػػػ  الغػػػػدير, )بيػػػػركت دار
( كمحمد عمػ , الفكػر السي سػ  الدسػتكرم ل مػ ـ ال مينػ , سمسػم  إصػدارات  3001 ,كالتكزي 

, الهدل لمدراسػ ت الحكزكيػ ز , )النجؼ االشرؼ, مرك19حكزت  النجؼ االشرؼ كقـ المقدس  
(, كػػػذلؾ انظػػػر لجنػػػ  التػػػأليؼ كالبحػػػكث, اإلمػػػ ـ ال مينػػػ  )قػػػدس سػػػر ( كرؤيتػػػ  لمقضػػػي  3002

ؼ  مركػػز الفمسػػطيني , سمسػػم  إصػػدارات حػػكزت  النجػػؼ االشػػرؼ كقػػـ المقدسػػ   )النجػػؼ االشػػر 
 (.3000, مطبع  البين  الفني , الهدل لمدراس ت الحكزكي 

لفكػػر السي سػػ  الثػػكرم ل مػػ ـ ال مينػػ  كأثػػر  عمػػ  الفكػػر السي سػػ   ػػ  العػػراؽ, سػػ م  البغػػدادم, ا( 2)
, )النجػػؼ االشػػرؼ, مركػػز الهػػدل 39سمسػػم  إصػػدارات حػػكزت  النجػػؼ االشػػرؼ كقػػـ المقدسػػ  

 .089(, ص3000لمدراس ت الحكزكي , مطبع  البين , 



 

 

. ازداد عمػػػػػػػػؿ كتيػػػػػػػػرة عمػػػػػػػػؿ 0898مػػػػػػػػ  انتصػػػػػػػػ ر الثػػػػػػػػكرة اإلسػػػػػػػػالمي   ػػػػػػػػ  إيػػػػػػػػراف 
سػػػػػػػم ح  السػػػػػػػيد محمػػػػػػػد بػػػػػػػ قر  الحركػػػػػػػ ت اإلسػػػػػػػالمي   ػػػػػػػ  العػػػػػػػراؽ ككػػػػػػػ ف  ػػػػػػػ  طميعتهػػػػػػػ 

الصػػػػػػدر الػػػػػػذم ط لػػػػػػب نظػػػػػػ ـ البعػػػػػػث السػػػػػػ بؽ بػػػػػػ ف تكػػػػػػكف هنػػػػػػ ؾ حككمػػػػػػ  حػػػػػػرة ي ت رهػػػػػػ  
الشػػػػعب لتيسػػػػػير شػػػػػؤكف الػػػػبالد كأجػػػػػرا  انت  بػػػػػ ت حػػػػرة ينبثػػػػػؽ عنهػػػػػ  مجمػػػػس يمثػػػػػؿ االمػػػػػ  
تمثػػػػيالن صػػػػ دق ن كالكثيػػػػر مػػػػف المط لػػػػب التػػػػ  تعبػػػػر عمػػػػ   ػػػػ  دا ػػػػؿ الشػػػػعب العراقػػػػ  كعػػػػف 

ف هػػػػػذ  المط ليػػػػػب سػػػػػكؼ تكمفنػػػػػ , كقػػػػػد تكمفنػػػػػ  حيػػػػػ ت  كلكػػػػػف ذلػػػػػؾ قػػػػػ ؿ ))كأنػػػػػ  اعمػػػػػـ ا
نمػػػػ  هػػػػذ  الطمبػػػػ ت هػػػػ  مشػػػػ عر أمػػػػ ,  هػػػػذ  الطمبػػػػ ت ليسػػػػت طمػػػػب  ػػػػرد  تمػػػػكت بمكتػػػػ , كا 
إرادة أمػػػػػػ , كال يمكػػػػػػف اف تمػػػػػػكت أمػػػػػػ  تعػػػػػػيش  ػػػػػػ  أعم قػػػػػػ  ركح محمػػػػػػد كعمػػػػػػ  كالصػػػػػػفكة 

 .(0)مف آؿ محمد كأصح ب ((
ؼ بكجػػػػػػ  السػػػػػػمط  لر ضػػػػػػه  كتبعػػػػػػ ن لػػػػػػذلؾ قػػػػػػرر السػػػػػػيد الصػػػػػػدر المكاجهػػػػػػ  كالكقػػػػػػك 

ذا لػػػػػػـ تسػػػػػػتجيب السػػػػػػمط  لهػػػػػػذ  الطمبػػػػػػ ت  ػػػػػػأنن  أدعػػػػػػك أبنػػػػػػ    تمػػػػػػؾ المط لػػػػػػب بقكلػػػػػػ  ))كا 
الشػػػػػعب العراقػػػػػ  األبػػػػػ  الػػػػػ  المكاصػػػػػم   ػػػػػ  حمػػػػػؿ هػػػػػذ  الطمبػػػػػ ت مهمػػػػػ  كمفػػػػػ  ذلػػػػػؾ مػػػػػف 
ثمػػػػف, الف هػػػػذا د ػػػػ ع عػػػػف الػػػػنفس, كعػػػػف الكرامػػػػ  كعػػػػف اإلسػػػػالـ, رسػػػػ ل  ا  ال  لػػػػدة((. 

المكجػػػػ  الػػػػ  الشػػػػعب العراقػػػػ  مػػػػف  ػػػػالؿ النػػػػدا ات كصػػػػمت الػػػػ  كقػػػػد نقػػػػؿ هػػػػذا الحػػػػديث 
ك ػػػػ  نفػػػػس االتجػػػػ   ظػػػػؿ السػػػػيد الصػػػػدر ال ػػػػط األكؿ مػػػػف  (3)مسػػػػ ح ت كبيػػػػرة مػػػػف الػػػػبالد

أجػػػػؿ القضػػػػػ   عمػػػػ  النظػػػػػ ـ البعثػػػػ  االسػػػػػتبدادم, إذ كػػػػ ف يعتقػػػػػد بػػػػ ف األمػػػػػ   ػػػػ  العػػػػػراؽ 
المرجعيػػػػػػػػ   يػػػػػػػػر كاعيػػػػػػػػ  ل طػػػػػػػػط النظػػػػػػػػ ـ الحػػػػػػػػ كـ اتجػػػػػػػػ   اإلسػػػػػػػػالـ كالحػػػػػػػػكزة العمميػػػػػػػػ  ك 

                                                 

دكر   ػػ  السي سػػ  العراقيػػ  مهنػد عبػػد الكػػريـ  مػؼ )ابػػك ر يػػؼ(, السػػيد محمػد بػػ قر الصػػدر حي تػ  ك ( 0)
 .031(, مصدر سبؽ ذكر , ص0890هػ/0100 –ـ 0821هػ/0292

 المصدر نفس .( 3)



 

 
 

كالشػػػػػعب, كأراد السػػػػػػيد الصػػػػػػدر اف تكػػػػػػكف النه يػػػػػػ  الشػػػػػه دة مػػػػػػف اجػػػػػػؿ اف تتحػػػػػػرؾ األمػػػػػػ  
اإلسػػػػػالمي  لمكقػػػػػكؼ بكجػػػػػ  الط  يػػػػػ  صػػػػػداـ حسػػػػػيف, ك عػػػػػال بعػػػػػد إعػػػػػالف استشػػػػػه د السػػػػػيد 

ازدادت مكاجهػػػػػػ  الشػػػػػػعب لمنظػػػػػػ ـ  تكػػػػػػررت ثػػػػػػكرة  8/1/0890محمػػػػػد بػػػػػػ قر الصػػػػػػدر  ػػػػػػ  
حيػػػػػث  طػػػػػت  0880  الشػػػػػعب ني  عػػػػػ ـ السػػػػػيد الصػػػػػدر مػػػػػرة أ ػػػػػرل مػػػػػف  ػػػػػالؿ االنتف ضػػػػػ

صػػػػكر الشػػػػهيد جػػػػدراف المػػػػدف المحػػػػررة مػػػػف بػػػػراثف النظػػػػ ـ البعثػػػػ  ك ػػػػ  ان لمػػػػديف الػػػػذم  ػػػػ  
 .(0)أعن قه  ال  السيد الصدر

أعتقػػػػػػػػد النظػػػػػػػػ ـ  0890اإليرانيػػػػػػػػ   ػػػػػػػػ  أيمػػػػػػػػكؿ  –كمػػػػػػػػ  بدايػػػػػػػػ  الحػػػػػػػػرب العراقيػػػػػػػػ  
ظػػػػػػػػ ـ المقبػػػػػػػػكر ))بػػػػػػػػ ف شػػػػػػػػف حػػػػػػػػرب عمػػػػػػػػ  إيػػػػػػػػراف سيشػػػػػػػػكؿ طريقػػػػػػػػ  مالئمػػػػػػػػ  إلجبػػػػػػػػ ر الن

اإليرانػػػػ  عمػػػػ  االعتػػػػراؼ بػػػػ ف ميػػػػزاف القػػػػكل يميػػػػؿ لصػػػػ ل  العػػػػراؽ , كأ ضػػػػؿ دليػػػػؿ عمػػػػ  
دة العراقيػػػػػػ  عمػػػػػػ  شػػػػػػط العػػػػػػرب كاسػػػػػػتع دة السػػػػػػي  0899اعترا ػػػػػػ  سػػػػػػيككف بنبػػػػػػذ مع هػػػػػػدة 

, ككػػػػ ف الغػػػػرض مػػػػف هػػػػذا الهػػػػدؼ هػػػػك إظهػػػػ ر قػػػػكة العػػػػراؽ عبػػػػر لػػػػ  ذراع النظػػػػ ـ بك ممػػػػ 
لقيمػػػػػػ  الرمزيػػػػػػ , كسػػػػػػمط  الحككمػػػػػػ  العراقيػػػػػػ , اإليرانػػػػػػ  الجديػػػػػػد, كب لتػػػػػػ ل  منطمقػػػػػػ ن مػػػػػػف ا

كقػػػػكة العػػػػػراؽ سيشػػػػػتمؿ هػػػػػذا المكسػػػػػب عمػػػػػ  كثيػػػػػر مػػػػػف المغريػػػػػ ت, اعتقػػػػػد صػػػػػداـ حسػػػػػيف 
. كتعػػػػػػرض بعػػػػػػض الدراسػػػػػػ ت األسػػػػػػب ب المب شػػػػػػرة (3)بأنهػػػػػػ  تسػػػػػػتحؽ شػػػػػػف حػػػػػػرب لنيمهػػػػػػ ((

 :(0)كتم صه   يم  يم  ()اإليراني  –الندالع الحرب العراقي  

                                                 

 .010- 036المصدر نفس , ص ( 0)
اإليرانيػػ   ػػ  ظػػؿ االحػػتالؿ  –عبػػد الػػرحمف عبػػد الكػػريـ عبػػد السػػت ر العبيػػدم , العالقػػ ت العراقيػػ   (3)

العمػػػػـك السي سػػػػي  ) يػػػػر منشػػػػكرة( ,  , رسػػػػ ل  م جسػػػػتير  ػػػػ 3000-3002األمريكػػػػ  لمعػػػػراؽ 
( , 3000)عمػػػ ف, قسػػػـ العمػػػـك السي سػػػي  , كميػػػ  اإلدارة كالعمػػػكـ , ج معػػػ  الشػػػرؽ األكسػػػط , 

 .12-13ص
( ) يػػػراف مػػػف  العػػػراؽ الحػػػرب العراقيػػػ  اإليرانيػػػ , هػػػ  حػػػرب نشػػػبت بػػػيف أك حػػػرب ال مػػػي  األكلػػػ كا 

 =100ك سػػ ئر م ليػػ  بمغػػت   مفػػت الحػػرب نحػػك مميػػكف قتيػػؿ ,0899آب  حتػػ 0890 ايمػػكؿ
 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82


 

 

يف الحككمػػػػػػػػ  اإليرانيػػػػػػػػ  التػػػػػػػػ  انجبتهػػػػػػػػ  ثػػػػػػػػكرة اإلمػػػػػػػػ ـ ال ػػػػػػػػالؼ السي سػػػػػػػػ  الحػػػػػػػػ د بػػػػػػػػ .0
كحككمػػػػػػػ  النظػػػػػػػ ـ البعثػػػػػػػ  السػػػػػػػ بؽ ,  قػػػػػػػد  0898 ػػػػػػػ  شػػػػػػػب ط  )قددددددد(   ددددددد   ال مينػػػػػػػ  

اسػػػػتكح  هػػػػذا ال ػػػػالؼ عمػػػػ  الحػػػػؿ, كاحترقػػػػت  ػػػػ  أتكنػػػػ  قكاعػػػػد العمػػػػؿ الدبمكم سػػػػ  
الهػػػػػ دئ, كأدل ذلػػػػػؾ الػػػػػ  تصػػػػػعيد األزمػػػػػ  حتػػػػػ  بمغػػػػػت ذركتهػػػػػ  كحػػػػػ ؿ دكف تراجعهػػػػػ  

كتمثػػػػػؿ انفج رهػػػػػ   ػػػػ  كضػػػػػ  كػػػػػؿ مػػػػػف الحكػػػػكمتيف نفسػػػػػه   ػػػػػ  مكاجهػػػػػ   بػػػػؿ انفجػػػػػرت,
 األ رل.

المشػػػػكالت المزمنػػػػػ  التػػػػ  ترتبػػػػػت عمػػػػ  ال ػػػػػالؼ المتعمػػػػؽ ب لحػػػػػدكد العراقيػػػػ  اإليرانيػػػػػ   .3
كترجػػػػ  جػػػػذكر هػػػػذا ال ػػػػالؼ الػػػػ  أكثػػػػر مػػػػف أربعػػػػ  قػػػػركف كقػػػػد ظمػػػػت الحػػػػدكد تشػػػػكؿ 

يراف.قنبم  مكقكت  ق بم  لالنفج ر بفتيؿ أم  الؼ سي س  بيف ال  عراؽ كا 

حيػػػػػػث انطمقػػػػػػت شػػػػػػرارة  0890التهديػػػػػػدات المتب دلػػػػػػ  التػػػػػػ  تف قمػػػػػػت  ػػػػػػ  أيمػػػػػػكؿ عػػػػػػ ـ  .2
 الحرب الدامي , كاستمرت ثم ن  سنكات.

كقػػػػػد شػػػػػف النظػػػػػ ـ السػػػػػ بؽ حممػػػػػ  شرسػػػػػ  ضػػػػػد الحركػػػػػ ت اإلسػػػػػالمي   ػػػػػ  العػػػػػراؽ 
اإليرانيػػػػػػ  حيػػػػػػث قػػػػػػ ـ بتسػػػػػػفير مئػػػػػػ ت العكائػػػػػػؿ ذات األصػػػػػػكؿ  -أثنػػػػػػ   الحػػػػػػرب العراقيػػػػػػ  

نيػػػػػػػػػ  بعػػػػػػػػػد تػػػػػػػػػرؾ من زلهػػػػػػػػػ  كأمالكهػػػػػػػػػ  تحػػػػػػػػػت سػػػػػػػػػيطرة أزالـ النظػػػػػػػػػ ـ السػػػػػػػػػ بؽ بعػػػػػػػػػد اإليرا
مصػػػػػػػ درته  مػػػػػػػنهـ , ككػػػػػػػ ف مػػػػػػػف ضػػػػػػػمف هػػػػػػػؤال  جم عػػػػػػػ ت مػػػػػػػف المع رضػػػػػػػ  اإلسػػػػػػػالمي  
                                                                                                                                                    

القػرف   ػ  نػزاع عسػكرم كف بػذلؾ أطػكؿممي ر دكالر أمريك , دامت الحرب ثم ن  سنكات لتكػ=
مف أكثر الصراع ت العسكري  دمكي , أثرت الحرب عم  المع دالت السي سػي   ةحدككا  العشريف
حػػرب ال مػػي   ؿ التػػ  أدت إلػػ ككػػ ف لنت ئجهػػ  بػػ ل  األثػػر  ػػ  العكامػػ الشػػرؽ األكسػػط لمنطقػػ 
 (كيكيبدي )  أنظر الحرب العراقي  االيراني , المكسكع  الحرة  كالث لث  الث ني 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A8%D8%AA%D9%85%D8%A8%D8%B1. 

: 0899-0891العراقيػ  كاألمػف العربػ   ػ  األعػكاـ  -أنطكن , هػ ككردسم ت , الحرب اإليرانيػ  ( 0)
دمشػؽ, المض ميف أالستراتيجي  كال ي رات السي سي , ترجم  العميد المتق عد نػ    أيػكب لػيس, )

 .18(, ص0880مركز الدراس ت العسكري ,

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B1%D8%A8
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B1%D8%A8
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B3%D8%B7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B3%D8%B7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B1%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%AC_%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B1%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%AC_%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B1%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%AC_%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B1%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%AC_%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B1%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%AC_%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A8%D8%AA%D9%85%D8%A8%D8%B1


 

 
 

العراقيػػػػػ   تكجهػػػػػت الػػػػػ  إيػػػػػراف التػػػػػ  اسػػػػػتقبمتهـ انطالقػػػػػ  مػػػػػف كاجػػػػػب مسػػػػػ عدة الحركػػػػػ ت 
سػػػػػالمي   ػػػػػ  إيػػػػػراف اإلسػػػػػالمي  المع رضػػػػػ  لمنظػػػػػ ـ السػػػػػ بؽ كهػػػػػ  إحػػػػػدل أركػػػػػ ف الثػػػػػكرة اإل

لمسػػػػػ عدة الحركػػػػػ ت المستضػػػػػعف  التػػػػػ  تن ضػػػػػؿ مػػػػػف اجػػػػػؿ نيػػػػػؿ حريتهػػػػػ  كالػػػػػت مص مػػػػػف 
األنظمػػػػػػػػػػ  االسػػػػػػػػػػتبدادي  كتبعػػػػػػػػػػ  لػػػػػػػػػػذلؾ شػػػػػػػػػػهدت إيػػػػػػػػػػراف تجمػػػػػػػػػػ  ثمػػػػػػػػػػ  مػػػػػػػػػػف المج هػػػػػػػػػػديف 
المع رضػػػػػيف لمنظػػػػػ ـ السػػػػػ بؽ التػػػػػػ  كضػػػػػعت هػػػػػدؼ إسػػػػػق ط النظػػػػػػ ـ هػػػػػد   لهػػػػػ  لت مػػػػػػيص 

ار اإلمػػػػػ ـ ال مينػػػػػ  عمػػػػػ  إسػػػػػق ط الشػػػػػعب العراقػػػػػ  المظمػػػػػـك منػػػػػ  ))كمػػػػػف هنػػػػػ   هػػػػػـ إصػػػػػر 
النظػػػػػ ـ , مضػػػػػ   ن الػػػػػ  ذلػػػػػؾ تأديػػػػػب صػػػػػداـ كالغػػػػػرب مػػػػػف اف يتطػػػػػ كؿ ث نيػػػػػ  عمػػػػػ  تػػػػػراب 
جمهكريػػػػػ  الثػػػػػكرة كهػػػػػك يصػػػػػر عمػػػػػ  إسػػػػػق ط النظػػػػػ ـ كتحريػػػػػر الشػػػػػعب العراقػػػػػ  مػػػػػف هػػػػػذا 
النظػػػػػػ ـ, كتركػػػػػػ  ي تػػػػػػ ر البػػػػػػديؿ االجتمػػػػػػ ع  السي سػػػػػػ  الصػػػػػػ ل  بػػػػػػدال مػػػػػػف نظػػػػػػ ـ يقػػػػػػكد  

الطبيعػػػػػػ  اف يكػػػػػػكف ل مػػػػػ ـ القيمػػػػػػ  الميدانيػػػػػػ  كهػػػػػذا اإلطػػػػػػ ر كلػػػػػػـ  ب لحديػػػػػد كالنػػػػػػ ر, كمػػػػػف
يتركهػػػػػػػػ  لتطػػػػػػػػكرات الحػػػػػػػػرب كسػػػػػػػػي ق ته  العسػػػػػػػػكري , كقػػػػػػػػد دعػػػػػػػػـ المع رضػػػػػػػػ  اإلسػػػػػػػػالمي  
العراقيػػػػػػ  عمػػػػػػ  ا ػػػػػػتالؼ تكجه تهػػػػػػ  الحزبيػػػػػػ  كالسي سػػػػػػي  كتػػػػػػرؾ لهػػػػػػ  حػػػػػػؽ ا تيػػػػػػ ر آليػػػػػػ ت 

 (0)العمؿ, كلـ تتد ؿ إيراف    مسأل  هذا اال تي ر((
الحركػػػػػػػ ت الجه ديػػػػػػػ  التػػػػػػػ  كجػػػػػػػدت مػػػػػػػف إيػػػػػػػراف كثكرتهػػػػػػػ  اإلسػػػػػػػالمي  كمػػػػػػػف ابػػػػػػػرز 

ع مػػػػػػػػؿ د ػػػػػػػػ  لهػػػػػػػػ  أمػػػػػػػػؿ إلسػػػػػػػػق ط النظػػػػػػػػ ـ البعثػػػػػػػػ  السػػػػػػػػ بؽ المجمػػػػػػػػس األعمػػػػػػػػ  لمثػػػػػػػػكرة 
, ككمػػػػػػ  ق مػػػػػػت الحركػػػػػػػ  0892اإلسػػػػػػالمي   ػػػػػػ  العػػػػػػراؽ الػػػػػػذم انشػػػػػػأ  ػػػػػػػ  طهػػػػػػراف عػػػػػػ ـ 

مػػػػػػػس اإلسػػػػػػػالمي   ػػػػػػػ  إيػػػػػػػراف بترحيػػػػػػػب اإلمػػػػػػػ ـ ال مينػػػػػػػ  زعيمػػػػػػػ ن كرمػػػػػػػزان لمثػػػػػػػكرة  ػػػػػػػ ف المج
األعمػػػػػػ  هػػػػػػك الػػػػػػذم سػػػػػػع  لمبحػػػػػػث عػػػػػػف رمػػػػػػز  ال ػػػػػػ ص بػػػػػػ  ليتػػػػػػكج المشػػػػػػركع اإلسػػػػػػالم  

                                                 

س م  البغدادم, الفكر السي س  الثكرم ل م ـ ال مين  كأثر  عم  الفكر السي س  ب لعراؽ, مصدر ( 0)
 .088سبؽ ذكر  , ص



 

 

ابػػػػػف  ()العراقػػػػػ  كلهػػػػػذا كقػػػػػ  اال تيػػػػػ ر عمػػػػػ  سػػػػػم ح  السػػػػػيد آيػػػػػ  ا  محمػػػػػد بػػػػػ قر الحكػػػػػيـ
سػػػػم ح  السػػػػيد آيػػػػ  ا  العظمػػػػ  محسػػػػف الحكػػػػيـ المرجػػػػ  الػػػػدين  الػػػػذم كػػػػ ف  ػػػػ  النجػػػػؼ 

, ككػػػػػ ف ال تيػػػػػ ر هػػػػػذا الرجػػػػػؿ رأس ()ف ػػػػػالؿ السػػػػػتين ت كالسػػػػػبعين ت مػػػػػف القػػػػػرف العشػػػػػري

                                                 

()  مدين  النجػؼ االشػرؼ  0828سم ح  السيد آي  ا  العظم  محمد ب قر الحكيـ كلد السيد ع ـ   
الحكزة العممي     السطكح الع لي  كدرس كف ي  االصكؿ  ػ  مسػجد الهنػدم  م رس التدريس   

كمي  اصكؿ الديف  ػ  بغػداد  ػ  مػ دة  0861   النجؼ االشرؼ كم  م رس التدريس منذ ع ـ 
عمػػـك القػػراف, كبػػ لر ـ مػػف انشػػغ الت السػػيد بػػ لتحرؾ السي سػػ  المعػػ رض لنظػػ ـ صػػداـ حسػػيف 

ي  اهتم م ن يتن سب م  حجـ انشػغ الت  السي سػي  عمػ  مسػتكل الس بؽ   ن  اكل  لمدراس  الحكزك 
البحث ال  رج ب ب القض   كالجه د, كاالمر ب لمعركؼ كالنه  عف المنكر ككاليػ  الفقيػ , كاهػتـ 
السػػػػيد بإنشػػػػ   المؤسسػػػػ ت ذات الطػػػػ ب  ال يػػػػرم  أسػػػػس مؤسسػػػػ  الشػػػػهيد الصػػػػدر كالمؤسسػػػػ ت 

حظػ  السػيد لػدل عكدتػ  ب سػتقب ؿ ح شػد  ػ  كقػد  00/9/3002الصحي , ع د ال  العراؽ    
, ككػ ف يػدعك الػ  مق كمػ  سػممي  03/9/3002البصرة كاستقر  ػ  مدينػ  النجػؼ االشػرؼ  ػ  

ب نفجػػ ر سػػي رة مف  ػػ  كضػػعت قػػػرب  3002آب  38لالحػػتالؿ االمريكػػ  كتػػـ استشػػه د   ػػػ  
عمكمػ ت انظػر: سي رت  بعد  ركج  مف الصحف الحيدرم بعد ادا  صالة الجمع . لمزيد مػف الم

 محمد ب قر محسف الحكيـ المكسكع  الحرة
( )  تنتمػػ  اسػػرة آؿ الحكػػيـ الػػ  السػػالل  الطب طب ئيػػ  المعرك ػػ  الكاسػػع  االنتشػػ ر  ػػ  العػػ لـ االسػػالم

حيث تكجد لهػذ  السػالل   ػركع كعكائػؿ  ػ  كػؿ مػف ايػراف, الػيمف, العػراؽ كالمغػرب كيعػرؼ  ػ  
كالسػػ دة القميػػكف كالسػػ دة آؿ المػػدرس  ػػ  مدينػػ  يػػزد ك يػػرهـ ايػػراف السػػ دة المشػػهكريف ب لق ضػػ  

مف االسر العممي  المعرك   هذ  الع ئم  ك نت تسكف س بق     ايراف الذم لـ تكػف هن لػؾ حػدكد 
سػن  اكائػؿ القػرف الحػ دم عشػر الهجػرم  100بيف الع لـ االسػالم  ثػـ انتقمػت الػ  العػراؽ قبػؿ 

لسػػ دة آؿ الحكػيـ كالسػ دة آؿ بحػر العمػـك كيمتقػ  الجميػػ    سػتقرت  ػ  العػراؽ كالمعػركؼ منهػ  ا
   جد كاحد بعػد ثم نيػ  أظهػر كهػك السػيد مػراد, كك نػت تقػكـ بعممػيف همػ  : االكؿ  دمػ  مرقػد 
االم ـ عم  عمي  السالـ ث ني ن االعم ؿ العممي  الحكزكي   مف عمم ئه  الب رزيف آيػ  ا  العظمػ  

 =لد االم ـ السيد محسف الحكيـ )قدس( لمزيد مػف المعمكمػ تالسيد مهدم الحكيـ )قدس( هك كا
 



 

 
 

كرئػػػػػيس المجمػػػػػس األعمػػػػػ  أثػػػػػر   ػػػػػ  تػػػػػك ير مزايػػػػػ  سي سػػػػػي  ثكريػػػػػ  كمب شػػػػػرة حيػػػػػث سػػػػػ رع 
لاللتحػػػػػػ ؽ بػػػػػػ لمجمس عػػػػػػدد مػػػػػػف رجػػػػػػ ؿ الػػػػػػديف كالعػػػػػػراقييف العػػػػػػ ديف الػػػػػػذيف انجػػػػػػذبكا الػػػػػػ  
المجمػػػػػس بسػػػػػبب الػػػػػكزف الػػػػػدين  كاالجتمػػػػػ ع  لمع ئمػػػػػ  التػػػػػ  ينتسػػػػػب إليهػػػػػ  سػػػػػم ح  السػػػػػيد 

كقػػػػػد حػػػػػ كؿ الط  يػػػػػ  صػػػػػداـ حسػػػػػيف شػػػػػف حػػػػػرب دع ئيػػػػػ  مع ديػػػػػ   (0)ر الحكػػػػػيـمحمػػػػػد بػػػػػ ق
ضػػػػػػد الحركػػػػػػ ت اإلسػػػػػػالمي  كمنهػػػػػػ  المجمػػػػػػس األعمػػػػػػ  المعػػػػػػ رض لنظ مػػػػػػ  المقبػػػػػػكر مػػػػػػف 
ككنهػػػػػ  مرتبطػػػػػ  بػػػػػ يراف, اال اف المجمػػػػػس االعمػػػػػ  كبسػػػػػبب عدالػػػػػ  قضػػػػػيت  كاسػػػػػتثم ر كػػػػػؿ 

زمػػػػػف المع رضػػػػػ  الكسػػػػػ ئؿ إلسػػػػػق ط النظػػػػػ ـ البعثػػػػػ  السػػػػػ بؽ كجػػػػػد عمػػػػػ  ارض إيػػػػػراف  ػػػػػ  
كمػػػػ  هػػػػك مكػػػػػ ف قػػػػكل سي سػػػػػي  كتمثػػػػؿ مككنػػػػ ت م تمفػػػػػ   يهػػػػ  السػػػػػن , كالشػػػػيع  كالعربػػػػػ  
كالكػػػػػردم كالتركمػػػػػ ن  ك يػػػػػرهـ كهػػػػػؤال  ك نػػػػػت تجمعهػػػػػـ مع رضػػػػػ  النظػػػػػ ـ الصػػػػػدام  مػػػػػف 
 ػػػػػ رج العػػػػػراؽ إذ كػػػػػ ف مػػػػػف المسػػػػػتحيؿ عمػػػػػ  المع رضػػػػػ  اف تمػػػػػ رس دكرهػػػػػ  عمػػػػػ  ارض 

د بحػػػػث المجمػػػػس األعمػػػػ  عػػػػف  يػػػػ رات أ ػػػػرل العػػػػراؽ بسػػػػبب طبيعػػػػ  النظػػػػ ـ القمعيػػػػ  كقػػػػ
تؤيػػػػ   يػػػػر إيػػػػراف  ػػػػ  الػػػػدكؿ العربيػػػػ  ك يرهػػػػ  كك نػػػػت ال يػػػػ رات تكػػػػ د تتقػػػػدـ لػػػػدل محيطػػػػ  
اإلقميمػػػػػ  سػػػػػكل إيػػػػػراف ل بػػػػػدا  كالػػػػػدعـ,  أ ػػػػػذ المجمػػػػػس األعمػػػػػ  يمػػػػػ رس عمػػػػػ  أرضػػػػػه  
نشػػػػػ ط  ك ع لي تػػػػػ  الم تمفػػػػػ  ضػػػػػد الػػػػػدكت تكر كلػػػػػـ يكػػػػػف المجمػػػػػس كحػػػػػد  الجهػػػػػ  السي سػػػػػي  

  تمقػػػػػػت الػػػػػػدعـ كاإليػػػػػػكا   ػػػػػػ  إيػػػػػػراف بػػػػػػؿ اف الكثيػػػػػػر مػػػػػػف قػػػػػػكل المع رضػػػػػػ  كػػػػػػ لكرد التػػػػػػ

                                                                                                                                                    

انظر مرجعي  االم ـ الحكيـ )قػدس( نظػرة تحميميػ  شػ مم  :  طػب كاح ديػث كمقػ الت سػم ح  =
 0131آي  ا  السيد محمد بػ قر الحكػيـ )داـ ظمػ (, ) قػـ, ايػراف, القسػـ الثقػ   , دار الحكمػ , 

االمػػػ ـ الحكػػػيـ : عػػػرض تػػػ ري   لػػػدكر  السي سػػػ   هػػػػ(, كػػػذلؾ: محمػػػد الشػػػي  هػػػ دم االسػػػدم,
/  3009كالثقػػػ   , مؤسسػػػ  آ ػػػ ؽ لمدراسػػػ ت كاالبحػػػ ث العراقيػػػ , الجػػػز  االكؿ, الطبعػػػ  االكلػػػ  

 .036, ص 0139
د. عمػػػ  محمػػػد الشػػػمران , صػػػراع األضػػػداد: المع رضػػػ  العراقيػػػ  بعػػػد حػػػرب ال مػػػي , )لنػػػدف , دار ( 0)

 .300-088(, ص3002الحكم , 



 

 

كالحػػػػػػزب الشػػػػػػيكع  كبعضػػػػػػه  مسػػػػػػيح  الػػػػػػديف اك سػػػػػػن  المػػػػػػذهب جميعهػػػػػػ  تمقػػػػػػت الػػػػػػدعـ 
كمػػػػػػػف ن حيػػػػػػػ  كاقعيػػػػػػػ   ػػػػػػػ ف ايػػػػػػػكا  أعػػػػػػػدا  النظػػػػػػػ ـ كػػػػػػػ ف مبنيػػػػػػػ ن عمػػػػػػػ  الق عػػػػػػػدة السي سػػػػػػػي  

 .(0)كاالجتم عي  )عدك عدكم صديق (
ذا اضػػػػػطرتن   )قددددد(   ددددد    ()العزيػػػػػز الحكػػػػػيـكقػػػػد أيػػػػػد سػػػػػم ح  عبػػػػػد  ذلػػػػػؾ بػػػػػ لقكؿ ))كا 

الظػػػػػركؼ  ػػػػػ   تػػػػػرة زمنيػػػػػ  محػػػػػدكدة الػػػػػ  اف نكػػػػػكف  ػػػػػ  إيػػػػػراف ألنػػػػػ  لػػػػػـ يكػػػػػف لنػػػػػ  ممجػػػػػأ 
كك نػػػػػت إيػػػػػراف جػػػػػ ر  كبمػػػػػدان مسػػػػػمم ن كظػػػػػركؼ اسػػػػػتقب لن  كعػػػػػراقييف ط كلػػػػػت حتػػػػػ  الماليػػػػػيف 

نمػػػػػػػ  كقضػػػػػػػي  حمبجػػػػػػػ  كقبمهػػػػػػػ  كبعػػػػػػػده  كهػػػػػػػذا ال يعنػػػػػػػ  اف هنػػػػػػػ ؾ ح لػػػػػػػ  مػػػػػػػف الت بعيػػػػػػػ  كا 
كجػػػػػػ    ػػػػػػ  مػػػػػػؤتمر المجمػػػػػػس األعمػػػػػػ  لمثػػػػػػكرة  (3)االسػػػػػػتقالؿ هػػػػػػك أصػػػػػػؿ كنصػػػػػػر عميػػػػػػ ((

                                                 

, )بغػػداد , مكتػػب الثق  ػػ  كاإلعػػالـ, المجمػػس 2يػػ  العالقػػ  مػػ  إيػػراف, سمسػػم  الثق  ػػ  السي سػػي  جدل (0)
 .38-39اإلسالم  العراق , بال ت ري  , ص 

( كلػػد السػػيد عبػػدالعزيز الحكػػيـ عػػ ـ )ػػ  مدينػػ  النجػػؼ االشػػرؼ معقػػؿ العمػػـ كالجهػػ د كمنتػػدل  0890 
ب   ػػ  الجػذكر  ػػ  العمػػـ كالتقػػكل, اسػػرة سػيد الكصػػييف عمػػ  بػػف ابػػ  ط لػب )ع( مػػف اسػػرة ضػػ ر 

ش صػػ  منهػػ  كسػػجف كاعتقػػؿ اكثػػر مػػف مػػ ئت  شػػ ص مػػف  62الثق  ػػ  كالشػػه دة حيػػث استشػػهد 
الرج ؿ كالنس      زمف النظ ـ الس بؽ. تكج     كقت مبكر مف حي ت  ثمرة الدراس     الحكزة 

االسػالمي  التػ  اسسػه   العممي  الشر    ػ  النجػؼ االشػرؼ  ػدرس المقػدم ت  ػ  مدرسػ  العمػكـ
االم ـ الحكيـ )قدس( كك ف المشرؼ عم  المدرس  شهيد المحػراب آيػ  ا  العظمػ  محمػد بػ قر 
الحكيـ كبعد سقكط النظ ـ الس بؽ اصب  عضكا    مجمس الحكـ ثـ عضكا    الهيئػ  القي ديػ  

مػػس االعمػػ  لمجمػػس الحكػػـ العراقػػ  كانت ػػب ب الجمػػ ع مػػف قبػػؿ اعضػػ   الشػػكرل المركزيػػ  لممج
االسػػالم  العراقػػ  رئيسػػ  لممجمػػس االعمػػ  بعػػد استشػػه د آيػػ  ا  العظمػػ  محمػػد بػػ قر الحكػػػيـ 

   مستشػف  مسػي  داتشػكرم  ػ  الع صػم  االيرانيػ  طهػراف . لمزيػد  3008آب  36تك      
 36/9/3008مف المعمكمػ ت انظػر الق ئػد السػيد عبػدالعزيز الحكػيـ .. سػيرت , ك  تػ   ػ  ايػراف 

 انظر عبدالعزيز الحكيـ المكسكع  الحرة. كذلؾ
 .01/0/3009م  سم ح  السيد عبد العزيز الحكيـ )قدس سر (,  BBCمق بم  إذاع  ( 3)



 

 
 

اإلسػػػػػػػػػػالمي  ))نحػػػػػػػػػػف نعتبػػػػػػػػػػر الجمهكريػػػػػػػػػػ  اإليرانيػػػػػػػػػػ  ق عػػػػػػػػػػدة كنقطػػػػػػػػػػ  انطالقػػػػػػػػػػ  لمثػػػػػػػػػػكرة 
اإلسػػػػػػػالمي  الع لميػػػػػػػ (( حيػػػػػػػث اف تحػػػػػػػ لؼ المع رضػػػػػػػ  الشػػػػػػػيعي  العراقيػػػػػػػ  مػػػػػػػ  إيػػػػػػػراف لػػػػػػػـ 

  تحػػػػػػ لؼ  رضػػػػػػت  ضػػػػػػركرة مركزيػػػػػػ  الثػػػػػػكرة يكػػػػػػف تح لفػػػػػػ ن مبنيػػػػػػ ن عمػػػػػػ  كحػػػػػػدة الهػػػػػػدؼ إنمػػػػػػ
كقػػػػػػد كلػػػػػػد ذراع عسػػػػػػكرم لممجمػػػػػػس االعمػػػػػػ  االسػػػػػػالم  عمػػػػػػ  شػػػػػػكؿ قػػػػػػكات  (0)اإلسػػػػػػالمي 

عسػػػػكري  كنظ ميػػػػ  كبيػػػػرة تحمػػػػؿ اسػػػػـ  يمػػػػؽ بػػػػدر تتكػػػػكف مػػػػف جنػػػػكد الجػػػػيش العراقػػػػ  كقػػػػد 
 ػػػػ ض الفيمػػػػؽ معػػػػ رؾ ح سػػػػم  ضػػػػد النظػػػػ ـ البعثػػػػ  السػػػػ بؽ منهػػػػ  معركػػػػ  هػػػػكر الحمػػػػ ر 

كمعركػػػػػػػ   0880كمعركػػػػػػػ  هػػػػػػػكر الغمكلػػػػػػػ  كاالنتف ضػػػػػػػ  الشػػػػػػػعب ني  عػػػػػػػ ـ كمعركػػػػػػػ  الػػػػػػػزكرة 
كاالشػػػػػتراؾ  ػػػػػ  مح كلػػػػػ  ا تيػػػػػ ؿ  0889ابػػػػػك الػػػػػركس كقصػػػػػؼ القصػػػػػر الجمهػػػػػكرم عػػػػػ ـ 

ابػػػػػف الط  يػػػػػػ  عػػػػػػدم صػػػػػػداـ حسػػػػػيف, قػػػػػػرر آيػػػػػػ  ا  العظمػػػػػػ  محمػػػػػد بػػػػػػ قر الحكػػػػػػيـ  ػػػػػػ  
بعثػػػػ   تػػػػ ـ مػػػػؤتمر  االكؿ الػػػػذم عقػػػػد  ػػػػ  مدينػػػػ  النجػػػػؼ االشػػػػرؼ بعػػػػد سػػػػقكط النظػػػػ ـ ال

السػػػػػ بؽ عمػػػػػ  تحكيػػػػػؿ  يمػػػػػؽ بػػػػػدر الػػػػػ  منظمػػػػػ  مدنيػػػػػ  معمػػػػػال السػػػػػبب اف دكر  يمػػػػػؽ بػػػػػدر 
 .(3)قد انته  عند سقكط النظ ـ الصدام  الس بؽ

كػػػػػػ ف كقػػػػػػ  الغػػػػػػزك  0880كبعػػػػػػد  ػػػػػػزك النظػػػػػػ ـ المقبػػػػػػكر دكلػػػػػػ  الككيػػػػػػت  ػػػػػػ  عػػػػػػ ـ 
عمػػػػػػ  المع رضػػػػػػ  العراقيػػػػػػ  كبيػػػػػػران ,  قػػػػػػد حػػػػػػكؿ معظػػػػػػـ جنػػػػػػد الجػػػػػػيش العراقػػػػػػ  كضػػػػػػب ط  

 رضػػػػػػيف محتممػػػػػػيف حيػػػػػػث عبػػػػػػر مئػػػػػػ ت اآلالؼ مػػػػػػف هػػػػػػؤال  الجنػػػػػػكد السػػػػػػ  طيف الػػػػػػ  مع
عمػػػػػ  الػػػػػرئيس العراقػػػػػ  الم مػػػػػكع ل كضػػػػػ  حربػػػػػ ن لػػػػػـ يكػػػػػف بمقػػػػػدكرهـ كسػػػػػبه  الحػػػػػدكد الػػػػػ  
دا ػػػػػػػؿ إيػػػػػػػراف ليمتحقػػػػػػػكا بهػػػػػػػذا الفصػػػػػػػيؿ اك ذاؾ مػػػػػػػف المع رضػػػػػػػ  العراقيػػػػػػػ  التػػػػػػػ  أصػػػػػػػب  

ال تػػػػػزاؿ آنػػػػػذاؾ تمفػػػػػؼ  أم مهػػػػػ  حقيقػػػػػ  مهمػػػػػ  مف دهػػػػػ  اف الجمػػػػػ هير العراقيػػػػػ  التػػػػػ  ك نػػػػػت
                                                 

,  0880-0899عبػػػد ال ػػػ لؽ ن صػػػر شػػػكم ف, الط ئفيػػػ  السي سػػػي   ػػػ  العػػػراؽ العهػػػد الجمهػػػكرم ( 0)
 .326مصدر سبؽ ذكر , ص

شػػمراف العجمػػ , ال ريطػػ  السي سػػي  لممع رضػػ  العراقيػػ ,   يمػػؽ بػػدر, المكسػػكع  الحػػرة كػػذلؾ انظػػر (3)
 . 099(, ص 3000)لندف, دار الحكم , 



 

 

اإليرانيػػػػػ  لػػػػػـ تكػػػػػف مسػػػػػتعدة لمػػػػػد كؿ  ػػػػػ  تجربػػػػػ   -جراحهػػػػػ  مػػػػػف أثػػػػػ ر الحػػػػػرب العراقيػػػػػ  
 .(0)دامي  أ رل

انطمقػػػػػػػػت االنتف ضػػػػػػػػ  الشػػػػػػػػعب ني  بعػػػػػػػػد ازديػػػػػػػػ د النظػػػػػػػػ ـ البعثػػػػػػػػ   0880ك ػػػػػػػػ  اذار
السػػػػػ بؽ مػػػػػف قمعػػػػػ  ألبنػػػػػ   الشػػػػػعب العراقػػػػػ  ك  صػػػػػ  مػػػػػف الط ئفػػػػػ  الشػػػػػيعي  كقػػػػػد سػػػػػ عد 

مػػػػف تبمػػػػكر  0880عػػػػراؽ صػػػػداـ حسػػػػيف  ػػػػ  حػػػػرب ال مػػػػي  الث نيػػػػ  عػػػػ ـهزيمػػػػ  ط  يػػػػ  ال
االنتف ضػػػػػ  بعػػػػػد انفػػػػػالت قبضػػػػػ  النظػػػػػ ـ الب ئػػػػػد عمػػػػػ  السػػػػػمط  كمق ليػػػػػد األمػػػػػكر , كا تفػػػػػ   
قػػػػػػػكل السػػػػػػػمط  مػػػػػػػف المػػػػػػػدف كالتجمعػػػػػػػ ت السػػػػػػػكني  كانشػػػػػػػغ ؿ القػػػػػػػكات المسػػػػػػػمح  كأجهػػػػػػػزة 

  بقيػػػػػػ دة الكاليػػػػػػ ت األمػػػػػػف كالم ػػػػػػ برات القمعيػػػػػػ  ب لعػػػػػػدك ال ػػػػػػ رج  )قػػػػػػكل التحػػػػػػ لؼ الػػػػػػدكل
المتحػػػػػػدة االمريكيػػػػػػ ( شػػػػػػجعت جميعهػػػػػػ  قط عػػػػػػ ت كاسػػػػػػع  مػػػػػػف المجتمػػػػػػ  العراقػػػػػػ  عمػػػػػػ  
اسػػػػتغالؿ مػػػػ  اعتبرتػػػػ  لحظػػػػ  من سػػػػب  ل ط حػػػػ  ب لنظػػػػ ـ الب ئػػػػد الػػػػذم لػػػػـ يتػػػػكاف  ػػػػ  عػػػػ ـ 

 . (3)عف  نؽ شعب  ب لغ ز الس ـ    حمبج  شم ؿ العراؽ 0899
 -العالقػػػػػػػػ ت العراقيػػػػػػػػ   ـ ع شػػػػػػػػت 3002كقبيػػػػػػػؿ  ػػػػػػػػزك كاشػػػػػػػػنطف العػػػػػػػػراؽ عػػػػػػػػ ـ  

نكعػػػػػػػ ن مػػػػػػػف عػػػػػػػدـ االسػػػػػػػتقرار   3002امتػػػػػػػدادان الػػػػػػػ  عػػػػػػػ ـ  0880اإليرانيػػػػػػػ  كمنػػػػػػػذ عػػػػػػػ ـ 
بسػػػػػػػػبب د ػػػػػػػػكؿ المتغيػػػػػػػػر األمريكػػػػػػػػ   ػػػػػػػػ  المع دلػػػػػػػػ  إلسػػػػػػػػق ط النظػػػػػػػػ ـ العراقػػػػػػػػ  السػػػػػػػػ بؽ 

الػػػػػذم دعػػػػػ  الػػػػػ  تقػػػػػديـ دعػػػػػـ  0889  صػػػػػ  بعػػػػػد صػػػػػدكر قػػػػػ نكف تحريػػػػػر العػػػػػراؽ لعػػػػػ ـ 
المع رضػػػػػػػ , هػػػػػػػذا الػػػػػػػ  ج نػػػػػػػب اسػػػػػػػتمرار سي سػػػػػػػ  أمريكػػػػػػػ  مب شػػػػػػػر لمجم عػػػػػػػ ت العراقيػػػػػػػ  

الحصػػػػػ ر االقتصػػػػػ دم  ػػػػػ  العػػػػػراؽ , كبعػػػػػد اف قػػػػػ ـ العػػػػػراؽ بتقػػػػػديـ العديػػػػػد مػػػػػف التنػػػػػ زالت 

                                                 

د.عمػػ  محمػػد الشػػمران  , صػػراع األضػػداد: المع رضػػ  العراقيػػ  بعػػد حػػرب ال مػػي  , مصػػدر سػػبؽ  (0)
 .308-309ذكر  ,  ص

 دكرم, حرب ال مػي : المصدر نفس  لمزيد مف المعمكم ت حكؿ حرب ال مي  الث ني  انظر: مجيد  (3)
 -اإليرانػ , ترجمػ : كليػد   لػد احمػد )بغػداد, مكتبػ  مصػر –جذكر كمض ميف الصراع العراقػ  

 (.3009,  3دار المرتض  , ط



 

 
 

إليػػػػػراف  ػػػػػػ  تمػػػػػؾ الفتػػػػػػرة لفػػػػػؾ الحصػػػػػػ ر عميػػػػػ  اال اف إيػػػػػػراف ك نػػػػػت تتػػػػػػكجس كتشػػػػػؾ  ػػػػػػ  
نكايػػػػػػ  النظػػػػػػ ـ السػػػػػػ بؽ كقػػػػػػد عبػػػػػػرت عػػػػػػف ذلػػػػػػؾ إحػػػػػػدل الصػػػػػػحؼ اإليرانيػػػػػػ  بقكلهػػػػػػ  ))اف 

درجػػػػػ  يمكنػػػػػ  اف يتغيػػػػػر  جػػػػػأة  ػػػػػ  االتجػػػػػ   المعػػػػػ كس  090يسػػػػػتدير  جػػػػػأة  بزاكيػػػػػ رجػػػػػالن 
لقػػػػػػػد  (0)كاف المضػػػػػػػطربيف عقميػػػػػػػ ن هػػػػػػػـ كحػػػػػػػدهـ الػػػػػػػذيف يتصػػػػػػػر كف عمػػػػػػػ  هػػػػػػػذ  الشػػػػػػػ كم ((

ك نػػػػػػت إيػػػػػػراف تػػػػػػر ض  ػػػػػػزك العػػػػػػراؽ كتػػػػػػر ض نت ئجػػػػػػ  كتػػػػػػر ض المشػػػػػػ رك  الفع لػػػػػػ   ػػػػػػ  
مػػػػػ  االهتمػػػػػ ـ بترسػػػػػي  الحشػػػػػد الػػػػػدكل  ضػػػػػد العػػػػػراؽ كلكػػػػػف دكف تقػػػػػديـ مسػػػػػ ندة  ع لػػػػػ  لػػػػػ  

التسػػػػػكي  السي سػػػػػي  معػػػػػ  ك ػػػػػ  نفػػػػػس الكقػػػػػت لػػػػػف تمػػػػػ ن  اك تػػػػػر ض تم مػػػػػ  تكجيػػػػػ  ضػػػػػرب  
ل لػػػػػػػ  العسػػػػػػػكري  العراقيػػػػػػػ  اله ئمػػػػػػػ  لمػػػػػػػ   ػػػػػػػ  ذلػػػػػػػؾ مػػػػػػػف عكائػػػػػػػد إسػػػػػػػتراتيجي  عميهػػػػػػػ   ػػػػػػػ  

اإليرانيػػػػػ   -ك ػػػػػ  ظػػػػػؿ مػػػػػ  ذكػػػػػر أعػػػػػال  يبػػػػػدك اف جػػػػػذكر العالقػػػػػ ت العراقيػػػػػ   (3)المسػػػػػتقبؿ
تقييػػػػػد, كقػػػػػد سػػػػػ عد ذلػػػػػؾ كجػػػػػكد العديػػػػػد مػػػػػف الممفػػػػػ ت المشػػػػػترك  ك نػػػػػت تتسػػػػػـ بػػػػػ لقمؽ, كال

  صػػػػػ  بعػػػػػد االحػػػػػتالؿ  (2)بػػػػػيف الطػػػػػر يف كمشػػػػػ كؿ الحػػػػػدكد, كنفكذهػػػػػ , كدكرهػػػػػ  اإلقميمػػػػػ 
األمريكػػػػػػ  لمعػػػػػػراؽ قػػػػػػد يفػػػػػػت  البػػػػػػ ب لمرحمػػػػػػ  جديػػػػػػدة مػػػػػػف العالقػػػػػػ ت بػػػػػػيف الطػػػػػػر يف بعػػػػػػد 
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اإليرانيػػ   ػػ  ظػػؿ االحػػتالؿ  -عبػػد الػػرحمف عبػػد الكػػريـ عبػػد السػػت ر العبيػػدم , العالقػػ ت العراقيػػ   (0)
 .99ر , ص, مصدر سبؽ ذك3000-3002األمريك  لمعراؽ 

 .المصدر نفس ( 3)
لمزيد مف المعمكم ت حكؿ ثقؿ إيراف اإلقميم  انظػر: د. كائػؿ محمػد إسػم عيؿ, )بغػداد, دار الػركاد  (2)

 .000-009(, ص3000المزدهرة, 



 

 

 
الػػػػػػػػػ  مجمكعػػػػػػػػػ   3002االيرانيػػػػػػػػػ  بعػػػػػػػػػد العػػػػػػػػػ ـ  -تعرضػػػػػػػػػت العالقػػػػػػػػػ ت العراقيػػػػػػػػػ 

الكتمػػػػػ ؿ صػػػػػكرة تمػػػػػؾ  كأتج ه تهػػػػػ  متشػػػػػ بك  مػػػػػف العكامػػػػػؿ التػػػػػ  أثػػػػػرت عمػػػػػ  صػػػػػيركرته 
تأثيراتهػػػػ  عميهػػػػ  سػػػػكا  ك نػػػػت تػػػػأثيرات سػػػػمبي  أـ أيج بيػػػػ , حيػػػػث  العالقػػػػ ت مػػػػف ثػػػػـ تعػػػػزز

عكامػػػػػػؿ دا ميػػػػػػ  ت ػػػػػػص العػػػػػػراؽ كايػػػػػػراف تنقسػػػػػػـ هػػػػػػذ  العكامػػػػػػؿ الػػػػػػ  ثالثػػػػػػ  أنػػػػػػكاع منهػػػػػػ  
تتػػػػػػػكزع الػػػػػػػ  ثالثػػػػػػػ  متغيػػػػػػػرات منهػػػػػػػ  جغرا يػػػػػػػ  كسػػػػػػػك ني , كاقتصػػػػػػػ دي , كأ يػػػػػػػرا عسػػػػػػػكري , 
ن هيػػػػؾ عػػػػف العكامػػػػؿ االقميميػػػػ  التػػػػ  تعػػػػرج عمػػػػ  دكر مجمػػػػس التعػػػػ كف ال ميجػػػػ  كتركيػػػػ  
كا  ػػػػػػرازات الممػػػػػػؼ السػػػػػػكرم عمػػػػػػ  العالقػػػػػػ ت العراقيػػػػػػ  االيرانيػػػػػػ  كأ يػػػػػػرا العكامػػػػػػؿ الدكليػػػػػػ  

  انحصػػػػػرت  ػػػػػ  ثالثػػػػػ  قػػػػػكل أبرزهػػػػػ  الكاليػػػػػ ت المتحػػػػػدة االمريكيػػػػػ  كاالتحػػػػػ د األكربػػػػػ  التػػػػػ
 كأ يرا ركسي  كالصيف.

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 
 

راؽ    الركف الغرب  مف كتم  الي بس االسيكم عمػ  رأس ال مػي   ػ  شػم ؿ يق  الع
شػػرؽ شػػب  جزيػػرة العػػرب كب لتحديػػد دا ػػؿ السػػهؿ الرسػػكب  الػػذم ي ترقػػ  نهػػرا دجمػػ  كالفػػرات 
كالػػػذم يعػػػرؼ بمنطقػػػ  بػػػالد مػػػ  بػػػيف النهػػػريف كبهػػػذا المكقػػػ  يحتػػػؿ العػػػراؽ حػػػكال  النصػػػؼ 

ب سػػـ الهػػالؿ ال صػػيب, كمػػ  أنػػ  يقػػ   ػػ  قمػػب  ()الجنػػكب  مػػف الػػبالد التػػ  دع هػػ  برسػػتيد
منطق  الشرؽ االكسط الت  تعد منطق  أتص ؿ, كالتق   بيف كتػؿ يػ بس قػ رات العػ لـ القػديـ, 

. (0)إكػػػكهيفإ أحػػػد أقػػػ ليـ االرتطػػػ ـ عػػػد  جيكيػػػكليتك   يػػػر مسػػػتقر أقمػػػيـ بج نػػػب أنهػػػ  تمثػػػؿ
الحػػدكد بػػيف الػػدكلتيف  ينصػػرؼ الع مػػؿ الجغرا ػػ  اضػػ    الػػ  مػػ  جػػرل عرضػػ , الػػ  طػػكؿ

كتنػػػكع تض ريسػػػه , كالثػػػركات الطبيعيػػػ  المتق ربػػػ , كالتػػػدا ؿ السػػػك ن  كالتقػػػ رب االجتمػػػ ع  
 كالدين ... ال .

كممػػػػػ  يثيػػػػػر االنتبػػػػػ   ضػػػػػعؼ اتصػػػػػ ؿ العػػػػػراؽ بػػػػػ لبحر مق رنػػػػػ  بػػػػػدكؿ الجػػػػػكار التػػػػػ  
 تتمتػػػػػ   ػػػػػ    لبيتهػػػػػ  ب صػػػػػ ئص بحريػػػػػ  أ ضػػػػػؿ مػػػػػف العػػػػػراؽ, كيرجػػػػػ  ذلػػػػػؾ الػػػػػ  صػػػػػغر

نتيجػػػػػ  لتعػػػػػدد  شػػػػػ ط  العراقػػػػػ  كالػػػػػذم ترتػػػػػب عميػػػػػ  قمػػػػػ  أتسػػػػػ ع المجػػػػػ ؿ البحػػػػػرم,طػػػػكؿ ال
الػػػػػدكؿ المشػػػػػ رك  لػػػػػ   ػػػػػ  ال مػػػػػي  الػػػػػذم يشػػػػػرؼ عميػػػػػ . كأضػػػػػ    الػػػػػ  ذلػػػػػؾ يتميػػػػػز مكقػػػػػ  

كػػػػػػـ(  ػػػػػػ ف ظػػػػػػركؼ البيئػػػػػػ   99العػػػػػػراؽ بقمػػػػػػ  أتسػػػػػػ ع الن  ػػػػػػذة البحريػػػػػػ  الكحيػػػػػػدة لمعػػػػػػراؽ )

                                                 

() :جيمس هنرم برستيد هك ع لـ كمؤرخ امريك . -برستيد 
المحػددات المك نيػ  لكظػ ئؼ الدكلػ ,  رض  محمػد السػيد سػميـ, الجغرا يػ  السي سػي  لمعػراؽ دراسػ   ػ (0)

رس ل  م جستير    الجغرا ي  ) يػر منشػكرة(, )مصػر/ مح  ظػ  الشػرقي , كميػ  االداب, ج معػ  
 . 98(, ص3009الزق زيؽ, 



 

 

لظػػػػػػػركؼ بضػػػػػػػ  م  كميػػػػػػػ ت السػػػػػػػ حمي  تحػػػػػػػد مػػػػػػػف كفػػػػػػػ  ة هػػػػػػػذ  الن  ػػػػػػػذة, كتػػػػػػػرتبط هػػػػػػػذ  ا
كالتػػػػ  تتػػػػراكـ بػػػػدكره   الركاسػػػػب التػػػػ  يمقػػػػ  بهػػػػ  نهػػػػر الكر ػػػػ , ككػػػػ ركف  ػػػػ  شػػػػط العػػػػرب,

عنػػػػػد رأس ال مػػػػػي  عمػػػػػ  حسػػػػػ ب تراجػػػػػ  البحػػػػػر, كمػػػػػ  أف هػػػػػذ  الركاسػػػػػب تفػػػػػكؽ تصػػػػػريؼ 
ميػػػػػػ   نهػػػػػػػر دجمػػػػػػػ  كالفػػػػػػػرات  ػػػػػػػ  مجراهػػػػػػ  المشػػػػػػػترؾ, كتجبرهمػػػػػػػ  عمػػػػػػػ  الفيضػػػػػػػ ن ت قبػػػػػػػؿ 

 ح  مػػػػػػف المسػػػػػػتنقع ت كالبحيػػػػػػرات, كيمكػػػػػػف النظػػػػػػرالمصػػػػػػب لتتكػػػػػػكف  ػػػػػػ  النه يػػػػػػ   مسػػػػػػ 
الػػػػػػ  هػػػػػػذ  الح لػػػػػػ  عمػػػػػػ  أنهػػػػػػ  تشػػػػػػكؿ عقبػػػػػػ  أمػػػػػػ ـ التكسػػػػػػ   ػػػػػػ  اسػػػػػػت داـ هػػػػػػذ  الجهػػػػػػ  

 .(0)البحري  مف قبؿ العراؽ

كقػػػػػػد أثػػػػػػر مكقػػػػػػ  العػػػػػػراؽ ب لنسػػػػػػب  لكتػػػػػػؿ اليػػػػػػ بس كالمػػػػػػ   عمػػػػػػ  بعػػػػػػض الكظػػػػػػ ئؼ 
 -:(3)يم  األس سي  الت  تقـك به  الدكل  كلعؿ مف أهمه  م 

 ش األنشػػػػػػط  االقتصػػػػػػ دي  المعتمػػػػػػدة عمػػػػػػ  البحػػػػػػر ك لصػػػػػػيد, كصػػػػػػن ع  السػػػػػػفف أنكمػػػػػػ .0
كالنقػػػػػؿ البحػػػػػرم, كأسػػػػػت راج المعػػػػػ دف.  فػػػػػ  مجػػػػػ ؿ الصػػػػػيد عمػػػػػ  سػػػػػبيؿ المثػػػػػ ؿ نجػػػػػد 
أف متكسػػػػػط نصػػػػػيب الفػػػػػرد العراقػػػػػ  مػػػػػف االسػػػػػم ؾ  ػػػػػ  عقػػػػػد التسػػػػػعين ت مػػػػػف القػػػػػرف 

تكسػػػػػط كغػػػػػـ/ سػػػػػن ( كهػػػػػك نصػػػػػيب متػػػػػدن  لمغ يػػػػػ  مق رنػػػػػ  بم 0ك9المنصػػػػػـر قػػػػػد بمػػػػػ  )
كغػػػػػػػػـ/ سػػػػػػػػن (, كالمتكسػػػػػػػػػط  9نصػػػػػػػػيب الفػػػػػػػػرد  ػػػػػػػػ  دكؿ الكطػػػػػػػػػػف العربػػػػػػػػػ  كالبػػػػػػػػػػػ ل  )

 سن (. كغـ/ 30الع لم  الب ل  )

تػػػػػزداد االضػػػػػرار المترتبػػػػػ  عمػػػػػ  المكقػػػػػ  الجغرا ػػػػػ  لمعػػػػػراؽ, كعمػػػػػ  أمك نيػػػػػ  الكصػػػػػكؿ  .3
إلسػػػػػتراتيجي   المحػػػػػدكدة, كالمقيػػػػػدة لمبحػػػػػ ر, ح جػػػػػ  العػػػػػراؽ الم سػػػػػ  الػػػػػ  نقػػػػػؿ سػػػػػمعته 

  مػػػػػػػ  كرا  البحػػػػػػػػ ر. كبسػػػػػػػبب سي سػػػػػػػػ ت النظػػػػػػػ ـ السػػػػػػػػ بؽ  ػػػػػػػ  التكسػػػػػػػػ  )الػػػػػػػنفط( الػػػػػػػػ
االقميمػػػػػػػػػ  ك مػػػػػػػػػؽ الحػػػػػػػػػركب المشػػػػػػػػػتعم  مػػػػػػػػػ  جيػػػػػػػػػراف العػػػػػػػػػراؽ مػػػػػػػػػف الػػػػػػػػػدكؿ العربيػػػػػػػػػ  

صػػػػػػدرت عػػػػػػد  قػػػػػػرارات مػػػػػػف مجمػػػػػػس  0880كب لتحديػػػػػػد بعػػػػػػد  ػػػػػػزك  الككيػػػػػػت  ػػػػػػ  اب 
                                                 

 .93المصدر نفس , ص ( 0)
 .99-96المصدر نفس ,  ص   (3)



 

 
 

االمػػػػػف أنػػػػػذاؾ كمػػػػػف ضػػػػػمنه   ػػػػػرض الحصػػػػػ ر االقتصػػػػػ دم حيػػػػػث كػػػػػ ف الػػػػػنفط يسػػػػػهـ 
%( مػػػػػػػػف أجمػػػػػػػػ ل  90ف النػػػػػػػػ ت  المحمػػػػػػػػ  االجمػػػػػػػػ ل , كنحػػػػػػػػك)%( مػػػػػػػػ88.9بنسػػػػػػػػب  )

  قػػػػػػد تعطػػػػػػؿ تصػػػػػػدير الػػػػػػنفط العراقػػػػػػ , أمػػػػػػ  بعػػػػػػد الحصػػػػػػ ر ايػػػػػػرادات ال زانػػػػػػ  الع مػػػػػػ .
%(  ػػػػػػ  عػػػػػػ ـ 63.8بنسػػػػػػب  ) لالقتصػػػػػػ د العراقػػػػػػ  تراجػػػػػػ  النػػػػػػ ت  المحمػػػػػػ  األجمػػػػػػ ل ك 

كمػػػػػػػ  تراجػػػػػػػ  متكسػػػػػػػط د ػػػػػػػؿ الفػػػػػػػرد  ك قػػػػػػػ  لبي نػػػػػػػ ت صػػػػػػػندكؽ النقػػػػػػػد الػػػػػػػدكل , 0880
دا, حيػػػػث تفيػػػػد تقػػػػديرات البنػػػػؾ الػػػػدكل  بػػػػأف متكسػػػػط الػػػػد ؿ السػػػػنكم لمفػػػػرد تراجعػػػػ  حػػػػ 

دكالر  ػػػػػػػػ  مطمػػػػػػػػ   200دكالر  ػػػػػػػػ  مطمػػػػػػػػ  الثم نينػػػػػػػػ ت الػػػػػػػػ   2600ان فػػػػػػػػض مػػػػػػػػف 
التسػػػػػعين ت كمطمػػػػػ  القػػػػػرف الحػػػػػ دم كالعشػػػػػريف  ػػػػػ  أعقػػػػػ ب الغػػػػػزك االمريكػػػػػ  لمعػػػػػراؽ 

سي سػػػػػػػػ ت النظػػػػػػػػ ـ  كبػػػػػػػػذلؾ أصػػػػػػػػب  المػػػػػػػػكاطف العراقػػػػػػػػ  يعػػػػػػػػ ن  ت ػػػػػػػػبط 3002عػػػػػػػػ ـ 
)أقػػػػػػؿ مػػػػػػف دكالر  حيػػػػػػث كػػػػػػ ف تحػػػػػػت مسػػػػػػتكل  ػػػػػػط الفقػػػػػػر  يػػػػػػر المنضػػػػػػبط سػػػػػػ بؽ ال

( كأنتشر  الفقر كالجكع, كأهممت ال دم ت    شت  المج الت. كاحد    اليـك
ضعؼ قدرات العراؽ عم  بن   أسطكؿ بحػرم يمكػف االعتمػ د عميػ   ػ  تعزيػز القػدرات  .2

ري  بسبب ضعؼ العنصر القكة العسك الد  عي  لمدكل , كذلؾ نظرا لعدـ اكتم ؿ عن صر
حيػػػث تشػػػير التقػػػديرات الػػػ  أف أجمػػػ ل  عػػػدد  كانػػػ  ال يممػػػؾ السػػػ حؿ البحػػػرم,البحػػػرم 

كهك عدد قميػؿ لمغ يػ  ب لنسػب   0889جندم    ع ـ  3900القكات البحري  لـ يزد عف 
مميػكف نسػم   2.9مميػكف نسػم  مػف بيػنهـ  32سك نه  أنذاؾ بأكثر مػف  لدكل  يقدر عدد

 ل دم  العسكري .ا ألدا  يؤهمكف
لعػػػػػب المكقػػػػػ  الجغرا ػػػػػ  دكرا كاضػػػػػح   ػػػػػ  تعػػػػػدد األصػػػػػكؿ العراقيػػػػػ  التػػػػػ  تػػػػػد ؿ  ػػػػػ   .1

تركيػػػػػػػػب ال ريطػػػػػػػػ  االثنيػػػػػػػػ  لمعػػػػػػػػراؽ, كبػػػػػػػػذلؾ نتيجػػػػػػػػ  لتغمغػػػػػػػػؿ الدكلػػػػػػػػ   ػػػػػػػػ  اليػػػػػػػػ بس 
كاتصػػػػػ له  ب لكتػػػػػؿ الق ريػػػػػ  المحيطػػػػػ  بهػػػػػ , بج نػػػػػب كقكعهػػػػػ  عمػػػػػ  طريػػػػػؽ بػػػػػرم يز ػػػػػر 

 مػػػػػػػػف الشػػػػػػػػرؽ جػػػػػػػػػ   لت ري يػػػػػػػػ . بتيػػػػػػػػ رات الحركػػػػػػػػ  البشػػػػػػػػري  عمػػػػػػػػ  مػػػػػػػػػر العصػػػػػػػػكر ا
مػػػػػ   ػػػػػزك العػػػػػراؽ مػػػػػف  التركمػػػػػ ف مػػػػػف قمػػػػػب اليػػػػػ بس االسػػػػػيكم, كامتػػػػػداد  التركسػػػػػت ن 



 

 

تميهػػػػػػ  مح صػػػػػػرة السػػػػػػمط ف مػػػػػػراد الرابػػػػػػ  لبغػػػػػػداد  ػػػػػػ   0921قبػػػػػػؿ سػػػػػػميم ف القػػػػػػ نكن  
)ؽ.ـ( كاالرمػػػػػػػػػػف مػػػػػػػػػػف  0900كمػػػػػػػػػػف الشػػػػػػػػػػم ؿ جػػػػػػػػػػ   االكػػػػػػػػػػراد سػػػػػػػػػػن   0629عػػػػػػػػػػ ـ 

شػػػػب  الجزيػػػػرة العربيػػػػ   ػػػػ  االلػػػػؼ قبػػػػؿ القكقػػػػ ز, كمػػػػف الجنػػػػكب جػػػػ   العػػػػرب مػػػػف قمػػػػب 
 ػػػػػ  بكتقػػػػػ  الدكلػػػػػ  بسػػػػػبب سي سػػػػػ ت  المػػػػػيالد كهػػػػػذ  المجمكعػػػػػ ت العرقيػػػػػ  لػػػػػـ تنصػػػػػهر

النظػػػػػ ـ السػػػػػ بؽ  ػػػػػ  التمييػػػػػز العنصػػػػػرم, كتقريػػػػػب الط ئفػػػػػ  محػػػػػؿ ط ئفػػػػػ  أ ػػػػػرل ممػػػػػ  
 مػػػػػؽ نػػػػػكع مػػػػػف التحسػػػػػس االثنػػػػػك را   بػػػػػيف شػػػػػرائ  المجتمػػػػػ  العراقػػػػػ  كتسػػػػػبب ب مػػػػػؽ 

 .ككذلؾ بعد الفت  االسالم  االستقرار لمعراؽ ب ستمرارالتكتر السي س  كعدـ 
قكة الركح كالركابط القبميػ  كأحػد االعػراض الج نبيػ  الن جمػ  عػف عػدـ االحتكػ ؾ ب لعػ لـ  .9

ال  رج     اط ر هذا المكق  الجغرا   المتغمغؿ    الي بس الػذم تغمػب عميػ  الصػكرة 
  أق ليـ العػراؽ.  فػ  المنطقػ  الشػم لي  الق ري  كيمكف اف تممس قك  الركح القبمي     ك  

يقػػػػـك النشػػػػ ط السي سػػػػ  لالحػػػػزاب الرئيسػػػػي  عمػػػػ  اسػػػػ س الػػػػركابط القبميػػػػ  ك ػػػػ  الكسػػػػط 
يقػػػ   كالجنػػػكب تقػػػدـ الفع ليػػػ ت السي سػػػي  كالدينيػػػ  عمػػػ  اسػػػ س قبمػػػ , كمػػػف ج نػػػب أ ػػػر

-20شػػم ال ام أنهػػ  تمتػػد بػػيف حػػكال   39-33-90ك38–9-30العػػراؽ بػػيف دائرتػػ  
رضػػي  تقريبػػ  كبهػػذا المكقػػ   ػػ ف العػػراؽ يقػػ   ػػ  القسػػـ الجنػػكب  مػػف المنطقػػ  ع 09-9

المعتدلػػ  الشػػم لي  أم أنهػػ  تقػػ   ػػ  منطقػػ  انتقػػ ؿ بػػيف المنػػ خ الصػػحراكم الحػػ ر كمنػػ خ 
المعتدلػػػ  الدا ئػػ , عنػػد الح  ػػ  القريبػػ  لكتمػػػ   المتكسػػط كب لتحديػػد ضػػمف المنطقػػ  البحػػر

 كب لتػأثير الركػكد المػدارم ذم الضػغط المػن فض, الي بس االسيكم كالتػ  ت ضػ  ب لتنػ
كلهبػػكب الريػػ ح التم ريػػ   ػػ   صػػؿ الصػػيؼ كالهمػػ , سػػ عد عمػػ  انتشػػ ر الجفػػ ؼ كمػػ  

 .(0)تتعرض لتأثير الري ح الغربي  كم  يص حبه  مف أع صير     صؿ الشت  
تقػػدير كاسػػتن دان الػػ  بي نػػ ت كمؤشػػرات التقػػ رير الدكليػػ  الصػػ درة حػػديث ن منهػػ  بي نػػ ت 

لغربػػػ   المجنػػ  االقتصػػ دي  كاالجتم عيػػ  –, كاألمػػـ المتحػػدة   3002التنميػػ  البشػػري  لعػػ ـ 
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( مميػكف 22.9) 3003اسي  )األسككا(, كالبنؾ الدكل  بم  تقديرات عدد سك ف العػراؽ لعػ ـ 
% كهػػػ   2.0 ,3009 - 3000نسػػػم , كبمػػػ  معػػػدؿ النمػػػك السػػػنكم المتكقػػػ   ػػػالؿ الفتػػػرة 

ذات التنميػػػ  بشػػػري  متكسػػػط  النمػػػك كهػػػ  تتفػػػكؽ عمػػػ   المغػػػرب التػػػ  تػػػد ؿ ضػػػمف الػػػدكؿ 
% بينمػػ  األردف بمػػ  معػػدؿ النمػػك 0.9% ككػػذلؾ سػػكري  كمصػػر 0.0حصػػمت عمػػ  نسػػب   

 020دكليػ ن كجػ   قبمػ  المغػرب ذات المرتبػ   020% كقد ح ز العػراؽ المرتبػ  0.8السنكم 
 000ثػػـ األردف بمػػ  مرتبتهػػ   كمػػف 003كسػػبقته  مصػػر  006كقبمهػػ  سػػكري  بمغػػت مرتبتهػػ  

 03كمصػػػر  02كسػػػكري   01كتػػػأت  قبمػػػ  المغػػػرب  09امػػػ  العػػػراؽ  قػػػد بمػػػ  مرتبتػػػ  عربيػػػ ن 
 -يكض  ذلؾ: (0رقـ ) جدكؿكال 00كاألردف 

كمؤشر  التنمي   3002مؤشرات السك ف لبعض الدكؿ العربي     مؤشر التنمي  البشري  لع ـ 
 ()البشري  المعدؿ بع مؿ عدـ المس كاة

 انجهذ د
 انسكبن نسىخ

 ثبنمالٌٍه 2102 

مؼذل انىمى انسىىي 

 -2101انمزىقغ 

2102% 

 انمزرجخ دونٍب  
انمزرجخ 

 ػزثٍب  
 انقٍمخ

انقٍمخ 

 انمؼذنخ

 1.250 1.711 00 011 0.1 5.2 االردن 0

 1.210 1.552 02 002 0.7 1..0 مصز 2

 1.202 1.5.0 00 005 0.7 20.0 سىرٌب 0

 02..1 1.210 .0 001 0.1 02.5 انمغزة .

 - 1.211 02 000 0.0 00.7 انؼزاق 2
 

                                                 

( )مف المصدر االت : الجدكؿ مف أعداد الب حث ب الستف دة- 
United Nations Development Program(UNDP) 

Human Development Report 2013:The Rise of the south: Human Progress in 

a Divers world, (New York: Un DP, 2013) table 1, pp 144-147 table 3 

pp152-155 and table 14, pp 194-197 

كأقتصػػ دي  م تػػ رة  ػػ  البمػػداف العربيػػ  )الممػػؼ االحصػػ ئ   ؤشػػرات أجتم عيػػ نقػػال عػػف كػػ ب  ال ػػكرم, م
, )بيػركت, مركػز دراسػ ت الكحػدة العربيػ , تشػريف الثػ ن  109(, المستقبؿ العرب , العػدد 039

 .081-083(,  ص 3002



 

 

التنػػػػػػكع الكاضػػػػػػ   ػػػػػػ  التكػػػػػػكيف االثنػػػػػػ   اف أحػػػػػػدل السػػػػػػم ت الرئيسػػػػػػي  لمعػػػػػػراؽ هػػػػػػك
لػػػػػ ,   لشػػػػػعب العراقػػػػػ  يتكػػػػػكف مػػػػػف جم عػػػػػ ت أثنيػػػػػ  كط ئفيػػػػػ  يت ػػػػػذ بعضػػػػػه  مػػػػػف كحػػػػػدة 

التركمػػػػػػػػ ف( أضػػػػػػػػ    الػػػػػػػػ   -االصػػػػػػػػؿ العرقػػػػػػػػ  هكيػػػػػػػػ    صػػػػػػػػ  لجمػػػػػػػػ  أ رادهػػػػػػػػ  )االكػػػػػػػػراد
-الط ئفػػػػػ  الدينيػػػػػ  هكيػػػػػ  تشػػػػػمؿ كػػػػػؿ أنصػػػػػ ره  )الشػػػػػيع   بعضػػػػػه  تت ػػػػػذ مػػػػػف المػػػػػذهب أك

)السػػػػػػن (


)   يت ػػػػػػذ مػػػػػػف  الصػػػػػػ بئ (, كالػػػػػػبعض اال ػػػػػػر -اليزيديػػػػػػ   –الكمػػػػػػداف  –النصػػػػػػ رل
المغػػػػػ  هكيػػػػػ  مميػػػػػزة تحفػػػػػظ لهػػػػػ  ثق  تهػػػػػ  ال  صػػػػػ  كتضػػػػػـ أتب عه )السػػػػػري ف( كهػػػػػذا ي مػػػػػؽ 

 .(0)   النه ي  مركب ن ثق  ي ن متنكع ن 
آبػػػػػػػ ف النظػػػػػػػ ـ السػػػػػػػ بؽ الػػػػػػػ   قػػػػػػػد تعػػػػػػػرض الشػػػػػػػعب العراقػػػػػػػ  بأعراقػػػػػػػ  كطكائفػػػػػػػ ك 

كتغييػػػػػػػػػػر المنػػػػػػػػػػ طؽ جغرا يػػػػػػػػػػ ن  سمسػػػػػػػػػػم  مػػػػػػػػػػف حمػػػػػػػػػػالت االبػػػػػػػػػػ دة الجم عيػػػػػػػػػػ , كالتهجيػػػػػػػػػػر,
أتسػػػػ ق  مػػػػ  سي سػػػػ ت النظػػػػ ـ المقبػػػػكر  ػػػػ  مكاجهػػػػ  المع رضػػػػ  لػػػػ  مػػػػف  ػػػػالؿ  كاجتم عيػػػػ 

مػػػػػػػػف ابنػػػػػػػػ    ئفيػػػػػػػػ اسػػػػػػػػ ليب  التعسػػػػػػػػفي , كالقمعيػػػػػػػػ , كتبػػػػػػػػرز هنػػػػػػػػ  مجمػػػػػػػػكعتيف عرقيػػػػػػػػ  كط 
الشػػػػػعب العراقػػػػػ  تعرضػػػػػت الػػػػػ  المالحقػػػػػ , كتصػػػػػفي  العن صػػػػػر المع رضػػػػػ   يهػػػػػ , ال بػػػػػؿ 
امتػػػػػػػدت سي سػػػػػػػ ت ذلػػػػػػػؾ النظػػػػػػػ ـ الػػػػػػػ  اسػػػػػػػتهداؼ السػػػػػػػك ف األمنػػػػػػػيف مػػػػػػػف  ػػػػػػػالؿ كسػػػػػػػ ئؿ 

 -قمعي  عديدة كم  يأت :
 -يمي: : تع ض األك ا( الى ما 2)األك ا( .1

الكرديػػػػػػ   ػػػػػػ  شػػػػػػم ؿ قمػػػػػػ  الثػػػػػػكار األكػػػػػػراد بػػػػػػ لقكة عػػػػػػف طريػػػػػػؽ قصػػػػػػؼ المنطقػػػػػػ   .أ 
 العراؽ ب لط ئرات بج نب مه جمته  بقكات الجيش العراق .

                                                 

( )جػػػدير ب لػػػذكر اف الشػػػيع  كالسػػػن  يمثمػػػكف األ مبيػػػ  كبػػػ ق  الطكائػػػؼ األ ػػػرل يمثمػػػكف أقميػػػ  ضػػػمف 
 المجتم  العراق  .

رضػػػ  محمػػػد السػػػيد سػػػميـ , الجغرا يػػػ  السي سػػػي  لمعػػػراؽ: دراسػػػ   ػػػ  المحػػػددات المك نيػػػ  لكظػػػ ئؼ  (0)
 . 081الدكل , مصدر سبؽ ذكر , ص 

 .306 – 309المصدر نفس , ص  (3)



 

 
 

إتبػػػػػ ع النظػػػػػػ ـ السػػػػػػ بؽ لسي سػػػػػػ  التعريػػػػػػب منػػػػػذ السػػػػػػبعيني ت مػػػػػػف القػػػػػػرف المنصػػػػػػـر  .ب 
 -كك نت تتـ ب لطرؽ اآلتي :

: نقػػػػػؿ السػػػػػك ف العػػػػػرب  ػػػػػ  الكسػػػػػط كالجنػػػػػكب كاسػػػػػك نهـ  ػػػػػ  المنػػػػػ طؽ الشػػػػػم لي  ذات اولً 
دؼ تغييػػػػػػر مالمػػػػػػ  التركيػػػػػػب الػػػػػػديمغرا   لسػػػػػػك ف المنطقػػػػػػ  األ مبيػػػػػػ  الكرديػػػػػػ , بهػػػػػػ

 نمكذج ن(.إ)كرككؾ... 
 : تشجي  ابن   المنطق  عم  تغيير هكيتهـ القكمي  ال  العربي .ثانياً 
إج دة المغ  العربي  شػرط ن  كض : جعؿ التعميـ    المنطق  الكردي  ب لمغ  العربي , مم  ثالثاً 

  المنطقػػ  كهػذا يتنػػ  ـ مػػ  مػػ  يعػػرؼ ب إلبػػ دة لمتكظيػؼ كتػػكل  المن صػػب القي ديػػ   ػػ
غػػػرض طمػػػس لتمثػػػؿ  ػػػ  تحػػػريـ التحػػػدث ب لمغػػػ  الكرديػػػ  ياألثنيػػػ  اك الثق  يػػػ  كالػػػذم 

ذابته     الثق  ي  العربي .  المالم  الثق  ي  المميزة ل كراد كا 
: سي سػػػػ  التهجيػػػر كهػػػػ  مػػػف النػػػػكع القسػػػرم الػػػػذم يػػػتـ عػػػػ دة بنقػػػؿ اعػػػػداد كثيػػػرة مػػػػف  ابعددداً 

ك ف مػػػػػػف مكقػػػػػػ  الػػػػػػ  ا ػػػػػػر دا ػػػػػػؿ الدكلػػػػػػ  بهػػػػػػدؼ تفريػػػػػػ , ك م مػػػػػػ  تركػػػػػػزهـ السػػػػػػ
 السك ن  كقد تـ تهجير الشعب الكردم    ثالث حمالت ه :

كقػػػػػد بمػػػػػ  عػػػػػدد القػػػػػرل الكرديػػػػػ   0898كحتػػػػػ   0896حػػػػػدثت  ػػػػػ  الفتػػػػػرة مػػػػػف  -:األولدددددى
 المهجرة م  يقرب مف إلف  قري .

قريػػػػػ   260 ف نحػػػػػك حيػػػػػث هجػػػػػر سػػػػػك 0896الػػػػػ   0899جػػػػػرت  ػػػػػ  الفتػػػػػرة  -:الثانيددددد 
 كردي  كتـ ابع دهـ ال  صح رم الرم دم.

ك يهػػػ  تػػػـ تهجيػػػر مػػػ  يقػػػرب مػػػف اربعػػػ   0899الػػػ   0899كجػػػرت  ػػػالؿ الفتػػػرة  -:الثالثددد 
االؼ قريػػػػ  كرديػػػػ , كهمػػػػؾ حػػػػرثهـ, كردـ أبػػػػ ر ميػػػػ ههـ  ػػػػ  اطػػػػ ر سي سػػػػ  األرض 

الثقػػ     المحركقػػ  كتعػػرؼ كتتنػػ  ـ تمػػؾ الكسػػ ئؿ مػػ  مػػ  يػػدع  بػػ لتطهير األثنػػ  اك
كهك يهدؼ ال   م م  التركز األثن , كتغيير التركيب  األثنيػ  لممػدف كالقػرل الكرديػ  

 الت  تشكؿ عصب  حي ة المجتم  الكردم كحركت  القكمي .



 

 

: سي سػػػ  االبػػػ دة الجم عيػػػ  كيقصػػػد بهػػػ  القتػػػؿ الجمػػػ ع  لمسػػػك ف بسػػػبب طبيعػػػتهـ خام ددداً 
كسػػػػ ئؿ م تمفػػػػ  اهمهػػػػ  كا طرهػػػػ  العرقيػػػػ  السػػػػاللي , كهػػػػ  تػػػػتـ بصػػػػكرة معتمػػػػدة, كب

األسػػمح  المحرمػػ  دكليػػ ن مثػػؿ األسػػمح  الكيم كيػػ  كالبيكلكجيػػ , كالقن بػػؿ العنقكديػػ  اك 
عػػػف طريػػػؽ الػػػد ف الجمػػػ ع  لمسػػػك ف كهػػػـ احيػػػ   كقػػػد اسػػػت دـ النظػػػػػ ـ البعثػػػ   ػػػ  

 -العراؽ األسمح  الكيم كي  ضد الشعب الكردم    كاقعتيف هم :
تػػػػػػػ  قصػػػػػػػفته  الطػػػػػػػ ئرات العراقيػػػػػػػ  بػػػػػػػ لمكاد الكيم كيػػػػػػػ   ػػػػػػػ  اذار مدينػػػػػػػ  حمبجػػػػػػػ  ال -:اولً 

( االؼ كػػػػػردم ضػػػػػح ي  الكيميػػػػػ كم 9كاسػػػػػفر ذلػػػػػؾ عػػػػػف كقػػػػػكع اكثػػػػػر مػػػػػف ) 0899
 ال  المص بيف. ب إلض   

: األنفػػػ ؿ كهػػػ  حممػػػ  عسػػػكري  ق دهػػػ  النظػػػ ـ البعثػػػ  السػػػ بؽ ضػػػد الثػػػكار األكػػػراد  ػػػ  ثانيددداً 
أيمػػػكؿ عػػػ ـ  6شػػػب ط حتػػػ   32مػػػف  امتػػػدت (0)الشػػػم ؿ كتمثمػػػت  ػػػ  ثالثػػػ  عمميػػػ ت

 300 – 090, كقػػد تسػػببت هػػػػػذ  العمميػػ ت الػػثالث عػػف أستشػػه د مػػ  بػػيف )0899
الؼ( مكاطف كػردم, كنػزكح حػكال  مميػكف كػردم عػرؼ  ػ  الثق  ػ  الكرديػ  بػ لهجرة 

 المميكني , كذلؾ بعد تدمير م  يقرب عف )أربع  االؼ( قري  كردي  ب لحرب.
البعثػػػػػػ  السػػػػػػ بؽ  ػػػػػػ  أكائػػػػػػؿ عقػػػػػػد السػػػػػػبعيني ت مػػػػػػف القػػػػػػرف بػػػػػػدأ النظػػػػػػ ـ  -:الشدددددديع  .3

كعػػػػػدـ تمديػػػػػد  الػػػػثالث  ػػػػػ  اإلمػػػػػ رات بتهجيػػػػر المنصػػػػـر بحجػػػػػ  الصػػػػراع عمػػػػػ  الجػػػػػزر
( مػػػػػكاطف إيرانػػػػػػ  كػػػػػ نكا يسػػػػػػكنكف العتبػػػػػ ت المقدسػػػػػػ  )كػػػػػػربال  ك 900000الق مػػػػػ  لػػػػػػػ)ا

مػػػػػػف نصػػػػػػؼ مميػػػػػػكف  النجػػػػػػؼ االشػػػػػػرؼ(, ككػػػػػػذلؾ قػػػػػػ ـ النظػػػػػػ ـ السػػػػػػ بؽ بطػػػػػػرد أكثػػػػػػر

                                                 

   منطق  السميم ني  كبعض من طؽ دي ل  شم ؿ   نقيف,  0899))العممي  االكل  ك نت    ربي   (0)
كاسػػتهد ت منطقػ  السػميم ني  ايضػػ  المنػ طؽ المحيطػػ   0899العمميػ  الث نيػ  ك نػػت  ػ  صػيؼ 

كاسػتهد ت منطقػ  دهػكؾ  0899به  نظػران لتمركػز الثػكار بهػ , العمميػ  الث لثػ  ك نػت  ػ  صػيؼ 
رضػػ  محمػػد السػػيد سػػميـ , الجغرا يػػ  السي سػػي  لمعػػراؽ:  :كزا ػػك((, لمزيػػد مػػف المعمكمػػ ت انظػػر

 .306محددات المك ني  لكظ ئؼ الدكل , مصدر سبؽ ذكر , ص دراس     ال



 

 
 

   ػػػػػػ  النصػػػػػػؼ الثػػػػػػ ن  مػػػػػػف السػػػػػػبعيني ت القػػػػػػرف العشػػػػػػريف ب عتبػػػػػػ رهـ مػػػػػػكاطف شػػػػػػيع
قػػػػػ ـ أهػػػػػ ل  كػػػػػػربال   0898 قيػػػػػ ـ الثػػػػػػكرة االسػػػػػالمي  االيرانيػػػػػ    مسػػػػػ ن, كبعػػػػػد طػػػػػ بكران 

ك ػػػػػػ  العػػػػػػ ـ التػػػػػػ ل  تػػػػػػـ  ةلمثػػػػػػكر  كالنجػػػػػػؼ بنػػػػػػكع مػػػػػػف التظػػػػػػ هرات التػػػػػػ  ك نػػػػػػت مسػػػػػػ ندة
رئيس لػػػػػػػ الهجػػػػػػػـك عمػػػػػػػ  طػػػػػػػ رؽ عزيػػػػػػػز كالػػػػػػػذم كػػػػػػػ ف يتػػػػػػػكل  منصػػػػػػػب الن ئػػػػػػػب االكؿ

  ػػػػراجإلمنظػػػػ ـ السػػػػ بؽ  ػػػػ  ذلػػػػؾ الكقػػػػت كبهػػػػذ  الحجػػػػ  قػػػػ ـ ذلػػػػؾ النظػػػػ ـ مػػػػف  الػػػػكزرا 
( اربعػػػػػػػيف الػػػػػػػؼ مػػػػػػػكاطف ايرانػػػػػػػ  عمػػػػػػػ  حػػػػػػػدكد كرمنشػػػػػػػ    ػػػػػػػ  اكائػػػػػػػؿ عػػػػػػػ ـ 100000)

, ككػػػػػذلؾ طػػػػػرد اكثػػػػػر مػػػػػف مميػػػػػكف مػػػػػكاطف شػػػػػيع   ػػػػػ  اكائػػػػػؿ الثم نينػػػػػ ت الػػػػػ  0890
ريف الثػػػػػ ن  عػػػػػ ـ تشػػػػػ حػػػػػدكد ايػػػػػراف بحجػػػػػ  عػػػػػدـ ثبػػػػػكت أصػػػػػكلهـ العراقيػػػػػ . ك ػػػػػ  شػػػػػهر

 أعمنػػػػػػت الحككمػػػػػػ  اإليرانيػػػػػػ  عػػػػػػف تقريػػػػػػر يفيػػػػػػد بػػػػػػأف المهػػػػػػ جريف العػػػػػػراقييف قػػػػػػد 0880
 (0)كصؿ ال  مميكف مكاطف عراق  ن زح ال  الجمهكري  اإلسالمي  االيراني 

حػػػدثت االنتف ضػػػ  الشػػػعب ني  بعػػػد انكسػػػ ر الجػػػيش العراقػػػ   ػػػ   0880ك ػػػ  نيسػػػ ف 
لفػػػػ  معهػػػػـ كبعػػػػد ذلػػػػؾ أسػػػػتع د الحػػػػرس الجمهػػػػكرم الككيػػػػت امػػػػ ـ االمريكػػػػ ف كالػػػػدكؿ المتح 

الصػػدام  السػػيطرة بعػػد أنطػػالؽ االنتف ضػػ  الشػػعب ني   ػػ  اذار مػػف نفػػس السػػن , حيػػث قمػػ  
االنتف ضػػػ  االمػػػر الػػػذم احػػػدث هجػػػرة كاسػػػع  النطػػػ ؽ لالجئػػػيف الكػػػرد كالشػػػيع  الػػػ  ايػػػراف, 

مػػػت االنتف ضػػػ   ػػػ  منػػػ طؽ التػػػ  تزع ل بػػػ دة كشػػػرعت الحككمػػػ  الصػػػدامي  السػػػ بق  بحممػػػ 
لػػػ  حتفػػػ  كبمكجػػػب تعميمػػػ ت صػػػ رم  مػػػف أبػػػف عػػػـ  حصػػػر الشػػػعب ني , ك يهػػػ  لقػػػ  عػػػدد ال

 .الط  ي  صداـ حسيف )عم  حسف المجيد(
 أحتػػػػػؿ الجػػػػػيش العراقػػػػػ  المػػػػػدف الشػػػػػيعي  المقدسػػػػػ  كقػػػػػ ـ بإرهػػػػػ ب سػػػػػ كنيه  كطبقػػػػػ ن ك 
معػػػػػػ ن يفيػػػػػػز الب حػػػػػػث االمريكػػػػػػ   ػػػػػػ  الشػػػػػػؤكف الدكليػػػػػػ  ))جػػػػػػرل قمػػػػػػ  االنتف ضػػػػػػ  ق الريكػػػػػػد

يقػػػػػػدر بعشػػػػػػريف الػػػػػػؼ الػػػػػػ  مئػػػػػػ  الػػػػػػؼ   ػػػػػػ  الجنػػػػػػكب حيػػػػػػث لقػػػػػػ  مػػػػػػ  كحشػػػػػػي ن كال سػػػػػػيم 
مصػػػػػػػػرعهـ كجػػػػػػػػرل أطػػػػػػػػالؽ صػػػػػػػػكاري  سػػػػػػػػككد,  ضػػػػػػػػال عػػػػػػػػف القصػػػػػػػػؼ المػػػػػػػػد ع  الػػػػػػػػذم 

                                                 

 320المصدر نفس , ص ( 0)



 

 

تعرضػػػػت لػػػػ  مدينػػػػػ  كػػػػربال , كاعتقػػػػ ؿ العديػػػػػد مػػػػف الشػػػػب ب الشػػػػػيع  كلػػػػـ يشػػػػ هدهـ أحػػػػػد 
األهػػػػػكار الجنكبيػػػػػ   مػػػػػرة ا ػػػػػرل, كبعػػػػػد االنتف ضػػػػػ  بػػػػػدأ النظػػػػػ ـ العراقػػػػػ  السػػػػػ بؽ بتجفيػػػػػؼ

كهػػػػػ  كاحػػػػػدة مػػػػػػف أقػػػػػدـ االراضػػػػػػ  المحتفظػػػػػ  ب ص ئصػػػػػػه  البيئيػػػػػ   ػػػػػػ  العػػػػػ لـ لمحيمكلػػػػػػ  
تسػػػػػعين ت القػػػػػرف العشػػػػػػريف  دكف اسػػػػػت دامه  مػػػػػالذ لمجم عػػػػػ ت المسػػػػػمح  كبحمػػػػػػكؿ أكا ػػػػػر

هػػػػػػذ  المنطقػػػػػػ  تػػػػػػدميران  جػػػػػػرل تػػػػػػدمير حيػػػػػػث كتعتبػػػػػر جريمػػػػػػ  مػػػػػػف أ طػػػػػػر الجػػػػػػرائـ البيئيػػػػػػ 
لػػػػػؾ تكشػػػػػؼ القمػػػػػ  البعثػػػػػ  مػػػػػ  اإلعػػػػػدام ت المتكػػػػػررة  لضػػػػػب ط كميػػػػػ ن تقريبػػػػػ ن ك ػػػػػ  اثنػػػػػ   ذ

 .(0)عم  النظ ـ(( ب لتآمرالجيش المتهميف 

تؤشػػػػػػر الدراسػػػػػػ ت األك ديميػػػػػػ  بعػػػػػػض السمػػػػػػػػ ت الع مػػػػػػ  لالقتصػػػػػػ د العراقػػػػػػ  كهػػػػػػػ  
 :(3)بنظره  م  يأت 

  ذلػػػػؾ االقتصػػػػ د يعػػػػرؼ االقتصػػػػ د أحػػػػ دم الج نػػػػب بأنػػػػ -أحددددا(ي ال:اندددد : اقتصددددا( .0
الػػػػػػػػذم يعتمػػػػػػػػد كبدرجػػػػػػػػ  أس سػػػػػػػػي  عمػػػػػػػػػ  مصػػػػػػػػدر رئيسػػػػػػػػ  لمػػػػػػػػد ؿ القػػػػػػػػكم  كيمثػػػػػػػػػؿ 
االقتصػػػػػػػػػػػ د العراقػػػػػػػػػػػ  نمكذجػػػػػػػػػػػ ن كاضػػػػػػػػػػػح ن لهػػػػػػػػػػػذا النػػػػػػػػػػػكع مػػػػػػػػػػػف االقتصػػػػػػػػػػػ د. كتؤشػػػػػػػػػػػر 

أحتيػػػػػ ط  لمػػػػػنفط بػػػػػأعم   الحديثػػػػػ   ػػػػػ  تقػػػػػدـ المممكػػػػػ  العربيػػػػػ  السػػػػػعكدي  اإلحصػػػػػ ئي ت
أنتػػػػػػ ج الػػػػػػنفط ال ػػػػػػ ـ  ( مميػػػػػػ ر برميػػػػػػؿ لمػػػػػػنفط أمػػػػػػ 36106 ػػػػػػ  المنطقػػػػػػ  حيػػػػػػث بمػػػػػػ  )
( الػػػػػػؼ برميػػػػػػؿ يكميػػػػػػ ن, كيحتػػػػػػؿ العػػػػػػراؽ 8020000يقػػػػػػ رب )  حصػػػػػػدت السػػػػػػعكدي  مػػػػػػ 
                                                 

(1)Davis Eric, Memories of state: Politics, History And collective Identity in 

Modern Iraq (Berkeley And los Angeles: university of California press, 

2005). 

, مصػػدر سػػػبؽ ذكػػػر , ص 3009 – 0801نػػػؾ ك سػػػك, مػػكجز تػػػ ري  العػػػراؽ نقػػالن عػػػف ه لػػػ   تػػ ح ك را
009 – 008. 

رض  محمد السيد سػميـ, الجغرا يػ  السي سػي  لمعػراؽ دراسػ   ػ  المحػددات المك نيػ  لكظػ ئؼ الدكلػ ,  (3)
 390 – 316مصدر سبؽ ذكر , ص 



 

 
 

( مميػػػػػػػ ر برميػػػػػػػؿ 01200)المكتشػػػػػػػؼ ب لمرتبػػػػػػػ  الث نيػػػػػػػ  حيػػػػػػػث بمػػػػػػػ  أحتيػػػػػػػ ط  الػػػػػػػنفط 
 ( الػػػػػػؼ برميػػػػػػؿ يكميػػػػػػ ن كتػػػػػػأت  الككيػػػػػػت ب لمرتبػػػػػػ  الث لثػػػػػػ  اذ3066900كأنتػػػػػػ ج الػػػػػػنفط )

برميػػػػػػػػػػػؿ أمػػػػػػػػػػػ  أنتػػػػػػػػػػػ ج الػػػػػػػػػػػنفط ال ػػػػػػػػػػػ ـ  ( مميػػػػػػػػػػػ ر00009يبمػػػػػػػػػػػ  أحتيػػػػػػػػػػػ ط  الػػػػػػػػػػػنفط )
يبمػػػػػػػػػ   ( الػػػػػػػػػؼ برميػػػػػػػػػؿ ثػػػػػػػػػـ تػػػػػػػػػأت  االمػػػػػػػػػ رات ب لمرتبػػػػػػػػػ  الرابعػػػػػػػػػ  اذ3069800يكميػػػػػػػػػ ن)

( الػػػػػػؼ 3090900برميػػػػػػؿ أمػػػػػ  أنتػػػػػػ ج الػػػػػنفط ال ػػػػػػ ـ ) مميػػػػػ ر (8909أحتيػػػػػ ط  الػػػػػػنفط )
( مميػػػػػ ر برميػػػػػؿ أمػػػػػ  أنتػػػػػ ج 3901برميػػػػػؿ يكميػػػػػ ن كأ يػػػػػرا قطػػػػػر بمػػػػػ  أحتيػػػػػ ط  الػػػػػنفط )

الػػػػػػػؼ برميػػػػػػػؿ يكميػػػػػػػ  أال أف قطػػػػػػػر تنفػػػػػػػرد بػػػػػػػأعم  أحتيػػػػػػػ ط   (90000الػػػػػػػنفط ال ػػػػػػػ ـ )
كهػػػػػ  تتفػػػػػكؽ عمػػػػػ  السػػػػػعكدي  الػػػػػذم بمػػػػػ   2( مميػػػػػ ر ـ39030000لمغػػػػػ ز الػػػػػذم يبمػػػػػ  )

ثػػػػػػػـ االمػػػػػػػ رات بمػػػػػػػ  أحتيػػػػػػػ ط  الغػػػػػػػ ز  2ـ ( مميػػػػػػػ ر9009100احتيػػػػػػػ ط  الغػػػػػػػ ز  يهػػػػػػػ  )
ثػػػػػػـ يػػػػػػأت  العػػػػػػراؽ ب لمرتبػػػػػػ  الرابعػػػػػػ  اذ بمػػػػػػ  أحتيػػػػػػ ط  الغػػػػػػ ز  2( مميػػػػػػ ر ـ6008000)

كأ يػػػػػػػػػرا تحتػػػػػػػػػؿ الككيػػػػػػػػػت المرتبػػػػػػػػػ  األ يػػػػػػػػػرة  ػػػػػػػػػ   2( مميػػػػػػػػػ ر ـ2009900الطبيعػػػػػػػػػ  )
( 3رقػػػػػـ )جػػػػػدكؿ كال 2( مميػػػػػ ر ـ0091900المنطقػػػػػ   ػػػػػ  أحتيػػػػػ ط  الغػػػػػ ز الػػػػػذم بمػػػػػ  )

 يكض  ذلؾ.
 ()3000االحتي ط  كاالنت ج لبعض الصن ع ت االست راجي     بعض الدكؿ العربي  

 انذونت
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()  مف المصدر االت : ب الستف دةالجدكؿ مف اعداد الب حث-  
 . 260(, ص 3003, ) أبك ظب ,  صندكؽ النقد العرب , 3003قتص دم العرب  المكحد التقرير اال



 

 

يقصػػػػػػػد بػػػػػػػ لت طيط االسػػػػػػػتراتيج   ػػػػػػػ  مجػػػػػػػػ ؿ  -غيدددددددا  التختددددددديت ال ددددددددت اتي:ي: .3
االقتصػػػػػػػ د كضػػػػػػػ   طػػػػػػػ  اقتصػػػػػػػ دي  بعيػػػػػػػد  المػػػػػػػدل يػػػػػػػتـ مػػػػػػػف  اللهػػػػػػػ  أدارة اقتصػػػػػػػ د 
الدكلػػػػػ  بهػػػػػدؼ تحقيػػػػػؽ التنميػػػػػ  االقتصػػػػػ دي  المكجػػػػػكدة, كقػػػػػد تميػػػػػز االقتصػػػػػ د العراقػػػػػ  

بب االكضػػػػػػػ ع السي سػػػػػػػي  التػػػػػػػ  طػػػػػػػكاؿ تأري ػػػػػػػ  بغيػػػػػػػ ب الت طػػػػػػػيط االسػػػػػػػتراتيج , بسػػػػػػػ
الحػػػػػػرب العراقيػػػػػػ   -االنقالبػػػػػػ ت العسػػػػػػكري  -مػػػػػػر بهػػػػػػ  العػػػػػػراؽ )االحػػػػػػتالؿ البريطػػػػػػ ن 

األمريكػػػػػػػػ  لمعػػػػػػػػراؽ(  الغػػػػػػػػزك –االقتصػػػػػػػػ دم  الحصػػػػػػػػ ر – ػػػػػػػػزك الككيػػػػػػػػت  -اإليرانيػػػػػػػػ 
كهػػػػػ  أكضػػػػػ ع منعػػػػػت اسػػػػػتمرار أم  طػػػػػ  اقتصػػػػػ دي , لػػػػػذلؾ كػػػػػ ف االقتصػػػػػ د العراقػػػػػ  

رحمػػػػػ  هػػػػػذ  األكضػػػػػ ع كالتغيػػػػػرات التػػػػػ  تنػػػػػت   دائمػػػػػ  مػػػػػ  يقػػػػػ  كبشػػػػػكؿ مب شػػػػػر تحػػػػػت
عنهػػػػػػ  سػػػػػػكا  عمػػػػػػ  السػػػػػػ ح  المحميػػػػػػ  كاالقميميػػػػػػ  كالدكليػػػػػػ  كالتػػػػػػ  تػػػػػػؤدم بػػػػػػدكره  الػػػػػػ  
تػػػػػػػػدهكر كتراجػػػػػػػػ  االقتصػػػػػػػػ د كضػػػػػػػػعؼ هي كمػػػػػػػػ  االس سػػػػػػػػي . كقػػػػػػػػد نػػػػػػػػت  عػػػػػػػػف  يػػػػػػػػ ب 

 -:(0)يأت  الت طيط االستراتيج  عف االقتص د العراق  م 

المنتجػػػػ  الم ديػػػػ  كالبشػػػػري , بسػػػػبب سػػػػي دة الت مػػػػؼ الشػػػػديد  ػػػػ  مسػػػػتكل تطػػػػكر القػػػػكل  .أ 
عالقػػػػ ت االنتػػػػ ج شػػػػب  االقط عيػػػػ , كأعتمػػػػ د االسػػػػ ليب البدائيػػػػ  كالب ليػػػػ   ػػػػ  الزراعػػػػػ  

 كتػػػػػػػػدهكر مػػػػػػػػف جهػػػػػػػػ , كالػػػػػػػػبط  الشػػػػػػػػديد  ػػػػػػػػ  نمػػػػػػػػك العالقػػػػػػػػ ت االنت جيػػػػػػػػ  الراسػػػػػػػػم لي 
 الصن ع  التحكيمي  مف جه  أ رل.

صػػػػػػػػدير الػػػػػػػػنفط ال ػػػػػػػػ ـ, التبعيػػػػػػػػ  االقتصػػػػػػػػ دي  التػػػػػػػػ  نتجػػػػػػػػت عػػػػػػػػف االعتمػػػػػػػػ د عمػػػػػػػػ  ت .ب 
لتغطيػػػػػ  ح جػػػػػ  االسػػػػػكاؽ المحميػػػػػ  مػػػػػف السػػػػػم  االسػػػػػتهالكي  كال ػػػػػدم ت, كتظهػػػػػر هػػػػػذ  
التبعيػػػػػػ  بكضػػػػػػكح  ػػػػػػ  العجػػػػػػز الصػػػػػػ رخ  ػػػػػػ  الميػػػػػػزاف التجػػػػػػ رم, كميػػػػػػزاف المػػػػػػد كع ت 

 دكف عكائد النفط, كالك رة النسبي  عند احتس به .
                                                 

عػػػدن ف  رحػػػ ف الجػػػكاريف, القػػػدرة التن  سػػػي  لمػػػدكؿ العربيػػػ  )مػػػ  اشػػػ رة   صػػػ  الػػػ  العػػػراؽ( دراسػػػ   (0)
(, ص 3002تحميميػ  كمق رنػ , )ابػك ظبػ , مركػز األمػ رات لمدراسػ ت كالبحػكث اإلسػتراتيجي  , 

309 – 308 . 



 

 
 

سػػكداكي  السػػ بق  كلكػػف بػػ لر ـ مػػف ذلػػؾ تؤشػػر بعػػض الدراسػػ ت لتقمػػؿ مػػف الصػػكرة ال
كالػذم أدل الػ  د ػكؿ  3002كتؤكد أف )التغيير السي س  الذم حدث    العراؽ بعد عػ ـ 

االقتص د العراق  مرحم  جديدة مف التحرر كاالنفت ح بعد مرحم  االنغالؽ الت  مربه  طػكاؿ 
عميػػػ   ( نتيجػػػ  لمحصػػػ ر االقتصػػػ دم الػػػذم  ػػػرض عميػػػ  كنظػػػران لمػػػ 3002- 0880المػػػدة )
حػػكؿ مػػف أ ػػ ؽ رحبػػ  لمتطػػكر كاالنػػدم ج  ػػ  االقتصػػ د العػػ لم  مػػرة أ ػػرل كب لتػػ ل  ذلػػؾ الت

 ضػػػكع السػػػكؽ العراقيػػػ  كالمنتجػػػ ت المحميػػػ  لمتنػػػ  س العػػػ لم .  فػػػ  مؤشػػػر معػػػدؿ النمػػػك 
الحقيق  لمن ت  المحم  اإلجم ل  أحتؿ العراؽ المركػز الثػ ن  بعػد دكلػ  قطػر كبمتكسػط نمػك 

( كقػػد تحقػػؽ ذلػػؾ نتيجػػ  الن فػػ ض معػػدؿ 3009-3001%(  ػػالؿ )02.29سػػنكم بمػػ  )
بسػبب الصػدم  االقتصػ دي  لمحػرب  3002النمك الحقيق  لمن ت  المحم  االجم ل     ع ـ 

التػػ  ق دتهػػ  الكاليػػ ت المتحػػدة ضػػد العػػراؽ كمػػ  أنتجػػ  مػػف ان فػػ ض  ػػ  انتػػ ج الػػنفط الػػذم 
 يمثؿ العصب الرئيس  ل يرادات    اقتص د العراؽ(.

  ع مرتبػ  العػراؽ اقتصػ دي ن ف دي  الحديث  ارتص ت االقتستج   تؤكد الدراك   نفس اال
حيث تؤشر تمؾ الدراس ت اف شب  مؤشر دين ميكي  األسػكاؽ كالتجػ رة كالت صػص  (0)اقميمي ن 

اصػػػػب  مرتفعػػػػ ن قي سػػػػ ن الػػػػ  الػػػػدكؿ األ ػػػػرل  ػػػػ  المنطقػػػػ  حيػػػػث حػػػػ ز العػػػػراؽ عمػػػػ  نسػػػػب  
%( 0036%( ككػػػذلؾ تػػػكنس )0039ردف )%( ثػػػـ األ0022%( كيػػػأت  بعػػػد  مصػػػر)0019)

                                                 

ل قتص د العراق  الذم ك ف يع ن   البني  التحتي  هذ  النتيج  ت تمؼ ا تال  ن كبيران لم  ك نت تع ني  (0)
مف األنهي ر شب  الت ـ كذلؾ نتيج  لم  اص به  مف ضعؼ كترهػؿ بسػبب  تػرة العقكبػ ت الدكليػ  

بؽ حيػث تػدهكر الت  ع شه  العراؽ عم  مدار اكثر مف عقد مف الزمػ ف ايػ ـ نظػ ـ البعػث السػ 
 1308المسػػتكل المعيشػػ  كارتفػػ ع معػػدؿ البط لػػ  كتػػدهكر معػػدؿ د ػػؿ الفػػرد السػػنكم الحقيقػػ  

كلمزيػد مػف المعمكمػ ت انظػر  3002دكالر حتػ  اذار  0300, الػ  مػ  دكف 0898دكالر عػ ـ 
, 21 ميػػؿ العنػػ ن , مشػػكالت اعػػ دة األعمػػ ر  ػػ  العػػراؽ, سمسػػم  كراسػػ ت إسػػتراتيجي , العػػدد 

 . 9 – 6, ص (3002 ب ألهراـ, رة, مركز الدراس ت السي سي  كاإلستراتيجي )الق ه



 

 

ثػػػػـ قطػػػػر  %(0092كيتفػػػػكؽ عمػػػػ  العػػػػراؽ الككيػػػػت اذا بمغػػػػت مؤشػػػػر دين ميكيػػػػ  األسػػػػكاؽ )
 جدكؿ يكض  ذلؾ. (2كالجدكؿ رقـ )%( 0093ثـ األم رات بم  ) %(60)

 ()نت ئ  قي س مؤشر دين ميكي  األسكاؽ كالمنتج ت كالت صص
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   ػػػ  هػػػك ح لػػػ  مػػػف عػػػدـ التػػػكازف تصػػػيب اقتصػػػ د الدكلػػػ  كينػػػت  عنػػػ  سػػػك -:التضدددخ  .2
, كذلػؾ ألف التضػ ـ يعيػد است داـ المكارد االقتص دي , كه  ح لػ  تهػدد ر  هيػ  السػك ف

 ل   ئػػ  قميمػػ  مػػف السػػك ف عمػػ  حسػػ ب بقيػػ  السػػك ف. كيرجػػ  معظػػـ تكزيػػ  الثػػركة لصػػ
 االقتص دييف سبب التض ـ ال  نمك كمي  النقكد مق رن  ب إلنت ج الحقيق . 

                                                 

( )  عدن ف  رح ف الجكاريف, القدرة التن  سي  لمدكؿ العربي  )م  اش رة   ص  ال  العراؽ( دراسػ  تحميمػ
 .321كمق رن , مصدر سبؽ ذكر , ص 



 

 
 

كيشير تعبير التض ـ ال  ح ل  االرتف ع    المسػتكل العػ ـ ل سػع ر بشػكؿ مسػتمر 
نفقػػػػ ت المعيشػػػػ   كبمعػػػػدالت تفػػػػكؽ معػػػػدالت نمػػػػك الػػػػد ؿ القػػػػكم  , كهػػػػذا يػػػػؤدم الػػػػ  ر ػػػػ 

بمعدالت اكبر مف زي دة معدالت مستكل المعيش  ذات . كيع ن  االقتصػ د العراقػ  مػف هػذ  
المشكم  ال طيرة حيث يعد التض ـ صف  اس سي  مف صف ت  , كقػد ادل ذلػؾ الػ  حصػكؿ 
عدـ تكازف بيف طبق ت المجتم  العراق  كبركز طبق  كاسع  مػف الفقػرا  الػذيف يعيشػكف  قػر 

رقػػـ  جػػدكؿكال( دكالر  ػػ  اليػػـك 0.39األبعػػ د كمنهػػ   ػػط الفقػػر المػػدق  الػػذم يبمػػ  )متعػػدد 
 يكض  ذلؾ. (1)

 ()3002البمداف العربي     دليؿ الفقر المتقدـ اإلبع د لع ـ 

 انجهذ

دنٍم انفقز انمزؼذد 

 االثؼبد

انسكبن انذٌه ٌؼٍشىن فً فقز 

 مزؼذد االثؼبد

انسكبن انذٌه ٌؼٍشىن 

انسكبن انذٌه  مرحذ خط فقز انذخ

ٌؼٍشىن رحذ 

 خط انفقز

 ثبنمئخ
 انقٍمخ انسىخ

 مجمىع انسكبن
شذح 

انحزمبن 

 ثبنمئخ

اقم مه 

0.22 

دوالر 

 ثبنٍىو

اقم مه 

دوالرٌه 

 ثبنٍىو
 ثبَالف ثبنمئخ

 00.0 2اقم مه  1.0 0..0 0.2 ..2 1.110 2111 االردن

 22.2 ..02 0.7 1.7. 0.511 5.1 .1.12 2110 مصز

 02.0 05.1 0.7 07.2 0.1.0 2.2 1.120 2115 سىرٌب

 1.1 1..0 2.2 2.0. 0.207 01.5 1.1.0 2117 انمغزة

 22.1 ..20 2.0 0.0. 0.115 2..0 1.121 2115 انؼزاق

                                                 

(): الجدكؿ مف اعداد الب حث ب الستن د ال  المصدر االت- 
United nations Development Programme [UNDP], op. cit , pp 160-161 كذذن   

 , World Bank , world Development indicaters 2013,(Washingtonاوظذز    

DC: the Bank , 2013), PP. 27-30 

 كػػذلؾ أنظػػر البي نػػ ت حػػكؿ  ػػط الفقػػر الػػكطن : أنظػػر ج معػػ  الػػدكؿ العربيػػ , االم نػػ  الع مػػ , التقريػػر
نقػػػػال   كػػػػ ب   239(, ص 3/9, الممحػػػػؽ الػػػػرقـ )3003االقتصػػػػ دم العربػػػػ  المكحػػػػد القػػػػ هرة,

مصػػدر سػػبؽ ذكػػر , ص  ال ػػكرم, مؤشػػرات اجتم عيػػ  كاقتصػػ دي  م تػػ رة  ػػ  البمػػداف العربيػػ ,
089-089. 



 

 

مػػػف  3002طبيعػػ  ك صػػػ ئص النظػػػ ـ السي سػػ  العراقػػػ  بعػػد عػػػ ـ  البػػػ حثيفتؤشػػر 
( 19, 6, 9, 0  صػ  المػكاد ) 3009اد الػكاردة  ػ  دسػتكر عػ ـ  الؿ تحميػؿ بعػض المػك 

 قػػد نصػػت المػػ دة األكلػػ  )ذ( ))جمهكريػػ  العػػراؽ دكلػػ  اتح ديػػ  كاحػػدة مسػػتقم  ذات سػػي دة 
ك مم , نظ ـ الحكـ  يه  جمهكرم ني ب  )برلمػ ن ( كديمقراطػ  كهػذا الدسػتكر ضػ مف لكحػدة 

طبيع  النظ ـ السي س  العراق  مف الن حيػ  العراؽ. كعم  اس س مض ميف تمؾ المكاد تتبيف 
 :(0)الدستكري  كم  يأت 

 .شكؿ الحككم  جمهكرم .0

 .شكؿ الدكل  اتح دم .3

اسػػػػػػمكب الحكػػػػػػـ ديمقراطػػػػػػ , نكعػػػػػػ  نيػػػػػػ ب , ام يقػػػػػػـك عمػػػػػػ  اسػػػػػػ س انت ػػػػػػ ب الشػػػػػػعب  .2
 .العراق  بصفت  مصدران لمسمط ت كشرعيته , لنكاب يمثمكن 

 .نكع النظ ـ السي س  برلم ن  .1

القػػػػػػ  بػػػػػػيف السػػػػػػمط ت االتح ديػػػػػػ , التشػػػػػػريعي , كالتنفيذيػػػػػػ , كالقضػػػػػػ ئي  هػػػػػػ  صػػػػػػكرة الع .9
 الفصؿ  يم  بينه .

ك ػػػػ  ضػػػػك  مػػػػ  ذكػػػػر يمكػػػػف تقسػػػػيـ ركػػػػ ئز النظػػػػ ـ السي سػػػػ  لمدكلػػػػ  العراقيػػػػ  بعػػػػد 
كهػػػػػػ  ثالثػػػػػػ  رئ سػػػػػػ  الجمهكريػػػػػػ , البرلمػػػػػػ ف, السػػػػػػمط   3002االحػػػػػػتالؿ األمريكػػػػػػ  عػػػػػػ ـ 

 :(3)التنفيذي  )مجمس الكزرا ( ككم  يأت 

                                                 

عمػػػػ  هػػػػ دم حميػػػػدم الشػػػػكراكم, طبيعػػػػ  ك صػػػػ ئص النظػػػػ ـ السي سػػػػ  العراقػػػػ , )ب بػػػػؿ, كميػػػػ  . د (0)
 . 0(, ص3003مع  ب بؿ, الق نكف, ج 

عػػ مر قػػ در بػػ جالف, طبيعػػ  االنظمػػ  السي سػػي  كالدكلػػ  العراقيػػ , دراسػػ  سي سػػ  مق رنػػ   ػػ  العمػػـك (3)
السي سػػػي , رسػػػػ ل  م جسػػػتير  ػػػػ  العمػػػػـك السي سػػػي  ) يػػػػر منشػػػػكرة(, )الػػػدانم رؾ, كميػػػػ  القػػػػ نكف 

 .009 -001(, ص 3000كالسي س , االك ديمي  العربي  المفتكح ,



 

 
 

اف رئ سػػػػػػػ  الجمهكريػػػػػػػ  هػػػػػػػك أعمػػػػػػػ  منصػػػػػػػب إدارم لمدكلػػػػػػػ   - ئا ددددددد  ال:م و يددددددد : .0
, كالػػػػػػذم يػػػػػػنص 3009العراقيػػػػػػ  ك ػػػػػػؽ الدسػػػػػػتكر الػػػػػػذم أجػػػػػػرل االسػػػػػػتفت   عميػػػػػػ  عػػػػػػ ـ 

 ػػػػػ  م دتػػػػػ  السػػػػػ بع  كالسػػػػػتكف عمػػػػػ  أف رئػػػػػيس الجمهكريػػػػػ  هػػػػػك رئػػػػػيس الدكلػػػػػ , كرمػػػػػز 
 لدسػػػػػػػتكر, يمثػػػػػػػؿ سػػػػػػػي دة الػػػػػػػبالد, كيسػػػػػػػهر عمػػػػػػػ  ضػػػػػػػم ف االلتػػػػػػػزاـ ب كحػػػػػػػدة الػػػػػػػكطف,

كالمح  ظػػػػػػػػ  عمػػػػػػػػ  اسػػػػػػػػتقالؿ العػػػػػػػػراؽ, كسػػػػػػػػي دت , ككحدتػػػػػػػػ , كسػػػػػػػػالم  أراضػػػػػػػػي  ك قػػػػػػػػأ 
ألحكػػػػػ ـ الدسػػػػػتكر, ك ػػػػػ  المػػػػػ دة الث نيػػػػػ  كالسػػػػػبعكف مػػػػػف الدسػػػػػتكر تمػػػػػدد كاليػػػػػ  رئػػػػػيس 
الجمهكريػػػػػػػ  بػػػػػػػأرب  سػػػػػػػنكات, كيجػػػػػػػكز أنت  بػػػػػػػ  لكاليػػػػػػػ  ث نيػػػػػػػ , كتنتهػػػػػػػ  كاليػػػػػػػ  رئػػػػػػػيس 

 -صالحي ت مف أبرزه : بأنته   دكرة مجمس النكاب كيتكل  الجمهكري 
 إصػػػػدار العفػػػػك العػػػػ ـ ال ػػػػ ص بتكصػػػػي  مػػػػف رئػػػػيس مجمػػػػس الػػػػكزرا , ب سػػػػتثن   مػػػػ  .أ 

يتعمػػػػػػػػػؽ بػػػػػػػػػ لحؽ ال ػػػػػػػػػ ص كالمحكػػػػػػػػػكميف ب رتكػػػػػػػػػ ب الجػػػػػػػػػرائـ الدكليػػػػػػػػػ , االرهػػػػػػػػػ ب, 
 كالفس د الم ل  كاالدارم.

المصػػػػػ دق  عمػػػػػ  المع هػػػػػدات, كاالتف قيػػػػػ ت الدكليػػػػػ , بعػػػػػد مكا قػػػػػ  مجمػػػػػس النػػػػػكاب,  .ب 
 ميه  بعد مض   مس  عشر يكم  مف تأري  تسممه .كتعد مص دق  ع

يصػػػػػ دؽ كيصػػػػػػدر القػػػػػػكانيف التػػػػػػ  يسػػػػػػنه  مجمػػػػػػس النػػػػػػكاب, كتعػػػػػػد مصػػػػػػ دق  عميهػػػػػػ   .ج 
 بعد مض   مس  عشر يكم  مف تأري  .

يتجػػػػػػ كز  مسػػػػػ  عشػػػػػػر  دعػػػػػكة مجمػػػػػس النػػػػػػكاب المنت ػػػػػب لالنعقػػػػػػ د  ػػػػػالؿ مػػػػػد  ال .د 
ت اال ػػػػػػرل يكمػػػػػػ  مػػػػػػف تػػػػػػأري  المصػػػػػػ دق  عمػػػػػػ  نتػػػػػػ ئ  االنت  بػػػػػػ ت, ك ػػػػػػ  الحػػػػػػ ال

 المنصكص عميه     الدستكر.
 قبكؿ السفرا   .ق 
 إصدار المراسيـ الجمهكري  .ك 
كالتػػػػػػ  يقصػػػػػد بهػػػػػ  االنتقػػػػػػ ؿ التػػػػػدريج  بػػػػػػ لعراؽ   بػػػػػػدأت الفتػػػػػرة االنتق ليػػػػػ -:الب لمدددددا  .3

الػػػػػ  حككمػػػػػػ  برلمػػػػػ ف دائميػػػػػػيف ب نت  بػػػػػ ت البرلمػػػػػػ ف العراقػػػػػ  المؤقػػػػػػت كالػػػػػذم يسػػػػػػم  



 

 

كك نػػػػػػت  3009كػػػػػػ نكف الثػػػػػػ ن   20   ػػػػػػ  أيضػػػػػػ  الجمعيػػػػػػ  الكطنيػػػػػػ  العراقيػػػػػػ  المؤقتػػػػػػ
المهػػػػػػ ـ الرئيسػػػػػػي  لهػػػػػػذ  الحككمػػػػػػ  هػػػػػػ  االعػػػػػػداد لقيػػػػػػ ـ االنت  بػػػػػػ ت العراقيػػػػػػ  ال تيػػػػػػ ر 

سػػػػػػنكات, كالتصػػػػػػديؽ عمػػػػػػ  مسػػػػػػكدة  1برلمػػػػػػ ف كحككمػػػػػػ  دائميػػػػػػ   ػػػػػػ  العػػػػػػراؽ مػػػػػػدته  
الدسػػػػػػتكر الػػػػػػذم كتػػػػػػب مػػػػػػف قبػػػػػػؿ الجمعيػػػػػػ  الكطنيػػػػػػ  العراقيػػػػػػ   ػػػػػػ  الحككمػػػػػػ  العراقيػػػػػػ  

 ػػػػػػ   3009حزيػػػػػػراف  09ـ التصػػػػػػديؽ عمػػػػػػ  مسػػػػػػكدة الدسػػػػػػتكر  ػػػػػػ  االنتق ليػػػػػػ  كقػػػػػػد تػػػػػػ
المسػػػػػػػكدة بمث بػػػػػػػ  الدسػػػػػػػتكر العراقػػػػػػػ   إقػػػػػػػرارعمػػػػػػػ   ب أل مبيػػػػػػػ اسػػػػػػػتفت   شػػػػػػػعب  كا ػػػػػػػؽ 

االكلػػػػ  منػػػػػ  ليعػػػػػرؼ  ةالػػػػدائـ كيشػػػػػير النظػػػػ ـ الػػػػػدا م  لمجمػػػػس النػػػػػكاب العراقػػػػ  المػػػػػ د
مجمػػػػػػػػػػػس النػػػػػػػػػػػكاب بأنػػػػػػػػػػػ  هػػػػػػػػػػػك السػػػػػػػػػػػمط  التشػػػػػػػػػػػريعي  كالرئ سػػػػػػػػػػػي  العميػػػػػػػػػػػ , كيمػػػػػػػػػػػ رس 

مػػػػػػف الدسػػػػػػتكر كالمػػػػػػكاد اال ػػػػػػرل  60 ة تص صػػػػػ ت المنصكصػػػػػػ  عميهػػػػػػ   ػػػػػػ  المػػػػػ داال
ذات الصػػػػػػم  أمػػػػػػ  المػػػػػػ دة الث لثػػػػػػ  منػػػػػػ   تؤكػػػػػػد أنػػػػػػ  يكفػػػػػػؿ أحكػػػػػػ ـ هػػػػػػذا النظػػػػػػ ـ حريػػػػػػ  
التعبيػػػػر عػػػػف الػػػػرام كالفكػػػػر لجميػػػػ  اعضػػػػ   مجمػػػػس النػػػػكاب أيػػػػ  ك نػػػػت أتج هػػػػ تهـ أك 

سػػػػػتكر, كتضػػػػػمف حريػػػػػ  بمػػػػػ  ال يتعػػػػػ رض كأحكػػػػػ ـ الد أنتمػػػػػ ئتهـ السي سػػػػػي  أك الحزبيػػػػػ 
المع رضػػػػػػػػ  المكضػػػػػػػػكعي  كالنقػػػػػػػػد البنػػػػػػػػ  , كتحقيػػػػػػػػؽ التعػػػػػػػػ كف بػػػػػػػػيف مجمػػػػػػػػس النػػػػػػػػكاب 

مػػػػػف النظػػػػػ ـ  20كالمؤسسػػػػػ ت الدسػػػػػتكري  اال ػػػػػرل كيمػػػػػ رس المجمػػػػػس بمكجػػػػػب المػػػػػ دة
 :(0)الدا م   ي  اال تص ص ت الت لي  كمف أبرزه 

 اصدار النظ ـ الدا م  ال  ص ب   -:اول
ذم يعػػػػػ ل  أسػػػػػتبداؿ أعضػػػػػ ئ   ػػػػػ  ح لػػػػػ  االسػػػػػتق ل  اك الك ػػػػػ ة تشػػػػػري  القػػػػػ نكف الػػػػػ -:ثانيدددددا

 سبب أ ر ألمأك  قداف العضكي  
 ػػػػ  مشػػػػ ري  القػػػػكانيف المقترحػػػػ   ػػػػ  مجمػػػػس الرئ سػػػػ  أك مجمػػػػس الػػػػكزرا   النظػػػػر -:ثالثددددا

بمػػػػػػ   ػػػػػػ  ذلػػػػػػؾ مشػػػػػػركع  قػػػػػػ نكن  المكازنػػػػػػ  الع مػػػػػػ  لمدكلػػػػػػ  كالمكازنػػػػػػ  التكميميػػػػػػ , 
المن قمػػػػػػػ  بػػػػػػػيف  بػػػػػػػإجرا كي ػػػػػػػكؿ أيضػػػػػػػ   كالمصػػػػػػػ دق  عمػػػػػػػ  الحسػػػػػػػ ب ت ال ت ميػػػػػػػ ,

                                                 

 6/3006/ 09لنظ ـ الدا م  لمجمس الكزرا  العراق , ا(0)



 

 
 

ابػػػػػػكاب ك صػػػػػػكؿ المكازنػػػػػػ  الع مػػػػػػ   كت فػػػػػػيض مجمػػػػػػؿ مب لغهػػػػػػ  كلػػػػػػ  ايضػػػػػػ  عنػػػػػػد 
الضػػػػػركرة أف يقتػػػػػرح عمػػػػػ  مجمػػػػػس الػػػػػكزرا  زيػػػػػ دة اجمػػػػػ ل  مبػػػػػ ل  النفقػػػػػ ت كذلػػػػػؾ 

 مف الدستكر. 63ك ق  لمم دة/ 
اعمػػػػ ؿ المصػػػػ دق  عمػػػػ  مكازنػػػػ  مسػػػػتقم  ككا يػػػػ  لمقضػػػػ   كيتػػػػكل  مجمػػػػس النػػػػكاب  -: ابعددددا

( مػػػػػػػف النظػػػػػػػ ـ الػػػػػػػدا م  23) ةالرق بػػػػػػػ  عمػػػػػػػ  السػػػػػػػمط  التنفيذيػػػػػػػ  بمكجػػػػػػػب المػػػػػػػ د
 -كه  أبرزه :  كتتضمف الرق ب  الصالحي ت الت لي

مسػػػػػ  ل  أعضػػػػػ   مجمػػػػػس الرئ سػػػػػ  كمسػػػػػ  ل  كاسػػػػػتجكاب أعضػػػػػ   مجمػػػػػس الػػػػػكزرا   -:اول
 بمف  يهـ رئيس الكزرا  كام مسؤكؿ ا ر    السمط  التنفيذي 

التحقيػػػػػػؽ مػػػػػػ  أم مػػػػػػف المسػػػػػػؤكليف المشػػػػػػ ر الػػػػػػيهـ  ػػػػػػ  أعػػػػػػال  بشػػػػػػأف ام اجػػػػػػرا   -:ث نيػػػػػػ 
 كاقع  يرل المجمس أن  له  عالق  ب لمصمح  الع م  أك حقكؽ المكاطنيف

 3009ك ػػػػػػؽ الدسػػػػػػتكر العراقػػػػػػ  لعػػػػػػ ـ  -ال ددددددمت  التن)يجيدددددد  )م:مدددددد  الددددددو  ا  : .2
))لػػػػػػػيس هنػػػػػػػ ؾ قػػػػػػػ نكف لمسػػػػػػػمط  التنفيذيػػػػػػػ  الػػػػػػػذم يحػػػػػػػدد صػػػػػػػالحي ت رئػػػػػػػيس الػػػػػػػكزرا  

ي ت الػػػػػػػكزرا  كصػػػػػػػػالحي ت رئػػػػػػػيس الجمهكريػػػػػػػػ , كاال تص صػػػػػػػ ت المتب دلػػػػػػػػ  كصػػػػػػػالح
كأحي نػػػػ   بيػػػػنهـ كب لتػػػػ ل   ػػػػأف هػػػػذا االمػػػػر يعطػػػػ  صػػػػالحي ت كاسػػػػع  لػػػػرئيس الػػػػكزرا ,

يمتػػػػػػد ليأ ػػػػػػذ صػػػػػػالحي ت مكجػػػػػػكدة  ػػػػػػ  الدسػػػػػػتكر لػػػػػػرئيس الجمهكريػػػػػػ  أك يتنػػػػػػزؿ الػػػػػػ  
العراقػػػػػػ    ػػػػػ  الدسػػػػػتكر 92 ةصػػػػػالحي ت الػػػػػكزير((, كك ػػػػػؽ الفقػػػػػرة االكلػػػػػ  مػػػػػف المػػػػػ د

مرشػػػػػ  الكتمػػػػػ  الني بيػػػػػ  االكثػػػػػر عػػػػػددا بتشػػػػػكيؿ  يكمػػػػػؼ رئػػػػػيس الجمهكريػػػػػ  3009لعػػػػػ ـ 
االكلػػػػػػػ    الجمسػػػػػػػ مجمػػػػػػػس الػػػػػػػكزرا   ػػػػػػػالؿ  مسػػػػػػػ  عشػػػػػػػر يكمػػػػػػػ  مػػػػػػػف تػػػػػػػ ري  أنعقػػػػػػػ د

لمجمػػػػس النػػػػكاب ب سػػػػتثن   الح لػػػػ  المنصػػػػكص عميهػػػػ   ػػػػ  الفقػػػػرة )ب(  ػػػػ  البنػػػػد ث نيػػػػ  
الؿ  مسػػػػػػ  عشػػػػػػر يكمػػػػػػ  مػػػػػػف مػػػػػػف هػػػػػػذا الدسػػػػػػتكر, أذ يكػػػػػػكف التكميػػػػػػؼ  ػػػػػػ 9 ةكالمػػػػػػ د

 ت ري  أنت  ب رئيس الجمهكري .
 -يأت : كمف أبرز صالحي ت رئيس الكزرا  م 



 

 

ت طػػػػػػيط كتنفيػػػػػػذ السي سػػػػػػ  الع مػػػػػػ  لمدكلػػػػػػ , كال طػػػػػػط الع مػػػػػػ , كاالشػػػػػػراؼ عمػػػػػػ  -أ
 عمؿ الكزارات كالجه ت  ير المرتبط  بكزارة

 قتراح مشركع ت القكانيفا -ب
 لقرارات كبهدؼ تنفيذ القكانيف صدار االنظم , كالتعميم ت, كاإ -ج
اعػػػػػػػػداد مشػػػػػػػػركع المكازنػػػػػػػػ  الع مػػػػػػػػ , كالحسػػػػػػػػ ب ت ال ت ميػػػػػػػػ , ك طػػػػػػػػط التنميػػػػػػػػ   -د

تعػػػػػػػرض الػػػػػػػ  كثيػػػػػػػر مػػػػػػػف  3002كجػػػػػػػدير ب لػػػػػػػذكر أف النظػػػػػػػ ـ السي سػػػػػػػ  العراقػػػػػػػ  بعػػػػػػػد 
بنػػػػػػػ   نظػػػػػػػ ـ ديمقراطػػػػػػػ  أتحػػػػػػػ دم حيػػػػػػػث أف الديمقراطيػػػػػػػ  د التحػػػػػػػدي ت ك  صػػػػػػػ  أنػػػػػػػ  يريػػػػػػػ

سي سػػػػػػػػي ,  نمػػػػػػػػ  اصػػػػػػػػبحت ضػػػػػػػػركرةا  ك  ن مث ليػػػػػػػػ ن شػػػػػػػػركعم ب لنسػػػػػػػػب  الػػػػػػػػ  العػػػػػػػػراؽ لػػػػػػػػـ تعػػػػػػػػد
كمجتمعيػػػػػػػ , كحضػػػػػػػ ري  ممحػػػػػػػ , كتسػػػػػػػتدع  الديمقراطيػػػػػػػ  كجػػػػػػػكد أجمػػػػػػػ ع  مطمػػػػػػػؽ عمػػػػػػػ  
النظػػػػػػػػ ـ االس سػػػػػػػػ  كيتضػػػػػػػػمف عمػػػػػػػػ  كػػػػػػػػؿ مجمكعػػػػػػػػ ت العػػػػػػػػراؽ االجتم عيػػػػػػػػ  أف تعتػػػػػػػػرؼ 

 (0)قميم  شرع  كاحدإبدكل  العراؽ ككي ف 
 البعثػػػػػػػ  النظػػػػػػػ ـ تتراكمػػػػػػػ  مػػػػػػػف 3002 بعػػػػػػػد العراقػػػػػػػ  السي سػػػػػػػ  النظػػػػػػػ ـ كعػػػػػػػ ن 

 لحسػػػػػػػـ القػػػػػػػكة اسػػػػػػػت داـ  ػػػػػػػالؿ مػػػػػػػف المنطقػػػػػػػ  دكؿ تجػػػػػػػ   الط ئشػػػػػػػ  كسي سػػػػػػػ ت  السػػػػػػػ بؽ
 العراقػػػػػ  الغػػػػػزك  ػػػػػ  تجسػػػػػد مػػػػػ  كهػػػػػذا التفػػػػػ كض طريػػػػػؽ عػػػػػف كلػػػػػيس جيرانػػػػػ  مػػػػػ  عالق تػػػػ 
 ك نػػػػػػت مغػػػػػػ مرات ل ػػػػػػكض المفػػػػػػرط التسػػػػػػم  هيمنػػػػػػ  عػػػػػػف ن هيػػػػػػؾ, 0880 عػػػػػػ ـ لمككيػػػػػػت
 ممػػػػ  االسػػػػتقرار كعػػػػدـ  كضػػػػ  مػػػػف تبعػػػػ  كمػػػػ  3002 عػػػػ ـ منػػػػذ العػػػػراؽ يع نيػػػػ  لمػػػػ  سػػػػبب 
 .  (3)برمته  ال مي  منطق  استقرار عم  أثر

                                                 

(, )الشػ رق , 3006-3002يسرم أحمد عزب كم, العممي  السي سي     العراؽ  ػ  ظػؿ االحػتالؿ ) (0)
 369-366(, ص 3009مركز ال مي   لمدراس ت, دار ال مي  لمصح    كالطب ع  كالنشر, 

االعتب رات السي سي  كاالقتص دي , ندكة مركػز ال مػي   د. عبد الرزاؽ الف رس, اع دة اعم ر العراؽ:( 3)
كرد  ػ  العػراؽ: الكاقػ  كالمسػتقبؿ )نػدكات(, )الشػ رق , مركػز ال مػي   3002لمدراس ت, حزيراف 

 . 96-99(,  ص 3006لمدراس ت, دار ال مي  لمصح    كالطب ع  كالنشر, 



 

 
 

, 3002 عػػ ـ منتصػػؼ منػػذ العػػراؽ  ػػ  الجديػػدة االمنيػػ  االجهػػزة بنػػ   عمميػػ  بػػدأت
 لمحػ الت العراقيػ  الشػرط   ػدم ت كحػدة مػف يتػألؼ لمشػرط  جديد جه ز أنش   ال  كهد ت
 المعنيػػ  السػػري  التػد ؿ قػػكات  يػػ  اسػتحدثت جديػػدا كجػػيش, الحػدكد حم يػػ  كقػػكات, الط رئػ 
, النظػػ م  الجػيش ج نػب الػػ  االرهػ ب لمك  حػ  ال  صػ  العمميػػ ت كقػكات, التمػرد بمك  حػ 
 االجهػػزة هػذ   ػ  عن صػر لتجنيػػد  طػط ككضػعت الجكيػ  كالقػػكات, السػ حمي  الػد  ع كقػكات
 كحتػػ  3006 عػػ ـ منتصػػؼ منػػذ عممي تيػػ  طبيعػػ  أكتسػػبت تدريبيػػ  لبػػرام   ضػػكعهـ بعػػد
 القػػػكات مػػػف مح كلػػػ  ك ػػػ  (0)عنصػػػرا 929088 الع ممػػػ  القػػػكات أجمػػػ ل  بمػػػ  3009 اذار

لتحقيػػؽ نػػكع مػػف أسػػتثم ر الط قػػ ت العراقيػػ  ل دمػػ  االمػػف الػػدا م  أتجهػػت الػػ   االمريكيػػ 
صػػػحكة( تسػػػمي  العشػػػ ئر السػػػني  مػػػف  ػػػالؿ كيػػػ ف تنظيمػػػ  مسػػػم  عػػػرؼ بأسػػػـ )مجػػػ لس ال

كقػد نفػذ ذلػؾ أبتػدأ  3000برع ي  امريكي  ك )مج لس االنق ذ كاالسن د( برع يػ  حككميػ  بعػد 
بمكجػػػب أتفػػػ ؽ بػػػيف مجمػػػس أنقػػػ ذ االنبػػػ ر كالقػػػكات  3006 ػػػ  مح  ظػػػ  االنبػػػ ر منػػػذ ايمػػػكؿ 

دكالر شػهري  لمح ربػ   200ثالث  أشهر ق بم  لمتجديد كيتق ض  المتطكعػكف   االمريكي  مدت
السمفي  المسمح     المح  ظ . كقد تكال  تشكيؿ هػذ  المجػ لس  ػ  المػدف ذات  التنظيم ت

شػػػيعي ( بعػػػد إلحػػػ ؽ هزيمػػػ  ب لجم عػػػ ت  -اال مبيػػػ  السػػػني  ك ػػػ  المػػػدف الم تمطػػػ  )سػػػني  
 90مئػػ  كثالثػػيف مجمسػػ  تضػػـ  3009المسػػمح  هنػػ ؾ, كقػػد بمػػ  عػػدده  حتػػ  مطمػػ  عػػ ـ 

% مػف أجمػ ل  المتطػكعيف, كتتػكل  90سػبت  الؼ متطكع, كيشػكؿ العػرب السػن  مػنهـ مػ  ن

                                                 

(1)Us Embassy in Baghdad,) )Iraq weekly status Report of April 2008 " us 

Department of state- Bureau of near Eastern affairs,2008, p12. 

بعػػد االحػػتالؿ االمريكػػ  لمعػػراؽ,  مػػ   نقػػال عػػف أيمػػ ف أحمػػد رجػػب, النظػػ ـ االقميمػػ  العربػػ   ػػ  مرحمػػ
 . 319-319(, ص 3000)بيركت, مركز دراس ت الكحدة العربي , 



 

 

التنظيمػػ ت  هػػذ  القػػكات بصػػف  اس سػػي  ادارة نقػػ ط التفتػػيش  ػػ  تمػػؾ المنػػ طؽ تحسػػب ن لعػػكدة
 .(0)المسمح  اليه , كال يتـ تدريب المتطكعيف عم  تنفيذ ام عممي ت عسكري 

% مػػػػػػف عن صػػػػػػر الصػػػػػػحكات  ػػػػػػ  االجهػػػػػػزة االمنيػػػػػػ  لػػػػػػكزارات  30كقػػػػػػد تػػػػػػـ دمػػػػػػ  
أجػػػػػػػػرا  عػػػػػػػػدد مػػػػػػػػف اال تبػػػػػػػػ رات, كالتحريػػػػػػػػ ت  حػػػػػػػػكؿ اصػػػػػػػػح ب  كالػػػػػػػػد  ع بعػػػػػػػػدالدا ميػػػػػػػػ  

أف حصػػػػػػؿ عمػػػػػػ   تبقػػػػػػ  مػػػػػػف هػػػػػػذ  القػػػػػػكات سػػػػػػيتـ تسػػػػػػريح  بعػػػػػػد طمبػػػػػػ ت الػػػػػػدم . أف مػػػػػػ 
تػػػػػػػدريب حػػػػػػػكؿ كيفيػػػػػػػ  ضػػػػػػػبط مػػػػػػػدا ؿ المػػػػػػػدف, كمػػػػػػػ  صػػػػػػػ حب ذلػػػػػػػؾ مػػػػػػػنهـ كلػػػػػػػك جزئػػػػػػػ  
السػػػػػػػػػػتراتيجي  الحككمػػػػػػػػػػ  العراقيػػػػػػػػػػ   مػػػػػػػػػػف مح ربػػػػػػػػػػ  الجم عػػػػػػػػػػ ت عػػػػػػػػػػف طريػػػػػػػػػػؽ التر يػػػػػػػػػػب 

لضػػػػػػػػرب الدكلػػػػػػػػ  مػػػػػػػػف  اللهػػػػػػػػ  كنػػػػػػػػكع مػػػػػػػػف االلتفػػػػػػػػ ؼ عمػػػػػػػػ  أصػػػػػػػػؿ تككينهػػػػػػػػ   كالترهيػػػػػػػػب
 .(3)الت  انيطت اليه  لحم ي  االمف الدا م   كالمهم

كمػػػػػف ج نػػػػػب الػػػػػكاردات العسػػػػػكري  العراقيػػػػػ   قػػػػػد أسػػػػػتكرد العػػػػػراؽ أسػػػػػمح  كمعػػػػػدات 
مػػػػػػػػػػػف كنػػػػػػػػػػػدا,  3008-3009مميػػػػػػػػػػػكف دكالر  ػػػػػػػػػػػ  الفتػػػػػػػػػػػرة بػػػػػػػػػػػيف  01.0حربيػػػػػػػػػػػ  بقيمػػػػػػػػػػػ  

كاالردف كب كسػػػػػػػػت ف كبكلنػػػػػػػػدا كركسػػػػػػػػي  كجنػػػػػػػػكب أ ريقيػػػػػػػػ   أيط ليػػػػػػػػ ,كهنغ ريػػػػػػػػ , ك  كاليكنػػػػػػػػ ف,
المتحػػػػػػػػدة, كبريط نيػػػػػػػػ  كأككرانيػػػػػػػػ ,   كككريػػػػػػػػ  الجنكبيػػػػػػػػ  كتركيػػػػػػػػ  كدكلػػػػػػػػ  االمػػػػػػػػ رات العربيػػػػػػػػ

كالكاليػػػػػػػػ ت المتحػػػػػػػػدة االمريكيػػػػػػػػ , كتضػػػػػػػػمنت كاردات العػػػػػػػػراؽ  ػػػػػػػػ  هػػػػػػػػذ  الفتػػػػػػػػرة طػػػػػػػػ ئرات 
يػػػػػػػكف دكالر, كسػػػػػػػفن ن مم 819مميػػػػػػػكف دكالر, كاليػػػػػػػ ت مدرعػػػػػػػ  بقيمػػػػػػػ   263حربيػػػػػػػ  بقيمػػػػػػػ  
كبػػػػػػ لر ـ مػػػػػػف ذلػػػػػػؾ  ػػػػػػ ف تنػػػػػػكع مصػػػػػػ در االسػػػػػػمح  قػػػػػػد مميػػػػػػكف دكالر,  90حربيػػػػػػ  بقيمػػػػػػ  

كطيػػػػػ ن جػػػػػدكؿ تسػػػػػبب  مػػػػػؿ  ػػػػػ  اسػػػػػتيع به  كالػػػػػ  نػػػػػكع مػػػػػف االربػػػػػ ؾ  ػػػػػ  التع مػػػػػؿ معهػػػػػ  
 .(2)يبيف االم كف الت  أستكرد منه  العراؽ كاردات  العسكري 
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نقػػػػال عػػػػف عبػػػػد الجميػػػػؿ زيػػػػد المرهػػػػكف, بػػػػرام  التسػػػػم   ػػػػ  ال مػػػػي  كالجػػػػكار, ) الدكحػػػػ , مركػػػػز الجزيػػػػرة 
.                                    91(, ص 3003لمدراس ت,   

 



 

 

تقػػ  ايػػراف  ػػرب أسػػي , كتحػػيط بهػػ  ب كسػػت ف, كأ غ نسػػت ف مػػف الشػػرؽ كتركيػػ  كالعػػراؽ 
عمػ ف  كبحػر العربػ  مف الغرب, كأرميني , كأذربيج ف, كتركمنسػت ف مػف الشػم ؿ الػ  ال مػي 

ف الجنػػػكب, كهػػػذا المكقػػػ  الجغرا ػػػ  جعػػػؿ ايػػػراف معبػػػر لممكاصػػػالت البريػػػ  بػػػيف الشػػػرؽ مػػػ
األقصػػ  مػػف أسػػي  كمنػػ طؽ البحػػر المتكسػػط, مػػف اكركبػػ ,  كمػػ  جعمهػػ   ػػ  ممتقػػ  المالحػػ  
الجكي  بيف الشرؽ كالغرب, كم  ك نت عم  مدل العصكر المتع قب  ممتقػ  التجػ ر كالعممػ   

 .(0) الم تمف  كالتي رات الفكري  كالحض ري
ه ئمػػػػػػ  عمػػػػػػ  مػػػػػػزج  كمػػػػػػ  سػػػػػػ هـ هػػػػػػذا المكقػػػػػػ  الجغرا ػػػػػػ  مػػػػػػف تزكيػػػػػػد ايػػػػػػراف بقػػػػػػدرة

كهضػػػػػػػـ كأمتصػػػػػػػ ص التػػػػػػػأثيرات الثق  يػػػػػػػ  التػػػػػػػ  تعرضػػػػػػػت لهػػػػػػػ , كمنحهػػػػػػػ  مركنػػػػػػػ  ك  يػػػػػػػ  
( مميػػػػػكف كػػػػػـ 0.69لتطكيػػػػػ  الثق  ػػػػػ ت االجنبيػػػػػ , كالتكيػػػػػؼ معه .كتصػػػػػؿ مسػػػػػ ح  ايػػػػػراف )

 تػػػػػػرا مجتمعػػػػػػ  كتتميػػػػػػز المعػػػػػػ لـ الطبيعيػػػػػػ مسػػػػػػ ح  مػػػػػػف  رنسػػػػػػ  كالم نيػػػػػػ  كأنجم كهػػػػػػ  أكبػػػػػػر
اليػػػػػػراف بكجػػػػػػكد الهضػػػػػػ ب, كالمجػػػػػػ رم الم ئيػػػػػػ , كاالكديػػػػػػ  ال صػػػػػػب  كالكاحػػػػػػ ت ال ضػػػػػػرا , 
كالصػػػػػح رم الش سػػػػػػع , هػػػػػذ  المعػػػػػػ لـ المتب ينػػػػػػ  اليػػػػػراف أثػػػػػػ رت اهتمػػػػػ ـ سػػػػػػك نه  ب لشػػػػػػعر, 

, كتعػػػػػػػػػػد ايػػػػػػػػػػراف أحػػػػػػػػػػدل أهػػػػػػػػػػـ الػػػػػػػػػػدكؿ التػػػػػػػػػػ  تحتػػػػػػػػػػؿ مكقعػػػػػػػػػػ  (3)كالمكسػػػػػػػػػػيق , كالفمسػػػػػػػػػػف 
 تيجي  مميزا كمؤثرا.جيكسترا

شػػػػػم ال, كممػػػػػ  يزيػػػػػد مػػػػػف أهميػػػػػ  ايػػػػػراف  10-39 هػػػػػ  تمتػػػػػد بػػػػػيف  طػػػػػ  عػػػػػرض 
الجيكسػػػػػتراتيجي  أنهػػػػػ  تػػػػػرل  ػػػػػ  منطقػػػػػ  ال مػػػػػي  مج لهػػػػػ  الحيػػػػػكم الرئيسػػػػػ  الػػػػػذم يحقػػػػػؽ 

                                                 

, كلمزيػد مػف 3(, ص3003, ج معػ  الممػؾ سػعكد,  نظ ـ التعميـ    ايراف, )الريػ ض, كميػ  التربيػ (0)
اهميػػ  المكقػػ  الجغرا ػػ  اليػػراف انظػػر طػػالؿ عتريسػػ , الجمهكريػػ  الصػػػعب ,  المعمكمػػ ت حػػكؿ

 .319(, ص 3006ايراف    تحكالته  الدا مي  كسي س ته  االقميمي , )بيركت, دار الس ق , 
 .319, ص المصدر  نفس  (3)



 

 
 

. كيبمػػػػػػػ  عػػػػػػػدد سػػػػػػػك ف ايػػػػػػػراف (0)طمكح تهػػػػػػػ  كتطمع تهػػػػػػػ  السي سػػػػػػػي  كاالقتصػػػػػػػ دي  المب شػػػػػػػرة
 .  (3)نسم  ( مميكف9903) يق رب م  3003لع ـ 

شهسػػػػػػػػكارم الب حػػػػػػػػث الت صصػػػػػػػػ  بػػػػػػػػ لعمـك  كيشػػػػػػػػير الب حػػػػػػػػث االيرانػػػػػػػػ  كػػػػػػػػ مراف
مػػػػػػف  االجتم عيػػػػػػ  أف ايػػػػػػراف تعتبػػػػػػر دكلػػػػػػ  مثػػػػػػؿ دكؿ أ ػػػػػػرل تعػػػػػػ ن  مػػػػػػف التنػػػػػػكع الكبيػػػػػػر

لهػػػػػ  تق ليػػػػػد   القكميػػػػػ ت التػػػػػ  تكطنتهػػػػػ ,  فػػػػػ  كػػػػػؿ أنحػػػػػ   ايػػػػػراف اسػػػػػتقرت شػػػػػعكب م تمفػػػػػ
كالبمػػػػػكش كالعػػػػػرب  لالكػػػػػراد  لنسػػػػػب كعػػػػػ دات, كثق  ػػػػػ ت, كقػػػػػيـ متنكعػػػػػ  كمػػػػػ  هػػػػػك الحػػػػػ ؿ ب

 ال  المذاهب الم تمف .  ب إلض   
 -أف التركيبػػػػػػػ  االس سػػػػػػػي   لمشػػػػػػػعب االيرانػػػػػػػ  ك قػػػػػػػأ لمقكميػػػػػػػ ت تػػػػػػػأت  كمػػػػػػػ  يمػػػػػػػ :

%, كالقكميػػػػػػػػ  العربيػػػػػػػػ   9%, كالقكميػػػػػػػػ  الكرديػػػػػػػػ  بنسػػػػػػػػب   31بنسػػػػػػػػب    القكميػػػػػػػػ  التركيػػػػػػػػ
 .(2)%3البمكشي  بنسب    %, كالقكمي 2بنسب  

%  90 حػػػػػػث انػػػػػػ  ك قػػػػػػ  لمصػػػػػػ در أمريكيػػػػػػ  تقػػػػػػدر أف الفػػػػػػرس كيضػػػػػػيؼ نفػػػػػػس الب
 2%, العػػػػػػػػػرب  9%, كاالكػػػػػػػػػراد  9%, جػػػػػػػػػيالؾ كم زنػػػػػػػػػدرائيف  31كاالذريػػػػػػػػػيف )اتػػػػػػػػػراؾ( 

% كتعتبػػػػػػػػر الط ئفػػػػػػػػ   0%, اعػػػػػػػػراؽ أ ػػػػػػػػرل  3%, تركمػػػػػػػػ ف  3%, بمػػػػػػػػكش  3%, لػػػػػػػػكر
%  00أنهػػػػػ  تشػػػػػكؿ  السػػػػػني  ك قػػػػػأ لشمسػػػػػكارم مػػػػػف أكبػػػػػر االقميػػػػػ ت  ػػػػػ  ايػػػػػراف مػػػػػف حيػػػػػث

ت الشػػػػػعب االيرانػػػػػ , كممػػػػػ  يجعػػػػػؿ األقميػػػػػ  السػػػػػني  اكثػػػػػر تف كتػػػػػ  مػػػػػف  يرهػػػػػ  مػػػػػف مككنػػػػػ 
التنػػػػػكع القػػػػػكم  الػػػػػذم يتميػػػػػز بػػػػػ  حيػػػػػث انهػػػػػ  تتكػػػػػكف مػػػػػف قكميػػػػػ ت ا ػػػػػرل هػػػػػ  البمكشػػػػػي , 

                                                 

سػم  دراسػ ت االكربي : االبع د كممف ت ال ػالؼ, سم –سهيم  عبد االنيس محمد, العالق ت االيراني  ( 0)
(, 3009, )ابكظب , مركز االم رات لمدراسػ ت كالبحػكث االسػتراتيجي , 036أستراتيجي , العدد 

 . 00-00ص 
 .20/9/3003( مميكف نسم , كك ل  االنب   الككيتي  9903كصؿ ال ) 3003سك ف ايراف لع ـ (3)
ير, )الدكحػ , مركػز الجزيػرة ك مراف شهشكارم, القكمي ت    ايراف, كالحقكؽ السي سػي , سمسػم  تقػ ر ( 2)

 2-3(, ص3002لمدراس ت, 



 

 

كالتركم نيػػػػػ  كهمػػػػػ  مػػػػػف األقميػػػػػ ت الكبيػػػػػرة نسػػػػػبي  امػػػػػ  األقميػػػػػ ت األ ػػػػػرل  ػػػػػيمكف تقسػػػػػيمه  
   مػػػػػػػػف األقميػػػػػػػػ ت الق نكنيػػػػػػػػ   الػػػػػػػػ  مجمػػػػػػػػكعتيف مجمكعػػػػػػػػ  ق نكنيػػػػػػػػ  كا ػػػػػػػػرل  يػػػػػػػػر ق نكنيػػػػػػػػ

ب لكسػػػػػػػطي   اإليرانػػػػػػػ الزرداشػػػػػػػتي , كاليهكديػػػػػػػ  كالمسػػػػػػػيحي  كالتػػػػػػػ  عر ػػػػػػػت  ػػػػػػػ  المجتمػػػػػػػ  
كيػػػػػدا عكف عػػػػػف قضػػػػػػ ي ه   اإليرانػػػػػ كلهػػػػػذ  الجم عػػػػػ ت اشػػػػػ  ص يمثمكنهػػػػػ   ػػػػػػ  البرلمػػػػػ ف 

ممػػػػػػػ  يجعمهػػػػػػػ  اقػػػػػػػؿ مكاجهػػػػػػػ  مػػػػػػػ  الدكلػػػػػػػ , كلكػػػػػػػف الط ئفػػػػػػػ  البه ئيػػػػػػػ  تمثػػػػػػػؿ اهػػػػػػػـ قضػػػػػػػي  
كنيػػػػػػ   ػػػػػػ  الكاقػػػػػػ  ال تكجػػػػػػد ام سي سػػػػػػ  كاضػػػػػػح  تجػػػػػػ   هػػػػػػذ  الط ئفػػػػػػ  ل قميػػػػػػ ت الغيػػػػػػر ق ن

 .(0)   البالد

كػػػػػ ف اقتصػػػػػ د ايػػػػػراف  يمػػػػػ  عػػػػػدا اسػػػػػت راج البتػػػػػركؿ يعتمػػػػػد عمػػػػػ  النشػػػػػ ط الزراعػػػػػ  
التقميػػػػػػػدم  يػػػػػػػر اف التحػػػػػػػديث الزراعػػػػػػػ  كالتقػػػػػػػدـ الصػػػػػػػن ع   ػػػػػػػ  الػػػػػػػبالد بػػػػػػػدأ  ػػػػػػػ  الربػػػػػػػ  

ف كتػػػػراكـ بصػػػػكرة كاضػػػػح   ػػػػالؿ العشػػػػريف السػػػػن  األ يػػػػرة مػػػػف الثػػػػ ن  مػػػػف القػػػػرف العشػػػػري
مػػػػػػف كتعػػػػػػد الحبػػػػػػكب  اإلسػػػػػػالمي حكػػػػػػـ الشػػػػػػ   محمػػػػػػد رضػػػػػػ  بهمػػػػػػكم كحككمػػػػػػ  الجمهكريػػػػػػ  

أهػػػػػـ  ػػػػػالت الػػػػػبالد كتشػػػػػمؿ الشػػػػػعير, الػػػػػرز, كالػػػػػذرة, كمػػػػػ  تػػػػػزرع ايػػػػػراف القطػػػػػف, كقصػػػػػب 
, السػػػػػػػكر, كالشػػػػػػػ م, كالتبػػػػػػػ  كتهػػػػػػػتـ بػػػػػػػ لثركة الحيكانيػػػػػػػ  لػػػػػػػيس مػػػػػػػف اجػػػػػػػؿ تػػػػػػػك ير المحػػػػػػػ ـك

المحمػػػػػػ  كانمػػػػػػ  مػػػػػػف اجػػػػػػؿ األصػػػػػػكاؼ التػػػػػػ  تسػػػػػػت دـ  ػػػػػػ  صػػػػػػن ع   لالسػػػػػػتهالؾكاأللبػػػػػػ ف 
 السػػػػج د كتكجػػػػد مصػػػػ ئد األسػػػػم ؾ عمػػػػ  شػػػػ ط  بحػػػػر قػػػػزكيف  ػػػػ  الشػػػػم ؿ, حيػػػػث يكجػػػػد

 8)احسػػػػػف ك  يػػػػػ ر  ػػػػػ  العػػػػػ لـ كيزيػػػػػد انتػػػػػ ج ايػػػػػراف مػػػػػف األسػػػػػم ؾ عمػػػػػ  اكثػػػػػر مػػػػػف   يهػػػػػ 
الكاليػػػػػػػػػػ ت المتحػػػػػػػػػػدة طػػػػػػػػػػف الػػػػػػػػػػ  اكربػػػػػػػػػػ  ك  (3000)طػػػػػػػػػػف سػػػػػػػػػػنكي ن يصػػػػػػػػػػدر منهػػػػػػػػػػ   االؼ(

األمريكيػػػػػػػػػ , كتعتمػػػػػػػػػد التجػػػػػػػػػ رة ال  رجيػػػػػػػػػ  عمػػػػػػػػػ  تصػػػػػػػػػدير البتػػػػػػػػػركؿ ال ػػػػػػػػػ ـ كالمنتجػػػػػػػػػ ت 
                                                 

كػػػذلؾ انظػػػر عػػػدن ف رمػػػيض  رنػػػكب الشػػػحم ن , السي سػػػ  ال  رجيػػػ  لػػػدكؿ  2المصػػػدر نفسػػػ , ص (0)
, رسػػػ ل  م جسػػػتير  ػػػ  العمػػػـك السي سػػػي  3003-3009مجمػػػس التعػػػ كف ال ميجػػػ  تجػػػ   ايػػػراف 

 98-96(, ص 3001اد, ) ير منشكرة(, )بغداد, كمي  العمـك السي سي , ج مع  بغد



 

 
 

كالفكاكػػػػػ  الط زجػػػػػ  كالمجففػػػػػ  مػػػػػف الصػػػػػ درات  البتركليػػػػػ , كيعػػػػػد القطػػػػػف, السػػػػػج د, كالمػػػػػكز,
 التقميديػػػػػػ  أليػػػػػػراف كمػػػػػػ  تعػػػػػػد المنسػػػػػػكج ت كاألدكيػػػػػػ  كالكيمي كيػػػػػػ ت كالصػػػػػػن ع ت الجمديػػػػػػ ,

 .(0)مف الص درات الحديث  كاأل ذي  المحفكظ 
بج نػػػػػب اقتصػػػػػ دات  اإليرانػػػػػ  كظهػػػػػرت دراسػػػػػ ت حديثػػػػػ  ترصػػػػػد كضػػػػػ  األقتصػػػػػ د

 ػػػػػػػ  اجمػػػػػػػ ل  النػػػػػػػ ت  المحمػػػػػػػ   االقتصػػػػػػػ دالبمػػػػػػػداف المصػػػػػػػدرة لمػػػػػػػنفط تؤكػػػػػػػد عجػػػػػػػز ذلػػػػػػػؾ 
الحقيقػػػػػ  كبسػػػػػبب األنفػػػػػ ؽ الحربػػػػػ  كتذبػػػػػذب اسػػػػػع ر البتػػػػػركؿ حيػػػػػث يبمػػػػػ  اجمػػػػػ ل  النػػػػػ ت  

%( كتػػػػػأت  008نسػػػػػب  بػػػػػيف الػػػػػدكؿ المصػػػػػدرة لمػػػػػنفط )اقػػػػػؿ  3003المحمػػػػػ  الحقيقػػػػػ  لعػػػػػ ـ 
%( كتػػػػػػأت  األمػػػػػػ رات العربيػػػػػػ  المتحػػػػػػدة يبمػػػػػػ   309بعػػػػػػده  الجزائػػػػػػر حيػػػػػػث بمغػػػػػػت نسػػػػػػب  )

ثػػػػػػػػـ تػػػػػػػػأت  المممكػػػػػػػػ  %( 606ثػػػػػػػػـ قطػػػػػػػػر بمػػػػػػػػ  )%(  900%( ثػػػػػػػػـ الككيػػػػػػػػت يبمػػػػػػػػ  ) 208)
لمنػػػػػػ ت   االن فػػػػػػ ض%( كيسػػػػػػتمر 901%( كا يػػػػػػران العػػػػػػراؽ بمػػػػػػ  )609العربيػػػػػػ  السػػػػػػعكدي  )

 يكض  ذلؾ. (6رقـ ) جدكؿالك  3001ككذلؾ ع ـ  3002ؿ ع ـ م   الالمح
-3002-3003)أجم ل  الن ت  المحم  الحقيق   لمنفط ةاقتص دات الدكؿ المصدر 

3001)() 

 910. .91. .91. انبهذ

 060 060 061 اٌزان

 62. .6. 560 انؼزثٍخ انسؼىدٌخ خانممهك

 .06 060 262 انجشائز

 065 060 061 زحذحاالمبراد انؼزثٍخ انم

 261 260 565 قطز

 060 060 260 انكىٌذ

 .06 161 .06 انؼزاق

                                                 

 . 2 -3نظ ـ التعميـ    ايراف , مصدر سبؽ ذكر , ص ( 0)

( ): الجدكؿ مف اعداد الب حث ب ألعتم د عم  المصدر األت- 

 .63ص (,3002كاشنطف, صندكؽ النقد الدكل , )ا  ؽ األقتص د الع لم : األم ؿ كالكاق  كالم  طر,



 

 

كبسػػػػػبب العقكبػػػػػ ت األقتصػػػػػ دي  عمػػػػػ  ايػػػػػراف ال زالػػػػػت تنضػػػػػكم  ػػػػػ  سػػػػػمـ األسػػػػػكاؽ 
الصػػػػػ عدة كاألقتصػػػػػ دات الن ميػػػػػ  قي سػػػػػ    الػػػػػ  اجمػػػػػ ل  النػػػػػ ت  المحمػػػػػ  هػػػػػ  مػػػػػف الػػػػػدكؿ 

%(  002مػػػػػػػػػ  يزيػػػػػػػػػد ) 3002ذات النسػػػػػػػػػب المن فضػػػػػػػػػ  حيػػػػػػػػػث بمغػػػػػػػػػت تقػػػػػػػػػديرات عػػػػػػػػػ ـ 
%( كتػػػػػػأت  بعػػػػػػد ايػػػػػراف جمهكريػػػػػػ  مصػػػػػػر العربيػػػػػػ  حيػػػػػػث  000كسػػػػػبقته  الككيػػػػػػت بنسػػػػػػب  )

%( 202%( كنفػػػػػػس النسػػػػػػب  ب لنسػػػػػػب  لمبنػػػػػػ ف كيػػػػػػأت  األردف نسػػػػػػب  ) 300بمغػػػػػػت النسػػػػػػب  )
 .يكض  ذلؾ (9رقـ ) جدكؿال%( ك 800كيأت  العراؽ بنسب  )
 ()لن ت  المحم  الحقيق )تكقع ت(كاالقتص دات الن مي : أجم ل  ا االسكاؽ الص عدة

 .91. 910. .91. انذونت

 562 060 261 مصز

 .26 060 060 اٌزان

 060 .06 161 انؼزاق

 62. 062 060 االردن

 061 060 060 انكىٌذ

 61. 61. 261 نجىبن

 

بػػداي ت االكلػػ  يمكػػف التعػػرؼ عمػػ  نكعيػػ  النظػػ ـ السي سػػ  االيرانػػ  بػػ لرجكع الػػ  ال
النطػػالؽ الثػػكرة االسػػالمي  االيرانيػػ  حيػػث كػػ ف الدسػػتكر االيرانػػ  الجديػػد الػػذم أقػػر  أسػػتفت   

بعد ثم ني  أشهر مػف االسػتفت   عمػ  الغػ   االمبراطكريػ  البهمكيػ ,  0898   ك نكف االكؿ 
عػػالف ث المفتػػ ح الػػرئيس لمتعػػرؼ عمػػ  مالمػػ  هػػذا النظػػ ـ حيػػ هػػك الجمهكريػػ  االسػػالمي  كا 

نصت الفقرة الث ني  مػف مػ دة الدسػتكر االكلػ  الػ  كصػؼ ))حككمػ  القػراف الع دلػ  الحقػ (( 
أركػػ ف أحصػػته  المػػ دة الث نيػػ  يتضػػمف  6كال ريػب أف أسػػ س نظػػ ـ الجمهكريػػ  المؤتمػػؼ مػػف 

                                                 

( )  المصدر األت :الجدكؿ مف اعداد الب حث ب ألعتم د عم- 

 .091, ص ا  ؽ االقتص د الع لم : االم ؿ كالدا   كالم  طر, المصدر نفس 



 

 
 

كدكرهػػ  االس سػػ   ػػ   كالقيػػ دة المسػػتمرة ب إلم مػػ ))االيمػػ ف  أم ميػػ  صػػريح  هػػك  ن ركنػػ  شػػيعي
رة الت  أحدثه  االسالـ )االس س ال  مس( كقررت مكاد أ ػرل أك  قراتهػ  )سػن  الثك  استمرار

 اإلمػػػ ـ أ( يعػػػد الكتػػػ ب اسػػػ س )االجتهػػػ د المسػػػتمر( أك )زمػػػف  يبػػػ 3المعصػػػكميف كالمػػػ د  
 بػػػػ آل ركقػػػػرف )االسػػػػالـ كالمػػػػذهب الجعفػػػػرم االثنػػػػ  عشػػػػر( الكاحػػػػد  (39المهػػػػدم )المػػػػ دة 

 (0)(03ق  ال  االبد  ير ق بم  لمتغيير )الم دة كدمجهم     جمم  أك م دة كاحدة )تب
نكهػػػػػػػت ب عتبػػػػػػػ ر المسػػػػػػػمميف )أمػػػػػػػ  كاحػػػػػػػدة( كنصػػػػػػػت المػػػػػػػ دة  00كنصػػػػػػػت المػػػػػػػ دة 

عمػػػػػػ  تمتػػػػػػ  المػػػػػػذاهب االسػػػػػػالمي  اال ػػػػػػرل كػػػػػػ لحنف  كالشػػػػػػ  ع  كالمػػػػػػ لك  كالحنبمػػػػػػ   03
كالزيػػػػػػػػػدم )بػػػػػػػػػ حتراـ ك مػػػػػػػػػؿ( كمػػػػػػػػػ  نصػػػػػػػػػت عمػػػػػػػػػ  حريػػػػػػػػػ  أتبػػػػػػػػػ ع هػػػػػػػػػذ  المػػػػػػػػػذاهب )أدا  

هبيػػػػػػ  حسػػػػػػب  قههػػػػػػـ(, كعمػػػػػػ  )االعتبػػػػػػ ر الرسػػػػػػم   ػػػػػػ  مسػػػػػػ ئؿ التعمػػػػػػيـ, مراسػػػػػػيمهـ المذ
 كالتربيػػػػػػػػ  الدينيػػػػػػػػ , كاالحػػػػػػػػكاؿ الش صػػػػػػػػي  )الػػػػػػػػزكاج, الطػػػػػػػػالؽ, كاالرث, كالكصػػػػػػػػي ( كمػػػػػػػػ 
يتعمػػػػػػؽ بهػػػػػػ  مػػػػػػف دعػػػػػػ كم  ػػػػػػ  المحػػػػػػ كـ( كتقضػػػػػػ  المػػػػػػ دة نفسػػػػػػه   ػػػػػػ   قرتهػػػػػػ  الث نيػػػػػػ , 

منهػػػػػػػػ   الكثريػػػػػػػػ (التػػػػػػػػ  )يتمتػػػػػػػػ  أحػػػػػػػػد المػػػػػػػػذاهب ب   لممنطقػػػػػػػػ ب تبػػػػػػػػ ع االحكػػػػػػػػ ـ المحميػػػػػػػػ 
 .(3)المذهب الغ لب أك االكثرم, )م  الحف ظ عم  حقكؽ أتب ع المذاهب اال رل(
 :(2)كتؤشر الدراس ت االك ديمي  أهـ مؤسس ت صن  القرار    ايراف كه 

تعػػػػػد الرئ سػػػػػ  بشػػػػػكمه  الحػػػػػ ل  نتػػػػػ ج عمميػػػػػ  تعػػػػػديؿ الدسػػػػػتكر التػػػػػ  تمػػػػػت  -:الددددد ئي  .0
ال مينػػػػػػػػػ  مػػػػػػػػػ  ركح ا  المكسػػػػػػػػػكم , عقػػػػػػػػػب ك ػػػػػػػػػ   أيػػػػػػػػػ  ا  العظ0898 ػػػػػػػػػ  تمػػػػػػػػػكز 

                                                 

كضػػ ح شػػرار , طػػكؽ العم مػػ : الدكلػػ  االيرانيػػ  ال مينيػػ   ػػ  معتػػرؾ المػػذاهب كالطكائػػؼ, )بيػػركت, ( 0)
 .21-22(, ص 3002دار ري ض  الريس لمكتب كالنشر, 

 .21المصدر نفس , ص  (3)
 تػ , مػف يحكػـ ايػراف؟: بنيػ  السػمط   ػ  الجمهكريػ  االسػالمي  االيرانيػ , سمسػم  دراسػ ت كيمفرد, بك ( 2)

-12(,  ص3002, ) أبكظب , مركز االم رات لمدراس ت كالبحػكث االسػترتيجي , 09مترجم  
88. 



 

 

حزيػػػػراف مػػػػف السػػػػن  نفسػػػػه  ككػػػػ ف رئػػػػيس البرلمػػػػ ف حينئػػػػذ أكبػػػػر  2 ػػػػ   )قدددد(   دددد   
 التعػػػػػديؿ, حيػػػػػث أنشػػػػػأ, ب لتعػػػػػ كف مػػػػػ  الػػػػػذيف ه شػػػػػم  ر سػػػػػنج ن  مػػػػػف المبػػػػػ دريف الػػػػػ 

كصػػػػػػػالحي ت جديػػػػػػػدة كمكسػػػػػػػع , اذ لػػػػػػػـ  تبمسػػػػػػػؤكلي اليػػػػػػػ , منصػػػػػػػب رئ سػػػػػػػ   أنظمػػػػػػػكا
عػػػػػػػ ـ  مركػػػػػػػز سػػػػػػمط  ث نكيػػػػػػ . كيػػػػػػنص دسػػػػػػتكر تكػػػػػػف الرئ سػػػػػػ  حتػػػػػػ  ذلػػػػػػؾ الكقػػػػػػت أال

)الػػػػػذم كصػػػػػف  مجمػػػػػس ال بػػػػػرا ( عمػػػػػ  تػػػػػكزع السػػػػػمط  التنفيذيػػػػػ  بػػػػػيف الػػػػػرئيس  0898
كرئػػػػػػػيس الػػػػػػػكزرا , عمػػػػػػػ  أف يكػػػػػػػكف الق ئػػػػػػػد الرسػػػػػػػم  لمسػػػػػػػمط  التنفيذيػػػػػػػ  هػػػػػػػك الػػػػػػػرئيس 
الػػػػذم ينت بػػػػ  الشػػػػعب لفتػػػػرة أربػػػػ  سػػػػنكات كيحػػػػؽ لػػػػ   ػػػػكض االنت  بػػػػ ت مػػػػرة أ ػػػػرل 

أكثػػػػػػػر كيكػػػػػػػكف دكر  شػػػػػػػر ي  كلكػػػػػػػف لمػػػػػػػرة كاحػػػػػػػدة  قػػػػػػػط, منػػػػػػػ  حقيقيػػػػػػػ , بينمػػػػػػػ  تبقػػػػػػػ   ًن
 ػػػػػ  يػػػػػد رئػػػػػيس الػػػػػكزرا  الػػػػػذم يعينػػػػػ  الػػػػػرئيس, أمػػػػػ  رئػػػػػيس الػػػػػكزرا ,  السػػػػػمط  الفعميػػػػػ 

 يعمػػػػػؿ بصػػػػػف  مسػػػػػتقم  عػػػػػف الػػػػػرئيس, كيسػػػػػتطي  البػػػػػت  ػػػػػ  تشػػػػػكيؿ حككمتػػػػػ  حسػػػػػبم  
يتػػػػػػرا ل لػػػػػػػ . ك ػػػػػػػ  نه يػػػػػػػ  االمػػػػػػػر أسػػػػػػػتط عت لجنػػػػػػػ  تعػػػػػػػديؿ الدسػػػػػػػتكر التػػػػػػػ  شػػػػػػػكمه  

كضػػػػػ  نه يػػػػػ  لهػػػػػذ   0898 ػػػػػ  أكا ػػػػػر نيسػػػػػ ف  )قددددد(  ا(  ددددد    مينػػػػػ  االمػػػػػ ـ ال
دكر رئػػػػػػػػػيس الػػػػػػػػػكزرا , كتحكيػػػػػػػػػؿ  االزدكاجيػػػػػػػػػ   ػػػػػػػػػ  السػػػػػػػػػمط  التنفيذيػػػػػػػػػ ,  ػػػػػػػػػتـ الغػػػػػػػػػ  

مسػػػػػػػػػػؤكلي ت  لمػػػػػػػػػػرئيس لينفػػػػػػػػػػرد هػػػػػػػػػػذا اال يػػػػػػػػػػر ب لسػػػػػػػػػػمط  التنفيذيػػػػػػػػػػ . كيعتبػػػػػػػػػػر رئػػػػػػػػػػيس 
عمػػػػ  الجمهكريػػػػ   ػػػػ  ايػػػػراف الش صػػػػي  الث نيػػػػ   ػػػػ  النظػػػػ ـ السي سػػػػ  بعػػػػد المرشػػػػد اال

كتنػػػػ كب  002 المػػػػ دةيػػػػنص عميػػػػ  الدسػػػػتكر االيرانػػػػ   ػػػػ   لمثػػػػكرة االسػػػػالمي  ك ػػػػؽ مػػػػ 
 0890منػػػػػػذ عػػػػػػ ـ  رئيسػػػػػػ ن  عشػػػػػػراحػػػػػػد  عمػػػػػػ  رئ سػػػػػػ  الجمهكريػػػػػػ  االسػػػػػػالمي  االيرانيػػػػػػ 
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  8:(ول  ق  )
  )نتخا   ئا   ال:م و ي  في اي ا ا(و ات 

انذورح 

 خاالوزخبثٍ
 وؼقبدهباربرٌخ 

ػذد 

 انمزشحٍه

ػذد 

 انمزىبفسٍه

وسجخ 

 انزصىٌذ
 انزئٍس انمىزخت

 االونى
كبوىن انثبوً    22

0101 
02. 12 576. % 

اثى انحسه ثه 

انصذر
() 

 محمذ ػهً رجبئً % 5.62 . 70 0100رمىس   .2 انثبوٍخ

 انثبنثخ
رشزٌه االول  2

0100 
 ػهً خبمىئً % 7.62 . ..

 ػهً خبمىئً % 2.67 0 21 0102 انزاثؼخ

 هبشمً رفسىجبوً % 2.65 2 71 0101رمىس  20 انخبمسخ

 انسبدسخ
حشٌزان  00

0110 
 هبشمً رفسىجبوً % 2162 . 020

 محمذ خبرمً % 7161 . 200 0117أٌبر   20 انسبثؼخ

 محمذ خبرمً % 5565 01 00. 2110حشٌزان  0 انثبمىخ

 انزبسؼخ

 اندونت االونى

حشٌزان  07

2112 
010. 0 526. % 

 هبشمً رفسىجبوً

 ومحمىد أحمذي وجبد

 انزبسؼخ

 اندونت انثاوٍت

حشٌزان  .2

2112 
 محمىد أحمذي وجبد % 2160 2 2

 انؼبشزح
حشٌزان  02

2111 
 محمىد أحمذي وجبد % 50 . 72.

 انحبدي ػشز
 حشٌزان .0

2100 
505 0 

21.05

% 
 حسه روحبوً

                                                 

( ) المصدر د. محجكب الزكيرم, االنت  ب ت الرئ سي  االيرانيػ  الع شػرة كانعك سػ ته  االقميميػ , سمسػم 
, )أبػػػػكظب , مركػػػػز االمػػػػ رات لمدراسػػػػ ت كالبحػػػػكث االسػػػػتراتيجي , 020مح ضػػػػرات  االمػػػػ رات 

. كلمزيػػد مػػف المعمكمػػ ت حػػكؿ االنت  بػػ ت لمرئ سػػ  االيرانيػػ  كعالقتهػػ  بعمميػػ  90(, ص 3000
االصالح السي س     ايراف أنظر د. محمد السعيد ادريس كاحمد منيس , االنت  ب ت الرئ سي  

)القػػ هرة, مركػػز  ,001سػػتقبؿ عمميػػ  االصػػالح, سمسػػم  كراسػػ ت أسػػتراتيجي , العػػدد االيرانيػػ : م
انت  بػػػ ت ايػػػراف الرئ سػػػي   :(, كػػػذلؾ انظػػػر3000الدراسػػػ ت السي سػػػي  كاالسػػػتراتيجي  بػػػ الهراـ, 

 , المكسكع  الحرة )كيكيبدي (.3002

(ابك الحسف بف الصدر: إف سبب صغر مدة حكم  ه  بسػبب إته مػ  ب ل ي نػ )  كالتجسػس لصػ ل  
 أجهزة است ب ري    رجي .



 

 

 منصػػػػػػػب المرشػػػػػػػد االعمػػػػػػػ  لمثػػػػػػػكرةيعػػػػػػػد  -العمدددددددى لمثدددددددو ة ال ددددددد مي : الم شددددددد( .3
االسػػػػػالمي  أقػػػػػكل مؤسسػػػػػ   ػػػػػ  ايػػػػػراف الػػػػػ  حػػػػػد بعيػػػػػد, كيػػػػػرتبط هػػػػػذا المنصػػػػػب بشػػػػػكؿ 

التػػػػػػػػ  قػػػػػػػػ ؿ بهػػػػػػػػ  الراحػػػػػػػػؿ أيػػػػػػػػ  ا  ركح ا   (0)لصػػػػػػػػيؽ ب لنظريػػػػػػػػ  السي سػػػػػػػػي  الدينيػػػػػػػػ 
التػػػػػ  هػػػػػ  كاليػػػػػ  الفقيػػػػػ . كعمػػػػػ  هػػػػػذا االسػػػػػ س يسػػػػػتعمؿ  )قددددد(  ا(  ددددد   ال مينػػػػػ  

عمكمػػػػػػػ  كمتػػػػػػػراد يف. كتؤشػػػػػػػر  ثػػػػػػػكرة كالػػػػػػػكل  الفقيػػػػػػػ ( ػػػػػػػ  ايػػػػػػػراف مصػػػػػػػطمح  )مرشػػػػػػػد ال
عمػػػػػ  نحػػػػػك راسػػػػػ  صػػػػػالحي ت الػػػػػكل  الفقيػػػػػ   0898مػػػػػف دسػػػػػتكر عػػػػػ ـ  000المػػػػػ دة 

بمسػػػػػػؤكلي  العمػػػػػػؿ كق ئػػػػػػد عػػػػػػ ـ لمقػػػػػػكات المسػػػػػػمح   عطالضػػػػػػكحقكقػػػػػػ  كتفكضػػػػػػ   ػػػػػػ  اال
عػػػػػػػػالفالم تمفػػػػػػػػ   بأ رعهػػػػػػػػ  الحػػػػػػػػرب أك السػػػػػػػػمـ كتعبئػػػػػػػػ  القػػػػػػػػكات المسػػػػػػػػمح  كتعيػػػػػػػػيف  كا 

ف عممػػػػػػػ   الػػػػػػػديف  ػػػػػػػ  مجمػػػػػػػس صػػػػػػػي ن  الدسػػػػػػػتكر, رئػػػػػػػيس كعػػػػػػػزؿ سػػػػػػػت  أعضػػػػػػػ   مػػػػػػػ

                                                 

بعػػد د ػػكؿ االسػػػالـ ايػػراف, كنظػػرا الرتبػػػ ط الش صػػي  االيرانيػػ  بمكركثيهػػػ  التػػ ري   كالثقػػ   ,  قػػػد ( 0)
مفهكـ الفيض االله  ليسب  عم  أئم  أهؿ البيت, كظؿ هذا الفكر مسيطرا عم  أدبيػ ت الفكػر 

ح ايػػػراف عمػػػ  الغػػػرب كمػػػ  تم ػػػض عنػػػ  ظهػػػكر الفكػػػر السي سػػػ  االيرانػػػ  الشػػػيع  كبعػػػد أنفتػػػ 
السي س  الحديث نقؿ الفكػر الميبرالػ , كاليسػ رم دا ػؿ الفكػر السي سػ  االيرانػ  كأدل الػ  تنػكع 
ركا ػػػد  كانعكػػػ س هػػػذا التنػػػكع  ػػػ  ظهػػػكر أنظمػػػ  جديػػػدة بػػػ يراف  يػػػر النظػػػ ـ الممكػػػ  بػػػدأت مػػػ  

لقػػػرف العشػػػريف كأنتهػػػت ب لنظػػػ ـ الجمهػػػكرم المط لبػػػ  ب لحيػػػ ة الدسػػػتكري  البرلم نيػػػ   ػػػ  أكائػػػؿ ا
 االسالم  الح ل     ايراف. 

سػػمط ف محمػػد النعيمػػ , الفكػػر السي سػػ  االيرانػػ  حػػدكد   ركا ػػدة كأثػػر :  -لمزيػػد مػػف المعمكمػػ ت أنظػػر:
دراسػػػػ  تحميميػػػػ   ػػػػ  ضػػػػك  المصػػػػ در الف رسػػػػي , )أبػػػػكظب , مركزاالمػػػػ رات لمدراسػػػػ ت كالبحػػػػكث 

ال طػػػػ ب  -كػػػػذلؾ أنظػػػػر  رهنػػػػؾ رجػػػػ ئ , االسػػػػالمكي  كالحداثػػػػ :( 3000, 3االسػػػػتراتيجي , ط
, )أبػكظب , مركػز االمػ رات لمدراسػ ت كالبحػكث 13المتغير    ايراف, سمسػم  دراسػ ت مترجمػ  

(, كػػذلؾ أنظػػر د. كليػػد محمػػكد عبدالن صػػر, االسػػالميكف التقػػدميكف عػػف 3000االسػػتراتيجي , 
مركز الدراس ت السي سي  كاالسػتراتيجي  بػ الهراـ,  كج  أ ر لمفكر كالسي س     ايراف, )الق هرة,

 . 09(, ص 3009



 

 
 

كرئػػػػػػػػيس مؤسسػػػػػػػػ  االذاعػػػػػػػػ  كالتمفزيػػػػػػػػكف كالق ئػػػػػػػػد االعمػػػػػػػػ  لقػػػػػػػػكات  القضػػػػػػػػ ئي  السػػػػػػػػمط 
الحػػػػػػرس الثػػػػػػػكرم االسػػػػػػػالم  كالقيػػػػػػػ دات العميػػػػػػػ  لمقػػػػػػكات المسػػػػػػػمح  كقػػػػػػػكل االمػػػػػػػف أمػػػػػػػ  

)قددددد(  ا( المؤسسػػػػػ  الرسػػػػػمي  التػػػػػ  يمػػػػػ رس مػػػػػف  اللهػػػػػ   ميفػػػػػ  أيػػػػػ  ا  ال مينػػػػػ  
سػػػػػػمطت   هػػػػػػ  مكتػػػػػػب االرشػػػػػػ د االعمػػػػػػ   )(ا  ظمدددددد    ا  عمػػػػػػ   ػػػػػػ منئ  أيػػػػػػ  دددددد   

 .الذم يش ر الي  عمكم  بعب رة مكتب المرشد االعم 
مػػػػػػف المجػػػػػػ لس  تتضػػػػػػمف بنيػػػػػػ  الدكلػػػػػػ   ػػػػػػ  ايػػػػػػراف عػػػػػػددا -:ال( ددددددتو ي   لالم:ددددددا .2

 ػػػػػػ  العػػػػػػ لـ االسػػػػػػالم  كلكنهػػػػػػ  تشػػػػػػكؿ  الدسػػػػػػتكري  القكيػػػػػػ  التػػػػػػ  ال يكجػػػػػػد لهػػػػػػ  نظيػػػػػػر
 -:(0)سي ؽ االيران  كمف هذ  الهيئ تأهمي  كبيرة    ال

 عنصػػػػػػػػرا 03مػػػػػػػػف  يتكػػػػػػػػكف مجمػػػػػػػػس صػػػػػػػػي ن  الدسػػػػػػػػتكر -مجمػػػػػػػػس صػػػػػػػػي ن  الدسػػػػػػػػتكر: .أ 
يحػػػػػػػددكف مػػػػػػػدل تكا ػػػػػػػؽ القػػػػػػػكانيف التػػػػػػػ  يجيزهػػػػػػػ  البرلمػػػػػػػ ف مػػػػػػػ  الشػػػػػػػريع  االسػػػػػػػالمي  
كيعتبػػػػػر سػػػػػبب سػػػػػمطت  الدسػػػػػتكري  كاحػػػػػدا مػػػػػف أقػػػػػكل مراكػػػػػز السػػػػػمط  لميمػػػػػيف كيعمػػػػػؿ 

اف يقػػػػػػـك بتغييػػػػػػر الدسػػػػػػتكر كػػػػػػذلؾ تمػػػػػػن  المػػػػػػ دة مػػػػػػف الدسػػػػػػتكر  89بمقتضػػػػػػ  المػػػػػػ دة 
مػػػػػف الدسػػػػػتكر لممجمػػػػػس حػػػػػؽ االشػػػػػراؼ االعمػػػػػ  عمػػػػػ  ك  ػػػػػ  االسػػػػػتفت  ات الع مػػػػػ   88

كعمػػػػػ  أنت  بػػػػػ ت كػػػػػؿ مػػػػػف البرلمػػػػػ ف كمجمػػػػػس ال بػػػػػرا  كالرئ سػػػػػ  كمػػػػػ  يقػػػػػرر مجمػػػػػس 
صػػػػػػػػػي ن  الدسػػػػػػػػػتكر مػػػػػػػػػ  اذا كػػػػػػػػػ ف المرشػػػػػػػػػحكف المتطمعػػػػػػػػػكف الػػػػػػػػػ  مجمػػػػػػػػػس عضػػػػػػػػػكي  

سػػػػػػ  الجمهكريػػػػػػ  مػػػػػػؤهميف لترشػػػػػػي  أنفسػػػػػػهـ كذلػػػػػػؾ بعػػػػػػد البرلمػػػػػػ ف أك الػػػػػػ  منصػػػػػػب رئ 
 النظر    معتقداتهـ االسالمي  ككالئهـ لمنظ ـ.

رجػػػػػؿ ديػػػػػف ينت ػػػػػبهـ  96يتػػػػػألؼ مجمػػػػػس ال بػػػػػرا  كمقػػػػػر  قػػػػػـ مػػػػػف  -مجمػػػػػس ال بػػػػػرا : .ب 
بػػػػػدكرهـ ب نت ػػػػػ ب المرشػػػػػد االعمػػػػػ  مػػػػػف  هػػػػػؤال  الشػػػػػعب لفتػػػػػرة ثمػػػػػ ن  سػػػػػنكات كيقػػػػػـك

مػػػػػػػف  000ك قػػػػػػػ  لممػػػػػػػ دة  0898مػػػػػػػف دسػػػػػػػتكر  009صػػػػػػػفك هـ حسػػػػػػػب المػػػػػػػ دة  بػػػػػػػيف
                                                 

,  المصػدر نفسػ كيمفرد, بك ت , مف يحكػـ ايػراف؟: بنيػ  السػمط   ػ  الجمهكريػ  االسػالمي  االيرانيػ , ( 0)
 .88-12ص



 

 

الدسػػػػػػتكر نفسػػػػػػ   يسػػػػػػتطي  المجمػػػػػػس  مػػػػػػ  المرشػػػػػػد االعمػػػػػػ  اذا أصػػػػػػب  عػػػػػػ جزا عػػػػػػف 
مػػػػف المػػػػؤهالت التػػػػػ  ينبغػػػػ  تكا رهػػػػ  لشػػػػػغؿ  اذا  قػػػػد مػػػػؤهال أك أكثػػػػػر ادا  كاجب تػػػػ  أك

 اذا تبيف أن  لـ يكف يممكه     االصؿ. منصب  أك
)قدد(  ا( ا  ال مينػػ   أسػػس أيػػ  ا  العظمػػ  ركح-مجمػ  تشػػ يص مصػػمح  النظػػ ـ: .ج 

 ػػػػ  حػػػػؿ  ليطمػػػػ  بمهمتػػػػ  0899مجمػػػػ  تشػػػػ يص مصػػػػمح  النظػػػػ ـ  ػػػػ  شػػػػب ط   دددد   
كتقػػديـ النصػػ  لممرشػػد االعمػػ  حسػػب  االزمػػ ت بػػيف البرلمػػ ف كمجمػػس صػػي ن  الدسػػتكر

مػػف الدسػػتكر. كجػػدير ب لػػذكر أف سػػم ح  السػػيد أيػػ  ا  العظمػػ   003ك000المػػ دتيف 
مػػػف دكف أستشػػػ ر  مجمػػػ  تشػػػ يص مصػػػمح   ي سػػػي عمػػػ   ػػػ منئ  يمػػػ رس سػػػمطت  الس

 .0898التش كر مع  منذ أف أصب  مرشدا اعم  ع ـ  النظ ـ أك
يػػػػػػتـ  ػػػػػػ  الجمهكريػػػػػػ  االسػػػػػػالمي  االيرانيػػػػػػ  أنت ػػػػػػ ب برلمػػػػػػ ف جديػػػػػػد كػػػػػػؿ  -البرلمػػػػػػ ف: .د 

يؤكػػػػػػد  0898كعمػػػػػػ  الػػػػػػر ـ مػػػػػػف أف دسػػػػػػتكر عػػػػػػ ـ  0890أربعػػػػػػ  أعػػػػػػكاـ منػػػػػػذ عػػػػػػ ـ 
    نػػػػػػػػػػ  يػػػػػػػػػػذكر صػػػػػػػػػػراح  أيضػػػػػػػػػػ  أف   طمقػػػػػػػػػػأف السػػػػػػػػػػي دة الم 96 ةعمػػػػػػػػػػ  أف المػػػػػػػػػػ د

البرلمػػػػ ف هػػػػػك الجهػػػػ  التػػػػػ  يعهػػػػد اليهػػػػػ  بهػػػػػذ  السػػػػي دة. يرتكػػػػػز البرلمػػػػ ف االيرانػػػػػ   ػػػػػ  
كمػػػػػ   0809-0809مالمحػػػػػ  االس سػػػػػي  عمػػػػػ  مبػػػػػدأ الحركػػػػػ  الدسػػػػػتكري   ػػػػػ  الفتػػػػػرة 

يمتػػػػػػػـز البرلمػػػػػػػ ف بمعػػػػػػػ يير الديمقراطيػػػػػػػ  الغربيػػػػػػػ  مػػػػػػػف حيػػػػػػػث بن هػػػػػػػ  كطريقػػػػػػػ   ذلػػػػػػػؾ ال
د كلكنػػػػػ  ر ػػػػػـ ذلػػػػػؾ يممػػػػػؾ قػػػػػدرا كبيػػػػػرا مػػػػػف الحيكيػػػػػ , ككثيػػػػػرا مػػػػػ  تكػػػػػكف ترشػػػػػي  اال ػػػػػرا

المن قشػػػػػػػػ ت دا مػػػػػػػػ  محتدمػػػػػػػػ  كمػػػػػػػػ  يممػػػػػػػػؾ قػػػػػػػػدرا مػػػػػػػػف الشػػػػػػػػرعي  قػػػػػػػػؿ أف تكجػػػػػػػػد  ػػػػػػػػ  
المنطقػػػػػػ . كتتضػػػػػػمف مهػػػػػػ ـ البرلمػػػػػػ ف الرئيسػػػػػػي  اعػػػػػػداد التشػػػػػػريع ت كالمصػػػػػػ دق  عمػػػػػػ  

   ػػػػػػػ  الػػػػػػػبالد كدراسػػػػػػػ الطػػػػػػػكارئالمع هػػػػػػػدات الدكليػػػػػػػ  كالمكا قػػػػػػػ  عمػػػػػػػ  اعػػػػػػػالف ح لػػػػػػػ  
 .(0) المكازن  السنكي  كاج زته

                                                 

ر د. لمزيد مف المعمكم ت عف االنت  بػ ت البرلم نيػ  كانعك سػه  عمػ  الحيػ ة السي سػي  االيرانيػ  أنظػ( 0)
 =حسػػف أبػػك ط لػػب كأحمػػد بهػػ  الػػديف, االنت  بػػ ت االيرانيػػ : مػػ ذا بعػػد االصػػالحييف ؟, سمسػػم 

 



 

 
 

كبػػػػػ لر ـ مػػػػػف الحػػػػػراؾ الػػػػػدا م  السي سػػػػػ  االيرانػػػػػ  لكػػػػػف هػػػػػذا ال يمنػػػػػ  مػػػػػف كجػػػػػكد 
 -م –جهػػػػػ ت مع رضػػػػػ  ايرانيػػػػػ  مػػػػػف أبرزهػػػػػ  )منظمػػػػػ  مج هػػػػػدم  مػػػػػؽ ايػػػػػراف( )سػػػػػ زداف 

الػػػػػػػػػػذم كػػػػػػػػػػ ف يػػػػػػػػػػدعمه   0862 مػػػػػػػػػػؽ ايػػػػػػػػػػراف( التػػػػػػػػػػ  تأسسػػػػػػػػػػت عػػػػػػػػػػ ـ  -م–مج هػػػػػػػػػػديف 
ضػػػػػػد الجمهكريػػػػػػ  االسػػػػػػالمي  االيرانيػػػػػػ  أثنػػػػػػ   كبعػػػػػػد  كيسػػػػػػت دمه  النظػػػػػػ ـ البعثػػػػػػ  السػػػػػػ بؽ

 .(0)الحرب العراقي  االيراني 

 -:(3)شبك  مف قكات االمف كه  االسالمي  االيراني   يكجد    الجمهكري
المجػ ف الثكريػ    ينحػدر أعضػ   هػذ -الم:ا  الثو ي  ال  مي  وقوات ف ض القانو : .0

ذرة الػػػكال  جػػئػػر المتػػدينيف التقميػػدييف, كيمكػػػف كصػػفه  بأنهػػ  جم عػػ ت متالعديػػدة مػػف دكا
تتػألؼ مػف رجػ ؿ الػديف اال ػػراد, كالمحميػيف الثػكرييف االقكيػ   كلػػـ تعػد هػذ  المجػ ف تقريبػػ  
مرئي  أك مستقم  ب لقدر ذات  الذم ك نت عمي   الؿ العقد االكؿ مف الثكرة, حػيف ك نػت 

كالمع رضػػيف كال ػػ رجيف عمػػ  القػػ نكف االسػػالم  مسػػؤكل  عػػف تعقػػب رجػػ ؿ الم ػػدرات 

                                                                                                                                                    

, )القػػ هرة, مركػػز الدراسػػ ت السي سػػي  كاالسػػتراتيجي  بػػ الهراـ, 99كراسػػ ت اسػػتراتيجي , العػػدد =
كالي  ( . كذلؾ أنظر د. مصطف  المب د, أنت  ب ت البرلم ف االيران  مف كالي  الفقي  ال  3000

, )القػػػػػ هرة, مركػػػػػز الدراسػػػػػ ت السي سػػػػػي  80الجمهكريػػػػػ , سمسػػػػػم  كراسػػػػػ ت اسػػػػػتراتيجي , العػػػػػدد 
(. ككػػذلؾ أنظػػر د. محمػػد السػػعيد أدريػػس )محػػرر(, االنت  بػػ ت 3000كاالسػػتراتيجي  بػػ الهراـ, 

التشػػريعي   ػػ  ايػػراف: مجمػػس الشػػكرل السػػ ب  كمسػػتقبؿ المشػػركع االصػػالح , ) القػػ هرة, مركػػز 
 ( .3009السي سي  كاالستراتيجي  ب الهراـ  الدراس ت

لمزيػػػد مػػػف المعمكمػػػ ت عػػػف المع رضػػػ  االيرانيػػػ  أنظػػػر د. كليػػػد محمػػػكد عبػػػد الن صػػػر, المع رضػػػ  ( 0)
, 099راسػػػػ ت اسػػػػتراتيجي , العػػػػدد كااليرانيػػػػ : دراسػػػػ  ح لػػػػ  لمنظمػػػػ  مج هػػػػدم  مػػػػؽ, سمسػػػػم  

 (.3009اـ, )الق هرة, مركز الدراس ت السي سي  كاالستراتيجي  ب الهر 
كيمفرد بك ت , مف يحكـ ايراف ؟ بني  السمط     الجمهكري  االسالمي  االيراني , مصدر سبؽ ذكر ,  (3)

 .81-80ص ص 



 

 

 كعػػػف تنفيػػػذ القػػػ نكف كالنظػػػ ـ جنبػػػ  الػػػ  جنػػػب مػػػ  الشػػػرط , كعقػػػب تػػػكل  الػػػرئيس أكبػػػر
عمػؿ عمػ  تطبيػؽ نطػ ؽ عمػؿ  0898ه شم  ر سنج ن  مق ليد منصب     تمػكز عػ ـ 

دمجهػػػ  بقػػػرار مػػػف البرلمػػػ ف مػػػ  شػػػرط  المدينػػػ  كشػػػرط   0880المجػػػ ف كتػػػـ عػػػ ـ   هػػػذ
 .لتشكيؿ قكات  رض الق نكف ؼي االر 

تعتبػػػر الب سػػػي  أقػػػكل مؤسسػػػ  شػػػب  عسػػػكري   ػػػ  ايػػػراف بعػػػد قػػػكات الحػػػرس  -:البا دددي  .3
الثػػػكرم االسػػػالم  كهػػػ  مػػػف الن حيػػػ  الشػػػكمي  تتبػػػ  قيػػػ دات هػػػذ  القػػػكات كيقػػػـك الب سػػػي  

الػػ   00الػػذم تتػػراكح أعمػػ رهـ مػػف  السػػف بتجنيػػد أعضػػ ئ  مػػف المتطػػكعيف مػػف صػػغ ر
سكن  المن طؽ الريفي , كاالحي   الفقيرة    المػدف, كيتسػـ معظػـ أعضػ    سن  كمف 09

 االيدلكجي  كعمؽ تدينهـ كضآل  تعميمهـ. دكا عهـ الب سي  بقكة
تأسسػػػػت قػػػػكات الحػػػػرس الثػػػػكرم االسػػػػالم   ػػػػ   -قددددوات الحدددد   الثددددو ي ال دددد مي: .2

بقػػػػػػػػػرار مػػػػػػػػػف أيػػػػػػػػػ  ا  العظمػػػػػػػػػ  سػػػػػػػػػم ح  السػػػػػػػػػيد ركح ا  ال مينػػػػػػػػػ   0898أيػػػػػػػػػ ر  9
تتمثػػػػؿ مهمػػػػ   0898مػػػػف دسػػػػتكر عػػػػ ـ  090 ةككمػػػػ  تػػػػنص المػػػػ د )قدددد(  ا(  دددد   

 قكات الحرس الثكرم االسالم     حم ي  الثكرة كمنجزاته .

( مميػػػػػػػ ر 8.09300, )3009كبمػػػػػػػ  أجمػػػػػػػ ل  االنفػػػػػػػ ؽ العسػػػػػػػكرم االيرانػػػػػػػ  عػػػػػػػ ـ 
, ككػػػػػػ ف هػػػػػػذا االنفػػػػػػ ؽ 3009( مميػػػػػػ رات دكالر  ػػػػػػ  العػػػػػػ ـ 00009بعػػػػػػد أف سػػػػػػجؿ ) دكالر
( مميػػػػػ ر دكالر, بينمػػػػػ  لػػػػػـ يكػػػػػف 03032حيػػػػػث كصػػػػػؿ الػػػػػ  ) 3006مػػػػػ  ذركتػػػػػ  عػػػػػ ـ قػػػػػد ب

 0899( مميػػػػػػػػ ر دكالر,  ػػػػػػػػداة أنتهػػػػػػػػ   الحػػػػػػػػرب العراقيػػػػػػػػ  االيرانيػػػػػػػػ  عػػػػػػػػ ـ 0091يتعػػػػػػػػدل )
%(  309كك نػػػػػػت نسػػػػػػب  االنفػػػػػػ ؽ العسػػػػػػكرم الػػػػػػ  النػػػػػػ ت  القػػػػػػكم  االجمػػػػػػ ل  قػػػػػػد بمغػػػػػػت )

كك نػػػػػػػػػػت  3006%( عػػػػػػػػػػ ـ  2.9ك )3009%( عػػػػػػػػػػ ـ  309نػػػػػػػػػػزكال مػػػػػػػػػػف ) 3009عػػػػػػػػػػ ـ 
 – 3009%(. ك ػػػػػػ  الفتػػػػػػرة  001كقػػػػػػدره  ) 0883أدنػػػػػػ  نسػػػػػػب  قػػػػػػد سػػػػػػجمت  ػػػػػػ  العػػػػػػ ـ 

دكالر, ك نػػػػػػػت  مميػػػػػػػ ر( 099) أسػػػػػػػتكردت ايػػػػػػػراف أسػػػػػػػمح  كمعػػػػػػػدات حربيػػػػػػػ  بقيمػػػػػػػ  3008
( مميػػػػػػػػػػػػكف دكالر كقػػػػػػػػػػػػد 689( مميػػػػػػػػػػػػكف دكالر كركسػػػػػػػػػػػػي  )219حصػػػػػػػػػػػ  الصػػػػػػػػػػػػيف منهػػػػػػػػػػػػ  )



 

 
 

( مميػػػػػكف دكالر كأنظمػػػػػ  009أسػػػػػتكردت ايػػػػػراف  ػػػػػ  الفتػػػػػرة نفسػػػػػه  طػػػػػ ئرات حربيػػػػػ  بقيمػػػػػ )
 .(0)( مميكف دكالر369( مميكف دكالر, كصكاري  بقيم )380د  ع جكم بقيم )

بمػ  تعػػداد القػكات االيرانيػ  المسػػمح  )الجػيش كالحػػرس  3000كك قػ ن لمؤشػرات العػػ ـ 
( الػؼ 03( الػؼ يعممػكف ب لسػالح البحػرم ك )09( الػؼ جنػدم تتػكزع بػيف )932الثكرم( )

( الػػػؼ  ػػػ  الحػػػرس 039( الػػػؼ  ػػػ  السػػػالح الجػػػكم ك )20لجػػػكم ك ) ػػػ  قػػػكات الػػػد  ع ا
( سػفين  399( الؼ    الجيش, عم  صعيد السالح البحرم تمتمؾ ايػراف )290الثكرم ك )

( زكرقػػػ  صػػػ رك ي   يهػػػ  12( سػػػفين  دعػػػـ ك )36حربيػػػ   يهػػػ  ثالثػػػ   كاصػػػ ت ركسػػػي  ك )
( زكرقػػ  برم ئيػػ , 30ك ) أربعػػ  زكارؽ تصػػنؼ زكارؽ صػػ رك ي  رئيسػػ  ك مسػػ  زكارؽ الغػػ ـ

( نػػػكع 190( دب بػػػ  قتػػػ ؿ رئيسػػػي  منهػػػ  )0602كعمػػػ  صػػػعيد قكاتهػػػ  البريػػػ  تمتمػػػؾ ايػػػراف )
(T72( ك )( نػػػكع )090M-60AI( ك )( نػػػكع )000MK3/MK5( ك )مػػػف  ئػػػػ  000 )

( 2086)ذك الفقػػػ ر( محميػػػ  الصػػػن , كتكجػػػد لػػػدل قػػػكات الجػػػيش, كالحػػػرس مػػػ  مجمكعػػػ  )
ذ   صكاري  متعددة. عم  مستكل القكة الجكيػ  تكجػد لػدل ايػراف ( ق 999قطع  مد عي  ك )

( طػػػػػ ئرة تصػػػػػنؼ عمػػػػػ  أنهػػػػػ  ع ليػػػػػ  أك 319( طػػػػػ ئرة حربيػػػػػ  ث بتػػػػػ  الجنػػػػػ ح, منهػػػػػ  )203)
( ك SU-25( نػػكع )02) ( كMIG-22( طػػ ئرة مػػف نػػكع )29متكسػػط  الجػػكدة كهػػ  ميػػؾ)

( نػػػػػػكع 69( ك )E-SE/F( نػػػػػػكع )60( ك )F-14( نػػػػػػكع )11) ( كSU-24( نػػػػػػكع )20)
(F-4D/E)(3). 

 
 
 

 
                                                 

 . 89عبد الجميؿ زيد المرهكف, برام  التسم     ال مي  كالجكار, مصدر سبؽ ذكر , ص  (0)
 . 89المصدر نفس , ص( 3)



 

 

رابط القػػػكم  )العركبػػػ ( كالػػػديف, يعكػػػس النظػػػ ـ االقميمػػػ  ال ميجػػػ  عػػػدة ركابػػػط كػػػ ل
ا حضػػ ري  كلغكيػػ  كثق  يػػ  كتأري يػػ  يكحػػد جغرا يػػ , كالكظيفيػػ , التػػ  تعنػػ  اطػػ ر كالتػػ ري , كال

بيف كػؿ دكؿ مجمػس التعػ كف ال ميجػ  كهػك مػ  يفسػر أهتمػ ـ المجتمعػ ت ال ميجيػ  جميعهػ  
 . (0)ببعض القض ي  كربم  بنفس الدرج , القضي  الفمسطيني , كالعراؽ

 الثػػكرةك ػػ  ضػػك  ذلػػؾ كػػ ف المكقػػؼ االيرانػػ  مػػف هػػذا االقمػػيـ كاضػػح  بعػػد أنتصػػ ر 
بر ضػػه  لعػػب دكر شػػرط  ال مػػي  الػػذم كػػ ف يمعبػػ  نظػػ ـ  0898مي  االيرانيػػ  عػػ ـ االسػػال

الش  , كدعت ال  أف يككف أمف ال مي  مسؤكلي  الػدكؿ المطمػ  عميػ  كر ضػت أم ترتيبػ ت 
أمني  أقميمي  ال تككف ايراف طر    يه . كقد ح  ظت ايػراف دائمػ  عمػ  اصػرار متكاصػؿ كأف 

عػػ كف ال ميجػػ  عبػػر المراحػػؿ الم تمفػػ  كعقػػب أنهػػ   حػػرب كػػ ف متقطعػػ  مػػ  دكؿ مجمػػس الت
سػػعت ايػػراف لتقػػديـ ضػػم ن ت لػػدكؿ ال مػػي  ب نهػػ  ال تسػػع  لتصػػدير  0899ال مػػي  االكلػػ  

 .  (3)القدكة كالنمكذج, كبأف ليس له  اطم ع لمهيمن     ال مي  ثكرته  ب لقكة بؿ عبر أعط  
                                                 

راسػػػ ت أسػػػتراتيجي , كتحػػػدي ت, بعػػد أحػػػتالؿ العػػػراؽ, سمسػػم   د. حسػػف أبػػػك ط لػػػب, النظػػ ـ العربػػػ  (0)
 .0(, ص3002)الق هرة, مركز الدراس ت السي سي  كاالستراتيجي  ب الهراـ,  ,036العدد 

راسػػ ت كد. كليػػد محمػػكد عبػػد الن صػػر, ثػػالث دكائػػر أقميميػػ   لمسي سػػ  ال  رجيػػ  االيرانيػػ   سمسػػم   (3)
(, 0886مركػػز الدراسػػ ت السي سػػي  كاالسػػتراتيجي  بػػ الهراـ, , ) القػػ هرة, 29أسػػتراتيجي , العػػدد 

. جػػػدير ب لػػػذكر طرحػػػت ايػػػراف  يػػػ رات أقتصػػػ دي  مػػػ  دكؿ مجمػػػس التعػػػ كف ال ميجػػػ   9ص 
لتحسيف عالقتهػ  منهػ  تصػدير الميػ   الحمػك   يػر البحريػ  كهػ  تعتقػد أنهػ  كسػيم  لت فيػؼ حػد  

تػػػػ رم , دكر تصػػػػدير الميػػػػ    ػػػػ  السي سػػػػ  التػػػكتر  ػػػػ  المنطقػػػػ  . لمزيػػػػد مػػػػف المعمكمػػػ ت ك مران
االيرانيػػ  ال  رجيػػ  تجػػ   مجمػػس التعػػ كف لػػدكؿ ال مػػي  العربػػ , سمسػػم  دراسػػ ت ع لميػػ , العػػدد 

 . 33(, ص 3006, )أبكظب  مركز االم رات لمدراس ت كالبحكث االستراتيجي , 99



 

 
 

 الكلكيػػػػػػػػ  ب لنسػػػػػػػػب ك نػػػػػػػػت ا 0880كعقػػػػػػػػب نه يػػػػػػػػ  حػػػػػػػػرب ال مػػػػػػػػي  الث نيػػػػػػػػ  عػػػػػػػػ ـ 
اليػػػػػػػػراف هػػػػػػػػ  التفػػػػػػػػ كض مػػػػػػػػف أجػػػػػػػػؿ نظػػػػػػػػ ـ أقميمػػػػػػػػ  جديػػػػػػػػد مػػػػػػػػ  دكؿ مجمػػػػػػػػس التعػػػػػػػػ كف 
ال ميجػػػػػ  كب لتػػػػػ ل  تق طعػػػػػت ايػػػػػراف مػػػػػ  مفػػػػػ هيـ االعتمػػػػػ د عمػػػػػ  الػػػػػذات كال ميجيػػػػػ  التػػػػػ  

تقميػػػػػػؿ أعتمػػػػػػ د دكؿ المجمػػػػػػس عمػػػػػػ  مؤكػػػػػػدا ر عهػػػػػػ  حينػػػػػػذاؾ  مجمػػػػػػس التعػػػػػػ كف ال ميجػػػػػػ  
تعػػػػػزز دكر ايػػػػػراف االقميمػػػػػ  كاحػػػػػداث تػػػػػكازف  ػػػػػ  االمريكيػػػػػ  كالغػػػػػرب ك  الكاليػػػػػ ت المتحػػػػػدة

القػػػػػكل بػػػػػيف م تمػػػػػؼ أطػػػػػراؼ أقمػػػػػيـ ال مػػػػػي . كب لمق بػػػػػؿ رأت ايػػػػػراف أف أم ترتيػػػػػب أمنػػػػػػ  
كانمػػػػػػ    ػػػػػػ  منطقػػػػػػ  ال مػػػػػػي  يسػػػػػػتبعد أم دكلػػػػػػ  مطمػػػػػػ  عميػػػػػػ  ال يمكػػػػػػف أف يكػػػػػػكف مكػػػػػػتمال

سيسػػػػػػػتفز الػػػػػػػدكؿ المترككػػػػػػػ    رجػػػػػػػػ , كتتنػػػػػػػ قض هػػػػػػػذ  الرؤيػػػػػػػػ  مػػػػػػػ  الجهػػػػػػػكد االمريكيػػػػػػػػ  
  نظػػػػػ ـ أحػػػػػ دم القطبيػػػػػ  لالمػػػػػف  ػػػػػ  المنطقػػػػػ  لكػػػػػكف الكاليػػػػػ ت المتحػػػػػدة االمريكيػػػػػ  الق مػػػػػ

هػػػػػ  الضػػػػػ مف الكحيػػػػػد المػػػػػف حمف ئهػػػػػ  مػػػػػف دكؿ مجمػػػػػس التعػػػػػ كف ال ميجػػػػػ  مق بػػػػػؿ الػػػػػدعـ 
االمريكيػػػػػػػ  كلهػػػػػػػذا  السي سػػػػػػػ  كالمػػػػػػػ ل  كالمكجسػػػػػػػت  مػػػػػػػف هػػػػػػػذ  الػػػػػػػدكؿ لمكاليػػػػػػػ ت المتحػػػػػػػدة

كاق مػػػػػػػػ  القكاعػػػػػػػػػد لسػػػػػػػػالح الغػػػػػػػػرض تكصػػػػػػػػمت اال يػػػػػػػػرة الػػػػػػػػ  اتف قيػػػػػػػػػ ت حػػػػػػػػكؿ ت ػػػػػػػػزيف ا
كمػػػػػػػػ  ب عػػػػػػػػت كميػػػػػػػػ ت مػػػػػػػػف السػػػػػػػػالح )البحػػػػػػػػريف, قطػػػػػػػػر( مػػػػػػػػ  دكؿ المجمػػػػػػػػس العسػػػػػػػػكري  

لحمف ئهػػػػػ  االقميميػػػػػيف, كقػػػػػد أتهمػػػػػت ايػػػػػراف تمػػػػػؾ الجهػػػػػكد االمريكيػػػػػ  ب نهػػػػػ  تػػػػػؤدم لتصػػػػػعيد 
دكلػػػػػ  اال اف دكؿ المجمػػػػػس البػػػػػيف ك سػػػػػتقرار  ػػػػػ  االقمػػػػػيـ كالتػػػػػكتر  يهػػػػػ  األعسػػػػػكرم كعػػػػػدـ 

كجكدهػػػػػػػ  ضػػػػػػػم ن   كعػػػػػػػدتقػػػػػػػكات االمريكيػػػػػػػ  مػػػػػػػف المنطقػػػػػػػ  قػػػػػػػد ر ضػػػػػػػت  كػػػػػػػرة أ ػػػػػػػراج ال
لتحقيػػػػػػؽ االمػػػػػػف االقميمػػػػػػ  كلمكاجهػػػػػػ  أم مغػػػػػػ مرات مسػػػػػػتقبمي  عمػػػػػػ   ػػػػػػرار  ػػػػػػزك العػػػػػػراؽ 

 .(0)0880لمككيت    أب 
كتحسػػػػػػػنت العالقػػػػػػػ ت االيرانيػػػػػػػ  مػػػػػػػ  دكؿ مجمػػػػػػػس التعػػػػػػػ كف ال ميجػػػػػػػ   ػػػػػػػ  عهػػػػػػػد 

قػػػػػػ ت ر بتػػػػػػ   ػػػػػػ  تحسػػػػػػيف العال 0889أب 1 ػػػػػػ تم   قػػػػػػد عكػػػػػػس  ط بػػػػػػ  الرئ سػػػػػػ   ػػػػػػ 
مػػػػػػػ  دكؿ الجػػػػػػػكار العربػػػػػػػ  ك  صػػػػػػػ  دكؿ المجمػػػػػػػس كدعػػػػػػػ  الػػػػػػػ  حػػػػػػػؿ مكضػػػػػػػكع الجػػػػػػػزر 

                                                 

 .03-00المصدر نفس , ص  (0)



 

 

االم راتيػػػػ  عػػػػف طريػػػػؽ الحػػػػكار كمػػػػ  نجحػػػػت ايػػػػراف  ػػػػ  تقربهػػػػ  مػػػػف دكؿ مجمػػػػس التعػػػػ كف 
ال ميجػػػػ  بمكا قػػػػ  معظػػػػـ قػػػػ دة هػػػػذ  الػػػػدكؿ عمػػػػ  حضػػػػكر مػػػػؤتمر القمػػػػ  االسػػػػالم  الػػػػذم 

طػػػػػػػػكؽ الدبمكم سػػػػػػػػ  كسػػػػػػػػر لم بمث بػػػػػػػػ كالػػػػػػػػذم كػػػػػػػػ ف  0889عقػػػػػػػػد  ػػػػػػػػ  طهػػػػػػػػراف  ػػػػػػػػ  أب 
 .  (0)االمريك  المفركض عميه 

حػػػػػدث تطػػػػػكر بػػػػػيف دكؿ مجمػػػػػس التعػػػػػ كف ال ميجػػػػػ  مػػػػػ  دكلػػػػػ   0888ك ػػػػػ  عػػػػػ ـ 
االمػػػػػػػػ رات العربيػػػػػػػػ  المتحػػػػػػػػدة حيػػػػػػػػث تػػػػػػػػـ تشػػػػػػػػكيؿ لجنػػػػػػػػ  كزاريػػػػػػػػ  مػػػػػػػػف المممكػػػػػػػػ  العربيػػػػػػػػ  
السػػػػػػػعكدي , كسػػػػػػػمطن  عمػػػػػػػ ف, كدكلػػػػػػػ  قطػػػػػػػر لكضػػػػػػػ  اليػػػػػػػ ت ب لتعػػػػػػػ كف مػػػػػػػ  ايػػػػػػػراف لحػػػػػػػؿ 

  الػػػػػرام العػػػػػ ـ الػػػػػدكل  القنػػػػػ ع ايػػػػػراف بقبػػػػػكؿ التفػػػػػ كض المب شػػػػػر تكجيػػػػػبينهمػػػػػ  ك ال ػػػػػالؼ 
كهكمػػػػػ  يط لػػػػػب بػػػػػ  المجمػػػػػس كمػػػػػ  أسػػػػػتج ب لػػػػػ  بعػػػػػض المسػػػػػؤكليف االيػػػػػرانييف )تصػػػػػريح ( 

أف تقبػػػػػؿ ايػػػػػراف بمطمػػػػػب االمػػػػػ رات  لكػػػػػف دكف أسػػػػػتج ب  مط لبػػػػػ   ػػػػػ  مكاصػػػػػم  الحػػػػػكار, أك
 .(3)القضي  ال  محكم  العدؿ الدكلي  إح ل    

االمريكػػػػػػػػػ  لكسػػػػػػػػػب كد دكؿ مجمػػػػػػػػػس التعػػػػػػػػػ كف ال ميجػػػػػػػػػ  كجػػػػػػػػػدت كازا  التحػػػػػػػػػرؾ 
ايػػػػراف  ػػػػ  مشػػػػركع تأسػػػػيس )الشػػػػرؽ االكسػػػػط االسػػػػالم ( أطػػػػ را ع مػػػػ  يمكػػػػف مػػػػف  اللػػػػ  
تحقيػػػػػػػؽ أهػػػػػػػدا ه   ػػػػػػػ  تكػػػػػػػكيف دكر أقميمػػػػػػػ  بػػػػػػػ رز, لػػػػػػػذا ك ػػػػػػػ  أعقػػػػػػػ ب أنتهػػػػػػػ   الحػػػػػػػرب 

أعمنػػػػػػػت ايػػػػػػػراف أف مشػػػػػػػركع )الشػػػػػػػرؽ االكسػػػػػػػط  3006االسػػػػػػػرائيمي  عمػػػػػػػ  لبنػػػػػػػ ف  ػػػػػػػ  أب 
 مػػػػ  أعتبرتػػػػ  ايػػػػراف بمث بػػػػ  الم (  ػػػػ  سػػػػبيم  الػػػػ  التقػػػػدـ عػػػػف  مفيػػػػ  تطػػػػكريف االكؿاالسػػػػ

عػػػػف الحػػػػرب االسػػػػرائيمي  عمػػػػ  لبنػػػػ ف أهمهػػػػ  أسػػػػق ط أسػػػػطكرة الجػػػػيش  تم ضػػػػتمك سػػػػب 

                                                 

  ع لـ متغير, دراس     التطكرات الدا مي  كالعالقػ ت عم  عبيد, دكؿ مجمس التع كف ال ميج    (0)
 . 299(, ص3009,) دب , مركز ال مي  لالبح ث 3009-0880ال  رجي  

ابراهيـ بف حمكد بف سعيد الصبح , مجمس التع كف: بيف تحدي ت الح ضر كطمكح ت المسػتقبؿ, ( 3)
 91(, ص 3006كالنشػر,  )الش رق , مركػز ال مػي  لمدراسػ ت, دار ال مػي  لمصػح    كالطب عػ 

. 



 

 
 

االسػػػػػػػرائيم  الػػػػػػػذم ال يقهػػػػػػػر, كتأكيػػػػػػػد عػػػػػػػدـ صػػػػػػػعكب  الحػػػػػػػ ؽ الهزيمػػػػػػػ  )ب سػػػػػػػرائيؿ( حػػػػػػػ ؿ 
عػػػػف قكاتهػػػػ  التدميريػػػػ  اله ئمػػػػ  لػػػػ  د كلهػػػػ   ػػػػ  مكاجهػػػػ  مػػػػ  قػػػػكات نظ ميػػػػ  كأف مػػػػ  يتػػػػردد 

حػػػػػػػػدكد  عمػػػػػػػػػ  االرض كيمكػػػػػػػػف مكاجهتػػػػػػػػػ  بكسػػػػػػػػ ئؿ قت ليػػػػػػػػػ  مضػػػػػػػػ دة, أضػػػػػػػػػ    الػػػػػػػػػ  أف 
الػػػػدعكات التػػػػػ  أنطمقػػػػت  ػػػػػالؿ الحػػػػرب كمػػػػػ  بعػػػػده  الػػػػػ  ايػػػػراف ب لتػػػػػد ؿ لتسػػػػكي  االزمػػػػػ  
أكػػػػػػػدت دكر ايػػػػػػػراف عمػػػػػػػ  الصػػػػػػػعيد االقميمػػػػػػػ  كقػػػػػػػدرته  عمػػػػػػػ  التػػػػػػػد ؿ لتسػػػػػػػكي  الممفػػػػػػػ ت 

 ػػػػػػػ  العػػػػػػػراؽ, كاتجػػػػػػػ   الكاليػػػػػػػ ت   كالثػػػػػػػ ن  تعثػػػػػػػر لممشػػػػػػػ ري  االمريكيػػػػػػػ االقميميػػػػػػػ  الع لقػػػػػػػ ,
المتحػػػػػػدة االمريكيػػػػػػ  الػػػػػػ  دعػػػػػػكة االطػػػػػػراؼ االقميميػػػػػػ  كمػػػػػػف ضػػػػػػمنه  ايػػػػػػراف الػػػػػػ  التعػػػػػػ كف 

 .(0)لحؿ المشكالت االمني  الت  تعرقؿ جهكد تحقيؽ االستقرار    العراؽ
كف حمفػػػػػ ن كعميػػػػػ  يبػػػػػدك أف هػػػػػدؼ ايػػػػػراف مػػػػػف هػػػػػذا المشػػػػػركع االقميمػػػػػ  لػػػػػيس أف يكػػػػػ

تحسػػػػػب ن لتطػػػػػكر ازمػػػػػ  الممػػػػػؼ النػػػػػككم  عسػػػػػكري   ػػػػػ  مكاجهػػػػػ  التحػػػػػ لؼ االمريكػػػػػ  الػػػػػدكل 
الػػػػػ  مكاجهػػػػػ  عسػػػػػكري , لكػػػػػف الجكانػػػػػب األمنيػػػػػ  كالسي سػػػػػي  كالثق  يػػػػػ  هػػػػػ  ابػػػػػرز  اإليرانػػػػػ 

الجكانػػػػػػػب التػػػػػػػ  تبعتهػػػػػػػ  ايػػػػػػػراف مػػػػػػػف هػػػػػػػذا المسػػػػػػػع  حيػػػػػػػث ادرؾ اف الظػػػػػػػركؼ ال تسػػػػػػػم  
  المنطقػػػػػػ , كمػػػػػػ  انهػػػػػػ  تػػػػػػدرؾ األرتب طػػػػػػ ت تأسػػػػػػيس حمػػػػػػؼ عسػػػػػػكرم جديػػػػػػد  ػػػػػػلف الػػػػػػ  اآل

ال  صػػػػػ  لمػػػػػدكؿ التػػػػػ  تسػػػػػع  ايػػػػػراف لضػػػػػمه  الػػػػػ  هػػػػػذا المشػػػػػركع, لكػػػػػف ايػػػػػراف اعتمػػػػػدت 
عمػػػػ  األتف قػػػػ ت األمنيػػػػ  التػػػػ  تعقػػػػده  مػػػػ  دكؿ المنطقػػػػ   ػػػػ  مبػػػػ درة جديػػػػدة مػػػػف نكعهػػػػ , 
كسػػػػعت  يهػػػػ  الػػػػ  التركيػػػػز عمػػػػ  التنسػػػػيؽ األمنػػػػ  المشػػػػترؾ كتبػػػػ دؿ العن صػػػػر المطمكبػػػػ  

يػػػ ن, لكػػػف األهػػػـ  ػػػ  ذلػػػؾ عمػػػ  انهػػػ  سػػػعت الػػػ  تػػػدعيـ تح لفهػػػ  مػػػ  العديػػػد مػػػف القػػػكل امن
 كالمنظم ت الراديك لي     المنطق .

                                                 

, )القػػ هرة, مركػػز الدراسػػ ت السي سػػي  كاألسػػترتيجي   3008 – 3009التقريػػر األسػػتراتيج  العربػػ  ( 0)
 .393(, ص 3000ب ألهراـ, 



 

 

 بػػػػػػد ان مػػػػػػف الممػػػػػػؼ العراقػػػػػػ , اإلقميميػػػػػػ كلضػػػػػػم ف دكر لهػػػػػػ   ػػػػػػ  معظػػػػػػـ الممفػػػػػػ ت 
 .  (0)مركران ب لممفيف السكرم, كالمبن ن , كانته   ب لممؼ الفمسطين 

قػػػػػػػ ت ايػػػػػػػراف تػػػػػػػكتران ممحكظػػػػػػػ ن مػػػػػػػ  معظػػػػػػػـ الػػػػػػػدكؿ شػػػػػػػهدت عال 3008ك ػػػػػػػ  عػػػػػػػ ـ 
العربيػػػػػ  كمنهػػػػػػ  مػػػػػ  بعػػػػػػض دكؿ مجمػػػػػس التعػػػػػػ كف ال ميجػػػػػ  منهػػػػػػ  مػػػػػ  المممكػػػػػػ  العربيػػػػػػ  
السػػػػػعكدي  بشػػػػػ ف تظػػػػػ هرة البػػػػػرا ة مػػػػػف المشػػػػػركيف  ػػػػػ  الحػػػػػ   ػػػػػ  الكقػػػػػت الػػػػػذم ح  ظػػػػػت 

 ف اليػػػػػ .ييػػػػػراني يػػػػػ  ايػػػػػراف عالقتهػػػػػ  الكثيقػػػػػ  مػػػػػ  العػػػػػراؽ كتجمػػػػػت  ػػػػػ  زيػػػػػ رة المسػػػػػؤكليف اال
المشػػػػػ ر اليهػػػػػ  اعػػػػػال  بنظػػػػػر  اإليرانيػػػػػ ت البػػػػػرا ة اكقػػػػػد كصػػػػػفت السػػػػػعكدي  قضػػػػػي  تظػػػػػ هر 

يػػػػػػػدعكف  ػػػػػػػ  كػػػػػػػؿ مكسػػػػػػػـ حػػػػػػػ  حجػػػػػػػ جهـ الػػػػػػػ   اإليػػػػػػػرانييفحيػػػػػػػث اف القػػػػػػػ دة  االعتبػػػػػػػ ر
مسػػػػػػػيرات تعػػػػػػػرؼ )مسػػػػػػػيرة البػػػػػػػرا ة مػػػػػػػف المشػػػػػػػركيف( كقػػػػػػػد اقتصػػػػػػػرت تمػػػػػػػؾ المسػػػػػػػيرة  ػػػػػػػ  

جمػػػػػ  بعيػػػػػد عػػػػػف حركػػػػػ  السػػػػنكات الم ضػػػػػي  كبتفػػػػػ هـ مػػػػػ  سػػػػػمط ت المممكػػػػػ  عمػػػػ  مجػػػػػرد ت
تعقػػػػد لمحػػػػديث عػػػػف اهػػػػداؼ الحػػػػ   الحجػػػػ ج ألدا  المن سػػػػؾ, تمقػػػػ   يػػػػ  الكممػػػػ ت اك نػػػػدكة

 ػػػػ  قضػػػػ ي  ا ػػػػرل انعكػػػػس عمػػػػ  هػػػػذ  القضػػػػي  اإليرانػػػػ  السي سػػػػي  العب ديػػػػ  لكػػػػف التػػػػكتر 
 .  (3)ايض ن  مجأت المممك  ال  التحذير مف استغالؿ الح  أل راض سي سي 

سػػػػػػػػعكدم  ػػػػػػػػ  طهػػػػػػػػراف اف تقػػػػػػػػ رب البمػػػػػػػػديف اكػػػػػػػػد السػػػػػػػػفير ال 3000ك ػػػػػػػػ  عػػػػػػػػ ـ 
كاعمػػػػػػػف اسػػػػػػػتعداد بػػػػػػػالد  لتكسػػػػػػػي  التعػػػػػػػ كف  ػػػػػػػ   ب لقضػػػػػػػ ي  األقميميػػػػػػػ  يحظػػػػػػػ  ب ألهميػػػػػػػ ,

مجػػػػػػػ ؿ القضػػػػػػػػ ي  الثن ئيػػػػػػػػ  كاألقميميػػػػػػػ , كعمػػػػػػػػ  الػػػػػػػػر ـ مػػػػػػػف صػػػػػػػػفق  األسػػػػػػػػمح  األمريكيػػػػػػػػ  
( مميػػػػػ ر دكالر انػػػػػذاؾ لػػػػػـ تنتقػػػػػد ايػػػػػراف هػػػػػذ  الصػػػػػفق  كلػػػػػـ 60الضػػػػػ م  لمسػػػػػعكدي  بقيمػػػػػ )

اتهػػػػػػػػػ ـ الػػػػػػػػػ  المممكػػػػػػػػػ  عممػػػػػػػػػ ن اف تمػػػػػػػػػؾ الصػػػػػػػػػفق  تهػػػػػػػػػدؼ بحسػػػػػػػػػب المحممػػػػػػػػػيف  تكجػػػػػػػػػ  ام
العسػػػػػػػكرييف الػػػػػػػ  تعزيػػػػػػػز القػػػػػػػكة الجكيػػػػػػػ  السػػػػػػػعكدي  ازا  ايػػػػػػػراف  ضػػػػػػػالن عػػػػػػػف سػػػػػػػد بعػػػػػػػض 

                                                 

 .المصدر نفس  (0)
, ) الشػ رق , مركػز ال مػي  لمدراسػ ت,  دار ال مػي  3000 – 3008التقرير األستراتيج  ال ميج   (3)

 . 393(, ص 3000طب ع  كالنشر, لمصح    كال



 

 
 

الثغػػػػػػرات الد  عيػػػػػػ  التػػػػػػ  ظهػػػػػػرت  ػػػػػػالؿ حػػػػػػرب القػػػػػػكات السػػػػػػعكدي  مػػػػػػ  الحػػػػػػكثييف عمػػػػػػ  
  ركبػػػػػػرت الحػػػػػػدكد مػػػػػػ  الػػػػػػيمف. كمػػػػػػ  اعتبػػػػػػرت طهػػػػػػراف اف جكلػػػػػػ  كزيػػػػػػر الػػػػػػد  ع األميركػػػػػػ

التػػػػػ  شػػػػػممت السػػػػػعكدي , كاألمػػػػػ رات  شػػػػػمت  ػػػػػ   3000 يػػػػػتس  ػػػػػ  المنطقػػػػػ   ػػػػػ  عػػػػػ ـ 
 .  (0)تحقيؽ اهدا ه  المتمثم     بث الفرق  بيف ايراف كدكؿ ال مي 

المؤيػػػػػد الػػػػػ  الثػػػػكرات العربيػػػػػ   ػػػػػ  كػػػػػؿ  اإليرانػػػػػ كػػػػػ ف المكقػػػػؼ  3000ك ػػػػ  عػػػػػ ـ 
ازا  اعتػػػػػراض ام مػػػػػف تػػػػػكنس كمصػػػػػر كحتػػػػػ   ػػػػػ  الػػػػػيمف, كليبيػػػػػ , لػػػػػـ يمػػػػػؽ ام رد  عػػػػػؿ 

قػػػػػػكة اقميميػػػػػػ  اك دكليػػػػػػ  اال اف الثػػػػػػكرات األ ػػػػػػرل  ػػػػػػ  كػػػػػػؿ مػػػػػػف البحػػػػػػريف كسػػػػػػكري  ك نػػػػػػت 
كاته مػػػػػ ت متب دلػػػػػ  بػػػػػيف ايػػػػػراف كدكؿ ا ػػػػػرل  ػػػػػ  المنطقػػػػػ   قػػػػػد  مكضػػػػػ  جػػػػػداؿ كتجػػػػػ ذب,

ايػػػػػػػػدت ايػػػػػػػػراف حركػػػػػػػػ  األحتجػػػػػػػػ ج  ػػػػػػػػ  البحػػػػػػػػريف لكنهػػػػػػػػ  اتهمػػػػػػػػت مػػػػػػػػف ج نػػػػػػػػب الحككمػػػػػػػػ  
ميجػػػػػػػػ  ب لتػػػػػػػػد ؿ  ػػػػػػػػ  شػػػػػػػػؤكف المممكػػػػػػػػ  البحرينيػػػػػػػػ  كمػػػػػػػػف ج نػػػػػػػػب مجمػػػػػػػػس التعػػػػػػػػ كف ال 

الدا ميػػػػػػػ , كسػػػػػػػ د نػػػػػػػكع مػػػػػػػف التػػػػػػػكتر بػػػػػػػيف ايػػػػػػػراف كالسػػػػػػػعكدي  عمػػػػػػػ   مفيػػػػػػػ  تأكيػػػػػػػد كزيػػػػػػػر 
ال  رجيػػػػػػػػػ  األيرانػػػػػػػػػ  عمػػػػػػػػػ  اكبػػػػػػػػػر صػػػػػػػػػ لح  ك الصػػػػػػػػػت  )اف التػػػػػػػػػد ؿ السػػػػػػػػػعكدم  ػػػػػػػػػ  
البحػػػػػريف سػػػػػتككف لػػػػػ  عكاقػػػػػب ك يمػػػػػ ( متهمػػػػػ ن الريػػػػػ ض بتػػػػػأجي  الط ئفيػػػػػ  كأكػػػػػد اف ايػػػػػراف 

  الػػػػػدكؿ األ ػػػػػرل, كزيػػػػػر ال  رجيػػػػػ  السػػػػػعكدم سػػػػػعكد الفيصػػػػػؿ ممتزمػػػػػ  بعػػػػػدـ التػػػػػد ؿ  ػػػػػ
رد قػػػػ ئالن )مػػػػف المؤسػػػػؼ اننػػػػ  ال نػػػػزاؿ نسػػػػم  لمثػػػػؿ هػػػػذ  التصػػػػريح ت مػػػػف ايػػػػراف التػػػػ  ال 

, كا يػػػػػػػران (3)كاألضػػػػػػػطراب ت  ػػػػػػػ  المنطقػػػػػػػ ( ت ػػػػػػػدـ سػػػػػػػكل لغػػػػػػػرض اثػػػػػػػ رة الفتنػػػػػػػ  كالقالقػػػػػػػؿ
مكد ال يمكػػػػػف اف يقػػػػػ ـ يمكػػػػػف القػػػػػكؿ اف نظ مػػػػػ ن امنيػػػػػ ن  ميجيػػػػػ ن حقيقيػػػػػ ن كقػػػػػ دران عمػػػػػ  الصػػػػػ

اال  ػػػػػػ  عػػػػػػ لـ تػػػػػػؤمف  يػػػػػػ  دكؿ مجمػػػػػػس التعػػػػػػ كف ال ميجػػػػػػ  كالعػػػػػػراؽ كايػػػػػػراف انهػػػػػػ  جميعػػػػػػ ن 
                                                 

, )الشػػ رق , مركػػز ال مػػي  لمدراسػػ ت, دار ال مػػي  3000 – 3000التقريػػر األسػػتراتيج  ال ميجػػ   (0)
 . 301 – 302(, ص 3000لمصح    كالطب ع  كالنشر, 

, )الشػػ رق , مركػػز ال مػػي  لمدراسػػ ت, دار ال مػػي  3003 – 3000التقريػػر األسػػتراتيج  ال ميجػػ   (3)
 301(, ص 3003   كالطب ع  كالنشر, لمصح 



 

 

تتمتػػػػػ  بمنزلػػػػػ  متك  ئػػػػػ  كاف مصػػػػػ لحه  تحظػػػػػ  ب لحم يػػػػػ  كيتعػػػػػيف منهػػػػػ  اف تكػػػػػكف ايػػػػػراف 
جػػػػػػز ان مػػػػػػف بيئػػػػػػ  امنيػػػػػػ  اقميميػػػػػػ , اذ ال يمكػػػػػػف اق مػػػػػػ  ام ترتيبػػػػػػ ت امنيػػػػػػ  اقميميػػػػػػ  شػػػػػػ مم  

 .(0)    ي به 

ب لتحسػػف حيػػث تتعػػ كف الػػدكلت ف  3002بعػػد عػػ ـ  (3)بػػدأت عالقػػ ت تركيػػ  مػػ  ايػػراف
 اإليرانيػػ كالنسػػ     P.K.Kضػػد التنظيمػػ ت الكرديػػ  المرتبطػػ  بحػػزب العمػػ ؿ الكردسػػت ن  

)حزب الحي ة الحرة , الكردست ن (     طكة تعكس هذا المسػتكل الجديػد مػف  PJAKمن  
األيرانيػػػػ  التػػػػ  سػػػػبؽ اف اسسػػػػت عػػػػ ـ  –تػػػػـ احيػػػػ   المجنػػػػ  األمنيػػػػ  العميػػػػ  التركيػػػػ  التعػػػػ كف 
, كلكنهػػ  ظمػػت  يػػر  ع لػػ  طػػكاؿ هػػذ  السػػنيف, ك ػػ  الكقػػت ذاتػػ  بػػدأت تركيػػ  كايػػراف 0899

تحسيف تع كنهم     مج ؿ الط ق . كك ف هن ؾ اصالن  ط ان بيػب لنقػؿ الغػ ز الطبيعػ  مػف 
, كبفضػؿ 3000كقد اصب  هػذا ال ػط قيػد التشػغيؿ  ػ  عػ ـ  تبريز )شم ؿ ايراف( ال  انقرة

هذا ال ط اصبحت ايراف اكبر مػكرد لمغػ ز الطبيعػ  الػ  تركيػ  بعػد ركسػي , كتسػتحكذ ايػراف 
%( مػػػػف كاردات تركيػػػػ  مػػػػف الغػػػػ ز , ككصػػػػؿ حجػػػػـ التجػػػػ رة التركيػػػػ   30عمػػػػ  اكثػػػػر مػػػػف )
 (2)( ممي رات دكالر00ال  ) 3000األيراني     ع ـ 

                                                 

جبركلد جريف, سي س ت ايراف األقميميػ  كجهػ ت نظػر  ربيػ , دكر  ػ  ال مػي : تحػدي ت المسػتقبؿ,  (0)
 .331 – 332(,  ص 3009)أبك ظب , مركز األم رات لمدراس ت كالبحكث األستراتيجي , 

يف لمزيػد مػف المعمكمػ ت انظػر عمػ  سػبيؿ تعكد العالق ت التركي  األيراني  ال  بػداي ت القػرف العشػر ( 3)
دراسػ   3002  0832المث ؿ د. منهؿ اله ـ عبد العقػراكم كا ػريف, العالقػ ت التركيػ  األيرانيػ  

 ػػػ  العالقػػػ ت السي سػػػي  األقتصػػػ دي , )المكصػػػؿ, ج معػػػ  المكصػػػؿ, دار ابػػػف األثيػػػر لمطب عػػػ  
 (.3002كالنشر, 

  ال  رجيػػػ  كانعك سػػػ ته , سمسػػػم  مح ضػػػرات األمػػػ رات, د. مميحػػػ  بتمػػػ  الطكن يشػػػيؽ, سي سػػػ  تركيػػػ (2)
 06(, ص 3000, )ابػك ظبػ , مركػز ااألمػ رات لمدراسػ ت كالبحػكث األسػتراتيجي , 019العػدد 

. 



 

 
 

األيرانيػػػ  تعرضػػػت لعػػػدة معضػػػالت  -ض الدراسػػػ ت اف العالقػػػ ت التركيػػػ  كتػػػرل بعػػػ
منه  ازم  البرن م  النككم األيران  حيػث ال تػزاؿ تشػكؿ تحػدي ن  مػف الن حيػ  األكلػ  نجػد اف 
تركي  ال تريد اف تصب  ايراف قكة نككي  ك   الكقت ذاتػ  هػ  تعػ رض  ػرض عقكبػ ت عمػ  

ف عمػػؿ عسػكرم عميهػػ , كمػػف الن حيػ  األ ػػرل يبػػدك ايػراف كتشػػعر ب ألنزعػ ج مػػف احتمػػ ؿ شػ
اف ال يػػ ر الدبمكم سػػ  المفضػػؿ لػػدل تركيػػ  لػػيس ن جحػػ ن كهػػذا الكضػػ   مػػؽ مشػػكم  معقػػدة 
لتركيػػ  النػػػ  يػػػؤدم الػػػ  ا ػػػتالؼ  ػػػ  المكاقػػػؼ مػػػ  حمف ئهػػػ  التقميػػػدييف ام الكاليػػػ ت المتحػػػدة 

 ف ج ذبيػ  تركيػ  األسػتراتيجي األمريكي  كدكؿ األتحػ د األكربػ . كمػ  اف هػذا المكقػؼ يقمػؿ مػ
 ػػ  نظػػر دكؿ مجمػػس التعػػ كف ال ميجػػ  التػػ  تشػػعر بقمػػؽ مم ثػػؿ تجػػ   ايػػراف, كهػػ  مؤيػػدة 

 .(0)لدكر تركي  بكصفه  سكؽ مكازي  أليراف    هذا المج ؿ
حيكيػػػػػ  سي سػػػػػي   كبػػػػػ لر ـ مػػػػػف كػػػػػؿ ذلػػػػػؾ يبػػػػػدك اف تركيػػػػػ  كايػػػػػراف لػػػػػديهم  تكجهػػػػػ ت

سػػػػػط  كالقكقػػػػػ ز حيػػػػػث اف طمكحػػػػػ ت كػػػػػؿ مػػػػػف  ػػػػػ  بعػػػػػض منػػػػػ طؽ العػػػػػ لـ منهػػػػػ  اسػػػػػي  الك 
تركيػػػػ  كايػػػػراف تالقػػػػ  تج ذبػػػػ ن ممحكظػػػػ ن عمػػػػ  امتػػػػداد هػػػػذ  الجمهكريػػػػ ت.  عمػػػػ  الػػػػر ـ مػػػػف 
الغميػػػػػػػػ ف القػػػػػػػػكم  األيػػػػػػػػدلكج  الشػػػػػػػػديد الػػػػػػػػذم يميػػػػػػػػز هػػػػػػػػذ  المنطقػػػػػػػػ  بحثػػػػػػػػ  عػػػػػػػػف الهكيػػػػػػػػ  

بتحػػػػػكؿ أنظػػػػػ ر م تمػػػػػؼ الفع ليػػػػػ ت السي سػػػػػي   ػػػػػ   الكطنيػػػػػ  كالنمػػػػػكذج السي سػػػػػ  اال ضػػػػػؿ
جمهكريػػػػػػػ ت حػػػػػػػكؿ منطقتػػػػػػػيف أقميميتػػػػػػػيف همػػػػػػػ  تركيػػػػػػػ  بكصػػػػػػػفه  نمكذجػػػػػػػ  عمم نيػػػػػػػ  هػػػػػػػذ  ال

كايػػػػػػػراف بكصػػػػػػػفه  نمكذجػػػػػػػ  اسػػػػػػػالمي  كمػػػػػػػ  تفػػػػػػػرض العزلػػػػػػػ  الجغرا يػػػػػػػ  التػػػػػػػ  تميػػػػػػػز أسػػػػػػػي  
يمكػػػػػف تف ديهػػػػػ  تجػػػػػ   دكؿ الجػػػػػكار الجنكبيػػػػػ  أم تركيػػػػػ   الكسػػػػػط  كالقكقػػػػػ ز تبعيػػػػػ  قكيػػػػػ  ال

ل مػػػػػػػي , كالبحػػػػػػػر المتكسػػػػػػػط عمػػػػػػػ  ا كايػػػػػػػراف كممػػػػػػػرات ضػػػػػػػركري  نحػػػػػػػك البحػػػػػػػ ر المفتكحػػػػػػػ 
كهػػػػ  ممػػػػرات مػػػػف شػػػػأنه  التقمػػػػيص بقػػػػكة مػػػػف االعتمػػػػ د الشػػػػديد عمػػػػ  طػػػػرؽ المكاصػػػػالت 
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التقميديػػػػػػ  عبػػػػػػر ركسػػػػػػي  كب لتػػػػػػ ل  تعتبػػػػػػر سي سػػػػػػ   ػػػػػػؾ العزلػػػػػػ , كتكثيػػػػػػؼ التفػػػػػػ عالت مػػػػػػ  
 .  (0)المحيط ضركرة حيكي  لدعـ, أستقالؿ هذ  الجمهكري ت

قػػػػػػ ز بكػػػػػػؿ مػػػػػػ  تتميػػػػػػز بػػػػػػ  مػػػػػػف كتبعػػػػػػ  لػػػػػػذلؾ تعتبػػػػػػر منطقػػػػػػ  أسػػػػػػي  الكسػػػػػػط  كالقك 
سػػػػػػم ت مشػػػػػػترك  ك صكصػػػػػػي ت ميدانيػػػػػػ  كاسػػػػػػع  لمتنػػػػػػ  س كالتعػػػػػػ كف بػػػػػػيف تركيػػػػػػ  كايػػػػػػراف 

 التأكيػػػػػػد ػػػػػ  أطػػػػػ ر طمكحػػػػػػ ت الػػػػػدكلتيف الػػػػػػ  بػػػػػركز مك نػػػػػ  القػػػػػػكة االقميميػػػػػ  المػػػػػػؤثرة مػػػػػ  
عمػػػػػػ  أكجػػػػػػ  الفػػػػػػرؽ الكاضػػػػػػح   ػػػػػػ  اال ػػػػػػتالؼ البعيػػػػػػدة لمثػػػػػػؿ هػػػػػػذ  الطمكحػػػػػػ ت ككسػػػػػػ ئؿ 

 ت ايػػػػػػراف عمػػػػػػ  تطػػػػػػكر عالقتهػػػػػػ  االقتصػػػػػػ دي  كالثق  يػػػػػػ   ػػػػػػ  تحقيقهػػػػػػ  اذ تػػػػػػذهب اهتم مػػػػػػ
المنطقػػػػػػ  معتمػػػػػػدة  ػػػػػػ  ذلػػػػػػؾ عمػػػػػػ  مصػػػػػػ دره  النفطيػػػػػػ  كمكقعهػػػػػػ  الجغرا ػػػػػػ .  ػػػػػػ  حػػػػػػيف 
اصػػػػػبحت المتغيػػػػػرات الدكليػػػػػ  االقميميػػػػػ   ػػػػػ  نه يػػػػػ  القػػػػػرف العشػػػػػريف  ػػػػػ  تطػػػػػكر أهػػػػػػداؼ 

 ف أيػػػػػ تركيػػػػػ  مػػػػػ  سي سػػػػػته  التقميديػػػػػ  المتمثمػػػػػ  اس سػػػػػ   ػػػػػ  الحفػػػػػ ظ عمػػػػػ  كحػػػػػدته  مػػػػػف دك 
 كركػػػػكتتطمكحػػػػ ت امبراطكريػػػػ  الػػػػ  الػػػػدكر الجديػػػػد الػػػػذم شػػػػرع الػػػػرئيس التركػػػػ  االسػػػػبؽ 

 .(3)اكزاؿ    بمكرت  عف شع ر العثم ني  الجديدة
 3002كب لنسػػػػػػػب  لمعالقػػػػػػػ ت العراقيػػػػػػػ  التركيػػػػػػػ  منػػػػػػػذ االحػػػػػػػتالؿ االمريكػػػػػػػ  عػػػػػػػ ـ  

راؽ حيػػػػػػث أصػػػػػػب  العػػػػػػراؽ يمثػػػػػػؿ اشػػػػػػك لي  لتركيػػػػػػ , الف التطػػػػػػكرات التػػػػػػ  جػػػػػػرت  ػػػػػػ  العػػػػػػ
تركػػػػػت تػػػػػأثيرات مب شػػػػػػرة  ػػػػػ  المسػػػػػػ رات الكرديػػػػػ  ب لنسػػػػػب  لتركيػػػػػػ  كطمكح تهػػػػػ  لالنضػػػػػػم ـ 

. كلػػػػػػذلؾ ك نػػػػػػت سي سػػػػػػ  تركيػػػػػػ  تجػػػػػػ   العػػػػػػراؽ  ضػػػػػػعت لجػػػػػػدؿ حػػػػػػ د (2)لالتحػػػػػػ د االكربػػػػػػ 

                                                 

االيرانػػ   ػػ  أسػػي  الكسػػط  كالقكقػػ ز, سمسػػم  دراسػػ ت اسػػتراتيجي ,  –تنػػ  س التركػػ عمػػ ر جمػػ ؿ, ال (0)
 .00- 00ص (,3009 بكظب , مركز االم رات لمدراس ت كالبحكث االستراتيجي ,,)أ006العدد 

 . 00المصدر نفس , ص ( 3)
لمزيد مف المعمكممت حكؿ جهكد تركي  لالنضم ـ ال  االتح د االكربػ  أنظػر لقمػ ف عمػر النعيمػ , ( 2)

, 030لعػػػدد , سمسػػػم  دراسػػػ ت أسػػػتراتيجي , ااالنضػػػم ـتركيػػػ  كاالتحػػػ د االكربػػػ : دراسػػػ  لمسػػػيرة 
 ( .3009)أبكظب , مركز االم رات لمدراس ت كالبحكث االستراتيجي , 



 

 
 

 ػػػػ  السػػػػ ح  السي سػػػػي  التركيػػػػ  المحميػػػػ  كعػػػػالكة عمػػػػ  ذلػػػػؾ كبعػػػػد قػػػػرار تركيػػػػ  عػػػػدـ دعػػػػـ 
أنقػػػػػرة  عميػػػػػ  أم نفػػػػكذ  ػػػػػ  العػػػػػراؽ لمػػػػػدة مػػػػػف  الحػػػػرب االمريكيػػػػػ  عمػػػػػ  العػػػػػراؽ  قػػػػد  قػػػػػدت

الػػػػػػػزمف كعمػػػػػػػػ  ر ػػػػػػػـ هػػػػػػػػذ  التطػػػػػػػكرات  قػػػػػػػػد أسػػػػػػػتط عت تركيػػػػػػػػ  أف تعيػػػػػػػد تركيػػػػػػػػز جهػػػػػػػػكد 
حيػػػػػػث أف مػػػػػػف المالمػػػػػػ  الرئيسػػػػػػي  لسي سػػػػػػته   3009سي سػػػػػػته  تجػػػػػػ   العػػػػػػراؽ  ػػػػػػ  عػػػػػػ ـ 

مػػػػ  جميػػػػ   التنسػػػػيؽعالقػػػػ ت تتسػػػػـ بقػػػػدر أكبػػػػر مػػػػف  إق مػػػػ الجديػػػػدة كمػػػػف  ػػػػالؿ مح كلػػػػ  
   ػػػػػ  العػػػػػراؽ بمػػػػػ   ػػػػػ  ذلػػػػػؾ الحككمػػػػػ  المحميػػػػػ   ػػػػػ  كردسػػػػػت ف العػػػػػراؽ تكجهػػػػػ ت المجتمػػػػػ

كالجػػػػػػػػػدير ب لمالحظػػػػػػػػػ  أف قػػػػػػػػػرار الحككمػػػػػػػػػ  التركيػػػػػػػػػ  ببػػػػػػػػػد  االتصػػػػػػػػػ الت مػػػػػػػػػ  الحككمػػػػػػػػػ  
المحميػػػػػػػ   ػػػػػػػ  أقمػػػػػػػيـ كردسػػػػػػػت ف العػػػػػػػراؽ كػػػػػػػ ف يحظػػػػػػػ  بػػػػػػػدعـ كاضػػػػػػػ  مػػػػػػػف قبػػػػػػػؿ الجػػػػػػػيش 

بعػػػػد التركػػػػ  كقػػػػد تػػػػـ االعػػػػالف عػػػػف هػػػػذا الػػػػدعـ مػػػػف قبػػػػؿ مجمػػػػس االمػػػػف القػػػػكم  التركػػػػ  
كنتيجػػػػ  لهػػػػذا التحػػػػكؿ تمكنػػػػت تركيػػػػ  مػػػػف التكصػػػػؿ  3009أجتمػػػػ ع المجمػػػػس  ػػػػ  نيسػػػػ ف 

الػػػػػػ  شػػػػػػكؿ مػػػػػػف اشػػػػػػك ؿ التعػػػػػػ كف بشػػػػػػأف القضػػػػػػ ي  المتعمقػػػػػػ  بحػػػػػػزب العمػػػػػػ ؿ الكردسػػػػػػت ن  
(P.KK مػػػػػػ  الكاليػػػػػػ ت المتحػػػػػػدة كالعػػػػػػراؽ  ػػػػػػ  عػػػػػػ ـ )كػػػػػػ ف العػػػػػػراؽ را بػػػػػػ   ػػػػػػ   (0)3009

ع مػػػػػؿ سػػػػػمب   ػػػػػ  العالقػػػػػ ت مػػػػػ   مػػػػػؽ ممػػػػػؼ حػػػػػزب العمػػػػػ ؿ التركػػػػػ  الكردسػػػػػت ن  لككنػػػػػ  
 انقرة.

بسػػػػػػػبب نظػػػػػػػرة قط عػػػػػػػ ت  3000يبػػػػػػػدك اف األزمػػػػػػػ  السػػػػػػػكري  التػػػػػػػ  حػػػػػػػدثت عػػػػػػػ ـ 
السي سػػػػػػػ , كاحتػػػػػػػراـ حقػػػػػػػكؽ  اإلصػػػػػػػالحكاسػػػػػػػع  مػػػػػػػف الشػػػػػػػعب السػػػػػػػكرم كتطمع تهػػػػػػػ  الػػػػػػػ  

أ القمػػػػػ  األنسػػػػػ ف كبسػػػػػبب تعسػػػػػؼ النظػػػػػ ـ السػػػػػكرم, تػػػػػـ ا تقػػػػػ د الحػػػػػؿ السي سػػػػػ  لهػػػػػ  كبػػػػػد
المفػػػػػػرط يكػػػػػػكف الفيصػػػػػػؿ الح سػػػػػػـ ب لنسػػػػػػب  لنظػػػػػػ ـ بشػػػػػػ ر األسػػػػػػد ضػػػػػػد الشػػػػػػعب ممػػػػػػ  ادل 

الشػػػػػعبي  السػػػػػممي  الػػػػػ  مكاجهػػػػػ  عسػػػػػكري  عنيفػػػػػ  بػػػػػيف الحككمػػػػػ   االنتف ضػػػػػ الػػػػػ  تحػػػػػكؿ 
                                                 

د. مميحػػ  بتمػػ  الطػػكف أيشػػيؽ, سي سػػ  تركيػػ  ال  رجيػػ  كأنعك سػػته  االقميميػػ , مصػػدر سػػبؽ ذكػػر ,   (0)
 . 09-01ص 



 

 

ا ػػػػرل, كالتػػػػ  تضػػػػـ منشػػػػقيف عػػػػف   كجم عػػػػ ت المع رضػػػػ  المسػػػػمح  مػػػػف جهػػػػ مػػػػف جهػػػػ 
محيف يطمقػػػػػػػػكف عمػػػػػػػػ  انفسػػػػػػػػهـ كعػػػػػػػػدد متزايػػػػػػػػدان مػػػػػػػػف المػػػػػػػػدنييف المسػػػػػػػػ الجػػػػػػػػيش السػػػػػػػػكرم,

)الجػػػػػػيش السػػػػػػكرم الحػػػػػػر( كمجمكعػػػػػػ ت المقػػػػػػ تميف العػػػػػػرب معظمهػػػػػػـ ينتمػػػػػػ  الػػػػػػ  التيػػػػػػ ر 
 . (0)بعد  تكل بعض شيك   ب ف الجه د ضد نظ ـ بش ر األسد  ريض  ,اإلسالم 

االيرانيػػػػػػػ  بعالقػػػػػػػ ت اسػػػػػػػتراتيجي  كثيقػػػػػػػ  اكثػػػػػػػر  اإلسػػػػػػػالمي كاحتفظػػػػػػػت الجمهكريػػػػػػػ  
رئيس السػػػػػكرم السػػػػػ بؽ حػػػػػ  ظ األسػػػػػد كمػػػػػف بعػػػػػد  ابنػػػػػ  مػػػػػف ثالثػػػػػيف ع مػػػػػ ن مػػػػػ  نظػػػػػ ـ الػػػػػ

كسيشػػػػػػكؿ سػػػػػػقكط هػػػػػػذا النظػػػػػػ ـ تحػػػػػػدي ن هػػػػػػ ئال الػػػػػػ  طهػػػػػػراف   صػػػػػػ  الػػػػػػ  جنػػػػػػ ح  بشػػػػػػ ر,
, هػػػػػػػػػد ه  إسػػػػػػػػػرائيمي  امريكيػػػػػػػػػ  المتشػػػػػػػػػدديف الػػػػػػػػػذم يػػػػػػػػػرل  ػػػػػػػػػ  األزمػػػػػػػػػ  السػػػػػػػػػكري  مػػػػػػػػػؤامرة

امػػػػػ  اذا اسػػػػػتط ع نظػػػػػ ـ األسػػػػػد البقػػػػػ    اإليرانيػػػػػ األس سػػػػػ  هػػػػػك اضػػػػػع ؼ كتحجػػػػػيـ الدكلػػػػػ  
السػػػػػمط  ر ػػػػػـ مشػػػػػ كم   سػػػػػيككف ذلػػػػػؾ رسػػػػػ ل  لقػػػػػ دة ايػػػػػراف بػػػػػ ف التشػػػػػدد  ػػػػػ  مكاجهػػػػػ   ػػػػػ  

كالتكا قيػػػػػ   ػػػػػ  الػػػػػدا ؿ كال ػػػػػ رج هػػػػػك اشػػػػػب  الكسػػػػػ ئؿ ل سػػػػػتمرار  المط ليػػػػػب األصػػػػػالحي 
 يػػػػر انػػػػ  مػػػػف المػػػػرج  اف تفقػػػػد ايػػػػراف اذا اسػػػػتمر بشػػػػ ر   ػػػػ  السػػػػمط , كالمح  ظػػػػ  عميهػػػػ 

  لمنظػػػػػ ـ  ػػػػػ  دمشػػػػػؽ, كلػػػػػيس ذلػػػػػؾ دعمهػػػػػ  ػػػػػ  السػػػػػمط  تعػػػػػ طؼ الشػػػػػ رع العربػػػػػ  نتيجػػػػػ 
النظػػػػػػػ ـ ح مػػػػػػػؿ لػػػػػػػكا  المم نعػػػػػػػ  كالمق كمػػػػػػػ  ضػػػػػػػد الهيمنػػػػػػػ  األمريكيػػػػػػػ  كاألسػػػػػػػرائيمي  كمػػػػػػػف 

أليػػػػراف  سػػػػمبي  مػػػػف جػػػػرا  تػػػػأثير األزمػػػػ  السػػػػكري .  ن حيػػػػ  ا ػػػػرل سػػػػيتأثر النفػػػػكد األقميمػػػػ 
 مػػػػػف المعمػػػػػـك اف تم سػػػػػؾ المثمػػػػػث الثالثػػػػػ  األضػػػػػالع الػػػػػذم يضػػػػػـ سػػػػػكري  كايػػػػػراف كحػػػػػزب 

شػػػػػػػكؿ احػػػػػػػد المعكقػػػػػػػ ت األس سػػػػػػػي  التػػػػػػػ  ح لػػػػػػػت دكف اقػػػػػػػداـ )اسػػػػػػػرائيؿ( عمػػػػػػػ  شػػػػػػػف ا  ي
ظمػػػػت طػػػػكاؿ الكقػػػػت تتحسػػػػب لػػػػرد الفعػػػػؿ  هجػػػػـك عسػػػػكرم عمػػػػ  ايػػػػراف ذلػػػػؾ اف تػػػػؿ ابيػػػػب

. كػػػػذلؾ  الػػػػذم يمكػػػػف اف يصػػػػدر مػػػػف حػػػػزب ا  بكجػػػػ  ا ػػػػص اذا مػػػػ  شػػػػنت ذلػػػػؾ الهجػػػػـك
جػػػػػذرم  ػػػػػ   ػػػػػ ف سػػػػػقكط نظػػػػػ ـ الػػػػػرئيس بشػػػػػ ر األسػػػػػد سػػػػػيؤدم الػػػػػ  ح لػػػػػ  مػػػػػف التغيػػػػػر ال

                                                 

 , العػػػدد د. احمػػػد قنػػػديؿ, مسػػػتكي ت متعػػػددة, التػػػ ثيرات المحتممػػػ  ل زمػػػ  السػػػكري , السي سػػػ  الدكليػػػ( 0)
 . 60(, ص 3003, )الق هرة, مؤسس  األهراـ, اكتكبر 080



 

 
 

المنطقػػػػػػػػ  كسػػػػػػػػيككف لػػػػػػػػذلؾ تػػػػػػػػداعي ت مهمػػػػػػػػ  عمػػػػػػػػ  طهػػػػػػػػراف تؤكػػػػػػػػد اف سػػػػػػػػقكط احػػػػػػػػدهم  
سػػػػػػػيككف مقدمػػػػػػػ  لمتػػػػػػػد ؿ ال ػػػػػػػ رج   ػػػػػػػ  شػػػػػػػؤكف اال ػػػػػػػرل كربمػػػػػػػ  اسػػػػػػػق طه  ك ػػػػػػػ  ظػػػػػػػؿ 

األقميمػػػػػػػػ  المتكقػػػػػػػػ  يمكػػػػػػػػف تصػػػػػػػػكر اسػػػػػػػػتهداؼ )اسػػػػػػػػرائيؿ( ب لصػػػػػػػػكاري  عػػػػػػػػف  األشػػػػػػػػتب ؾ
زمػػػػػ  الػػػػػ  مكاجهػػػػػ  طريػػػػػؽ سػػػػػكري  اك ايػػػػػراف اك حػػػػػزب ا  عػػػػػف طريػػػػػؽ تحكيػػػػػؿ طبيعػػػػػ  األ

 .  (0)  ا رلياالسرائيم  تجتذب اطرا  ن اقميم قكمي  لمعدك
 زمػػ  السػكري  عمػ  العػراؽ ك  صػػ   ػ  مجػ ؿ كثػرة الحػػديث لتػداعي ت  تكجػد هنػ ؾ

كم  كؼ مف تقسيـ العراؽ مستقبالن بعد األنته   مف األزم  السػكري  بػ لنظر الػ  التحركػ ت 
ؿ مػػ  اكػػراد سػػكري , كزحػػؼ مقػػ تميف سػػمفييف مػػف سػػكري  الكرديػػ  العراقيػػ  عمػػ  مسػػتكل التف عػػ

السػمفي ( كقي مػػ   الػ  العػراؽ كبػركز مشػػكم  مػ  يسػم  بتنظػػيـ داعػش )احػد  ػػركع التنظيمػ ت
 .  (3)بعممي ت نكعي     األنب ر كب ق  مدف العراؽ األ رل

امػػػػػػػ  مػػػػػػػف ابػػػػػػػرز التػػػػػػػداعي ت السػػػػػػػمبي  ل زمػػػػػػػ  السػػػػػػػكري  عمػػػػػػػ  العالقػػػػػػػ ت العراقيػػػػػػػ  
  صػػػػػػ   ػػػػػػ  الج نػػػػػػب األقتصػػػػػػ دم بػػػػػػيف الطػػػػػػر يف يبػػػػػػدأ  ػػػػػػ  تحسػػػػػػف العالقػػػػػػ ت السػػػػػػكري  ك 

األقتصػػػػػػػ دي  بينهمػػػػػػػ  كعػػػػػػػف قيمػػػػػػػ  التبػػػػػػػ دؿ التجػػػػػػػ رم بينهمػػػػػػػ  حيػػػػػػػث قفػػػػػػػز حجػػػػػػػـ التبػػػػػػػ دؿ 
( مميػػػػػػػػ ر دكالر كاظهػػػػػػػػرت البي نػػػػػػػػ ت األحصػػػػػػػػ ئي  2التجػػػػػػػػ رم بشػػػػػػػػكؿ ممحػػػػػػػػكظ كتجػػػػػػػػ كز )

 ر دكالر ( مميػػػػػػ3الػػػػػػ  اكثػػػػػػر مػػػػػػف ) 3000كصػػػػػػكؿ التبػػػػػػ دؿ التجػػػػػػ رم بينهمػػػػػػ   ػػػػػػ  عػػػػػػ ـ 
 .  (2)3000كيتج كز  مس  ممي رات دكالر    ع ـ 

                                                 

 .60المصدر نفس , ص ( 0)
ص  ين ز محمد احمد, ع برة لمحػدكد: التػ ثيرات الط ئفيػ  ل زمػ  السػكري   ػ  دكؿ الجػكار, السي سػ   (3)

 . 99, المصدر نفس , ص 080الدكلي , العدد 
األقميمي  ل زم  السكري , السي س  الدكلي ,   ت األقتص دي د. هش ـ بشير,  س ئر مشترك : التداعي (2)

 . 99, المصدر نفس , ص 080العدد 



 

 

كمػػػػػف ج نػػػػػب ا ػػػػػر اثػػػػػرت األزمػػػػػ  السػػػػػكري   ػػػػػ  الكضػػػػػ  األقتصػػػػػ دم  ػػػػػ  العػػػػػراؽ 
األزمػػػػػ  )حيػػػػػث صػػػػػرح مقػػػػػرر لجنػػػػػ  الػػػػػنفط كالط قػػػػػ  الن ئػػػػػب عػػػػػف التحػػػػػ لؼ الػػػػػكطن  بػػػػػ ف 

ف كاكػػػػػػد برلمػػػػػػػ نيك  (السػػػػػػكري  بمغػػػػػػت ذركتهػػػػػػػ , كلهػػػػػػ  تػػػػػػأثير مب شػػػػػػػر  ػػػػػػ  التجػػػػػػ رة العراقيػػػػػػػ 
عراقيػػػػػػكف اف األضػػػػػػطراب ت  ػػػػػػ  سػػػػػػكري  اثػػػػػػرت سػػػػػػمب ن  ػػػػػػ  الكضػػػػػػ  األقتصػػػػػػ دم العراقػػػػػػ , 
األمػػػػػػر الػػػػػػذم ادل الػػػػػػ  ارتفػػػػػػ ع األسػػػػػػع ر  ػػػػػػ  األسػػػػػػكاؽ العراقيػػػػػػ   قػػػػػػد تتنػػػػػػ قض اسػػػػػػتيراد 

اثػػػػػػر األكضػػػػػػ ع المتػػػػػػكترة  ػػػػػػ   العػػػػػػراؽ لمبضػػػػػػ ئ  السػػػػػػكري  حتػػػػػػ  كصػػػػػػؿ الػػػػػػ  األنقطػػػػػػ ع
تػػػػػػأثر األقتصػػػػػػ د ـ العراقػػػػػػ  عػػػػػػد سػػػػػػكري , ك ػػػػػػ  الكقػػػػػػت الػػػػػػذم اعمػػػػػػف  يػػػػػػ  كزيػػػػػػر الم ليػػػػػػ 

العراقػػػػ  ممػػػػ  يػػػػدكر  ػػػػ  سػػػػكري  , اكػػػػد ال بػػػػرا  اف األزمػػػػ  السػػػػكري  ت نػػػػؽ التصػػػػدير الػػػػ  
العػػػػػػراؽ, كاف بقػػػػػػ   هػػػػػػذا الكضػػػػػػ  يعنػػػػػػ  اف المنتجػػػػػػ ت الغذائيػػػػػػ  ك صكصػػػػػػ ن ال ضػػػػػػركات 

 .(0)كالفكاك  ك يره  مف السم  ستغيب  ترة عف السكؽ العراقي 
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أدركػػػػػت ايػػػػػراف اف مكقعهػػػػػ  االسػػػػػتراتيج  المهػػػػػـ المطػػػػػؿ عمػػػػػ  مصػػػػػدر الػػػػػنفط  ػػػػػ  
العػػػػ لـ كعمػػػػ  بحػػػػر قػػػػزكيف )الػػػػذم ي تػػػػزف ثػػػػركات ه ئمػػػػ  مػػػػف الػػػػنفط كالغػػػػ ز(, بػػػػدأ يتحػػػػكؿ 

ؿ الكاقػػػػػػػ  الػػػػػػػدكل  الجديػػػػػػػد, ك ػػػػػػػ  ظػػػػػػػؿ سي سػػػػػػػته  المن كئػػػػػػػ  الػػػػػػػ  عػػػػػػػب  عميهػػػػػػػ   ػػػػػػػ  ظػػػػػػػ
لمكاليػػػػػػػػ ت المتحػػػػػػػػدة االمريكيػػػػػػػػ . الف كاشػػػػػػػػنطف ردت عمػػػػػػػػ  تمػػػػػػػػؾ السي سػػػػػػػػ  عمػػػػػػػػ  سػػػػػػػػبيؿ 
المثػػػػػػ ؿ بمع رضػػػػػػ  قكيػػػػػػ  الم مشػػػػػػركع لتصػػػػػػدير أم جػػػػػػز  مػػػػػػف الػػػػػػنفط كالغػػػػػػ ز  ػػػػػػ  بحػػػػػػر 

كهػػػػ  اقصػػػػر الطػػػػرؽ الػػػػ  اكربػػػػ  كالعػػػػ لـ. كثمػػػػ  مػػػػف رأل اف  –قػػػػزكيف عػػػػف طريػػػػؽ ايػػػػراف 
اهػػػػػػـ اهػػػػػػداؼ الحػػػػػػرب االمريكيػػػػػػ  عمػػػػػػ  ا غ نسػػػػػػت ف, ايجػػػػػػ د البػػػػػػديؿ )اال غػػػػػػ ن ( مػػػػػػف  مػػػػػػف

 .(0)ن بيب النفط كالغ ز الت  ست رج مف بحر قزكيفبأالممر االيران  
التزمػػػػػػػػت ايػػػػػػػػراف سي سػػػػػػػػ  )الحيػػػػػػػػ د( تجػػػػػػػػ   الحػػػػػػػػرب الدكليػػػػػػػػ  عمػػػػػػػػ  العػػػػػػػػراؽ بعػػػػػػػػد  

السػػػػػػػػق ط  احػػػػػػػػتالؿ الككيػػػػػػػػت, كتكػػػػػػػػرر هػػػػػػػػذا )الحيػػػػػػػػ د(  ػػػػػػػػ  الحػػػػػػػػرب االمريكيػػػػػػػػ  الالحقػػػػػػػػ 
النظػػػػػ ـ, لكنهػػػػػ  اسػػػػػتمرت  ػػػػػ  ر ػػػػػض القػػػػػكات االجنبيػػػػػ   ػػػػػ  منطقػػػػػ  ال مػػػػػي , ك ػػػػػ  ر ػػػػػض 
االلتحػػػػ ؽ بهػػػػ  كب لسي سػػػػ  االمريكيػػػػ . كال تعنػػػػ  تمػػػػؾ السي سػػػػ  مػػػػف )عػػػػدـ التكيػػػػؼ( كمػػػػف 
ر ػػػػػض االلتحػػػػػ ؽ عػػػػػدـ كجػػػػػكد اتجػػػػػ   ا ػػػػػر  ػػػػػ  دا ػػػػػؿ ايػػػػػراف يػػػػػرل اف المصػػػػػمح  تكمػػػػػف 

مػػػػػػػػ  الكاليػػػػػػػػ ت المتحػػػػػػػػدة التػػػػػػػػ  تمتمػػػػػػػػؾ  ػػػػػػػػ  االسػػػػػػػػتئن ؼ المب شػػػػػػػػر لمعالقػػػػػػػػ ت الشػػػػػػػػ مم  
 سػػػػي  كاالقتصػػػػ دي   ػػػػ  هػػػػذا العػػػػػ لـ. كيػػػػرل هػػػػؤال  اف سػػػػبب مشػػػػ كؿ ايػػػػػراف يالمفػػػػ تي  الس
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كمهػػػػػ  يعػػػػػكد الػػػػػ  القطيعػػػػػ  مػػػػػ  الكاليػػػػػ ت المتحػػػػػدة مػػػػػف جهػػػػػ , كالػػػػػ  مكاقػػػػػؼ ايػػػػػراف مػػػػػف 
عمميػػػػ  السػػػػالـ  ػػػػ  الشػػػػرؽ االكسػػػػط مػػػػف جهػػػػ  ث نيػػػػ . كعمػػػػ  سػػػػبيؿ المثػػػػ ؿ يقػػػػكؿ السػػػػيد 

ابػػػػػرز  مػػػػػف ابطحػػػػػ  ن ئػػػػػب الػػػػػرئيس االيرانػػػػػ  السػػػػػ بؽ محمػػػػػد  ػػػػػ تم  كاحػػػػػدمحمػػػػػد عمػػػػػ  
)اف السي سػػػػػػػػ  ال  رجيػػػػػػػػ  االيرانيػػػػػػػػ  ال يمكػػػػػػػػف اف تقػػػػػػػػـك عمػػػػػػػػ  تصػػػػػػػػكر )المقػػػػػػػػربيف منػػػػػػػػ : 

ايػػػػػديكلكج  كاف عمينػػػػػ  اف نأ ػػػػػذ بعػػػػػيف االعتبػػػػػ ر التغييػػػػػرات الحقيقيػػػػػ  التػػػػػ  طػػػػػرأت عمػػػػػ  
نػػػػ . كاذا ك نػػػػت المصػػػػػ ل    رطػػػػ  العػػػػ لـ... كالتػػػػ  جعمػػػػت جػػػػ رة السػػػػػـ امريكػػػػ  عمػػػػ  ج نب

نسػػػػػػتطي  اف نػػػػػػنظـ سي سػػػػػػتن  االعتي ديػػػػػػ  مػػػػػػ  الجميػػػػػػ  بمػػػػػػ    إننػػػػػػ الكطنيػػػػػػ  هػػػػػػ  االسػػػػػػ س 
كمػػػػ  ح كلػػػػت ايػػػػراف  ػػػػ  اطػػػػ ر اسػػػػتراتيجي  )عػػػػدـ التكيػػػػؼ( مػػػػ   .( ػػػػ  ذلػػػػؾ مػػػػ  امريكػػػػ (

ركابػػػػػػػط سي سػػػػػػػي  كاقتصػػػػػػػ دي  كعسػػػػػػػكري  مػػػػػػػ  قػػػػػػػكل  الهيمنػػػػػػػ  االمريكيػػػػػػػ  اف تبحػػػػػػػث عػػػػػػػف
 (0)مريكيػػػػ ,  سػػػػعت الػػػػ  تكثيػػػػؽ العالقػػػػ  مػػػػ  االتحػػػػ د االكربػػػػ ا ػػػػرل تػػػػكازف بهػػػػ  القػػػػكة اال

 كال  تعزيز التكاصؿ م  الصيف كالهند كركسي .
كمػػػػػػ  ح  ظػػػػػػت ايػػػػػػراف  ػػػػػػ  الكقػػػػػػت نفسػػػػػػ  عمػػػػػػ  ثكابػػػػػػت المكقػػػػػػؼ مػػػػػػف )ال شػػػػػػرعي  

ئيؿ ككجكدهػػػػػ (, كعػػػػػدـ القبػػػػػكؿ بػػػػػأم مسػػػػػتكل مػػػػػف مسػػػػػتكي ت التفػػػػػ كض معهػػػػػ , عمػػػػػ  ااسػػػػػر 
مكقػػػػػػػػؼ االيرانػػػػػػػػ  مػػػػػػػػف عمميػػػػػػػػ  التسػػػػػػػػكي  الػػػػػػػػذم الػػػػػػػػر ـ مػػػػػػػػف )التعػػػػػػػػديؿ( الالحػػػػػػػػؽ  ػػػػػػػػ  ال

ذ اعتبػػػػػرت ايػػػػػراف انهػػػػػ  لػػػػػف تمجػػػػػأ الػػػػػ  إاسػػػػػتج ب الػػػػػ  )التمنيػػػػػ ت االكربيػػػػػ ( بهػػػػػذا الشػػػػػأف. 
ت ريػػػػػب عمميػػػػػ  التسػػػػػكي  عمػػػػػ  الػػػػػر ـ مػػػػػف عػػػػػدـ اعتق دهػػػػػ  بجػػػػػدكاه  اك جػػػػػدكل مػػػػػ  يمكػػػػػف 
اف تتكصػػػػػػػؿ اليػػػػػػػ  مػػػػػػػف نتػػػػػػػ ئ . كمػػػػػػػ  ح  ظػػػػػػػت ايػػػػػػػراف  ػػػػػػػ  الكقػػػػػػػت نفسػػػػػػػ  عمػػػػػػػ  دعهمػػػػػػػ  

                                                 

سػػ عدت ايػػراف االتحػػ د االكربػػ  عمػػ  االسػػتمرار  ػػ  سي سػػ  الحػػكار النقػػدم معهػػ  .  فضػػمت عمػػ   (0)
بػيف ك  سبيؿ المث ؿ    قضي  سمم ف رشدم, كقضي   ال ي  ح دة م  اكرب  بيف الفتكل ب عدام 

يػػػ  نفسػػػه , كمػػػ  كا قػػػت ايػػػراف بكسػػػ ط  االتحػػػ د عػػػدـ تنفيػػػذ هػػػذ  الفتػػػكل بكاسػػػط  الحككمػػػ  االيران
الذم يقترض  ضكع  3002االكرب  عم  التكقي  عم  البركتكككؿ االض       تشريف االكؿ 
 المنش ت النككي  االيراني  لتفتيش مف ج  مف كك ل  ط ق  الدكلي  .



 

 
 

لرا ضػػػػػػػػ  لهػػػػػػػػذ  العمميػػػػػػػػ  كالمق تمػػػػػػػػ  لالحػػػػػػػػتالؿ االسػػػػػػػػرائيم  مثػػػػػػػػؿ حػػػػػػػػزب ا  لممنظمػػػػػػػػ ت ا
 .(0)االسالم  كمنظم ت  مسطيني  ا رل دكحركت  حم س كالجه 

لقػػػػػػد ا تػػػػػػ رت ايػػػػػػراف )الحيػػػػػػ د(  ػػػػػػ  الحػػػػػػرب التػػػػػػ  قػػػػػػ دت  يهػػػػػػ  الكاليػػػػػػ ت المتحػػػػػػدة 
تح لفػػػػػ  دكليػػػػػ ن ال ػػػػػراج الجػػػػػيش العراقػػػػػ  مػػػػػف الككيػػػػػت  ػػػػػ  مػػػػػ  عػػػػػرؼ بع صػػػػػف  الصػػػػػحرا  

الػػػػػػػبعض كتكقعػػػػػػػ ت الػػػػػػػبعض اال ػػػػػػػر دا ػػػػػػػؿ ايػػػػػػػراف  لر بػػػػػػػ ت,  ال ػػػػػػػ  0880  العػػػػػػػ ـ  ػػػػػػػ
ك  رجهػػػػػػ , النهػػػػػػ  ك نػػػػػػت تػػػػػػدرؾ تم مػػػػػػ ن انهػػػػػػ  ال تريػػػػػػد االلتحػػػػػػ ؽ ب لسي سػػػػػػ  االمريكيػػػػػػ  اك 

 تغػػػػ درتأييػػػػده . كالنهػػػػ  لػػػػـ تكػػػػف تريػػػػد ايضػػػػ  اف تػػػػزج بنفسػػػػه   ػػػػ  حػػػػرب جديػػػػدة, كهػػػػ  لػػػػـ 
 .(3) ن  سنكاتميم  ث ت الحرب المدمرة الت  شنه  عميه  طحبعد جرا

كسػػػػػػيككف لهػػػػػػذ  التحػػػػػػكالت تػػػػػػأثيرات اضػػػػػػ  ي  عمػػػػػػ  سػػػػػػمكؾ ايػػػػػػراف االقميمػػػػػػ , الف 
ايػػػػػػراف كاحػػػػػػدة مػػػػػػف ابػػػػػػرز الػػػػػػدكؿ التػػػػػػ  شػػػػػػعرت ب نهػػػػػػ  قػػػػػػد تكػػػػػػكف مسػػػػػػتهد   مػػػػػػف الحػػػػػػرب 

كهػػػػػػػ   3000االمريكيػػػػػػ  )الكق ئيػػػػػػػ ( ضػػػػػػػد االرهػػػػػػ ب بعػػػػػػػد الحػػػػػػػ دم عشػػػػػػر مػػػػػػػف ايمػػػػػػػكؿ / 
نػػػػػػدم  سػػػػػػيتـ تحديػػػػػػد )الهػػػػػػدؼ( االمريكػػػػػػ  )متهمػػػػػػ  اصػػػػػػال بػػػػػػدعـ االرهػػػػػػ ب كتشػػػػػػجيع (. كع

الػػػػػػػدكل , الػػػػػػػذم سػػػػػػػتبدأ الحػػػػػػػرب عميػػػػػػػ , أم نظػػػػػػػ ـ ط لبػػػػػػػ ف  ػػػػػػػ  ا غ نسػػػػػػػت ف كتنظػػػػػػػيـ  –
الق عػػػػػػػػدة المتحػػػػػػػػ لؼ معػػػػػػػػ , سػػػػػػػػيطرح  ػػػػػػػػ  ايػػػػػػػػراف مب شػػػػػػػػرة النقػػػػػػػػ ش حػػػػػػػػكؿ كيفيػػػػػػػػ  حفػػػػػػػػظ 
)المصػػػػ ل  القكميػػػػ (  ػػػػ  مكاجهػػػػ  هػػػػذ  الحػػػػرب. كهػػػػك النقػػػػ ش نفسػػػػ  الػػػػذم سػػػػيتكرر  ػػػػ  

 -شف عم  العراؽ ايض  مف  الؿ االسئم  الت لي :مكاجه  الحرب الت  ست
 . هؿ مف مصمح  ايراف التص دـ م  القكة االمريكي  المه جم 

                                                 

العنػػؼ ضػػد عمميػػ  لقػػد كررنػػ  مط لبنػػ  الثالثػػ  اليػػراف بكقػػؼ دعمهػػ  لالرهػػ ب الػػدكل , ككقػػؼ دعػػـ  (0)
 السالـ العربي  االسرائيمي  ككقؼ جهكده  لتطكير اسمح  الدم ر الش مؿ

ممي ر دكالر . انظر  990تقدر ايراف  س ئره  المب شرة ك ير المب شرة مف الحرب م  العراؽ بنحك  (3)
عبػػػدا  يكسػػػؼ سػػػهر محمػػػد,  السي سػػػ  ال  رجيػػػ  االيرانيػػػ : تحميػػػؿ لصػػػن ع  القػػػرار, السي سػػػ  

 .20(, ص0888,) الق هرة, مؤسس  االهراـ,  تشريف االكؿ 029لدكلي , العدد ا



 

 

   كالكقػػػػػكؼ الػػػػػ , هػػػػػؿ مػػػػػف مصػػػػػمح  ايػػػػػراف الػػػػػد  ع عػػػػػف القػػػػػكة التػػػػػ  تتعػػػػػرض لمهجػػػػػـك
ج نبهػػػػ  بغػػػػض النظػػػػر عػػػػف السي سػػػػ ت السػػػػ بق  لهػػػػذ  القػػػػكة تجػػػػ   ايػػػػراف, ب لمق رنػػػػ  مػػػػ  

ي  التػػػػػػػػػ  سػػػػػػػػػتنجـ عػػػػػػػػػف االقتػػػػػػػػػراب االمريكػػػػػػػػػ  مػػػػػػػػػف الحػػػػػػػػػدكد الم ػػػػػػػػػ طر االسػػػػػػػػػتراتيج
 .االيراني 

كستصػػػػػػػكغ االج بػػػػػػػ ت عػػػػػػػف هػػػػػػػذ  االسػػػػػػػئم , السػػػػػػػمكؾ السي سػػػػػػػ  ال ػػػػػػػ رج  اليػػػػػػػراف 
  -عم  الشكؿ الت ل :

    المكاجه  المب شرة م  الكالي ت المتحدة  إليرافال مصمح   .0
هػػػػػػػػ  لػػػػػػػػيس ب سػػػػػػػػتط ع  ايػػػػػػػػراف اف تمنػػػػػػػػ  الحػػػػػػػػرب عمػػػػػػػػ  الدكلػػػػػػػػ  المجػػػػػػػػ كرة )كلػػػػػػػػيس ل .3

 مصمح     االنضم ـ ال  القكة المستهد  (
مػػػػف مصػػػػمح  ايػػػػراف )اذا كػػػػ ف ذلػػػػؾ سيحصػػػػؿ( الػػػػت مص مػػػػف نظػػػػ ـ شػػػػكؿ )كال يػػػػزاؿ(  .2

 القكم . ألمنه تهديدا 
كهػػػػػػذا مػػػػػػ  سػػػػػػتطمؽ عميػػػػػػ  ايػػػػػػراف اسػػػػػػـ )الحيػػػػػػ د االيجػػػػػػ ب (  ػػػػػػ  مكاجهػػػػػػ  الحػػػػػػرب 

 بػػػػػػػ تل ج عمػػػػػػػ  ا غ نسػػػػػػػت ف كالحػػػػػػػرب عمػػػػػػػ  العػػػػػػػراؽ. امػػػػػػػ  القضػػػػػػػي  الرابعػػػػػػػ  كمحصػػػػػػػم  
 -الثالث الس بق ,  ه  اف تعمؿ ايراف اذا استط عت عم :

 عدـ قي ـ نظ ـ جديد مع د له  بعد سقكط النظ ـ القديـ. 
 ).. ايج د مكق  نفكذ له     النظ ـ الجديد )سي سي  كاقتص دي  كثق  ي. 

لكػػػػػػػػػف هػػػػػػػػػذ  الصػػػػػػػػػي    التػػػػػػػػػ  اسػػػػػػػػػتقرت عميهػػػػػػػػػ  )المصػػػػػػػػػ ل  القكميػػػػػػػػػ  الكطنيػػػػػػػػػ ( 
كف ذلػػػػؾ السػػػػج ؿ الػػػػدا م  الكاسػػػػ  بػػػػيف مػػػػف يػػػػدعك الػػػػ  اسػػػػتمرار االيرانيػػػػ  لػػػػـ تػػػػتـ مػػػػف د

القطيعػػػػػ  مػػػػػ  الكاليػػػػػ ت المتحػػػػػدة مسػػػػػتندا الػػػػػ  الم ػػػػػ كؼ مػػػػػف السي سػػػػػ ت االمريكيػػػػػ  كمػػػػػف 
 قكاعده  العسكري     الدكؿ المج كرة.

كثمػػػػ  مػػػػف يفسػػػػر السػػػػمكؾ السي سػػػػ  االيرانػػػػ   ػػػػ  العػػػػراؽ, كقبمػػػػ   ػػػػ  ا غ نسػػػػت ف, 
سػػػػػػػتراتيجي  كمتغيػػػػػػػرات التكتيػػػػػػػؾ(  ػػػػػػػ  مكاجهػػػػػػػ  الكاليػػػػػػػ ت بأنػػػػػػػ  )مكا مػػػػػػػ  بػػػػػػػيف ثكابػػػػػػػت اال



 

 
 

المتحػػػػػػػػدة التػػػػػػػػ  جعمػػػػػػػػت دكؿ المنطقػػػػػػػػ  كمهػػػػػػػػ  كلػػػػػػػػيس ايػػػػػػػػراف كحػػػػػػػػده  تتجنػػػػػػػػب المكاقػػػػػػػػؼ 
الراديك ليػػػػ  المتشػػػػددة.  هػػػػ  مػػػػ  الكاليػػػػ ت المتحػػػػدة  ػػػػ  هػػػػذا الج نػػػػب كضػػػػده   ػػػػ  ج نػػػػب 

بػػػػدأ ا ػػػػر. كهػػػػك مبػػػػدأ قػػػػديـ  ػػػػ  السي سػػػػ  الدكليػػػػ  ارسػػػػ   كنسػػػػتكف تشرشػػػػؿ كعػػػػرؼ هػػػػذا الم
ب نػػػػػ  )القػػػػػػدرة عمػػػػػ  امتطػػػػػػ   جػػػػػكاديف  ػػػػػػ  كقػػػػػت كاحػػػػػػد( أم تمػػػػػؾ البراعػػػػػػ   ػػػػػ  المكا مػػػػػػ  

كمتغيػػػػػرات التكتيػػػػػؾ التػػػػػ  تقبػػػػػؿ التع مػػػػػؿ مػػػػػ  ال صػػػػػـ بمه دنػػػػػ   االسػػػػػتراتيجي بػػػػػيف ثكابػػػػػت 
 ػػػػ  مرحمػػػػ  مػػػػ  لمنعػػػػ  مػػػػف تكجيػػػػ  ضػػػػرب  تحسػػػػـ الصػػػػراع بشػػػػكؿ نهػػػػ ئ  لصػػػػ لح .. كهػػػػذا 

 .(0)الكالي ت المتحدة هك االسمكب الذم تتبع  ايراف كسكري  م 
لػػػػػػػـ  3000اصػػػػػػػب  مػػػػػػػف الكاضػػػػػػػ  اف األنسػػػػػػػح ب األمريكػػػػػػػ  مػػػػػػػف العػػػػػػػراؽ عػػػػػػػ ـ 

يمنػػػػػ  الكاليػػػػػ ت المتحػػػػػدة األمريكيػػػػػ  اف تضػػػػػ  اك تتغ  ػػػػػؿ عػػػػػف معيػػػػػ ر المصػػػػػمح  الكطنيػػػػػ  
  ػػػػػػػػػػ  السػػػػػػػػػػع  لمحصػػػػػػػػػػكؿ عمػػػػػػػػػػ  اكبػػػػػػػػػػر المنػػػػػػػػػػ   , كالمزايػػػػػػػػػػ , كالمصػػػػػػػػػػ ل  األسػػػػػػػػػػتراتيجي 

 انهػػػػ  مػػػػف منظػػػػكر مػػػػكاز سػػػػتظؿ بح جػػػػ  شػػػػديدة كاألقتصػػػػ دي  جػػػػرا  احتاللهػػػػ  لمعػػػػراؽ, اال
الػػػػ   التعػػػػ كف مػػػػ  دكؿ المنطقػػػػ  مػػػػف اجػػػػؿ تشػػػػكيؿ رؤيػػػػ  اسػػػػتراتيجي  هػػػػد ه  بمػػػػكرة نظػػػػ ـ 

 .(3)اك مؤسس  اقميمي   ميجي  امني  تج   ايراف
كتػػػػػػػػرل بعػػػػػػػػض الدراسػػػػػػػػ ت األك ديميػػػػػػػػ  اف  ػػػػػػػػزك العػػػػػػػػراؽ مػػػػػػػػف قبػػػػػػػػؿ امريكػػػػػػػػ  ثػػػػػػػػـ 

جديػػػػدة مػػػػف مراحػػػػؿ الهيمنػػػػ  األمريكيػػػػ   احتاللػػػػ  ثػػػػـ األنسػػػػح ب منػػػػ  جػػػػ   ليؤشػػػػر مرحمػػػػ 
لػػػػػ  اف يطمػػػػػؽ كصػػػػؼ )األمبراطكريػػػػػ ( عمػػػػػ   عمػػػػ  العػػػػػ لـ سػػػػػكا  جػػػػ ز لممػػػػػر  اك لػػػػػـ يجػػػػز

                                                 

  لػػػػد عبػػػػدالعظيـ, التػػػػداعي ت االقميميػػػػ  لمكجػػػػكد االمريكػػػػ   ػػػػ  العػػػػراؽ, السي سػػػػ  الدكليػػػػ , العػػػػدد  (0)
 .30(, ص0888,)الق هرة, مؤسس  االهراـ,  تشريف االكؿ / 091

األنت  ب ت البرلم ني  كقػرب األنسػح ب األمريكػ , سمسػم   د. احمد شك ر , العراؽ: تداعي ت م  بعد (3)
, )ابك ظب , مركز األم رات لمدراس ت كالبحكث األستراتيجي , 028مح ضرات األم رات, العدد 

 .29(, ص 3000



 

 

سػػػػػبقته  مػػػػػف صػػػػػي  يمكػػػػػف لهػػػػػذ   ,  هػػػػػ  ت تمػػػػػؼ ا تال ػػػػػ ن جكهريػػػػػ ن عمػػػػػ (0)هػػػػػذ  المرحمػػػػػ 
الهيمنػػػػػػ  التػػػػػػ  ا رزتهػػػػػػ  الحػػػػػػرب الع لميػػػػػػ  الث نيػػػػػػ  كالتػػػػػػ  ك نػػػػػػت تمػػػػػػ رس عمكمػػػػػػ ن بصػػػػػػكرة 

يػػػػػرل ك  نظػػػػػـ ح كمػػػػػ  محميػػػػػ  شػػػػػرة أك مػػػػػف  ػػػػػالؿ تح لفػػػػػ ت متعػػػػػددة االطػػػػػراؼ اك يػػػػػر مب 
الب حػػػػػػث االمريكػػػػػػ  كينيػػػػػػث ك نزمػػػػػػ ف أف كاشػػػػػػنطف تعرضػػػػػػت سي سػػػػػػته   ػػػػػػ  العػػػػػػراؽ الػػػػػػ  
تعقيػػػػػدات  طيػػػػػرة بسػػػػػبب الصػػػػػراع الػػػػػدا م  كاالقميمػػػػػ   ػػػػػ  مػػػػػ  بػػػػػيف امك نيػػػػػ  بنػػػػػ   عػػػػػراؽ 

المنػػػػػػػػ  يقمػػػػػػػؿ مػػػػػػػػف مسػػػػػػػتقر كمعتػػػػػػػػدؿ كديمقراطػػػػػػػ , كلكػػػػػػػػف عػػػػػػػدـ االسػػػػػػػػتقرار, كالتراجػػػػػػػ  ا
أمك نيػػػػػػػػػ  تطػػػػػػػػػػكر العػػػػػػػػػراؽ سي سػػػػػػػػػػي  بسػػػػػػػػػبب أنشػػػػػػػػػػغ الت  االمنيػػػػػػػػػ  كالجيكسي سػػػػػػػػػػي  جػػػػػػػػػػرا  
االكضػػػػػػ ع الممتهبػػػػػػ   ػػػػػػ  سػػػػػػكري  ك يرهػػػػػػ  مػػػػػػف دكؿ المنطقػػػػػػ  بعػػػػػػد الثػػػػػػكرات العربيػػػػػػ  عػػػػػػ ـ 

3000 (3) . 
كقػػػػػد حظػػػػػ  العػػػػػراؽ ب هتمػػػػػ ـ  ػػػػػ ص مػػػػػف لػػػػػدف الػػػػػرئيس االمريكػػػػػ  بػػػػػ راؾ أكب مػػػػػ  

الػػػػذه ب الػػػػ  الحػػػػرب ككثيػػػػرا مػػػػ  تعهػػػػد  ػػػػالؿ  السػػػػب ب رمزيػػػػ  كش صػػػػي  حيػػػػث عػػػػ رض
شػػػػػػػػػػػهرا  06حممتػػػػػػػػػػػ  االنت  بيػػػػػػػػػػػ  بسػػػػػػػػػػػحب معظػػػػػػػػػػػـ القػػػػػػػػػػػكات االمريكيػػػػػػػػػػػ   ػػػػػػػػػػػ   ضػػػػػػػػػػػكف 

أقتصػػػػػ دي  أيضػػػػػ , كقػػػػػد سػػػػػع  أكب مػػػػػ  اليجػػػػػ د جػػػػػدكؿ زمنػػػػػ  لالنسػػػػػح ب مػػػػػف  كلضػػػػػركرات
العػػػػراؽ مػػػػف شػػػػأن  أف يضػػػػمف تسػػػػميـ المهمػػػػ  االمنيػػػػ  بأكممهػػػػ  الػػػػ  العػػػػراقييف, كلكػػػػف مػػػػ  

  الػػػػػبالد, كعػػػػػدـ نضػػػػػكج العمميػػػػػ  السي سػػػػػي , كزيػػػػػ دة التػػػػػكتر الطػػػػػ ئف  أسػػػػػتمرار العنػػػػػؼ  ػػػػػ
 جػػػػػدراف االرتبػػػػػ ط العسػػػػػكرم االمريكػػػػػ  بشػػػػػكؿ  ػػػػػؾ بتحريػػػػػؾ أقميمػػػػػ  كدكلػػػػػ  كاضػػػػػ ,  ػػػػػ ف

                                                 

د. رشػػػيد ال  لػػػدم, العػػػراؽ كاالمبراطكريػػػ  االمريكيػػػ : هػػػؿ يسػػػتطي  االمريكيػػػكف العػػػرب التػػػ ثير  ػػػ  ( 0)
, )أبػػكظب , 002يػػ   ػػ  الشػػرؽ االكسػػط؟, سمسػػم  مح ضػػرات االمػػ رات, العػػدد السي سػػ  االمريك

 . 2(, ص 3009مركز االم رات لمدراس ت كالبحكث االستراتيجي , 
كينيػػث ك تزمػػ ف, سػػين ريكه ت المسػػتقبؿ المحتممػػ   ػػ  العػػراؽ, سمسػػم  مح ضػػرات االمػػ رات, العػػدد  (3)

 . 2(,  ص 3006االستراتيجي , , )أبكظب , مركز االم رات لمدراس ت كالبحكث 89



 

 
 

. كمػػػػػف ج نػػػػػب (0) يػػػػػر محتممػػػػػ  بػػػػػ لر ـ مػػػػػف االنسػػػػػح ب االمريكػػػػػ  تػػػػػ ـ مػػػػػف العػػػػػراؽ تبػػػػػدك
كيػػػػػػػ  كحمف ئهػػػػػػػ  ا ػػػػػػػر شػػػػػػػكؿ نهػػػػػػػكض ايػػػػػػػراف تحػػػػػػػدي  لكػػػػػػػؿ مػػػػػػػف الكاليػػػػػػػ ت المتحػػػػػػػدة االمري

الم مصػػػػػيف  ػػػػػ  المنطقػػػػػ , كمػػػػػ  تزايػػػػػد دكرهػػػػػ   ػػػػػ  العػػػػػراؽ, كلبنػػػػػ ف, كسػػػػػكري , ك مسػػػػػطيف, 
المع ديػػػػػػػػػػ  )السػػػػػػػػػػرائيؿ(, كامريكػػػػػػػػػػ , كبػػػػػػػػػػركز   كالػػػػػػػػػػيمف, كتكجهػػػػػػػػػػ ت سي سػػػػػػػػػػته  ال  رجيػػػػػػػػػػ

برن مجهػػػػػػػػ  النػػػػػػػػككم  ػػػػػػػػ ف ايػػػػػػػػراف تمثػػػػػػػػؿ التحػػػػػػػػدم االكبػػػػػػػػر لمكاليػػػػػػػػ ت المتحػػػػػػػػدة االمريكيػػػػػػػػ  
عػػػػػػػ  لػػػػػػذلؾ  قػػػػػػػد  شػػػػػػػمت سي سػػػػػػ  الكاليػػػػػػػ ت المتحػػػػػػػدة كشػػػػػػرك ئه   ػػػػػػػ  الشػػػػػػرؽ االكسػػػػػػػط. كتب

 االمريكيػػػػػ  تجػػػػػ   ايػػػػػراف  ػػػػػ  السػػػػػنكات اال يػػػػػرة, كاصػػػػػب  حمفػػػػػ   ايػػػػػراف اكثػػػػػر جػػػػػرأة كنمػػػػػ 
دكرهػػػػػػ  كمػػػػػػ  ازدهػػػػػػرت طمكح تهػػػػػػ  االقميميػػػػػػ  بحيػػػػػػث أف  ػػػػػػرض ادارة بػػػػػػكش العزلػػػػػػ  عميهػػػػػػ  
ؤد مػػػف  ػػػالؿ العقكبػػػ ت لػػػـ تكسػػػر شػػػكك  ايػػػراف كمػػػ  أف تعػػػ ط  اكب مػػػ  مػػػ  الدكلػػػ   لػػػـ يػػػ

 .(3)ال  أي  من    مممكس 
كتنظػػػػػػر بعػػػػػػػض الدراسػػػػػػػ ت االك ديميػػػػػػػ  الػػػػػػ  اتج هػػػػػػػ ت بػػػػػػػ راؾ أكب مػػػػػػػ  المسػػػػػػػتقبمي  

 :  (2)تج   ايراف الت  يمكف اف ترتكز ال  ثالث   ي رات كه 
 مػػػػػف  ػػػػػالؿ المط لبػػػػػ  بمزيػػػػػد (1)االسػػػػػتمرار  ػػػػػ  نهػػػػػ  الترهيػػػػػب كالتر يػػػػػب تجػػػػػ   ايػػػػػراف .0

كممتمكػػػػػػ ت زعم ئػػػػػػػ   صكصػػػػػػ  بينمػػػػػػػ  مػػػػػػف العقكبػػػػػػػ ت عمػػػػػػ  أقتصػػػػػػػ د ايػػػػػػراف عمكمػػػػػػػ  
 تقدـ حكا ز أمر ذات أهمي  أستراتيجي     الكقت نفس .

                                                 

 ػػػػػكاز جػػػػػرجيس, اكب مػػػػػ  كالشػػػػػرؽ االكسػػػػػط: مق ربػػػػػ  بػػػػػيف ال طػػػػػ ب كالسي سػػػػػ ت, سمسػػػػػم  دراسػػػػػ ت ( 0)
(,  3000, )أبكظب , مركز االمػ رات لمدراسػ ت كالبحػكث االسػترتيجي , 091أستراتيجي , العدد 

 . 61-62ص 
 .69-61المصدر نفس ,  ص  (3)
االيرانيػػ  نحػػػك تبنػػ  كاقعيػػ  جديػػػدة, سمسػػم  مح ضػػػرات  -القػػػ ت االمريكيػػ د. محمػػكد مكنشػػيبكرم, الع( 2)

 .9(, ص 3000,)أبكظب ,مركز االم رات لمدراس ت كالبحكث االستراتيجي ,023االم رات, العدد 
تدرؾ كاشنطف أف ايراف يمكف اف تشكؿ ع مؿ ضغط عميه  كعم  مص لحه     المنطق  كمنه  قدرات  (1)

 =ؽ هرمػػػز  ػػػ  ح لػػػ  تعرضػػػه  اليػػػ  ضػػػرب  عسػػػكري  كنػػػكع مػػػف  ي راتهػػػ ايػػػراف لطػػػرح  يػػػ ر مضػػػي
 



 

 

 لالتف ؽ.  عقد صفق  كبرل م  ايراف ت ض  مف  الله  جمي  القض ي  االقميمي .3

 ػػػػكض مف كضػػػػ ت تتنػػػػػ كؿ كػػػػؿ قضػػػػي  بصػػػػػكرة منفصػػػػم  ممػػػػ  يعمػػػػػؿ عمػػػػ  بنػػػػ   ثقػػػػػ   .2
لمزيػػػػػد مػػػػػف المف كضػػػػػ ت  حػػػػػكؿ متب دلػػػػػ   ػػػػػ  أثنػػػػػ   العمميػػػػػ ,  ػػػػػ  حػػػػػيف يػػػػػتـ التمهيػػػػػد 

القضػػػػػػػ ي  الجكهريػػػػػػػ  كال يمكػػػػػػػف ضػػػػػػػم ف جػػػػػػػدكل سي سػػػػػػػ  الترهيػػػػػػػب كالتر يػػػػػػػب القديمػػػػػػػ  
 ػػػػػػ  هػػػػػػذ  المسػػػػػػأل . كمػػػػػػ  أف مػػػػػػف المحتمػػػػػػؿ أف يكاجػػػػػػ   يػػػػػػ ر الصػػػػػػفق  الكبػػػػػػرل قيػػػػػػكد 
محميػػػػػػػػ  ب لقػػػػػػػػدر الػػػػػػػػذم تكػػػػػػػػكف السي سػػػػػػػػ ت الدا ميػػػػػػػػ  لكمتػػػػػػػػ  الػػػػػػػػدكلتيف ذات أهتمػػػػػػػػ ـ, 

مع لجػػػػػ  كػػػػػؿ قضػػػػػي  بصػػػػػكرة منفصػػػػػم (  ػػػػػ  أنػػػػػ  كتكمػػػػػف مشػػػػػكم  ال يػػػػػ ر الث لػػػػػث )أم 
ال تمكػػػػػػػػف مع لجػػػػػػػػ  بعػػػػػػػػض القضػػػػػػػػ ي  بعػػػػػػػػزؿ عػػػػػػػػف القضػػػػػػػػ ي  اال ػػػػػػػػرل, لكػػػػػػػػف ينبغػػػػػػػػ  

 التع مؿ م  المص ل  الكبرل لالطراؼ الرئيسي  تزامني .

االيرانيػػػػػػ  التػػػػػػ  يكمػػػػػػف  -كيمكػػػػػػف القػػػػػػكؿ أف مفتػػػػػػ ح تطػػػػػػكير العالقػػػػػػ ت االمريكيػػػػػػ  
تػػػػػػ  مػػػػػػ  اال ػػػػػػر عبػػػػػػر منظػػػػػػكر  ػػػػػػ  أف ينظػػػػػػر كػػػػػػؿ مػػػػػػف طػػػػػػرؼ مػػػػػػف الطػػػػػػر يف  ػػػػػػ  عالق

المصػػػػػػمح  الذاتيػػػػػػ  الكطنيػػػػػػ , كاذا مػػػػػػ   عمػػػػػػت الػػػػػػدكلت ف ذلػػػػػػؾ   نػػػػػػ  يبػػػػػػدك أف هنػػػػػػ ؾ  ػػػػػػ  
المصػػػػػػػػمح  المشػػػػػػػػترك  مػػػػػػػػ  يكفػػػػػػػػ  لمسػػػػػػػػم ح بصػػػػػػػػفق  اسػػػػػػػػتراتيجي  كبػػػػػػػػرل بػػػػػػػػيف الطػػػػػػػػر يف 
ك ضػػػػال عػػػػف ذلػػػػؾ أف العالقػػػػ ت الدا ميػػػػ   ػػػػ  دكائػػػػر صػػػػن  السي سػػػػ  كالتػػػػ  تحػػػػدث مػػػػف 

منػػػػػػ  كاشػػػػػػنطف كطهػػػػػػراف مػػػػػػف أت ػػػػػػ ذ قػػػػػػرارات ح سػػػػػػم  حػػػػػػيف ال ػػػػػػر مػػػػػػف الجػػػػػػ نبيف أنمػػػػػػ  ت
لالنتقػػػػػػػ ؿ ب لعالقػػػػػػػ ت بػػػػػػػيف البمػػػػػػػديف نحػػػػػػػك أ ػػػػػػػ ؽ ايج بيػػػػػػػ  حتػػػػػػػ  عنػػػػػػػدم  تحػػػػػػػيف الفرصػػػػػػػ  

                                                                                                                                                    

الردعي  لتػأ ير الضػرب  العسػكري  عميهػ  اك اسػتثم ر هػذا ال يػ ر لمضػغط عمػ  كاشػنطف كالبحػث =
 عػػف حمػػكؿ سػػممي  معهػػ  لمزيػػد مػػف المعمكمػػ ت حػػكؿ قػػدرة ايػػراف لغمػػؽ مضػػيؽ هرمػػز أنظػػر كيتمػػيف

, 92نػػػ  لمضػػػيؽ هرمػػػز, سمسػػػم  دراسػػػ ت ع لميػػػ , العػػػدد ت لمػػػ ج, كقػػػت اال ػػػالؽ: التهديػػػد االيرا
 ( .3008)أبكظب , مركز االم رات لمدراس ت كالبحكث االستراتيجي , 



 

 
 

. كعرضػػػػػػػت بعػػػػػػػض الدراسػػػػػػػ ت التصػػػػػػػكرات االمريكيػػػػػػػ  لمترتيبػػػػػػػ ت االمنيػػػػػػػ   ػػػػػػػ  (0)لػػػػػػػذلؾ
 :  (3)منطق  ال مي  بحيث يمكف أف تصيب العالق ت العراقي  االيراني  جرائه  كه 

عمػػػػػ  الكجػػػػػكد العسػػػػػكرم االمريكػػػػػ   ػػػػػ  العػػػػػراؽ ك ػػػػػ  دكؿ مجمػػػػػس  ب ألسػػػػػ سمػػػػػد يعت .0
التعػػػػػ كف ال ميجػػػػػػ , كك قػػػػػ  لهػػػػػػذا التصػػػػػكر تقػػػػػػـك الكاليػػػػػ ت المتحػػػػػػدة االمريكيػػػػػ   بػػػػػػدكر 

االسػػػػتعم ر, كذلػػػػؾ  ةأمنػػػػ , سي سػػػػ   ػػػػ  ال مػػػػي  مشػػػػ ب  لمػػػػدكر البريطػػػػ ن   ػػػػالؿ  تػػػػر 
أهتمػػػػػػػ ـ   ػػػػػػػرارحتػػػػػػػ  تػػػػػػػتمكف مػػػػػػػف تحقيػػػػػػػؽ االمػػػػػػػف كاالسػػػػػػػتقرار  ػػػػػػػ  المنطقػػػػػػػ  عمػػػػػػػ  

رض السػػػػػػػالـ عمػػػػػػػ  ال مػػػػػػػي , مػػػػػػػ  االحتفػػػػػػػ ظ ب لهيمنػػػػػػػ  عمػػػػػػػ  السػػػػػػػ حؿ, فػػػػػػػبريط نيػػػػػػػ  ل
كدعػػػػػػػػػػػـ دكؿ المنطقػػػػػػػػػػػ , كحم يتهػػػػػػػػػػػ  مػػػػػػػػػػػف مصػػػػػػػػػػػ در التهديػػػػػػػػػػػد االقميمػػػػػػػػػػػ , كتجنػػػػػػػػػػػب 
االلتزامػػػػػػػػػػػ ت العسػػػػػػػػػػػكري  دا ػػػػػػػػػػػؿ المنطقػػػػػػػػػػػ  اال أف هػػػػػػػػػػػذا التصػػػػػػػػػػػرؼ مػػػػػػػػػػػف الصػػػػػػػػػػػعب 

  صػػػػػػ  مػػػػػػف االسػػػػػػتمرار  يػػػػػػ  السػػػػػػب ب عػػػػػػدة أبرزهػػػػػػ  تنػػػػػػ م  المع رضػػػػػػ  االمريكيػػػػػػ  ك 
ج نػػػػػػػػب أعضػػػػػػػػ   الكػػػػػػػػكنغرس الػػػػػػػػذم يهػػػػػػػػيمف عميػػػػػػػػ  الػػػػػػػػديمقراطيكف السػػػػػػػػتمرار بقػػػػػػػػ   
القػػػػػكات  ػػػػػ  العػػػػػراؽ كالػػػػػدعكة الػػػػػ  جدكلػػػػػ  االنسػػػػػح ب مػػػػػف هنػػػػػ ؾ, كب لفعػػػػػؿ كػػػػػ ف أكؿ 
قػػػػػػػرار الدارة الػػػػػػػرئيس أكب مػػػػػػػ  هػػػػػػػك أعػػػػػػػالف  طػػػػػػػ  النسػػػػػػػح ب القػػػػػػػكات االمريكيػػػػػػػ  مػػػػػػػف 

ع رضػػػػػػػػ  االمريكيػػػػػػػػ  . كاضػػػػػػػػ    الػػػػػػػػ  الم3000العػػػػػػػػراؽ نه يػػػػػػػػ  شػػػػػػػػهر كػػػػػػػػ نكف االكؿ 
الدا ميػػػػػ  حيػػػػػث تعػػػػػرض هػػػػػذا التصػػػػػكر أيضػػػػػ  النتقػػػػػ دات  ميجيػػػػػ  عمػػػػػ  االقػػػػػؿ عمػػػػػ  
المسػػػػتكل الشػػػػػعب , كمػػػػ  كاجػػػػػ  مع رضػػػػ  قكيػػػػػ   ػػػػػ  ايػػػػراف ب عتبػػػػػ ر  يمغػػػػ  دكرهػػػػػ   ػػػػػ  

                                                 

االيراني  نظرة ال  الكرا  نظرة ال  االم ـ, سمسم  مح ضرات  – مينت ليفيريت, العالق ت االمريكي   (0)
(, 3009ت كالبحػػكث االسػػتراتيجي ,)أبػػكظب , مركػػز االمػػ رات لمدراسػػ  ,000االمػػ رات, العػػدد 

 .9ص 
, 3009-3000د. أشػػػرؼ سػػػػعد العيسػػػػكم, السي سػػػػ  االمريكيػػػ  تجػػػػ   النظػػػػ ـ االقميمػػػػ  ال ميجػػػػ   (3)

(,  ص 3000)الشػػػ رق , مركػػػز ال مػػػي  لمدراسػػػ ت, دار ال مػػػي  لمصػػػح    كالطب عػػػ  كالنشػػػر, 
232-223 . 



 

 

المنطقػػػػػػػ , كلهػػػػػػػذا ك نػػػػػػػت تػػػػػػػدعك ب سػػػػػػػتمرار الػػػػػػػ  االنسػػػػػػػح ب االمريكػػػػػػػ  مػػػػػػػف العػػػػػػػراؽ 
 ؾ هػػػػك أهػػػػـ أسػػػػب ب ح لػػػػ  عػػػػدـ بصػػػػف  ع مػػػػ , كتػػػػرل أف كجكدهػػػػ  هنػػػػ كمػػػػف المنطقػػػػ 

 االستقرار الت  تشهده  المنطق .
الشػػػػػػراك ت االقميميػػػػػػ , كيعمػػػػػػد عمػػػػػػ  أق مػػػػػػ  شػػػػػػراك ت أقميميػػػػػػ  لضػػػػػػم ف أمػػػػػػف ال مػػػػػػي ,  .3

بأشػػػػػػراؾ أطػػػػػػػراؼ أقميميػػػػػػػ    رجيػػػػػػػ   سػػػػػػكا  مػػػػػػػف دا ػػػػػػػؿ أطػػػػػػراؼ نظ مػػػػػػػ  االقميمػػػػػػػ  أك
 -كأهـ ال ي رات المندرج   ي :

حمػػػػػؼ د ػػػػػ ع  رسػػػػػم  بػػػػػيف  تأسػػػػػيس )حمػػػػػؼ أطمسػػػػػ  محمػػػػػ ( يقػػػػػـك عمػػػػػ  أق مػػػػػ  .أ 
الػػػػػػ  العػػػػػػراؽ الجديػػػػػػد مػػػػػػف  الكاليػػػػػػ ت المتحػػػػػػدة االمريكيػػػػػػ  كدكؿ المجمػػػػػػس, أضػػػػػػ   

 ػػػػػػػػػالؿ مع هػػػػػػػػػدة د  عيػػػػػػػػػ , رسػػػػػػػػػمي  ب عتب رهػػػػػػػػػ  أ ضػػػػػػػػػؿ كسػػػػػػػػػيم  لمحفػػػػػػػػػ ظ عمػػػػػػػػػ  
 االلتزم ت االمريكي     المنطق .

تحػػػػػػ لؼ المعتػػػػػػدليف كيضػػػػػػـ دكؿ مجمػػػػػػس التعػػػػػػ كف ال ميجػػػػػػ  السػػػػػػت أضػػػػػػ    الػػػػػػ   .ب 
 نب الكالي ت المتحدة االمريكي .مصر كاالردف ال  ج 

عمػػ   ػػرار تجػػ رب السػػيطرة عمػػ  االسػػمح   ػػ  اكربػػ ,  (0)أق مػػ  نظػػ ـ أمنػػ  لم مػػي  .ج 
كعقب نه ي  الحرب الب ردة مف  الؿ أق م )منتدل أمنػ  أقميمػ ( يمكػف  يػ  من قشػ  
م تمػػػؼ القضػػػ ي , كتبػػػ دؿ المعمكمػػػ ت, كصػػػي ن  االتف قيػػػ ت بػػػيف كػػػؿ مػػػف الكاليػػػ ت 

                                                 

ؿ االلتقػ   المصػػمح  بػيف الػػرؤل االمنيػػ  هنػ ؾ جػػدؿ كبيػر حػػكؿ أق مػ  نظػػ ـ أمنػ  لم مػػي  مػف  ػػال (0)
لمكاليػػ ت المتحػػدة االمريكيػػ  حػػكؿ أمػػف ال مػػي  كرؤل الػػنظـ السي سػػي  ال ميجيػػ  ك التفػػ ؽ عمػػ  
بعػػض مصػػ در ال طػػر كالتهديػػد كعمػػ  عػػدـ قػػدرة دكؿ ال مػػي  منفػػردة أك مجتمعػػ  عمػػ  مكاجهػػ  

ال مػػي  أنظػػر = =ت حػػكؿ أمػػفأم أعتػػدا   ػػ رج  يهػػدد أمنهػػ  كأسػػتقراره , لمزيػػد مػػف المعمكمػػ 
مػػريـ سػػمط ف لكتػػ  , أمػػف ال مػػي : التحػػدي ت الراهنػػ  كالسػػين ريكه ت المسػػتقبمي , سمسػػم  دراسػػ ت 

(,  3002, )أبكظب , مركز االمػ رات لمدراسػ ت كالبحػكث االسػترتيجي , 096أستراتيجي , العدد 
 . 29-21ص 



 

 
 

مريكيػػػػ  كدكؿ مجمػػػػس التعػػػػ كف ال ميجػػػػ  كالعػػػػراؽ كايػػػػراف كبعػػػػده  يمكػػػػف المتحػػػػدة اال
 لمدكؿ االعض   االنتق ؿ ال  مرحم  ترتيب ت بن   الثق .

أرتبػػػػػػػ ط النظػػػػػػػ ـ االمنػػػػػػػ  ال ميجػػػػػػػ  ب لنظػػػػػػػ ـ االمنػػػػػػػ  الشػػػػػػػرؽ االكسػػػػػػػط  )الشػػػػػػػرؽ  .د 
الجديػػػػػػد( الػػػػػػذم ك نػػػػػػت تسػػػػػػع  ادارة بػػػػػػكش االبػػػػػػف الػػػػػػ  تدشػػػػػػين   -االكسػػػػػػط الكبيػػػػػػر
كهػػػػػك نظػػػػػ ـ ح كلػػػػػت أف تجعمػػػػػ  مركػػػػػزا  3002رب ال مػػػػػي  الث لثػػػػػ  منػػػػػذ أنتهػػػػػ   حػػػػػ

 ب الس س لمحف ظ عم  أمف )أسرائيؿ(.
أق مػػػػػ  منتػػػػػدل أقميمػػػػػ  مشػػػػػ ب  لرابطػػػػػ  جنػػػػػكب شػػػػػرؽ أسػػػػػي  )االسػػػػػي ف( كيقػػػػػـك هػػػػػذا  .ق 

)منتػػػػػػػػدل أقميمػػػػػػػػ (  عمػػػػػػػػ  دعػػػػػػػػـ الكاليػػػػػػػػ ت المتحػػػػػػػػدة االمريكيػػػػػػػػ  الق مػػػػػػػػ  التصػػػػػػػػكر
 تشترؾ  ي  كؿ دكؿ االقميـ ال ميجي .

ر ػػـ أف الكاليػػ ت المتحػػدة االمريكيػػ  تقػػـك بػػدكر الراعػػ  الرئيسػػ   -اك  مػػ  النػػ تك:الشػػر  .2
لممصػػ ل  االمنيػػ  لمػػدكؿ الغربيػػ   ػػ رج حػػدكد القػػ رة االكربيػػ , اال أف ضػػركرات سي سػػي , 
كأقتصػػ دي , كعسػػكري   ػػ  بعػػض الحػػ الت ك نػػت تفػػرض عميهػػ  أف تتق سػػـ مػػ  حمف ئهػػ  

مف  هػػ  االكربيػػيف عمػػ  ادا  دكر أكثػػر بػػركز  ػػ  هػػذا العػػب , لػػذا   نهػػ  ك نػػت تحػػث ح
الد  ع عف تمؾ المص ل  ك صكص     منطق  ال مي  الت  تعتمد  يه  اكربػ  كميػ  عمػ  
القػػػكة العسػػػكري  االمريكيػػػػ  لحم يػػػ  اهػػػـ منػػػػ ب  الػػػنفط التػػػ  قػػػػد تتعػػػرض لمجمكعػػػ  مػػػػف 

 االكربيػ  عبػر -يػ  اال ط ر كالتحدي ت الدا مي  كال  رجي  كعمي  تعتبر الشراك  االمريك
 3000كهػػػك تكجػػػ  أمريكػػػ  بػػػرز بعػػػد احػػػداث الحػػػ دم عشػػػر مػػػف أيمػػػكؿ  حمػػػؼ النػػػ تك
لحم ي  امف ال مي . كقد طرحت تصكرات عدة حػكؿ م هيػ  الػدكر  القكل ب عتب ر  أحدل

 -الذم يمكف أف يمعب  الحمؼ    الحف ظ عم  أمف ال مي  أبرزه :

كالػػػػػػذم يسػػػػػػتهدؼ التكصػػػػػػؿ الػػػػػػ  المتكسػػػػػػط   -تكسػػػػػػي  برنػػػػػػ م  الحػػػػػػكار االطمسػػػػػػ  .أ 
 دكؿ  ػػػػػػ  المنطقػػػػػػ  هػػػػػػ  مكريت نيػػػػػػ , كالمغػػػػػػرب, كتػػػػػػكنس, 9مرحمػػػػػػ  الشػػػػػػراك  مػػػػػػ  



 

 

كالجزائػػػػػػر, كمصػػػػػػر, كاالردف, ك)اسػػػػػػرائيؿ( لتشػػػػػػمؿ دكال أ ػػػػػػرل  ػػػػػػ  المنطقػػػػػػ  مػػػػػػف 
 بينه  دكؿ ال مي .

أف يقػػػػػػػـك الحمػػػػػػػؼ بمهمػػػػػػػ  تحكيػػػػػػػؿ دكؿ المنطقػػػػػػػ  الػػػػػػػ  ديمقراطيػػػػػػػ ت عػػػػػػػف طريػػػػػػػؽ  .ب 
 عكاصـ المنطق  لتقـك بهذ  المهم .  ت  مك تب لمن تك    بعض

دعػػػػػػـ التعػػػػػػ كف  ػػػػػػ  مجػػػػػػ الت معينػػػػػػ  مػػػػػػف دكف أف يكػػػػػػكف هنػػػػػػ ؾ أطػػػػػػ ر لتحػػػػػػ لؼ  .ج 
رسػػػػػػػػػػم  بػػػػػػػػػػيف النػػػػػػػػػػ تك كدكؿ المجمػػػػػػػػػػس, كهػػػػػػػػػػذا التعػػػػػػػػػػ كف قػػػػػػػػػػد يشػػػػػػػػػػمؿ التػػػػػػػػػػدريب 
المت صػػػػػػػص  ػػػػػػػ  مجػػػػػػػ ؿ الت طػػػػػػػيط المػػػػػػػدن  لمتع مػػػػػػػؿ مػػػػػػػ  حػػػػػػػ الت الطػػػػػػػكارل , 

مػػػػػػػ  لالسػػػػػػػتطالع بمهػػػػػػػ ـ كالكػػػػػػػكارث, كالتػػػػػػػدريب  ػػػػػػػ  مجػػػػػػػ ؿ اعػػػػػػػداد الكػػػػػػػكادر الالز 
 االنق ذ, كحفظ السالـ, كأمف الحدكد.

يتفػػػػػؽ مبػػػػػدئي  مػػػػػ   الػػػػػذم األزمػػػػػ  النككيػػػػػ  اإليرانيػػػػػ تميػػػػػز المكقػػػػػؼ االكربػػػػػ  تجػػػػػ   
المكقػػػػػػؼ االمريكػػػػػػ  لتجريػػػػػػد ايػػػػػػراف مػػػػػػف القػػػػػػدرات النككيػػػػػػ  بػػػػػػزعـ أنهػػػػػػ  يمكػػػػػػف أف تتطػػػػػػكر 

مكقػػػػػػؼ االكربػػػػػػ  ي تمػػػػػػؼ بدرجػػػػػػ  كبيػػػػػػرة عػػػػػػف المكقػػػػػػػؼ النتػػػػػػ ج اسػػػػػػمح  نككيػػػػػػ , أال أف ال
االمريكػػػػ  مػػػػف نػػػػ حيتيف رئيسػػػػيتيف همػػػػ  التمهػػػػؿ الشػػػػديد  ػػػػ  نقػػػػؿ الممػػػػؼ النػػػػككم االيرانػػػػ  
الػػػػػ  مجمػػػػػس االمػػػػػف لحػػػػػيف أسػػػػػتنف ذ ال يػػػػػ رات الدبمكم سػػػػػي , كاالسػػػػػتبع د الك مػػػػػؿ لم يػػػػػ ر 

االزمػػػػػ    . كيبػػػػػدك أف المكقػػػػػؼ االكركبػػػػػ  مػػػػػف(0)العسػػػػػكرم  ػػػػػ  التع مػػػػػؿ مػػػػػ  هػػػػػذ  االزمػػػػػ 
الػػػػػػذم اتسػػػػػػـ بنػػػػػػكع مػػػػػػف المركنػػػػػػ  كب لػػػػػػذات مػػػػػػف قبػػػػػػؿ الم نيػػػػػػ  ك رنسػػػػػػ   النككيػػػػػػ  االيرانيػػػػػػ 

كبريط نيػػػػػػػػ  كهػػػػػػػػذا يعػػػػػػػػكد الػػػػػػػػ  طبيعػػػػػػػػ  العالقػػػػػػػػ ت التج ريػػػػػػػػ  بػػػػػػػػيف ايػػػػػػػػراف كدكؿ االتحػػػػػػػػ د 
هػػػػػذ  االزمػػػػػ    االكربػػػػػ ,   التحػػػػػ د يعتبػػػػػر الشػػػػػريؾ التجػػػػػ رم االكؿ اليػػػػػراف, كمػػػػػ  أف طبيعػػػػػ

                                                 

تحميػػػؿ السػػػػتراتيجي ت ادار  الصػػػراع, سمسػػػػم   د. أحمػػػد أبػػػػراهيـ محمػػػكد, االزمػػػػ  النككيػػػ  االيرانيػػػػ :( 0)
, )القػػ هرة, مركػػز الدراسػػ ت السي سػػي  كاالسػػتراتيجي  بػػ الهراـ, 018راسػػ ت اسػػتراتيجي , العػػدد ك
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المػػػػػذككرة أف تقػػػػػـك بػػػػػدكر مميػػػػػز يصػػػػػعب عمػػػػػ  أم طػػػػػرؼ ذاتهػػػػػ  أت حػػػػػت لػػػػػدكؿ االتحػػػػػ د 
دكلػػػػػػ  ا ػػػػػػر القيػػػػػػ ـ بػػػػػػ , بحكػػػػػػـ أمتالكهػػػػػػ  لقنػػػػػػكات أتصػػػػػػ ؿ كعالقػػػػػػ ت جيػػػػػػدة مػػػػػػ  طر ػػػػػػ  
االزمػػػػػ  الرئيسػػػػػي  )ايػػػػػراف كالكاليػػػػػ ت المتحػػػػػدة االمريكيػػػػػ ( كلػػػػػـ يكػػػػػف لمػػػػػدكر االكربػػػػػ  هنػػػػػ  

مػػػػػ  مجػػػػػرد كسػػػػػيط بػػػػػيف هػػػػػذيف الطػػػػػر يف, كانمػػػػػ  كػػػػػ ف طر ػػػػػ  مسػػػػػتقال  ػػػػػ  االزمػػػػػ  قػػػػػ درا ع
القيػػػػػػػػ ـ بمبػػػػػػػػ درات, كتحركػػػػػػػػ ت مسػػػػػػػػتقم  ن بعػػػػػػػػ  عػػػػػػػػف تقييمػػػػػػػػ  ال ػػػػػػػػ ص لالزمػػػػػػػػ  كسػػػػػػػػبؿ 

 .(0)تسكيته 
كضػػػػػػ  حزمػػػػػػ  مػػػػػػف  كقػػػػػػد أقترحػػػػػػت دكؿ التركيكػػػػػػ  االكربيػػػػػػ  الػػػػػػثالث سػػػػػػ لف  الػػػػػػذكر

الحػػػػػػكا ز  ػػػػػػ  متنػػػػػػ كؿ ايػػػػػػراف  ػػػػػػ  ميػػػػػػ ديف الط قػػػػػػ  النككيػػػػػػ , كالتعػػػػػػ كف التقنػػػػػػ  كالقضػػػػػػ ي  
لنككيػػػػػػػ  تأ ػػػػػػػذ دكؿ التركيكػػػػػػػ  االكربيػػػػػػػ  عمػػػػػػػ  السي سػػػػػػػي , كاالمنيػػػػػػػ   فػػػػػػػ  مجػػػػػػػ ؿ الط قػػػػػػػ  ا

 :(3)ع تقه 
تأكيػػػػػػػد حػػػػػػػؽ ايػػػػػػػراف  ػػػػػػػ  أسػػػػػػػت داـ الط قػػػػػػػ  النككيػػػػػػػ  لال ػػػػػػػراض السػػػػػػػممي  دكف  أعػػػػػػػ دة .0

 الث ني  مف مع هدة من  أنتش ر االسمح  النككي . الم دةتمييز, أنسج م  م  

 – االعتػػػػراؼ بحػػػػؽ ايػػػػراف  ػػػػ  بقػػػػ   برنػػػػ م  لمط قػػػػ  النككيػػػػ , كدعػػػػـ التعػػػػ كف الركسػػػػ  .3
 الكقكد كمع لجت . االيران     ميداف تف عالت الط ق  النككي , كامدادات

السػػػػػكاؽ الكقػػػػػكد  تػػػػػك ير الضػػػػػم ن ت السي سػػػػػي  التػػػػػ  تكفػػػػػؿ حصػػػػػكؿ ايػػػػػراف عمػػػػػ  منفػػػػػذ .2
الدكليػػػػػػػ  كب سػػػػػػػع ر السػػػػػػػكؽ المتن سػػػػػػػب  مػػػػػػػ  ضػػػػػػػم ن ت مجمكعػػػػػػػ  االمػػػػػػػدادات النككيػػػػػػػ  

(NSGم  أع دة الكقكد المستنفذ  كمع لجت    رج ايرا ).ف 

 التع كف م  ايراف    مج ؿ السالم  النككي  كالسالم  البيئي . .1

                                                 

 . 22-23المصدر نفس ,  ص  (0)
, 003جػػػػ رم سػػػػ مكر, مكاجهػػػػ  التحػػػػدم النػػػػككم االيرانػػػػ , سمسػػػػم  مح ضػػػػرات االمػػػػ رات, العػػػػدد ( 3)

 . 32-33(, ص 3006كظب , مركزاالم رات لمدراس ت كالبحكث االستراتيجي , )أب



 

 

 (0)دعػػـ الجهػػكد االيرانيػػ  المػػتالؾ مف عػػؿ البحػػ ث المػػ   ال فيػػؼ كقػػد ح كلػػت )اسػػرائيؿ( .9
كاحتمػػػ ؿ  كب لتنػػػ  ـ مػػػ  كاشػػػنطف عمػػػ  التػػػركي  مػػػف  طػػػكرة القػػػدرات النككيػػػ  االيرانيػػػ 

 أف ايػراف نفػت نيتهػ  لصػن ع  االسػمح  تطكره  ال  مستكل صن ع  االسػمح  النككيػ  أال
النككيػػػ  كأنهػػػ  لػػػف تتنػػػ زؿ عػػػف حقهػػػ   ػػػ  تطػػػكير منشػػػأته  ال  صػػػ  بت صػػػيب اليكرانيػػػـك 
كتشغيمه  ب لتطبيقػ ت المرئيػ  لمط قػ  النككيػ  كمػ  تػدع  أف عمميػ ت ت صػيب اليكرانيػـك 

ني  التػػ  يقػػـك بهػػ  عمػػ  نطػػ ؽ صػػن ع   ػػ  أصػػفه ف مػػ ه  اال لتحقيػػؽ ر بتهػػ   ػػ  تصػػ
مرؤكس الحربيػ  ليكرانيـك متكسط الت صيب كأف هذ  المنشأت ال تعمؿ عم  الت صيب 

 .(3)النككي 

  نهػػػػػػػ  ال تبػػػػػػػرح مػػػػػػػف تػػػػػػػركي  مػػػػػػػزاعـ  امػػػػػػػ  ب لنسػػػػػػػب  لمكاليػػػػػػػ ت المتحػػػػػػػدة االمريكيػػػػػػػ 
لممجتمػػػػ  الػػػػػدكل  مػػػػػف كػػػػػكف طهػػػػراف تسػػػػػع  الػػػػػ  امػػػػػتالؾ السػػػػالح النػػػػػككم بحيػػػػػث د عػػػػػت 

ديث بػػػػػيف  تػػػػرة كا ػػػػػرل عػػػػػف تقػػػػػديرات متف كتػػػػػ  بشػػػػػ ف كاشػػػػنطف اجهزتهػػػػػ  األسػػػػػت ب ري  لمحػػػػػ
كضػػػػػ  البرنػػػػػ م  النػػػػػػككم األيرانػػػػػ  تتضػػػػػػمف تػػػػػكاري  محتممػػػػػػ  يمكػػػػػف أليػػػػػػراف مػػػػػف  اللهػػػػػػ  
اف تمتمػػػػػػؾ مػػػػػػكاد انشػػػػػػط ري  الزمػػػػػػ  لصػػػػػػن  األسػػػػػػمح  النككيػػػػػػ  كتػػػػػػكاري  ا ػػػػػػرل ألمػػػػػػتالؾ 

                                                 

ا ػػػذ قػػػ دة )اسػػػرائيؿ( منػػػذ تسػػػعين ت القػػػرف الم ضػػػ  بتعبئػػػ  الػػػرأم العػػػ ـ االسػػػرائيم  كالػػػدكل  ضػػػد  (0)
امك نػػػ ت ايػػػراف النككيػػػ  كامك نيػػػ  تحكلهػػػ  الػػػ  امك نيػػػ ت كلتصػػػني  سػػػالح نػػػككم . كلمزيػػػد مػػػف 

النظػػر األسػػرائيمي  حػػكؿ القػػدرات النككيػػ  األيرانيػػ  انظػػر ا ػػرايـ كػػ ـ,  المعمكمػػ ت حػػكؿ كجهػػ ت
ايراف النككي  األنعك س ت كطرائؽ العمؿ )كجه  نظر اسرائيمي (, سمسم  دراس ت ع لميػ , العػدد 

, ترجم  ثركت محمد حسف, )ابػك ظبػ , مركػز األمػ رات لمدراسػ ت كالبحػكث األسػتراتيجي , 68
3009.) 

مػػدل قػػدرة ايػػراف عمػػ  تطػػكير المػػكاد ال  صػػ  ب ألسػػمح  النككيػػ  كتقني تهػػ , سمسػػم   جػػكف الرج, مػػ  (3)
, )ابك ظب , مركز األم رات لمدراس ت كالبحكث األسػترتيجي , 009مح ضرات األم رات, العدد 

 .29(, ص 3009



 

 
 

تغييػػػػػػر بػػػػػػ لر ـ اف ايػػػػػػراف تقػػػػػػدـ االدلػػػػػػ  كالبػػػػػػراهيف مػػػػػػف عػػػػػػدـ  .(0)األسػػػػػػمح  النككيػػػػػػ  ذاتهػػػػػػ 
اال لالسػػػػػػػت دام ت السػػػػػػػممي  كأف المػػػػػػػزاعـ االمريكيػػػػػػػ  مػػػػػػػ ه  أال حمقػػػػػػػ ت  قػػػػػػدراته  النككيػػػػػػػ 

مػػػػف االتهػػػػ ـ المسػػػػتمر ضػػػػده  بهػػػػدؼ الضػػػػغط عميهػػػػ  لمغػػػػ درة هػػػػذا الميػػػػداف الػػػػذم أقرتػػػػ  
القػػػػػػكانيف الدكليػػػػػػ  كمفػػػػػػ د  امك نيػػػػػػ  تػػػػػػداكؿ أيػػػػػػ  دكلػػػػػػ   ػػػػػػ  االمػػػػػػـ المتحػػػػػػدة مػػػػػػف القػػػػػػدرات 

 السػػػػػػػػممي  منهػػػػػػػ  الطبيػػػػػػػ  كالزراعيػػػػػػػػ  ك يرهػػػػػػػ  مػػػػػػػػف اضل  ػػػػػػػر النككيػػػػػػػ  بشػػػػػػػرط تسػػػػػػػػ يره  
المجػػػػػػػػ الت كيبػػػػػػػػدك أف البػػػػػػػػ حثيف االمػػػػػػػػريكييف يػػػػػػػػركف  ػػػػػػػػ  التحػػػػػػػػرؾ االمريكػػػػػػػػ  المضػػػػػػػػ د 
لقػػػػػدرات ايػػػػػراف النككيػػػػػ  نػػػػػكع مػػػػػف الضػػػػػغط عمػػػػػ  المكقػػػػػؼ االكركبػػػػػ  لمتنصػػػػػؿ مػػػػػف دعػػػػػـ 
الكسػػػػػػيم  الدبمكم سػػػػػػي  مػػػػػػ  ايػػػػػػراف لحػػػػػػؿ ممػػػػػػؼ القػػػػػػدرات النككيػػػػػػ  االيرانيػػػػػػ  كهػػػػػػذا مػػػػػػ  أكػػػػػػد 

لب حػػػػػػث االمريكػػػػػػ  الػػػػػػدكتكر ريتشػػػػػػ رد رسػػػػػػؿ االسػػػػػػت ذ  ػػػػػػ  شػػػػػػؤكف االمػػػػػػف القػػػػػػكم   ػػػػػػػ  ا
مركػػػػػػز الشػػػػػػػرؽ االدنػػػػػػػ  كجنػػػػػػػكب أسػػػػػػػي  لمدراسػػػػػػ ت االسػػػػػػػتراتيجي  التػػػػػػػ ب  لج معػػػػػػػ  الػػػػػػػد  ع 

 القكم     كاشنطف.
أف االشػػػػػػػك لي  بنظػػػػػػػر ذلػػػػػػػؾ الب حػػػػػػػث أف االكربيػػػػػػػيف كاالمػػػػػػػريكييف معػػػػػػػ  بح جػػػػػػػ   الإ

أمػػػػتالؾ أسػػػػمح  نككيػػػػ  كهػػػػك يقػػػػدـ  يثبػػػػت عػػػػـز ايػػػػراف اليػػػػ  الشػػػػؾ الػػػػ  دليػػػػؿ قػػػػ ط  ال يرقػػػػ 
 .(3)الطريؽ لمجك  ال  القكة لضرب البن  التحتي  النككي  الت  تمتمكه  طهراف

كيطػػػػػػرح السػػػػػػفير لكدجػػػػػػ رد الػػػػػػذم شػػػػػػغؿ منصػػػػػػب مػػػػػػدير المعهػػػػػػد النػػػػػػككم لمشػػػػػػؤكف 
الدكليػػػػػ  كيػػػػػػؼ تع ممػػػػػت ايػػػػػػراف مػػػػػ  الجهػػػػػػكد المضػػػػػ دة لهػػػػػػ  ك  صػػػػػ   ػػػػػػ  مجػػػػػ ؿ تحطػػػػػػيـ 

                                                 

 لػػػػ  أشػػػرؼ عبػػػػد العزيػػػز عبػػػػد القػػػ در, الكاليػػػػ ت المتحػػػدة االمريكيػػػػ  كأزمػػػ ت االنتشػػػػ ر النػػػككم: الح( 0)
(, 3000, )أبكظب , مركز االم رات لمدراس ت كالبحكث االستراتيجي , 3008-3000االيراني  

 .086ص 
المتحػدة   ريتش رد رسؿ, البرنػ م  النػككم االيرانػ : االنعك سػ ت االمنيػ  عمػ  دكلػ  االمػ رات العربيػ (3)

ركػػز االمػػ رات , )أبػػكظب , م008كمنطقػػ  ال مػػي  العربػػ , سمسػػم  مح ضػػرات االمػػ رات, العػػدد 
 .9(, ص 3009لمدراس ت كالبحكث االستراتيجي , 



 

 

ككيػػػػػػػػ  اذ يؤكػػػػػػػػد لكدجػػػػػػػػ رد أف طهػػػػػػػػراف  ػػػػػػػػالؿ اعػػػػػػػػكاـ معػػػػػػػػدكدة قبمػػػػػػػػت أجػػػػػػػػرا  قػػػػػػػػدراته  الن
عمميػػػػػػ ت تفتػػػػػػيش شػػػػػػ مم  لمنشػػػػػػأته  أكثػػػػػػر مػػػػػػف أم دكلػػػػػػ   ػػػػػػ  العػػػػػػ لـ بػػػػػػؿ أنهػػػػػػ  ات حػػػػػػت 
لممفتشػػػػػػػيف لمكصػػػػػػػكؿ الػػػػػػػ  المنشػػػػػػػأت الم تمفػػػػػػػ , كلكػػػػػػػف مػػػػػػػف دكف أف يػػػػػػػؤدم ذلػػػػػػػؾ الػػػػػػػ  

 .(0)أكتش ؼ أم أعم ؿ أك نش ط ت  ير معمن 
عػػػػػػف الػػػػػػدكر االكركبػػػػػػ , تػػػػػػركج بضػػػػػػركرة أمػػػػػػتالؾ  كقػػػػػػد ح كلػػػػػػت كاشػػػػػػنطف كبعيػػػػػػدا

مثػػػػػػػؿ ايػػػػػػػراف النهػػػػػػػ  تػػػػػػػدع  أف  الط قػػػػػػػ  النككيػػػػػػػ  بػػػػػػػزعـ أمتالكهػػػػػػػ  مػػػػػػػف قبػػػػػػػؿ دكؿ أ ػػػػػػػرل
القػػػػدرات النككيػػػػ  كلػػػػدت تػػػػكترا  ػػػػ  المنطقػػػػ  ك ػػػػ  سػػػػبيؿ مكاجهػػػػ  ذلػػػػؾ شػػػػجعت كاشػػػػنطف 

كنػػػػػػكع مػػػػػػف الضػػػػػػغكط عمػػػػػػ   دكؿ مجمػػػػػػس التعػػػػػػ كف ال ميجػػػػػػ  المػػػػػػتالؾ القػػػػػػدرات النككيػػػػػػ 
 .(3) عمت ذلؾ دكل  االم رات العربي  المتحدة ايراف ككم 

كتػػػػػػػرل بعػػػػػػػض الدراسػػػػػػػ ت االك ديميػػػػػػػ  أف ايػػػػػػػراف تبنػػػػػػػت كاجػػػػػػػ دت سي سػػػػػػػ  الػػػػػػػنفس 
الطكيػػػػؿ  ػػػػػ  مع لجػػػػ  ممػػػػػؼ قػػػػدراته  النككيػػػػػ , كتسػػػػت دـ ع مػػػػػؿ الكقػػػػت لكػػػػػ  تسػػػػتفيد منػػػػػ  
 ػػػػػ  الكقػػػػػػت الػػػػػػذم نفػػػػػػذ صػػػػػػبر اال ػػػػػريف, كذلػػػػػػؾ يسػػػػػػبب محدكديػػػػػػ  ال يػػػػػػ رات, كتحديػػػػػػده  

كممػػػػػ  تػػػػػأـز الكضػػػػػ  الػػػػػدكل  ب لنسػػػػػب  لبرن مجهػػػػػ  ق مػػػػػت ايػػػػػراف كق لػػػػػت عػػػػػف   ػػػػػ  المق بػػػػػؿ
عمػػػػػػػػ  برن مجهػػػػػػػػ  كأرجعػػػػػػػػت  اسػػػػػػػػتعداده  مػػػػػػػػ  المجتمػػػػػػػػ  الػػػػػػػػدكل   ػػػػػػػػ  الرق بػػػػػػػػ  كالتفتػػػػػػػػيش

                                                 

السػػفير لػػػكد جػػػ رد, هػػػؿ يمكػػف تجنػػػب قصػػػؼ ايػػػراف ؟, كرد  ػػ  البرنػػػ م  النػػػككم االيرانػػػ : الكقػػػ ئ  ( 0)
 . 018(, ص 3009التداعي ت, )أبكظب , مركز االم رات لمدراس ت كالبحكث االستراتيجي , 

كي : نظرة ع لمي  كأقميميػ , الط قػ  النككيػ   ػ  ال مػي , )أبػكظب , ه نز يمكس, مص در الط ق  النك ( 3)
 29(,  ص 3008مركز االم رات لمدراس ت كالبحكث االستراتيجي , 



 

 
 

المجتمػػػػػػػ  الػػػػػػػدكل  الػػػػػػػ  المربػػػػػػػ  االكؿ لتبػػػػػػػدأ  ػػػػػػػ  المف كضػػػػػػػ ت مػػػػػػػف جديػػػػػػػد  ػػػػػػػ  سػػػػػػػبيؿ 
 .(0)الحصكؿ عم  كض  تف كض  أ ضؿ كأقدر

عمػػػػػ   االيرانيػػػػػ  تبػػػػػرز هنػػػػػ  كع مػػػػػؿ مهػػػػػـ مػػػػػؤثر –تكػػػػػ د العالقػػػػػ ت الركسػػػػػي   : و ددددديا (0
يعػػػػػكد  االيرانيػػػػػ   السػػػػػيم  أف العالقػػػػػ ت بػػػػػيف طهػػػػػراف كالكػػػػػرمميف –العالقػػػػػ ت العراقيػػػػػ  
سػػػػػن , كمػػػػػرت بمراحػػػػػؿ م تمفػػػػػ  كمػػػػػ  يكضػػػػػ  ذلػػػػػؾ الب حػػػػػث  900تأري هػػػػػ  الػػػػػ  نحػػػػػك 

قػػػػػػ ت مػػػػػػرت بمراحػػػػػػؿ م تمفػػػػػػ  الركسػػػػػػ  سػػػػػػيرج  ش شػػػػػػكرف الػػػػػػذم يؤكػػػػػػد أف تمػػػػػػؾ العال
حيػػػػػػػػػث شػػػػػػػػػهدت تق ربػػػػػػػػػ ت كتػػػػػػػػػكترات, كذلػػػػػػػػػؾ حسػػػػػػػػػب تحقػػػػػػػػػؽ مصػػػػػػػػػ ل  الطػػػػػػػػػر يف أك 
 تب عػػػػػده , كأضػػػػػ    الػػػػػ  الكضػػػػػ  الجيكسي سػػػػػػ , هنػػػػػ ؾ عكامػػػػػؿ مػػػػػؤثرة ا ػػػػػرل تجعػػػػػػؿ
بنػػػػػػػػػ   عالقػػػػػػػػػ ت حسػػػػػػػػػف الجػػػػػػػػػكار, كالتعػػػػػػػػػ كف المتبػػػػػػػػػ دؿ أمػػػػػػػػػرا ضػػػػػػػػػركري ,  ػػػػػػػػػ لثركات 

, كالسػػػػػػػػيم  الػػػػػػػػنفط كالغػػػػػػػػ ز الغنيػػػػػػػػ  جػػػػػػػػدا كالتػػػػػػػػ  تمتمكهػػػػػػػػ  ه تػػػػػػػػ ف الػػػػػػػػدكلت ف  الطبيعيػػػػػػػػ
 ػػػػػ  منطقتهمػػػػػ   الطبيعػػػػػ  الػػػػػ  ج نػػػػػب القػػػػػكل البشػػػػػري , كالقػػػػػدرات العسػػػػػكري , كالتػػػػػأثير

ك  رجهػػػػػ  كػػػػػؿ ذلػػػػػؾ يجعػػػػػؿ مكضػػػػػكع العالقػػػػػ ت بػػػػػيف مكسػػػػػكك كطهػػػػػراف مسػػػػػأل  مهمػػػػػ  
 .(3)عم  الصعيد الدكل 

كبػػػػػ لر ـ مػػػػػف ذلػػػػػؾ يؤكػػػػػد نفػػػػػس الب حػػػػػث الركسػػػػػ  أف ركسػػػػػي  بعػػػػػد انهيػػػػػ ر االتحػػػػػ د 
قػػػػػػدت الكثيػػػػػػر مػػػػػػف مك نتهػػػػػػ  دكليػػػػػػ , كأقميميػػػػػػ , اذ أصػػػػػػبحت تهػػػػػػتـ  ػػػػػػ  مجػػػػػػ ؿ السػػػػػػك يت   

تحسػػػػػػيف عالقتهػػػػػػ  مػػػػػػ  الغػػػػػػرب, كأضػػػػػػطرت  ػػػػػػ  الكقػػػػػػت نفسػػػػػػ  الػػػػػػ  البحػػػػػػث عػػػػػػف حمػػػػػػكؿ 

                                                 

عبػػدا   ػػ ل  المطيػػرم, أمػػف ال مػػي  العربػػ  كالتحػػدم النػػككم االيرانػػ , رسػػ ل  م جسػػتير  ػػ  العمػػـك  (0)
(, ص 3000ج معػػ  الشػػرؽ االكسػػط,  ,لعمػػكـالسي سػػي  ) يرمنشػػكرة(, )عمػػ ف, كميػػ  االداب كا

81 . 

, 098االيراني  ال  أيف؟, سمسم  دراس ت استراتيجي , العدد  –سيرج  ش شككف, العالق ت الركسي  (3)
 .9(, ص 3000)أبكظب , مركز االم رات لمدراس ت كالبحكث االستراتيجي , 



 

 

لالزمػػػػػ ت الدا ميػػػػػ  التػػػػػ  أصػػػػػ بته  أنػػػػػذاؾ, ك ػػػػػ  كاقػػػػػ  الحػػػػػ ؿ أدل التغييػػػػػر الجػػػػػذرم  ػػػػػ  
الركسػػػػػػ   ػػػػػػ  العديػػػػػػد  ميػػػػػػزاف القػػػػػػكل االسػػػػػػتراتيجي  العػػػػػػ لم  الػػػػػػ  التراجػػػػػػ  الكبيػػػػػػر لمنفػػػػػػكذ

مػػػػػف أنحػػػػػ   العػػػػػ لـ, كالسػػػػػيم   ػػػػػ  منطقػػػػػ  الشػػػػػرؽ االكسػػػػػط, ككػػػػػ ف الغػػػػػرب هػػػػػك المسػػػػػتفيد 
االكؿ مػػػػػػف تمػػػػػػؾ التطػػػػػػكرات التأري يػػػػػػ  كمػػػػػػ  شػػػػػػج  الكاقػػػػػػ  الجديػػػػػػد ايػػػػػػراف عمػػػػػػ  تصػػػػػػعيد 

 .  2 (0)جهكده  الرامي  ال  تكسي  مف حجـ دكره     المنطق 
ا  ػػػػػ  بعػػػػػض القضػػػػػ ي  الدكليػػػػػ  يبػػػػػدك أف طهػػػػػراف كمكسػػػػػكك تق ربػػػػػت مكاقفهمػػػػػ  كثيػػػػػر 

الم تمفػػػػػػ , كتشػػػػػػ بهت مكاقفهمػػػػػػ   ػػػػػػ  ضػػػػػػركرة كضػػػػػػ  حػػػػػػد لتػػػػػػد ؿ القػػػػػػكل ال  رجيػػػػػػ   ػػػػػػ  
 شؤكف المنطق  

ك  صػػػػػػػ  دا ػػػػػػػؿ ال مػػػػػػػي , حيػػػػػػػث أف الػػػػػػػدكلتيف تتفقػػػػػػػ ف معػػػػػػػ  )كلػػػػػػػك رسػػػػػػػمي (  ػػػػػػػ  
مكاجهػػػػػػػ  محػػػػػػػ كالت كاشػػػػػػػنطف لمتك ػػػػػػػؿ  ػػػػػػػ  تمػػػػػػػؾ المنطقػػػػػػػ   صكصػػػػػػػ  كمنطقػػػػػػػ  الشػػػػػػػرؽ 

ككضػػػػػعهم  تحػػػػػت نفػػػػػكذ الغػػػػػرب كتبػػػػػدك الػػػػػدكلت ف مػػػػػرارا االكسػػػػػط عمكمػػػػػ  كأسػػػػػي  الكسػػػػػط  
عػػػػػػػف عػػػػػػػدـ أرتب طهمػػػػػػػ  بشػػػػػػػأف تكسػػػػػػػ  حمػػػػػػػؼ شػػػػػػػم ؿ االطمسػػػػػػػ  )لمنػػػػػػػ تك( شػػػػػػػرقأ كجنكبػػػػػػػ  
ب عتبػػػػػػ ر أف ذلػػػػػػؾ يشػػػػػػكؿ  طػػػػػػرا مب شػػػػػػرا لػػػػػػيس عميهمػػػػػػ   حسػػػػػػب بػػػػػػؿ عمػػػػػػ  العديػػػػػػد مػػػػػػف 

 .(3)الدكؿ كقد يؤدم أيض  ال  زعزع  الكض  االمن  عم  نط ؽ كاس 
يميػػػػػػ  أف الممػػػػػػؼ النػػػػػػككم االيرانػػػػػػ  أحتػػػػػػؿ منػػػػػػذ النصػػػػػػؼ كتؤكػػػػػػد الدراسػػػػػػ ت االك د

االكؿ مػػػػػف تسػػػػػعين ت القػػػػػرف الم ضػػػػػ  مكقعػػػػػػ  محكريػػػػػ   ػػػػػ  العالقػػػػػ ت الركسػػػػػي  االيرانيػػػػػػ  
كمػػػػػػػػ  أنعكػػػػػػػػس عمػػػػػػػػ  عالقػػػػػػػػ ت ركسػػػػػػػػي  ب لكاليػػػػػػػػ ت المتحػػػػػػػػدة االمريكيػػػػػػػػ . م  أف ركسػػػػػػػػي  

ذاتػػػػ   تسػػػػ عد ايػػػػراف  ػػػػ  بنػػػػ   قػػػػدرته  النككيػػػػ  السػػػػممي ,  أنهػػػػ  تعػػػػ رض أم تكجػػػػ  ايرانػػػػ 
لتحكيػػػػػػػؿ هػػػػػػػذ  القػػػػػػػدرات الػػػػػػػ  طبيعػػػػػػػ  عسػػػػػػػكري . أف قطػػػػػػػ  تعػػػػػػػ كف ركسػػػػػػػي  مػػػػػػػ  ايػػػػػػػراف, 

 أنهػػػػ  مضػػػػت قػػػػدم   ػػػػ  مشػػػػركع محطػػػػ   برن مجهػػػػ  النػػػػككم مراحػػػػؿ مػػػػف التقػػػػدـ كالتراجػػػػ ,
                                                 

 المصدر نفس .( 0)
 . 9المصدر نفس , ص ( 3)



 

 
 

ق لػػػػػػت ركسػػػػػػي  أف تجهيػػػػػػزات المحطػػػػػػ  قػػػػػػد أسػػػػػػتكممت  3000بكشػػػػػػهر االيرانيػػػػػػ   فػػػػػػ  أيػػػػػػ ر
زكيػػػػػػد المحطػػػػػ  بػػػػػػ لكقكد النػػػػػػككم بت 3000اب  30ك  ػػػػػ  مراحمهػػػػػػ  االس سػػػػػي  كبػػػػػػدأت  ػػػػػ  

%( مػػػػػػػػػف  3.9كتشػػػػػػػػغيمه   نيػػػػػػػػ  حيػػػػػػػػث تكلػػػػػػػػد الػػػػػػػػؼ ميكػػػػػػػػ كاط مػػػػػػػػف الط قػػػػػػػػ  أم نحػػػػػػػػك )
أسػػػػػػػػػت داـ ايػػػػػػػػػراف لمكهربػػػػػػػػػ   كتػػػػػػػػػرل الكاليػػػػػػػػػ ت المتحػػػػػػػػػدة االمريكيػػػػػػػػػ  أف محطػػػػػػػػػ  بكشػػػػػػػػػهر 
تنطػػػػكم عمػػػػ   ػػػػط االنتشػػػػ ر النػػػػككم كذلػػػػؾ جزئيػػػػ  بسػػػػبب دكر ركسػػػػي   ػػػػ  تػػػػك ير الكقػػػػكد 

 .(0)ستنف ذ النككم له  كاستع دت  بعد ا
كقػػػػػػػػد ح كلػػػػػػػػت ركسػػػػػػػػي  المكازنػػػػػػػػ  بػػػػػػػػيف عالق تهػػػػػػػػ  مػػػػػػػػ  ايػػػػػػػػراف كالغػػػػػػػػرب كالكاليػػػػػػػػ ت 

حػػػػػػ كؿ بػػػػػػػكتيف تكضػػػػػػػي  سي سػػػػػػػ  ركسػػػػػػػي  تجػػػػػػػ    المتحػػػػػػدة االمريكيػػػػػػػ  عمػػػػػػػ  حػػػػػػػد سػػػػػػػكا  اذ
الممػػػػػػؼ النػػػػػػككم االيرانػػػػػػ  بػػػػػػ لقكؿ )أننػػػػػػ  نػػػػػػدعـ بكػػػػػػؿ كضػػػػػػكح تقكيػػػػػػ  ركػػػػػػ ئز نظػػػػػػ ـ منػػػػػػ  

ا الػػػػػػ  أحكػػػػػػ ـ القػػػػػػ نكف الػػػػػػدكل , لكننػػػػػػ  االنتشػػػػػػ ر النػػػػػػككم, دكنمػػػػػػ  أم اسػػػػػػتثن  ات, أسػػػػػػتن د
تكجيػػػػػػ  ضػػػػػػرب   نػػػػػػدرؾ أيضػػػػػػ  أف االسػػػػػػ ليب التػػػػػػ  تسػػػػػػتند الػػػػػػ  العنػػػػػػؼ يقصػػػػػػد  ػػػػػػ  ح لػػػػػػ 
تحقػػػػػػػؽ النتػػػػػػػ ئ   عسػػػػػػػكري  امريكيػػػػػػػ  الػػػػػػػ  القػػػػػػػدرات التحتيػػػػػػػ  النككيػػػػػػػ  االيرانيػػػػػػػ  نػػػػػػػ درا مػػػػػػػ 

 المسػػػػػتك    بػػػػػؿ أف عكاقبهػػػػػ  يمكػػػػػف أف تكػػػػػكف أ طػػػػػر مػػػػػف التهديػػػػػد االصػػػػػم  نفسػػػػػ ( كيبػػػػػدك
لمكقػػػػػػػؼ المتمثػػػػػػػؿ  ػػػػػػػ  الكقػػػػػػػكؼ بعػػػػػػػـز ضػػػػػػػد أمػػػػػػػتالؾ ايػػػػػػػراف اسػػػػػػػمح  نككيػػػػػػػ , أف هػػػػػػػذا ا

كاالعتػػػػػراض بػػػػػ لحـز عمػػػػػ  مع قبتهػػػػػ  أك أت ػػػػػ ذ تػػػػػدابير ا ػػػػػرل تتسػػػػػـ بػػػػػ لعنؼ بحقهػػػػػ  كػػػػػأف 
مر ػػػػػػػػػػكب  يهػػػػػػػػػػ  يمكػػػػػػػػػػف أف يبػػػػػػػػػػدك    دكف حػػػػػػػػػػدكث تطػػػػػػػػػػكرات  يػػػػػػػػػػػرلػػػػػػػػػػيسػػػػػػػػػػتهدؼ الحيمك 

 .(3)متن قض  مف حيث المنطؽ

                                                 

د مرهػكف, السي سػ  الركسػي  تجػ   ال مػي  العربػ , سمسػم  دراسػ ت أسػتراتيجي , العػدد عبد الجميؿ زي (0)
 . 10-10(, ص 3000, )أبكظب , مركز االم رات لمدراس ت كالبحكث االستراتيجي , 060

ب  ؿ ب بيؼ, القكة العسكري  كسي س  الط ق : بػكتيف كالبحػث عػف العظمػ  الركسػي , سمسػم  دراسػ ت ( 3)
(, ص 3000, )أبكظب , مركز االم رات لمدراس ت كالبحػكث االسػتراتيجي , 10 العدد, مترجم 
069 . 



 

 

 :(0)مترابطيف هم  قكميفمأف مكقؼ بكتيف الس بؽ أرتكز عم   كيبدك
أت ػػػػػػذ مػػػػػػف ايػػػػػػراف محػػػػػػكرا لػػػػػػ , كاسػػػػػػتند الػػػػػػ  الفرضػػػػػػي  الق ئمػػػػػػ  بػػػػػػأف  -الول: المقددددددو  .0

كجػػػػػػػػكد برنػػػػػػػػ م  لالبحػػػػػػػػ ث النككيػػػػػػػػ  ذم قػػػػػػػػدرة محػػػػػػػػدكدة عمػػػػػػػػ  ت صػػػػػػػػيب اليكرانيػػػػػػػػـك 
 كي ضػػػػ  لسػػػػيطرة ك ممػػػػ  مػػػػف ج نػػػػب الكك لػػػػ  الدكليػػػػ  لمط قػػػػ  الذريػػػػ , سػػػػيككف ضػػػػرر

تمحقػػػػػ  بهػػػػػ  العقكبػػػػػ ت االقتصػػػػػ دي  التػػػػػ   عمػػػػػ  مصػػػػػ ل  ركسػػػػػي  أقػػػػػؿ مػػػػػف ذلػػػػػؾ الػػػػػذم
 ػػػػػ  طػػػػػ  النسػػػػػي ف  سػػػػػتقؼ حػػػػػ ئال دكف تصػػػػػدير االسػػػػػمح , كستضػػػػػ  مشػػػػػركع بكشػػػػػهر

كمهمػػػػػػ  يكػػػػػػف  ػػػػػػأف المسػػػػػػأل  الجكهريػػػػػػ  هنػػػػػػ  تػػػػػػدكر حػػػػػػكؿ برنػػػػػػ م  لالسػػػػػػمح  النككيػػػػػػ  
مكسػػػػػكك عمػػػػػ  أنعػػػػػداـ أم دليػػػػػؿ عمػػػػػ  كجػػػػػكد برنػػػػػ م  لهػػػػػذا  قػػػػػد كػػػػػ ف  كبينمػػػػػ  تصػػػػػر

حصػػػػػػكؿ  سػػػػػػتكل الم ػػػػػػ طر المتكقعػػػػػػ  مػػػػػػف أمك نيػػػػػػ أعتب رهػػػػػػ  م عميهػػػػػػ  أف تضػػػػػػ   ػػػػػػ 
كمػػػػػػػ  أنػػػػػػػ  ب لت كيػػػػػػػد لػػػػػػػيس االحتمػػػػػػػ ؿ المفضػػػػػػػؿ أال أف  ايػػػػػػػراف عمػػػػػػػ  أسػػػػػػػمح  نككيػػػػػػػ ,

 القيػػػػػ دة الركسػػػػػي  تػػػػػرا  بصػػػػػكرة مغػػػػػ يرة لرؤيػػػػػ  االدارة االمريكيػػػػػ  لػػػػػ   ػػػػػأيراف  ػػػػػ  نظػػػػػر
م رقػػػػػػ ( يحكمهػػػػػػ  نظػػػػػػ ـ اصػػػػػػكل  متعصػػػػػػب يسػػػػػػع  لمقضػػػػػػ    مكسػػػػػػكك ليسػػػػػػت )دكلػػػػػػ 

ؿ أنهػػػػ  دكلػػػػ  تحػػػػتكـ الػػػػ  العقػػػػؿ كال تريػػػػد  يػػػػر حم يػػػػ  مصػػػػ لحه  عمػػػػ  )اسػػػػرائيؿ(, بػػػػ
قػػػػػػكل أ ػػػػػػرل  المشػػػػػػركع , كلػػػػػػف تسػػػػػػم  عمػػػػػػ  االطػػػػػػالؽ بتزكيػػػػػػد منظمػػػػػػ ت اره بيػػػػػػ  أك

معينػػػػ , معػػػػدات كاجهػػػػزة نككيػػػػ  ق بمػػػػ  لالسػػػػت داـ كبطريقػػػػ   مػػػػف  ال تنتمػػػػ  الػػػػ  دكلػػػػ 
يهػػػػػ  الطػػػػػرؽ  ػػػػػأف ركسػػػػػي  بصػػػػػفته  دكلػػػػػ  نككيػػػػػ  قكيػػػػػ , ربمػػػػػ  سػػػػػنجد أف مػػػػػف السػػػػػهؿ عم

التع مػػػػػؿ مػػػػػ  نظػػػػػ ـ ايرانػػػػػ  ال يسػػػػػم  نفسػػػػػ  اال ببضػػػػػع  صػػػػػكاري  نككيػػػػػ  لػػػػػيس  يػػػػػر , 
كعمػػػػػ  أم حػػػػػػ ؿ  ػػػػػأف ايػػػػػػراف بهػػػػػذا الكصػػػػػػؼ لػػػػػػف تشػػػػػكؿ مػػػػػػف حيػػػػػث االسػػػػػػ س  طػػػػػػرا 

 عم  أمف ركسي  أكبرمف ذاؾ الذم تشكم  ب كست ف النككي .
 يػػػػػػر مرتبطػػػػػػ  ب لكاليػػػػػػ ت المتحػػػػػػدة االمريكيػػػػػػ  كب لتحػػػػػػ لؼ التػػػػػػ   -الثدددددداني: المقددددددو  .3

تعمػػػػػػػؿ عمػػػػػػػ  بق ئػػػػػػػ , كالػػػػػػػذم سػػػػػػػتحتؿ التركيكػػػػػػػ  االكربيػػػػػػػ  ) رنسػػػػػػػ , الم نيػػػػػػػ , انكمتػػػػػػػرا( 
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مكقػػػػػػ  المركػػػػػػز  يػػػػػػ , كي صػػػػػػص مكػػػػػػ ف مػػػػػػ  دا مػػػػػػ  لركسػػػػػػي , أم عمػػػػػػ  نحػػػػػػك مم ثػػػػػػؿ 
تقريبػػػػػػػ  لمػػػػػػػ  ك نػػػػػػػت عميػػػػػػػ  الحػػػػػػػ ؿ  ػػػػػػػ  التحػػػػػػػ لؼ المنػػػػػػػ هض لالرهػػػػػػػ ب كايػػػػػػػراف حتػػػػػػػ  

مكػػػػػف أف تسػػػػػ كمي  بيػػػػػد بػػػػػكتيف ي لػػػػػـ تكػػػػػف قطعػػػػػ  لتشػػػػػكؿ كرقػػػػػ  3009منتصػػػػػؼ عػػػػػ ـ 
أمتيػػػػػػ زات مػػػػػػف ج نػػػػػػب الشػػػػػػرك   الغػػػػػػربييف كلكنهػػػػػػ  محػػػػػػؾ ك نػػػػػػت  عميػػػػػػ  بضػػػػػػع  تػػػػػػدر

ركسػػػػػػي  سػػػػػػتبرهف مػػػػػػف  اللػػػػػػ  عمػػػػػػ  أنهػػػػػػ  قػػػػػػد حققػػػػػػت لنفسػػػػػػه  مػػػػػػف القػػػػػػكة مػػػػػػ  يكفػػػػػػ  
عمػػػػػػػػ  انتهػػػػػػػػ ج مسػػػػػػػػ ر التحػػػػػػػػرؾ الػػػػػػػػذم  لمتصػػػػػػػػدم لمضػػػػػػػػغكط االمريكيػػػػػػػػ , كاالصػػػػػػػػرار

أ ػػػػر ك نػػػػت أ ت رتػػػػ  لنفسػػػػه   ػػػػ  التع مػػػػؿ مػػػػ  أزمػػػػ  دكليػػػػ  كبيػػػػرة كهػػػػذ  كمػػػػف ج نػػػػب 
 -الركسػػػػػػي  كسػػػػػػتبق  عػػػػػػ مال مػػػػػػؤثرا عمػػػػػػ  العالقػػػػػػ ت العراقيػػػػػػ   -العالقػػػػػػ ت العراقيػػػػػػ  

عمػػػػػػػػػ  العػػػػػػػػػراؽ لمتمهيػػػػػػػػػد لعػػػػػػػػػكدة  3002االيرانيػػػػػػػػػ  حيػػػػػػػػػث انفتحػػػػػػػػػت مكسػػػػػػػػػكك كبعػػػػػػػػػد 
حتػػػػػػ  أسػػػػػػتقبؿ الػػػػػػرئيس الركسػػػػػػ   الديميػػػػػػر بػػػػػػػكتيف  3002الشػػػػػػرك ت الركسػػػػػػي  بعػػػػػػد 

لعراقػػػػ  المؤقػػػػػت بقيػػػػػ دة  ػػػػ  كػػػػػ نكف االكؿ مػػػػػف العػػػػ ـ ذاتػػػػػ  ك ػػػػػدا مػػػػف مجمػػػػػس الحكػػػػػـ ا
سػػػػػم ح  السػػػػػيد عبػػػػػد العزيػػػػػز الحكػػػػػيـ الػػػػػذم كػػػػػ ف حينهػػػػػ  رئيسػػػػػ  لهػػػػػذا المجمػػػػػس ككعػػػػػد 

, ك ػػػػػػ  3006% مػػػػػػف ديػػػػػػكف العػػػػػػراؽ كقػػػػػػد نفػػػػػػذ ذلػػػػػػؾ  ػػػػػػ  عػػػػػػ ـ  90بػػػػػػكتيف بشػػػػػػطب 
مميػػػػػػػ ر دكالر مػػػػػػػف  03قػػػػػػػد ألغػػػػػػػت مػػػػػػػ  مجمكعػػػػػػػ   ك نػػػػػػػت مكسػػػػػػػكك 3009شػػػػػػػب ط  00

 .(0)كف% مف أجم ل  هذ  الدي 80يع دؿ  م  ديكف العراؽ أك
 عػػف شػػرك  ك ػ  أطػػ ر تفعيػػؿ عػػكدة الشػػرك ت الركسػػي  الػ  العػػراؽ قػػ ؿ بيػػ ف صػػ در

مميػػكف دكالر مػػ  كزارة  022أنهػػ  كقعػػت عقػػدا بقيمػػ   3008تكنػػكبرـك الركسػػي   ػػ  نيسػػ ف 
الكهركحراريػ  كأف البنػؾ الػدكل  سػيتكل  تمكيػؿ  اله رث  الكهرب   العراقي  الع د  بن   محط 

ك ػد ضػـ عػددا مػف ال بػرا  الػركس  3008التج   زار بغداد    أيمػكؿ المشركع ك   نفس ا
كجرل االتفػ ؽ  ػالؿ الزيػ رةعم  تشػكيؿ عػدد مػف المجػ ف المشػترك  لتطػكير قطػ ع الكهربػ   
 ػػػػ  العػػػػراؽ مػػػػف  ػػػػالؿ عػػػػدد مػػػػف المشػػػػركع ت المكقعػػػػ   ػػػػ  مراحػػػػؿ سػػػػ بق  مػػػػ  الشػػػػرك ت 
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  زي  المتع قد عميه  م  شػركت  سػيمنزالركسي , أض    ال  تنفيذ عممي ت بن   الكحدات الغ
 . ك   نمكذج أ ر مػف العػكدة الركسػي  لمجػ ؿ حقػكؿ الػنفط العراقيػ   ػ ز(0)كجنراؿ اليكتريؾ

 TPAOأئػػػتالؼ مكػػػكف مػػػف شػػػرك ت  ػػػ زبرآـك الركسػػػي  ك 3008 ػػػ  مػػػزاد كػػػ نكف االكؿ 
سػتثم ر الم ليزي  ب  Petronas كبتركن س الككري  الجنكبي , KOGASكككبج ز التركي ,

 .(3)تطكير حقؿ نفط  كسط العراؽ هك حقؿ بدرة
تؤكػػػػػػد الدراسػػػػػػ ت االك ديميػػػػػػ  المكقػػػػػػ  المهػػػػػػـ التػػػػػػ  تشػػػػػػكم  ايػػػػػػراف ب لنسػػػػػػب   -:الصددددددي  (3

لمصػػػػػيف حيػػػػػث تقػػػػػ   ػػػػػ  قمػػػػػب اسػػػػػتراتيجي  الصػػػػػيف ب لشػػػػػرؽ االكسػػػػػط, حيػػػػػث يتشػػػػػ رؾ 
 البمػػػػداف  ػػػػػ  الكثيػػػػػر, حيػػػػػث أف لكػػػػػؿ منهمػػػػػ  حضػػػػػ رة  ػػػػػ ئرة  ػػػػػ  القػػػػػدـ, كتأري ػػػػػ ن ثريػػػػػ ن 
ب النجػػػػػ زات, كجسػػػػػ  بػػػػػدكر مهػػػػػـ دا ػػػػػؿ دكؿ منطقػػػػػ  كػػػػػؿ منهمػػػػػ , كع نػػػػػت كػػػػػؿ منهمػػػػػ  

يعتقػػػػػداف أف أزده رهمػػػػػ  سػػػػػيتن  س  ػػػػػ   مػػػػػ  ع نتػػػػػ  عمػػػػػ  أيػػػػػدم الغػػػػػرب كمػػػػػف ثػػػػػـ  همػػػػػ 
المكاقػػػػؼ هػػػػ  التػػػػ  تمثػػػػػؿ  يهػػػػيمف عميػػػػ  الغػػػػرب كعمػػػػ  مػػػػف أف المصػػػػ ل  ال عػػػػ لـ ال

 .(2)بيف البمديفالدا   الرئيس  لمعالق  بينهم  أال أف ثم  حس ب  لتآلؼ 

صػػػػ عدة تسػػػػع  الػػػػ   كبػػػػرلكعميػػػػ  يمكػػػػف القػػػػكؿ أنػػػػ  مػػػػف الطبيعػػػػ  لمصػػػػيف كقػػػػكة 
مػػػػف نفكذهػػػػ , يبػػػػدك أف الصػػػػيف ظمػػػػت حػػػػذرة  أف ذلػػػػؾ يعػػػػزز عالقػػػػ ت كديػػػػ  مػػػػ  ايػػػػراف, اذ

االيػػػػػػدلكجي ت   ػػػػػػ  عالق تهػػػػػػ  مػػػػػػ  ايػػػػػػراف لحرصػػػػػػه  عمػػػػػػ  سػػػػػػمعته  الدكليػػػػػػ   ػػػػػػ  مكاجهػػػػػػ 
, يبػػػػدك اف مكقػػػػػؼ 0898لثػػػػػكرة االسػػػػالمي  عػػػػػ ـ االسػػػػالمي  التػػػػ  بثتهػػػػػ  ايػػػػراف منػػػػػذ قيػػػػ ـ ا

الكاليػػػػػػػ ت المتحػػػػػػػدة األمريكيػػػػػػػ  هػػػػػػػك اكبػػػػػػػر ع مػػػػػػػؿ يقيػػػػػػػد تمػػػػػػػؾ العالقػػػػػػػ , كمػػػػػػػف ثػػػػػػػـ ظمػػػػػػػت 
الصػػػػػػيف تتبػػػػػػ  دبمكم سػػػػػػي  مػػػػػػ هرة حصػػػػػػران تتعػػػػػػ كف مػػػػػػ  ايػػػػػػراف احي نػػػػػػ ن بمػػػػػػ  يتنػػػػػػ قض مػػػػػػ  
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 السي سػػػػػ  الكاليػػػػػ ت المتحػػػػػدة األمريكيػػػػػ  كاحي نػػػػػ ن تقػػػػػؼ  ػػػػػ  مكاجهػػػػػ  ايػػػػػراف, كمػػػػػ  الكاليػػػػػ ت
 ػػػػػرض  حتػػػػػ  كقػػػػػت قريػػػػػب  ػػػػػ  ا شػػػػػ ؿ محػػػػػ كالت كاشػػػػػنطفكعممػػػػػت  المتحػػػػػدة األمريكيػػػػػ ,

عقكبػػػػػػ ت عمػػػػػػ  ايػػػػػػراف اك نبػػػػػػذه  دكليػػػػػػ ن بعػػػػػػد اف رسػػػػػػمته  ادارة بػػػػػػكش ب نهػػػػػػ  تنتمػػػػػػ  الػػػػػػ  
)محػػػػػػػػػكر الشػػػػػػػػػر( بػػػػػػػػػدأت عالقتهمػػػػػػػػػ  تنمػػػػػػػػػك بعػػػػػػػػػد رحيػػػػػػػػػؿ الكاليػػػػػػػػػ ت المتحػػػػػػػػػدة األمريكيػػػػػػػػػ  

دهػػػػػػرة عمػػػػػػ  اسػػػػػػ س تصػػػػػػػدير كبريط نيػػػػػػ  مػػػػػػف ايػػػػػػراف بعػػػػػػد الثػػػػػػكرة كق مػػػػػػت شػػػػػػراكتهم  المز 
الصػػػػػيف كميػػػػػ ت كبيػػػػػرة مػػػػػف سػػػػػم  التكنمكجيػػػػػ  الرئيسػػػػػي   األنت جيػػػػػ , كال ػػػػػدم ت الهندسػػػػػي  
كاألسػػػػمح  الػػػػ  ايػػػػراف مق بػػػػؿ الػػػػنفط كالمػػػػكاد ال ػػػػ ـ مػػػػ  النمػػػػك السػػػػري  لمتجػػػػ رة بينهمػػػػ   ػػػػ  

. ك ػػػػػ  عػػػػػ ـ  انشػػػػػأت مصػػػػػنع ف كبيػػػػػراف صػػػػػيني ف  3002التسػػػػػعين ت مػػػػػف القػػػػػرف المنصػػػػػـر
انتػػػػػ ج لهمػػػػػػ  بػػػػػػ يراف كتق ضػػػػػت طهػػػػػػراف عمػػػػػػ  حزمػػػػػ  صػػػػػػفق ت نفطيػػػػػػ   لمسػػػػػي رات كاهػػػػػػدت

كبػػػػػػػرل مػػػػػػػ  الصػػػػػػػػيف نػػػػػػػت  عنهػػػػػػػ  اف عػػػػػػػػدت الصػػػػػػػيف تمتمػػػػػػػؾ حصصػػػػػػػػ ن  ػػػػػػػ  الصػػػػػػػػن ع  
النفطيػػػػػػ  األيرانيػػػػػػ  كاصػػػػػػبحت احػػػػػػد اكبػػػػػػر المسػػػػػػتثمريف األج نػػػػػػب  يهػػػػػػ  عػػػػػػالكة عمػػػػػػ  اف 
ايػػػػػػراف اصػػػػػػبحت اكبػػػػػػر مزكديهػػػػػػ  بػػػػػػ لنفط ثػػػػػػـ كقعػػػػػػت بعػػػػػػد ذلػػػػػػؾ اتف قيػػػػػػ  كبػػػػػػرل  ػػػػػػ  عػػػػػػ ـ 

 .(0)لتطكير احد حقكؿ النفط العمالق  3009
كمػػػػػػف ج نػػػػػػب ا ػػػػػػر يبػػػػػػدك اف احتيػػػػػػ ج الصػػػػػػيف لمحفػػػػػػ ظ عمػػػػػػ  عالقتهػػػػػػ  الطبيعيػػػػػػ  

حيػػػػػث تنظػػػػػػر الكاليػػػػػػ ت المتحػػػػػػدة األمريكيػػػػػػ   ب لكاليػػػػػ ت المتحػػػػػػدة األمريكيػػػػػػ  تقيػػػػػػد الصػػػػػػيف.
أليػػػػػراف عمػػػػػ  انهػػػػػ  قػػػػػكة بديمػػػػػ   ػػػػػ  المنطقػػػػػ  كتهػػػػػدد مصػػػػػ لحه , كمػػػػػف ثػػػػػـ تكجههػػػػػ  العػػػػػدا  

كرتهػػػػػػ  كعمػػػػػػ  المػػػػػػدل البعيػػػػػػد,  ربمػػػػػػ  تقنػػػػػػ  الصػػػػػػيف بػػػػػػ ف تمعػػػػػػب ايػػػػػػراف دكران منػػػػػػذ قيػػػػػػ ـ ث
مهيمنػػػػػػػ   ػػػػػػػ  ال مػػػػػػػي , نظػػػػػػػران الف الصػػػػػػػيف لػػػػػػػف تسػػػػػػػتطي  لعػػػػػػػب مثػػػػػػػؿ هػػػػػػػذا الػػػػػػػدكر  ػػػػػػػ  
المسػػػػػػتقبؿ المنظػػػػػػكر, الف كػػػػػػؿ قػػػػػػكة ع لميػػػػػػ  بح جػػػػػػ  الػػػػػػ  حمفػػػػػػ  , كايػػػػػػراف هػػػػػػ  الحميػػػػػػؼ 

شػػػػػرؽ اسػػػػػي  الطبيعػػػػػ  لمصػػػػػيف  ػػػػػ  المنطقػػػػػ . اف ب سػػػػػتط ع  الصػػػػػيف كقػػػػػد هيمنػػػػػت عمػػػػػ  
تصػػػػػبح  معػػػػػ ن عنصػػػػران مركزيػػػػػ ن  ػػػػػ   كمعهػػػػ  ايػػػػػراف اف هػػػػػ  هيمنػػػػت عمػػػػػ   ػػػػػرب اسػػػػي , اف
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اسػػػػػي , بعػػػػػد القطػػػػػب األكحػػػػػد  ػػػػػ  منتصػػػػػؼ القػػػػػرف الحػػػػػ دم كالعشػػػػػريف لكػػػػػف كحتػػػػػ  انػػػػػذاؾ 
ستسػػػػػػػػػتمر الصػػػػػػػػػيف ككػػػػػػػػػ  تبقػػػػػػػػػ  عمػػػػػػػػػ   ي راتهػػػػػػػػػ  مفتكحػػػػػػػػػ   ػػػػػػػػػ  التعػػػػػػػػػ كف مػػػػػػػػػ  ايػػػػػػػػػراف 

حرصػػػػػػت ايػػػػػػراف عمػػػػػػ   كقػػػػػػد (0)كمسػػػػػػ عدته  مػػػػػػ  حرصػػػػػػه  عمػػػػػػ  عػػػػػػدـ ا ضػػػػػػ ب امريكػػػػػػ 
تكطيػػػػػػػد عالقتهػػػػػػػ  مػػػػػػػ  الصػػػػػػػيف لمديػػػػػػػد العػػػػػػػكف الػػػػػػػ  ايػػػػػػػراف بسػػػػػػػبب المضػػػػػػػ يق ت الدكليػػػػػػػ  
كالغربيػػػػػػ  كالجػػػػػػدؿ حػػػػػػكؿ برن مجهػػػػػػ  النػػػػػػككم حيػػػػػػث سػػػػػػ ندت الصػػػػػػيف الجهػػػػػػكد  ػػػػػػ  كضػػػػػػ  

كعمػػػػػػػػؿ البمػػػػػػػػداف معػػػػػػػػ ن عمػػػػػػػػ  تقكيػػػػػػػػ  قط عػػػػػػػػ ت  األيرانيػػػػػػػػ , عجمػػػػػػػػ  التنميػػػػػػػػ  األقتصػػػػػػػػ دي 
 قػػػػػ  الكهرب ئيػػػػػ , كالتصػػػػػني  كالنقػػػػػؿ, كحصػػػػػػمت اقتصػػػػػ دي  اس سػػػػػي  ك لتعػػػػػديف, كتكليػػػػػد الط

ايػػػػػػػراف مػػػػػػػػف الصػػػػػػػيف عمػػػػػػػػ  عػػػػػػػدة مميػػػػػػػػ رات مػػػػػػػف الػػػػػػػػدكالرات بشػػػػػػػكؿ معكنػػػػػػػػ ت تفضػػػػػػػػيمي  
كاطالقهػػػػػػ   ػػػػػػ  مشػػػػػػ ري  التنميػػػػػػ , ك ػػػػػػ  مقػػػػػػدمته  مشػػػػػػركع )متػػػػػػرك طهػػػػػػراف( الػػػػػػذم يتميػػػػػػز 
ب لسػػػػػػرع  الف ئقػػػػػػ ,  ضػػػػػػالن عػػػػػػف التقنيػػػػػػ ت الرئيسػػػػػػي  الحس سػػػػػػ  التػػػػػػ  لػػػػػػـ تكػػػػػػف أليػػػػػػراف اف 

  مػػػػػف دكؿ الغػػػػػرب, كمػػػػػ  ك نػػػػػت  طػػػػػط طهػػػػػراف كبرامجهػػػػػ  لتغيػػػػػر ق عػػػػػدته  تحصػػػػػؿ عميهػػػػػ
كقػػػػػػد ع نػػػػػػت الصػػػػػػيف  (3)الصػػػػػػن عي  الحربيػػػػػػ  المحميػػػػػػ  لتكمػػػػػػؿ النجػػػػػػ ح اكالن لػػػػػػدعـ الصػػػػػػيف

 ػػػػػ  المكازنػػػػػ  بػػػػػيف عالقتهػػػػػ  مػػػػػ  ايػػػػػراف بػػػػػ لتكازف مػػػػػ  عالقتهػػػػػ  مػػػػػ  كاشػػػػػطف, كيبػػػػػػدك اف 
 ػػػػػػ  سػػػػػػي ؽ عالقتهػػػػػػ   بػػػػػػرزت األسػػػػػػمكب الػػػػػػذم اتبعتػػػػػػ  بكػػػػػػيف  ػػػػػػ  ادارة التن قضػػػػػػ ت التػػػػػػ 

سػػػػ ن,  فػػػػ  الكقػػػػت الػػػػذم ك التع كنيػػػػ  مػػػػ  كػػػػؿ مػػػػف طهػػػػراف ككاشػػػػنطف قػػػػد حققػػػػت نج حػػػػ ن ممم
كاصػػػػمت  يػػػػػ  تع كنهػػػػػ  العسػػػػػكرم مػػػػػ  ايػػػػػراف بنػػػػػ   عالقػػػػػ ت متينػػػػػ  ككاسػػػػػع  النطػػػػػ ؽ معهػػػػػ  
اسػػػػػػتط عت ايضػػػػػػ ن التعكيػػػػػػؿ الػػػػػػ  ابعػػػػػػد الحػػػػػػدكد عمػػػػػػ  المػػػػػػد الت األمريكيػػػػػػ  كاألسػػػػػػتف دة 

كمػػػػف كجهػػػػ  نظػػػػر مكضػػػػكعي   ػػػػ ف بكػػػػيف  ميػػػػ   ػػػػ  الصػػػػيف. ػػػػ  تعزيػػػػز اسػػػػس عمميػػػػ  التن
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جػػػكف جػػػ ر ر, الصػػػيف كايػػػراف .. شػػػريك ف قػػػديم ف  ػػػ  عػػػ لـ مػػػ  بعػػػد األمبري ليػػػ , سمسػػػم  دراسػػػ ت  (3)
(, ص 3008ظب , مركز األم رات لمدراس ت كالبحكث األسػتراتيجي , , )ابك 29مترجم  العدد 
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نهجػػػػػػػػت السػػػػػػػػبؿ السػػػػػػػػميم  نحػػػػػػػػك تحقيػػػػػػػػؽ التػػػػػػػػكازف بػػػػػػػػيف استرضػػػػػػػػ   كاشػػػػػػػػنطف كضػػػػػػػػم ف 
اسػػػػػتمرار دعمهػػػػػ  لعمميػػػػػ  التنميػػػػػ  الطبيعيػػػػػ , كبػػػػػيف الػػػػػد كؿ  ػػػػػ  حػػػػػرب مػػػػػ  طهػػػػػراف  ػػػػػ  
الكقػػػػت نفسػػػػ , ر ػػػػـ التػػػػكتر الػػػػذم كػػػػ ف ي ػػػػيـ مػػػػف حػػػػيف الػػػػ  ا ػػػػر عمػػػػ  عالقػػػػ ت الصػػػػيف 

 (0)اف اك م  الكالي ت المتحدة األمريكي سكا  م  اير 
بػػػػػ برز المشػػػػػ ري  الصػػػػػيني  التػػػػػ  انجػػػػػزت كمنهػػػػػ  بنػػػػػ   مجمػػػػػ    كيمكػػػػػف األستشػػػػػه د

نكػػػػ   ػػػػ  كممػػػػ   مجمػػػػ نكػػػػ  ألسػػػػتقب ؿ كتفريػػػػ  الػػػػنفط, كقػػػػد ل ػػػػص الػػػػرئيس  ػػػػ تم  اهميػػػػ  
)لقػػػػد بينػػػػ  مػػػػراران اف ار ػػػػص كاقصػػػػر  3001لػػػػ  اثنػػػػ   حفػػػػؿ ا تتػػػػ ح المحطػػػػ   ػػػػ  نيسػػػػ ف 

لطػػػػرؽ لنقػػػػؿ مػػػػكارد الط قػػػػ   ػػػػ  بحػػػػر قػػػػزكيف الػػػػ  السػػػػكؽ يػػػػتـ عػػػػف طريػػػػؽ ايػػػػراف, كاكثػػػػؽ ا
كهػػػػػػػػذا امػػػػػػػػر ال شػػػػػػػػؾ  يػػػػػػػػ  بػػػػػػػػ ف السي سػػػػػػػػ ت المتغطرسػػػػػػػػ  كال رقػػػػػػػػ   لمكاليػػػػػػػػ ت المتحػػػػػػػػدة 
تكاجههػػػػػ  الهزيمػػػػػ   ػػػػػ  العػػػػػ لـ كػػػػػؿ يػػػػػـك كنحػػػػػف نأمػػػػػؿ اف يػػػػػؤدب المسػػػػػؤكلكف األمريكيػػػػػكف 

يػػػػػػ  الشػػػػػػعكب كمعػػػػػػ ممتهـ الػػػػػػ  رشػػػػػػدهـ كيتأكػػػػػػدكا اف عمػػػػػػيهـ  ػػػػػػ  هػػػػػػذا العػػػػػػ لـ احتػػػػػػراـ جم
عمػػػػػػ  قػػػػػػدـ المسػػػػػػ كاة, لتػػػػػػدرؾ عهػػػػػػد التنمػػػػػػر كاألح ديػػػػػػ  ك ػػػػػػرض األرادات التػػػػػػ  ال ت ػػػػػػدـ 

 .(3)اال مص ل  دكل  كاحدة تتميز بقدرات اكبر(
الصػػػػيني   قػػػػد شػػػػهدت تطػػػػكرا سمسػػػػ  منػػػػذ أق مػػػػ   –أمػػػػ  ب لنسػػػػب  لمعالقػػػػ ت العراقيػػػػ  

, كلكػػػػػف ذلػػػػػؾ 0899مػػػػػف اب العالقػػػػػ ت الدبمكم سػػػػػي  بينهمػػػػػ   ػػػػػ  يػػػػػـك ال ػػػػػ مس كالعشػػػػػريف
لػػػػػػػـ يمنػػػػػػػ  مػػػػػػػف بعػػػػػػػػض التق طعػػػػػػػ ت بػػػػػػػيف الطػػػػػػػر يف, حيػػػػػػػػث كقفػػػػػػػت الصػػػػػػػيف التبػػػػػػػػ دالت 
االقتصػػػػػػػ دي , كالعسػػػػػػػكري  مػػػػػػػ  العػػػػػػػراؽ ك قػػػػػػػ  لقػػػػػػػرار االمػػػػػػػـ المتحػػػػػػػدة منػػػػػػػذ أنػػػػػػػدالع أزمػػػػػػػ  

, كق مػػػػػػت الصػػػػػػيف بػػػػػػبعض التبػػػػػػ دالت االقتصػػػػػػ دي , كالتج ريػػػػػػ  0880ال مػػػػػػي    ػػػػػػ  عػػػػػػ ـ
كقػػػػد  نفط مق بػػػػؿ الغػػػػذا  المقػػػػررة مػػػػف مجمػػػػس االمػػػػف.مػػػػ  العػػػػراؽ ك قػػػػ  ل طػػػػ  تبػػػػ دالت الػػػػ
تػػػػػػػأثيرا سػػػػػػػمبي   ػػػػػػػ  العالقػػػػػػػ ت الثن ئيػػػػػػػ  بػػػػػػػيف  3002أثػػػػػػػر الغػػػػػػػزك االمريكػػػػػػػ  لمعػػػػػػػراؽ عػػػػػػػ ـ
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الطػػػػػر يف, كعػػػػػ دت التبػػػػػ دالت بػػػػػيف البمػػػػػديف الػػػػػ  مرحمػػػػػ  طبيعيػػػػػ  بعػػػػػد الغػػػػػزك االمريكػػػػػ  
جػػػػػالؿ .كبػػػػػدأت الزيػػػػػ رات المتب دلػػػػػ  تأ ػػػػػذ مػػػػػدل كاسػػػػػ  بينهمػػػػػ  حيػػػػػث زار 3002اذار  ػػػػػ  

زار جػػػػػػػالؿ  3009, ك ػػػػػػػ  حزيػػػػػػػراف 3001الط لبػػػػػػػ ن  عضػػػػػػػك مجمػػػػػػػس الحكػػػػػػػـ  ػػػػػػػ  اذار
الط لبػػػػػػػ ن  عنػػػػػػػدم  كػػػػػػػ ف يشػػػػػػػغؿ منصػػػػػػػب رئػػػػػػػيس جمهكريػػػػػػػ  العػػػػػػػراؽ الصػػػػػػػيف, كأق مػػػػػػػت 

.كزار 3009كزارتػػػػػػػ  ال  رجيػػػػػػػ  الصػػػػػػػيني  كالعراقيػػػػػػػ  اليػػػػػػػ  المشػػػػػػػ كرات  ػػػػػػػ  كػػػػػػػ نكف الثػػػػػػػ ن 
ك ػػػػػ  تمػػػػػكز مػػػػػف  .3000ن ئػػػػػب كزيػػػػػر ال  رجيػػػػػ  الصػػػػػين  تشػػػػػ يجيكف العػػػػػراؽ  ػػػػػ  شػػػػػب ط

تػػػػػػراس مسػػػػػػ عد  3003نفػػػػػػس السػػػػػػن  زار رئػػػػػػيس الػػػػػػكزرا  العراقػػػػػػ  الصػػػػػػيف, ك ػػػػػػ  مػػػػػػ يس
كزيػػػػػر ال  رجيػػػػػ  الصػػػػػين  م تش كسػػػػػيكم مػػػػػ  ك ػػػػػد صػػػػػين  كبيػػػػػر لزيػػػػػ رة العػػػػػراؽ لحضػػػػػكر 
اجتمػػػػػػ ع  ػػػػػػ  بغػػػػػػداد بشػػػػػػ ف ممػػػػػػؼ ايػػػػػػراف النػػػػػػككم كالتقػػػػػػ  مػػػػػػ  كزيػػػػػػر ال  رجيػػػػػػ  العراقػػػػػػ  

ف العػػػػػراؽ يعتبػػػػػر رابػػػػػ  أكبػػػػػر شػػػػػريؾ تجػػػػػ رم .ا3003هكشػػػػػي ر زيبػػػػػ رم  ػػػػػ  كػػػػػ نكف االكؿ
حيػػػػػػػث بمغػػػػػػػت قيمػػػػػػػ  التبػػػػػػػ دؿ التجػػػػػػػ رم  3003لمصػػػػػػػيف مػػػػػػػف الػػػػػػػدكؿ العربيػػػػػػػ   ػػػػػػػ  عػػػػػػػ ـ

, كأسػػػػػػػػػػػػػتكردت الصػػػػػػػػػػػػػيف 3000%عػػػػػػػػػػػػػف عػػػػػػػػػػػػػ ـ32,02مميػػػػػػػػػػػػػ ر دكالر بزيػػػػػػػػػػػػػ دة 09,968
% عػػػػػػػػػػػف 02,99مميػػػػػػػػػػػكف طػػػػػػػػػػػف مػػػػػػػػػػػف الػػػػػػػػػػػنفط ال ػػػػػػػػػػػ ـ مػػػػػػػػػػػف العػػػػػػػػػػػراؽ بزيػػػػػػػػػػػ دة  09,69

 .(0)3000ع ـ
األيرانيػػػػػػ  كػػػػػػ ف قػػػػػػد اثػػػػػػر  يهػػػػػػ  -ت العراقيػػػػػػ  كيبػػػػػػدك ممػػػػػػ  سػػػػػػبؽ ذكػػػػػػر  اف العالقػػػػػػ 
يػػػػػػر األنتبػػػػػػ   اف ثكاألقميميػػػػػػ  كالدكليػػػػػػ , كممػػػػػػ  ي مجمكعػػػػػػ  كاسػػػػػػع  مػػػػػػف العكامػػػػػػؿ الدا ميػػػػػػ ,

العكامػػػػػؿ الدا ميػػػػػػ  لعبػػػػػت  ػػػػػػ  تكطيػػػػػػد العالقػػػػػ ت بػػػػػػيف الشػػػػػػعبيف العراقػػػػػ  كاأليرانػػػػػػ  ابػػػػػػ ف 
نػػػػػػػت النظػػػػػػػ ـ البعثػػػػػػػ  السػػػػػػػ بؽ بسػػػػػػػبب سي سػػػػػػػ  التهجيػػػػػػػر كطػػػػػػػرد السػػػػػػػك ف العػػػػػػػراقييف ك ك 

ايػػػػػػػراف المػػػػػػػالذ الكحيػػػػػػػد  ػػػػػػػ  العػػػػػػػ لـ ل سػػػػػػػتقرار  يهػػػػػػػ  بسػػػػػػػبب تشػػػػػػػ ب  العػػػػػػػ دات كالتق ليػػػػػػػد 
االيرانػػػػػػ  لمشػػػػػػعب العراقػػػػػػ  الػػػػػػذم تعػػػػػػرض لمقهػػػػػػر كالظمػػػػػػـ  الشػػػػػػعبكالمك نػػػػػػ  التػػػػػػ  تكنػػػػػػ  

                                                 

, كرد عمػػ  11/4/2013لمحػػ  عػػف العالقػػ ت الصػػيني  العراقيػػ , مكقػػ  سػػف رة الصػػيف  ػػ  العػػراؽ  (0)
 http://iq.chineseembassy.org/ara/zygx/zygxالمكق  الت ل 



 

 
 

  يػػػػد نظػػػػ ـ الط  يػػػػ  صػػػػداـ حسػػػػيف السػػػػ بؽ. أمػػػػ  ب لنسػػػػب  لمعكامػػػػؿ االقميميػػػػ   يشػػػػ ر مػػػػع
أف ذلػػػػػؾ  كؿ مجمػػػػػس التعػػػػػ كف ال ميجػػػػػ , أالأف ايػػػػػراف ك نػػػػػت لهػػػػػ  ممفػػػػػ ت حس سػػػػػ  مػػػػػ  د

لػػػػـ يمنػػػػ  ايػػػػراف  ػػػػ  تكطيػػػػد عالقتهػػػػػ  مػػػػ  بعػػػػض دكؿ المجمػػػػس )دكلػػػػ  االمػػػػ رات العربيػػػػػ  
المتحػػػػػػدة( ر ػػػػػػػـ بقػػػػػػ   ممػػػػػػػؼ الجػػػػػػزر الثالثػػػػػػػ  كع مػػػػػػؿ معػػػػػػػكؽ لتكطيػػػػػػد العالقػػػػػػػ ت بينهمػػػػػػػ  
 صكصػػػػػػ ن كدكؿ المجمػػػػػػس عمكمػػػػػػ ن حػػػػػػ كؿ الطػػػػػػر يف األيرانػػػػػػ  كال ميجػػػػػػ  مسػػػػػػؾ العصػػػػػػ  

بينهمػػػػػػ  بتحػػػػػػريض امريكػػػػػػ  لػػػػػػدكؿ المجمػػػػػػس  ي ن لعػػػػػػدـ تصػػػػػػعيد المكقػػػػػػؼمػػػػػػف الكسػػػػػػط سػػػػػػع
مصػػػػ لحه  مػػػػ  طهػػػػراف  تجػػػػ   ايػػػػراف, كك نػػػػت تركيػػػػ  القطػػػػب األقميمػػػػ  البػػػػ رز التػػػػ  التقػػػػت

ك  صػػػػػػ   ػػػػػػ  مجػػػػػػ ؿ تحجػػػػػػيـ التنظيمػػػػػػ ت الكرديػػػػػػ  المع ديػػػػػػ  لهمػػػػػػ  معػػػػػػ ن, كضػػػػػػؿ الممػػػػػػؼ 
ل ميجػػػػػػ , السػػػػػػكرم ع مػػػػػػؿ مػػػػػػؤثر كجػػػػػػذب بػػػػػػيف العػػػػػػراؽ كايػػػػػػراف كدكؿ مجمػػػػػػس التعػػػػػػ كف ا

 ضػػػػػػالن عػػػػػػف التػػػػػػداعي ت التػػػػػػ  تركهػػػػػػ  تطػػػػػػكرات الممػػػػػػؼ السػػػػػػكرم عمػػػػػػ  السػػػػػػ ح  العراقيػػػػػػ  
 صكصػػػػػػ ن كتصػػػػػػ عد العنػػػػػػؼ  يػػػػػػ  بعػػػػػػد نػػػػػػزكح عن صػػػػػػر سػػػػػػمفي  مػػػػػػف سػػػػػػكري  الػػػػػػ  دا ػػػػػػؿ 
السػػػػػ ح  العراقيػػػػػ  لمقيػػػػػ ـ ب عمػػػػػ ؿ اره بيػػػػػ  كنػػػػػكع مػػػػػف تكتيكػػػػػ ت تمػػػػػؾ التنظيمػػػػػ ت ألعػػػػػ دة 

ت تصػػػػػػ عد لمعنػػػػػػؼ  ػػػػػػ  العػػػػػػراؽ ك  صػػػػػػ  كسػػػػػػبب ترتيػػػػػػب هي كمهػػػػػػ  التنظيميػػػػػػ  كالمكجسػػػػػػتي ,
 ػػػػػػ  األنبػػػػػػ ر كبػػػػػػ ق  المح  ظػػػػػػ ت العراقيػػػػػػ  كبػػػػػػرز المتغيػػػػػػر األمريكػػػػػػ  عػػػػػػ مالن مهمػػػػػػ ن  ػػػػػػ  
التػػػػػػػ ثير عمػػػػػػػ  العالقػػػػػػػ ت العراقيػػػػػػػ  األيرانيػػػػػػػ  ك  صػػػػػػػ  بعػػػػػػػد األنسػػػػػػػح ب األمريكػػػػػػػ  مػػػػػػػف 

 , كتركيز كاشنطف دكره  لتحجيـ قدرات ايراف النككي .3000العراؽ ع ـ 
ربػػػػػػ  مػػػػػػف احػػػػػػد طر ػػػػػػ  العالقػػػػػػ ت العراقيػػػػػػ  األيرانيػػػػػػ  يتميػػػػػػز ككػػػػػػ ف المكقػػػػػػؼ األك 

ب لبرا م تيػػػػػ  كاألنحيػػػػػ ز تػػػػػ رة, كالميػػػػػؿ تػػػػػ رة ا ػػػػػرل مػػػػػ  كاشػػػػػنطف اال اف المكقػػػػػؼ األيرانػػػػػ  
يبػػػػػدك اقػػػػػؿ كطئػػػػػ  مػػػػػف مكقػػػػػؼ كاشػػػػػنطف تجػػػػػ   الممػػػػػؼ النػػػػػككم األيرانػػػػػ . كظهػػػػػر المكقػػػػػؼ 

لعالقػػػػ  مكسػػػػكك مػػػػ   الركسػػػػ  متميػػػػزان  ػػػػ  عالقتػػػػ  مػػػػ  ايػػػػراف ككػػػػذلؾ مػػػػ  العػػػػراؽ  ب لنسػػػػب 
طهػػػػػػػػراف كػػػػػػػػ ف الممػػػػػػػػؼ النػػػػػػػػككم ح ضػػػػػػػػران  ػػػػػػػػ  سػػػػػػػػي ؽ عالقتهمػػػػػػػػ  الثن ئيػػػػػػػػ  كبػػػػػػػػ لر ـ مػػػػػػػػف 
مسػػػػػ عدات ركسػػػػػي  لطهػػػػػراف  ػػػػػ  بنػػػػػ   المفػػػػػ عالت النككيػػػػػ  كمنهػػػػػ  مف عػػػػػؿ بكشػػػػػهر اال اف 



 

 

ركسػػػػػػػي  ال تريػػػػػػػد تصػػػػػػػعيد المكقػػػػػػػؼ مػػػػػػػ  كاشػػػػػػػنطف  ػػػػػػػ  هػػػػػػػذا المجػػػػػػػ ؿ  شػػػػػػػي  اف تتػػػػػػػ ثر 
ك  صػػػػػػ   ػػػػػػ  دعػػػػػػـ التنميػػػػػػ  األقتصػػػػػػ دي   مصػػػػػػ لحه  األقتصػػػػػػ دي   ػػػػػػ  المنطقػػػػػػ  لم طػػػػػػر

الركسػػػػػي  الدا ميػػػػػ  مػػػػػف  ػػػػػػالؿ اسػػػػػتثم راته  ال  رجيػػػػػ  امػػػػػ  الصػػػػػػيف ك نػػػػػت لهػػػػػ  عالقػػػػػػ ت 
مميػػػػػػزة مػػػػػػ  ايػػػػػػراف  ػػػػػػ  المجػػػػػػ الت النككيػػػػػػ  كالعسػػػػػػكري  كحتػػػػػػ  األقتصػػػػػػ دي  لكػػػػػػف تظهػػػػػػر 
كاشػػػػنطف كع مػػػػؿ محػػػػدد كمقيػػػػد لمعالقػػػػ ت األيرانيػػػػ  الصػػػػيني  كهػػػػك مػػػػ  يػػػػؤثر  ػػػػ  النتيجػػػػ  

القػػػػػػػ ت العراقيػػػػػػػ  األيرانيػػػػػػػػ    صػػػػػػػ  اف الصػػػػػػػيف اصػػػػػػػػيبت بعػػػػػػػدـ التػػػػػػػكازف  ػػػػػػػػ  عمػػػػػػػ  الع
عالقتهػػػػػػػ  مػػػػػػػ  بػػػػػػػيف طهػػػػػػػراف ككاشػػػػػػػنطف بسػػػػػػػبب تنػػػػػػػ قض المكاقػػػػػػػؼ األمريكيػػػػػػػ  كاألكربيػػػػػػػ  

 ككقكع الصيف    الكسط لممكازن  م  عالقتهم  م  األثنيف.
 

  



 

 
 

 
 

  



 

 

الشػػػػػػػػػؾ أف هنػػػػػػػػػ ؾ عػػػػػػػػػد  انعك سػػػػػػػػػ ت لمم تغيػػػػػػػػػريف السي سػػػػػػػػػ  كاالقتصػػػػػػػػػ دم عمػػػػػػػػػ  
ك  صػػػػػػػ   ػػػػػػػ  أطػػػػػػػ ر العالقػػػػػػػ ت السي سػػػػػػػي   3002اإليرانيػػػػػػػ  بعػػػػػػػد  -العالقػػػػػػػ ت العراقيػػػػػػػ  

كاالقتصػػػػػػػ دي  كالمجتمعيػػػػػػػ  كالثق  يػػػػػػػ   ب لنسػػػػػػػب  لالنعك سػػػػػػػ ت عمػػػػػػػ  العالقػػػػػػػ ت السي سػػػػػػػي  
الحػػػػػػػػػد الف صػػػػػػػػػؿ لمعالقػػػػػػػػػ ت  3002لمعػػػػػػػػػراؽ عػػػػػػػػػ ـ يبػػػػػػػػػرز أم منػػػػػػػػػ  االحػػػػػػػػػتالؿ األمريكػػػػػػػػػ  

يػػػػػػراف  السي سػػػػػػي  بػػػػػػيف الطػػػػػػر يف ك  صػػػػػػ   ػػػػػػػ  مجػػػػػػ ؿ المكاقػػػػػػؼ المتب دلػػػػػػػػ  بػػػػػػيف العػػػػػػراؽ كا 
إزا  االحػػػػػتالؿ, ككػػػػػذلؾ طبيعػػػػػ  التمثيػػػػػؿ الدبمكم سػػػػػ  بينهمػػػػػ  كػػػػػذلؾ القضػػػػػ ي  الع لقػػػػػ  بػػػػػيف 
يػػػػػػػػراف حيػػػػػػػػث أف هنػػػػػػػػ ؾ العديػػػػػػػػد مػػػػػػػػف الممفػػػػػػػػ ت السػػػػػػػػ  ن  التػػػػػػػػ  تحتػػػػػػػػ ج الػػػػػػػػ   العػػػػػػػػراؽ كا 
مع لجػػػػػ ت جذريػػػػػ  لعػػػػػؿ مػػػػػف أبرزهػػػػػ  مشػػػػػ كؿ الحػػػػػدكد البريػػػػػ  كالبحريػػػػػ , كمشكمػػػػػػػ  الميػػػػػ  , 
ككػػػػػػػػذلؾ المشػػػػػػػػكم  الكرديػػػػػػػػ , كممػػػػػػػػؼ األسػػػػػػػػرل كالمفقػػػػػػػػكديف, كممػػػػػػػػؼ الطػػػػػػػػ ئرات العراقيػػػػػػػػػػ  
. أمػػػػػػػ   التػػػػػػػ  نقمػػػػػػػت الػػػػػػػ  إيػػػػػػػراف عهػػػػػػػػد النظػػػػػػػ ـ السػػػػػػػ بؽ  ػػػػػػػ  تسػػػػػػػعين ت القػػػػػػػرف المنصػػػػػػػـر

تنػػػػػػػكع بػػػػػػػيف التػػػػػػػأثيرات عمػػػػػػػ  التبػػػػػػػ دؿ االنعك سػػػػػػػ ت عمػػػػػػػ  العالقػػػػػػػ ت االقتصػػػػػػػ دي   هػػػػػػػ  ت
, كدكر الشػػػػػرك ت اإليرانيػػػػػػ  الع ممػػػػػ   ػػػػػ  العػػػػػػراؽ 3002التجػػػػػ رم العراقػػػػػ  اإليرانػػػػػػ  بعػػػػػد 

أمػػػػػػػػ  التػػػػػػػػأثيرات عمػػػػػػػػ  العالقػػػػػػػػ ت المجتمعيػػػػػػػػ  كالثق  يػػػػػػػػػ   هػػػػػػػػ  تتنػػػػػػػػكع الػػػػػػػػ   3002بعػػػػػػػد 
 العالق ت السي حيػ  كالديني  كالعالق ت المجتمعي  كالثق  ي .
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مكقؼ يتهـ ب لحي د ام أنهػ   3002أف إيراف كقفت مف الغزك األمريك  لمعراؽ ع ـ 
تقػػدـ التسػػهيالت المكجسػػتي  لهػػ  لػػـ تق تػػؿ القػػكات األمريكيػػ , كلػػػػـ تعرقػػؿ عممي تهػػ , كمػػ  أنهػػ  

نمػ  أكتفػت بػإعالؽ حػدكده  مػ  العػراؽ  كم  أنه  لـ تق تؿ ال  ج نب النظ ـ العراقػ  الب ئػد كا 
قبؿ اندالع الحرب , كأدانت مبدأ الحرب عم  العػراؽ, كدعػت عمنػ  الػ  عػػدـ حصكلػػه  أال 

حبػ  ب لنظػ ـ العراقػػػ   أنه     حقيق  االمر ك نت م  نه يػ  البعػث المقبػكر  ػػ  العػراؽ لػيس
السػ بؽ الػذم لػػـ ي ػؼ اإليرانيػكف  ػػ  من سػب ت عػدة سػػركرهـ برحيمػ  بػؿ قمقػػ   ػ  األكضػػ ع 
الجديػػػدة التػػػ  تنػػػذر بتطػػػكيقهـ بعػػػد انتشػػػ ر القػػػكات األمريكيػػػ   ػػػ  العػػػراؽ بعػػػد أ غ نسػػػت ف, 

  يعػػػد كالسػػػيم  أف الكاليػػػ ت المتحػػػدة االمريكيػػػ  لػػػـ تحقػػػؽ أهػػػدا ه   ػػػ  تغييػػػر أنظمػػػ  المنطقػػػ
النظ ـ العراقػ  الس بؽ, كمػ  تػدرؾ أيػراف أف كاشػنطف تريػد االيقػ ع بهػ  كلػف تػك ر أم ذريعػ  

 .(0)إلحك ـ الطكؽ له , أضع ؼ قدراته  كتهميش دكره , كتجزئته  اذا أمكنه  ذلؾ
كبعػػد الػػػغزك االمريكػػ  لمعػػراؽ الحظػػت ايػػراف اف االحػػتالؿ األمريكػػ  احػػػػدث  ػرا ػػػ  

 ن, كسي سيػ ن, كاقتص دي ن,  مؽ قمق  لدل طهراف مف اف يؤدم هػػػذا الفػراغ الػػ  استراتيجي  امػني
است دامػػػ  كق عػػػػدة النطػػالؽ التهديػػدات القريبػػ  منػػ , كتحجػػيـ دكرهػػ  االقميمػػ   ػػ  المنطقػػ , 
لذا سػ رعت بقػكة الػ  ممػ  هػػػذا الفػراغ ب لػدعـ السي سػ , كاالمنػ  لمحككمػ ت المنت بػ , الف 

  يػػػػػديف بقػػػػػدر كبيػػػػػر مػػػػػف الصػػػػػداق  تجػػػػػ   ايػػػػػراف هػػػػػك هػػػػػدؼ جػػػػػكهرم تمكػػػػػيف نظػػػػػ ـ شػػػػػيع

                                                 

االيرانيػػػػػ   ػػػػػ  ظػػػػػؿ االحػػػػػتالؿ  –عبػػػػػدالرحمف عبػػػػػدالكريـ عبدالسػػػػػت ر العبيػػػػػدم , العالقػػػػػ ت العراقيػػػػػ  (0)
 .69, مصدر سبؽ ذكر  , ص 3000 -3002االمريك  لمعراؽ 



 

 

   west pointكبػػيف مركػػز مك  حػػ  االرهػػ ب  ػػػ  كيسػػت بكينػػت  (0)لالسػػتراتيجي  االيرانيػػ 
كهػػػك مركػػػػػز ممػػػكؿ مػػػػف القطػػػ ع ال ػػػ ص  ػػػ  االك ديميػػػ  العسػػػكري  االمريكيػػػ  كهػػػك ي ػػػتص 

 بمك  ح  االره ب.  
مػػػػػف اجػػػػػػػؿ تحجػػػػػيـ أنتشػػػػػ ر الػػػػػػقكة االمريكيػػػػػػ   اف ايػػػػػراف تمػػػػػ رس نفػػػػػكذا  ػػػػػػ  العػػػػػراؽ

 ػػػػػػ  الشػػػػػػرؽ االكسػػػػػػط , كتشػػػػػكيؿ حككمػػػػػػ  عراقيػػػػػػ  ال تشػػػػػػكؿ تهديػػػػػدا لهػػػػػػ  كالتكاصػػػػػػؿ مػػػػػػ  
ك  ػػػػػػ  أصػػػػػػح ب االدكار السي سػػػػػػي , كقػػػػػػد بػػػػػػذلت ايػػػػػػراف جهػػػػػػكدا كبيػػػػػػرة لتكحيػػػػػػد االطيػػػػػػ ؼ 

 .(3)السي سي     العراؽ بهدؼ تشكيؿ الحككم ت
ط نظػػػػػػ ـ الحكػػػػػػـ  ػػػػػػ  العػػػػػػراؽ احػػػػػػدث مػػػػػػ  اف اسػػػػػػتهداؼ الغػػػػػػزك االمريكػػػػػػ  إلسػػػػػػق 

اسػػػػػػم   بعػػػػػػض المػػػػػػؤر يف )لعنػػػػػػػ  الفػػػػػػراغ االقميمػػػػػػ ( كالػػػػػػػػذم ادل الػػػػػػػػ  حػػػػػػػػدكث انقػػػػػػالب 
 .(2)التكازف االقميم  ك مؽ ظهكرا قكي  إليراف كقكة اقميمي     المنطق 

كقػػػػػػػػد كسػػػػػػػػعت ايػػػػػػػػراف مػػػػػػػػف دعمهػػػػػػػػ  لمقػػػػػػػػرارات كالتطػػػػػػػػكرات السي سػػػػػػػػي   ػػػػػػػػ  سػػػػػػػػي ؽ 
عراقيػػػػػػ   تأييػػػػد الحككمػػػػ  العراقيػػػػ  المؤقتػػػػ  كالتػػػػ  كػػػػ ف يقكدهػػػػ  ايػػػػ د عمميػػػػػ  بنػػػػ   الدكلػػػػػ  ال

اشػػػػػنطف عػػػػػالكم هػػػػػ  نتػػػػػ ج لمتػػػػػدابير االيرانيػػػػػ  لبنػػػػػ   ذلػػػػػؾ ر ػػػػػـ عالق تػػػػػ  الرئيسػػػػػي  مػػػػػ  ك 
, ككػػػػػذلؾ عػػػػػدـ ا ف ئػػػػػ  مشػػػػػ عر  الكديػػػػػ  تجػػػػػ   ايػػػػػراف,  ػػػػػ يراف كنظرتػػػػػ  العمم نيػػػػػ  المعرك ػػػػػ 

 مػػػػػ  بمػػػػػ   ػػػػػ  ذلػػػػػؾ انت  بػػػػػ ت الجمعيػػػػػ  قػػػػػدمت المزيػػػػػد مػػػػػف الػػػػػدعـ لعمميػػػػػ  االنت  بػػػػػ ت الع

                                                 

 .92-93المصػدر نفس  , ص (0)
أحمػػػػد محمػػػػكد ابػػػػراهيـ حمدكنػػػػ , السي سػػػػي  االيرانيػػػػ   تجػػػػ   العػػػػراؽ  ػػػػ  ظػػػػؿ االحػػػػتالؿ االمريكػػػػ  ( 3)

دراسػػػ   ػػػ  المتغيػػػرات الجيكسي سػػػي  , رسػػػ ل  م جسػػػتير  ػػػػ  دراسػػػ ت الشػػػرؽ  3000 -3002
 مسػػػطيف , عمػػػ دة الدراسػػػ ت العميػػػ  كالبحػػػث العممػػػ  , كميػػػ   –االكسػػػط ) يػػػر منشػػػكرة( , ) ػػػز  

 .81(, ص 3003االداب كالعمـك السي سي  ج مع  االزهر , 
  ضػك  حػرب ال مػي  كاالحػتالؿ االميريكػ  , االيرانيػ   ػ-د. عم  عبد محمكد , العالقػ ت العراقيػ ( 2)

 .093مصدر سبؽ ذكر  , ص 



 

 
 

الكطنيػػػػػػػػػ  االنتق ليػػػػػػػػػ  كالتػػػػػػػػػ  ك نػػػػػػػػػت مسػػػػػػػػػؤكل  عػػػػػػػػػف تجهيػػػػػػػػػز كتبنػػػػػػػػػ  الدسػػػػػػػػػتكر العراقػػػػػػػػػ  
 .(0)الجديد

كقػػػػد ركػػػػزت ايػػػػػراف بإتبػػػػ ع بعػػػػػض االسػػػػتراتجي ت السي سػػػػػي   ػػػػ  العػػػػػراؽ  ػػػػ  ظػػػػػؿ  
 .-:(3)االحتالؿ االمريك , ككم  يأت 

يضػػػػػػػػمف اسػػػػػػػػتمرار التػػػػػػػػكرط التػػػػػػػػأثير عمػػػػػػػػ  العمميػػػػػػػػ  السي سػػػػػػػػي   ػػػػػػػػ  العػػػػػػػػراؽ  بشػػػػػػػػكؿ  .أ 
االمريكػػػػػػ   ػػػػػػ  العػػػػػػراؽ ألطػػػػػػكؿ  تػػػػػػرة ممكنػػػػػػ , كضػػػػػػركرة أبعػػػػػػ د  ػػػػػػط تغييػػػػػػر النظػػػػػػ ـ 

 االيران  كذلؾ مف  الؿ أنه  امريك     العراؽ.

إق مػػػػػػ  عالقػػػػػػ ت كطيػػػػػػدة مػػػػػػػ  م تمػػػػػػؼ القػػػػػػكل العراقيػػػػػػ  لضػػػػػػػم ف تأييػػػػػػده   ػػػػػػ  ح لػػػػػػػ   .ب 
 أت  ذ أم سي س ت عدائي  أمريكي  ضد طهراف.

التػػأثير  ػػ  الشػػأف العراقػػ  بعػػد انتهػػ   النظػػ ـ البعثػػ  الب ئػػد  أبػػدت طهػػراف حرصػػ  عمػػ  .ج 
  يحػكؿ , كسي سػ ت العػراؽ بمػدؼ مف ذلؾ ه  التأثير    تكجيه ت  لغ ي  النه ئي  كاله

,  ضػػػال عػػػػف تػػػدعيـ مك نػػػػ  ف, اك مهػػػػدد لمص لػػػػ  ايػػػرادكف عكدتػػػ  مجػػػددا الػػػ  عػػػ ئؽ
مػػػف قبػػؿ د مػػػف التهمػػيش, كاالقصػػ   الشيعػػػ  العػػراقييف  ػػػػ  المنظكمػػ  الدا ميػػ  بعػػد عقػػك 

, كبذلؾ جمعت ايراف    العراؽ بػيف االهػداؼ ذات الطػ ب  نظ ـ الط  يػ  صداـ حسيف
 السي س  , كالدكا   العقيدي  ذات ال مفي  المذهبي .

 الموقف الع اقي م  اي ا  بع( الحت ل الم يكي:.  .2

عراقيػػػػػ  بعػػػػػد الغػػػػزك  تعػػػػززت عالقػػػػ ت العػػػػراؽ بػػػػإيراف  ػػػػػ  ظػػػػػؿ قيػػػػ ـ أكؿ حككمػػػػػ 
االمريكػ  كب درت ايراف ال  االعتراؼ به     أيمكؿ مف الع ـ التػ ل  لسػقكط نظػ ـ الط  يػ  

                                                 

-3022أحمد محمكد ابراهيـ حمدكن  , السي س  االيراني  تج   العػراؽ  ػ  ظػؿ االحػتالؿ االمريكػ  (0)
 .89: دراس     المتغيرات الجديدة كالسي سي  , مصدر سبؽ ذكر  , ص3000

دم, العالقػػ ت العراقيػػ  االيرانيػػ   ػػ  ظػػؿ االحػػتالؿ االمريكػػ  عبػػدالرحمف عبػػدالكريـ عبدالسػػت ر العبيػػ(3)
 92-93, مصدر سبؽ ذكر  , ص 3000 -3002لمعراؽ 



 

 

صداـ حسيف أست نفت ايراف كالعراؽ عالقته  الدبمكم سي  كقفزت العالق  بينهم  ال  مسػتكل 
را , حيػػث أصػػدرت تمػػؾ الحككمػػ  أمػػ 3009متقػػدـ  ػػ  ظػػؿ حككمػػ  ابػػراهيـ الجعفػػرم عػػ ـ 

بػػػػ لعفك عػػػػػػف المحتجػػػػزيف اإليػػػػرانييف  ػػػػػػ  السػػػػجكف العراقيػػػػ  ترحيبػػػػ  بزيػػػػ رة كزيػػػػر ال  رجيػػػػػػ  
االيرانػػػػ  كمػػ ؿ  ػػرازم لبغػػداد. ك ػػ  تطػػكر مشػػهكد لمعالقػػ ت الثن ئيػػ  بػػيف البمػػديف لػػـ يحػػدث 
منػػػذ اربعػػػيف ع مػػػ  زار ك ػػػد عسػػػكرم عراقػػػػ  كبيػػػر برئ سػػػػ  كزيػػػر الػػػد  ع سػػػعدكف الػػػدليم  

ػدـ الك ػػد أعتذار  إليراف حػكػكمػ  كشعب ن عػف م  كصف  جػرائـ صداـ حسػيف بحػػؽ طهراف, كقػ
ايػػػػراف كتكممػػػػت هػػػػػػذ  الزيػػػػ رة بتكقيػػػػ  أتفػػػػػ ؽ لمتعػػػػ كف العسػػػػكرم  ػػػػ  مجػػػػ ؿ الػػػػد  ع كمح ربػػػػ  
االرهػػػ ب. كمػػػ  زار الجعفػػػرم نفسػػػ  طهػػػراف لتحقيػػػؽ كتكثيػػػؽ العالقػػػ ت بػػػيف البمػػػديف بعػػػدم  

ككم  اي د عالكم الذم اتهػـ طهػراف ب لتػد ؿ  ػ  الشػأف العراقػ . أش به  التدهكر    ظؿ ح
كك ف ابرز نت ئ  تمؾ الزي رة التكقي  عم  اتف قي  تع كف امنػ  مشػترؾ بمكجبػ  شػكؿ البمػديف 
لج ف مشػترك  لمتنسػيؽ االمنػ  كضػبط الحػدكد كالمسػ عدة  ػ  أعػ دة تأهيػؿ الجػيش العراقػ  

العراقيػ   ػ  تصػ عد حسػف بعػد  ػركج الجعفػرم  –يػ  كاستمر ال ط البيػ ن  لمعالقػ ت االيران
مف الحككم  كتكل  نكرم الم لك  رئ س  الكزرا , حيث ب در السيد الم لك  ال  زيػ رة ايػراف 

 3009كاسػػػتقبم  الػػػرئيس االيرانػػػ  أنػػػداؾ احمػػػدم نجػػػ د بعػػػد صػػػعكد  الػػػ  سػػػدة الحكػػػـ عػػػ ـ 
راؽ قػػػ ئال )اف بػػػالد  مسػػػتعدة الػػذم اعمػػػف اثنػػػ   هػػػذ  الزيػػػ رة عػػػف ربػػػط امػػػف بػػػالد  بػػػأمف العػػػ

إلحالؿ االمف ك مال    العراؽ, الف امف العػراؽ هػد ه  ألمػف ايػراف( كقػد رد المػ لك  عمػ  
ذلؾ بقكل  )ان  ال تكجد حكاجز تعترض طريؽ التع كف بيف البمػديف(, كهػك التعػ كف الػذم ال 

هػػػذا التعػػػ كف  يػػػزاؿ متطػػػكرا يكمػػػ  بعػػػد يػػػـك ر ػػػـ الضػػػغكط كاالته مػػػ ت االمريكيػػػ  ب سػػػتغالؿ
 .  (0)لتحقيؽ مك سب اقميمي  ايراني 

                                                 

االيرانيػػػ , المكسػػػكع  الحػػػرة )كيكيبيػػػدي (, كػػػذلؾ انظػػػر محمػػػكد عبػػػد العػػػ ط ,  –العالقػػػ ت العراقيػػػ   (0)
 .01/3/3009العالق ت العراقي  االيراني  بيف البمديف, مكق  الجزيرة نت , 



 

 
 

كقػػػد حػػػدد الب حػػػث العراقػػػ  حسػػػيف دركيػػػش العػػػ دل  اربعػػػ  نمػػػ ذج مفترضػػػ  لمدكلػػػ  
العراقي  ستحدد طبيع  العالق ت العراقيػ  مػ  ايػراف  ػ  ضػك  العمميػ  السي سػي  العراقيػ   ػ  

 -:(0)ظؿ االحتالؿ االمريك  كم  تعيش  مف م  ض ككم  يأت 
 -نموجج األ خبيل ال يا ي )النموجج المبناني : -جج ال(ول  التوافقي :نمو  .أ 

كهػػػك نمػػػكذج لمدكلػػػ  التػػػ  تمتػػػ ز بنػػػكع التعػػػ يش الهػػػش, الفشػػػؿ السي سػػػ  كاالقتصػػػػ دم 
التػػػدا ؿ كالتػػػد ؿ كاالسػػػتغالؿ ال ػػػ رج . هػػػذا النمػػػكذج يضػػػمف اف يبقػػػ  العػػػراؽ مجػػػ ال 

سػػتراتيجي , ل مػػؽ اكضػػ ع جيكسي سػػي  حيكيػػ  لتصػػ دـ االسػػتراتيجي ت كتمريػػر اجنػػدته  اال
جديػػػػػػػدة, المتصػػػػػػػ ص االزمػػػػػػػ ت, لتصػػػػػػػفي  الحسػػػػػػػ ب ت, لتحقيػػػػػػػؽ المك سػػػػػػػب السي سػػػػػػػي  
كاالقتصػػػ دي  عمػػػ  حسػػػ ب العػػػراؽ.. الػػػ  طبيعػػػ  العالقػػػ  العراقيػػػ  مػػػ  اال ػػػر االقميمػػػ  

 كالدكل  ستككف عم  ك ؽ هذا النمكذج عالق  هيمن  كاحتكا . 

   - :نموجج لتق ي  )ع اق الع اقات .  

كهػػػػػك نمػػػػػكذج تقسػػػػػيـ االرض عمػػػػػ  ك ػػػػػؽ اسػػػػػس عرقيػػػػػ  كط ئفيػػػػػ , كقيػػػػػ ـ دكؿ مسػػػػػتقم  
عػػػػػػ جز االسػػػػػػتقالؿ, كهنػػػػػػ  نجػػػػػػد العالقػػػػػػ  سػػػػػػتحدد عمػػػػػػ  ضػػػػػػك  نتػػػػػػ ئ  شػػػػػػكؿ العػػػػػػراؽ 
المنتجػػػػػ  بفعػػػػػؿ التقسػػػػػيـ, كنػػػػػكع كحجػػػػػـ االسػػػػػتراتيجي ت االقميميػػػػػ  الكبػػػػػرل التػػػػػ  سػػػػػتق  

 الدكل  العراقي  المستقم     مج له  الحيكم.
   -النحيا  )(ول  ال:(ا  ال:يو يا ي : نموجج .ج 

كهػػػػػػػك نمػػػػػػػكذج كقػػػػػػػكع الدكلػػػػػػػ  العراقيػػػػػػػ   ػػػػػػػ  المجػػػػػػػ ؿ الحيػػػػػػػكم الحػػػػػػػدل اسػػػػػػػتراتيجي ت 
المنطقػػػػػػ  ب لػػػػػػذات السػػػػػػعكدي  اك االيرانيػػػػػػ  اك التركيػػػػػػ  ليكػػػػػػكف العػػػػػػراؽ جػػػػػػدار اس سػػػػػػي  
السػػػػػػػتراتيجي  اقميميػػػػػػػ  ضػػػػػػػد ا ػػػػػػػرل. حيػػػػػػػث العالقػػػػػػػ  معهػػػػػػػ  سػػػػػػػتككف عالقػػػػػػػ  ابػػػػػػػتالع 

                                                 

حسػػيف دركيػػش العػػ دل  , العالقػػ ت العراقيػػ  االيرانيػػ  بػػيف نظريػػ  الجػػدار الجيكسي سػػ  الػػ  نظريػػ   (0)
  9/0/3003القكة االستراتيجي  , مكق  صدل العراؽ , 

 كرد عم  المكق  الت ل :
 WWW.sotalivaq.com/nobile-item.php2.id=101640=2xxc1io4c. 



 

 

عراقيػػػػػػ  لصػػػػػػ ل  اسػػػػػػػتراتيجي  محػػػػػػدكدة ضػػػػػػد اسػػػػػػتراتيجي  ا ػػػػػػرل بمػػػػػػػ  ك مػػػػػػؿ لمدكلػػػػػػ  ال
 يعن  ذلؾ  قداف ال صكصي  كالسي دة الحقيقي  كالنقؿ النكع  كالدكر الري دم.

   -نموجج التوا   )(ول  التوا   ال ت اتي:ي : .( 

كهػػػػػك نمػػػػػكذج الدكلػػػػػ  العراقيػػػػػ  الالعبػػػػػ  لػػػػػدكر التػػػػػكازف االقميمػػػػػ  الفعػػػػػ ؿ, ممػػػػػ  يجعػػػػػؿ 
حككمػػػػػػػػػػ  اسػػػػػػػػػػتراتيجي  رابعػػػػػػػػػػ    صػػػػػػػػػػم , كمكازنػػػػػػػػػػ  لالسػػػػػػػػػػتراتيجي ت العػػػػػػػػػػراؽ ليكػػػػػػػػػػكف 

االيرانيػػػػػػػ , كالسػػػػػػػعكدي  كالتركيػػػػػػػ . اف التػػػػػػػكازف الفعػػػػػػػ ؿ يعنػػػػػػػ  )دكلػػػػػػػ  عراقيػػػػػػػ  كطنيػػػػػػػ  
مدينػػػػػػ  قكيػػػػػػ  سي سػػػػػػي  كاقتصػػػػػػ دي , كعسػػػػػػكري  قػػػػػػ درة عمػػػػػػ  ضػػػػػػغط التػػػػػػكازف االيجػػػػػػ ب  

    استراتيجي ت المنطق ( كهك النمكذج اال ضؿ لمعراؽ كالمنطق .

ا تت  العراؽ سف رة    طهراف كعيف سفير عراق   ػ  ايػراف هػك محمػد مجيػد الشػي  
كلمعراؽ ثالث  قنصمي ت ع م     ايراف ه  كرمنش  , االهػكاز, كمشػهد. كلػدل ايػراف سػف رة 

 .(0)   بغداد كارب  قنصمي ت    البصرة كالسميم ني  كاربيؿ ككربال 
ت الدبمكم سيػػػػ  اإليرانيػػ  تعزيػػػػز العالقػػ ت مػػ  العػػراؽ مػػف  ػػالؿ االسػػ ليب كقػػد ح كلػػ

 -:(3)الت لي 
 تعزيز المص ل  الديني  كاالقتص دي     العراؽ. .0

تحجػػػػػػػيـ ام نصػػػػػػػر ح سػػػػػػػـ لمكاليػػػػػػػ ت المتحػػػػػػػدة تمثػػػػػػػؿ هػػػػػػػذ  النتيجػػػػػػػ  قػػػػػػػد تحسػػػػػػػف مػػػػػػػف  .3
مػػػػ  صػػػػكرة الكاليػػػػ ت المتحػػػػدة االمريكيػػػػ   ػػػػ  الشػػػػرؽ االكسػػػػط كقػػػػد تشػػػػج  كاشػػػػنطف ع

 تكرار تجرب  تغيير النظ ـ    ايراف.

                                                 

تحقيقػػػ  بػػ لحرب مػػػ  العػػراؽ حققتػػػ  بعػػد الغػػػزك االمريكػػػ ,  حمػػزة مصػػػطف , مػػ   شػػػمت طهػػراف  ػػػ  (0)
 .0, ص 39/2/3002, 03929الشرؽ االكسط )لندف( , العدد 

-3002احمد محمكد ابراهيـ حمدكنػ , السي سػ  االيرانيػ  تجػ   العػراؽ  ػ  ظػؿ االحػتالؿ االمريكػ  (3)
 96-92: دراس     المتغيرات الجيكسي سي , مصدر سبؽ ذكر  , ص 3000



 

 
 

منػػػػػ  قيػػػػػ ـ حػػػػػرب أهميػػػػػ  شػػػػػ مم   ػػػػػ  العػػػػػراؽ  مثػػػػػؿ هػػػػػذ  الحػػػػػرب ربمػػػػػ  تهػػػػػدد النفػػػػػكذ  .2
 الشيع  دا ؿ العراؽ كتزعزع استقرار ايراف, كتتعدل الدكؿ السني  المج كرة. 

التػػػػأثير عمػػػػ  المشػػػػهد السي سػػػػ  العراقػػػػ  إلبقػػػػ   هنػػػػ ؾ نػػػػكع مػػػػف النفػػػػكذ الشػػػػيع   ػػػػ   .1
العراقيػػػػػ  الف ذلػػػػػؾ سػػػػػيكثؽ كيطػػػػػكر  ػػػػػرص العالقػػػػػ ت مػػػػػ  ايػػػػػراف بج نػػػػػب اف الحككمػػػػػ  

المسػػػػػػتقبؿ قػػػػػػد يضػػػػػػمر ظهػػػػػػكر حككمػػػػػػ  عراقيػػػػػػ  جديػػػػػػدة مػػػػػػف المؤكػػػػػػد انهػػػػػػ  سػػػػػػتح  ظ 
 عم  عالق ته  م  الكالي ت المتحدة االمريكي  سكا  ب لتر يب اك الترحيب 

ـ الحفػػػػ ظ عمػػػػ  النتيجػػػػ  التػػػػ  حصػػػػمت بفعػػػػػؿ اسػػػػق ط كاشػػػػنطف لنظػػػػ ـ الط  يػػػػ  صػػػػػدا .9
حسػػػػػػيف بحكػػػػػػـ اال مبيػػػػػػ   ػػػػػػ  المجتمػػػػػػ  العراقػػػػػػ , حيػػػػػػث اف كاشػػػػػػنطف جعمػػػػػػت العػػػػػػراؽ 
الدكلػػػػ  العربيػػػػػ  االكلػػػػػ  التػػػػػ  تحكػػػػػـ مػػػػػف قبػػػػؿ عػػػػػدة اطيػػػػػ ؼ مػػػػػف ابرزهػػػػػ  الشػػػػػيع   ػػػػػ  
التػػػػ ري  الحػػػػديث, حيػػػػث اف هػػػػذا التمكػػػػيف لمشػػػػيع   ػػػػ  العػػػػراؽ كػػػػ ف لػػػػ  ب لفعػػػػؿ تػػػػأثير 

  ميج .كبيرا عم  المنطق  ك  ص  دا ؿ دكؿ مجمس التع كف ال

اف دعػػػػػػػـ ايػػػػػػػراف لممكػػػػػػػكف الكػػػػػػػردم كالشػػػػػػػيع   ػػػػػػػ  حكػػػػػػػـ العػػػػػػػراؽ قػػػػػػػد يكػػػػػػػكف الػػػػػػػدكر  .6
االيرانػػػػ   ػػػػ  المنطقػػػػ , حيػػػػث كاجهػػػػت  ػػػػ  كقػػػػت كاحػػػػد تحػػػػدي ت لػػػػـ يسػػػػبؽ لهػػػػ  مثيػػػػؿ 
مثػػػػػػػػؿ المتن  سػػػػػػػػ ت الجيكسي سػػػػػػػػي  كالعرقيػػػػػػػػ , التطػػػػػػػػرؼ المػػػػػػػػذهب , الحػػػػػػػػرب االهميػػػػػػػػ  

ار, كتزعػػػػػػزع االمػػػػػػف  ػػػػػػ  كالدينيػػػػػػ  احتمػػػػػػ ؿ التفكػػػػػػؾ االقميمػػػػػػ , كانتشػػػػػػ ر عػػػػػػدـ االسػػػػػػتقر 
جميػػػػػػػ  انحػػػػػػػ   المنطقػػػػػػػ  بشػػػػػػػكؿ عػػػػػػػ ـ, عػػػػػػػالكة عمػػػػػػػ  ذلػػػػػػػؾ, كػػػػػػػ ف اسػػػػػػػتمرار التػػػػػػػكتر 
المحػػػػػػػػيط بمسػػػػػػػػ ل  الفيدراليػػػػػػػػ  العراقيػػػػػػػػ  يبقػػػػػػػػ  مصػػػػػػػػدر قمػػػػػػػػؽ شػػػػػػػػديد ب لنسػػػػػػػػب  ل مػػػػػػػػف 
القػػػػكم  مػػػػف ايػػػػراف,  عػػػػراؽ لػػػػ  عالقػػػػ  متينػػػػ  مػػػػ  ايػػػػراف قػػػػد يقػػػػؼ  ػػػػ  كجػػػػ  التػػػػد ؿ 

العػػػػػػػػراؽ, اك  ػػػػػػػػ   نػػػػػػػػ   ايػػػػػػػػراف, االسػػػػػػػػرائيم   ػػػػػػػػ  منػػػػػػػػ طؽ مثػػػػػػػػؿ منطقػػػػػػػػ  كردسػػػػػػػػت ف 
 ػػػػػ ل كؼ مػػػػػف ثالثػػػػػ  الهكيػػػػػ  العربيػػػػػ  عمػػػػػ  سػػػػػبيؿ المثػػػػػ ؿ تشػػػػػجي  المممكػػػػػ  العربيػػػػػ  

 السعكدي  ب ف تككف اكثر ان راط     المس ل  الكردي  كالشيعي .



 

 

كيسػػػػػبب الػػػػػدكر الػػػػػذم تمعبػػػػػ  ايػػػػػراف  ػػػػػ  مرحمػػػػػ  مػػػػػ  بعػػػػػد االحػػػػػتالؿ االمريكػػػػػ   إنهػػػػػ   .9
  جديػػػػػػػدة  ػػػػػػػ  عالق تهػػػػػػػ  مػػػػػػػ  الكاليػػػػػػػ ت تسػػػػػػػع  لمحيمكلػػػػػػػ  دكف  مػػػػػػػؽ معضػػػػػػػم  امنيػػػػػػػ

المتحػػػػػػدة االمريكيػػػػػػ  كلهػػػػػػذا الغػػػػػػرض  قػػػػػػد طبقػػػػػػت ايػػػػػػراف كػػػػػػال مػػػػػػف االحػػػػػػداث الكاقعيػػػػػػ  
كااليدلكجيػػػػػػػ  مػػػػػػػف اجػػػػػػػؿ تنظػػػػػػػيـ سي سػػػػػػػ ته  نحػػػػػػػك العػػػػػػػراؽ, ككػػػػػػػذلؾ مح كلػػػػػػػ  مع لجػػػػػػػ  
التهديػػػػد الػػػػذم يشػػػػكم  كجػػػػكد قػػػػكات االحػػػػتالؿ االمريكػػػػ   ػػػػ  العػػػػراؽ منػػػػذ بػػػػد  الغػػػػزك 

يػػػػػػػػد عمػػػػػػػػ  كحػػػػػػػػدة العػػػػػػػػراؽ, كبهػػػػػػػػذا تحػػػػػػػػبط التػػػػػػػػأثير المػػػػػػػػدمر كذلػػػػػػػػؾ مػػػػػػػػف  ػػػػػػػػالؿ التأك
لالنقسػػػػػػػػػػ م ت الط ئفيػػػػػػػػػػ , كالدينيػػػػػػػػػػ , كااليدلكجيػػػػػػػػػػ  العراقيػػػػػػػػػػ  عمػػػػػػػػػػ  االمػػػػػػػػػػف القػػػػػػػػػػكم  

 االيران .

تعتبػػػػر زيػػػػػ رة ن ئػػػػػب رئػػػػػيس الػػػػػكزرا  العراقػػػػػ  بػػػػرهـ صػػػػػ ل  الػػػػػ  ايػػػػػراف هػػػػػ  الث نيػػػػػ  
بعػػػػػد ن ئػػػػػب الػػػػػرئيس العراقػػػػػ   3001 ػػػػػ  شػػػػػهر اب لمسػػػػػؤكؿ عراقػػػػػ  كبيػػػػػر الػػػػػ  طهػػػػػراف 

ابػػػػػػػراهيـ الجعفػػػػػػػرم, ك يػػػػػػػر هػػػػػػػ تيف الزيػػػػػػػ رتيف  ػػػػػػػ ف الفتػػػػػػػرة التػػػػػػػ  اعقبػػػػػػػت سػػػػػػػقكط النظػػػػػػػ ـ 
البعثػػػػػػ  الب ئػػػػػػد شػػػػػػهدت ك ػػػػػػكد متعػػػػػػددة مػػػػػػف العػػػػػػراؽ تػػػػػػزكر طهػػػػػػراف,   لبيػػػػػػ  تمػػػػػػؾ الك ػػػػػػكد 
ك نػػػػػػت تبحػػػػػػث مػػػػػػ  المسػػػػػػؤكليف االيػػػػػػرانييف سػػػػػػبؿ النهػػػػػػكض ب لشػػػػػػأف االقتصػػػػػػ دم العراقػػػػػػ  

 .(0)ة م  بعد صداـ حسيفبفتر 
كاسػػػػػػػتمرت زيػػػػػػػ رات المسػػػػػػػؤكليف العػػػػػػػراقييف الػػػػػػػ  ايػػػػػػػراف ك ػػػػػػػ  هػػػػػػػذا االطػػػػػػػ ر قػػػػػػػ ؿ 
ككسػػػػػػػرت رسػػػػػػػكؿ ن ئػػػػػػػب رئػػػػػػػيس اقمػػػػػػػيـ كردسػػػػػػػت ف العػػػػػػػراؽ الػػػػػػػذم زار طهػػػػػػػراف  ػػػػػػػ  شػػػػػػػهر 

اف زي رتػػػػػػػػػ  الػػػػػػػػػ  ايػػػػػػػػػراف تػػػػػػػػػأت  ضػػػػػػػػػمف زيػػػػػػػػػ رات المسػػػػػػػػػؤكليف العػػػػػػػػػراقييف  3008نيسػػػػػػػػػ ف 
ي  االيرانيػػػػػ  كذكػػػػػر ككسػػػػػرت اف زيػػػػػ رة قيػػػػػ دات كاالكػػػػػراد الدكريػػػػػ  الػػػػػ  الجمهكريػػػػػ  االسػػػػػالم

                                                 

كرد  38/9/3001سػػت ر ن صػػر, الزيػػ رات العراقيػػ  اليػػراف, كالػػرد المفقػػكد, شػػبك  العػػراؽ الثق  يػػ ,  (0)
 www.iraqcenter.neb/vb/showthread.php.t=8762عم  المكق  الت ل : 



 

 
 

اقمػػػػػيـ كردسػػػػػت ف مسػػػػػتمرة الػػػػػ  ايػػػػػراف كهػػػػػ  زيػػػػػ رات متب دلػػػػػ  كهػػػػػذا لػػػػػيس امػػػػػرا  ريبػػػػػ  بػػػػػؿ 
 .(0)يدؿ عم  مدل مك ن  العالق ت الثن ئي  عم  ك    االصعدة

ك ػػػػػػػ  اطػػػػػػػ ر اسػػػػػػػتمرار الزيػػػػػػػ رات المتب دلػػػػػػػ  بػػػػػػػيف العػػػػػػػراؽ كايػػػػػػػراف كصػػػػػػػؿ رئػػػػػػػيس 
 3002مػػػػػػػ لك  الػػػػػػػ  طهػػػػػػػراف  ػػػػػػػ  الرابػػػػػػػ  مػػػػػػػف كػػػػػػػ نكف االكؿ الػػػػػػػكزرا  العراقػػػػػػػ  نػػػػػػػكرم ال

بحػػػػػػث  يهػػػػػػ  العالقػػػػػػ ت الثن ئيػػػػػػ  بػػػػػػيف البمػػػػػػديف كالتقػػػػػػ  المػػػػػػ لك  الػػػػػػرئيس االيرانػػػػػػ  الجديػػػػػػد 
حسػػػػػف ركحػػػػػ ن  ككزيػػػػػر ال  رجيػػػػػ  محمػػػػػد جػػػػػكاد ظريػػػػػؼ كاالمػػػػػيف العػػػػػ ـ لممجمػػػػػس االعمػػػػػ  

قػػػػػػ ت ل مػػػػػػف القػػػػػػكم  عمػػػػػػ  شػػػػػػم  ت  كاكػػػػػػد السػػػػػػيد المػػػػػػ لك  عمػػػػػػ  ضػػػػػػركرة تكسػػػػػػي  العال
 .(3)الثن ئي     المج الت السي سي  كاالقتص دي 

كػػػػػ نكف الثػػػػػ ن   01كقػػػػػد زار محمػػػػػد جػػػػػكاد ظريػػػػػؼ كزيػػػػػر ال  رجيػػػػػ  االيرانػػػػػ   ػػػػػ  
العػػػػػراؽ كقػػػػػ ؿ  ػػػػػػ  مػػػػػؤتمر صػػػػػػحف  مشػػػػػترؾ مػػػػػػ  نظيػػػػػر  هكشػػػػػػي ر زيبػػػػػ رم )اننػػػػػػ   3001

بفػػػػػػػ رغ الصػػػػػػػبر نترقػػػػػػػب زيػػػػػػػ رة زيبػػػػػػػ رم الػػػػػػػ  ايػػػػػػػراف حتػػػػػػػ  يتسػػػػػػػن  لنػػػػػػػ  انهػػػػػػػ   االتف قػػػػػػػ ت 
مم  المتعمقػػػػػ  بمشػػػػػ كؿ الحػػػػػدكد البريػػػػػ  , كالبحريػػػػػ  بػػػػػيف البمػػػػػديف كمنهػػػػػ  شػػػػػط العػػػػػرب الشػػػػػ 

كمػػػػػػ  اف هنػػػػػػ ؾ ك ػػػػػػديف مػػػػػػف البمػػػػػػديف منكبػػػػػػ ف عمػػػػػػ  اعػػػػػػداد هػػػػػػذ  االتف قػػػػػػ ت التػػػػػػ  تمهػػػػػػد 
بػػػػػدكره  ل رضػػػػػي  ل  ػػػػػ دة المثمػػػػػ  مػػػػػف شػػػػػط العػػػػػرب ممػػػػػ  يصػػػػػب  ػػػػػ  مصػػػػػمح  الشػػػػػعبيف 

 رجيػػػػػ  االيرانػػػػػ  العالقػػػػػ ت بػػػػػيف الجػػػػػ ريف( مػػػػػف ج نبػػػػػ  قػػػػػ ؿ زيبػػػػػ رم )بحثنػػػػػ  مػػػػػ  كزيػػػػػر ال 
البمػػػػديف, كقػػػػد حققنػػػػ   ػػػػالؿ الفتػػػػرة الم ضػػػػي  انجػػػػ زات كبيػػػػرة بتسػػػػكي  الكثيػػػػر مػػػػف القضػػػػ ي  
كمشػػػػػ كؿ الحػػػػػدكد كلػػػػػدين   ػػػػػ  طهػػػػػراف ك ػػػػػد  نػػػػػ  كقػػػػػ نكن   ػػػػػ  جميػػػػػ  الػػػػػكزارات المعنيػػػػػ  

                                                 

ن ئب رئيس اقميـ كردست ف: تب دؿ الزي رات بيف ايراف كالعػراؽ مؤشػر عمػ  مت نػ  عالقػ ت البمػديف ,  (0)
 كرد عم  المكق : 09/1/3008اقميـ كردست ف  مكق  حككم 

www.krg.orglald.aspx2.a=28916a1=148r=818s=010000 
حمػػػز  مصػػػطف , المػػػ لك  يبػػػدأ زيػػػ رة الػػػ  ايػػػراف كسػػػط  ال ػػػ ت عميقػػػ  دا ػػػؿ مككنػػػ ت التحػػػ لؼ  (3)

 0, ص  9/03/3002, 03980الشيع , الشرؽ االكسط )لندف( , العدد 



 

 

بغيػػػػػ  التهيئػػػػػ  لعػػػػػالج المشػػػػػ كؿ الب قيػػػػػ   ػػػػػ  الحػػػػػدكد النهريػػػػػ  كشػػػػػط العػػػػػرب كتنظيفػػػػػ  مػػػػػف 
 .(0)رؽ ل   دة من ال كا

 -مشاكل الح(و( الب ي  والبح ي : .1
بحضػػػػػػػكر  0919مػػػػػػػ يس  20تػػػػػػػـ التكقيػػػػػػػ  عمػػػػػػػ  مع هػػػػػػػدة أرضػػػػػػػرـك الث نيػػػػػػػ   ػػػػػػػ  

المنػػػػػػػػدكبيف البريطػػػػػػػػ ن  كالركسػػػػػػػػ . كتعػػػػػػػػد أكؿ مع هػػػػػػػػدة حػػػػػػػػدكد تتعػػػػػػػػرض ب لػػػػػػػػذكر لشػػػػػػػػط 
د, كتعهػػػػػدت الحككمػػػػػػ  العثم نيػػػػػ  رسػػػػػػمي  العػػػػػرب, حيػػػػػث تػػػػػػـ الت كيػػػػػد عمػػػػػػ  قضػػػػػي  الحػػػػػػدك 

ب لسػػػػػم ح إليػػػػػراف بكضػػػػػ  يػػػػػده  عمػػػػػ  مدينػػػػػ  كمينػػػػػ   المحمػػػػػرة, المرسػػػػػ , كجزيػػػػػرة  ضػػػػػر 
كعبػػػػػ داف, كاالراضػػػػػ  الكاقعػػػػػ  عمػػػػػ  الضػػػػػف  الشػػػػػرقي  )اليسػػػػػرل( مػػػػػف شػػػػػط العػػػػػرب التػػػػػ  
تقطنهػػػػ  قب ئػػػػؿ معتػػػػرؼ بهػػػػ  ب نهػػػػ  مػػػػف رع يػػػػ  ايػػػػراف. كمػػػػ  حػػػػددت المع هػػػػدة تف صػػػػيؿ ذلػػػػؾ 

  ايػػػػػػراف لمدكلػػػػػػ  العثم نيػػػػػػ  مق بػػػػػػؿ هػػػػػػذا التنػػػػػػ زؿ حيػػػػػػث نصػػػػػػت عمػػػػػػ  )تتنػػػػػػ زؿ كمػػػػػػ  تقدمػػػػػػ
الحككمػػػػػ  االيرانيػػػػػ  عػػػػػف كػػػػػؿ م لهػػػػػ  مػػػػػف ادعػػػػػ  ات  ػػػػػ  منطقػػػػػ  شػػػػػهرزكر. أمػػػػػ  الحػػػػػدكد 
الممتػػػػدة مػػػػف المحمػػػػرة  ػػػػ  الجنػػػػكب كالػػػػ  الشػػػػم ؿ منهػػػػ  كلػػػػـ يػػػػأت ذكػػػػػػره   ػػػػػ  المع هػػػػدة 

 .(3)  مع هدات الحقػػ مطمق   ػقد تػرؾ امػػر تسكيقه  بمكجب بند نه ئ   ػػ
كقبػػػػػػػؿ التكقيػػػػػػػ  عمػػػػػػػ  المع هػػػػػػػدة  ألحقػػػػػػػت بهػػػػػػػ  مذكػػػػػػػػرة  0919نيسػػػػػػػ ف  36ك ػػػػػػػ  

ايضػػػػػػ حي  حػػػػػػػكؿ بعػػػػػػض الشػػػػػػركط الػػػػػػكاردة  يهػػػػػػ  تقدمػػػػػػػػت بػػػػػػػه  الحككمػػػػػػػػ  العثم نيػػػػػػػ  الػػػػػػػ  
السػػػػػػفيريف الكسػػػػػػيطيف  ػػػػػػػػ  اسػػػػػػت نبكؿ طمبػػػػػػت مػػػػػػػ  يعنيػػػػػػ  )المرسػػػػػػ ( الػػػػػػػذم تن زلػػػػػػت عنػػػػػػ  

ال يعنػػػػػػػ  انهػػػػػػ  تن زلػػػػػػت عػػػػػػػػف االراضػػػػػػ  التػػػػػػ  ت ػػػػػػص الدكلػػػػػػ  كاكػػػػػػػدت اف تن زلهػػػػػػ  هػػػػػػػذا 
العثم نيػػػػ   ػػػػ  الضػػػػف  اليسػػػػرل حتػػػػ   ػػػػ  ح لػػػػ  اق مػػػػ  القب ئػػػػؿ االيرانيػػػػ  بشػػػػكؿ جزئػػػػ  اك 
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كمػػػػ  عمػػػػ  الضػػػػف  كال يحػػػػؽ إليػػػػراف تحػػػػت ام ادعػػػػ   المط لبػػػػ  ب لمنػػػػ طؽ الكاقعػػػػ  عمػػػػػ  
لمسػػػػػػتمرة بػػػػػػػيف الضػػػػػػف  اليمنػػػػػػ  مػػػػػػف شػػػػػػػط العػػػػػػرب. كالكاقػػػػػػ  اف حممػػػػػػ  القب ئػػػػػػػؿ العربيػػػػػػ  ا

ضػػػػػفت  شػػػػػط العػػػػػرب ككنػػػػػت كطنػػػػػ  كاحػػػػػدا ب لنسػػػػػب  لتمػػػػػؾ القب ئػػػػػؿ  ػػػػػ ف كثيػػػػػرا مػػػػػف قب ئػػػػػؿ 
كعػػػػػػب كالمحيسػػػػػػف ك يرهػػػػػػ  مػػػػػػف قب ئػػػػػػؿ االهػػػػػػكاز ك نػػػػػػت تسػػػػػػكف عمػػػػػػ  طػػػػػػكؿ ضػػػػػػف  شػػػػػػط 
العػػػػػرب اليمنػػػػػ   ػػػػػ  البصػػػػػرة كلػػػػػـ يمكػػػػػف اع قػػػػػ  انتق لهػػػػػ  بػػػػػيف الضػػػػػفتيف كهػػػػػـ  ػػػػػ  الكقػػػػػت 

هنػػػػػ  جػػػػػ   تأكيػػػػػد الدكلػػػػػ  العثم نيػػػػػ   ػػػػػ   نفسػػػػػ  يممكػػػػػكف شػػػػػه دة الجنسػػػػػي  العثم نيػػػػػ . كمػػػػػف
مػػػػػػذكرته  اإليضػػػػػػ حي  بعػػػػػػدـ اعطػػػػػػ   ايػػػػػػراف الحػػػػػػؽ تحػػػػػػت ام ادعػػػػػػ   ب لمط لبػػػػػػ  بهػػػػػػـ اك 

 .(0)بمن طؽ سكن هـ
كبعػػػػػػد دراسػػػػػػ  المػػػػػػذكرة العثم نيػػػػػػ  اجػػػػػػ ب السػػػػػػفيراف البريطػػػػػػ ن  كالركسػػػػػػ  بمػػػػػػذكرة 

كاقػػػػػ  مشػػػػػترك  شػػػػػممت تأكيػػػػػدا اكثػػػػػر كضػػػػػكح  ج  تهػػػػػ  )اف مرسػػػػػ  المحمػػػػػرة هػػػػػك القسػػػػػـ ال
مق بػػػػؿ مدينػػػػ  المحمػػػػرة  ػػػػ  قنػػػػ ة الحفػػػػ ر  قػػػػط )الممػػػػر المػػػػ ئ  الػػػػذم يصػػػػؿ نهػػػػر كػػػػ ركف 
بشػػػػػط العػػػػػرب( الػػػػػ  مسػػػػػ    تبعػػػػػد مػػػػػيال مػػػػػف نقطػػػػػ  اندم جػػػػػ  بشػػػػػط العػػػػػرب ال الرسػػػػػك  ػػػػػ  
شػػػػط العػػػػرب ب لػػػػذات, كهػػػػذا التفسػػػػير ال يتحمػػػػؿ تعريفػػػػ  ا ػػػػر  ػػػػ  معنػػػػ  ( كيصػػػػرح كػػػػذلؾ 

رس الحػػػػؽ بأيػػػػ  حجػػػػ  ك نػػػػت  ػػػػ  اف تقػػػػدـ الممػػػػثالف المكقعػػػػ ف ب نػػػػ  )سػػػػكؼ ال يكػػػػكف لفػػػػ 
ادعػػػػػػػ  ات حػػػػػػػكؿ المنػػػػػػػ طؽ الك ئنػػػػػػػ  عمػػػػػػػ  الضػػػػػػػف  اليمنػػػػػػػ  مػػػػػػػف شػػػػػػػط العػػػػػػػرب كال حػػػػػػػكؿ 
االراضػػػػػػػػ  الع ئػػػػػػػػدة لمدكلػػػػػػػػ  العثم نيػػػػػػػػ  عمػػػػػػػػ  الضػػػػػػػػف  اليسػػػػػػػػرل التػػػػػػػػ  تقطنهػػػػػػػػ  العشػػػػػػػػ ئر 

كقػػػػد كا ػػػػؽ الشػػػػ   محمػػػػد عمػػػػ  رضػػػػ  عمػػػػ  االيضػػػػ ح ت  (3)العربيػػػػ  مػػػػف كعػػػػب كالمحيسػػػػف
دكلتيف الكسػػػػيطتيف الػػػػ  البػػػػ ب العػػػػ ل  , كعميػػػػ  أبمػػػػ  ميػػػػرزا محمػػػػد التػػػػ  قػػػػدمه  ممػػػػثال الػػػػ

عمػػػػػ   ػػػػػ ف السػػػػػفيريف البريطػػػػػ ن  كالركسػػػػػ  مكا قػػػػػ  حككمتػػػػػ  عمػػػػػ  مػػػػػذكرتهم  كانػػػػػ  ابمػػػػػ  
منػػػػػػدكب حككمتػػػػػػ   ػػػػػػ  ارضػػػػػػرـك لمتكقيػػػػػػ  عمػػػػػػ  مسػػػػػػكدة المع هػػػػػػدة. كبعػػػػػػد عشػػػػػػر  اشػػػػػػهر 
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السػػػػػت ن  بنػػػػػ   تقريبػػػػػ  مػػػػػف تكقيػػػػػ  المنػػػػػدكبيف حضػػػػػر السػػػػػفير االيرانػػػػػ   ػػػػػ  بػػػػػ ريس الػػػػػ  ا
عمػػػػ  صػػػػدكر االكامػػػػر لػػػػ , كهػػػػك  ػػػػ  طريقػػػػ  الػػػػ  طهػػػػراف رئػػػػ ـ بػػػػ يراـ  لمػػػػدكلتيف كتبػػػػ دؿ 

ـ كعميػػػػػػػ  يمكػػػػػػػف القػػػػػػػكؿ انػػػػػػػ   ػػػػػػػالؿ مع هػػػػػػػدة 0919اذار سػػػػػػػن   30الكثػػػػػػػ ئؽ ذلػػػػػػػؾ  ػػػػػػػ  
ار ػػػػػػرـك الث نيػػػػػػ  اف الدكلػػػػػػ  العثم نيػػػػػػ  تن زلػػػػػػت عػػػػػػف اقمػػػػػػيـ عربػػػػػػ  تسػػػػػػكن  قب ئػػػػػػؿ كعػػػػػػب 

منػػػػ طؽ لػػػػـ تكػػػػف ت بعػػػػ  إليػػػػراف مػػػػف قبػػػػؿ. كقػػػػد جػػػػرل العربيػػػػ  الػػػػ  ايػػػػراف يعنػػػػ  اف تمػػػػؾ ال
تب دلهػػػػػػ  ب عتب رهػػػػػػ  مػػػػػػف المنػػػػػػ طؽ المتنػػػػػػ زع عميهػػػػػػ  كاصػػػػػػبحت الحػػػػػػدكد بنػػػػػػ   عمػػػػػػ  هػػػػػػذا 
التنػػػػػػ زؿ )بػػػػػػيف الػػػػػػدكلتيف( هػػػػػػ  الضػػػػػػف  اليسػػػػػػػرل لشػػػػػػط العػػػػػػرب كاف سػػػػػػي دة ايػػػػػػراف عمػػػػػػػ  
المحمػػػػرة كتنقمهػػػػػ  ال تشػػػػػمؿ شػػػػػط العػػػػػرب بػػػػػ م شػػػػػكؿ مػػػػػف االشػػػػػك ؿ. كاف مرسػػػػػ  المحمػػػػػرة 

عمػػػػػ  قنػػػػػ ة الحفػػػػػ ر ) ػػػػػ  مصػػػػػب نهػػػػػر الكػػػػػ ركف( ال عمػػػػػ  شػػػػػط العػػػػػرب كبهػػػػػذا  ػػػػػ ف يقػػػػػ  
مع هػػػػػدة ار ػػػػػرـر الث نيػػػػػ  ر ػػػػػـ انهػػػػػ  جػػػػػ  ت عمػػػػػ  حسػػػػػ ب الحػػػػػؽ العربػػػػػ   ػػػػػ  المنطقػػػػػ  ك 
قػػػػػد نظمػػػػػت الحػػػػػدكد بػػػػػيف الػػػػػدكلتيف العثم نيػػػػػ  كاإليرانيػػػػػ  كاسػػػػػتمرت مػػػػػ  بعػػػػػض التعػػػػػديالت 

 .  (0)كااليراني  بعدئذبعد االس س    قض ي  الحدكد بيف الدكلتيف العراقي  
كقػػػػػػد عػػػػػػ دت ايػػػػػػراف كأثػػػػػػ رت مشػػػػػػكم  الحػػػػػػدكد بػػػػػػيف البمػػػػػػديف محتجػػػػػػ  بػػػػػػ ف مع هػػػػػػدة 

لػػػػػـ يصػػػػػ دؽ عميػػػػػ  مػػػػػف قبػػػػػؿ المجمػػػػػس  0802ار ػػػػػرـك كالبركتككػػػػػكؿ الممحػػػػػؽ بهػػػػػ  عػػػػػ ـ 
االيرانػػػػػػ  كلجػػػػػػ  العػػػػػػراؽ الػػػػػػ  عصػػػػػػب  االمػػػػػػـ كيتكسػػػػػػط عصػػػػػػب  االمػػػػػػـ كأتػػػػػػ تكرؾ الػػػػػػرئيس 

دت الحككمػػػػػػ  العراقيػػػػػػ  أنػػػػػػذلؾ دكف الرجػػػػػػكع كعقػػػػػػ 0829الػػػػػػذم تػػػػػػـ تكقيػػػػػػ  مع هػػػػػػد  عػػػػػػ ـ 
الػػػػػ  رأم الشػػػػػعب العراقػػػػػ  مػػػػػ  الحككمػػػػػ  اإليرانيػػػػػ  سمسػػػػػم  مػػػػػف المع هػػػػػدات, كاالتف قػػػػػ ت, 
كالبركتككػػػػػػػكالت التػػػػػػػ  كػػػػػػػ ف كاضػػػػػػػح  اف الكثيػػػػػػػر منهػػػػػػػ  يحقػػػػػػػؽ لمج نػػػػػػػب االيرانػػػػػػػ  مكسػػػػػػػب ن 
جديػػػػػػػػدان, لػػػػػػػػـ تكػػػػػػػػف اال مبيػػػػػػػػ  العراقيػػػػػػػػ  راضػػػػػػػػي  عػػػػػػػػف ام مػػػػػػػػف التنػػػػػػػػ زالت التػػػػػػػػ  قػػػػػػػػدمته  
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حككمػػػػػػ  العراقيػػػػػػ  ل يػػػػػػرانييف ثػػػػػػـ عػػػػػػ ش الطر ػػػػػػ ف عصػػػػػػران ذهبيػػػػػػ ن مػػػػػػف العالقػػػػػػ ت كعقػػػػػػدا ال
 .(0) كحمؼ بغداد ()احال  ن كميث ؽ سعد آب د

التػػػػػػػػػ   0829شػػػػػػػػػككت ايػػػػػػػػػراف بشػػػػػػػػػرعي  اتف قيػػػػػػػػػ   0898ك ػػػػػػػػػ  تشػػػػػػػػػريف الثػػػػػػػػػ ن  
رسػػػػمت الحػػػػدكد عنػػػػد  ػػػػط ادنػػػػ  درجػػػػ ت الجػػػػزر مػػػػف الج نػػػػب االيرانػػػػ  كاعطػػػػ  العػػػػراؽ 

ة المالحػػػػػ . كقػػػػػد منحػػػػػت االتف قيػػػػػ  امتيػػػػػ زاف إليػػػػػراف االكؿ اقػػػػػرار  ػػػػػط السػػػػػيطرة عمػػػػػ  قنػػػػػ 
التػػػػػػ لكؾ )ال ػػػػػػط الكسػػػػػػط  لمنقػػػػػػؿ( لثم نيػػػػػػ  كيمػػػػػػك متػػػػػػرات حػػػػػػكؿ مينػػػػػػ   عبػػػػػػ داف كالسػػػػػػم ح 
لممراكػػػػب الحربيػػػػ  أليػػػػ  دكلػػػػ  ب لػػػػد كؿ الػػػػ  المػػػػكان  االيرانيػػػػ  عبػػػػر النهػػػػر. ك ػػػػ  كػػػػ نكف 

فػػػػػػت  ال ػػػػػػالؼ بإلغػػػػػػ   االتف قيػػػػػػ  رد عبػػػػػػدالكريـ ق سػػػػػػـ عمػػػػػػ  اعػػػػػػ دة ايػػػػػػراف ل 0898االكؿ 
كادعػػػػػ   السػػػػػي دة عمػػػػػ  منطقػػػػػ  المرسػػػػػ  حػػػػػكؿ عبػػػػػ داف كردت ايػػػػػراف عندئػػػػػذ بػػػػػزعـ مضػػػػػ د 
حػػػػكؿ هػػػػػدؼ مركػػػػػز القنػػػػػ ة عبػػػػػر شػػػػػط العػػػػرب أدت الحػػػػػكادث بػػػػػيف الطػػػػػر يف عمػػػػػ  ايقػػػػػ ؼ 

كلكػػػػػػف بحمػػػػػػكؿ نيسػػػػػػ ف مػػػػػػف ذلػػػػػػؾ العػػػػػػ ـ  0860المالحػػػػػػ   ػػػػػػ  شػػػػػػط العػػػػػػرب  ػػػػػػ  أكائػػػػػػؿ 
  تهػػػػػ  ب لتفػػػػػ كض. كتف قمػػػػػت مشػػػػػكم  شػػػػػط العػػػػػرب جػػػػػرا  اتفقػػػػػت القكتػػػػػ ف عمػػػػػ  تسػػػػػكي   ال

تأكيػػػػػد عبػػػػػدالكريـ ق سػػػػػـ عمػػػػػ  المصػػػػػ ل  العربيػػػػػ   ػػػػػ  ال مػػػػػي  كحػػػػػدث تحػػػػػكؿ ا ػػػػػر عػػػػػف 
سي سػػػػػػػػػ  النظػػػػػػػػػ ـ القػػػػػػػػػديـ كبػػػػػػػػػدأ ب الدعػػػػػػػػػ   بعراقيػػػػػػػػػ  عربسػػػػػػػػػت ف )االسػػػػػػػػػـ العربػػػػػػػػػ  القمػػػػػػػػػيـ 
 كزسػػػػػت ف  ػػػػػ  ايػػػػػراف( الػػػػػذم يمتػػػػػد مػػػػػف ديز ػػػػػكؿ كاالحػػػػػكاز الػػػػػ  ال مػػػػػي , كيضػػػػػـ ا مبيػػػػػ  

                                                 

() :9هػػك مع هػػدة عػػدـ اعتػػدا  كقعتهػػ  , تركيػػ  , ايػػراف , العػػراؽ, ا غ نسػػت ف  ػػ   -ميثػػ ؽ سػػعد آبػػ د 
. كقد استمر الميث ؽ  مس  اعكاـ. كقػد كقػ  الميثػ ؽ  ػ  قصػر سػعد آبػ د بطهػراف 0829تمكز 

كسػػط الكبيػػر تزعمهػػ  الممػػؾ محمػػد ظػػ هر شػػ   مػػف ككػػ ف جػػز ا مػػف مبػػ درة لعالقػػ ت الشػػرؽ اال
كد ؿ حيز التنفيػذ  ػ   0829حزيراف  39ا غ نست ف. كقد تـ تب دؿ التصديق ت    طهراف    

. لمزيػد 0829تمػكز 08نفس اليك كقد سجؿ )اكدع( ضمف سمسم  مع هػدات عصػب  االمػـ  ػ  
   -قػػػػػػػػ  التػػػػػػػػ ل :مػػػػػػػف المعمكمػػػػػػػػ ت انظػػػػػػػر ميثػػػػػػػػ ؽ سػػػػػػػعد آبػػػػػػػػ د مكقػػػػػػػ  المعر ػػػػػػػػ  كرد عمػػػػػػػ  المك 

www.marefa.org/index.php/ 
, 0880-0899عبػػػدال  لؽ ن صػػػر شػػػكم ف , الط ئفيػػػ  السي سػػػي   ػػػ  العػػػراؽ )العهػػػد الجمهػػػكرم( ( 0)

 .300مصدر سبؽ ذكر  , ص 



 

 

رانيػػػػػػ  مػػػػػػف ذكم اصػػػػػػكؿ عربيػػػػػػ . ك ػػػػػػ  كقػػػػػػت نفسػػػػػػ  تػػػػػػـ تشػػػػػػجي  المزيػػػػػػد طمبػػػػػػ  ال مػػػػػػي  اي
عمػػػػػػػ  االلتحػػػػػػػ ؽ ب لج معػػػػػػػ ت العراقيػػػػػػػ  كتحػػػػػػػكؿ اهتمػػػػػػػ ـ االعػػػػػػػالـ العراقػػػػػػػ  الػػػػػػػ  قضػػػػػػػ ي  

صػػػػدر قػػػػرار مػػػػف مجمػػػػس الػػػػكزرا  العراقػػػػ  بتسػػػػمي  ال مػػػػي  رسػػػػمي   0860ال مػػػػي . ك ػػػػ  
ـك بػػػػػذلؾ كقػػػػد ا ضػػػػػبت هػػػػػذ  بػػػػ ل مي  العربػػػػػ   ػػػػ  سػػػػػ بق  لمعػػػػراؽ كػػػػػأكؿ دكلػػػػ  عربيػػػػػ  تقػػػػ

 .(0)االعم ؿ سيم  االجرا  اال ير ايراف كثيرا
كقػػػ  العػػػراؽ كايػػػراف اتف قيػػػ  لتنظػػػيـ الحػػػدكد بينهمػػػ   0899ك ػػػ  السػػػ دس مػػػف اذار 

بكسػػ ط  الجزائػػر بػػدت لمعظػػـ المػػراقبيف انقالبػػ  لسي سػػ  كػػال الجػػ نبيف. لقػػد حققػػت االتف قيػػ  
ت عم  اف الحدكد بيف ايراف كالعػراؽ متحػدة ك قػ  معظـ اهداؼ الش     لفقرات الرسمي  نص

اال اف الت لكؾ سيككف  ط الحدكد    شػط  0801-0802لبركتكككؿ است نبكؿ المبـر    
 0868الػػ   0829العػػرب, ممػػ  سػػيؤدم الػػ  اضػػ    الشػػرعي  عمػػ  الغػػ   الشػػ   لمع هػػدة 

لمنػػػ  التسػػػمؿ كب لمق بػػػؿ اتفػػػؽ كػػػال الطػػػر يف عمػػػ  مم رسػػػ  رق بػػػ  صػػػ رم  عمػػػ  حػػػدكدهم  
الت ريبػػػػ  كالػػػػذم يعنػػػػ  مػػػػف حيػػػػث الكاقػػػػ  أنهػػػػ   الػػػػدعـ االيرانػػػػ  ل كػػػػراد كاعترا ػػػػ تهـ عػػػػ ـ 

كت مػػ  العراقيػػكف عػػف المط لػػب العربيػػ  بػػ قميـ  كزسػػت ف النػػ طؽ ب لعربيػػ   0802-0801
 ضال عف الجزر    ال مي  كلمكا قتهـ عم  كقؼ اعم ؿ الت ريب  قد  فضكا مف دعمهػـ 

ديػػػػػ  إليػػػػػراف التػػػػػ  تت ػػػػػذ مػػػػػف بغػػػػػداد مقػػػػػر لهػػػػػ  سػػػػػيم  الحػػػػػزب الػػػػػديمقراط  لمعن صػػػػػر المع 
 .(3)الكردست ن  االيران  المعركؼ )بيج ؾ( كمتمردم ظف ر الع مميف    سمطن  عم ف

جػػػػػػػػرت مف كضػػػػػػػػ ت كاتصػػػػػػػػ الت عديػػػػػػػػدة مػػػػػػػػف اجػػػػػػػػؿ  0899كبعػػػػػػػػد اتف قيػػػػػػػػ  عػػػػػػػػ ـ 
ت كضػػػػػػ  بنكدهػػػػػػ  مكضػػػػػػ  التطبيػػػػػػؽ ب  صػػػػػػ  تمػػػػػػؾ التػػػػػػ  تتعمػػػػػػؽ بت طػػػػػػيط الحػػػػػػدكد كتثبيػػػػػػ
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الػػػػػػػػػػدع م ت الحدكديػػػػػػػػػػػ , كالشػػػػػػػػػػػؤكف اال ػػػػػػػػػػرل ذات الطػػػػػػػػػػػ ب  الفنػػػػػػػػػػػ . كقػػػػػػػػػػد تػػػػػػػػػػػـ تكقيػػػػػػػػػػػ  
 -:(0)البركتكككالت االس سي  الثالث  المستندة عم  االتف قي  ه 

 بركتكككؿ تحديد الحدكد النهري -أ

 بركتكككؿ اع دة ت طيط الحدكد -ب

 بركتكككؿ االمف عم  الحدكد -ج
جػرد د ػكؿ االتف قيػ  حيػز التطبيػؽ إذ صػ ر كعمي  لقد حققت ايراف مكسػب  مب شػرا بم

كصػػفه   ػػ  شػػط العػػػرب بمث بػػ  الشػػريؾ  ػػػ  السػػي دة عمػػ  الجػػز  االكبػػػر منػػ  اسػػتن دان الػػػ  
اعػػ دة تحديػػد الحػػدكد منػػ  عمػػ  اسػػ س ق عػػد  التػػ لكؾ. ك ػػ  مق بػػؿ ذلػػؾ كا قػػت ايػػراف عمػػ  

اجػػرا ات تسػػميـ  الت مػػ  عػػف االراضػػ  المتجػػ كز عميهػػ  كايقػػ ؼ الػػدعـ لمحركػػ  الكرديػػ  لكػػف
االراضػػػػ  تعثػػػػرت  يمػػػػ  بعػػػػد بسػػػػبب الظػػػػركؼ التػػػػ  بػػػػ ت يعيشػػػػه  نظػػػػ ـ الشػػػػ   بػػػػيف سػػػػنت  

كالت  تم ضت عف اندالع الثكرة االسالمي  بقيػ دة ايػ  ا  العظمػ  ركح  (3)0898ك0899
 ا  المكسكم االم ـ ال مين  )قدس سر (.

لعػػػػراؽ كايػػػػراف ك ػػػػ  تطػػػػكر مهػػػػـ بعػػػػد انهػػػػ   نظػػػػ ـ الط  يػػػػ  صػػػػداـ حسػػػػيف اتفػػػػؽ ا
 36عمػػػػػ  تنفيػػػػػذ اتف قيػػػػػ  الجزائػػػػػر لترسػػػػػيـ الحػػػػػدكد بعػػػػػد اف اجػػػػػرل هكشػػػػػي ر زيبػػػػػ رم يػػػػػـك 

مب حثػػػػػ ت سي سػػػػػي  ك نيػػػػػ  مػػػػػ  كزيػػػػػر   رجيػػػػػ  ايػػػػػراف محمػػػػػد جػػػػػكاد ظريػػػػػؼ  3001شػػػػػب ط 
 ػػػػػػ  طهػػػػػػراف حػػػػػػكؿ قضػػػػػػ ي  شػػػػػػط العػػػػػػرب كالحػػػػػػدكد البريػػػػػػ  كاالنهػػػػػػ ر لحدكديػػػػػػ  مبينػػػػػػ  اف 

كر بػػػػػػػػػ  مشػػػػػػػػػترك  لمع لجػػػػػػػػػ  القضػػػػػػػػػ ي   )المب حثػػػػػػػػػ ت جػػػػػػػػػرت  ػػػػػػػػػ  اجػػػػػػػػػكا  كديػػػػػػػػػ  كبنػػػػػػػػػ    
المطركحػػػػػػػ  ك ػػػػػػػؽ مبػػػػػػػدأ حسػػػػػػػف الجػػػػػػػكار كالحقػػػػػػػكؽ كالتزامػػػػػػػ ت البمػػػػػػػديف(. كاضػػػػػػػ  ت كزارة 
ال  رجيػػػػػػػ  العراقيػػػػػػػ   ػػػػػػػ  بيػػػػػػػ ف صػػػػػػػدر عنهػػػػػػػ  اف )الجػػػػػػػ نبيف استعرضػػػػػػػ  نتػػػػػػػ ئ  اجتمػػػػػػػ ع 

                                                 

د.عمػػ  عبػػد  محمػػكد, العالقػػ ت االيرانيػػ   ػػ  ضػػك  حػػركب ال مػػي  كاالحػػتالؿ االمريكػػ , مصػػدر  (0)
 90سبؽ ذكر , ص 

 .90المصدر نفس , ص  (3)



 

 

المجػػػػ ف الفنيػػػػ  المشػػػػترك  كالتقػػػػدـ الكبيػػػػر الػػػػذم تحقػػػػؽ  ػػػػ  مجػػػػ ؿ كضػػػػ  االليػػػػ ت لتسػػػػكي  
  الع لقػػػػػ  كالػػػػػػت مص مػػػػػف تركػػػػػػ  الحػػػػػرب الك رثيػػػػػػ  كالمكاجهػػػػػ  كالعػػػػػػدا  بػػػػػػيف ك  ػػػػػ  القضػػػػػػ ي

البمػػػػػػػػديف كالشػػػػػػػػعبيف الصػػػػػػػػديقيف( كاكضػػػػػػػػحت ال  رجيػػػػػػػػ  العراقيػػػػػػػػ  اف )الجػػػػػػػػ نبيف تكصػػػػػػػػال 
الػػػػػػػػػػػ  تف همػػػػػػػػػػػ ت, كاتف قػػػػػػػػػػػ ت حػػػػػػػػػػػكؿ المضػػػػػػػػػػػ  ك ػػػػػػػػػػػؽ المع هػػػػػػػػػػػدة ال  صػػػػػػػػػػػ  ب لحػػػػػػػػػػػدكد 

 .(0)(0899كالبركتكككالت الممحق  كالمبرم  بيف البمديف ع ـ 
ت الكزارة    بي نه  اف )المب حث ت تركزت عم  تطكير العالق ت الثق  ي  كحػؿ كت بع

جميػػ  الممفػػ ت الع لقػػ  ال  صػػ  ب لحػػدكد النهريػػ   ػػ  شػػط العػػرب كالحػػدكد كالبريػػ  كاالنهػػ ر 
الحدكديػػ  المشػػترك ( مكضػػح  اف )المب حثػػ ت تمكنػػت ب لتكصػػؿ الػػ  تكا قػػ ت بشػػ ف تحديػػد 

بشكؿ يضمف مص ل  كحقكؽ كال الطر يف مف  ػالؿ اعػ دة الحدكد النهري     شط العرب 
 ػػػط الحػػػدكد )التػػػ لكؾ( الػػػ  سػػػ بؽ عهػػػد  كتنظيػػػؼ, ككػػػرم, كازالػػػ  الغػػػكارؽ كمنػػػ  التمػػػكث, 
كالحفػػػ ظ عمػػػ  بيئػػػ  شػػػط العػػػرب, كتنظػػػيـ المالحػػػ  لمصػػػمح  مػػػكان  البمػػػديف(. كاكػػػدت كزارة 

الحػػػػدكد البريػػػػ  كاالنهػػػػ ر  ال  رجيػػػػ  العراقيػػػػ  )انػػػػ  تػػػػـ االتفػػػػ ؽ عمػػػػ  أسػػػػتكم ؿ العمػػػػؿ عمػػػػ 
الحدكديػػ  المشػػترك , كتق سػػـ مي ههػػ ( ال تػػ  الػػ  انػػ  )جػػرل تثبيػػت هػػذ  التكا قػػ ت  ػػ  مػػذكرة 

 .(3)تف هـ مشترك (
   -مشكم  الميا : .2

تكجد هن ؾ مي   مشترك  بيف العراؽ كايراف كسػ همت  ػ  تػكتر العالقػ ت بينهمػ   ػ  
سبب نزاع مشترؾ بيف الطػر يف عمػ  الميػ   ظؿ تص عد ح ل  ندرة المي      المنطق , مم  

كسػػػيككف الممػػػؼ السػػػ  ف  ػػػ  المسػػػتقبؿ المنظػػػكر. كلغػػػرض  هػػػـ حقيقػػػ  ممػػػؼ الميػػػ   عمينػػػ  
 -:(2)استعراض االنهػػ ر المشترك  بيف العراؽ كايراف ككمػػ  يم 

                                                 

 .39/3/3001, شبك  االعالـ العراق  , 0899العراؽ كايراف يتفق ف عم  تكقي  اتف قي   (0)
 .39/3/3001, شبك  االعالـ العراق  , 0899العراؽ كايراف يتفق ف عم  تكقي  اتف قي   (3)
 عبدالم لؾ التميم , المي   المشترك  بيف العراؽ كايراف , كرد    المكق  الت ل :. (2)
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  -ان ا  منتق  ال ميماني  الع اقي : .1

قزلجػػػػػػ , كنهػػػػػػر زراك , هػػػػػػذ  االنهػػػػػػ ر هػػػػػػ  نهػػػػػػر بتػػػػػػ ك  سػػػػػػكن  , كنهػػػػػػر بػػػػػػ ن , كنهػػػػػػر 
كنهػػػػػػر ككنػػػػػػػ , كنهػػػػػػػر الػػػػػػػزاب  ػػػػػػ  نهػػػػػػػر الػػػػػػػزاب الصػػػػػػػغير كقػػػػػػد ق مػػػػػػػت ايػػػػػػػراف ضػػػػػػػمف 
مشػػػػػ ريعه  لمػػػػػرم بفػػػػػت  ثػػػػػالث قنػػػػػكات لسػػػػػحب الميػػػػػ   مػػػػػف النهػػػػػر ال ػػػػػراض الزراعػػػػػ , 

 كقد اثرت تمؾ المش ري     تد ؽ المي   النهر ب تج   االراض  العراقي .
 -ان ا  منتق  (يالى الع اقي : .2

ترك  بػػػػػػيف ايػػػػػػراف كالعػػػػػػراؽ هػػػػػػ  احػػػػػػد عشػػػػػػرة نهػػػػػػرا  ػػػػػػ  هػػػػػػذ  المنطقػػػػػػ . االنهػػػػػػ ر المشػػػػػػ
كيتركػػػػز النػػػػزاع بينهمػػػػ  عمػػػػ  الميػػػػ   نهػػػػر الكنػػػػد الػػػػذم ينبػػػػ  مػػػػف جبػػػػ ؿ ايػػػػراف الغربيػػػػ  

كػػػػػػػػـ دا ػػػػػػػػؿ  االراضػػػػػػػػ  العراقيػػػػػػػػ ,  90بػػػػػػػػ لقرب الحػػػػػػػػدكد العراقيػػػػػػػػ , كيمتػػػػػػػػد لمسػػػػػػػػ     
يف منطقػػػػػػ  كيصػػػػػػب  ػػػػػػ  نهػػػػػػر ديػػػػػػ ل . كقػػػػػػد ق مػػػػػػت الحككمػػػػػػ  االيرانيػػػػػػ  ببنػػػػػػ   قنػػػػػػ ة بػػػػػػ
كمػػػػػ   0891قصػػػػػر شػػػػػيريف ك سػػػػػركم لالسػػػػػتف دة مػػػػػف ميػػػػػ   النهػػػػػر  ػػػػػ  الزراعػػػػػ  عػػػػػ ـ 

نػػػػت  عنػػػػ  تػػػػأثير  ػػػػ  مسػػػػتكل تػػػػد ؽ النهػػػػر  ػػػػ  االراضػػػػ  العراقيػػػػ . لقػػػػد اشػػػػتد النػػػػزاع 
االيرانيػػػػػػ   ػػػػػػ   –عمػػػػػػ  الميػػػػػػ   نهػػػػػػر قػػػػػػرك  تػػػػػػك, كالػػػػػػذم يسػػػػػػير مػػػػػػ  الحػػػػػػدكد العراقيػػػػػػ  

ددا مػػػػف السػػػػدكد الصػػػػغيرة عمػػػػ  ديػػػ ل  كيصػػػػب  ػػػػ  نهػػػػر ديػػػػ ل .  قػػػػد اق مػػػت ايػػػػراف عػػػػ
هػػػػذا النهػػػػر. أمػػػػ  نهػػػػر كنكيػػػػر  ينػػػػب   ػػػػ  الجبػػػػ ؿ االيرانيػػػػ  عنػػػػد حػػػػدكد قضػػػػ   منػػػػدل . 
كيعبػػػػػػر الحػػػػػػدكد االيرانيػػػػػػ  العراقيػػػػػػ  عنػػػػػػد مضػػػػػػيؽ ككم سػػػػػػتؾ. كعجمػػػػػػت ايػػػػػػراف ايضػػػػػػ  

, ادل الػػػػػػ  اف 0819عمػػػػػػ  االسػػػػػػتف دة مػػػػػػف ميػػػػػػ   النهػػػػػػر  ػػػػػػ  مشػػػػػػ ريعه  منػػػػػػذ عػػػػػػ ـ 
 دل ايراف مف إجرا اته  ضد . يقدـ العراؽ شككل كاحتج ج ل

   -ان ا  منتق  وا ت )الكوت : .3

هنػػػػػػ ؾ نهػػػػػػراف  ػػػػػػ  هػػػػػػذ  المنطقػػػػػػ  يتنػػػػػػ زع البمػػػػػػداف عمػػػػػػ  مي ههمػػػػػػ  همػػػػػػ  نهػػػػػػر كمجػػػػػػ ف 
جػػػػػػـ, كنهػػػػػػر جنكػػػػػػيالت كتتركػػػػػػز المشػػػػػػكالت عمػػػػػػ  النهػػػػػػر االكؿ حيػػػػػػث يػػػػػػركم مدينػػػػػػ  

عنػػػػػػػػدم  نشػػػػػػػػب 0820زرب طيػػػػػػػ  العراقيػػػػػػػػ . لقػػػػػػػد بػػػػػػػػدأت مشػػػػػػػػكالت هػػػػػػػذا النهػػػػػػػػر عػػػػػػػ ـ 



 

 

بػػػػػيف العشػػػػػ ئر العراقيػػػػػ  االيرانيػػػػػ  السػػػػػ كن  عمػػػػػ  الحػػػػػدكد بػػػػػيف البمػػػػػديف حػػػػػكؿ ال ػػػػػالؼ 
 استغالؿ مي   هذا النهر.

   -ان ا  منتق  مي ا  )العما   : .4

النػزاع عػدة مػرات  ػ  هػذ  المنطقػ  هػ   مسػ  انهػ ر هػ   بشػأنه اف االنه ر الت  أثير 
 ركف. كيبػدك اف نهر الطيب, كنهر دكيري , كنهر الكر  , كنهر شػط االعمػ , كنهػر كػ

اكثرهمػػ  اهميػػ  هػػك نهػػر كػػ ركف حيػػث ينبػػ  هػػذا النهػػر مػػف جبػػ ؿ ايػػراف الجنكبيػػ , كيمػػر 
بسهكؿ منطق  االهكاز )عربست ف( اك ) كزست ف( ثػـ يسػير ب تجػ   مدينػ  المحمػرة ) ػـر 

 300مشهر( حت  مصب     شػط العػرب كيبمػ  طكلػ  مػف المنبػ  الػ  المصػب حػكال  
ري  الجري ف كهك مف اهـ ركا د شط العرب حيػث يػزكد  بكميػ  كـ. كيبدك اف  ك ركف س
مػػف الميػػ  , كالكميػػ  التػػ  تصػػؿ شػػط العػػرب مػػف هػػذا النهػػر  2ميػػ   تبمػػ  حػػكال  مميػػ ر ـ

اكثر مػف كميػ  الميػ   التػ  تتػد ؽ  يػ  مػف التقػ   نهػرم دجمػ  كالفػرات. منػذ ق مػت ايػراف 
 0890كبعػػػد عػػػ ـ  0863عػػػدد مػػػف السػػػدكد , كال زانػػػ ت عمػػػ  نهػػػر كػػػ ركف منػػػذ عػػػ ـ 

كادت تمػػؾ المشػػ ري  الػػ  ان فػػ ض كميػػ  الميػػ   المتد قػػ   ػػ  شػػط العػػرب بدرجػػ  كبيػػرة 
االيرانيػػػ , كاهمػػػ ؿ  -كزيػػػ دة الممكحػػػ   يػػػ  كتجػػػدر االشػػػ رة هنػػػ  الػػػ  اف الحػػػرب العراقيػػػ  

تنظيػػؼ الشػػط , اضػػ    الػػ  تػػ ثير المشػػ ري  التركيػػ  جنػػكب شػػرؽ تركيػػ  عمػػ  منسػػكب 
الفػػرات قػػد تسػػبب كػػذلؾ  ػػ  التػػ ثير  ػػ  منسػػكب الميػػ    ػػ  شػػط العػػرب  الميػػ    ػػ  نهػػر

 مشكم  الشط اذف كمي ه  تت ثر بسي س ت كمش ري  كؿ مػف تركيػ  كايػراف ب الضػ    الػ  
 السي س ت العراقي   ير الرشيدة  الؿ رب  القرف اال ير.

   -شت الع  : .5

 مػػػػي   , كنقطػػػػ  يبػػػػدأ شػػػػط العػػػػرب مػػػػف التقػػػػ   نهػػػػرم دجمػػػػ  كالفػػػػرات ثػػػػـ يصػػػػب  ػػػػ  ال
كػػػػػػـ شػػػػػػم ؿ مدينػػػػػػ  البصػػػػػػرة  ػػػػػػ  جنػػػػػػكب  99بدايتػػػػػػ  عنػػػػػػد مدينػػػػػػ  القرنػػػػػػ  عمػػػػػػ  بعػػػػػػد 

متػػػػػػػػرا كاهػػػػػػػػـ  0330-290كػػػػػػػػـ كيتػػػػػػػػراكح عرضػػػػػػػػ  مػػػػػػػػف  209العػػػػػػػػراؽ يبمػػػػػػػػ  طكلػػػػػػػػ  



 

 
 

االنهػػػػػػػ ر التػػػػػػػ  تصػػػػػػػب منػػػػػػػ  كمػػػػػػػ  ذكرنػػػػػػػ  هػػػػػػػك نهػػػػػػػر كػػػػػػػ ركف االيرانػػػػػػػ . كاف طبيعػػػػػػػ  
العراقػػػػػػ  االراضػػػػػػ  التػػػػػػ  يسػػػػػػير  يهػػػػػػ  شػػػػػػط العػػػػػػرب سػػػػػػهكؿ  صػػػػػػب  عمػػػػػػ  الجػػػػػػ نبيف 

كااليرانػػػػػ  كمػػػػػ  يحمػػػػػؿ النهػػػػػر كميػػػػػ ت كبيػػػػػرة مػػػػػف الغػػػػػريف الػػػػػذم هػػػػػك سػػػػػبب  صػػػػػكب  
تمػػػػؾ االراضػػػػ . كتكمػػػػف اهميػػػػ  شػػػػط العػػػػرب  ػػػػ  مي هػػػػ  العذبػػػػ  كالتػػػػ  ك نػػػػت ك يػػػػرة, 
ثػػػػػػػـ ككنػػػػػػػ  كسػػػػػػػيم  لممكاصػػػػػػػالت, كالمالحػػػػػػػ  لمعػػػػػػػراؽ كايػػػػػػػراف كقػػػػػػػد كجػػػػػػػدت مشػػػػػػػكالت 

االيرانيػػػػػ   –لعراقيػػػػػ  عديػػػػػدة بػػػػػيف البمػػػػػديف حػػػػػكؿ هػػػػػذا النهػػػػػر ا طرهػػػػػ  ك نػػػػػت الحػػػػػرب ا
    الثم نين ت مف القرف العشريف.

كال يشكؿ النزاع بيف العػراؽ كايػراف  طػرا  ػ  شػط العػرب  طػرا عمػ  االمػف المػ ئ  
لمعػػػراؽ  ػػػ  الكقػػػت الػػػذم ال يسػػػتطي  العػػػراؽ اف يفعػػػؿ شػػػيئ  مػػػف  ػػػالؿ الشػػػط ضػػػد ايػػػراف 

عػرب يػؤدم الػ  ان فػ ض   لتحكـ    مي   نهر ك ركف احد مص در الميػ   الرئيسػي  لشػط ال
منسكب المي      الشط  ػ  بعػض اشػهر السػن . كعمينػ  اف نػرل بػ ف شػط العػرب هػك ممػر 
لممالحػػ  كهػػك مهػػـ لمعػػراؽ اكثػػر مػػف ايػػراف ككنػػ  المنفػػذ الكحيػػد لمعػػراؽ عمػػ  ال مػػي , بينمػػ  
تمتمػػػؾ ايػػػراف من  ػػػذ بحريػػػ  عديػػػدة  ػػػ  شػػػم ؿ كالجنػػػكب امػػػ  مشػػػكالت الميػػػ   عمػػػ  االنهػػػ ر 

ي  الت  تنب     ايراف عم  امتداد الحدكد ضػررا لػبعض منػ طؽ العػراؽ الزراعيػ  لكنػ  الفرع
ال يشكؿ  طرا عمػ  ايػراف نهػر دجمػ  الػذم ال يتػأثر بتمػؾ الفػركع  ػ  شػم ؿ ايػراف الف اهػـ 
 رعيف لتغذيت  هم  الزاب الكبير كالزاب الصغير المذاف ينبع ف مػف جبػػ ؿ ايػراف كالعػراؽ  ػ  

 . (0)الشم ؿ
د اشػػػػػرت بعػػػػػض الدراسػػػػػ ت االك ديميػػػػػ  االضػػػػػرار التػػػػػ  لحقػػػػػت بػػػػػ لعراؽ جػػػػػرا  كقػػػػػ

 -:(3)السي س ت الم ئي  االيراني  كه  كم  يأت 

                                                 

 فس .المصدر ن (0)
ص حب الربيع  ,حرب المي   بيف العراؽ كايراف:. الػدكا   كاالسي سػ , لممكقػ  الش صػ  لصػ حب  (3)

 www.watersexpert.se/lran.htw -الربيع , كرد    المكق  الت ل :



 

 

ان فػػػػػ ض التػػػػػد ؽ المػػػػػ ئ  مػػػػػف ركا ػػػػػد نهػػػػػر دجمػػػػػ  التػػػػػ  تنبػػػػػ  مػػػػػف االراضػػػػػ  االيرانيػػػػػ   .0
 % مم  اثر سمب ن عم  المش ري  التنمكي     العراؽ.90-60بنسب  تتراكح بيف 

سػػػػػػ ح ت الزراعيػػػػػػ   ػػػػػػ  جػػػػػػرؼ نهػػػػػػر دجمػػػػػػ  نتيجػػػػػػ  نقػػػػػػص الميػػػػػػ     صػػػػػػ  تقمػػػػػػص الم .3
 المس ح ت الزراعي  القريب  مف الحدكد بيف البمديف.

اف ميػػ   ركا ػػد نهػػر دجمػػ  الج ريػػ  مػػف ايػػراف لر ػػد نهػػر دجمػػ   ػػ  العػػراؽ ال تعػػدك سػػكل  .2
تصػػ ريؼ م ئيػػ  ذات تراكيػػػز ع ليػػ  مػػػف االمػػالح تسػػ  الجمػػػ ل  ميػػ   نهػػػر دجمػػ  عمػػػ  

 جرل , كتسبب تمم  الترب الزراعي  نتيج  ريه  بمي   م لح .طكؿ الم

اف التراكيػػػػػػز الع ليػػػػػػ  لالمػػػػػػالح  ػػػػػػ  ميػػػػػػ   نهػػػػػػر دجمػػػػػػ  اثػػػػػػر سػػػػػػمب  عمػػػػػػ  ادا  تقنيػػػػػػ ت  .1
الػػػػػرم الحديثػػػػػ  المعتمػػػػػدة  ػػػػػ  بعػػػػػض المنػػػػػ طؽ   صػػػػػ  اجهػػػػػزة الػػػػػرش كالتنقػػػػػيط نتيجػػػػػ  

 انسداده  ب المالح.

ممػػػػ  ادل لتصػػػػػحر  كػػػػـ0300 تحكيػػػػؿ ركا ػػػػد نهػػػػر دجمػػػػػ  عمػػػػ  طػػػػكؿ الحػػػػدكد الب لغػػػػػ  .9
, كانعكػػػس سػػػمب  عمػػػ  تػػػد ؽ ك ركجهػػػ  مػػػف حيػػػز االنتػػػ ج الزراعػػػ  ,االراضػػػ  الزراعيػػػ 

الميػػػ   نحػػػك االهػػػكار  ػػػ  جنػػػكب العػػػراؽ )تحديػػػدا هػػػكر الحػػػكيزة( كادل ال ػػػتالؿ المنػػػ خ 
 المن طق , كهبكب عكاصؼ رممي  اطرت ب لمس ح ت الزراعي .

ال ػػػػػتالؿ العالمػػػػػ ت الحدكديػػػػػ  لمميػػػػػ    نقػػػػػص ايػػػػػرادات الميػػػػػ   نحػػػػػك شػػػػػط العػػػػػرب ادل .6
 ػػػػػػط العمػػػػػػؽ( ممػػػػػػ  اثػػػػػػر سػػػػػػمب  عمػػػػػػ  المػػػػػػكان   -االقميميػػػػػػ  العراقيػػػػػػ  ) ػػػػػػط التػػػػػػ لكؾ 

العراقيػػػػػػػػ  كمراسػػػػػػػػ  السػػػػػػػػفف, كزاد مػػػػػػػػف مسػػػػػػػػ ح  الميػػػػػػػػ   اإلقميميػػػػػػػػ  االيرانيػػػػػػػػ  , عمػػػػػػػػ  
حسػػػػػػػ ب العػػػػػػػراؽ. كمػػػػػػػ  تسػػػػػػػبب ب ضػػػػػػػرار بيئيػػػػػػػ  ب الحيػػػػػػػ   الم ئيػػػػػػػ   ػػػػػػػ  منطقػػػػػػػ  شػػػػػػػط 

ة االسػػػػػػم ؾ بػػػػػػيف الميػػػػػػ   الممحػػػػػػ  كالعذبػػػػػػ , ككػػػػػػذلؾ عمػػػػػػ  العػػػػػػرب كعمػػػػػػ  عمميػػػػػػ  هجػػػػػػر 
التغيػػػػرات الجيكلكجيػػػػػ  )التككينيػػػػ ( لمنطقػػػػػ  شػػػػط العػػػػػرب كب لتػػػػ ل  عمػػػػػ  ك مػػػػؿ النظػػػػػ ـ 

 الم ئ     منطق  ال مي .



 

 
 

تسػػ رع مشػػ ري  الػػرم االيرانيػػ  عمػػ  الحػػدكد مػػ  العػػراؽ لتمكيػػؿ ركا ػػد االنهػػ ر الػػ  عمػػؽ  .9
نحػػك الحػػدكد العراقيػػ   ػػالؿ السػػب  سػػنكات اال يػػرة االراضػػ  االيرانيػػ  كالحػػد مػػف تػػد قه  

جػػػ   كػػػرد  عػػػؿ عمػػػ  مػػػ  طرحتػػػ  االدارة الكرديػػػ   ػػػ  شػػػم ؿ العػػػراؽ مػػػف   رطػػػ  لحػػػدكد 
االيرانيػ   –دكلته  )المفترض ( التػ  شػممت منػ طؽ كاسػع  عمػ  جػ نب  الحػدكد العراقيػ  
مجمكعػػػ ت  مػػػف مدينػػػ   ػػػ نقيف شػػػم ال كحتػػػ  البصػػػر  جنكبػػػ  بػػػر ـ انهػػػ  اراضػػػ  تقطنهػػػ 

سػػك ني  مػػف اصػػكؿ كرديػػ  , كب لتػػ ل   ػػ ف اراضػػيه  تقػػ  ضػػمف حػػدكد الػػدكؿ المفترضػػ  
كمػػػف منظػػػكر مسػػػتقبم  عمػػػدت ايػػػراف عمػػػ  تحكيػػػؿ ك  ػػػ  الركا ػػػد الم ئيػػػ  عمػػػ  جػػػ نب  
الحػػدكد بػػيف البمػػديف الػػ  العمػػؽ االيرانػػ  كبػػذلؾ   نهػػ  حكلػػت معظػػـ االراضػػ  الزراعيػػ  

رحػػؿ سػك نه  نحػػك العمػػؽ االيرانػػ . كاعتبػػرت اراضػػ  عمػ  الحػػدكد الػػ  اراضػػ  جػػردا  ت
شػػػب  عسػػػكري  ك  ليػػػ  مػػػف السػػػك ف السػػػق ط االدعػػػ  ات الكرديػػػ  بع ئديػػػ  تمػػػؾ االراضػػػ  
لمجمكعػػ ت سػػك ني  مػػف اصػػكؿ كرديػػ   ػػ  المسػػتقبؿ. كاثػػر ذلػػؾ سػػمب  عمػػ  المػػزارعيف 

  سػػحب العػػراقييف  ػػ  منطقػػ  الحػػدكد بػػيف البمػػديف, كتصػػحرت االراضػػ  الزراعيػػ  نتيجػػ
المي   كرحؿ قسم  مف السك ف ال  عمؽ االراض  العراقي  بعيدا عف الحدكد كلف تطكؿ 
الفتػػرة الزمنيػػ  حتػػ  تفػػرغ منطقػػ  الحػػدكد العراقيػػ  مػػف السػػك ف تحقيقػػ  لممشػػركع االيرانػػ  

 كطمكح ت االدارة الكردي     شم ؿ العراؽ.

    -المشكم  الك (ي : .3
 اي ا  .1

ت تمػػػؼ تجػػػ رب الكػػػرد, كالقب ئػػػؿ  -ك (يددد  فدددي ايددد ا :ال:دددجو  التا يخيددد  لمم دددال  ال .أ 
 –الكرديػػػػػػػػ   ػػػػػػػػػ  ايػػػػػػػػػراف عنهػػػػػػػػػ   ػػػػػػػػ  اإلمبراطكريػػػػػػػػػ  العثم نيػػػػػػػػػ    لتحػػػػػػػػػ لؼ السي سػػػػػػػػػ  

كػػػػػػػ ف هد ػػػػػػػ  ردع  0901العسػػػػػػػكرم الػػػػػػػذم عقػػػػػػػد  العثمػػػػػػػ نييف مػػػػػػػ  الكػػػػػػػرد بعػػػػػػػد عػػػػػػػ ـ 
(  كال الق جػػػػػػػػػػ ر 0921-0100االمبراطكريػػػػػػػػػػ  الصػػػػػػػػػػفكي . كلػػػػػػػػػػـ يشػػػػػػػػػػ   الصػػػػػػػػػػفكيكف )

( تكػػػػػػرار مثػػػػػػؿ هػػػػػػذ  التجربػػػػػػ  لػػػػػػذا ق مػػػػػػت عمػػػػػػ  تػػػػػػدمير 0821-0989مػػػػػػف بعػػػػػػدهـ )



 

 

االمػػػػػػػ رات الكرديػػػػػػػ  الصػػػػػػػغيرة , كاضػػػػػػػع  ه  كترتػػػػػػػب عمػػػػػػػ  هػػػػػػػذا اف ا فقػػػػػػػت القب ئػػػػػػػؿ 
الكرديػػػػػ  لسػػػػػيطرة كسي سػػػػػ  صػػػػػ رم  كيقػػػػػكؿ عبػػػػػ س كلػػػػػ  )اف الغػػػػػرض الرئيسػػػػػ  مػػػػػف 
هػػػػػػذ  السي سػػػػػػ  ضػػػػػػم ف كال  القب ئػػػػػػؿ الكرديػػػػػػ   ػػػػػػ  المنػػػػػػ طؽ المتآ مػػػػػػ  لمحػػػػػػدكد مػػػػػػ  

ثم نيػػػػػػ  سي سػػػػػػي  كعسػػػػػػكري  كالحيمكلػػػػػػ  دكف قيػػػػػػ ـ ائتال ػػػػػػ ت قبميػػػػػػ  قكيػػػػػػ   ػػػػػػ  الدكلػػػػػػ  الع
. كيػػػػػػرل عبػػػػػػ س كلػػػػػػ  اف تحطػػػػػػيـ االمػػػػػػ رات الكرديػػػػػػ  الصػػػػػػغيرة (0)كردستػػػػػػػػ ف االيرانيػػػػػػ 

ادل الػػػػػػ  سػػػػػػي دة العالقػػػػػػ ت العشػػػػػػ ئري   ػػػػػػ  الحػػػػػػكاجز الكرديػػػػػػ , كاسػػػػػػتمر هػػػػػػذا الػػػػػػنه  
الق ج ريػػػػػ  محػػػػػؿ شػػػػػيكخ حتػػػػػ  القػػػػػرف الت سػػػػػ  عشػػػػػر حػػػػػيف حػػػػػؿ ا ػػػػػراد الع ئمػػػػػ  الم لكػػػػػ  

القب ئػػػػػػػؿ( كهػػػػػػػذا تطػػػػػػػكر مػػػػػػػنهـ بقػػػػػػػدر مػػػػػػػ  يتعمػػػػػػػؽ االمػػػػػػػر ب لمكضػػػػػػػكع الرئيسػػػػػػػ  لهػػػػػػػذا 
البحػػػػث. بمعنػػػػ  اف هػػػػذا التغييػػػػر السي سػػػػ  قػػػػد يكػػػػكف ع ئػػػػدا الػػػػ  نتػػػػ ئ  حركػػػػ  الشػػػػي  

(. كمػػػػػػػ  اف حركػػػػػػػ  الشػػػػػػػي  ال تعتبػػػػػػػر حركػػػػػػػ  0990-0990عبػػػػػػػدا  النهػػػػػػػرم  ػػػػػػػ  )
تهػػػػػػػدؼ الػػػػػػػ  تحقيػػػػػػػؽ قػػػػػػػدر اكبػػػػػػػر مػػػػػػػف قكميػػػػػػػ  اال انهػػػػػػػ  مثػػػػػػػ ؿ لحركػػػػػػػ  كرديػػػػػػػ  قكيػػػػػػػ  

االسػػػػػتقالؿ الػػػػػذات . اال اف هػػػػػذ  الثػػػػػكرة مػػػػػف جهػػػػػ  نظرنػػػػػ  مهمػػػػػ   ػػػػػ  التػػػػػ ري  الكػػػػػردم 
مػػػػػف حيػػػػػث انهػػػػػ  ق مػػػػػت  ػػػػػ  االراضػػػػػ  الكرديػػػػػ  مػػػػػف تركيػػػػػ  كايػػػػػراف. كقػػػػػد اسػػػػػت دمت 

الػػػػػػػػػػؼ جنػػػػػػػػػػدم ال م دهػػػػػػػػػػ , كسػػػػػػػػػػببت ازمػػػػػػػػػػ  دبمكم سػػػػػػػػػػي  شػػػػػػػػػػديدة بػػػػػػػػػػيف  03ايػػػػػػػػػػراف 
د ضػػػػػػػػف االيرانيػػػػػػػػكف اف العثمػػػػػػػػ نيكف حرضػػػػػػػػكا الحكػػػػػػػػكمتيف العثم نيػػػػػػػػ  كالق ج ريػػػػػػػػ   قػػػػػػػػ

الشػػػػػي  عبػػػػػدا  عمػػػػػ  الثػػػػػكرة بغيػػػػػ  اسػػػػػتغالؿ )عصػػػػػب  كرديػػػػػ ( ضػػػػػد الحركػػػػػ  القكميػػػػػ  
االرمنيػػػػػ   ػػػػػ  االقػػػػػ ليـ العثم نيػػػػػ  الشػػػػػرقي  امػػػػػؿ اهميػػػػػ  ثػػػػػكرة الشػػػػػي  عبػػػػػدا  كحركتػػػػػ  
الكرديػػػػػػ  قػػػػػػد تػػػػػػ ت  مػػػػػػف إظه رهػػػػػػ  حقيقػػػػػػ  اف مط لػػػػػػب الكػػػػػػرد سػػػػػػكا  ك نػػػػػػت قكميػػػػػػ  اك 

 .(3)مثؿ تحدي  لمدكلتيف الكبيرتيف المتيف تحتكي نهـ ير ذلؾ ت

                                                 

االيراني , ترجم  كتقديـ د. محمد احػس ف,  -ركبرت اكلسف , المس ل  الكردي     العالق ت التركي   (0)
 .22( , ص 3000الػعراؽ ,دار ئ راس لمطب عػػ  كالنشر , مطبعػػ  كزارة التربي  ,  – )اربيؿ

 .21المصدر نفس , ص  (3)



 

 
 

كتعتبػػػػػر ثػػػػػكرة سػػػػػمكك آ ػػػػػ  الشػػػػػك ؾ تعبيػػػػػر مهػػػػػـ ا ػػػػػر عػػػػػف المسػػػػػ ل  الكرديػػػػػ   ػػػػػ  
ايػػػػػػراف كمػػػػػػرة ا ػػػػػػرل ت تمػػػػػػؼ االرا  حػػػػػػكؿ اتجػػػػػػ   الثػػػػػػكرة. اف ك نػػػػػػت قكميػػػػػػ  اـ ال. كيعتقػػػػػػد 

الق مػػػػػ  )نػػػػػ در انتصػػػػػ ر( بػػػػػػ ف ثػػػػػكرة سػػػػػمكك آ ػػػػػ  )اكؿ مح كلػػػػػػ  كبيػػػػػرة مػػػػػػف ج نػػػػػب الكػػػػػرد 
كردسػػػػػػػت ف مسػػػػػػػتقم (  يمػػػػػػػػ  ينػػػػػػػػظر اليهػػػػػػػ  )مػػػػػػػ رتف  ػػػػػػػ ف برينسػػػػػػػف( عمػػػػػػػ  انهػػػػػػػ  )انتف ضػػػػػػػ  
قكميػػػػػ  كاف لػػػػػػـ ت تمػػػػػػؼ ا تال ػػػػػػ  حػػػػػػ دا عػػػػػػف االنتف ضػػػػػػ  القبميػػػػػػ  التقميديػػػػػػ (. كيػػػػػػرل ديفيػػػػػػد 
مكػػػػػداكاؿ اف قكميػػػػػ  سػػػػػمكك يطغػػػػػ  عميهػػػػػ  االعتبػػػػػ ر االجتمػػػػػ ع  كاالقتصػػػػػ دم اكثػػػػػر مػػػػػف 

  مػػػػػف ن حيػػػػػ  ا ػػػػػرل عمػػػػػ  )اف الثػػػػػكرة سػػػػػمكك آ ػػػػػ  االنتمػػػػػ   العراقػػػػػ . كيؤكػػػػػد عبػػػػػ س كلػػػػػ
ك نػػػػػػت  ػػػػػػ  جكهرهػػػػػػ  قبميػػػػػػ  كسػػػػػػ عي  لالسػػػػػػتقالؿ الػػػػػػذات (. اف اهميػػػػػػ  ثػػػػػػكرة سػػػػػػمكك انهػػػػػػ  
ب لنسػػػػػب  لمكضػػػػػكع مػػػػػف حقيقػػػػػ  اف الحككمػػػػػ  رضػػػػػ  شػػػػػ   ع ممتهػػػػػ  عمػػػػػ  انهػػػػػ  ثػػػػػكر  قكميػػػػػ  

 .(0)النه  هددت الدكؿ
زع مػػػػػػػ ت كك نػػػػػػػت عمميػػػػػػػ ت القمػػػػػػػ  التػػػػػػػ  م رسػػػػػػػه  رضػػػػػػػ  شػػػػػػػ   ضػػػػػػػد القب ئػػػػػػػؿ كال

القبميػػػػ  الكرديػػػػ   ػػػػداة ثػػػػكرة سػػػػمكك آ ػػػػ  مػػػػف العنػػػػؼ كالقسػػػػكة مػػػػ  جعػػػػؿ ثػػػػكرة الكػػػػرد الت ليػػػػ  
ثػػػػػكرة قكميػػػػػ  كرديػػػػػ  تنطمػػػػػؽ مػػػػػف المػػػػػدف ال مػػػػػف القب ئػػػػػؿ ممػػػػػ  جعمهػػػػػ   0816-0811 ػػػػػ  

صػػػػػػػ حب  الػػػػػػػدكر الكبيػػػػػػػر  ػػػػػػػ  قيػػػػػػػ ـ جمهكريػػػػػػػ  مه بػػػػػػػ د الكرديػػػػػػػ  الدكلػػػػػػػ  الكرديػػػػػػػ  االكلػػػػػػػ  
ب عبػػػػػػػ س كلػػػػػػػ  الػػػػػػػ  القػػػػػػػكؿ بػػػػػػػ ف قمػػػػػػػ  الهكيػػػػػػػ  كالكحيػػػػػػػدة التػػػػػػػ  شػػػػػػػكمت يكمئػػػػػػػذ. كيػػػػػػػذه

الكرديػػػػػ  اثنػػػػػ   حكػػػػػـ رضػػػػػ  شػػػػػ   كػػػػػ ف امػػػػػرا حيكيػػػػػ  التيػػػػػ ف هكيػػػػػ  الدكلػػػػػ  القكميػػػػػ  الجديػػػػػدة 
 .(3)الن شئ     ايراف

 -الح ك  القومي  الك (ي  في اي ا  وال:م و ي  ال  مي : .  

عمػػػػػ  الػػػػػر ـ مػػػػػف اف نجػػػػػ ح الثػػػػػكرة االيرانيػػػػػ  , كسػػػػػقكط نظػػػػػ ـ الشػػػػػ   ك نػػػػػ  هػػػػػد يف 
اس سػػػػػػيف مػػػػػػف اهػػػػػػداؼ الحركػػػػػػ  القكميػػػػػػ  الكرديػػػػػػػ  , اال أنهػػػػػػ  لػػػػػػـ تكػػػػػػف متف ئمػػػػػػ  ب لنظػػػػػػػ ـ  
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 .29المصدر نفس , ص  (3)



 

 

الجديػػػػػػػد كظمػػػػػػػت كػػػػػػػذلؾ حتػػػػػػػ  عنػػػػػػػدم  اعمنػػػػػػػت الػػػػػػػكزارة الجديػػػػػػػدة التػػػػػػػ  تراسػػػػػػػه  ب زركػػػػػػػ ف 
كضػػػػػمت كزيػػػػػريف كػػػػػردييف مػػػػػف الجبهػػػػػ  الكطنيػػػػػ  همػػػػػ  كػػػػػريـ منجػػػػػ م كعمػػػػػ  اكرالف كبػػػػػدال 

ب الػػػػػػديمقراط  الكردسػػػػػػت ن  الػػػػػػ  مػػػػػػف انتظػػػػػػ ر مػػػػػػ  سػػػػػػيقدم  النظػػػػػػ ـ الجديػػػػػػد سػػػػػػ رع الحػػػػػػز 
االسػػػػتف دة مػػػػف تفكػػػػؾ, انهيػػػػ ر اجهػػػػزة النظػػػػ ـ القػػػػديـ حيػػػػث بػػػػ در الحػػػػزب الػػػػ  االسػػػػتيال  
عمػػػػػػػ  مجػػػػػػػ مي  كبيػػػػػػػرة مػػػػػػػف االسػػػػػػػمح  مػػػػػػػف الم ػػػػػػػ  ر الحككميػػػػػػػ  ثػػػػػػػـ شػػػػػػػكؿ لجنػػػػػػػ  الدارة 
منطقػػػػػػ  مه بػػػػػػ د كنظػػػػػػـ نػػػػػػدكات حزبيػػػػػػ   ػػػػػػ  المدينػػػػػػ  ظهػػػػػػر  يهػػػػػػ  كػػػػػػؿ مػػػػػػف عبػػػػػػدالرحمف 

ف الحسػػػػػػػػين  متحػػػػػػػػدثيف رئيسػػػػػػػػيف, كمػػػػػػػػ  بػػػػػػػػدات تظهػػػػػػػػر بعػػػػػػػػض ق سػػػػػػػػممك كالشػػػػػػػػي  عزالػػػػػػػػدي
المطبكعػػػػػ ت ب لمغػػػػػ  الكرديػػػػػ  كػػػػػ ف اهمهػػػػػ  صػػػػػحيف  )هيػػػػػرش( الكرديػػػػػ   ػػػػػ  مدينػػػػػ  )سػػػػػقز( 
كالتػػػػ  سػػػػبؽ كاف عطمهػػػػ  نظػػػػ ـ الشػػػػ  . ثػػػػـ تطػػػػكرات االمػػػػكر الػػػػ  الحػػػػد الػػػػذم د ػػػػ  بعػػػػض 
المجػػػػػػػػ مي  الكرديػػػػػػػػ  المسػػػػػػػػمح  الػػػػػػػػ  اف تقػػػػػػػػـك بر ػػػػػػػػ  العمػػػػػػػػـ الكػػػػػػػػردم )اال ضػػػػػػػػر الػػػػػػػػذم 

 .(0)كسط  شمس صفرا ( عم  بعض الم   ر كالمب ن  الحككمي تت
كبعػػػػػػػد اف شػػػػػػػعرت قيػػػػػػػ دة الحػػػػػػػزب سػػػػػػػيطرته  , كب لتأييػػػػػػػد الكبيػػػػػػػر الػػػػػػػذم حصػػػػػػػمت 

سػػػػػن  مػػػػػف  22عميػػػػػ  قػػػػػررت اف تػػػػػدعكا الػػػػػ  اجتمػػػػػ ع عمنػػػػػ  كػػػػػ ف االكؿ مػػػػػف نكعػػػػػ  منػػػػػذ 
 0898اذار  6شػػػػػػػب ط كحتػػػػػػػ   38العمػػػػػػػؿ السػػػػػػػرم. كعقػػػػػػػد هػػػػػػػذا االجتمػػػػػػػ ع لمفتػػػػػػػرة مػػػػػػػف 

ر العػػػػػػػػ ـ الرابػػػػػػػػ (  ػػػػػػػػ  مدينػػػػػػػػ  مه بػػػػػػػػ د برئ سػػػػػػػػ  كػػػػػػػػؿ مػػػػػػػػف ق سػػػػػػػػممك كالحسػػػػػػػػين  )المػػػػػػػػؤتم
شػػػػػػ ص ممثمػػػػػػيف عػػػػػػف المػػػػػػدف الكرديػػػػػػ  االكلػػػػػػ   ػػػػػػ   9000كحضػػػػػػكر مػػػػػػ  يقػػػػػػ رب مػػػػػػف 

ايػػػػػػراف ك ػػػػػػ  هػػػػػػذا االجتمػػػػػػ ع تع لػػػػػػت الػػػػػػدعكة الػػػػػػ  )جمهكريػػػػػػ  ديمقراطيػػػػػػ  اليػػػػػػراف, كحكػػػػػػـ 
ارة   صػػػػػػ  ذاتػػػػػػ  لكردسػػػػػػت ف( كط لػػػػػػب البرنػػػػػػ م  ببرلمػػػػػػ ن   ػػػػػػ ص لممنطقػػػػػػ  الكرديػػػػػػ  كاد

بهػػػػػ  تسػػػػػػتطي  مػػػػػف  اللهػػػػػػ  ادارة المنطقػػػػػ . امػػػػػػ   يمػػػػػ  ي ػػػػػػص المغػػػػػ   قػػػػػػد حػػػػػث البرنػػػػػػ م  
عمػػػػػ  اف تكػػػػػكف المغػػػػػ  الكرديػػػػػ  هػػػػػ  لغػػػػػ  التػػػػػدريس, كالمغػػػػػ  الرسػػػػػمي  لمبرلمػػػػػ ف المحمػػػػػ . 

                                                 

د. سػػػعد نػػػ ج  جػػػكاد, دراسػػػ ت  ػػػ  المسػػػ ل  القكميػػػ  الكرديػػػ  , )بيػػػركت , الػػػدار العربيػػػ  لمعمػػػـك ,  (0)
 .90-69( , ص 3009ربي  لمعمـك , مط ب  دار الع



 

 
 

 ػػػػػػػػ  نفػػػػػػػػس الكقػػػػػػػػت ط لػػػػػػػػب البرنػػػػػػػػ م  االقطػػػػػػػػ عييف االكػػػػػػػػراد ب عػػػػػػػػ دة اقط عيػػػػػػػػ تهـ الػػػػػػػػ  
سػػػػػن  منػػػػػذ اف  03اسػػػػػتغاللهـ لالراضػػػػػ  لمػػػػػدة الفالحػػػػػيف االكػػػػػراد كيػػػػػد   التعػػػػػكيض عػػػػػف 

مػػػػػنحهـ الشػػػػػ   مثػػػػػؿ هػػػػػذا الحػػػػػؽ. مػػػػػف هػػػػػذا االجتمػػػػػ ع اكػػػػػد كػػػػػؿ مػػػػػف ق سػػػػػممك كالحسػػػػػين  
 ع  عمػػػػػػػ  اف الصػػػػػػػ ؽ تهمػػػػػػػ  االنفصػػػػػػػ ؿ ب لحركػػػػػػػ  الكرديػػػػػػػ  مػػػػػػػ  هػػػػػػػك اال )تػػػػػػػركي  الشػػػػػػػ

متأتيػػػػ  مػػػػف  ػػػػ رج كردسػػػػت ف(  ػػػػ  حػػػػيف اكػػػػد ق سػػػػممك ب نػػػػ  ينبغػػػػ  اف تؤسػػػػس  ػػػػ  ايػػػػراف 
جمهكريػػػػػػػ   دراليػػػػػػػ  عمػػػػػػػ   ػػػػػػػرار يك سػػػػػػػال ي  كاكػػػػػػػد بػػػػػػػ ف حزبػػػػػػػ  هػػػػػػػك تنظػػػػػػػيـ قريػػػػػػػب مػػػػػػػف 

 (0)المثقفيف, العم ؿ, كالفالحيف, كالتقدمييػػف االكراد
ك ػػػػػػػػ  الكقػػػػػػػػت الػػػػػػػػذم لػػػػػػػػـ تػػػػػػػػنج   يػػػػػػػػ  السػػػػػػػػمط  المركزيػػػػػػػػ  االيرانيػػػػػػػػ   ػػػػػػػػ  تهدئػػػػػػػػ  

الكضػػػػػػػ ع المضػػػػػػػطرب   ػػػػػػػ  مه بػػػػػػػ د انتقمػػػػػػػت االضػػػػػػػطراب ت كبصػػػػػػػكرة اعنػػػػػػػؼ جػػػػػػػدا الػػػػػػػ  ا
لقػػػػد كػػػػ ف بػػػػذلؾ كاضػػػػح   ػػػػ   –منطقػػػػ  سػػػػنندج كبػػػػد   مػػػػف تنظػػػػيـ )الككممػػػػ ( هػػػػذ  المػػػػرة 

السػػػػم  اليسػػػػ ري  المتطر ػػػػػ  لمتصػػػػريح ت التػػػػػ  ظهػػػػرت عػػػػف قػػػػػ د  سػػػػنندج كقػػػػػد  شػػػػؿ كػػػػػؿ 
هػػػػػ  احػػػػػداث مه بػػػػػ د مػػػػػف ق سػػػػػممك كالحسػػػػػين   ػػػػػ  ادا  دكر يػػػػػذكر  ػػػػػ  سػػػػػنندج  ػػػػػ  مكاج

كسػػػػػػػػنندج اتبػػػػػػػػ  النظػػػػػػػػ ـ االيرانػػػػػػػػ  الجديػػػػػػػػد اسػػػػػػػػ ليب م تمفػػػػػػػػ  اعتمػػػػػػػػدت ب السػػػػػػػػ س عمػػػػػػػػ  
التسػػػػػكيؼ كػػػػػؿ ذلػػػػػؾ يهػػػػػدؼ اعطػػػػػ   النظػػػػػ ـ الفرصػػػػػ  الك  يػػػػػ  لكػػػػػ  يعيػػػػػد ترتيػػػػػب االمػػػػػكر 
الدا ميػػػػ   ػػػػ  البدايػػػػ  اسػػػػتعمؿ النظػػػػ ـ اسػػػػمكب الحػػػػديث المب شػػػػر مػػػػ  االكػػػػراد  ػػػػ  مه بػػػػ د 

 .(3)مط لبهـ مكتكب  ال  السمط  المركزي كسنندج م  مط لبتهـ بتقديـ 
كعمػػػػػػ  الػػػػػػر ـ مػػػػػػف التع مػػػػػػؿ المب شػػػػػػر بػػػػػػيف السػػػػػػمط  االيرانيػػػػػػ  كالحركػػػػػػ  الكرديػػػػػػ  

عػػػػػػف تكصػػػػػػػمهم  0890ك  صػػػػػػ  بعػػػػػػد اعػػػػػػالف الجػػػػػػ نبيف الكػػػػػػػردم كااليرانػػػػػػ   ػػػػػػ  مػػػػػػ يس 
الػػػػػ  اتفػػػػػػ ؽ اال اف الػػػػػػدالئؿ ك نػػػػػت تشػػػػػػير الػػػػػػ  اف النظػػػػػػ ـ االيرانػػػػػ  كػػػػػػ ف يحػػػػػػ كؿ كسػػػػػػب 

                                                 

 .90المصدر نفس , ص ( 0)
, مطػ ب  ( 3) د. سعد ن ج  جكاد , دراس ت    المس ل  القكميػ  الكرديػ , )بيػركت, الػدار العربيػ  لمعمػـك

 .93( , ص 3009دار العربي  لمعمـك , 



 

 

بيػػػػػػت مكقعػػػػػػ  , كتجميػػػػػػ  قكاتػػػػػػ  كب لفعػػػػػػؿ  مقػػػػػػد شػػػػػػنت القػػػػػػكات االيرانيػػػػػػ  الكقػػػػػػت لغػػػػػػرض تث
مػػػػػػػف ازاحػػػػػػػ  المسػػػػػػػػمحيف االكػػػػػػػراد عمػػػػػػػػ   0892سمسػػػػػػػم  هجمػػػػػػػ ت تمكنػػػػػػػػت  ػػػػػػػ  صػػػػػػػػيؼ 

المنػػػػػػ طؽ المهمػػػػػػ  كحصػػػػػػرهـ  ػػػػػػ  منػػػػػػ طؽ جبميػػػػػػ  ن ئيػػػػػػ  تػػػػػػ ركيف المػػػػػػدف الكبيػػػػػػرة لمسػػػػػػمط  
امػػػػػؿ لكػػػػػ  المركزيػػػػػ  كلقػػػػػكات الب سػػػػػدراف. كمػػػػػ  أسػػػػػتف دت القػػػػػكات االيرانيػػػػػ  مػػػػػف جممػػػػػ  عك 

   -تشدد مف قبضته  عم  المنطق  الكردي  يمكف ادراج    م  يم :
 االيراني  كحصكؿ ايراف عم  كمي ت كبير  مف االسمح . –استمرار الحرب العراقي   .أ 

كثػػػػػرة االنشػػػػػق ق ت التػػػػػ  حصػػػػػمت دا ػػػػػؿ الحركػػػػػ  الكرديػػػػػ  نفسػػػػػه  كالتػػػػػ  كصػػػػػمت الػػػػػ   .ب 
الكردسػػػػػػػػت ن  االيرانػػػػػػػػ  حػػػػػػػػد االقتتػػػػػػػػ ؿ العنيػػػػػػػػؼ بػػػػػػػػيف تنظيمػػػػػػػػ  الحػػػػػػػػزب الػػػػػػػػديمقراط  

 .0899   بداي  ( )كالككمم 

عػػػػدـ كضػػػػكح الرؤيػػػػ  لػػػػدل القيػػػػ دات الكرديػػػػ , ك شػػػػمه   ػػػػ  تقػػػػديـ مط لػػػػب مكحػػػػدة الػػػػ   .ج 
السػػػػػمط  المركزيػػػػػ , ك شػػػػػؿ االطػػػػػراؼ الكرديػػػػػ  الم تمفػػػػػ   ػػػػػ  لفػػػػػت انتبػػػػػ   الػػػػػرام العػػػػػ ـ 

 يراني .الع لم  اليه  هذا الرام الذم ك ف ب الس س منشغال ب لحرب العراقي  اال

االيرانيػػػػػ  مػػػػػن  السػػػػػمط ت االيرانيػػػػػ  الحػػػػػؽ  ػػػػػ  اتهػػػػػ ـ  –اف اسػػػػػتمرار الحػػػػػرب العراقيػػػػػ   .د 
كػػػػؿ مػػػػف يقػػػػؼ ضػػػػده  ب نػػػػ  )عميػػػػؿ( كال يمكػػػػف التفػػػػ هـ معػػػػ  كػػػػؿ ذلػػػػؾ يهػػػػدؼ تشػػػػكي  
صػػػػػػػػػػكر  المع رضػػػػػػػػػػ . كلقػػػػػػػػػػد كػػػػػػػػػػ ف ذلػػػػػػػػػػؾ كاضػػػػػػػػػػح  ب لنسػػػػػػػػػػب  لمحػػػػػػػػػػزب الػػػػػػػػػػديمقراط  

اسػػػػػتعداد  اليقػػػػ ؼ حركتػػػػػ  الكردسػػػػت ن  االيرانػػػػ  الػػػػػذم اعمػػػػف  ػػػػ  بدايػػػػػ  الحػػػػرب عػػػػف 
المسػػػػػمح  كالتكصػػػػػؿ الػػػػػ  صػػػػػيغ  تفػػػػػ هـ مػػػػػ  النظػػػػػ ـ االيرانػػػػػ , اال اف اال يػػػػػر ر ػػػػػض 

 ذلؾ, كاستمر    عممي ت  العسكري  ضد .

                                                 

(الككممػػ : اك مػػ  تعػػرؼ عصػػب  الشػػغيم  الكردسػػت ني  االيرانيػػ  التػػ  تت ػػذ مػػف م )  نػػ طؽ  ػػ  مح  ظػػ
السميم ني  مع قؿ له  لمزيد مف المعمكم ت انظر هيكا عزيز , تنظيمػ ت كرديػ  ايرانيػ  مع رضػ  
تتػػداكؿ سػػين ريكه ت حػػرب كاشػػنطف المحتممػػ  مػػ  طهػػراف  ػػ  الشػػرؽ االكسػػط  )لنػػدف( , العػػدد 

 .0, ص3009تمكز  39, 929



 

 
 

 الع اق: .2
ترجػػػ  ر بػػػ  االكػػػراد  ػػػ  كجػػػكد  -ال:دددجو  التا يخيددد  لمم ددديل  الك (يددد  فدددي العددد اق: .أ 

االدارة العثم نيػػػػػػ , كيػػػػػػ ف مسػػػػػػتقؿ لهػػػػػػـ الػػػػػػ  عهػػػػػػد بعيػػػػػػد  ػػػػػػ  التػػػػػػ ري , ككػػػػػػ ف ضػػػػػػعؼ 
كانعػػػػػػػػػػػدـ طػػػػػػػػػػػرؽ المكاصػػػػػػػػػػػالت, كضػػػػػػػػػػػمكر المػػػػػػػػػػػكارد الع مػػػػػػػػػػػ  مكانػػػػػػػػػػػ  دكف التػػػػػػػػػػػد ؿ 
ال ػػػػػػ رج , كلكػػػػػػف اكتشػػػػػػ ؼ الػػػػػػنفط بغػػػػػػزارة  ػػػػػػ  بػػػػػػالد مػػػػػػ  بػػػػػػيف النهػػػػػػريف, قطػػػػػػ  هػػػػػػذ  
العزلػػػػػػػػ , كبػػػػػػػػدأت ا كػػػػػػػػ ر حديثػػػػػػػػ , كطػػػػػػػػرؽ لمحيػػػػػػػػ ة جديػػػػػػػػدة كتتسػػػػػػػػرب بصػػػػػػػػكرة  يػػػػػػػػر 

لػػػػػ . كمػػػػػ  اف بػػػػػالد االكػػػػػراد متسػػػػػ كي  الػػػػػ  االكػػػػػراد منػػػػػذ نه يػػػػػ  الحػػػػػرب الع لميػػػػػ  االك 
تقػػػػػ   ػػػػػ  المنػػػػػ طؽ الجبميػػػػػ  مػػػػػف االقسػػػػػ ـ الشػػػػػم لي  مػػػػػف العػػػػػراؽ اال اف االنتقػػػػػ ؿ مػػػػػف 
تمػػػػػؾ المنػػػػػػ طؽ الػػػػػ  المػػػػػػدف  ػػػػػ  جنكبهػػػػػػ  ظػػػػػػؿ مسػػػػػتمرا حيػػػػػػث انتقمػػػػػت لمسػػػػػػكف  يهػػػػػػ , 

. ككػػػػػػػػػ ف رؤسػػػػػػػػػ   العشػػػػػػػػػ ئر (0)كب  صػػػػػػػػػ   ػػػػػػػػػ  بغػػػػػػػػػداد مجمكعػػػػػػػػػ ت كبيػػػػػػػػػرة كاالكػػػػػػػػػراد
شػػػػم ؿ, ككػػػػ ف مػػػػف الكاضػػػػ  اف البػػػػ رزانييف اكثػػػػر التقميػػػػديكف مػػػػ  يزالػػػػكف اقكيػػػػ    ػػػػ  ال

القب ئػػػػػػؿ نفػػػػػػػكذا, كاف المػػػػػػال مصػػػػػػػطف  البػػػػػػ رزان  )رحمػػػػػػػ  ا ( يحػػػػػػتفظ بسػػػػػػػجؿ ح  ػػػػػػػؿ 
ب لكفػػػػػػػ ح المسػػػػػػػم , كالثػػػػػػػكرة لسػػػػػػػنيف طكيمػػػػػػػ  ضػػػػػػػد االدارة البريط نيػػػػػػػ  المؤقتػػػػػػػ  كضػػػػػػػد 
الحككمػػػػ  العراقيػػػػ   ػػػػ  ظػػػػؿ االنتػػػػداب كضػػػػد الحككمػػػػ  الق ئمػػػػ  قبػػػػؿ الثػػػػكرة كالػػػػ  قمػػػػؽ 

عمػػػػ  انػػػػ  تكثيػػػػؽ لػػػػركابط العػػػػراؽ مػػػػ   0899المتكممػػػػيف ب سػػػػمه  حمػػػػؼ بغػػػػداد بعػػػػض 
ايػػػػػراف كتركيػػػػػ  لمكاجهػػػػػ  ام تهديػػػػػد بحػػػػػرب اهميػػػػػ   ػػػػػ  الشػػػػػم ؿ, التػػػػػ  كػػػػػ نكا يزعمػػػػػكف 
اف الشػػػػػػػػػػيكعييف الػػػػػػػػػػركس يحرضػػػػػػػػػػكف البػػػػػػػػػػ رزان  عمػػػػػػػػػػ  اث رتهػػػػػػػػػػ . كمػػػػػػػػػػ  اف مكقػػػػػػػػػػؼ 

ا ػػػػػرل  البػػػػػ رزان  كػػػػػ ف جيػػػػػدا  ػػػػػ  نظػػػػػر اكثػػػػػر قط عػػػػػ ت الػػػػػرام العػػػػػ ـ , اال اف سػػػػػم 
مػػػػف م ضػػػػي  قكبمػػػػت ب مػػػػيط مػػػػف العكاطػػػػؼ. ذلػػػػؾ انػػػػ  قضػػػػ  بضػػػػ  سػػػػنيف مػػػػف سػػػػن  
نفيػػػػػ   ػػػػػ  االتحػػػػػ د السػػػػػك يت  كهػػػػػذا مػػػػػ  د ػػػػػ  ب لجنػػػػػ ح اليمينػػػػػ  المتطػػػػػرؼ الػػػػػ  النظػػػػػر 

                                                 

 -0809ال  رجيػػػ  كتطكراتػػػ  الدا ميػػػ   اديػػػث دانػػػ , كآيػػػؼ, بيػػػرزكز, العػػػراؽ: دراسػػػ   ػػػ  عالق تػػػ  (0)
 .129 -126مصدر سبؽ ذكر , ص  0, ج0899



 

 

اليػػػػػ  كػػػػػأداة  طػػػػػرة جديػػػػػدة تضػػػػػ ؼ الػػػػػ  قػػػػػكة الشػػػػػيكعييف  ػػػػػ  الػػػػػبالد,  ػػػػػ  حػػػػػيف ظػػػػػف 
مكتمػػػػػػ  الشػػػػػػرقي   ػػػػػػ  الجنػػػػػػ ح اليسػػػػػػ رم انػػػػػػ  سػػػػػػيعكد شػػػػػػيكعي  اك عمػػػػػػ  االقػػػػػػؿ مؤيػػػػػػدا ل

الحػػػػػرب البػػػػػ ردة, كعػػػػػدكا لبريط نيػػػػػ  العظمػػػػػ  امػػػػػ  ب لنسػػػػػب  لممحػػػػػ  ظيف العػػػػػراقييف  ػػػػػ ف 
تجربػػػػػػ  البػػػػػػ رزان   ػػػػػػ  االتحػػػػػػ د السػػػػػػك يت  تعتبػػػػػػر سػػػػػػبب  اضػػػػػػ  ي  لمع رضػػػػػػ  المط لػػػػػػب 
الكرديػػػػػػ , كلكػػػػػػنهـ لػػػػػػـ يسػػػػػػتطيعكا اف يجهػػػػػػركا عػػػػػػف رايهػػػػػػـ هػػػػػػذا اثنػػػػػػ    تػػػػػػرة الحمػػػػػػ س 

تػػػػػػػ ف   لبػػػػػػػ رزان  ظػػػػػػػؿ طيمػػػػػػػ  حي تػػػػػػػ  كطنيػػػػػػػ , كرديػػػػػػػ , الثػػػػػػػكرم. كػػػػػػػال النظػػػػػػػريتيف   طئ
صػػػػػػمب  ال يمػػػػػػيف, امػػػػػػ  عداكتػػػػػػ  لبريط نيػػػػػػ  العظمػػػػػػ  لسػػػػػػنكات عديػػػػػػدة كتمردهػػػػػػ  سي سػػػػػػ  
بريط نيػػػػػػ  كاعم لهػػػػػػ  بعػػػػػػد سػػػػػػقكط االمبراطكريػػػػػػ  العثم نيػػػػػػ  كالتػػػػػػ  د عتهػػػػػػ  الػػػػػػ  تكسػػػػػػي  
حػػػػدكد العػػػػراؽ  ػػػػ  الشػػػػم ؿ ليشػػػػمؿ المنطقػػػػ  التػػػػ  يكػػػػف لالكػػػػراد   لبيػػػػ  سػػػػك نه  دكف 
الػػػػػػنص عمػػػػػػ  مػػػػػػ  يضػػػػػػمف حقهػػػػػػـ  ػػػػػػ  الحكػػػػػػـ الػػػػػػذات , اك عمػػػػػػ  االقػػػػػػؿ دكف الر بػػػػػػ  
عمػػػػػ  اعمػػػػػ ؿ مثػػػػػؿ هػػػػػذا الػػػػػنص حتػػػػػ  لػػػػػك كجػػػػػد مبػػػػػدئي  كلكػػػػػف هػػػػػذا اقمػػػػػ  اصػػػػػب  مػػػػػف 
جػػػػػػز ا مػػػػػػف الم ضػػػػػػ , كالبػػػػػػ رزان  اذكػػػػػػ  مػػػػػػف اف يصػػػػػػرؼ كقتػػػػػػ   ػػػػػػ  التفكيػػػػػػر بمثػػػػػػؿ 
هػػػػػػذ  االته مػػػػػػ ت  ػػػػػػ  الكقػػػػػػت الػػػػػػذم تقضػػػػػػ   يػػػػػػ  مصػػػػػػمح  القضػػػػػػي  الكرديػػػػػػ  اق مػػػػػػ  

ي ن  عالقػػػػػػ ت جيػػػػػػدة مػػػػػػ  دكؿ ا ػػػػػػرل بضػػػػػػمنه  بريط نيػػػػػػ  لكػػػػػػ  يكسػػػػػػب العطػػػػػػؼ كصػػػػػػ
 .(0)الدكل  لقضيت  كالتأييد المب شر اك  ير المب شر له 

لقػػػػػػد ادرؾ الزعمػػػػػػ   االكػػػػػػراد اف مسػػػػػػكدة الدسػػػػػػتكر الجديػػػػػػد الػػػػػػذم اعمنتػػػػػػ  حككمػػػػػػ  
تػػػػػنص كلممػػػػػرة االكلػػػػػ   ػػػػػ  تػػػػػ ري  العػػػػػراؽ عمػػػػػ  اف  0899الثػػػػػكرة  ػػػػػ  شػػػػػهر تمػػػػػكز عػػػػػ ـ 

د كشػػػػػػػرك   لمعػػػػػػػرب  ػػػػػػػ  المجتمػػػػػػػ  العراقػػػػػػػ , كيتمتعػػػػػػػكف كايػػػػػػػ هـ بػػػػػػػ لحقكؽ نفسػػػػػػػه  االكػػػػػػػرا
كلكػػػػػف الدسػػػػػتكر لػػػػػـ يكتػػػػػؼ بتج هػػػػػؿ القكميػػػػػ  الكرديػػػػػ   حسػػػػػب بػػػػػؿ زاد عمػػػػػ  ذلػػػػػؾ  ػػػػػنص 
عمػػػػػ  )اف العػػػػػراؽ جػػػػػز  ال يتجػػػػػزا مػػػػػف االمػػػػػ  العربيػػػػػ ( كقػػػػػد اثػػػػػ ر الػػػػػنص بطبيعػػػػػ  الحػػػػػ ؿ 

كلكػػػػنهـ سيصػػػػبحكف حتمػػػػ  اقميػػػػ   شػػػػككؾ االكػػػػراد كقمقهػػػػـ  ػػػػ الكراد اقميػػػػ  كبيػػػػرة  ػػػػ  العػػػػراؽ
                                                 

 .129-129المصدر نفس ,  ص (0)



 

 
 

صػػػػػغيرة جػػػػػدا, اذا مػػػػػ  انظػػػػػـ العػػػػػراؽ الػػػػػ  اتحػػػػػ د اك كحػػػػػدة مػػػػػ  دكؿ عربيػػػػػ  ا ػػػػػرل ممػػػػػ  
يػػػػػػػؤدم الػػػػػػػ  التفػػػػػػػػريط بمصػػػػػػػ لحهـ القكميػػػػػػػػ  بػػػػػػػؿ كضػػػػػػػي عه  كمػػػػػػػػ  اف عبػػػػػػػدالكريـ ق سػػػػػػػػـ 
اكضػػػػػػ  مػػػػػػرارا اف اسػػػػػػتقالؿ العػػػػػػراؽ مصػػػػػػكف كمضػػػػػػمكف مػػػػػػ  بقػػػػػػ  عمػػػػػػ  قيػػػػػػد الحيػػػػػػ ة كاف 

  عربيػػػػػػ  ا ػػػػػػرل سػػػػػػيأ ذ شػػػػػػكؿ التعػػػػػػ كف ال االنصػػػػػػه ر ام تقػػػػػػ رب لمعػػػػػػراؽ مػػػػػػ  ام دكلػػػػػػ
 ػػػػ ف االكػػػػػراد ر ػػػػػـ هػػػػػذا كػػػػػ نكا يػػػػػركف  ػػػػػ  امثػػػػ ؿ هػػػػػذ  التع كنيػػػػػ ت كمػػػػػ  جػػػػػرل الحػػػػػ ؿ  ػػػػػ  

 .(0)التع كف    حمؼ بغداد تهديد لمص لحهـ ك طرا عميه 
كقػػػػػد تعػػػػػ كف االكػػػػػراد مػػػػػ  عبػػػػػدالكريـ ق سػػػػػـ  ػػػػػ  حػػػػػؿ المشػػػػػ كؿ الط رئػػػػػ  كالع جمػػػػػ , 

الػػػػػػدكر الكبيػػػػػػر  ػػػػػػ  تغمبػػػػػػ  عمػػػػػػ   0898د لق سػػػػػػـ  ػػػػػػالؿ عػػػػػػ ـ كقػػػػػػد كػػػػػػ ف لتأييػػػػػػد االكػػػػػػرا
محػػػػػػ كالت القػػػػػػكمييف العػػػػػػرب المتطػػػػػػر يف ل ح طػػػػػػ  بػػػػػػ  ب سػػػػػػتبداؿ  يػػػػػػر  بػػػػػػ . ك ػػػػػػ  هػػػػػػذا 
المجػػػػػػ ؿ كجػػػػػػد زعمػػػػػػ   االكػػػػػػراد انفسػػػػػػهـ يقفػػػػػػكف  ػػػػػػ   نػػػػػػدؽ كاحػػػػػػد جنبػػػػػػ  الػػػػػػ  جنػػػػػػب مػػػػػػ  
 القػػػػػكل اليسػػػػػ ري  كمػػػػػنهـ الشػػػػػيكعيكف. كقػػػػػد حػػػػػ كؿ  صػػػػػـك االكػػػػػراد اسػػػػػتغالؿ هػػػػػذا الكضػػػػػ 
 كصػػػػػػػػػفكهـ ب لشػػػػػػػػػيكعييف , كالشػػػػػػػػػؾ اف بػػػػػػػػػيف االكػػػػػػػػػراد ككػػػػػػػػػأم جم عػػػػػػػػػ  ا ػػػػػػػػػرل بعػػػػػػػػػض 
العن صػػػػػػػر اليسػػػػػػػ ري  , كك نػػػػػػػت كردسػػػػػػػت ف نفسػػػػػػػه  تػػػػػػػتم ض عػػػػػػػف ثػػػػػػػكرة اجتم عيػػػػػػػ  لكػػػػػػػف 
كمػػػػػػ  هػػػػػػذا كذاؾ  ػػػػػػ ف   لبيػػػػػػ  االكػػػػػػراد كمػػػػػػنهـ قػػػػػػ دتهـ لػػػػػػـ يككنػػػػػػكا مػػػػػػف معتنقػػػػػػ  العق ئػػػػػػد 

ط لمػػػػػػػػػػ  كػػػػػػػػػ ف الفكػػػػػػػػػػر اليسػػػػػػػػػ ري  ,   لشػػػػػػػػػيكعي  كالقكميػػػػػػػػػػ  الكرديػػػػػػػػػ  ال يمكػػػػػػػػػػف اف تتفػػػػػػػػػؽ 
 .(3)الشيكع  يعط  تقميدي  ال تصمي  لمصراع الطبق  عم  التحرير الكطن 

بػػػػػدأت الحػػػػػرب  ػػػػػ   -الع اقيددددد  ونظدددددا  البعدددددث البائددددد(:  الح كددددد  القوميددددد  الك (يددددد .ب 
 - 0891كنظػػػػػػػػ ـ البعػػػػػػػػث الب ئػػػػػػػػد   شػػػػػػػػم ؿ العػػػػػػػػراؽ بػػػػػػػػيف  صػػػػػػػػ ئؿ الحركػػػػػػػػ  الكرديػػػػػػػػ

بػػػػػدأ  , يف التػػػػػ  بػػػػػ  ت ب لفشػػػػػؿبعػػػػػد  شػػػػػؿ جػػػػػكالت الحػػػػػكار كالتفػػػػػ هـ بػػػػػيف الطػػػػػر  0899
الجػػػػػػيش المػػػػػػزكد ب لسػػػػػػالح الركسػػػػػػ  مػػػػػػف عتػػػػػػ د, كدب بػػػػػػ ت, كطيػػػػػػ رات هجكمػػػػػػ ن كاسػػػػػػ  
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أدل إلػػػػػػ   0891النطػػػػػػ ؽ عمػػػػػػ  االكػػػػػػراد  ػػػػػػ  مطمػػػػػػ  شػػػػػػهر تشػػػػػػريف االكؿ مػػػػػػف عػػػػػػ ـ 
 سػػػػػػ رة   دحػػػػػػ  بػػػػػػيف الجػػػػػػ نبيف كرد االكػػػػػػراد بهجػػػػػػـك مضػػػػػػ د كاسػػػػػػتع دكا بعػػػػػػض المػػػػػػدف 

 .(0)الشت   مف ارض كاستمرت الحرب طيم  رقدتم  
 قػػػػػػدـ  ,المسػػػػػػمح   كسػػػػػػ هـ االكػػػػػػراد )الفيميػػػػػػ ( مػػػػػػف )الشػػػػػػيع (  ػػػػػػ  الحركػػػػػػ  الكرديػػػػػػ

كمػػػػػػ  التحػػػػػػؽ مػػػػػػنهـ متطكعػػػػػػكف أ مبيػػػػػػتهـ  ,كالمهنيػػػػػػكف مػػػػػػنهـ التبرعػػػػػػ ت لمبػػػػػػ رت  ,التجػػػػػػ ر
البػػػػػػػ رت  إلػػػػػػػ   كقػػػػػػػكؼف مػػػػػػػ ككػػػػػػػ ف مػػػػػػػكقفهـ ت بعػػػػػػػ  كاألطبػػػػػػػ  ,مػػػػػػػف الطػػػػػػػالب كالمتعممػػػػػػػيف 

بسػػػػػبب عػػػػػدـ حصػػػػػكلهـ  ,اعػػػػػدادان كبيػػػػػرة مػػػػػنهـ ـ عنػػػػػدم  طػػػػػردت الحككمػػػػػ  العراقيػػػػػ جػػػػػ نبه
 .(3)العراقي  ك مم  الجنسي عم  

ككػػػػػػػ ف لػػػػػػػدل االكػػػػػػػراد اضػػػػػػػ    إلػػػػػػػ  االسػػػػػػػمح  ال فيفػػػػػػػ  مد عيػػػػػػػ  ثقيمػػػػػػػ  كصػػػػػػػكاري  
ارض جػػػػػك اضػػػػػ    إلػػػػػ  دعػػػػػـ عسػػػػػكرم مب شػػػػػر مػػػػػف كحػػػػػدات عسػػػػػكري  ايرانيػػػػػ  )مد عيػػػػػ  

مػػػػػػ ـ الحركػػػػػػ  مػػػػػػت االراضػػػػػػ  العراقيػػػػػػ  كمػػػػػػ   تحػػػػػػت الحػػػػػػدكد االيرانيػػػػػػ  أد د ػػػػػػ ع جػػػػػػكم( 
 قػػػػػػػػد ك نػػػػػػػػت المسػػػػػػػػ عدات ال  رجيػػػػػػػػ  المصػػػػػػػػدر  ,الكرديػػػػػػػػ  لنقػػػػػػػػؿ الجرحػػػػػػػػ  إلػػػػػػػػ  ايػػػػػػػػراف

الرئيسػػػػػػػ  لتمكيػػػػػػػؿ الحركػػػػػػػ  كأ مبهػػػػػػػ  كػػػػػػػ ف يػػػػػػػػأت  مػػػػػػػف ايػػػػػػػراف التػػػػػػػ  قػػػػػػػدمت مسػػػػػػػػ عدات 
امػػػػػػ  المسػػػػػػ عدات  ,مميػػػػػػكف دكالر كمػػػػػػ  قػػػػػػ ؿ الشػػػػػػ   نفسػػػػػػ  200عسػػػػػػكري  كم ليػػػػػػ  بقيمػػػػػػ  
 0899 - 0893بػػػػػػػػيف عػػػػػػػػ م   مميػػػػػػػػكف دكالر قػػػػػػػػدمت مػػػػػػػػ  06االمريكيػػػػػػػػ   مػػػػػػػػـ تتجػػػػػػػػ كز 

كتكلػػػػػػػت االسػػػػػػػت ب رات االيرانيػػػػػػػ  )السػػػػػػػ   ؾ( نقمهػػػػػػػ    ,اسػػػػػػػت دمت لشػػػػػػػرا  اسػػػػػػػمح  سػػػػػػػك يتي
  ا  نصػػػػػيرم ك يػػػػػر  مػػػػػف الضػػػػػب ط نعمػػػػػكقػػػػػد أتهػػػػػـ االكػػػػػراد مػػػػػدير السػػػػػ   ؾ  ,إلػػػػػ  االكػػػػػراد
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كػػػز العربػػػ  دراسػػػ  سي سػػػي , )الدكحػػػ , المر  0899ػػػػػ  0899( عمػػػ ر عمػػػ  السػػػمر, شػػػم ؿ العػػػراؽ: 3)
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االيػػػػػػػرانييف ب قتطػػػػػػػ ع شػػػػػػػب  مػػػػػػػف المسػػػػػػػ عدات االمريكيػػػػػػػ  القميمػػػػػػػ  لكػػػػػػػف تمػػػػػػػؾ المسػػػػػػػ عدات 
 .  (0)تمثؿ ب لنسب  إل  الب رزان  ضم ن  امريكي  ألنه هم  القميم  ك نت م

كعمػػػػ  الػػػػر ـ مػػػػف هػػػػذا الػػػػدعـ ال ػػػػ رج   قػػػػد رأل الػػػػبعض اف الكضػػػػ  الػػػػدكل  لػػػػـ 
بعػػػػد اف  قػػػػدت الػػػػدعـ السػػػػك يت  مػػػػف اثػػػػر المع هػػػػدة  ,يكػػػػف  ػػػػ  مصػػػػمح  الحركػػػػ  الكرديػػػػ 

كسػػػػط آنػػػػذاؾ كمػػػػ  كػػػػ ف التركيػػػػز الػػػػدكل   ػػػػ  الشػػػػرؽ اال .0899السػػػػك يتي  العراقيػػػػ  عػػػػ ـ 
االسػػػػػػرائيم  كأزمػػػػػػ  الػػػػػػنفط التػػػػػػ  حػػػػػػدثت عقػػػػػػب حػػػػػػرب  -متجهػػػػػػ ن عمػػػػػػ  الصػػػػػػراع العربػػػػػػ  

كك نػػػػػػػت )اسػػػػػػػرائيؿ( منشػػػػػػػغم  بقضػػػػػػػ ي ه  الدا ميػػػػػػػ  كال يسػػػػػػػم  لهػػػػػػػ   0892تشػػػػػػػريف االكؿ 
 .التد ؿ    القض ي  الدا مي  العربي 

كسػػػػػػػكف الػػػػػػػذم كػػػػػػػ ف يكمػػػػػػػ  كػػػػػػػ ف مػػػػػػػف المسػػػػػػػتبعد اف ير ػػػػػػػب الػػػػػػػرئيس االمريكػػػػػػػ  ن
كب  صػػػػػ  انػػػػػ  كػػػػػ ف    ػػػػػ  اسػػػػػت داـ الكرقػػػػػ  الكرديػػػػػ () ضػػػػػيح  )ككتر يػػػػػت(تحػػػػػت تػػػػػأثير 

لػػػػذلؾ لػػػػـ يبقػػػػ   يػػػػر ايػػػػراف التػػػػ  دأبػػػػت عمػػػػ   ,يعمػػػػؿ عمػػػػ  التقػػػػ رب مػػػػ  الػػػػدكؿ العربيػػػػ 
دعػػػػـ البػػػػػ رزان  عمػػػػ  الػػػػػر ـ مػػػػف اع دتهػػػػػ  لعالق تهػػػػ  الدبمكم سػػػػػي  مػػػػ  العػػػػػراؽ منػػػػذ اكائػػػػػؿ 

 .(3)العراقي  -ت االيراني  , هذا األمر جعؿ الب رزان   ير مرت ح لمعالق 0892
 

                                                 

 .103( المصدر نفس , ص 0)
()  كسػػػػكف يالػػػرئيس ن عمػػػػؿ امريكػػػ ر يػػػت: هػػػػك اسػػػـ الكبػػػر  ضػػػػيح  سي سػػػي   ػػػػ  تػػػ ري  ت ضػػػيح  كك

 0893حزيػراف  9ككتر يػت ك ػ   نػ التجسس عم  مك تب الحزب الػديمقراط  المنػ  س  ػ  مي
كاشػنطف بمقػر الحػزب الػديمقراط  كهػـ ينصػبكف اجهػزة  الق  القبض عمػ   مسػ  اشػ  ص  ػ 

 تكحهػتك  ,مك لم   تفجرت ازم  سي سػي  ه ئمػ  61تسجيؿ ممكه    ف البيت االبيض قد سجؿ 
تمػػػت  0891 ػػػ  اب  ئيسكسػػػكف كاسػػػتق ؿ عمػػػ  اثػػػر ذلػػػؾ الػػػر ياصػػػ ب  االتهػػػ ـ إلػػػ  الػػػرئيس ن

كػػ  جيػػر الػػد كرد عفػػكان اصػػدر الػػرئيس االمري 0891ايمػػكؿ  9مح كمتػػ  بسػػبب الفضػػيح  ك ػػ  
لمزيد مف المعمكمػ ت انظػر  ضػيح  ككتر يػت ب لمكسػكع  الحػرة  ,كسكف بشأف الفضيح يبحؽ ن

 )ديكيدي (.

 .102ص  ,المصدر نفس ( 3)



 

 

   -ال  ى والم)قو(ي : .4
 -يعتبػػػػػػػػر ممػػػػػػػػؼ االسػػػػػػػػرل كالمفقػػػػػػػػكديف الػػػػػػػػذيف اعتقمػػػػػػػػكا  ػػػػػػػػالؿ الحػػػػػػػػرب العراقيػػػػػػػػ  

العالقػػػػػػػػ ت بػػػػػػػػيف  ضػػػػػػػػعت( مػػػػػػػػف الممفػػػػػػػػ ت الشػػػػػػػػ ئك  التػػػػػػػػ  ك 0899 - 0890االيرانيػػػػػػػػ  )
كقػػػػػد أعػػػػػ دت المجنػػػػػ  الدكليػػػػػ  لمصػػػػػميب االحمػػػػػر  , ر الحقيقػػػػػ بػػػػػالطػػػػػر يف  ػػػػػ    نػػػػػ  اال ت

إلػػػػػػػػػػػ  كطػػػػػػػػػػػنهـ  ,أسػػػػػػػػػػػير حػػػػػػػػػػػرب عراقػػػػػػػػػػػ  مػػػػػػػػػػػف ايػػػػػػػػػػػراف (96903) 0890العػػػػػػػػػػػ ـ منػػػػػػػػػػػذ 
أسػػػػػػػػيران  (10829)ك 0899ك 0890أسػػػػػػػػيران بػػػػػػػػيف عػػػػػػػػ م   (3963)كاعػػػػػػػػ دة  ,كعػػػػػػػػ ئالتهـ

أسػػػػػػػػػيران  ػػػػػػػػػ   (9991)ك 0889 - 0880أسػػػػػػػػػيران بػػػػػػػػػيف عػػػػػػػػػ م   (3296)ك 0880عػػػػػػػػػ ـ
 32ك ػػػػػػػػػػػػ   3002كايػػػػػػػػػػػػ ر  0889أسػػػػػػػػػػػػيران بػػػػػػػػػػػػيف حزيػػػػػػػػػػػػراف  (9099)ك 0889نيسػػػػػػػػػػػػ ف 
أبمغػػػػػت ايػػػػػراف المجنػػػػػ  الدكليػػػػػ  لمصػػػػػميب االحمػػػػػر رسػػػػػمي ن بػػػػػ ف أم أسػػػػػير  3002حزيػػػػػراف 

 .(0)حرب عراق  لـ يعد محتجزان    ايراف
كبعػػػػػػد االحػػػػػػتالؿ االمريكػػػػػػ  لمعػػػػػػراؽ أسػػػػػػتمرت المجنػػػػػػ  الدكليػػػػػػ  لمصػػػػػػميب األحمػػػػػػر 
بمت بعػػػػ  هػػػػذا الممػػػػؼ السػػػػ  ف حيػػػػث قػػػػ ـ بمتػػػػ زار سػػػػتهيميف المنػػػػدكب العػػػػ ـ لمجنػػػػ  الدكليػػػػ  

بزيػػػػػػ رة  3001مشػػػػػػرؽ االكسػػػػػػط كشػػػػػػم ؿ ا ريقيػػػػػػ   ػػػػػػ  االكؿ مػػػػػػف آذار لمصػػػػػػميب االحمػػػػػػر ل
لجمهكريػػػػػ  ايػػػػػراف االسػػػػػالمي  التقػػػػػ   اللهػػػػػ  كبػػػػػ ر المػػػػػكظفيف كاجػػػػػرل مح دثػػػػػ ت تركػػػػػزت 

كقػػػػد أتفػػػػؽ الفريػػػػؽ الػػػػدكل  مػػػػ  ايػػػػراف عمػػػػ   ,عمػػػػ  القضػػػػ ي  الع لقػػػػ  بشػػػػأف اسػػػػرل الحػػػػرب
ب العػػػػراقييف ممػػػػف آليػػػػ  رسػػػػمي  لتبػػػػ دؿ المعمكمػػػػ ت مػػػػف أجػػػػؿ تسػػػػكي  حػػػػ الت اسػػػػرل الحػػػػر 

كيؤمػػػػػؿ  ػػػػػ  اف تتػػػػػك ر بػػػػػذلؾ  ,أطمقػػػػػت ايػػػػػراف سػػػػػراحهـ كلػػػػػـ يتصػػػػػمكا بعػػػػػد ب لمجنػػػػػ  الدكليػػػػػ 
اج بػػػػػػ ت شػػػػػػ  ي  لمعػػػػػػ ئالت المعنيػػػػػػ , كأبمغػػػػػػت المجنػػػػػػ  الدكليػػػػػػ  السػػػػػػمط ت االيرانيػػػػػػ  ب نهػػػػػػ  
 ,ستكاصػػػػػػػؿ جهكدهػػػػػػػ  المتعمقػػػػػػػ  بأسػػػػػػػرل الحػػػػػػػرب كاسػػػػػػػرل الحػػػػػػػرب المقتػػػػػػػرحيف االيػػػػػػػرانييف

                                                 

قضػػي  اسػػرل الحػػرب االيرانيػػ  العراقيػػ  )بيػػ ف(  تستعرضػػ فايػػراف كالمجنػػ  الدكليػػ  لمصػػميب االحمػػر  (0)
 -ل :ككرد عم  المكق  الت  3/2/3001 ,حمراال مكق  المجن  الدكلي  لمصميب

www.icrc.org/ara/resources/documents/misc/swqbsw.htw. 



 

 
 

ب لتعػػػػ كف مػػػػ  السػػػػمط ت العراقيػػػػ  مػػػػف أجػػػػؿ  ,ضػػػػ  آليػػػػ  من سػػػػب كانهػػػػ  ستسػػػػع  ج هػػػػدة لك 
 .(0)ايج د حؿ لتمؾ الح الت

ككشػػػؼ مسػػػؤكؿ ر يػػػ   ػػػ  كزارة حقػػػكؽ االنسػػػ ف العراقيػػػ   ػػػ  الرابػػػ  كالعشػػػريف مػػػف 
الندالع الحرب العراقي  ػػ االيراني  اف مصير اكثػر مػف  38م  حمكؿ الذكرل  3008ايمكؿ 

يراف م زاؿ مجهكالن ر ـ مط لب ت كزارت  طهراف ب لكشػؼ أسير حرب عراق     ا (آالؼ 9)
كيؤكد اف طهراف تتمسؾ بر ض ذلؾ ر ـ مركر اكثر مف عشريف ع م ن عم  كقػكعهـ  عنهـ

مفقػػػػكد مػػػػف ضػػػػح ي  الحػػػػرب  (الػػػػؼ 93)كاضػػػػ ؼ المسػػػػؤكؿ اف هنػػػػ ؾ اكثػػػػر مػػػػف  ب ألسػػػػر,
تب دلػػ  بيننػػ  كبػػيف الج نػػب العراقيػػ  ػػػػ االيرانيػػ  ال تتػػك ر أم معمكمػػ ت عػػنهـ ر ػػـ الرسػػ ئؿ الم

آالؼ تـ اسرهـ  ػالؿ حػرب ال مػي  الث نيػ   9االيران  بشأف مصيرهـ كق ؿ )اف هن ؾ نحك 
 ػػ  امػػ كف م تمفػػ  مػػف العػػراؽ كتػػـ نقمهػػـ  ػػ  ظػػركؼ  يػػر معرك ػػ  إلػػ   0880 - 0880
 .(3)ايراف(

نفػػػػػػػت ايػػػػػػػراف كجػػػػػػػػكد أم اسػػػػػػػير عراقػػػػػػػ  مػػػػػػػػف  3000ك ػػػػػػػ  الع شػػػػػػػر مػػػػػػػف تمػػػػػػػػكز 
انػػػػػ  ) ()  انػػػػػدلعت بينهػػػػػ  كبػػػػػيف العػػػػػراؽ كقػػػػػ ؿ العميػػػػػد حسػػػػػ ـ ه شػػػػػم أسػػػػػرل الحػػػػػرب التػػػػػ

 ,لػػػػػـ يبقػػػػػ  لػػػػػدين  أم أسػػػػػير عراقػػػػػ  ممػػػػػف تػػػػػـ اسػػػػػرهـ  ػػػػػالؿ الحػػػػػرب( 3002منػػػػػذ عػػػػػ ـ 
مكضػػػػح ن ال يكجػػػػد  ػػػػ  ايػػػػراف أم أسػػػػير عراقػػػػ  مػػػػف بق يػػػػ  تمػػػػؾ الحػػػػرب كاضػػػػ ؼ ه شػػػػم  

 0890 ايمػػػػػػػكؿ 33)ك نػػػػػػػت أكؿ كجبػػػػػػػ  مػػػػػػػف االسػػػػػػػرل العػػػػػػػراقييف الػػػػػػػذيف تػػػػػػػـ اسػػػػػػػرهـ يػػػػػػػـك 

                                                 

 المصدر نفس . (0)
كرد  ,31/8/3008 ,مكقػ  الجزيػرة نػت ,3002اسرل عراقيكف اطمقتهـ ايػراف عػ ـ  ,  ضؿ مشعؿ (3)

 :عم  المكق  الت ل 
ww.aljazeera.netlnews/pagas/ 4728914d-cb33-4281-9fde-lcavf8d499020 

( )  العميػػػد حسػػػ ـ ه شػػػم : يعمػػػؿ مسػػػؤكال لمعالقػػػ ت الع مػػػ   ػػػ  مكتػػػب الق ئػػػد العػػػ ـ لمقػػػكات المسػػػمح
 االيراني .



 

 

اشػػػػػػػ  ص  قػػػػػػػط بمػػػػػػػ  يعتبػػػػػػػر اليػػػػػػػـك االكؿ لبدايػػػػػػػ  ممػػػػػػػؼ االسػػػػػػػرل العػػػػػػػراقييف  9كعػػػػػػػددهـ 
 .  (0)اسير (0900)بينم  كصؿ عددهـ م  نه ي  ذلؾ الع ـ ال  
أعمنػػػػػت الحككمػػػػػ  العراقيػػػػػ  كجػػػػػكد اسػػػػػرل  3003ك ػػػػػ  الثػػػػػ ن  مػػػػػف تشػػػػػريف الثػػػػػ ن  

 الحككمػػػػ اؼ جػػػػ   اعتػػػػر ك   ع مػػػػ 31عػػػػراقييف لػػػػدل ايػػػػراف منػػػػذ الحػػػػرب التػػػػ  أنتهػػػػت قبػػػػؿ 
العراقيػػػػػػػ  عمػػػػػػػ  لسػػػػػػػ ف كزيػػػػػػػر حقػػػػػػػكؽ االنسػػػػػػػ ف محمػػػػػػػد شػػػػػػػي ع السػػػػػػػكدان  حيػػػػػػػث قػػػػػػػ ؿ اف 

زالػػػػػكا  ػػػػػ  اقفػػػػػ ص االسػػػػػر ر ػػػػػـ  اسػػػػػيران عراقيػػػػػ ن  قػػػػػط  ػػػػػ  سػػػػػجكف ايػػػػػراف ال (089)هنػػػػػ ؾ 
ككشػػػػػػػؼ المتحػػػػػػػدث الرسػػػػػػػم  ب سػػػػػػػـ كزارة  .(3)0880تبػػػػػػ دؿ االسػػػػػػػرل بػػػػػػػيف البمػػػػػػػديف عػػػػػػػ ـ 
عمػػػػػؿ المجػػػػػ ف المشػػػػػترك   رار اسػػػػػتم عػػػػػف 20/0/3002حقػػػػػكؽ االنسػػػػػ ف ك مػػػػػؿ امػػػػػيف  ػػػػػ  

االيرانيػػػػػػ  لحسػػػػػػـ م مفػػػػػػ ت الحػػػػػػرب التػػػػػػ  انػػػػػػدلعت بػػػػػػيف البمػػػػػػديف مطمػػػػػػ  عقػػػػػػد  -العراقيػػػػػػ 
 بإشػػػػػػػػراؼ  قضػػػػػػػػي  االسػػػػػػػػرل كالمفقػػػػػػػػكديف كذلػػػػػػػػؾ منهػػػػػػػػالثم نيػػػػػػػػ ت مػػػػػػػػف القػػػػػػػػرف الم ضػػػػػػػػ  

الصػػػػميب االحمػػػػر الػػػػدكل  كاشػػػػ ر إلػػػػ  انػػػػ  لػػػػديهـ كلػػػػدل الصػػػػميب االحمػػػػر الػػػػدكل  اكثػػػػر 
مسػػػػػػػػجميف قسػػػػػػػػـ مػػػػػػػػنهـ تك ػػػػػػػػكا  ػػػػػػػػ  ايػػػػػػػػراف مػػػػػػػػف دكف اف تقػػػػػػػػـك مفقػػػػػػػػكد  (الػػػػػػػػؼ 90)مػػػػػػػػف 

الحككمػػػػػػ  السػػػػػػ بق  أك الح ليػػػػػػ  بتسػػػػػػميمهـ كاضػػػػػػ ؼ انهػػػػػػـ يبحثػػػػػػكف  ػػػػػػ  كصػػػػػػفهـ النهػػػػػػ ئ  
 089)امػػػػػػػيف انػػػػػػػ  لػػػػػػػديهـ بحػػػػػػػدكد  ؼانهػػػػػػػـ ضػػػػػػػح ي  العمميػػػػػػػ ت العسػػػػػػػكري  كاضػػػػػػػ  معتقػػػػػػػدا
تػػػػػػـ تػػػػػػدريبه   نمػػػػػػت  ػػػػػػرؽذكم اال طػػػػػػ   كالشػػػػػػكاهد حيػػػػػػث  يسػػػػػػمكفشػػػػػػ ص مفقػػػػػػكد  (الػػػػػػؼ

 .الصميب الدكل  تقـك بعممي  البحث      رج العممي ت العسكري  مف قبؿ

                                                 

 ,اذاعػػػػػػ  كطنيػػػػػػػ  ,االيرانيػػػػػػ  -ال يكجػػػػػػد أم أسػػػػػػير عراقػػػػػػػ  مػػػػػػف اسػػػػػػرل الحػػػػػػرب العراقيػػػػػػػ  :ايػػػػػػراف( 0)
 كرد عم  المكق   ,00/9/3000

www.diilh-net/shawthaead-phpl844635 

 ,9/00/3003 ,مكقػ  المػػرابط العراقػػ  ,الحككمػ  العراقيػػ  تعتػرؼ بكجػػكد اسػرل عػػراقييف  ػ  ايػػراف( 3)
 : كرد عم  المكق  الت ل 

www.almadabib.com/mainlindex.php/a/uaabit-avabic-news/38-2010-06-01-

21-520-06/11833-2012-11-01-70-08-25-html. 



 

 
 

كشػػهري ن يػػتـ العثػػكر عمػػ  عػػدد مػػف الر ػػ ت يػػتـ تمييزهػػ  لمعر ػػ  اف ك نػػت عراقيػػ  أك 
كك نػت بغػداد قػد سػممت  ,ايراني  كم  اف الج نب االيرانػ  يقػـك بػنفس العمميػ  دا ػؿ اراضػي 

تعػػكد لعسػػكرييف ايػػرانييف  يمػػ  تسػػممت شػػ ص  (300)ر ػػ ت  3003الج نػػب االيرانػػ  عػػ ـ 
 .(0)تعكد لعراقييف تك كا  الؿ الحرب بيف البمديف (92) تر  

 (092)عػػف تبػػ دؿ  3002آذار  02كأعمػف مكتػػب حقػكؽ االنسػػ ف  ػ  الجنػػكب يػـك 
 ,االيرانيػ  بػيف الجػ نبيف عبػر منفػذ الشػالمج  الحػدكدم -مف ر  ت ضح ي  الحرب العراقي  

 ػػ  حػػيف كشػػفت  ,لر ػػ ت التػػ  تػػـ تسػػميمهـ كتسػػممهـ مجهػػكل  الهكيػػ كلفػػت إلػػ  اف أ مػػب ا
لجن  الشهدا     مح  ظ  البصرة عف تشكيؿ  ريؽ مت صص مشػترؾ بػيف البمػديف لمبحػث 

 .(3)عف ر  ت الحرب بمس عدة آلي ت ايراني  متطكرة
اف  3002كأكػػػػػػػدت لجنػػػػػػػ  الصػػػػػػػميب االحمػػػػػػػر الدكليػػػػػػػ   ػػػػػػػ  ال ػػػػػػػ مس مػػػػػػػف آيػػػػػػػ ر 

عػػػػػػػف عشػػػػػػػرات االالؼ مػػػػػػػف المفقػػػػػػػكديف  ػػػػػػػالؿ الحػػػػػػػرب العراقيػػػػػػػ   البحػػػػػػػث الزاؿ مسػػػػػػػتمران 
ك ػػػػ  حػػػػيف أبػػػػدت  , ت كبيػػػػرة تكاجػػػػ  عمميػػػػ  البحػػػػثتحػػػػديكاكضػػػػحت اف هنػػػػ ؾ  ,االيرانيػػػػ 

المجنػػػػػ  اسػػػػػتعداده  لتػػػػػدريب ا صػػػػػ ئ  الطػػػػػب العػػػػػدل  كتجهيػػػػػزهـ ب لمعػػػػػدات ال  صػػػػػ   ػػػػػ  
يف كػػػػػػػؿ مػػػػػػػف ايػػػػػػػراف كالعػػػػػػػراؽ ككشػػػػػػػفت المجنػػػػػػػ  الدكليػػػػػػػ  اف جهػػػػػػػكد سػػػػػػػمط ت كػػػػػػػال البمػػػػػػػد

كاكػػػػػد بػػػػػ ترؾ  ,مػػػػػف ر ػػػػػ ت ضػػػػػح ي  الحػػػػػرب بػػػػػيف البمػػػػػديف (900)أسػػػػػهمت بػػػػػ لعثكر عمػػػػػ  
مػػػػػ  بينيكسػػػػػؼ ث بػػػػػت مػػػػػدير عمميػػػػػ ت لجنػػػػػ  الصػػػػػميب االحمػػػػػر لمنطقػػػػػ  الشػػػػػرؽ االكسػػػػػط )

 -تػػػػػـ تحديػػػػػد مصػػػػػير المئػػػػػ ت مػػػػػف اسػػػػػرل الحػػػػػرب الػػػػػذيف ا تفػػػػػكا  ػػػػػالؿ الحػػػػػرب العراقيػػػػػ  
ـ  مػػػػػ  يػػػػػزاؿ هنػػػػػ ؾ عشػػػػػرات االالؼ االيرانيػػػػػ  محققػػػػػيف بػػػػػذلؾ الراحػػػػػ  كاالطمئنػػػػػ ف لعػػػػػكائمه

                                                 

كرد عمػػػ  المكقػػػ   20/0/3002 ,مكقػػػ  شػػػبك  ا بػػػ ر العػػػراؽ ,عػػػراؽ كايػػػرافممفػػػ ت االسػػػرل بػػػيف ال( 0)
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المػػدل  ,ر ػػ ت مػػف ضػػح ي  الحػػرب العراقيػػ  ػ االيرانيػػ  900الصػػميب االحمػػر تؤكػػد العثػػكر عمػػ  ( 3)
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د مصػػػػػػيرهـ كمعر ػػػػػػ  ػػػػػػػػمػػػػػػف االشػػػػػػ  ص المفقػػػػػػكديف كاآل ػػػػػػريف الػػػػػػذيف تنتظػػػػػػر اسػػػػػػرهـ تحدي
   .(0)م  حصؿ بهـ(

ككشػػػػػفت لجنػػػػػػ  حقػػػػػكؽ االنسػػػػػػ ف  ػػػػػػ  مجمػػػػػس النػػػػػػكاب  ػػػػػػ  ال ػػػػػ مس مػػػػػػف تشػػػػػػريف 
مػػػػػػػف االسػػػػػػػرل العػػػػػػػراقييف  ػػػػػػػ  جمهكريػػػػػػػ  ايػػػػػػػراف  (100)عػػػػػػػف كجػػػػػػػكد نحػػػػػػػك  3002االكؿ 

 ػػػػػػػ  حػػػػػػػيف أكػػػػػػػدت كزارة حقػػػػػػػكؽ  0890ب ال مػػػػػػػي  االكلػػػػػػػ  عػػػػػػػ ـ االسػػػػػػػالمي  منػػػػػػػذ حػػػػػػػر 
االنسػػػػ ف انهػػػػ  تط لػػػػب ب سػػػػتمرار الج نػػػػب االيرانػػػػ  ب لبحػػػػث عػػػػف مصػػػػير اسػػػػرل عػػػػراقييف 

كقػػػػػ ؿ  ,مكجػػػػػكديف لػػػػػديه  مػػػػػف ذكم الشػػػػػهكد كاالدلػػػػػ  كجمػػػػػ  المعمكمػػػػػ ت لمعر ػػػػػ  مصػػػػػيرهـ
)الػػػػػكزارة  المتحػػػػػدث الرسػػػػػم  ب سػػػػػـ كزارة حقػػػػػكؽ االنسػػػػػ ف العراقيػػػػػ  ك مػػػػػؿ امػػػػػيف ه شػػػػػـ اف

مسػػػػػػػتمرة  ػػػػػػػ  عمميػػػػػػػ  البحػػػػػػػث عػػػػػػػف معمكمػػػػػػػ ت دقيقػػػػػػػ  حػػػػػػػكؿ هػػػػػػػذا المكضػػػػػػػكع كضػػػػػػػركرة 
التكصػػػػػػػػؿ اليهػػػػػػػػػ  لغػػػػػػػػػرض ابػػػػػػػػالغ ذكم االسػػػػػػػػػرل  يهػػػػػػػػػ  لمعر ػػػػػػػػ  مصػػػػػػػػػير ابنػػػػػػػػػ ئهـ التػػػػػػػػػ  

 ب ألسػػػػػػػػػػػػرلميػػػػػػػػػػػػ  كمبػػػػػػػػػػػػيف اف مط لبػػػػػػػػػػػػ ت كزارة حقػػػػػػػػػػػػكؽ االنسػػػػػػػػػػػػ ف كانقطعػػػػػػػػػػػػت ا بػػػػػػػػػػػػ رهـ 
ؿ الرسػػػػػػػ ئؿ التػػػػػػػ  المكجػػػػػػػكديف لػػػػػػػدل الج نػػػػػػػب االيرانػػػػػػػ  ذكم االدلػػػػػػػ  كالشػػػػػػػكاهد مػػػػػػػف  ػػػػػػػال

كػػػػػ نكا يبعثكنهػػػػػ  إلػػػػػ  ذكيهػػػػػـ  ػػػػػ  العػػػػػراؽ كمػػػػػف تتػػػػػك ر لػػػػػدل الصػػػػػميب االحمػػػػػر معمكمػػػػػ ت 
عػػػػف بعضػػػػػهـ أك مػػػػػف الػػػػػزمال  الػػػػذيف كػػػػػ نكا معهػػػػػـ  ػػػػػ  السػػػػجكف الحقػػػػػ ن إلػػػػػ  اننػػػػػ  ط لبنػػػػػ  

 .(3)الج نب االيران  ب لبحث كجم  معمكم ت عنهـ لمعر   مصيرهـ(

  -:التائ ات الع اقي  في اي ا  .5
ضػػي  الطػػ ئرات العراقيػػ  بعػػد اقػػداـ صػػداـ حسػػيف عمػػ   ػػزك الككيػػت  ػػ  آب تبػػدأ ق

كهػػذا الغػػػزك الػػذم اشػػػعؿ حربػػ ن بػػػيف العػػراؽ كالتحػػػ لؼ الػػدكل  الػػػذم ق دتػػ  الكاليػػػ ت  0880
طػػ ئرة  990المتحػػدة االمريكيػػ   ػػ  بدايػػ  تمػػؾ الحػػرب ك نػػت القػػكات الجكيػػ  العراقيػػ  تضػػـ 

                                                 

 المصدر نفس .( 0)
 ,مكقػػػػػػ  شػػػػػػبك  ا بػػػػػػ ر الن صػػػػػػري  ,يزالػػػػػػكف اسػػػػػػرل  ػػػػػػ  ايػػػػػػراف عراقػػػػػػ  ال 100البرلمػػػػػػ ف: نحػػػػػػك ( 3)

 :كرد عم  المكق  الت ل  ,9/00/3002
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نحػػك ذلػػؾ مػػف  كاطػػ ئرة ا ػػرل  300إلػػ   ب إلضػػ    ,كق ذ ػػ  ,تقريبػػ ن تتػػكزع مػػ  بػػيف مق تمػػ 
كنظػػران لتعػػرض عػػدد كبيػػر مػػف تمػػؾ الطػػ ئرات لمتػػدمير  ػػ  االيػػ ـ االكلػػ   ,طػػ ئرات االسػػن د

الطػ ئرات  ػ  مالجػ  حصػين  تحػت  ق ب  بإ ف    ف العراقييف س رعكا  ,لمحرب م  الحمف  
 ن دقيقػػػ ن كالقػػػ درة عمػػػ  ا تػػػراؽ االرض اال اف االمريكيػػػكف اسػػػت دمكا القن بػػػؿ المكجهػػػ  تكجيهػػػ

تحصػػػين ت المالجػػػ  كبحسػػػب مػػػ  ق لػػػ  الجنػػػراؿ ميريػػػؿ م لبيػػػؾ الػػػذم كػػػ ف يشػػػغؿ  ػػػ  ذلػػػؾ 
الكقت منصب رئيس ارك ف القكات الجكي  االمريكي    ف صػداـ حسػيف ادرؾ انػ  ط لمػ  اف 

بػذلؾ  كات ػذ قػراران  ,تمؾ الط ئرات لـ تعد آمن   ػ  المالجػ   ػ ف يجػب نقمهػ  إلػ  مكػ ف آ ػر
 طيػػػػ ركؼ ثػػػػب لفعػػػؿ لػػػػتحط  ػػػ  قكاعػػػػد  ػػػ  المممكػػػػ  االردنيػػػ  اله شػػػػمي  كبنػػػ   عمػػػػ  ذلػػػؾ ك

دكريػ تهـ  ػ  منطقػ  الحدكديػ  العراقيػػ  االردنيػ  لتحػكؿ دكف هػركب تمػؾ الطػػ ئرات  ؼالتحػ ل
كعنػػدم  ضػػ ؽ الطيػػ ركف ذرعػػ ن بعػػدـ ايصػػ ؿ الطػػ ئرات إلػػ  االردف عبػػركا  ػػ   طػػكة  يػػر 

اف كهػػػ  البمػػػد التػػػ  كػػػ ف العػػػراؽ قػػػد  ػػػ ض ضػػػده  حربػػػ ن ط حنػػػ  متكقعػػػ  الحػػػدكد مػػػ  ايػػػر 
 .(0)استمرت ثم ني  سنكات ك مم 

 ,كاسػػػػػفر ال ػػػػػركج الجمػػػػػ ع  لمطػػػػػ ئرات العراقيػػػػػ  إلػػػػػ  ايػػػػػراف ظهػػػػػكر جػػػػػدؿ محتػػػػػدـ
تػػػػػزاؿ حتػػػػػ  اليػػػػػـك مػػػػػف حيػػػػػث عػػػػػدد الطػػػػػ ئرات العراقيػػػػػ  المكجػػػػػكدة  كركايػػػػػ ت متع رضػػػػػ  ال

طػػػػػػ ئرة عراقيػػػػػػ   03تػػػػػػ  كف اف هنػػػػػػ ؾ معػػػػػػركؼ   صػػػػػػ  بعػػػػػػد اف أعمػػػػػػف البن  يػػػػػػرهنػػػػػػ ؾ 
المق تمػػػػ  كعػػػػددان ممػػػػ ثالن بعػػػػد ذلػػػػؾ مػػػػف طػػػػ ئرات النقػػػػؿ تػػػػذهب  ػػػػ   38ميػػػػؾ   ئراتمػػػػف طػػػػ
لػػػػػـ يكشػػػػػؼ عنػػػػػ  النقػػػػػ ب  ػػػػػ  ايػػػػػراف كصػػػػػدر تقريػػػػػر ا ػػػػػر عقػػػػػب  ػػػػػركج تمػػػػػؾ  مػػػػػ , مكػػػػػ ف

ثػػػػػػػـ ارتفػػػػػػػ  هػػػػػػػذا الػػػػػػػرقـ حسػػػػػػػب بيػػػػػػػ ف رسػػػػػػػم  مػػػػػػػف  ,طػػػػػػػ ئرة 28عػػػػػػػدده  قػػػػػػػدر الطػػػػػػػ ئرات 
طػػػػػػػ ئرة قبػػػػػػػؿ اف يصػػػػػػػدر بيػػػػػػػ ف عراقػػػػػػػ   030االمريكيػػػػػػػ ( إلػػػػػػػ   البنتػػػػػػػ  كف )كزارة الػػػػػػػد  ع
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 ,كميػػػػػػؾ ,رات متنكعػػػػػػ  هػػػػػػ  الميػػػػػػراج الفرنسػػػػػػي  ئطػػػػػػ ئرة تضػػػػػػـ طػػػػػػ 018ده  بػػػػػػػ عػػػػػػديقػػػػػػدر 
 .(0)إل  ط ئرات نقؿ كاستطالع مف انكاع ا رل ب إلض   ك   السك يت  يكس

كانمػػػػػػ  يمتػػػػػػد  ,كطرازهػػػػػػ   قػػػػػػط ,كال يقتصػػػػػػر ال ػػػػػػالؼ حػػػػػػكؿ عػػػػػػدد تمػػػػػػؾ الطػػػػػػ ئرات
لمجمػػػػػ  )ايرب كرجكرسػػػػػػ ؿ(  تكقعػػػػػ ن عبػػػػػكر تمػػػػػؾ الطػػػػػ ئرات لمحػػػػػدكد مػػػػػ  ايػػػػػراف  ليشػػػػػمؿ سػػػػػر

 ػػػػ ف الطػػػػ ئرات االكلػػػػ  التػػػػ  عبػػػػرت الحػػػػدكد إلػػػػ  ايػػػػراف ك نػػػػت طػػػػ ئرات يقكدهػػػػ  طيػػػػ ركف 
  .(3)عراقيكف   ركف

كمػػػػػػػف ج نػػػػػػػب آ ػػػػػػػر اتهػػػػػػػـ مسػػػػػػػؤكؿ عراقػػػػػػػ  كبيػػػػػػػر ايػػػػػػػراف ب سػػػػػػػت داـ عػػػػػػػدد مػػػػػػػف 
راف اثنػػػػػػ   حػػػػػػرب ال مػػػػػػي  الثػػػػػػ ن   ػػػػػػ  الطػػػػػػ ئرات العراقيػػػػػػ  التػػػػػػ  ارسػػػػػػمه  العػػػػػػراؽ إلػػػػػػ  ايػػػػػػ

الػػػػػػػرحالت الدا ميػػػػػػػ  ككمػػػػػػػ  اشػػػػػػػ ر جميػػػػػػػؿ ابػػػػػػػراهيـ ككيػػػػػػػؿ كزارة المكاصػػػػػػػالت العراقيػػػػػػػ  اف 
 .(2)ايراف تست دـ الط ئرات العراقي     الرحالت المحمي 

كقػػػػػد سػػػػػئؿ السػػػػػفير العراقػػػػػ   ػػػػػ  طهػػػػػراف محمػػػػػد حميػػػػػد الشػػػػػي ع  ػػػػػ  الثػػػػػ مف مػػػػػف 
)كػػػػػـ مضػػػػػ    أجػػػػػ ب  المكجػػػػػكدة  ػػػػػ  ايػػػػػراف عػػػػػف الطػػػػػ ئرات العراقيػػػػػ 3009كػػػػػ نكف االكؿ 

سػػػػػن  كمػػػػػف الن حيػػػػ  الفنيػػػػػ  انػػػػػ  ال يمكػػػػف االسػػػػػتف دة مػػػػػف  09عمػػػػ  الطػػػػػ ئرات؟ اكثػػػػػر مػػػػف 
كلػػػػػػػذلؾ يجػػػػػػػب  ,هػػػػػػػذ  الطػػػػػػػ ئرات كلكػػػػػػػف المسػػػػػػػأل  اف العػػػػػػػراؽ يريػػػػػػػد ا ػػػػػػػالؽ هػػػػػػػذا الممػػػػػػػؼ

تشػػػػػػكيؿ لجنػػػػػػ  لغمػػػػػػؽ ممػػػػػػؼ الطػػػػػػ ئرات كقػػػػػػد اقترحػػػػػػت عمػػػػػػ  كزارة ال  رجيػػػػػػ  مف تحػػػػػػ  كزارة 
ككػػػػػػ ف كزيػػػػػػر النقػػػػػػؿ  (1)ك ػػػػػػد عسػػػػػػكرم لمكقػػػػػػكؼ عمػػػػػػ  ممػػػػػػؼ الطػػػػػػ ئرات رسػػػػػػ ؿإلالػػػػػػد  ع 

                                                 

 المصدر نفس .( 0)
 المصدر نفس .( 3)
 المصدر نفس . (2)
كرد  9/03/3009كشػػط العػػرب كالطػػ ئرات  ,ك ػػد عراقػػ   ػػ  طهػػراف لبحػػث الحػػدكد ,اسػػ م  مهػػدم(1)

 :عم  المكق  الت ل 
www.ankawawa.com/farum/index.php?topic=cl27960,wapc 



 

 
 

قػػػػػػػد قػػػػػػػ ؿ اف كزيػػػػػػػر النقػػػػػػػؿ  31/03/3000العراقػػػػػػػ  السػػػػػػػ بؽ عػػػػػػػ مر عبػػػػػػػد الجبػػػػػػػ ر  ػػػػػػػ  
 .(0)لممرة االكل     مذكرة رسمي  بكجكد ط ئرات عراقي     ايراف قد أقرااليران  

لسػػػػػػ بؽ )اف قػػػػػػ ؿ كزيػػػػػػر النقػػػػػػؿ العراقػػػػػػ  ا 3000ك ػػػػػػ  نه يػػػػػػ  شػػػػػػهر كػػػػػػ نكف االكؿ 
ممػػػػػؼ الطػػػػػ ئرات الج ثمػػػػػ   ػػػػػ  المطػػػػػ رات االيرانيػػػػػ  اكشػػػػػؾ عمػػػػػ  اال ػػػػػالؽ بعػػػػػد اعتػػػػػراؼ 

الج نػػػػػػػب االيرانػػػػػػػ  لػػػػػػػـ اف ايػػػػػػراف ب حتج زهػػػػػػػ  طػػػػػػػ ئرات كقطعػػػػػػ ن بحريػػػػػػػ  عراقيػػػػػػػ ( كاكضػػػػػػ  
 ػػػػػالؿ المػػػػػدة الم ضػػػػػي  ب حتجػػػػػ ز  طػػػػػ ئرات كقطعػػػػػ ن بحريػػػػػ  عراقيػػػػػ  اال اف الػػػػػكزارة  يعتػػػػػرؼ

كزيػػػػػػػػر النقػػػػػػػػؿ االيرانػػػػػػػػ  امتنعػػػػػػػػت عػػػػػػػػف تكقيػػػػػػػػ  أيػػػػػػػػ   ك ػػػػػػػػالؿ المقػػػػػػػػ  ات المتكاصػػػػػػػػم  مػػػػػػػػ 
 د ػػػػػػ اتف قيػػػػػػ ت أك مػػػػػػذكرات تفػػػػػػ هـ اال بعػػػػػػد اعتػػػػػػراؼ ايػػػػػػراف ب حتج زهػػػػػػ  كمبينػػػػػػ ن اف ذلػػػػػػؾ 

الج نػػػػػب االيرانػػػػػ  إلػػػػػ  االعتػػػػػراؼ بكجكدهػػػػػ  لديػػػػػ  كتكقيػػػػػ  كثيقػػػػػ  رسػػػػػمي  تتضػػػػػمف عمػػػػػ  
 .(3)احقي  العراؽ به 

لجنػػػػػػػػػػ   عػػػػػػػػػػزا الن ئػػػػػػػػػػب  ػػػػػػػػػػ  3002ك ػػػػػػػػػػ  السػػػػػػػػػػ دس عشػػػػػػػػػػر مػػػػػػػػػػف كػػػػػػػػػػ نكف االكؿ 
مسػػػػػػػ عد كزيػػػػػػػر ال  رجيػػػػػػػ  لمشػػػػػػػؤكف  ةنػػػػػػػ  زيػػػػػػػ ر  يك  دالعالقػػػػػػػ ت ال  رجيػػػػػػػ  البرلم نيػػػػػػػ  عمػػػػػػػ 

المهيػػػػػ ف لمعػػػػػراؽ  ػػػػػالؿ تمػػػػػؾ الفتػػػػػرة إلػػػػػ   العربيػػػػػ  كاال ريقيػػػػػ  االيرانيػػػػػ  حسػػػػػيف اميػػػػػر عبػػػػػد
الطػػػػػ ئرات العراقيػػػػػ  الج ثمػػػػػ   ػػػػػ    سػػػػػ كن  الممفػػػػػ ت الع لقػػػػػ  بػػػػػيف بغػػػػػداد كطهػػػػػراف السػػػػػيم

 عد كزيػػػػػر ال  رجيػػػػػ  االيرانػػػػػ   ػػػػػ  جعبتػػػػػ  ممػػػػػؼ الطػػػػػ ئرات نػػػػػ  اف )مسػػػػػ كقػػػػػ ؿ يك  ,ايػػػػػراف
الج ثمػػػػػ   ػػػػػ  ايػػػػػراف منػػػػػذ حػػػػػرب ال مػػػػػي  الث نيػػػػػ  حيػػػػػث تعرضػػػػػت هػػػػػذ  الطػػػػػ ئرات  العراقيػػػػػ 

 .(2) إل  االندث ر كاالهم ؿ كالت  تكبد العراؽ  س ئر كبيرة بسببه

                                                 

 .31/03/3000 ,مكق  عراؽ الق نكف ,م  قص  الط ئرات العراقي  الت  لجأت إل  ايراف؟(0)
كرد  20/03/3000 ,عصػر ايػراف , مػؽ ممػؼ الطػ ئرات العراقيػ  الج ثمػ   ػ  ايػراف كاالردف كقػكت(3)

 www.asrran.com/ar/news/27834   :                            عم  المكق  الت ل 
المهيػػ ف  كممفػػ ت الطػػ ئرات العراقيػػ   ػػ  ايػػراف ابػػرز ممفػػ ت عبػػد ,  رجيػػ  البرلمػػ ف: ترسػػيـ الحػػدكد (2)

 :كرد عم  المكق  الت ل  06/03/3002 ,مكق  المصدر نيكز , الؿ زي رت  لبغداد
 www.I.news.net/index.php/policy/36852.html 



 

 

رضػػػػػػػ  نصػػػػػػػير ب عتيػػػػػػػ ف القنصػػػػػػػؿ العػػػػػػػ ـ االيرانػػػػػػػ   ػػػػػػػ  البصػػػػػػػرة اف حجػػػػػػػـ  دكػػػػػػػا
كصػػػػػػػؿ كقػػػػػػػت  3008التبػػػػػػػ دؿ التجػػػػػػػ رم بػػػػػػػيف ايػػػػػػػراف كمح  ظػػػػػػػ  البصػػػػػػػرة  ػػػػػػػالؿ العػػػػػػػ ـ 

مميػػػػػػكف دكالر كمػػػػػػ  العػػػػػػراؽ كصػػػػػػؿ إلػػػػػػ  مػػػػػػ  يقػػػػػػ رب  (100)االحصػػػػػػ ئي ت التػػػػػػ  يممكهػػػػػػ  
  لػػػػػـ تػػػػػؤثر عمػػػػػ  حجػػػػػـ مؤكػػػػػد اف العقكبػػػػػ ت التػػػػػ   رضػػػػػت عمػػػػػ  بمػػػػػد ,مميػػػػػ ر دكالر (9)

 .(0)التب دؿ التج رم م  العراؽ
كمػػػػػػف ج نػػػػػػب آ ػػػػػػر قػػػػػػ ؿ مسػػػػػػ عد الػػػػػػرئيس االيرانػػػػػػ   ػػػػػػ  الشػػػػػػؤكف الدكليػػػػػػ  عمػػػػػػ  

حجػػػػػـ التبػػػػػ دؿ التجػػػػػ رم مػػػػػ  العػػػػػراؽ  3002السػػػػػ ب  مػػػػػف تمػػػػػكز  سػػػػػيبم   سػػػػػعيد لػػػػػك )انػػػػػ
 .(3)ممي ر    الع ـ الم ض ( (03)ممي ر دكالر ليصؿ حجم  الح ل   (1)إل  

تعزيػػػػػػز التعػػػػػػ كف االقتصػػػػػػ دم  بهػػػػػػدؼلحككمػػػػػػ  االيرانيػػػػػػ  شػػػػػػكمت لجنػػػػػػ  كقػػػػػػ ؿ اف ا
بػػػػػػيف البمػػػػػػديف ب سػػػػػػـ )لجنػػػػػػ  التنميػػػػػػ  االقتصػػػػػػ دي  بػػػػػػيف ايػػػػػػراف كالعػػػػػػراؽ( كاشػػػػػػ ر إلػػػػػػ  اف 
ايػػػػػراف تسػػػػػع  إلػػػػػ  التعػػػػػ كف مػػػػػ  العػػػػػراؽ  ػػػػػ  مجػػػػػ ؿ اعػػػػػ دة اعمػػػػػ ر البنػػػػػ  التحتيػػػػػ  نظػػػػػران 

  لتطػػػػػػػكير العالقػػػػػػػ ت كاشػػػػػػػ ر إلػػػػػػػ  التكقيػػػػػػػ  عمػػػػػػػ  اتف قيػػػػػػػ ,لمػػػػػػػدم ر الػػػػػػػذم لحػػػػػػػؽ بػػػػػػػ لعراؽ
االقتصػػػػػػػػػػ دي  بحضػػػػػػػػػػكر منػػػػػػػػػػدكب كردسػػػػػػػػػػت ف العػػػػػػػػػػراؽ كقػػػػػػػػػػ ؿ )اف االتف قيػػػػػػػػػػ  ك التج ريػػػػػػػػػػ  

كالكهربػػػػػػ   إلػػػػػػ   ,تتضػػػػػػمف التعػػػػػػ كف  ػػػػػػ  مجػػػػػػ ؿ دعػػػػػػـ البنػػػػػػ  التحتيػػػػػػ  سػػػػػػيم  نقػػػػػػؿ الغػػػػػػ ز

                                                 

 ,مكقػػ  صػػكت العػػراؽ ,التبػػ دؿ التجػػ رم اسػػهؿ مػػ  اقمػػيـ كردسػػت ف :قنصػػؿ االيرانػػ   ػػ  البصػػرةال( 0)
 :كرد عم  المكق  الت ل  09/3/3000

 www.sotalivaq.com/iraq-news.php?id=16232#ixzz2xivkGEWN 

 مكسػػػكع  االقتصػػػ د ,مميػػػ ر دكالر 01حجػػػـ التبػػػ دؿ االقتصػػػ دم بػػػيف ايػػػراف كالعػػػراؽ سػػػيرتف  إلػػػ   (3)
 :كرد عم  المكق  الت ل  9/9/3002

 www.al-offak.com/main/avtides.aspx?article_no=14335 



 

 
 

كاشػػػػػػ ر سػػػػػػعيد لػػػػػػك إلػػػػػػ  تصػػػػػػدير الغػػػػػػ ز االيرانػػػػػػ  إلػػػػػػ  العػػػػػػراؽ  ػػػػػػ   ضػػػػػػكف  ,العػػػػػػراؽ(
 .(0)ـ بتصدير الكهرب   إل  العراؽ(كق ؿ )اف ايراف تقك  ,االشهر الق دم 

ككقػػػ  كزيػػػر الػػػنفط االيرانػػػ  رسػػػتـ ق سػػػم  مػػػ  كزيػػػر الط قػػػ  العراقػػػ   ػػػ  بغػػػداد  ػػػ  
كسػيتـ بمكجػب  ,اتف قي  لتصدير الغػ ز االيرانػ  إلػ  العػراؽ 3002الح دم عشر مف تمكز 

أ عمميػ  كتبػد ,مػف الغػ ز إلػ  العػراؽ يكميػ ن  2ـهذ  االتف قي  تصدير  مسػ  كعشػركف مميػكف 
ديػػػ ل  لتكليػػػد الكهربػػػ    ػػػ  المنصػػػكري  ك تصػػػدير الغػػػ ز حيػػػث سػػػتمد ايػػػراف محطتػػػ  بغػػػداد 

كقػ ؿ كزيػر الػنفط االيرانػ  )اف مشػركع مػد  ػط انبػكب الغػ ز قػد د ػؿ  ػ   ,ب لغ ز الطبيعػ 
مراحم  اال يرة حيث تجرم العممي ت عم  قدـ كس ؽ مف قبؿ القط ع ال ػ ص االيرانػ  لمػد 

االيرانيػػػ  كمػػػ  صػػػرح جػػػكاد اكجػػػ  المػػػدير التنفيػػػذم  اضػػػ كػػػـ  ػػػ  االر  339انبػػػكب بطػػػكؿ 
تصػػدير الغػػ ز إلػػ  العػػراؽ سػػتبم  ف االيرانيػػ  مػػ الع ئػػداتلمشػرك  الكطنيػػ  لمغػػ ز االيرانيػػ  اف 

مميػ ر دكالر كمػ  اشػ ر  (309)مالييف دكالر يكمي ن كبقيم  اجم ليػ  سػنكي  تصػؿ إلػ   (00)
 .(3)تك ير االحتي ج ت الغ زي  لمحط  البصرةإل  تكقي  اتف قي  ا رل تهدؼ إل  

العراقيػػػػ  المشػػػػترك  عػػػػف كصػػػػكؿ حجػػػػـ التبػػػػ دؿ  -كاعمنػػػػت  ر ػػػػ  التجػػػػ رة االيرانيػػػػ  
 ػػالؿ االشػػهر السػػت  اال يػػرة مػػف  (مميػػكف دكالر 300مميػػ رات ك  6)التجػػ رم بػػيف البمػػديف 

هػ   قػط صػ درات من (مميكنػ ن  60)( ك ػ  حػيف بينػت اف 3002السن  الف رسي  الح لي  )عػ ـ 
كمػ   ,مف الصػ درات االيرانيػ  نقمػت عبػر اقمػيـ كردسػت ف (%60)كأكدت الغر   اف  ,عراقي 

مميػػػ ر دكالر مػػػف  2.6 ش سػػػ نج رم الحقػػػ ن )اف   نبػػػهصػػػرح بػػػذلؾ االمػػػيف العػػػ ـ لمغر ػػػ  ج
بضػ ئ  كسػم   يػر نفطيػ ( كاسػتطرؽ االمػيف العػ ـ لغر ػ   تتعمػؽالص درات االيرانيػ  لمعػراؽ 

 199رة االيرانيػػػ  العراقيػػػ  المشػػترك  اف )ايػػػراف صػػػدرت ط قػػ  كهرب ئيػػػ  لمعػػػراؽ بقيمػػػ  التجػػ 

                                                 

 .المصدر نفس ( 0)
 كرد عم  المكق  الت ل : 33/9/3002التكقي  عم  اكبر اتف قي  لتصدير الغ ز االيران  لمعراؽ,  (3)

 www.yahosein.com/vb/shovthread.php?t=1898274 



 

 

( كمػػ  قيمتػػ  3002مميػػكف دكالر  ػػالؿ االشػػهر السػػت االكلػػ  مػػف السػػن  الف رسػػي  الح ليػػ  )
 .(0)مميكف دكالر مف الديزؿ  الؿ المدة ذاته ( 9.69

ميكػػػػ  كاط عبػػػػر ثالثػػػػ   100سػػػػتكرد العػػػػراؽ الط قػػػػ  الكهرب ئيػػػػ  مػػػػف ايػػػػراف بكاقػػػػ  يك 
البصػػػرة,  - ػػػ نقيف ك ػػػط عبػػػداف -ديػػػ ل  ك ػػػط سػػػربيؿ زهػػػ ب - طػػػكط هػػػ   ػػػط كرمنشػػػ  

ميكػػ  كاط  000 ضػػالن عػػف  ,كتغػػذم هػػذ  المح  ظػػ ت عبػػر  طػػكط كهربػػ   الضػػغط العػػ ل 
اف  31/6/3002كك نػػت منظمػػ  تنميػػ  التجػػ رة االيرانيػػ  اعمنػػت  ػػ   ,مػػف تركيػػ  مػػف سػػكري 
% مػف تمػؾ البضػ ئ  0.39رد لمبض ئ  االيرانيػ  مؤكػدة اف مػ  مقػدار العراؽ هك اكبر مستك 

 يمػػػ  اشػػػ رت إلػػػ  ارتفػػػ ع نسػػػب  الػػػكاردات العراقيػػػ  مػػػف منتجػػػ ت ايػػػراف بنسػػػب   ,يػػػذهب اليػػػ 
 .(3)3003% عف ع ـ 09.9

كمػػػػػػف ج نػػػػػػب آ ػػػػػػر تكقػػػػػػ  امػػػػػػيف  ر ػػػػػػ  التجػػػػػػ رة المشػػػػػػترك  بػػػػػػيف العػػػػػػراؽ كايػػػػػػراف 
بػػػػػػ دؿ التجػػػػػػ رم بػػػػػػيف البمػػػػػػديف العػػػػػػ ـ االيرانػػػػػػ   ش سػػػػػػنج رم اف يصػػػػػػؿ ميػػػػػػزاف الت جه نبػػػػػػ

مميػػػػػػ ر ك ػػػػػػ  كممتػػػػػػ  عمػػػػػػ  هػػػػػػ مش  (09)إلػػػػػػ   3001اذار( عػػػػػػ ـ  30القػػػػػػ دـ )يبػػػػػػدأ  ػػػػػػ  
قػػػػػػ ؿ سػػػػػػنج رم  33/3/3001ممتقػػػػػػ  ا ػػػػػػ ؽ سػػػػػػكؽ الػػػػػػبالد كالسػػػػػػيراميؾ  ػػػػػػ  العػػػػػػراؽ  ػػػػػػ  

مميػػػػػػ ر دكالر  00.89بمػػػػػػ   3003)اف حجػػػػػػـ صػػػػػػ درات ايػػػػػػراف إلػػػػػػ  العػػػػػػراؽ  ػػػػػػ  العػػػػػػ ـ 
درات انػػػػػػػػكاع السػػػػػػػػم  كال ػػػػػػػػدم ت الفنيػػػػػػػػ  كالهندسػػػػػػػػي ( كاشػػػػػػػػ ر إلػػػػػػػػ  حيػػػػػػػػث شػػػػػػػػممت الصػػػػػػػػ 

مميػػػػػػػػ ر دكالر حيػػػػػػػػث  03.9إلػػػػػػػػ   3002ارتفػػػػػػػػ ع حجػػػػػػػػـ التبػػػػػػػػ دؿ التجػػػػػػػػ رم  ػػػػػػػػ  العػػػػػػػػ ـ 
 .(2) ر دكالرػػؼ المميػػ رات كنصػممي 6احتمت ص درات السم  أكثر مف 

                                                 

مميػ ر دكالر  ػالؿ االشػهر االكلػ  مػف السػن  الف رسػي   6.3ج رم بيف العراؽ كايراف بم  التب دؿ الت( 0)
 :كرد عم  المكق  الت ل  ,31/00/3002مكسكع  العراؽ     ,الح لي 

 www.facavaq.com/inews.php?id=2233370 

 المصدر نفس .( 3)
 ,راديػك  ػ رس ب لمغػ  العربيػ  ,دكالر مميػ ر 09ميزاف التب دؿ التج رم بػيف ايػراف كالعػراؽ يصػؿ إلػ   (2)

 :, كرد عم  المكق  الت ل 32/3/3001
www.arabic.farsnews.com/newstext.aspx?nn=92111147140 



 

 
 

نجػػ ت نبػػأ رئػػيس الممحقيػػ  التج ريػػ   ػػ  السػػف رة االيرانيػػ  ببغػػداد  ػػ  اكضػػ  مهػػدم 
اف مف ضمف البػرام  كاالهػداؼ الحقيقيػ  التػ  تسػع  اليهػ  الممحقيػ   3009االكؿ مف اب 

كمع مػػػؿ ايرانيػػػ   ػػػ  السػػػكؽ  ,التج ريػػػ  االيرانيػػػ  هػػػ  ))المسػػػ عدة بتأسػػػيس اسػػػكاؽ تج ريػػػ 
كتحسػػيف حيػػ تهـ  , طميف عػػف العمػػؿ مػػف العػػراقييفالعػػك العراقيػػ  السػػتقط ب االيػػدم الع ممػػ  

كحػػث الشػػرك ت االيرانيػػ  الكبػػرل لممسػػ هم   ػػ  حمػػؿ اعمػػ ر العػػراؽ مػػف  ػػالؿ  ,المعيشػػي 
   .(0)(3009اشتراكهـ    المن قص ت المطركح  لع ـ 

كلغػػػػػػػرض جػػػػػػػذب الشػػػػػػػرك ت االيرانيػػػػػػػ  لمعمػػػػػػػؿ  ػػػػػػػ  العػػػػػػػراؽ دعػػػػػػػ  نػػػػػػػكرم المػػػػػػػ لك  
لػػػػػػدل لق ئػػػػػػ  رئػػػػػػيس  3008اذار  س كالعشػػػػػػريف مػػػػػػف السػػػػػػ درئػػػػػػيس الػػػػػػكزرا  العراقػػػػػػ   ػػػػػػ  

مجمػػػػػػس الشػػػػػػكرل االيرانػػػػػػ  عمػػػػػػ  الريجػػػػػػ ن  الشػػػػػػرك ت االيرانيػػػػػػ  لمعمػػػػػػؿ كاالسػػػػػػتثم ر  ػػػػػػ  
 .(3)العراؽ كالمس هم     عممي  البن   كاالعم ر اسكة ب لشرك ت الع لمي 
االن بيػػػػػػػب مػػػػػػػ   إلنتػػػػػػػ جكمػػػػػػػف ج نػػػػػػػب آ ػػػػػػػر بحثػػػػػػػت شػػػػػػػرك  )م هشػػػػػػػهر( االيرانيػػػػػػػ  

كبنػػػػ   معمػػػػؿ  ,سػػػػبؿ د ػػػػكؿ البصػػػػرة 3000لبصػػػػرة  ػػػػ  االكؿ مػػػػف ايػػػػ ر هيئػػػػ  اسػػػػتثم ر ا
لنقػػػػػػػؿ ا بأن بيػػػػػػػبكمسػػػػػػػتكدع ت  ػػػػػػػ  البصػػػػػػػرة لتجهيػػػػػػػز شػػػػػػػرك ت الػػػػػػػنفط  ,االن بيػػػػػػػب إلنتػػػػػػػ ج

مبينػػػػػػػ  امك نيػػػػػػػ  التجهيػػػػػػػز عػػػػػػػف طريػػػػػػػؽ المن  ػػػػػػػذ البريػػػػػػػ   ,ال  صػػػػػػػ  كبمكاصػػػػػػػف ت ع لميػػػػػػػ 
ر عمػػػػػػػ  مػػػػػػػف ج نبػػػػػػػ  ابػػػػػػػدل رئػػػػػػػيس هيئػػػػػػػ  اسػػػػػػػتثم ر البصػػػػػػػرة المهنػػػػػػػدس حيػػػػػػػد ,كالبحريػػػػػػػ 

المشػػػػػػػركع كتسػػػػػػػري   إلق مػػػػػػػ   ضػػػػػػؿ اسػػػػػػػتعداد  الك مػػػػػػػؿ لتػػػػػػػك ير قطعػػػػػػػ  االرض المطمكبػػػػػػػ  
داعيػػػػػ ن إلػػػػػ  ا تتػػػػػ ح  ػػػػػرع لمشػػػػػرك  كتسػػػػػجيمه   ػػػػػ  كزارة  ,اجػػػػػرا ات مػػػػػن  اجػػػػػ زة االسػػػػػتثم ر

                                                 

الممحقيػػػ  التج ريػػػ  االيرانيػػػ   ػػػ  بغػػػداد نعمػػػؿ عمػػػ  مسػػػ عدة التجػػػ ر كالمسػػػتثمريف  , ػػػالح الشػػػيب ن ( 0)
 :كرد عم  المكق  الت ل   العراقييف لمتع مؿ م  الشرك ت االيراني ,

 www.aluutmar.com/index.php?id=288930 

كرد  ,3008اذار  39 ,مكقػ  كيكػ  ,نكرم الم لك  يحفز الشػرك ت االيرانيػ  لالسػتثم ر  ػ  العػراؽ( 3)
 www.ar.wikinews.org/wiki                                   :عم  المكق  الت ل 



 

 

كالتعػػػػػرؼ  ,مػػػػػ  الػػػػػدكائر المعنيػػػػػ  نسػػػػػيؽكالت ,التجػػػػػ رة لمحصػػػػػكؿ عمػػػػػ  المشػػػػػ ري  الحككميػػػػػ 
 .(0)عم  بيئ  البصرة االستثم ري 

ك ػػػػػػ   طػػػػػػكة جديػػػػػػدة يسػػػػػػع  مػػػػػػف  اللهػػػػػػ  العػػػػػػراؽ تشػػػػػػجي  الشػػػػػػرك ت الصػػػػػػن عي  
قػػػػػررت كزارة الصػػػػػن ع  كالمعػػػػػ دف العراقيػػػػػ  مػػػػػن   ,االيرانيػػػػػ  عمػػػػػ  د ػػػػػكؿ السػػػػػكؽ العراقيػػػػػ 

طهػػػػػراف تسػػػػػهيالت اضػػػػػ  ي  جػػػػػ   ذلػػػػػؾ  ػػػػػالؿ المقػػػػػ   الػػػػػذم جمػػػػػ  ككيػػػػػؿ كزارة الصػػػػػن ع  
 ػػػػػ  مقػػػػػر الػػػػػكزارة  3003كالمعػػػػػ دف مكػػػػػ  عجيػػػػػب حمػػػػػكد  ػػػػػ  الرابػػػػػ  عشػػػػػر مػػػػػف نيسػػػػػ ف 

ببغػػػػػػػداد ك ػػػػػػػدان ايرانيػػػػػػػ ن يرأسػػػػػػػ  ن ئػػػػػػػب رئػػػػػػػيس المجنػػػػػػػ  الدائمػػػػػػػ  االيرانيػػػػػػػ  المشػػػػػػػترك  امػػػػػػػيف 
شػػػػػػريف  كمسػػػػػػؤكؿ عػػػػػػدد مػػػػػػف الشػػػػػػرك ت االيرانيػػػػػػ  المت صصػػػػػػ   ػػػػػػ  المجػػػػػػ ؿ الصػػػػػػن ع  
ضػػػػػمف سمسػػػػػم  المقػػػػػ  ات كاالجتم عػػػػػ ت المتكاصػػػػػم  بػػػػػيف الجػػػػػ نبيف لبحػػػػػث كمن قشػػػػػ  سػػػػػبؿ 

يف البمػػػػػػػديف, كتفعيػػػػػػػؿ آ ػػػػػػػ ؽ التعػػػػػػػ كف الصػػػػػػػن ع  المشػػػػػػػترؾ تكطيػػػػػػد العالقػػػػػػػ ت الثن ئيػػػػػػػ  بػػػػػػػ
بػػػػػػػػيف الشػػػػػػػػرك ت الصػػػػػػػػن عي  العراقيػػػػػػػػ  كنظيراتهػػػػػػػػ  االيرانيػػػػػػػػ  كامك نيػػػػػػػػ  د ػػػػػػػػكؿ الشػػػػػػػػرك ت 

لػػػػػػػ  (3)مػػػػػػػف الفػػػػػػرص االسػػػػػػػتثم ري  المت حػػػػػػ   يهػػػػػػػ  كاال ػػػػػػػ دةااليرانيػػػػػػ  لمسػػػػػػػكؽ العراقيػػػػػػ   , كا 
 , صصػػػػػػػػه كت ,ذلػػػػػػػػؾ استعرضػػػػػػػػت الشػػػػػػػػرك ت االيرانيػػػػػػػػ  اثنػػػػػػػػ   المقػػػػػػػػ   مجػػػػػػػػ الت عممهػػػػػػػػ 

كتػػػػػػػػػـ من قشػػػػػػػػػ  سػػػػػػػػػبؿ  ,كالقػػػػػػػػػدرات التصػػػػػػػػػنيعي  كال بػػػػػػػػػرات التػػػػػػػػػ  تمتمكهػػػػػػػػػ  ,كاالمك نيػػػػػػػػػ ت
د مشػػػػػػػ رك  قػػػػػػػكالمشػػػػػػػ رك  مػػػػػػػ  نظيراتهػػػػػػػ  العراقيػػػػػػػ  العػػػػػػػداد مسػػػػػػػكدة اتفػػػػػػػ ؽ أك ع ,التعػػػػػػػ كف

 .(2)إل  الكزارة العراقي  لممص دق  عميه   ع كر 

                                                 

 ,كنػ  , صػ النقػؿ ال  بأن بيػبشرك  ايراني  تبحث م  استثم ر البصرة تجهيز شػرك ت الػنفط كالغػ ز  (0)
 :كرد عم  المكق  الت ل  ,3/9/3000

 www.wna-news.com/inanews/newsphp?extend28119010#sthash.4AO. 
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 كرد عم  المكق  الت ل : 09/1/3003 دن نير, ,العراؽ يمن  الشرك ت االيراني  تسهيالت اض  ي ( 3)
www.dananernws.com/Neus_Details.php?ID=369 

 در نفس .المص( 2)



 

 
 

ر ك ػػػػػ  نفػػػػػس االتجػػػػػ   أبػػػػػـر م جػػػػػد النصػػػػػراكم محػػػػػ  ظ البصػػػػػرة  ػػػػػ  السػػػػػ دس عشػػػػػ
كالغػػػػػ ز كالصػػػػػح   ,عقػػػػػكد مهمػػػػػ   ػػػػػ  مجػػػػػ الت الط قػػػػػ  الكهرب ئيػػػػػ  ةعػػػػػد 3002مػػػػػف اب 

 ,كبنػػػػػػػ   الكحػػػػػػػدات السػػػػػػػكني  مػػػػػػػ  الج نػػػػػػػب االيرانػػػػػػػ   ػػػػػػػ  مح  ظػػػػػػػ   كزسػػػػػػػت ف االيرانيػػػػػػػ 
العديػػػػػػػد مػػػػػػػف الشػػػػػػػرك ت  ػػػػػػػ  ـ  ػػػػػػػالؿ زي رتػػػػػػػ  لمعػػػػػػػرض الشػػػػػػػرك ت االيرانيػػػػػػػ  الػػػػػػػذم ضػػػػػػػ

ن  مهمػػػػػػػ  لمشػػػػػػػرك ت المجػػػػػػػ الت االنت جيػػػػػػػ  كاكضػػػػػػػ  النصػػػػػػػراكم اف البصػػػػػػػرة تعػػػػػػػد ح ضػػػػػػػ
 ,االسػػػػػػػتثم ري  مبينػػػػػػػ ن اف مشػػػػػػػ ري  كبػػػػػػػرل تنتظػػػػػػػر المسػػػػػػػتثمريف االيػػػػػػػرانييف  ػػػػػػػ  المح  ظػػػػػػػ 

كلفػػػػػػػت النصػػػػػػػراكم اف مح  ظػػػػػػػ  البصػػػػػػػرة كمجمسػػػػػػػه  عمػػػػػػػ  اسػػػػػػػتعداد ك مػػػػػػػؿ لتقػػػػػػػديـ ك  ػػػػػػػ  
 .(0)التسهيالت لمشرك ت االستثم ري  االيراني     المح  ظ 

ات االيرانيػػػػػػ   ػػػػػػ  السػػػػػػػ دس كأعمنػػػػػػت مجمكعػػػػػػ  شػػػػػػرك  )سػػػػػػ يب ( لتصػػػػػػني  السػػػػػػي ر  
عػػػػػػف تدشػػػػػػيف  ػػػػػػط انتػػػػػػ ج منتج تهػػػػػػ   ػػػػػػ  العػػػػػػراؽ كتصػػػػػػدير اكؿ  3002عشػػػػػػر مػػػػػػف اب 

كا ػػػػ دت الشػػػػرك  ب نػػػػ  تػػػػـ تصػػػػدير قطػػػػ  سػػػػي رت  )بيكػػػػب  ,حمكلػػػػ  مػػػػف قطػػػػ  السػػػػي رات لػػػػ 
مكثفػػػػ  كيشػػػػدد عمػػػػ  االقبػػػػ ؿ الكبيػػػػر لػػػػدل  بصػػػػكرة إلنت جهمػػػػ ( إلػػػػ  العػػػػراؽ 000اكاكػػػػس 

 .(3)هالؾ السي رات االيراني اكس ط الشعب العراق  مف است
الػػػػػؼ سػػػػػي رة إلػػػػػ  العػػػػػراؽ  ػػػػػالؿ السػػػػػن   20كاعمنػػػػػت نفػػػػػس الشػػػػػرك  عػػػػػف تصػػػػػدير 

مميػػػػػػػكف  0900كانهػػػػػػػ  اسػػػػػػػتط عت اد ػػػػػػػ ؿ مػػػػػػػ  ال يقػػػػػػػؿ عػػػػػػػف  3003االيرانيػػػػػػػ  الم ضػػػػػػػي  
 ش سػػػػنج رم  , كأكػػػػد جه نبػػػػ(2)دكالر إلػػػػ  حزينتهػػػػ  مػػػػف بيػػػػ  تمػػػػؾ السػػػػي رات إلػػػػ  العػػػػراؽ

                                                 

كرد  ,09/9/3002  ,المسػم ,مح  ظ البصرة يبـر عددان مف العقكد االسػتثم ري  مػ  شػرك ت ايرانيػ ( 0)
 www.almasalah.com/av/news/15838                       :عم  المكق  الت ل 

 ,)العػػػػػػراؽ( اطفالمػػػػػػك  ,شػػػػػػرك  سػػػػػػ يب  االيرانيػػػػػػ  تدشػػػػػػف  ػػػػػػط انت جهػػػػػػ  مػػػػػػف السػػػػػػي رات إلػػػػػػ  العػػػػػػراؽ (3)
 :كرد عم  المكق  الت ل  09/9/3002

www.almowatennews.com/index.php/2.13 

مميػ ر دكالر  ػالؿ االشػهر االكلػ  مػف السػن  الف رسػي   6.3التب دؿ التج رم بيف العراؽ كايراف بم   (2)
 .3 ص ,مصدر سبؽ ذكر  ,الح لي 



 

 

العراقيػػػػػػػػػ  المشػػػػػػػػترك  اف شػػػػػػػػػرك ت التقنيػػػػػػػػػ ت  -ة االيرانيػػػػػػػػ االمػػػػػػػػيف العػػػػػػػػػ ـ لغر ػػػػػػػػ  التجػػػػػػػػػ ر 
المكا قػػػػػػ ت لممشػػػػػػ رك   ػػػػػػ  م تمػػػػػػؼ المشػػػػػػ ري  العراقيػػػػػػ  بقيمػػػػػػ   تمقػػػػػػتالهندسػػػػػػي  االيرانيػػػػػػ  

مميػػػػػػػػػػ ر دكالر تتضػػػػػػػػػػمف انشػػػػػػػػػػ   جسػػػػػػػػػػكر كمجمعػػػػػػػػػػ ت سػػػػػػػػػػكني  كمحطػػػػػػػػػػ ت ط قػػػػػػػػػػ   9.2
 .(0)كهرب ئي  كسدكد

كف نبػػػػػػ  مػػػػػػف كػػػػػػ كعمػػػػػػ  نفػػػػػػس االتجػػػػػػ   أعمنػػػػػػت هيئػػػػػػ  اسػػػػػػتثم ر الديكانيػػػػػػ   ػػػػػػ  الرا
االيرانيػػػػػػػػػػػػ  المت صصػػػػػػػػػػػػ   ػػػػػػػػػػػػ  انتػػػػػػػػػػػػ ج  IREEEعػػػػػػػػػػػػف ر بػػػػػػػػػػػػ  شػػػػػػػػػػػػرك   3002االكؿ 

الصػػػػػػن ع ت الكهرب ئيػػػػػػ  كنقػػػػػػؿ الط قػػػػػػ  لمػػػػػػد كؿ إلػػػػػػ  اسػػػػػػكاؽ االسػػػػػػتثم ر  ػػػػػػ  المح  ظػػػػػػ  
كأكػػػػػػد مػػػػػػف نفػػػػػػس الهيئػػػػػػ  اف الشػػػػػػرك  االيرانيػػػػػػ  أبػػػػػػدت ر بتهػػػػػػ  التسػػػػػػ ع مشػػػػػػ ري  اسػػػػػػتثم ر 

ف مقكمػػػػػ ت اسػػػػػتثم ري  كبيػػػػػرة معينػػػػػ  اف  ػػػػػ  الديكانيػػػػػ  نظػػػػػران لمػػػػػ  تتمتػػػػػ  بػػػػػ  المح  ظػػػػػ  مػػػػػ
 .(3)الهيئ  أبدت استعداده  الت ـ لتقديـ التسهيالت كالمس عدة لمشرك 

كمػػػػػف ج نػػػػػب آ ػػػػػر كقعػػػػػت هيئػػػػػ  اسػػػػػتثم ر ب بػػػػػؿ  ػػػػػ  الت سػػػػػ  عشػػػػػر مػػػػػف كػػػػػ نكف 
مدينػػػػػ  العػػػػػ ب كسػػػػػط مدينػػػػػ  الحمػػػػػ  بكمفػػػػػ   إلنشػػػػػ  عقػػػػػدان مػػػػػ  شػػػػػرك  ايرانيػػػػػ   3002االكؿ 
االيرانيػػػػػ  هػػػػػ  شػػػػػرك  ابتكػػػػػ ر مػػػػػف جهػػػػػ  قػػػػػ ؿ مػػػػػدير مشػػػػػركع  ماليػػػػػيف دكالر كالشػػػػػرك  00

مت صصػػػػػ   ػػػػػ  البنػػػػػ   كالعمػػػػػراف  ا  اف شػػػػػركت   ػػػػػيضشػػػػػرك  االبتكػػػػػ ر االيرانيػػػػػ  ب يػػػػػؾ 
كلػػػػػػػديه  اعمػػػػػػػ ؿ  ػػػػػػػ  ايػػػػػػػراف حيػػػػػػػث نفػػػػػػػذت عػػػػػػػددان مػػػػػػػف مػػػػػػػدف االلعػػػػػػػ ب  ػػػػػػػ  المح  ظػػػػػػػ ت 

 .(2)االيراني 

                                                 

 المصدر نفس . (0)
كرد عمػػػػ  المكقػػػػ   9/03/3002 ,اال ب ريػػػػ  ,تر ػػػػب ب السػػػػتثم ر  ػػػػ  الديكانيػػػػ  IREEEشػػػػرك   (3)

 :الت ل 
www.itfhnews.com/index.php?paqa=avtilexid=11076#sthash.130dIMUQVT.
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 30/03/3002 ,درر العػراؽ ,تكقي  عقد م  شرك  ايرانيػ  النشػ   مدينػ  العػ ب كسػط مدينػ  ب بػؿ( 2)
 www.davav-a/ivaq.net/threads/237086                :كرد عم  المكق  الت ل 



 

 
 

عمػ  لسػ ف  3001كيرل بعض المراقبكف اف اعالف كاشنطف  ػ  الت سػ  مػف شػب ط 
ة االسػػػتثم رات العراقيػػػ   ػػػ  القطػػػ ع النفطػػػ  شػػػريط  دكزارة ال  رجيػػػ  االمريكيػػػ  دعمهػػػ  لزيػػػ 

عػػدـ انتهػػ ؾ العقكبػػ ت االمريكيػػ  كالدكليػػ  المفركضػػ  عمػػ  ايػػراف  طػػكة ستسػػهـ  ػػ  تطػػكر 
العالق ت التج ري  كاالسػتثم ري  المنعشػ  بػيف البمػديف ك  صػ  اسػه ـ الشػرك ت االيرانيػ   ػ  

   مرتكػػزات البنيػػ  التحتيػػ  العراقيػػ  حيػػث أصػػبحت ايػػراف أهػػـ شػػريؾ تجػػ رم لمعػػراؽ بعػػد بنػػ
 .(0)سقكط نظ ـ الط  ي  صداـ حسيف

ك ػػػػػ  نفػػػػػس االتجػػػػػ   كشػػػػػؼ محػػػػػ  ظ الديكانيػػػػػ  عمػػػػػ ر المػػػػػدن   ػػػػػ  الحػػػػػ دم عشػػػػػر 
كالمشػػػػػػػػ ري  االسػػػػػػػػتثم ري  المت حػػػػػػػػ   ,عػػػػػػػػف من قشػػػػػػػػ  مح  ظتػػػػػػػػ  الفػػػػػػػػرص 3001مػػػػػػػػف اذار 

االقتصػػػػػػػ دي  االيرانيػػػػػػػ  كقػػػػػػػ ؿ المػػػػػػػدن  )اف الديكانيػػػػػػػ  تسػػػػػػػع  إلػػػػػػػ   مػػػػػػػ  ك ػػػػػػػد المستشػػػػػػػ ري 
اد ػػػػػػػػ ؿ الشػػػػػػػػرك ت االيرانيػػػػػػػػ  لتنفيػػػػػػػػذه  مشػػػػػػػػ ري  م تمفػػػػػػػػ   ػػػػػػػػ  المجػػػػػػػػ الت عديػػػػػػػػدة منهػػػػػػػػ  

السػػػػػػيم  كاف المح  ظػػػػػػ  بح جػػػػػػ  م سػػػػػػ  إلػػػػػػ   ,كالسػػػػػػمكي  ,كال دميػػػػػػ  كالزراعيػػػػػػ  ,الصػػػػػػحي 
اعػػػػػػػػ  ب لدرجػػػػػػػػ  مكاردهػػػػػػػػ  االقتصػػػػػػػػ دي  عمػػػػػػػػ  الزر   ػػػػػػػػ تعتمػػػػػػػػد  ألنهػػػػػػػػ مشػػػػػػػػ ري  زراعيػػػػػػػػ  

لك ػػػػد لممستشػػػػ ري  االقتصػػػػ دي  االيرانيػػػػ  إلػػػػ  المحػػػػ  ظ اشػػػػ ر ا ػػػػرل مػػػػف جهػػػػ   (االسػػػػ س
سػػػػػػهؿ ذلػػػػػػؾ ياف الديكانيػػػػػػ  تشػػػػػػ ب  كظرك هػػػػػػ  كمن  هػػػػػػ  مح  ظػػػػػػ  م زنػػػػػػدراف االيرانيػػػػػػ  مػػػػػػ  

 .(3)نقؿ التجرب  الزراعي   يه  إل  الديكاني  بصكرة يجعمه  تجرب  محقق 
 

                                                 

, كرد عمػػ  00/3/3001 ,ا بػػ ر العػػ لـ ,تكسػػ  مرتقػػب  ػػ  العالقػػ ت التج ريػػ  بػػيف العػػراؽ كايػػراف (0)
 :المكق  الت ل 

www.atihbaralaalam.net/?atype=haberxAvtioleID=70638 

 ,شػػ ري  زراعيػػ الديكانيػػ  تػػدرس مػػ  الج نػػب االيرانػػ  امك نيػػ  اد ػػ ؿ شػػرك ته  االسػػتثم ري  لتنفيػػذ م (3)
 كرد عم  المكق  الت ل : ,03/2/3001 ,المربد

www.almirbad.com/news/view.aspx?cdate=12032014x?cdate12032014xid=e

d41758ebf99-4244-arr827d9bo94784f 



 

 

تنميػػػػػػ  االقتصػػػػػػ دي  بػػػػػػيف ايػػػػػػراف كالعػػػػػػراؽ رسػػػػػػتـ كمػػػػػػف ج نبػػػػػػ  اشػػػػػػ ر أمػػػػػػيف لجنػػػػػػ  ال
كاشػػػػػ ر إلػػػػػ  اف  ,مميػػػػػ ر دكالر  ػػػػػ  االسػػػػػتثم رات 900ق سػػػػػم  إلػػػػػ  ح جػػػػػ  العػػػػػراؽ إلػػػػػ  

الشػػػػػػرك ت االيرانيػػػػػػ  تسػػػػػػتطي  حيػػػػػػ زة حصػػػػػػ  جيػػػػػػدة  ػػػػػػ  السػػػػػػكؽ العراقيػػػػػػ  لمشػػػػػػ ري  مػػػػػػد 
كسػػػػػػ ئر المجػػػػػػ الت  ,كمحطػػػػػػ ت الط قػػػػػػ  ن كالمصػػػػػػ  ,كالسػػػػػػدكد ,مسػػػػػػ كفالكبنػػػػػػ    ,الطػػػػػػرؽ
كالهندسػػػػػي  كاعتبػػػػػر اف العػػػػػراؽ مػػػػػف  ػػػػػالؿ السػػػػػير عمػػػػػ  طريػػػػػؽ االعمػػػػػ ر كالبنػػػػػ    ,الفنيػػػػػ 

كاكػػػػػػد عمػػػػػػ   ,يػػػػػػك ر  رصػػػػػػ ن من سػػػػػػب  لقط عػػػػػػ ت ال ػػػػػػدم ت التقنيػػػػػػ  كالهندسػػػػػػي   ػػػػػػ  ايػػػػػػراف
ضػػػػػركرة الحضػػػػػكر القػػػػػكم لمقطػػػػػ ع ال ػػػػػ ص االيرانػػػػػ  بهػػػػػذا البمػػػػػد الجػػػػػ ر كالمسػػػػػمـ كتقػػػػػديـ 

  مػػػػػػػف االسػػػػػػػع ر المن سػػػػػػػب  كالسػػػػػػػرع ,ك  ػػػػػػػ  مكاصػػػػػػػف ت الجػػػػػػػكدة تضػػػػػػػـممتػػػػػػػ زة   ػػػػػػػدم ت
االقتصػػػػػػػػػ دي  االيرانيػػػػػػػػػ  العراقيػػػػػػػػػ  سػػػػػػػػػتككف بمث بػػػػػػػػػ  الػػػػػػػػػداعـ  كاعتبػػػػػػػػػر اف لجنػػػػػػػػػ  التنميػػػػػػػػػ 

 .(0)ؿالرئيس  لجمي  الشرك ت االيراني     هذا المج 
ك ػػػػػ  اطػػػػػ ر تطػػػػػكير العالقػػػػػ ت االسػػػػػتثم ري  بػػػػػيف العػػػػػراؽ كايػػػػػراف زار ك ػػػػػد شػػػػػػرك  

 3001لسػػػػػػػػ ب  عشػػػػػػػػر مػػػػػػػػف اذار اسػػػػػػػتثم ري  ايرانيػػػػػػػػ  مت صصػػػػػػػػ  ب لتجػػػػػػػػ رة الحػػػػػػػػرة  ػػػػػػػػ  ا
كمػػػػػف  البػػػػػزازهيئػػػػػ  اسػػػػػتثم ر كركػػػػػكؾ كالتقػػػػػ  بمػػػػػدير عػػػػػ ـ هيئػػػػػ  اسػػػػػتثم ر كركػػػػػكؾ  ػػػػػالح 

جهػػػػػ  رحػػػػػب المسػػػػػؤكؿ العراقػػػػػ  بك ػػػػػد الشػػػػػرك  االيرانيػػػػػ  الزائػػػػػر داعيػػػػػ ن الك ػػػػػد إلػػػػػ  زيػػػػػ رات 
أ ػػػػػػرل لهيئػػػػػػ  اسػػػػػػتثم ر كركػػػػػػكؾ مػػػػػػف أجػػػػػػؿ  مػػػػػػؽ  رصػػػػػػ  اسػػػػػػتثم ري  كفػػػػػػرص المنػػػػػػ طؽ 

 .(3)لسكؽ العراقي  بشكؿ مب شر ككبيرالحرة الت  سكؼ ت دـ ا
 

                                                 

 ,كك لػػػػ  انبػػػػ    ػػػػ رس ,مسػػػػؤكؿ: الشػػػػرك ت االيرانيػػػػ  لػػػػديه   رصػػػػ  اسػػػػتثم ري   ػػػػ  اعمػػػػ ر العػػػػراؽ (0)
 :م  المكق  الت ل كرد ع 01/2/3001

 www.arabic-farsnews.com/newstext.aspx?nn=9211117792# 
sthash.noouOD37dpuf 

 :كرد عم  المكق  الت ل  08/2/3001 ,هيئ  استثم ر كرككؾ ,زي رة الشرك  االستثم ري  االيراني  (3)
  

www.investkivkuk.com/index.php?option=comcontentxview=avti
dexid=477 



 

 
 

اف السي ح  الديني  ه  ظ هرة ديني  ج  ت بعد سقكط نظػ ـ البعػث المقبػكر ب لنسػب  
عنػػد الط ئفػػ  الشػػيعي  كممنكعػػ   ,لمط ئفػػ  الشػػيعي , ألف مثػػؿ هػػذ  المن سػػب ت ك نػػت محرمػػ 

كك نػت تجػرم احي نػ ن  ػ  ال فػ   بعيػدان عػف أعػيف  ,3002   عهد نظ ـ صداـ حسيف قبػؿ 
ظهػػرت هػػذ  المن سػػب ت بشػػكؿ كبيػػر كظهػػرت معهػػ   االمريكػػ كلكػػف بعػػد االحػػتالؿ  ,النظػػ ـ

 .(0)شرك ت كثيرة تتكل  مسؤكلي  دعـ كتزكيد هذ  الحمالت الديني  بكؿ مستمزم ت نج حه 
 ػػػ  المػػػدف المقدسػػػ   ػػػ   ,حػػػظ تكا ػػػد الػػػزكار االيػػػرانييف  ػػػ  المن سػػػب ت الدينيػػػ كيال

اذ  ,الحجػػ ج االيػػرانييف االالؼ كػػؿ شػػهر االضػػرح  الشػػريف حيػػث تجمػػب  ,النجػػؼ ككػػربال 
مميػػكف دكالر سػػنكي ن لبنػػ   كتحسػػيف  30تعطػػ  الحككمػػ  االيرانيػػ  لمنجػػؼ عمػػ  سػػبيؿ المثػػ ؿ 

ؿ مف اسعد ابك كمؿ مح  ظ النجؼ السػ بؽ كالسػيد ابػك المرا ؽ السي حي  لمحج ج كاكض  ك
جالؿ عضك    المجمس االعم  االسالم  العراق  اف كػربال  تحصػؿ عمػ  مػ  يقػرب مػف 

إلػػ  ذلػػؾ اف كػػؿ حػػ ج أك مسػػ  ر ايرانػػ  ينفػػؽ مبمغػػ ن  ب إلضػػ    ,ماليػػيف دكالر  ػػ  السػػن  2
يػػ  كيقػػدر مسػػؤكلكا السػػي ح  يصػػؿ إلػػ  الػػؼ دكالر عمػػ  الفنػػ دؽ كالمطػػ عـ كالهػػداي  التذك ر 

كمػ  ال يقػؿ  ,الؼ زائر ايران  يتكا دكف إل  النجؼ كؿ شػهر 33000المحمي  اف اكثر مف 
 .(3)3009عف عشرة االؼ زائر إل  كربال  ع ـ 

مػػف تػػأثر القطػػ ع السػػي ح    نيػػكفحػػذر مراقبػػكف ك  3003ك ػػ  تشػػريف الثػػ ن  عػػ ـ  
االيرانػػ  بسػػبب  ػػػػ ؿاف   صػػ  مػػ  مشػػ كؿ الريالم ليػػ  التػػ  تشػػهده  ايػػر  ب ألزمػػ  ػػ  العػػراؽ 

                                                 

العالقػ ت العراقيػ  االيرانيػ   ػ  ظػؿ االحػتالؿ االمريكػ   ,عبدالرحمف عبدالكريـ عبدالسػت ر العبيػدم (0)
 .019 , صمصدر سبؽ ذكر  ,3000 - 3002لمعراؽ 

 المصدر نفس .( 3)



 

 

, حيػػث اف القميػػؿ مػػف االيػػرانييف لهػػـ القػػدرة عمػػ  تحمػػؿ زيػػ رة العتبػػ ت (0)العقكبػػ ت الدكليػػ 
الف كػػػؿ دكالر أك دينػػػ ر عراقػػػ  بمػػػ   ,المقدسػػػ   ػػػ  النجػػػؼ ك ػػػ  امػػػ كف ا ػػػرل مػػػف العػػػراؽ

مػ  تسػبب ب رتفػ ع  كهػذا 3000اضع ؼ م  ك ف عمي     عػ ـ  2سعر  آنذاؾ م  يقرب مف 
ح د  ػ  اسػع ر الػرحالت السػي حي  المتكجهػ  لمعػراؽ كجعػؿ التجػ ر العػراقييف أقػؿ ر بػ   ػ  

كحتػػػ  بعػػػض الصػػػرا يف العػػػراقييف ير ضػػػكف االكراؽ النقديػػػ  االيرانيػػػ   ,قبػػػكؿ الػػػا االيرانػػػ 
مسػتكل العممػ  االيرانيػ  تراجعػت إلػ  أدنػ   بسبب اضطراب العمم  االيرانيػ  كتقمبهػ  كك نػت

 ؿ  ػ  السػكؽ السػكدا  كيسػم  ػػػري 2900له  أم ـ الدكالر ككصػؿ سػعر الػدكالر آنػذاؾ إلػ  
 .(3)دكالر  قط 200لمحج ج بصرؼ 

كمػػػػػػػف ج نػػػػػػػب آ ػػػػػػػر كشػػػػػػػفت لجنػػػػػػػ  السػػػػػػػي ح  كاالثػػػػػػػ ر البرلم نيػػػػػػػ  العراقيػػػػػػػ  عػػػػػػػف 
كالشػػػػػرك ت  ,د ػػػػػكؿ السػػػػػم  أك الػػػػػزكار االيػػػػػرانييف إلػػػػػ  العػػػػػراؽ دكف كضػػػػػ  مبمػػػػػ  لمفنػػػػػ دؽ

كيؤكػػػػػػد ذلػػػػػػؾ محمػػػػػػكد  ,تقػػػػػػدـ ال ػػػػػػدم ت لهػػػػػػـ مشػػػػػػيرة إلػػػػػػ  اف د ػػػػػػكلهـ يػػػػػػتـ ب لػػػػػػديفالتػػػػػػ  
عبػػػػػدالجب ر الزبيػػػػػدم مػػػػػدير عػػػػػ ـ دائػػػػػرة المجػػػػػ مي  السػػػػػي حي   ػػػػػ  كزارة السػػػػػي ح  العراقيػػػػػ  

مميػػػػػػػػكف دكالر بسػػػػػػػػبب  99قكلػػػػػػػػ  )اف مؤسسػػػػػػػػ  الحػػػػػػػػ  االيرانيػػػػػػػػ  تػػػػػػػػديف لمعػػػػػػػػراقييف بنحػػػػػػػػك 
( كبهػػػػػػذا الصػػػػػػدد اكػػػػػػد   ضػػػػػػؿ 3000الفػػػػػػكاتير  يػػػػػػر المسػػػػػػددة التػػػػػػ  تراكمػػػػػػت منػػػػػػذ عػػػػػػ ـ 

 تراكمػػػػػػ اف حجػػػػػـ الػػػػػػديكف الم نجػػػػػػؼالصػػػػػ ئ  صػػػػػػ حب احػػػػػدل الشػػػػػػرك ت السػػػػػػي حي   ػػػػػ  ال

                                                 

هػػ  عقكبػػ ت اقتصػػ دي   رضػػت عمػػ  ايػػراف كالتػػ  قضػػت بعػػدـ شػػرا  الػػنفط مػػف  العقكبػػ ت الدكليػػ :( 0)
 ,لمزيد مف المعمكمػ ت انظػر محمػد الصػكاف , مؿ م  البنؾ المركزم االيران كايق ؼ التع ,ايراف

-0 نقػ ش,مكق   ,العقكب ت االمريكي  عم  ايراف تنعكس سمب ن عم  السي ح  الديني     كربال 
 :كرد عم  المكق  الت ل  2-3002

 www.niqash.org.articles/?id=3003xlang=ar 
اذاعػ  العػراؽ  ,ايػراف الم ليػ  بأزمػ   الديني     العػراؽ يتػأثر سػمب ن قط ع السي ح ,عم  مندم ةسمير  (3)

 :كرد عم  المكق  الت ل  3/00/3003 ,الحر
 www.iraqhucrr.mobi/a/247591170htm 



 

 
 

 ,مميػػػػػػػػػكف دكالر امريكػػػػػػػػػ  000عمػػػػػػػػػ  مؤسسػػػػػػػػػ  الحػػػػػػػػػ  كالزيػػػػػػػػػ رة االيرانيػػػػػػػػػ  كصػػػػػػػػػؿ إلػػػػػػػػػ  
 .(0)كتمتن   المؤسس  االيراني  عف د عه  لشرك ت السي ح  كالفن دؽ العراقي 

أعمنػػػػػػػت كزارة السػػػػػػػي ح  كاالثػػػػػػػ ر  3002اف كالعشػػػػػػػريف مػػػػػػػف حزيػػػػػػػر  الحػػػػػػػ دمك ػػػػػػػ  
العراقيػػػػػ  االتفػػػػػ ؽ مػػػػػ  ايػػػػػراف عمػػػػػ   ػػػػػت  مك تػػػػػب   صػػػػػ  لمسػػػػػي ح   ػػػػػ  البمػػػػػديف لتسػػػػػهيؿ 

لكػػػػػف هػػػػػذا االتفػػػػػ ؽ لػػػػػـ يمنػػػػػ  الحقيقػػػػػ  التػػػػػ  اكػػػػػدته  رابطػػػػػ  الفنػػػػػ دؽ  ػػػػػ   ,د ػػػػػكؿ الػػػػػزكار
هػػػػػػػػك  3002اف العػػػػػػػػ ـ  3002مح  ظػػػػػػػػ  النجػػػػػػػػؼ االشػػػػػػػػرؼ  ػػػػػػػػ  السػػػػػػػػ ب  مػػػػػػػػف حزيػػػػػػػػراف 

سػػػػػػػبب بؿ السػػػػػػػي ح  الدينيػػػػػػ  سػػػػػػػكا   ػػػػػػ  المح  ظػػػػػػػ  أـ العػػػػػػراؽ بع مػػػػػػػ  االسػػػػػػك   ػػػػػػػ  مجػػػػػػ 
يكميػػػػػػػػ ن بسػػػػػػػػبب  3900الػػػػػػػػؼ إلػػػػػػػػ   03التراجػػػػػػػػ  الكبيػػػػػػػػر بعػػػػػػػػدد الػػػػػػػػزكار االيػػػػػػػػرانييف مػػػػػػػػف 

 1ك ػػػػػػػ  هػػػػػػػذا االتجػػػػػػػ   يؤكػػػػػػػد اف  ,العقكبػػػػػػػ ت المفركضػػػػػػػ  عمػػػػػػػ  طهػػػػػػػراف كتػػػػػػػدن  عممتهػػػػػػػ 
منػػػػػػت  نػػػػػػدق ن أع 30شػػػػػػرك ت سػػػػػػي حي  كبيػػػػػػرة  ػػػػػػ  مح  ظػػػػػػ  النجػػػػػػؼ االشػػػػػػرؼ كاكثػػػػػػر مػػػػػػف 

عػػػػػف انهػػػػػ   تع مالتهػػػػػ  مػػػػػ  منظمػػػػػ  الحػػػػػ  كالزيػػػػػ رة االيرانيػػػػػ   3003تشػػػػػريف الثػػػػػ ن   ػػػػػ  
المسػػػػػػػؤكل  عػػػػػػػف تسػػػػػػػيير ا ػػػػػػػكاج الػػػػػػػزكار االيػػػػػػػرانييف إلػػػػػػػ  العػػػػػػػراؽ بسػػػػػػػبب  سكشػػػػػػػرك  شػػػػػػػم

الػػػػػػديكف الكثيػػػػػػرة عمػػػػػػ  الجهػػػػػػ ت االيرانيػػػػػػ   ضػػػػػػالن عػػػػػػف قػػػػػػرار الج نػػػػػػب االيرانػػػػػػ  التع مػػػػػػؿ 
كالر االمريكػػػػػػػػػ  نتيجػػػػػػػػػ  العقكبػػػػػػػػػ ت الدكليػػػػػػػػػ  ب لعممػػػػػػػػػ  الكطنيػػػػػػػػػ  )الػػػػػػػػػا( بػػػػػػػػػدالن مػػػػػػػػػف الػػػػػػػػػد

 .(3)المفركض  عم  ايراف
كبحسػػػػػػػب احصػػػػػػػ  ات لػػػػػػػكزارة الدا ميػػػػػػػ  العراقيػػػػػػػ   ػػػػػػػ ف عػػػػػػػدد العػػػػػػػراقييف العػػػػػػػ بريف 
إلػػػػػػػػ  ايػػػػػػػػراف تضػػػػػػػػ عؼ عػػػػػػػػدة مػػػػػػػػرات بعػػػػػػػػد االزمػػػػػػػػ  االقتصػػػػػػػػ دي  التػػػػػػػػ  تشػػػػػػػػهده  ايػػػػػػػػراف 

  لعشػػػػػػرة ايػػػػػػ ـ يسػػػػػػتطيعكف البقػػػػػػ  ,أك رؤيػػػػػػ  الثمػػػػػػكج كالجبػػػػػػؿ , ػػػػػػ لعراقييف را بػػػػػػكف ب لزيػػػػػػ رة
                                                 

مصػدر سػبؽ  ,ايػراف الم ليػ  بأزمػ قط ع السي ح  الديني     العراؽ يتأثر سمب ن  , عم  مندم ةسمير  (0)
 .3ذكر , ص 

 ,البيػػػػ ف )العػػػػراؽ( ,كايػػػػراف يتفقػػػػ ف عمػػػػ   ػػػػت  مك تػػػػب سػػػػي حي  كر ػػػػ  الرسػػػػكـ عػػػػف الػػػػزكارالعػػػػراؽ ( 3)
 :كرد عم  المكق  الت ل  ,33/6/3002

 www.albayaniq.com?p=10582 



 

 

بكسػػػػ ئؿ النقػػػػؿ الع مػػػػ  كعرضػػػػه   كالتنقػػػػؿ عبػػػػر طػػػػكؿ ايػػػػراف ,أك اكثػػػػر  ػػػػ   نػػػػدؽ متكسػػػػط
دكالر كهػػػػػك مبمػػػػػ  أقػػػػػؿ مػػػػػف الػػػػػذم يد عكنػػػػػ   100 - 300كلػػػػػف تكمفهػػػػػـ هػػػػػذا اكثػػػػػر مػػػػػف 

 .    (0)   العراؽ رب  هذ  الفترة
أعمنػػػػػػػػت كزارة السػػػػػػػػي ح  كاالثػػػػػػػػ ر  3002ك ػػػػػػػػ  السػػػػػػػػ دس كالعشػػػػػػػػريف مػػػػػػػػف تمػػػػػػػػكز 

ممػػػػػ  مػػػػػف االتف قيػػػػػ ت مػػػػػ  الحككمػػػػػ  االيرانيػػػػػ  ب صػػػػػكص السػػػػػي ح  جعػػػػػف تكقيػػػػػ  العراقيػػػػػ  
 3003 - 3000الدينيػػػػػ   يمػػػػػ  اشػػػػػ رت إلػػػػػ  تفعيػػػػػػؿ مػػػػػذكرة التفػػػػػ هـ بػػػػػيف البمػػػػػديف لسػػػػػػن  

يػػػػـك كمػػػػف  09التأشػػػػيرات لمػػػػزكار االيػػػػرانييف كالعػػػػراؽ لمػػػػدة تصػػػػؿ إلػػػػ   مػػػػن مؤكػػػػدة عمػػػػ  
ات لمجػػػػػػػ مي  منظمػػػػػػػ  الحػػػػػػػ  أبػػػػػػػرز مػػػػػػػ  تػػػػػػػـ االتفػػػػػػػ ؽ عميػػػػػػػ  التأكيػػػػػػػد عمػػػػػػػ   ػػػػػػػت  التأشػػػػػػػير 

كالزيػػػػػػػػ رة االيرانيػػػػػػػػ  مػػػػػػػػف قبػػػػػػػػؿ القنصػػػػػػػػمي ت العراقيػػػػػػػػ  المتكاجػػػػػػػػدة  ػػػػػػػػ  مػػػػػػػػدينت  االهػػػػػػػػكاز 
  يػػػػػػػر   المبػػػػػػػ ل  غػػػػػػػكاتفػػػػػػػؽ العػػػػػػػراؽ مػػػػػػػ  ايػػػػػػػراف ايضػػػػػػػ ن عمػػػػػػػ  ال ,ككرمنشػػػػػػػ   االيػػػػػػػرانيتيف

الق نكنيػػػػػػ  كدراسػػػػػػ  المبػػػػػػ ل  المستحصػػػػػػم  مػػػػػػف الػػػػػػزكار االيػػػػػػرانييف  ػػػػػػ  المن  ػػػػػػذ الحدكديػػػػػػ  
 .(3) ئه غلغرض تقميمه  أك ال   اك بري جكيسكا  ك نت 

كأكػػد محسػػف نظػػ  ت  مػػدير عػػ ـ ادارة العتبػػ ت المقدسػػ   ػػ  مؤسسػػ  الحػػ  كالزيػػ رة 
اعػداد الزائػريف االيػرانييف إلػ  تزايػد  (2)3002االيراني     ال  مس عشر مف تشريف الثػ ن  

 :كحسب الجدكؿ الت ل  3002كلغ ي  ع ـ  3001منذ ع ـ ال  العراؽ 
 

                                                 

 المصدر نفس . (0)
كرد  ,39/9/3002 ,المػػدل بػػرس ,السػػي ح  تكقػػ  اتف قيػػ ت مػػ  ايػػراف ب صػػكص السػػي ح  الدينيػػ ( 3)

 :عم  المكق  الت ل 
www.sotaaliraq.com/mobile-news.php?id=109956#ixzzcyfAOtlanqo 

تػػـ عقػػد جمسػػ  بػػيف الب حػػث كمحسػػف نظػػ  ت  مػػدير عػػ ـ ادارة العتبػػ ت المقدسػػ   ػػ  مؤسسػػ  الحػػ   (2)
كقد تـ تزكيدن  بعدد الزائريف لمعتب ت المقدس     العػراؽ  09/0/3002كالزي رة االيراني  بت ري  

 .3002ع ـ كلغ ي   3001مف ع ـ 



 

 
 

  2ول  ق  ):(
 2013 - 2004اع(ا( ال ائ ي  الي انيي  إلى الع اق 

 انجىسٍخ اػذاد انشائزٌه انسىخ

211. 

2112 - 2115 

2117 - 2110 

2111 - 2101 

2100 - 2102 

2100 - 2100 

211.111 

001.111 

.21.111 

0.211.111 

021.111 - 0.111.111 

021.111 - 0.111.111 

 اٌزاوً

= 

= 

= 

= 

 2100نسىخ  00ز = نغبٌخ انشه

  2.101.111 - 2.701.111 انمجمىع انكهً نهشائزٌه

زائػػػػػػر عراقػػػػػػ   0.000.000إلػػػػػػ   900.000كأكػػػػػػد نظػػػػػػ  ت  اف مػػػػػػ  يقػػػػػػ رب مػػػػػػف 
 .(0)3002 - 3003ق مكا بزي رة العتب ت المقدس     ايراف  الؿ ع م  

% 80تػـ تثبيػت  3009إلػ  عػ ـ  0893  انػ  مػف عػ ـ تشير االحصػ ئي ت الرسػمي
مػػف زكاج العػػراقييف مػػف النسػػ   االيرانيػػ ت بشػػكؿ رسػػم   ػػ  الجمهكريػػ  االسػػالمي  االيرانيػػ  

زكاج شرع  لمنس   االيراني ت مف عػراقييف تػـ تثبيتػ   ػالؿ تمػؾ الفتػرة كتػـ  03900كهن ؾ 
لمك تػػػب الرسػػػمي  كالبػػػ ق  عقػػػد شػػػرع  كتحكيمػػػ  إلػػػ  عقػػػد زكاج رسػػػم   ػػػ  ا 6300قبػػػكؿ 
 .(3)عقد شرع  بق  لحد اآلف عم  شرعيت   قط كلـ يتحكؿ إل  عقد رسم  6100

كقػد صػرح رئػػيس بمديػ  طهػراف محمػػد بػ قر ق لييػػ ف اثػر لقػ    رئػػيس الػكزرا  العراقػػ  
اف القكاسػـ الثق  يػ  كالدينيػ  بػيف ايػراف  3009نكرم الم لك     الث ن  كالعشريف مف شب ط 

 .(2)ؽ تشكؿ  رص  من سب  لتعزيز العالق ت بيف طهراف كبغدادكالعرا
                                                 

 المصدر نفس  (0)
 المصدر نفس .(3)
قنػػػ ة الفػػػرات  ,القكاسػػػـ الثق  يػػػ  كالدينيػػػ  بػػػيف العػػػراؽ كايػػػراف تشػػػكؿ  رصػػػ  من سػػػب  لمتعػػػ كف : لييػػػ ف (2)

 :كرد عم  المكق  الت ل  32/3/3009 ,الفض ئي  العراقي 
 www1.alforattv.net/modules/news/avtxle.php?staryid=18535 



 

 

أكد كزير الثق    كاالرشػ د االسػالم  االيرانػ   3002   الث ن  كالعشريف مف تمكز 
محمد حسيف ككزير السي ح  كاالثػ ر العػراؽ لػكا  سميسػـ  ػالؿ لق ئهمػ   ػ  طهػراف ضػركرة 

البمػديف كاشػ ر حسػين  إلػ  العالقػ ت العريقػ  تعزيز العالق ت الثق  ي  كالفني  كالسي حي  بػيف 
بيف ايراف كالعراؽ كاالكاصر الدينيػ  كالثق  يػ  التػ  تػربط البمػديف كقػ ؿ )اف االيػرانييف يكنػكف 
مػػػكدة   صػػػ  لمعػػػراؽ نظػػػران لكجػػػكد مراقػػػد االئمػػػ  المعصػػػكميف )عمػػػيهـ السػػػالـ( االمػػػر الػػػذم 

كتطػػػرؽ إلػػػ   ,القػػػ ت التعػػػ كف الثنػػػ ئ (يػػػك ر االرضػػػي  لتعزيػػػز العالقػػػ ت الثق  يػػػ  كالفنيػػػ  كع
تعميـ المغ  الف رسي     ج معت  بغداد كالبصرة داعي ن المسػؤكليف العػراقييف عمػ  المزيػد مػف 
االهتمػػػ ـ بشػػػأف تػػػركي  كتكسػػػي  تعمػػػيـ المغػػػ  الف رسػػػي  التػػػ  تعتبػػػر المغػػػ  الث نيػػػ   ػػػ  العػػػ لـ 

 .  (0)االسالم 
سػي  كاالقتصػ دي  قػد أثػرت بصػكرة كبيػرة كنستنت  مم  سبؽ ذكػر  اف المتغيػرات السي 

لػكحظ اف المكاقػؼ حيػث االيراني  مث لي  لمعالق ت السي سي   -عم  جعؿ العالق ت العراقي  
كاالحػػػتالؿ االمريكػػػ  حيػػػث ك نػػػت ايػػػراف تبحػػػث عػػػف  المتب دلػػػ  بػػػيف الطػػػر يف تػػػأثرت بػػػ لغزك

 شػػػػي  مػػػػف  3000 - 3002لكجػػػػكد االمريكػػػػ  بعػػػػد اكد ػػػػ  تػػػػداعي ت  ,مصػػػػ لحه  القكميػػػػ 
أمػ  المكقػػؼ  ,االمريكػػ  إلػ  دا ػػؿ االراضػ  االيرانيػػ  انطالقػ ن مػػف االراضػ  العراقيػػ  دمػدتال

العراق   ك ف يسع  إل  ترطيب العالق ت مػ  ايػراف بسػبب تراكمػ ت اال طػ   االسػتراتيجي  
لمنظ ـ البعثػ  الب ئػد التػ  جعمػت العالقػ  مػ  ايػراف تغمػ  عمػ  قػدر مػف المشػ كؿ كاالزمػ ت 

كالميػػ   ك يرهػػ  كحػػ كؿ الطر ػػ ف العراقػػ  كااليرانػػ  ت فيػػؼ مػػف أثػػ ر العالقػػ ت  ,نهػ  الحػػدكدم
العػراؽ لبنػ     ػ  اشػراؾ ايػراف اقتصػ دي ن   ح كلػمالس بق  عبػر تمتػيف العالقػ ت االقتصػ دي  ك 

كقػػػد ك نػػػت ايػػػراف  ,جػػػك مػػػف االلفػػػ  كالتسػػػ م  كالمشػػػ رك  الفعميػػػ   ػػػ  بنػػػ   االكطػػػ ف سػػػكي 

                                                 

, كرد عمػػػ  32/9/3002 ,راديػػػك ايػػػراف العربػػػ  ,كالعػػػراؽ يػػػدعكاف لتعزيػػػز العالقػػػ ت الثق  يػػػ ايػػػراف ( 0)
 المكق  الت ل :
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  ن  يػػػػشػػػػ ب  الظػػػػركؼ المتالتػػػػأقمـ مػػػػ  العػػػػراؽ مػػػػف حيػػػػث يمكنػػػػ  يمػػػػ  الػػػػذم النمػػػػكذج االقم
االجتم عيػػػ  كالدينيػػػػ  حيػػػث كػػػػ ف مػػػػف اسػػػب ب نجػػػػ ح االسػػػػتثم رات االيرانيػػػ  عبػػػػر شػػػػرك ت ك 

بػػػيف المح  ظػػػ ت العراقيػػػ  كااليرانيػػػ  كامك نيػػػ  تسػػػ ير  الجيكلػػػكج القطػػػ ع ال ػػػ ص التشػػػ ب  
  ن هيػػؾ عػػف زيػػ دة كاردات ايػػراف إلػػ  العػػراؽ ال بػػرة االيرانيػػ  ك  صػػ   ػػ  المجػػ ؿ الزراعػػ

 .ب من سب  االسع ر كمالئم  البض ئ  االيراني  لممستهمؾ العراق ببس
مػػػػف السػػػػي ح  الدينيػػػػ  بػػػػيف العػػػػراؽ كايػػػػراف   صػػػػ  اف كػػػػال البمػػػػديف يضػػػػم ف  يبػػػػدكك 

)عمػػيهـ السػػالـ( كامك نيػػ  تسػػيير رحػػالت مشػػترك  بػػيف  اضػػرح  بعػػض االئمػػ  االثنػػ  عشػػر
لمزي رة كالح  إل  العتب ت المقدس  لكػف الظػركؼ االقتصػ دي  اليػراف بسػبب  ػرض  فيالطر 

العقكبػػ ت االقتصػػ دي  الدكليػػ  عميهػػ  حجمػػت مػػف عػػدد الػػزكار بسػػبب تػػأثر العممػػ  االيرانيػػ  
األمػػػر اف ذلػػػؾ انعكػػػس عمػػػ  الزائػػػر العراقػػػ  كبسػػػبب  ػػػرؽ العممػػػ   المثيػػػر  ػػػ بػػػذلؾ لكػػػف 

إلنجػ ز المدنيػ   كاالزيػ رة الدينيػ   أل ػراضل  ايػراف سػكا  إ  اصبحت زي رة المكاطف العراق
لكػػف  ,ال تكمػػؼ شػػيئ ن عكػػس زيػػ رة المػػكاطف االيرانػػ  إلػػ  العػػراؽ التػػ  تكمفػػ  كثيػػران االعمػػ ؿ 

العػػراؽ حػػػ كؿ الت فيػػؼ مػػػف ذلػػػؾ مػػف  ػػػالؿ ت فيػػؼ حجػػػـ الرسػػػـك المسػػتقطع  مػػػف الػػػزكار 
كلـ يكػف الج نػب  ,  عم  الفيزا العراقي كتسهيؿ عممي  حصكؿ المج مي  السي حي ,االيرانييف

الثقػػػ    العراقػػػػ  االيرانػػػ    ئبػػػػ ن عػػػف مع دلػػػػ  العالقػػػػ ت بػػػيف الطػػػػر يف حيػػػث لػػػػديهم  ر بػػػػ  
مشترك  عم  تطكير لق ئهم  المشترك  العربيػ  كالف رسػي  كالعػ دات المتشػ به  سػعي ن لترطيػب 

, كعميػػػ   ػػػإف السػػػي ح  ديركتطػػػكير العالقػػػ ت بينهمػػػ   ػػػ  المسػػػتقبؿ المنظػػػكر عمػػػ  األقػػػؿ تقػػػ
الديني  ك رت لمعراؽ انتع ش ن اقتص دي ن بسبب تكا ػد المجػ مي  اإليرانيػ  لمقيػ ـ بمن سػؾ الزيػ رة 

 إل  األضرح  المقدس     العراؽ. 
 
 

  



 

 

 

 

 لمعالقػػػػ ت المسػػػػتقبمي  اال ػػػػ ؽ يػػػػ عم سػػػػتؤكؿ لمػػػػ  كالتكقعػػػػ ت,  االحتمػػػػ الت بنػػػػ   اف
, الدا ميػ  المحػددات ابرزهػ  مػف لعػؿ االشػك لي ت مػف العديد تكاج  قد   االيرانيػ  – العراقي 

, المنظػػكر المسػػتقبؿ  ػػػ  سػػكا  حػػػد عمػػػػ  كايػػراف العػػراؽ تكاجػػ  قػػػد التػػ  كالدكليػػ , كاالقميميػػ 
 بػيف العالقػ ت الطػػ ر المسػتقبمي  االحتمػ الت مسػ ر عمػػػ  تحدثػػ  يمكػف الػػذم التأثير كحجـ

 3001 نيسػ ف مػف الثالثػيف  ػ  البرلم نيػ  االنت  ب ت اجرا  يعتبر لمػعراؽ  ب لنسب  الػطر يف
 حككميػ  بينػ  كمػ ,  جديػدة برلم نيػ  تشػكيم  سػيفرز ألن  المع صر العراؽ لت ري  مهم  حدث 
 تتع مػؿ قػػد التػ  ايػراف مػ  قػ تالعال عمػ  تػؤثر قػد الت  ال  رجي  كتطمع ته , تكجيه ته  له 
  ػ  كاالقتص دي  السي سي  مص ل  عمػ  لمحف ظ بكصمته  تفقد ال بطريق  الجديد الكض  م 

 لمك  حػ  كعسػكري  تقنيػ  العراقي  الحككم  لمس عدة االمريك  النفكذ زي دة بعد   ص  العراؽ
 الػ  لمػد كؿ د عػػه  ممػ  هػ ل ككػػػرا سكري  مػف تت ذ ك نت الت ( داعش) االره بي  التنظيم ت
 عمػػ  هيمنتػػ  يبسػػط بػػدا الػػذم السػػكرم الجػػيش مالحقػػ  مػػف لنفسػػه  حم يػػ  العراقيػػ  السػػ ح 

 عػػػػػػ ـ اقميمػػ  بػػػدعـ الجديػػػدة لعممي تهػػػ  س حػػػ  العراقيػػػػ  الس حػػػ  كجعػػػؿ,  السكريػػػ  االراضػػ 
 كصػالح 3001  ص كهػذا مػ  أصػ ب المشػهد األمنػ   ػ  المكصػؿ  ػ  حزيػراف  ك ميج 

 السػػػ عي  بسػػػتراتيجيته  كربطػػ  مسػػػتقر  يػػر العراقػػػ  المشػػهد لجعػػػؿ الػػديف كديػػػ ل  كاالنبػػ ر,
 عػف  ضػال العراقػ  الشػأف  ػ  كتد مػ  القطػرم النمػكذج كلعػؿ الػعراؽ دا ػؿ نفكذ له  ليككف
 مهمػػػػ   ػػػػ  الكجػػػ  يجعػػػؿ المتغيػػػرات  ػػػ  التشػػػ بؾ هػػػػذا. ذلػػػؾ عمػػػ  شػػ هدا السػػػعكدم الػػدكر
 كالمشػػػػػ كؿ المعضػػػػالت بآثػػػػ ر تصػػػػ ب االيرانيػػػػػػ  – العراقيػػػػػ  لمعالقػػػػ ت بميػػػػػ المستق الػػػػػقرا ة

 تػػػأثير الػػػ  الفصػػػؿ هػػػذا يسػػػع  ذلػػػؾ كمػػػ . 3009 عػػػ ـ عمػػػ  امتػػػدادا الالحقػػػ  كالتطػػػكرات
 – العراقػػػػ  التعػػػػ كف اسػػػػتمراري  يػػػػرج  االكؿ الطػػػػر يف بػػػػيف لمعالقػػػػ ت مسػػػػتقبمييف مشػػػػهديف
 .ايراف العراؽ بيف الصراع احتم ؿ يطرح كالث ن  االيران 



 

 
 

 عػػػػػػػ ـ منػػػػػػػذ االيرانيػػػػػػػ  – العراقيػػػػػػػ  العالقػػػػػػػ ت حػػػػػػػ ؿ كاقػػػػػػػ  المشػػػػػػػهد هػػػػػػػذا اف يبػػػػػػػدك
 بعػػػػػػػػػػض  رجػػػػػػػػػت حيػػػػػػػػػث,  العػػػػػػػػػراؽ مػػػػػػػػػػف االمريكػػػػػػػػػ  االنسػػػػػػػػػح ب تػػػػػػػػػ ري  كهػػػػػػػػػك 3000

 كاسػػػػػػػػػتمرار عػػػػػػػػػدك  بأهميػػػػػػػػػ  عراقػػػػػػػػػ  – ايرانػػػػػػػػػ  حكػػػػػػػػػكم  ادراؾ عمػػػػػػػػػ  تػػػػػػػػػدؿ المؤشػػػػػػػػػرات
 لمػػػػػػػرئيس االكؿ الن ئػػػػػػػب رجحػػػػػػػ  رضػػػػػػػ  محمػػػػػػػد اكػػػػػػػد  مػػػػػػػ  هػػػػػػػذاك  الطػػػػػػػر يف بػػػػػػػيف التعػػػػػػػ كف
 رئػػػػػػيس مػػػػػػ  مشػػػػػػترؾ صػػػػػػح    مػػػػػػؤتمر  ػػػػػػالؿ نجػػػػػػ د احمػػػػػػدم محمػػػػػػكد السػػػػػػ بؽ االيرانػػػػػػ 
 صػػػػػراح  اعمػػػػػف) رحيمػػػػػ  قػػػػػ ؿ حيػػػػػث 3000 تمػػػػػكز  ػػػػػ  المػػػػػ لك  نػػػػػكرم العراقػػػػػ  الػػػػػكزرا 

 االيػػػػػػرانييف كقمػػػػػػكب البمػػػػػػديف سػػػػػػم    ػػػػػػ  سػػػػػػ دت التػػػػػػ  الم ضػػػػػػ  االـ كػػػػػػؿ نسػػػػػػين  قػػػػػػد اننػػػػػػ 
 جئنػػػػػػ  كاننػػػػػػ . العػػػػػػراؽ ارض عمػػػػػػ  مكجػػػػػػكد االيػػػػػػرانييف يحػػػػػػب مػػػػػػ  ككػػػػػػؿ العػػػػػػراؽ  مػػػػػػ كمهػػػػػػ 

 لمكقػػػػػػكؼ مسػػػػػػتعدكف كنحػػػػػػف, ا كيػػػػػػ  مف كضػػػػػػ ت  ػػػػػػ  كد منػػػػػػ , اسػػػػػػتعدادن  بك مػػػػػػؿ لمعػػػػػػراؽ
  ػػػػػ  االمػػػػػف لتػػػػػك ير اسػػػػػتعداد عمػػػػػ  ايػػػػػراف كاف البمػػػػػد هػػػػػذا نبنػػػػػ  اف عمػػػػػ  العػػػػػراؽ بج نػػػػػب
 كاف, المػػػػػػػػػػ لك  كرمنػػػػػػػػػػ الػػػػػػػػػػكزرا  رئػػػػػػػػػػيس لحككمػػػػػػػػػػ  الك مػػػػػػػػػػؿ الػػػػػػػػػػدعـ كتػػػػػػػػػػك ير,  العػػػػػػػػػػراؽ
 لمكصػػػػػػكؿ اليػػػػػػـك كجئنػػػػػػ  كر يعػػػػػػ  ع ليػػػػػػ  مسػػػػػػتكي ت الػػػػػػ  كصػػػػػػمت البمػػػػػػديف بػػػػػػيف العالقػػػػػػ ت

 الػػػػ  تعػػػػكد العالقػػػػ ت اف) بقكلػػػػ  لرحيمػػػػ  المػػػػ لك  نػػػػكرم كصػػػػرح. (0)(كالقمػػػػ  الػػػػذركة بهػػػػ 
 النظػػػػػػ ـ   ضػػػػػػ  مػػػػػػ  بسػػػػػػبب المتشػػػػػػنج  كالعالقػػػػػػ ت, المأسػػػػػػ ة مػػػػػػف عقػػػػػػكد بعػػػػػػد طبيعتهػػػػػػ 
 ايػػػػراف مػػػػف اكيػػػػد  ر بػػػػ  عمػػػػ  تػػػػدؿ الزيػػػػ رة كاف.  ريفجػػػػ شػػػػعبيف بػػػػيف حػػػػرب مػػػػف السػػػػ بؽ
 مصػػػػػ ل  عمػػػػػ  كتػػػػػؤثر اهميػػػػػ  لمػػػػػ  البمػػػػػديف بػػػػػيف الثن ئيػػػػػ  العالقػػػػػ ت تطػػػػػكير  ػػػػػ  كالعػػػػػراؽ
 .(3)(كشعبيهم  الدكلتيف

                                                 

االيرانيػػػػ   ػػػػ  ظػػػػؿ  االحػػػػتالؿ  –عبػػػػدالرحمف عبػػػػدالكريـ عبدالسػػػػت ر العبيػػػػدم , العالقػػػػ ت العراقيػػػػ   (0)
 .090 -098مصدر سبؽ ذكر  , ص ,  3000 – 3002االمريك  لمعراؽ 

 .090المصدر نفس , ص ( 3)



 

 

 مػذكرات سػت رحيمػ  برئ سػ  االيرانػ  الك ػد بهػ  قػ ـ الت  الزي رة  الؿ البمداف ككق 
 مػػذكرات ككقػػ , كالتكنكلكجيػػ , كالعمػػـك, كالبريػػد, كالثق  ػػ , كالمػػ ؿ, الصػػح  مجػػ ؿ  ػػ  تفػػ هـ
 .البمديف كال مف آ ركف كمسؤكلكف, كالتكنكلكجي  العمـك, الم لي  كزرا  التف هـ

, البنػػػػػ   اجػػػػػؿ مػػػػػف كالتعػػػػػ كف اال ػػػػػكة يػػػػػـك) ب نهػػػػػ  لبغػػػػػداد زي رتػػػػػ  رحيمػػػػػ  ككصػػػػػؼ
 ضػػركرة عمػػ  المػػ لك  كشػػدد( الجسػػكر كمػػد التنميػػ  مػػف لمزيػػد الر  هيػػ  كتػػك ير, كاالعمػػ ر
 العراقػػػػ  الػػػػكزرا  رئػػػػيس كدعػػػػ  ايػػػػراف مػػػػ  المجػػػػ الت م تمػػػػؼ  ػػػػ  بػػػػالد  عالقػػػػ ت تحسػػػػيف
 اعمػػ ر  ػػ  لممشػػ رك  البمػػديف مػػف ال ػػ ص القطػػ ع  ػػ  االعمػػ ؿ كرجػػ ؿ االيرانيػػ  الشػػرك ت
 .(0)البمديف بيف مشترؾ اعم ؿ رج ؿ مجمس تشكيؿ مؤتمر  الؿ مف كذلؾ,  العراق 

 كايػػػػػػراف العػػػػػػراؽ بػػػػػػيف التعػػػػػػ كف اسػػػػػػتمرار اف  ديميػػػػػػ االك الػػػػػػػدراس ت بعػػػػػػض كتػػػػػػػرل
 :(3)ابرزه  مػف اسب ب لػعد  يػعكد
, إليػػراف العػػراؽ  ػػ  القػػرار كصػػن ع المسػػؤكليف كبػػ ر بعػػض ج نػػب مػػف االيج بيػػ  النظػػرة .0

 البمػديف بػيف الشػيع  التػد ؽ كمسػتكل ايػراف تجػ   لمعػراقييف المتع طفػ  النظػرة عػف  ضال
 .كمشهد كقـ كس مرا  المقدس  ككربال  االشرؼ النجؼ    الزي رات كتب دؿ

  يهػ  المسؤكليف اف   ص  لطهراف صديق  العراقي  الحككم  كاستقرار تثبيت ايراف سع  .3
 ضػػد النضػػ ؿ مرحمػػ  منػػذ كالتػػ ري ييف التقميػػدييف ايػػراف اصػػدق   مػػف هػػـ القػػرار كصػػن ع

 .حسيف صداـ المقبكر عهد    الديكت تكرم النظ ـ حكـ

 .العراقي  كالكاردات الص درات سكؽ    االيراني  لمشرك ت الممحكظ ص دماالقت النفكذ .2

 التجػػػػػ رة طريػػػػػؽ عػػػػػف العراقيػػػػػ  لمحػػػػػدكد المت  مػػػػػ  المح  ظػػػػػ ت تنميػػػػػ  امك نيػػػػػ  ظهػػػػػكر .1
 الحدكد. عم 

                                                 

 المصدر نفس . (0)
 -3002احمد محمكد ابراهيـ حمدكن , السي س  االيراني  تج   العػراؽ  ػ  ظػؿ االحػتالؿ االمريكػ   (3)

 .009 – 000, مصدر سبؽ ذكر  , ص  3000



 

 
 

 التهديػػػػدات مكاجهػػػػ   ػػػػ  االكؿ الػػػػد  ع  ػػػػط االيرانػػػػ  المفهػػػػـك ظػػػػؿ  ػػػػ  العػػػػراؽ يبقػػػػ  .9
 الكاليػػػػػػػ ت لمنػػػػػػػ  السػػػػػػػ عي  ايػػػػػػػراف  سي سػػػػػػػ  ػػػػػػػ  المكقػػػػػػػؼ هػػػػػػػذا كيػػػػػػػنعكس, االمريكيػػػػػػػ 
 .العراؽ عم  سيطرته   رض مف االمريكي  المتحدة

 مػػف كالػػدكل  االقميمػػ  المسػػتكييف عمػػ  العػػراؽ دا ػػؿ  طكاتهػػ  لضػػبط تسػػع  ايػػراف اف .6
 االستراتيج . أمنه  لص ل  ممكف قدر اكبر كت ميف, مص لحه  عم  المح  ظ  اجؿ

 عميهػ  االمريكيػ  لمضػغكط مصػدان  يكػكف يمكػف العػراؽ مػ  عالق تهػ  تطػكر اف ايراف ترل .9
 كاعػػالف 0898 عػػ ـ االيرانيػػ  االسػػالمي  الثػػكرة قيػػ ـ إلػػ  مرحمػػ  ترجػػ , عديػػدة ألسػػب ب
 العراقيػ  الحككمػ  تػكل  بعد االمريك  الت كؼ هذا كتزايد,  االمريكي  لمسي س ت ر ضه 
 تثبيػػت  ػػ  مسػػ همته  ر ػػـ االمريكػػ  االحػػتالؿ بعػػد الحكػػـ مق ليػػد الشػػيعي  اال مبيػػ  ذات
 بغػػػداد بػػػيف العق ئػػػدم البعػػػد اف اال, حسػػػيف صػػػداـ الط  يػػػ  سػػػقكط بعػػػد الحككمػػػ  تمػػػؾ

 مػػػ  كهنػػػ  االمريكيػػػ  المتحػػػدة الكاليػػػ ت مػػػ  ايػػػراف عالقػػػ ت  ػػػ  ه مػػػ  دكرا يمعػػػب كطهػػػراف
 االمريكيػػػ  الضػػػغكط شػػػدة تزايػػػدت لػػػذلؾ االمريكػػػ  الكجػػػكد عمػػػ  ا ػػػرل م ػػػ طر يشػػػكؿ
 صػػبغ  ذات سػػ بق  عر هػػ  التػػ  الػػكتيرة نفػػس عمػػ  االيرانيػػ  يكيػػ االمر  العالقػػ ت كبقيػػت

 كذلػػؾ العػػراؽ مػػ  المسػػتكل بهػػذا عالق تهػػ  عمػػ  ل بقػػ   ايػػراف تسػػع  كب لتػػ ل . صػػراعي 
 لكقػػػػؼ الحقيقيػػػػ  الفرصػػػػ  اعط ئهػػػػ  كعػػػػدـ االمريكيػػػػ  المتحػػػػدة الكاليػػػػ ت عمػػػػ  لمضػػػػغط
 عػػف االكؿ الػػد  ع  ال ػػط ليكػػكف  اللػػ  مػػف ايػػراف تسػػع  كالػػذم العػػراؽ مػػ  العالقػػ ت

  ػػػػ  االيرانيػػػػ  المصػػػػ ل  مه جمػػػػ  االمريكيػػػػ  المتحػػػػدة الكاليػػػػ ت  كػػػػرت حػػػػ ؿ  ػػػػ  ايػػػػراف
 .المنطق 

 الدبمكم سػػػػػي  االبعػػػػػ د مػػػػػف ي فػػػػػؼ سػػػػػكؼ العػػػػػراؽ مػػػػػ  االيرانػػػػػ  التعػػػػػ كف اسػػػػػتمرار اف .9
 قػد مسػتقبمي  تحػدي ت ام يت ط  كسكؼ االقتص دي  التنمي  لص ل  االيراني  كالعسكري 

 بػػ ف ذلػػؾ مػػف كاالهػػـ العػػراؽ  ػػ    صػػ  المنطقػػ   ػػ  الجيكسي سػػي  التغيػػرات عػػف تنشػػأ
 السي سػػي  االمنيػػ  التركيبػػ   ػػ  ا ضػػؿ كضػػ   ػػ  ايػػراف تجعػػؿ سػػكؼ السي سػػ  هػػذ  مثػػؿ



 

 

, دينيػػ  مصػ ل  ككػذلؾ مشػركع  قكميػ  امنيػ  اهتم مػػ ت ايػراف لػدل يكجػد حيػث, لم مػي 
 . عراؽال  زك م  بعد مرحم     كاقتص دي , كثق  ي 

 الحككمػػػػػػػ  سي سػػػػػػػ  مقدمػػػػػػػ   ػػػػػػػ  كػػػػػػػ ف طهػػػػػػػراف مػػػػػػػ  كقكيػػػػػػػ  ث بتػػػػػػػ  عالقػػػػػػػ  تحقيػػػػػػػؽ اف .8
 المنظػػػػػػػػكر  ػػػػػػػ  قػػػػػػػدكة نمكذجػػػػػػػػ  ايػػػػػػػراف جعػػػػػػػؿ الػػػػػػػ  العػػػػػػػػراؽ يسػػػػػػػع  حيػػػػػػػث, العراقيػػػػػػػ 
 الديمقراطيػػػػػػ  اسػػػػػس عمػػػػػػ  ح  ظػػػػػت قػػػػػد ايػػػػػػراف اف كيػػػػػؼ يػػػػػػرل الجميػػػػػ  الف السي سػػػػػ 

 كبعػػػػد. مذهبيػػػػ كال, الدينيػػػػ  كاالصػػػػكؿ, ب لمبػػػػ دئ  يػػػػ  تتمسػػػػؾ الػػػػذم الكقػػػػت نفػػػػس  ػػػػ 
 العسػػػػػػكري  المظػػػػػػ هر ا تفػػػػػػت 3000 عػػػػػػ ـ نه يػػػػػػ  العػػػػػػراؽ مػػػػػػف االمريكػػػػػػ  االنسػػػػػػح ب
 االمريكيػػػػػػ  القػػػػػػكات ضػػػػػػد المسػػػػػػمحيف كجػػػػػػكد مظػػػػػػ هر كانتهػػػػػػت العػػػػػػراؽ  ػػػػػػ  االمريكيػػػػػػ 

 اقميمػػػػػػ  بػػػػػػدعـ العػػػػػػراؽ  ػػػػػػ  االرهػػػػػػ ب حجػػػػػػـ ازداد االمريكػػػػػػ  االنسػػػػػػح ب بعػػػػػػد اف اال
 الدكليػػػػػػػ  المصػػػػػػػ ل  كصػػػػػػػراع تالحسػػػػػػػ ب  لتصػػػػػػػفي  العراقيػػػػػػػ  السػػػػػػػ ح  كدكلػػػػػػػ  لجعػػػػػػػؿ

 االمريكيػػػػػػػ  المتحػػػػػػػدة الكاليػػػػػػػ ت مػػػػػػػف العػػػػػػػراؽ طمػػػػػػػب االمػػػػػػػر هػػػػػػػذا تطمػػػػػػػب كقػػػػػػػد هنػػػػػػػ ؾ
  ػػػػػػػػ  االمريكيػػػػػػػػ  المصػػػػػػػػ ل  يهػػػػػػػػدد يمكػػػػػػػف الػػػػػػػػذم االرهػػػػػػػػ ب مج بهػػػػػػػػ   ػػػػػػػػ  مسػػػػػػػ عدته 
 ايػػػػػػػػراف تجعػػػػػػػػؿ لػػػػػػػػـ الح لػػػػػػػػ  هػػػػػػػػذ  اف اال عمكمػػػػػػػػ  المنطقػػػػػػػػ  ك ػػػػػػػػ   صكصػػػػػػػػ  العػػػػػػػػراؽ
 لالسػػػػػػتع ن  عراقيػػػػػػ  مصػػػػػػمح   ؾهنػػػػػػ اف ب عتبػػػػػػ ر العػػػػػػراؽ مػػػػػػ  التعػػػػػػ كف  ػػػػػػ  تتبػػػػػػ ط 

 اف حيػػػػػػػػػػث االرهػػػػػػػػػػ ب عمػػػػػػػػػػ  لمقضػػػػػػػػػػ   االمريكيػػػػػػػػػػ  كبضػػػػػػػػػػمنه  االجنبيػػػػػػػػػػ  بػػػػػػػػػػ ل يرات
 بضػػػػػػمنه  كالمكجسػػػػػػتي  العسػػػػػػكري  ب لقػػػػػػدرات العػػػػػػراؽ تزكيػػػػػػد  ػػػػػػ  تتػػػػػػأ ر لػػػػػػـ كاشػػػػػػنطف
 لمج نػػػػػػػػب االسػػػػػػػػت ب رم العػػػػػػػػكف كتقػػػػػػػػديـ االرهػػػػػػػػ بييف لتعقػػػػػػػػب طيػػػػػػػػ ر بػػػػػػػػدكف الطػػػػػػػػ ئرات
 المػػػػػػدير اينػػػػػػ نز ج ريػػػػػػث االسػػػػػػترال  الب حػػػػػػث يقػػػػػدـ االتجػػػػػػ   هػػػػػػذا ظػػػػػػؿ ك ػػػػػػ . العراقػػػػػ 
 برككسػػػػػػؿ مػػػػػػف تت ػػػػػػذ التػػػػػػ ( lCG) االزمػػػػػػ ت لمع لجػػػػػػ  الدكليػػػػػػ  لممجمكعػػػػػػ  التنفيػػػػػػذم

 دكؿ تطمبهػػػػػ  التػػػػػ  المسػػػػػ عدة طمبػػػػػ ت ازا  كاشػػػػػنطف لمكاقػػػػػؼ تحميميػػػػػ  رؤيػػػػػ  لهػػػػػ  مقػػػػػرا
 التػػػػػػػ  االمريكيػػػػػػػ  المصػػػػػػػ ل  عمػػػػػػػ  كالمح  ظػػػػػػػ  المشػػػػػػػترؾ التعػػػػػػػ كف بػػػػػػػ ب مػػػػػػػف العػػػػػػػ لـ
 لهػػػػػػػػػ  تقػػػػػػػػدـ التػػػػػػػػ  الػػػػػػػػدكؿ عمػػػػػػػػ  االمريكيػػػػػػػػ  الهيمنػػػػػػػػ   ػػػػػػػػرض جػػػػػػػػ كزيت ال اف يجػػػػػػػػب



 

 
 

 المتحػػػػػػػػدة الكاليػػػػػػػػ ت مػػػػػػػػف احػػػػػػػػد يطمػػػػػػػػب اف الحكمػػػػػػػػ  مػػػػػػػػف لػػػػػػػػيس) بػػػػػػػػ لقكؿ المسػػػػػػػػ عدة
 القيػػػػػػػػ ـ تسػػػػػػػػتطي  ال  هػػػػػػػػ , الذاتيػػػػػػػػ  القكميػػػػػػػػ  مصػػػػػػػػ لحه  عػػػػػػػػف تت مػػػػػػػػ  اف االمريكيػػػػػػػػ 

 هػػػػػذا لهػػػػػ  اتػػػػػي  مػػػػػ  اذا ا ػػػػػرل دكلػػػػػ  ام تفعػػػػػؿ ممػػػػػ  بػػػػػأكثر عميػػػػػ  تقػػػػػـك كلػػػػػف, بػػػػػذلؾ
 هػػػػػك االمريكيػػػػ  المتحػػػػدة الكاليػػػػ ت مػػػػف يطمبػػػػػ  اف لممػػػػر  يمكػػػػف مػػػػ  اف  يػػػػر,  ال يػػػػ ر

 الػػػػػذم العػػػػػ لـ هػػػػػذا اطػػػػػ ر  ػػػػػ  ب لفعػػػػػؿ القكميػػػػػ  مصػػػػػ لحه  تعريػػػػػؼ بعن يػػػػػ  تػػػػػدرس اف
 اف يكػػػػف يعػػػػد لػػػػـ انػػػػ  تػػػػدرؾ كاف, كالعكلمػػػػ  المتب دلػػػػ  االعتم ديػػػػ  مػػػػف كبيػػػػر بقػػػػدر يػػػػتـ
 كالمنػػػػػػػػػ   , مػػػػػػػػػفاال مثػػػػػػػػػؿ طبقيػػػػػػػػػ  تطمعػػػػػػػػػ ت مػػػػػػػػػف المصػػػػػػػػػ ل  هػػػػػػػػػذ  بتعريػػػػػػػػػؼ تقػػػػػػػػػـك

 المشػػػػػػكالت كػػػػػػؿ حػػػػػػؿ مسػػػػػػتقم  بصػػػػػػكرة تسػػػػػػتطي  دكلػػػػػػ  تكجػػػػػػد ال كلكػػػػػػف, االقتصػػػػػػ دي 
 هػػػػػػ  المشػػػػػػكالت هػػػػػػذ  ك نػػػػػػت سػػػػػػكا  قكتهػػػػػػ  اك حجمهػػػػػػ  بمػػػػػػ  مهمػػػػػػ   يهػػػػػػ  تػػػػػػؤثر التػػػػػػ 

 اشػػػػػػػك ؿ اك ب لم ػػػػػػػدرات االتجػػػػػػػ ر اك االسػػػػػػػمح  انتشػػػػػػػ ر اك االرهػػػػػػػ ب  العنػػػػػػػؼ قضػػػػػػػي 
 اك الصحيػػػػػػػػػ  االكبئػػػػػػػػ  تفشػػػػػػػػ  اك الالجئػػػػػػػػيف تػػػػػػػػػد ؽ اك اال ػػػػػػػػػػرل المنظمػػػػػػػػ  الجريمػػػػػػػػ 
 الحصػػػػػػػكؿ يمكػػػػػػػف كال, ضػػػػػػػركري  يعػػػػػػػد اال ػػػػػػػريف تعػػػػػػػ كف اف. البيئػػػػػػػ  التمػػػػػػػكث انتقػػػػػػػ ؿ
 حػػػػػػػػػؿ عمػػػػػػػ  اال ػػػػػػػريف مسػػػػػػػ عدة  ػػػػػػػػػ  الر بػػػػػػػ  تكا ػػػػػػػػػػرت اذا اال التعػػػػػػػ كف هػػػػػػػػذا عمػػػػػػػ 

 المتحػػػػػػػدة الكاليػػػػػػػ ت  يهػػػػػػػ  بمػػػػػػػ  الػػػػػػػػػدكؿ جميػػػػػػػ  عمػػػػػػػ  ينبغػػػػػػػ  كب  تصػػػػػػػ ر. مشػػػػػػػكالتهـ
 االمػػػػػػػػف اسػػػػػػػػ س عمػػػػػػػػ   قػػػػػػػػط لػػػػػػػػيس القكميػػػػػػػػ  صػػػػػػػػمح الم  ػػػػػػػػ  تفكػػػػػػػػر اف, االمريكيػػػػػػػػ 
 ث لػػػػػػػث عنصػػػػػػػر اسػػػػػػػتيع ب اسػػػػػػػ س عمػػػػػػػ  كلكػػػػػػػف, االقتصػػػػػػػ دي  كالمصػػػػػػػ ل , التقميػػػػػػػدم

 ينظػػػػػػر كاف صػػػػػػ لح  دكليػػػػػػ  مكاطنػػػػػػ  تكػػػػػػكف اف  ػػػػػػ  المتمثمػػػػػػ  القكميػػػػػػ  المصػػػػػػمح  كهػػػػػػك
 (0)(االس س هذا عم  اليه 

                                                 

ف  كرد  ػػػ  مجمكعػػػ  مػػػؤلفيف , ج ريػػػت ايفػػػ نز , تغيػػػر معػػػ يير االمػػػف  ػػػ  القػػػرف الحػػػ دم كالعشػػػري (0)
ال مػػػػي , تحػػػػدي ت المسػػػػتقبؿ , )أبػػػػكظب  , مركػػػػز االمػػػػ رات لمدراسػػػػ ت كالبحػػػػكث اإلسػػػػتراتيجي , 

 .10 -28(,  ص3009



 

 

  التػػػػػػػ الجمػػػػػػػ  الفكائػػػػػػػد مػػػػػػػف بػػػػػػػ لر ـ التعػػػػػػػ كف هػػػػػػػػذا مػػػػػػػف تقمػػػػػػػؽ قػػػػػػػػد ايػػػػػػػراف كلكػػػػػػػػف
  الصػػػػػػت  االيرانػػػػػػ  القمػػػػػػؽ كمسػػػػػػتكل االره بيػػػػػػ  المجػػػػػػ مي  عمػػػػػػ  القضػػػػػػ   كهػػػػػػك يحصػػػػػػؿ
 عمػػػػ  يػػػػؤثر قػػػػد الػػػػذم همينتهػػػػ  لبسػػػػط لتسػػػػ ير  التعػػػػ كف هػػػػذا كاشػػػػنطف اسػػػػتغالؿ احتمػػػػ ؿ

 سػػػػػػكا  القمػػػػػػؽ هػػػػػػذا طبيعػػػػػػ  انعكػػػػػػ س كيؤكػػػػػػد كالمنطقػػػػػػ  العػػػػػػراؽ  ػػػػػػ  االيرانيػػػػػػ  المصػػػػػػ ل 
 الػػػػػػدكؿ مػػػػػػف العديػػػػػػد تتصػػػػػػكره  لتػػػػػػ ا المشػػػػػػكم  اف) بػػػػػػ لقكؿ  يرهػػػػػػ  مػػػػػػف اك ايػػػػػػراف جػػػػػػ  ت

 ا تصػػػػػ ره   ػػػػػ  تمثػػػػػؿ ال الحػػػػػ ل  الكقػػػػػت  ػػػػػ  االمريكيػػػػػ  المتحػػػػػدة الكاليػػػػػ ت كضػػػػػعي   ػػػػػ 
 هػػػػػػػػذ  تنفيػػػػػػػذ عزمهػػػػػػػ   ػػػػػػػ  تمثػػػػػػػؿ كانمػػػػػػػ  العػػػػػػػػ لـ دكؿ بقيػػػػػػػ  مػػػػػػػ  المشػػػػػػػ رك  مسػػػػػػػ ل  الػػػػػػػ 

 لػػػػػػيس الػػػػػػنه  هػػػػػػذا مثػػػػػػؿ اف. ك ممػػػػػػ  بصػػػػػػكر  الذاتيػػػػػػ  شػػػػػػركطه  أسػػػػػػ س عمػػػػػػ  المشػػػػػػ رك 
 نه يػػػػػػػ   ػػػػػػػ  مع كسػػػػػػػ  مػػػػػػػردكدا يجمػػػػػػػب أيضػػػػػػػ  كلكنػػػػػػػ  حسػػػػػػػب  اال ػػػػػػػريف  لسػػػػػػػ ط مثيػػػػػػػرا

 .(0)(االمريكي  المتحدة الكالي ت عم  المط ؼ
 االقميميػػػػػ  البيئػػػػػ  تنضػػػػػي   ػػػػػ  ال ميجػػػػػ  ك  صػػػػػ  االقميمػػػػػ  الع مػػػػػؿ هػػػػػذا كيػػػػػد ؿ

 نفػػػػػ  مػػػػػف  بػػػػػ لر ـ المنظػػػػػكر المسػػػػػتقبؿ  ػػػػػ  االيرانيػػػػػ  العراقيػػػػػ  العالقػػػػػ ت عمػػػػػ  كتأثيراتهػػػػػ 
 مػػػػػػػػػف العديػػػػػػػػػد اف أال العراقػػػػػػػػػ  الشػػػػػػػػػأف  ػػػػػػػػػ  د مه تػػػػػػػػػ ال ميجػػػػػػػػػ  التعػػػػػػػػػ كف مجمػػػػػػػػػس دكؿ

  ميجيػػػػػػ  عن صػػػػػػر عمػػػػػػ  كالقػػػػػػبض العراقيػػػػػػ  االمنيػػػػػػ  االجهػػػػػػزة عثػػػػػػكر ك  صػػػػػػ  المػػػػػػؤثرات
 ال ميجػػػػػػػ  التعػػػػػػػ كف مجمػػػػػػػس دكؿ اف اال العػػػػػػػراؽ  ػػػػػػػ  االره بيػػػػػػػ  االعمػػػػػػػ ؿ  ػػػػػػػ  مشػػػػػػػترك 
 الجسػػػػػػػد عمػػػػػػػ  تػػػػػػػأثير  كاحتمػػػػػػػ الت العػػػػػػػراؽ  ػػػػػػػ  الجديػػػػػػػد الكضػػػػػػػ  مػػػػػػػف ت شػػػػػػػ  الزالػػػػػػػت
  ػػػػػػ  القػػػػػػرار صػػػػػػن ع يػػػػػػدرؾ حيػػػػػػث 3000 عػػػػػػ ـ العربيػػػػػػ  الثػػػػػػكرات بعػػػػػػد   صػػػػػػ  ال ميجػػػػػػ 
 دا ػػػػػؿ الدا ميػػػػػ  االكضػػػػػ ع عمػػػػػ  كانعك سػػػػػ ت  ال مػػػػػي  منطقػػػػػ   ػػػػػ  االمػػػػػف اهميػػػػػ  ال مػػػػػي 
 التػػػػػػ  العكامػػػػػػؿ احػػػػػػد يكػػػػػػكف قػػػػػػد العػػػػػػراؽ  ػػػػػػ  االسػػػػػػتقرار عػػػػػػدـ اف كحيػػػػػػث المجمػػػػػػس دكؿ

 لمشػػػػػؤكف دكلػػػػ ال كزيػػػػػر عبػػػػدا  عبػػػػػدالغف ر محمػػػػد اكػػػػد  مػػػػػ  كهػػػػذا القػػػػػرار صػػػػن ع يقصػػػػده 
 أك االمنػػػػػػػػ  المسػػػػػػػػتقبؿ اف يبػػػػػػػػدك) يقػػػػػػػػكؿ حيػػػػػػػػث السػػػػػػػػ بؽ البحػػػػػػػػريف  بمحكمػػػػػػػػ  ال  رجيػػػػػػػػ 

                                                 

 .10المصدر نفس  , ص (0)



 

 
 

 لػػػػػػدكؿ االهػػػػػػـ الشػػػػػػ  ؿ هػػػػػػك يػػػػػػزاؿ ال ال مػػػػػػي  منطقػػػػػػ   ػػػػػػ  كاالسػػػػػػتقرار االمػػػػػػف أحتمػػػػػػ الت
 مػػػػػ  كهػػػػػك, الدا ميػػػػػ  كاالضػػػػػطراب ت, االسػػػػػتقرار عػػػػػدـ ظػػػػػ هرة لمكاجهػػػػػ  كشػػػػػعكبه  المنطقػػػػػ 
  ػػػػػ  يمكػػػػػف لمػػػػػ , االكلػػػػػ  ب لدرجػػػػػ  الدا ميػػػػػ  الضػػػػػغكط ت فيػػػػػؼ  ػػػػػ  االسػػػػػ س  ػػػػػ  يكمػػػػػف

 هػػػػذا ك ػػػػ , يسػػػػيرة المهمػػػػ  هػػػػذ  تكػػػػكف التػػػػ  ,المنطقػػػػ   ػػػػ  جديػػػػد امنػػػػ  اطػػػػ ر اسػػػػتحداث
 امنػػػػػػػػ  نظػػػػػػػػ ـ اسػػػػػػػػتحداث األمػػػػػػػػريكييف االسػػػػػػػػتراتيجييف المفكػػػػػػػػريف بعػػػػػػػػض يقتػػػػػػػػرح السػػػػػػػػي ؽ
 مجمػػػػػس لػػػػػدكؿ االمنيػػػػػ  المنظكمػػػػػ   ػػػػػ  المنطقػػػػػ   ػػػػػ  ا ػػػػػرل دكؿ بػػػػػد كؿ متك مػػػػػؿ اقميمػػػػػ 
 اقميمػػػػ  امنػػػػ  منتػػػػدل شػػػػكؿ المقتػػػػرح النظػػػػ ـ يأ ػػػػذ كربمػػػػ  العربيػػػػ  ال مػػػػي  لػػػػدكؿ التعػػػػ كف
 (0)(التكتر مص در ك فض, الثق  ببن   المتعمق  القض ي  م تمؼ بتب دؿ

 بػػػػػ لقكؿ ال مػػػػػي   ػػػػػ  االمنػػػػػ  الكضػػػػػ  بكصػػػػػؼ السػػػػػ بؽ البحرينػػػػػ  الػػػػػكزير كيسػػػػػهب
 مػػػػػػػف اكبػػػػػػػر  بدرجػػػػػػػ تتمتػػػػػػػ  تػػػػػػػزاؿ ال العربيػػػػػػػ  ال مػػػػػػػي  لػػػػػػػدكؿ التعػػػػػػػ كف مجمػػػػػػػس دكؿ اف)

 عمميػػػػػ ت بفضػػػػػؿ اسػػػػػتقرارا أكثػػػػػر ك نػػػػػت كربمػػػػػ , المنطقػػػػػ   ػػػػػ  ا ػػػػػرل دكؿ مػػػػػف االسػػػػػتقرار
 الح كمػػػػػػػػػػ  كالن ػػػػػػػػػػب السي سػػػػػػػػػػ  النظػػػػػػػػػػ ـ كانفتػػػػػػػػػػ ح, كاالجتم عيػػػػػػػػػػ , االقتصػػػػػػػػػػ دي  التنميػػػػػػػػػػ 
  ػػػػػ  التقميديػػػػػ  الديمقراطيػػػػػ  المم رسػػػػػ ت عمػػػػػ  العميقػػػػػ  الجػػػػػذكر ذات الت ري يػػػػػ  بشػػػػػرعيته 
 ال  رجيػػػػػػ  التهديػػػػػػد مصػػػػػػ در ك نػػػػػػت ككمػػػػػػ . المجتمػػػػػػ   ئػػػػػػ ت بػػػػػػيف كالتضػػػػػػ مف, التكاصػػػػػػؿ

  ػػػػػػػػػالؿ كالعػػػػػػػػػراؽ ايػػػػػػػػػراف بػػػػػػػػػيف كالتنػػػػػػػػػ  س الصػػػػػػػػػراع عالقػػػػػػػػػ ت كطبعتهػػػػػػػػػ  كلػػػػػػػػػدته  التػػػػػػػػػ 
 مطمػػػػػػ   ػػػػػػ  الككيػػػػػػت دكلػػػػػػ  مػػػػػػف االقميميػػػػػػ  العراقيػػػػػػ  كاالطمػػػػػػ ع كالثم نينيػػػػػػ ت السػػػػػػبعين ت
 العربيػػػػػػػ  ال مػػػػػػػي  دكؿ  ػػػػػػػ  االقميمػػػػػػػ  االسػػػػػػػتقرار زعزعػػػػػػػ  عكامػػػػػػػؿ اشػػػػػػػد مػػػػػػػف التسػػػػػػػعين ت

, التعمػػػػػػيـ ق عػػػػػػدة  ػػػػػػ  كاتسػػػػػػ ع سػػػػػػك ن  نمػػػػػػك مػػػػػػف االجتم عيػػػػػػ  التحػػػػػػكالت اف مػػػػػػف ؾ الشػػػػػ
 التك مػػػػػؿ كضػػػػػركرات, الدا ميػػػػػ  التنميػػػػػ  كتحػػػػػدي ت, ال ميجيػػػػػ  لممػػػػػرأة العػػػػػ ـ الػػػػػدكر كبػػػػػركز

                                                 

محمػد عبػدالغف ر عبػدا  , جدليػ  التغييػر كاالسػتمراري   ػ  المنظكمػ  االقميميػ  ال ميجيػ  , كرد  ػػ   (0)
 .89ص المصدر نفس  ,



 

 

  ػػػػػػ  االس سػػػػػػي  المػػػػػػد الت تعػػػػػػرض, الم تمطػػػػػػ  السػػػػػػك ني  التركيبػػػػػػ  ك مػػػػػػؿ, االقتصػػػػػػ دم
 .(0)(الدكؿ تمؾ معظـ    الدا م  كاالستقرار االمف صكرة تشكيؿ

 العكامػػؿ بعػػض االمػػ رات  ال  رجيػػ  كزيػػر نهيػػ ف آؿ زايػػد بػػف عبػػدا  الشػػي  كيطػػرح
 العالقػػ ت عمػػ  كأنعك سػػ ته  ال مػػي  لمنطقػػ  المسػػتقبم  المشػػهد تشػػكؿ يمكػػف التػػ  ال ميجيػػ 
 :  (3)يأت   يم  يندرج كه  المنظكر المستقبؿ    االيراني  – العراقي 

, أجتم عيػػػػػػػػػػ , مهمػػػػػػػػػػ  تحػػػػػػػػػػكالت اال يػػػػػػػػػػرة السػػػػػػػػػػنكات  ػػػػػػػػػػ  ال مػػػػػػػػػػي  منطقػػػػػػػػػػ  شػػػػػػػػػػهدت .0
 اكثػػػػػر الػػػػ  لتصػػػػؿ السػػػػك ف بػػػػيف الشػػػػػب ب نسػػػػب  أرتفعػػػػت حيػػػػث, سي سػػػػي , كاقتصػػػػ دي 

 كهػػػػك% 99 نحػػػػك الػػػػ  كالكت بػػػػ  القػػػػرا ة اجػػػػ دة معػػػػدؿ متكسػػػػط ككصػػػػؿ, النصػػػػؼ مػػػػف
 القػػػػػػكة هػػػػػػذ  ضػػػػػػمف كمػػػػػػف, المذهمػػػػػػ  العمػػػػػػؿ قػػػػػػكة  ػػػػػػ  كاضػػػػػػح  زيػػػػػػ دة الػػػػػػ  يشػػػػػػير مػػػػػػ 

 النشػػػػػػ ط حجػػػػػػـ بثمػػػػػػث المػػػػػػرأة تسػػػػػػهـ حيػػػػػػث,  لممػػػػػػرأة متنػػػػػػ م ال الػػػػػػدكر يبػػػػػػرز المؤهمػػػػػػ 
 الك  يػػػػػػ  الفرصػػػػػػ  عمػػػػػػ  تحصػػػػػػؿ لػػػػػػـ أنهػػػػػػ  بػػػػػػر ـ, ال مػػػػػػي  منطقػػػػػػ   ػػػػػػ  االقتصػػػػػػ دم

 .كالسي س  االجتم ع  المستكييف عم   ع لي  أكثر دكر لتمعب

, الفػػػػػػػػرد بػػػػػػػػيف العالقػػػػػػػػ ت طبيعػػػػػػػػ   ػػػػػػػ  كاالتصػػػػػػػػ الت,  المعمكمػػػػػػػػ ت ثػػػػػػػػكرة أثػػػػػػػػرت لقػػػػػػػد .3
, رأيػػػػػ  عػػػػػف التعبيػػػػػر عمػػػػػ  قػػػػػ درا ال مػػػػػي  منطقػػػػػ   ػػػػػ  ردالفػػػػػ اصػػػػػب  بحيػػػػػث كالمجتمػػػػػ 
,  الجغرا يػػػػػػػػ  ب لحػػػػػػػػدكد التقيػػػػػػػػد الػػػػػػػػ  الح جػػػػػػػػ  دكف اال ػػػػػػػػريف مكاقػػػػػػػػؼ الػػػػػػػػ  كالتعػػػػػػػػرؼ
  ػػػػػ  بف عميػػػػػ  كمسػػػػػ هم , بحريػػػػػ  أرائػػػػػ  عػػػػػف التعبيػػػػػر عمػػػػػ  قدرتػػػػػ  يزيػػػػػد الػػػػػذم االمػػػػػر
 دكؿ حككمػػػػػػ ت قبػػػػػػؿ مػػػػػػف المنفتحػػػػػػ  النظػػػػػػرة ذلػػػػػػؾ  ػػػػػػ  سػػػػػػ هـ كقػػػػػػد. مجتمعػػػػػػ  تطػػػػػػكير
 ثػػػػػػػكرت  ثمػػػػػػػرات مػػػػػػػف أسػػػػػػػتف دت التػػػػػػػ  المتحػػػػػػػدة العربيػػػػػػػ  االمػػػػػػػ رات كدكلػػػػػػػ , المنطقػػػػػػػ 

 .كالمعمكم ت االتص الت

                                                 

 المصدر نفس .( 0)
الشػػي  عبػػدا  بػػف زايػػد آؿ نهيػػ ف , الكضػػ  الػػذم يحتمػػ  ال مػػي  عمػػ  المسػػتكل العػػ لم  , كرد  ػػ   (3)

 009 – 001المصدر نفس  , ص 



 

 
 

, الحػػػػػػػرة السػػػػػػػكؽ أقتصػػػػػػػ دي ت تبنػػػػػػػت العربػػػػػػػ  محيطهػػػػػػػ   ػػػػػػػ  ال مػػػػػػػي  دكؿ اف كبػػػػػػػر ـ .2
 سي سػػػػػػػ ت احػػػػػػػدثته  التػػػػػػػ  التطػػػػػػػكرات مػػػػػػػف المثمػػػػػػ  االسػػػػػػػتف دة مػػػػػػػف تػػػػػػػتمكف لػػػػػػػـ   نهػػػػػػ 
 عمػػػػ  العمػػػػؿ ضػػػػركرة القضػػػػي  هػػػػذ  كتفػػػػرض, العػػػػ لم  المسػػػػتكل عمػػػػ  الحػػػػرة السػػػػكؽ

 ك نػػػػػػػػت التػػػػػػػػ  ال مػػػػػػػػي  منطقػػػػػػػػ   ػػػػػػػػ  ايج بيػػػػػػػػ  أكثػػػػػػػػر أقتصػػػػػػػػ دي  سي سػػػػػػػػ ت صػػػػػػػػي   
 االقتصػػػػػػ دي  التطػػػػػػكرات مػػػػػػ  التػػػػػػأقمـ عمػػػػػػ  القػػػػػػدرة نقػػػػػػص بسػػػػػػبب, متكاصػػػػػػال أنكم شػػػػػػ 
 كالعدالػػػػػػػػػ , االقتصػػػػػػػػػ دم االنعػػػػػػػػػ ش  ػػػػػػػػػ  الدكلػػػػػػػػػ  دكر تأكيػػػػػػػػػد تعيػػػػػػػػػد التػػػػػػػػػ  الع لميػػػػػػػػػ 
 .االجتم عي 

  ػػػػػػػ  اتجػػػػػػػ  قػػػػػػػد ال مػػػػػػػي  منطقػػػػػػػ   ػػػػػػػ  ال  صػػػػػػػ  راتاالسػػػػػػػتثم  مػػػػػػػف كبيػػػػػػػر ج نبػػػػػػػ  اف .1
 بػػػػػيف قكيػػػػػ  صػػػػػم  هنػػػػػ ؾ تكػػػػػكف اف دكف, المعمكمػػػػػ ت قطػػػػػ ع الػػػػػ  الم ضػػػػػي  السػػػػػنكات
 كهي كمهػػػػػػػػ  المنطقػػػػػػػػ  دكؿ معظػػػػػػػػـ  ػػػػػػػػ  الحػػػػػػػػديث المعمكمػػػػػػػػ ت لقطػػػػػػػػ ع الم ديػػػػػػػػ  البيئػػػػػػػػ 

 اف نجػػػػػد المثػػػػػ ؿ سػػػػػبيؿ كعمػػػػػ  كمتكاضػػػػػع  بسػػػػػيط  م زالػػػػػت التػػػػػ  كال دميػػػػػ  االنت جيػػػػػ 
 عػػػػػ ـ دكالر مميػػػػػ رات 6 نحػػػػػك انفقػػػػػت قػػػػػد العربيػػػػػ  ال مػػػػػي  لػػػػػدكؿ فالتعػػػػػ ك  مجمػػػػػس دكؿ

 االنفػػػػػػ ؽ ذلػػػػػػؾ يق بػػػػػػؿ لػػػػػػـ كلكػػػػػػف كاالتصػػػػػػ الت المعمكمػػػػػػ ت تقنيػػػػػػ  سػػػػػػكؽ عمػػػػػػ 3003
 .البشري  المكارد تأهيؿ اك ك دم ته  المعمكم ت أنت ج    ممحكظ  تطكرا

( 3000 ايمػػػػػكؿ/  سػػػػػبتمبر00) احػػػػػداث كبعػػػػػد العػػػػػ لـ  ػػػػػ ف,  الثقػػػػػ    المسػػػػػتكل كعمػػػػػ  .9
 ركيػػػػزة كالعػػػػرؽ الػػػػديف تت ػػػػذ التػػػػ  لمتكجيهػػػػ ت نتيجػػػػ  بقمػػػػؽ ال مػػػػي  منطقػػػػ  الػػػػ  ينظػػػػر

 عػػػػػػػػف نفسػػػػػػػػه  تعػػػػػػػػزؿ اف المنطقػػػػػػػػ  تسػػػػػػػػتطي  ال نفسػػػػػػػػ  الكقػػػػػػػػت ك ػػػػػػػػ , لهػػػػػػػػ  جكهريػػػػػػػػ 
 الثقػػػػػػ    التطػػػػػػكر تػػػػػػأثير بػػػػػػيف الفصػػػػػػؿ يصػػػػػػعب كلػػػػػػذلؾ, الج ريػػػػػػ  الثق  يػػػػػػ  التحػػػػػػكالت
  ػػػػ  كالػػػػدين     الثقػػػػ كال طػػػػ ب,  جهػػػػ  مػػػػف كمبػػػػ دئ قػػػػيـ مػػػػف يعكسػػػػ  كمػػػػ  العػػػػ لم 
 .ا رل جه  مف الدا م  ب لكض  تأثر  كمدل, ال مي  منطق 



 

 

 العالقػػػػػ ت عمػػػػػ  كانعك سػػػػػ ته  المنطقػػػػػ  مسػػػػػتقبؿ  ػػػػػ  اثػػػػػرا الػػػػػدكل  المتغيػػػػػر كيمعػػػػػب
  ػػػػػ  عضػػػػػك زينػػػػػ  انطػػػػػكن  االمريكػػػػػ  المتق عػػػػػد الجنػػػػػراؿ يػػػػػذكر حيػػػػػث االيرانيػػػػػ  العراقيػػػػػ 
  ال  رجي  العالق ت مجمس

 ت  ػػػػػػػػػػػذه  اف ينبغػػػػػػػػػػػ  التػػػػػػػػػػ  الػػػػػػػػػػػدركس بعػػػػػػػػػػػض ريكيػػػػػػػػػػ االم المتحػػػػػػػػػػػدة ب لكاليػػػػػػػػػػ ت
 مػػػػػػف مطمكبػػػػػػ  ب تػػػػػػت جديػػػػػػدة كسي سػػػػػػ ت عالقػػػػػػ ت صػػػػػػي    عنػػػػػػد الحسػػػػػػب ف  ػػػػػػ  كاشػػػػػػنطف

 كالغػػػػػػػػزك االرهػػػػػػػػ ب عمػػػػػػػػ  الحػػػػػػػػركب عقػػػػػػػػ ب  ػػػػػػػػ  كال ميجػػػػػػػػ  االمريكػػػػػػػػ  الجػػػػػػػػ نبيف كػػػػػػػػال
 :(0)يأت   يم  تندرج بنظر  كه  3002 ع ـ العراؽ عم  االمريك 

 أمتػػػػػػداد عمػػػػػػ  كمنسػػػػػػق , ث بتػػػػػػ  ظمػػػػػػت االمريكيػػػػػػ  االسػػػػػػتراتيجي ت ك  يػػػػػػ ت اهػػػػػػداؼ اف .0
 اجمػػػػػ ال كهػػػػػ  االسػػػػػتراتيجي  التحػػػػػكالت مػػػػػف العديػػػػػد شػػػػػهدت التػػػػػ  الم ضػػػػػي  السػػػػػنكات

 ذلػػػػػؾ ر ػػػػـ الطػػػػر يف اف بيػػػػد ال مػػػػي  منطقػػػػ  دكؿ   يػػػػ ت, اهػػػػداؼ مػػػػ  متكا قػػػػ  تظػػػػؿ
  ػػػػػػ  كػػػػػػ ف منهمػػػػػػ  كػػػػػػال اف بػػػػػػؿ, معمنػػػػػػ  مشػػػػػػترك  اهػػػػػػداؼ عمػػػػػػ  االتفػػػػػػ ؽ  ػػػػػػ  ا فقػػػػػػ 
, مكاقػػػػؼ عمػػػػ  مشػػػػترؾ اتفػػػػ ؽ كجػػػػكد مػػػػ  حتػػػػ  متب ينػػػػ  حججػػػػ  يطػػػػرح سػػػػ بق  حػػػػ الت
 .  مستقبال ستنفذ ك طكات

 العالقػػػػػػ ت مػػػػػػف نطػػػػػػ ؽ عمػػػػػػ  الم ضػػػػػػ   ػػػػػػ  ارتكػػػػػػز ال مػػػػػػي   ػػػػػػ  االمنػػػػػػ  النظػػػػػػ ـ اف .3
 عمػػػػؿ ات ػػػػ ذ الػػػػ  الح جػػػػ  دعػػػػت مػػػػ  كمتػػػػ  االمريكيػػػػ  المتحػػػػدة الكاليػػػػ ت مػػػػ  الثن ئيػػػػ 
,  مكحػػػػدة عمػػػػؿ  طػػػػ  مفػػػػردات تجمػػػػ  ع تقهػػػػ  عمػػػػ  كاشػػػػنطف ت  ػػػػذ مشػػػػترؾ تعػػػػ كن 
 بػػػػػػؿ منتظمػػػػػػ  ك يػػػػػػر متف كتػػػػػػ    لبػػػػػػ  تػػػػػػ ت  ال مػػػػػػي  دكؿ اسػػػػػػه م ت  ػػػػػػ ف هػػػػػػذا كمػػػػػػف
 انهػػػػػ  تشػػػػػعر كالتػػػػػ ,  منهػػػػػ  معينػػػػػ  دكؿ عمػػػػػ  اكبػػػػػر بثقػػػػػؿ نفسػػػػػ  الكقػػػػػت  ػػػػػ  كتمقػػػػػ 

 اك,  مهمػػػػػػػ  تنػػػػػػػ زالت قػػػػػػػدمت هػػػػػػػ  اف  يرهػػػػػػػ  مػػػػػػػف لػػػػػػػ ذل عرضػػػػػػػ  اكثػػػػػػػر ستصػػػػػػػب 
 كقػػػػػػػػت االمريكيػػػػػػػػ   الحربيػػػػػػػػ الحهػػػػػػػػكد السػػػػػػػػن د كبيػػػػػػػػرة تعهػػػػػػػػدات نفسػػػػػػػػه  عمػػػػػػػػ  قطعػػػػػػػػت

                                                 

الجنراؿ المتق عد أنطكن  زين , ت ثير السي س  االمريك     أمف ال مي  كجه  نظػر عسػكري , كرد  (0)
 .068 – 069   المصدر نفس  , ص 



 

 
 

 يجػػػػػػػرم هػػػػػػػش ثنػػػػػػػ ئ ( تحػػػػػػػ لؼ) االكليػػػػػػػ  كسػػػػػػػكاه  المشػػػػػػػكالت هػػػػػػػذ  كمػػػػػػػ . االزمػػػػػػػ ت
 كػػػػذلؾ لػػػػيس كهػػػػك رسػػػػم  تحػػػػ لؼ انػػػػ  عمػػػػ  االعػػػػالـ ككسػػػػ ئؿ,  العػػػػ ـ لمػػػػرام تسػػػػكيق 

 .الح ؿ كاق    

 االمريكيػػػػػ  المتحػػػػػدة الكاليػػػػػ ت بػػػػػيف الق ئمػػػػػ  العالقػػػػػ ت تتجػػػػػ كز ال مػػػػػي  امػػػػػف حػػػػػدكد أف .2
 االردف,  كمصػػػػػػػػر,  المنطقػػػػػػػػ  هػػػػػػػػذ  اطػػػػػػػػراؼ عمػػػػػػػػ  تقػػػػػػػػ  ؿدك   ثمػػػػػػػػ  ال مػػػػػػػػي , كدكؿ
 كمػػػػػ تزاؿ ك نػػػػػت كركسػػػػػي ,  ك رنسػػػػػ ,  المتحػػػػػدة ك لمممكػػػػػ  كبػػػػػرل دكليػػػػػ  كقػػػػػكل,  مػػػػػثال
 االرتبػػػػػػ ؾ تثيػػػػػػر االدكار هػػػػػػذ  ك نػػػػػػت كاف,  االمنيػػػػػػ  القضػػػػػػ ي   ػػػػػػ  مهمػػػػػػ  ادكارا تمعػػػػػػب

 بػػػػػػػيف االمنيػػػػػػػ  العالقػػػػػػػ ت بهيكػػػػػػػؿ الصػػػػػػػم  ذات الجكانػػػػػػػب مػػػػػػػف العديػػػػػػػد  ػػػػػػػ  كالتشػػػػػػػكش
 .ال مي  كدكؿ شنطفكا

  ػػػػػػػػ  دائمػػػػػػػػ  مشػػػػػػػػكم  يظػػػػػػػػؿ العسػػػػػػػػكري  كالمنظكمػػػػػػػػ ت المعػػػػػػػػدات اسػػػػػػػػت داـ تكحيػػػػػػػػد اف .1
 كالعق ئػػػػػػػػد, المعػػػػػػػػدات لهػػػػػػػػدؼ المكحػػػػػػػػدة المكاصػػػػػػػػف ت   بػػػػػػػػت  قػػػػػػػػد. ال مػػػػػػػػي  منطقػػػػػػػػ 
 المتك ممػػػػػػػػػػػ  االقميميػػػػػػػػػػ  كالمنظكمػػػػػػػػػػ ت, المشػػػػػػػػػػترك  كالتػػػػػػػػػػدريب ت, المشػػػػػػػػػػترك  القت ليػػػػػػػػػػ 

 المؤسسػػػػػػػػػػ ت بػػػػػػػػػػيف مػػػػػػػػػػ  المتينػػػػػػػػػػ  تكالعالقػػػػػػػػػػ ( كالصػػػػػػػػػػ كر ي , الجكيػػػػػػػػػػ  ك لػػػػػػػػػػد  ع ت)
 اذا ضػػػػػػركري  بػػػػػ ت تك يرهػػػػػػ  اف مػػػػػ , المتن سػػػػػق  االمنيػػػػػػ  المعكنػػػػػ ت كركاج, العسػػػػػكري 

 .كقكة تم سك  أكثر اقميمي  عسكري  قدرات بن   اريد م 

 اكثػػػػػر كلعػػػػػؿ, اس سػػػػػي  قضػػػػػي  الم ضػػػػػ   ػػػػػ  شػػػػػكؿ راسػػػػػ   تشػػػػػ كري  أليػػػػػ   يػػػػػ ب اف .9
 نشػػػػػبت مػػػػػ  متػػػػػ  المشػػػػػترك  شػػػػػ كراتالم انعػػػػػداـ هػػػػػك االقميميػػػػػ  الػػػػػدكؿ منػػػػػ  تشػػػػػكك مػػػػػ 

,  قػػػػػرارات عمػػػػػ  الحصػػػػػكؿ ضػػػػػم ف صػػػػػعكب  مػػػػػف  تشػػػػػكك كاشػػػػػنطف أمػػػػػ  امنيػػػػػ  ازمػػػػػ ت
 .االزم ت كقت كب  ص  ال مي  دكؿ مف كتعهدات

 كعمػػػػ  لم ػػػػالؼ مثيػػػػرة مسػػػػ ل  يػػػػزاؿ كمػػػػ  كػػػػ ف االمريكيػػػػ  العسػػػػكري  القػػػػكات كجػػػػكد اف .6
, كنكعهػػػػػػ , االمريكيػػػػػ  القػػػػػكات حجػػػػػـ تحديػػػػػد كػػػػػ ف الم ضػػػػػي  العديػػػػػدة السػػػػػنكات أمتػػػػػداد
 .كالنق ش لمجدؿ مدع ة, لمبي ف ظهكره  كصدل, انتش ره  كمكاق 



 

 

 التػػػػػػ  تمػػػػػػؾ اك ال مػػػػػػي  منطقػػػػػػ   ػػػػػػ رج الػػػػػػ  نط قهػػػػػػ  يمتػػػػػػد التػػػػػػ  االمنيػػػػػػ  القضػػػػػػ ي  اف .9
 تأثيرهػػػػػػ  تفػػػػػػرض اف مػػػػػػف البػػػػػػد, االسػػػػػػ س حيػػػػػػث مػػػػػػف المنطقػػػػػػ   ػػػػػػ رج  منشػػػػػػؤه  يقػػػػػػ 
, االكسػػػػػػػط الشػػػػػػػرؽ  ػػػػػػػ  الـالسػػػػػػػ عمميػػػػػػػ  كمػػػػػػػ  االمريكيػػػػػػػ  ال ميجيػػػػػػػ  العالقػػػػػػػ ت عمػػػػػػػ 

 اال الشػػػػػػػػ مؿ الػػػػػػػػدم ر اسػػػػػػػػمح  كانتشػػػػػػػػ ر االرهػػػػػػػػ ب قبػػػػػػػػؿ مػػػػػػػػف كتهديػػػػػػػػدات, كم ػػػػػػػػ طر
, التعػػػػػ كف مسػػػػػتكل تقريػػػػػر  ػػػػػ ,  قػػػػػرارات مػػػػػف يت ػػػػػذ  يمػػػػػ  اثرهػػػػػ  لهػػػػػ  القضػػػػػ ي  نمػػػػػ ذج
 .  الطر يف كال تعهدات كطبيع 

 االقميميػػػػػػيف كحمف ئهػػػػػػ  االمريكيػػػػػػ  المتحػػػػػػدة الكاليػػػػػػ ت بػػػػػػيف مشػػػػػػترؾ أتفػػػػػػ ؽ هنػػػػػػ ؾ لػػػػػػيس .9
  يمػػػػػ  ت تمػػػػػؼ نفسػػػػػه  ال مػػػػػي  دكؿ اف بػػػػػؿ يكاجهكنهػػػػػ  التػػػػػ  التهديػػػػػدات  طبيعػػػػػ  مػػػػػ ع

 اك ايػػػػػػراف مػػػػػػف تتػػػػػػأت  التػػػػػػ  تمػػػػػػؾ تػػػػػػ رة تراهػػػػػػ   هػػػػػػ ,  لمتهديػػػػػػدات رؤيتهػػػػػػ   ػػػػػػ  بينهػػػػػػ 
 .الش مؿ الدم ر اسمح  اك التطرؼ    تكمف تراه  أ رل كت رة,  العراؽ

 تع كنيػػػػػػ  نظ مػػػػػػ  تقػػػػػػيـ اف لهػػػػػػ  ينبغػػػػػػ  التػػػػػػ  الػػػػػػدكؿ عمػػػػػػ  ايضػػػػػػ  اتفػػػػػػ ؽ هنػػػػػػ ؾ لػػػػػػيس .8
 مجمػػػػػػس دكؿ الػػػػػػ  اضػػػػػػ    االمريكيػػػػػػ  المتحػػػػػػدة الكاليػػػػػػ ت اهػػػػػػ  كاشػػػػػػنطف مػػػػػػ  اقميميػػػػػػ 
 اك ايػػػػػػػراف اك كػػػػػػػ لعراؽ دكؿ كضػػػػػػػ  يجػػػػػػػب كهػػػػػػػؿ ؟ العربيػػػػػػػ  ال مػػػػػػػي  لػػػػػػػدكؿ التعػػػػػػػ كف
 اف كهػػػػػػؿ كالعالقػػػػػػ ت؟ الظػػػػػػركؼ حػػػػػػ ؿ  ػػػػػػ  مسػػػػػػتقبال الحسػػػػػػب ف  ػػػػػػ   يرهػػػػػػ  اك الػػػػػػيمف
 اعضػػػػػ   اك تطػػػػػكيرا يقبػػػػػؿ  ػػػػػال  ينبغػػػػػ ممػػػػػ  اكثػػػػػر منغمقػػػػػ  نظ مػػػػػ  بػػػػػ ت ال مػػػػػي  امػػػػػف
 .س بق  اليه  االش رة كردت الت  القض ي  ضك      جدد

 بح جػػػػػػ  االمريكيػػػػػػ  المتحػػػػػػدة الكاليػػػػػػ ت اف هػػػػػػك هنػػػػػػ  اهميػػػػػػ  االشػػػػػػد الػػػػػػدرس كلعػػػػػػؿ .00
 . اليه  بح ج  اإلقميميكف كالحمف   إقميمييف حمف   ال 

 ادامػػػػػ  عمػػػػػ  تحػػػػػرص االيرانيػػػػػ  االسػػػػػالمي  الجمهكريػػػػػ  اف البػػػػػ حثيف بعػػػػػض كيػػػػػرل
 االمػف لضم ف مستقبمي  كنظرة العراؽ م  العالق ت ضمنه  كمف المنطق  دكؿ م  عالق ته 
 ايػراف اف ابطحػ  عمػ  محمػد االيرانػ  الب حػث يؤكػد ككمػ  ال مي  منطق     ك  ص  هن ؾ

 منطقػػػ   ػػػ  االسػػػتقرار مػػػف السػػػالـ قضػػػي  عمػػػ  حرصػػػه  عػػػف كتعبػػػر كبيػػػرا اهتم مػػػ  تعبػػػر)



 

 
 

 المنطقػػػػ  هػػػػذ   ػػػػ  كاالسػػػػتقرار ب لسػػػػالـ االهتمػػػػ ـ العػػػػ لـ عمػػػػ  ينبغػػػػ  انػػػػ  تعتقػػػػد,  ال مػػػػي 
 ال  رجيػػػػ  السي سػػػػ  اهػػػػداؼ مػػػػف كاف. ك  ػػػػ  المعينػػػػ  الػػػػدكؿ قبػػػػؿ ذم مػػػػف اكثػػػػر الحس سػػػػ 
 االمػػػف لضػػػم ف ك  ػػػ  المنطقػػػ  دكؿ مػػػ  كالمشػػػ رك  التعػػػ كف االيرانيػػػ  االسػػػالمي  لمجمهكريػػػ 
 تحػرؾ  ػ  المحكريػ  المب دئ مف تعد لمش رك كا, الثق  كبن   االنفراج مب دئ كاف, الجم ع 
 (0)(كالمثمػػػػرة الكاضػػػػح  نت ئجهػػػػ  لمسػػػػن  حيػػػػث, اال يػػػػرة السػػػػنكات  ػػػػالؿ ال  رجيػػػػ  السي سػػػػ 
, كالتسػػمط, العسػػكرة سي سػػ  االيرانيػػ  االسػػالمي  الجمهكريػػ  تػػر ض كبينمػػ ) ابطحػػ  كيضػػيؼ

 تحػػث التػػ  متطر ػػ ال الحركػػ ت ا ػػرل جهػػ  مػػف تػػر ض  إنهػػ , جهػػ  مػػف االقميميػػ  كرا  مػػ 
 الػ  كالكصػكؿ, كالعدالػ  ,كالتحرريػ , ب السػتقاللي  يمتػ ز مسػتقال طريقػ  كتنػته  العنؼ عم 

 قيػػ ـ  ػػ  المتمثػػؿ االيرانيػػ  االسػػالمي  الجمهكريػػ  اقتػػراح  ػػ ف السػػبب كلهػػذا كالتقػػدـ, التنميػػ 
, لتع مػؿا تحقيػؽ اف. العػ لـ دكؿ بػ  رحبػت قػد السالـ اجؿ مف كالتح لؼ, الحض رات حكار

 جهػ  مػف كالغػرب جهػ  مػف االسػالم  كالعػ لـ المنطقػ  دكؿ بػيف البعيػد المدل عم  التع كف
 اآلرا  اك لالنطب عػ ت التػدريج  كالتصػحي  اال ػر عم  التعرض مف مزيد    يكمف أ رل

 .(3)(كالثق    ب أل الؽ مفعم  بإرادة كالعمؿ, ش مم  تطمع ت كتبن  كاالنتق لي , الضعيف 
 ايجػػػػػ د مػػػػػف لمنعهػػػػػ  تسػػػػػع  التػػػػػ  كاشػػػػػنطف عمػػػػػ  الفرصػػػػػ  تفكيػػػػػت يػػػػػرافا كتحػػػػػ كؿ

 االهػػػػـ البمػػػػد العػػػػراؽ يكػػػػكف اف طهػػػػراف تسػػػػع  حيػػػػث العػػػػراؽ مػػػػ  مشػػػػترك  كقكاسػػػػـ ركابػػػػط
 عمػػػػػ  يهػػػػػيمف لم طػػػػر اس سػػػػػ  تصػػػػكر هنػػػػػ ؾ) الف لهػػػػ  ال  رجيػػػػػ  المصػػػػ ل    رطػػػػػ   ػػػػ 

 لمجمهكريػػػػػػ  يػػػػػػ االمريك المع رضػػػػػػ  التحديػػػػػػد كجػػػػػػ  عمػػػػػػ  كهػػػػػػك االيرانيػػػػػػ  االمنيػػػػػػ  العقيػػػػػػدة
 اال يػػػػػػر القػػػػػػرف ربػػػػػػ   ػػػػػػالؿ االمريكيػػػػػػ  الحككمػػػػػػ ت ع رضػػػػػػت لقػػػػػػد. االيرانيػػػػػػ  االسػػػػػػالمي 

 هػػػػػذ  بػػػػػيف كمػػػػػف. االيرانيػػػػػ  ال  رجيػػػػػ  لمسي سػػػػػ  الرئيسػػػػػي  التكجيهػػػػػ ت,  منسػػػػػؽ نحػػػػػك عمػػػػػ 

                                                 

, سػ   ػ  منطقػ  ال مػي    االسػتقرار السي  التأثيرات, ايراف كالعالق ت الدكلي : محمد عم  ابطح  (0)
 .099كرد    المصدر نفس  , ص 

 .098المصدر نفس  , ص ( 3)



 

 

 تجػػػػػ   تتبن هػػػػػ  التػػػػػ  كالمق ربػػػػػ  المتشػػػػػددة الفمسػػػػػطيني  لمجم عػػػػػ ت ايػػػػػراف دعػػػػػـ التكجيهػػػػػ ت
 أدت كقػػػػػػػػػد. النػػػػػػػػػككم لبرن مجهػػػػػػػػػ  ايػػػػػػػػػراف كتطػػػػػػػػػكير, الفمسػػػػػػػػػطين  – االسػػػػػػػػػرائيم  الصػػػػػػػػػراع
 اقػػػػػرار الػػػػ  االمػػػػػريكييف. المسػػػػؤكليف بعػػػػض لػػػػػدف مػػػػف اليػػػػراف المن هضػػػػػ  القكيػػػػ  المكاقػػػػؼ
 الدينيػػػػػ  الرمػػػػػكز ظمػػػػػت ذلػػػػػؾ عمػػػػػ  عػػػػػالكة, االيرانيػػػػػ  الدكلػػػػػ  ج نػػػػػب مػػػػػف تصػػػػػ دم  تكجػػػػػ 
 االمريكيػػػػػػ  حػػػػػػدةالمت الكاليػػػػػػ ت الػػػػػػ  ايػػػػػػراف تشػػػػػػير  بينمػػػػػػ ,  الطػػػػػػر يف بػػػػػػيف العػػػػػػدا  تجسػػػػػػد
 االسػػػػػػػػالمي  الجمهكريػػػػػػػػ  بتصػػػػػػػػنيؼ االمريكيػػػػػػػػ  المتحػػػػػػػػدة الكاليػػػػػػػػ ت ركت الشػػػػػػػػيط ف ب سػػػػػػػػـ

( اسػػػػػػػػرائيؿ) كجػػػػػػػػكد ر ػػػػػػػػض اف نجػػػػػػػػد ذلػػػػػػػػؾ كمػػػػػػػػ  الشػػػػػػػػر محػػػػػػػػكر  ػػػػػػػػ  كعضػػػػػػػػك االيرانيػػػػػػػػ 
 المبػػػػػػػررات االيرانػػػػػػػ  السي سػػػػػػػ  لمنظػػػػػػػ ـ يػػػػػػػك راف االمريكيػػػػػػػ  المتحػػػػػػػدة الكاليػػػػػػػ ت كمن هضػػػػػػػ 
 الكاليػػػػػ ت مػػػػػف لكػػػػػؿ االيرانيػػػػػ  لممع رضػػػػػ  كنتيجػػػػػ   لكجػػػػػكد الالزمػػػػػ  السي سػػػػػي , الفمسػػػػػطيني 
 كالضػػػػػػػػػغكط إليػػػػػػػػػراف المضػػػػػػػػػ دة الع لميػػػػػػػػػ  كالنشػػػػػػػػػ ط ت ك)اسػػػػػػػػػرائيؿ( االمريكيػػػػػػػػػ  المتحػػػػػػػػػدة
 نقػػػػػؿ عمػػػػػ  التػػػػػ ـ الحصػػػػػ ر يشػػػػػب  مػػػػػ  ايػػػػػراف تكاجػػػػػ  الػػػػػدكلتيف هػػػػػ تيف تكتػػػػػؿ عػػػػػف الن جمػػػػػ 
 تغييػػػػػػر   عميهػػػػػػ, االقتصػػػػػػ دم التطػػػػػػكر تحقػػػػػػؽ ايػػػػػػراف ارادت كاذا. اليهػػػػػػ  المتطػػػػػػكرة التقنيػػػػػػ 
 .(0)(ال  رجي  سي سته  مس ر

 ال  رجيػػػػػ  العالقػػػػػ ت مجمػػػػػس عضػػػػػك جػػػػػريف جيركلػػػػػد االمريكػػػػػ  الب حػػػػػث كيصػػػػػرح
 ك بسػػػػػػػػط ال ميجػػػػػػػػ  التعػػػػػػػػ كف مجمػػػػػػػػس كدكؿ كايػػػػػػػػراف العػػػػػػػػراؽ اطرا ػػػػػػػػ  مثمػػػػػػػػث االمريكيػػػػػػػػ 
 عمػػػػػػػ  تػػػػػػػؤثر كاف البػػػػػػػد الح لػػػػػػػ  هػػػػػػػذ  كب لت كيػػػػػػػد المنطقػػػػػػػ   ػػػػػػػ  االمنػػػػػػػ  لمتعػػػػػػػ كف صػػػػػػػيغ 

 أعقػػػػػػػ ب  ػػػػػػػ ) يقػػػػػػػكؿ اذ التعػػػػػػػ كن  المجػػػػػػػ ؿ  ػػػػػػػ  ك  صػػػػػػػ  رانيػػػػػػػ االي العراقيػػػػػػػ  العالقػػػػػػػ ت
 بنػػػػػػ   اعػػػػػػ دة بعمميػػػػػػ  كالشػػػػػػركع, حسػػػػػػيف صػػػػػػداـ بنظػػػػػػ ـ تحققػػػػػػت التػػػػػػ  العسػػػػػػكري  الهزيمػػػػػػ 
 يػػػػتـ التػػػػ  ب لكيفيػػػػ  يتصػػػػؿ كالشػػػػككؾ ب لػػػػدالالت زا ػػػػرا ميػػػػدان  ثمػػػػ   ػػػػ ف, سي سػػػػي  العػػػػراؽ
 ال مػػػػػي  امػػػػػف اف يقػػػػػ ؿ ت ري يػػػػػ . ال مػػػػػي  لمنطقػػػػػ  جديػػػػػد امنػػػػػ  نظػػػػػ ـ تعمػػػػػيـ  اللهػػػػػ  مػػػػػف

                                                 

محمكد سري  القمـ , العقيػدة االمنيػ  االقميميػ  الن شػئ  اليػراف: المصػ در الدا ميػ  كدكر  المحػددات  (0)
 .088-089, كرد    المصدر نفس  , ص الدكلي  



 

 
 

 الرئيسػػػػػػييف الالعبػػػػػػيف مػػػػػػف اطػػػػػػراؼ ثالثػػػػػػ  بػػػػػػيف مػػػػػػ  الق ئمػػػػػػ  السي سػػػػػػي  التفػػػػػػ عالت كليػػػػػػد
 مجمػػػػػػػس كدكؿ, االيرانيػػػػػػػ  االسػػػػػػػالمي  كالجمهكريػػػػػػػ , العػػػػػػػراؽ كهػػػػػػػـ ال ػػػػػػػ رجييف كشػػػػػػػرك ئهـ
 هػػػػذ  بػػػػيف مػػػػ  العالقػػػػ ت يشػػػػكب الػػػػذم التػػػػكتر ضػػػػك  ك ػػػػ . العربيػػػػ  ال مػػػػي  لػػػػدكؿ التعػػػػ كف
 نحػػػػك عمػػػػ  االسػػػػترتيجي  المنطقػػػػ  هػػػػذ  كامػػػػتالؾ, ا ػػػػر الػػػػ  فحػػػػي مػػػػف الثالثػػػػ  االمػػػػ رات
 اطػػػػػػػػراؼ اثػػػػػػػرت  قػػػػػػػد. العػػػػػػػ لـ  ػػػػػػػ  االضػػػػػػػ ـ النفطيػػػػػػػ  االحتي طيػػػػػػػ ت نكعػػػػػػػ  مػػػػػػػف مزيػػػػػػػد

 لهػػػػػػ  يكػػػػػػكف اف – معينػػػػػػ  اقميميػػػػػػ  اطػػػػػػراؼ مػػػػػػف بتكجيػػػػػػ  جػػػػػػ   كبعضػػػػػػه  متعػػػػػػددة   رجيػػػػػػ 
 الطػػػػػرؼ  ػػػػػ ف قريػػػػػب كقػػػػػت كحتػػػػػ , عميػػػػػ  كالحفػػػػػ ظ  ميجػػػػػ  امنػػػػػ  نظػػػػػ ـ صػػػػػكغ  ػػػػػ  دكر

 المتحػػػػػػػػػدة الكاليػػػػػػػػػ ت يػػػػػػػػػزاؿ كمػػػػػػػػػ  كػػػػػػػػػ ف الميػػػػػػػػػداف هػػػػػػػػػذا  ػػػػػػػػػ  هيمنػػػػػػػػػ  االكثػػػػػػػػػر ج ال ػػػػػػػػػ ر 
 .(0)(االمريكي 

 االعتبػػػػػػػػػ ر بنظػػػػػػػػػر ا ػػػػػػػػػذ ضػػػػػػػػػركرة مف دهػػػػػػػػػ  مهمػػػػػػػػػ  حقيقػػػػػػػػػ  الػػػػػػػػػ  جػػػػػػػػػريف كيصػػػػػػػػػؿ
 عمػػػػػػػ  يػػػػػػػؤثر اف يمكػػػػػػػف كهػػػػػػػذا ال ميجػػػػػػػ  التعػػػػػػػ كف مجمػػػػػػػس كدكؿ ايػػػػػػػراف بػػػػػػػيف العالقػػػػػػػ ت
 ادارة  ػػػػػػ  مسػػػػػػ را ؾتسػػػػػػم ال مػػػػػػي  دكؿ) يقػػػػػػكؿ اذ كايػػػػػػراف العػػػػػػراؽ بػػػػػػيف التعػػػػػػ كن  المسػػػػػػ ر
 عممػػػػػػ  مػػػػػنه  اتبػػػػػ ع الػػػػػػ  مػػػػػيال عنهػػػػػ  تقػػػػػػؿ ال المق بػػػػػؿ  ػػػػػ  كطهػػػػػػراف بػػػػػإيراف, عالق تهػػػػػ 
 طنػػػػب جػػػػزر حػػػػكؿ الػػػػدائر الجػػػػدؿ حػػػػدة  فػػػػكت مػػػػف الػػػػر ـ كعمػػػػ . مصػػػػ لحه  لهػػػػ  يحفػػػػظ
 كاف تم مػػػػػ  تتالشػػػػػ  كلػػػػػف لػػػػػـ المسػػػػػ ل  هػػػػػذ   ػػػػػ ف مكسػػػػػ  كابػػػػػك الصػػػػػغرل كطنػػػػػب الكبػػػػػرل

 ايػػػػػراف منهػػػػػ  تت ػػػػػذ  مسػػػػػكؼ ق ئمػػػػػ  سػػػػػتظؿ ثالثالػػػػػ الجػػػػػزر بهػػػػػذ  الصػػػػػم  ذات المشػػػػػكالت
  ػػػػػػ  تتبعػػػػػػ  الػػػػػػذم ب ألسػػػػػػمكب لتػػػػػػذكيرهـ ال مػػػػػػي  عػػػػػػرب بعػػػػػػض الػػػػػػ  بهػػػػػػ  يبعػػػػػػث رسػػػػػػ ل 
  ػػػػ  الكاقعيػػػػ  درجػػػػ ت اقصػػػػ  بمغػػػػت العربيػػػػ  ال مػػػػي  دكؿ  ػػػػ ف ذلػػػػؾ كمػػػػ  معهػػػػـ التع مػػػػؿ
 .(3)(ايراف م  تع ممه 
 

                                                 

 .309, ص نظر  ربي , كرد    المصدر نفس  , سي س ت ايراف االقميمي : كجه تجيركلد جريف (0)
 .301المصدر نفس  , ص ( 3)



 

 

 العالق ت ألكج  السي س  التحميؿ صكرة لتكتمؿ ا تراض  مشهد هك المشهد هذا اف
 قػد الت  العكامؿ ال  استعراض نمجأ سكؼ كلهذا المنظكر المستقبؿ    االيراني  – العراقي 
 البرنػػػ م  تػػػأثير العكامػػػؿ تمػػػؾ ابػػػرز مػػػف كلعػػػؿ الطػػػر يف بػػػيف العالقػػػ ت ديمكمػػػ  مػػػف تعرقػػػؿ
 البرنػػػػ م  مػػػػدير كيمػػػػب رمجيفػػػػ يصػػػػكره  ككمػػػػ  العػػػػراؽ عمػػػػ  االيرانػػػػ  كالعسػػػػكرم النػػػػككم

 دكؿ عمػػػ  االيرانػػػ  البرنػػػ م  تػػػأثير يػػػربط حيػػػث ينكسػػػكف مركػػػز  ػػػ  االقميميػػػ  االسػػػتراتيجي 
 القضػػ ي  بػػيف مػػف اف كيمػػب يؤكػػد حيػػث العػػراؽ عمػػ  كانعك سػػه  ال ميجػػ  التعػػ كف مجمػػس
 المحتمػؿ التػأثير هػ  مراقبتهػ  عمػ  شػديدا حرصػ  تحػرص اف ال مػي  دكؿ عم  يتعيف الت 
 لسػي دت  العػراؽ اسػتف دة كبػ قتراض,  العػراؽ  ػ  الكليػد  النظػ ـ    االيران  النككم ن م لمبر 

 الػػػذم االسػػػمكب  ػػػ ف ديمقراطيػػػ  حككمػػػ  كتأسػػػيس, الدسػػػتكر كاصػػػدار, االنت  بػػػ ت كاجػػػرا 
 اهميػػػ  سيكتسػػػب تحديػػػدا ايػػػراف بينهػػػ  كمػػػف ج رتهػػػ  مػػػ  التع مػػػؿ  ػػػ  الحككمػػػ  هػػػذ  سػػػتتبع 
  ػ  بمػ  ا ػر شػ   ام مف اكثر المنطق     الجمي  ب ؿ ستشغؿ ت ال المس ل  كلعؿ.   ئق 
 العػراؽ  ػ  سػيبق  الػذم االمريكػ  العسكرم الكجكد ه  االيراني  االسالمي  الجمهكري  ذلؾ
 ذلػؾ تعزيػز تػـ كقػد هنػ ؾ سػتبق  المتحػدة الكاليػ ت اف المرجػ   مػف. سػي دت  يستعيد اف بعد

 سيصػػػػب  كالتػػػػ  كال مػػػػي  العػػػػراؽ  ػػػػ  تمركػػػػزت كبحريػػػػ  جكيػػػػ  كمعػػػػدات بمنظكمػػػػ ت الكجػػػػكد
 تنظػػػيـ تعيػػػد اف تحتهػػػ  العراقيػػػ  المسػػػمح  القػػػكات تسػػػتطي  مظمػػػ  لتػػػك ير ضػػػركري  كجكدهػػػ 
 الحػػرب نزعػػ  عميهػػ  تسػػتحكذ قػػد مجػػ كرة دكؿ ايػػ  مػػف حم يتهػػ  كلضػػم ف اكال نفسػػه  كتسػػمي 
 .(0)ث ني  كالقت ؿ

 االيرانػػػػػ  النػػػػػككم ؼالممػػػػػ قضػػػػػي  تصػػػػػ عد اف االك ديميػػػػػ  الدراسػػػػػ ت بعػػػػػض كتػػػػػرل
 سػػػػػتؤدم ألنػػػػػ  الطػػػػػر يف بػػػػػيف الصػػػػػراع اطػػػػػ ر  ػػػػػ  العػػػػػراؽ مػػػػػ  العالقػػػػػ ت عمػػػػػ  تػػػػػؤثر قػػػػػد

                                                 

 .393, ص امف ال مي , كرد    المصدر نفس , ت ثير البرن م  النككم االيران     جيفرم كيمب (0)



 

 
 

 مػػػػػػػف الت ػػػػػػػكؼ بسػػػػػػػبب االسػػػػػػػتقرار عػػػػػػػدـ مػػػػػػػف مكجػػػػػػػ   ػػػػػػػ  االيرانيػػػػػػػ  البيئػػػػػػػ  د ػػػػػػػكؿ الػػػػػػػ 
 ذلػػػػػػؾ ج نػػػػػػب الػػػػػػ  االيرانػػػػػػ  الشػػػػػػعب عمػػػػػػ  ك رثيػػػػػػ  نت ئجهػػػػػػ  تكػػػػػػكف حػػػػػػرب  ػػػػػػ  الػػػػػػد كؿ
 السي سػػػػ  عمػػػػ  قػػػػكم تػػػػأثير لػػػػ  الػػػػذم ايػػػػراف  ػػػػ  السي سػػػػي  التيػػػػ رات بػػػػيف ال ال ػػػػ ت زيػػػػ دة

 شػػػػػػع ر لر ػػػػػػ  تكجػػػػػػ  االيرانػػػػػػ  الشػػػػػػب ب لػػػػػػدل االف يكجػػػػػػد انػػػػػػ  كمػػػػػػ , االيرانيػػػػػػ  ال  رجيػػػػػػ 
 عمػػػػػػ  جهكدهػػػػػػ  بتركػػػػػػز االيرانيػػػػػػ  الحككمػػػػػػ  لمط لبػػػػػػ  الشػػػػػػع ر هػػػػػػذا كيسػػػػػػتعمؿ اكال ايػػػػػػراف

 كالكقػػػػػػػت كالجهػػػػػػد االمػػػػػػػكاؿ صػػػػػػرؼ عػػػػػػف الكػػػػػػػؼ كب لتػػػػػػ ل , الدا ميػػػػػػػ  االكضػػػػػػ ع مع لجػػػػػػ 
 يكظػػػػػؼ اف القػػػػػكم  لمشػػػػػعكر يمكػػػػػف ث نيػػػػػ  جهػػػػػ  كمػػػػػف,   رجيػػػػػ  كقضػػػػػ ي  جم عػػػػػ ت عمػػػػ 
 الضػػػػكابط بت فيػػػػؼ المط لبػػػػ  نحػػػػك المجتمػػػػ  كتكجيػػػػ , الحداثػػػػ  عمػػػػ  االنفتػػػػ ح اتجػػػػ    ػػػػ 

 قػػػػػد مط لبػػػػػ  كهػػػػػ  االجتمػػػػػ ع  االنفتػػػػػ ح لجهػػػػػ  الشػػػػػب ب بػػػػػ  يط لػػػػػب, ك صكصػػػػػ  الدينيػػػػػ 
 المم رسػػػػػػ ت كػػػػػػؿ  ػػػػػػ  العمم نيػػػػػػ  ـالمفػػػػػػ هي بتطبيػػػػػػػػؽ لممط لبػػػػػػػػ  المكػػػػػػ ف نه يػػػػػػ   ػػػػػػ  تػػػػػػؤدم

 .(0)كاالجتم عي  كاالقتص دي  السي سي 
 ت صػػػػػػيب  ػػػػػػ  التمسػػػػػػؾ  ػػػػػػالؿ مػػػػػػف النػػػػػػككم لممفهػػػػػػ  ايػػػػػػراف تصػػػػػػعيد  ػػػػػػ ف كعميػػػػػػ 

 لتفتػػػػػػػػيش منشػػػػػػػػآته  بعػػػػػػػض بإ ضػػػػػػػػ ع ستسػػػػػػػػم  ك نػػػػػػػت كاف, اراضػػػػػػػػيه  دا ػػػػػػػػؿ اليكرانيػػػػػػػـك
, محػػػػػدكدة كلفتػػػػػرة مؤقتػػػػػ  تجميػػػػػده  اك, الت صػػػػػيب معػػػػػدالت تحقيػػػػػؽ مػػػػػ , الدكليػػػػػ  الكك لػػػػػ 
 امريكيػػػػػػػ  ضػػػػػػػم ن ت عمػػػػػػػ  كالحصػػػػػػػكؿ العػػػػػػػراؽ  ػػػػػػػ  االمريكيػػػػػػػ  المكاقػػػػػػػؼ تسػػػػػػػهيؿ مق بػػػػػػػؿ
 لمعالقػػػػػػ ت ك مػػػػػػؿ كتطبيػػػػػػ  النظػػػػػػ ـ تهديػػػػػػد اك الدا ميػػػػػػ  ايػػػػػػراف شػػػػػػؤكف  ػػػػػػ  التػػػػػػد ؿ بعػػػػػػدـ

 ايرانيػػػػػػػ  كمشػػػػػػػ رك  المجمػػػػػػػدة االيرانيػػػػػػػ  االرصػػػػػػػدة عػػػػػػػف كاال ػػػػػػػراج االمريكيػػػػػػػ  – االيرانيػػػػػػػ 
 ال مػػػػػػػي  بمنطقػػػػػػػ  يتعمػػػػػػػؽ  يمػػػػػػػ    صػػػػػػػ  مػػػػػػػ االقمي االمػػػػػػػف منظكمػػػػػػػ  كضػػػػػػػ   ػػػػػػػ  ك ممػػػػػػػ 
 .(3)ال صكص كج  عم  كالعراؽ
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 العػػػػػػراؽ بػػػػػػيف الصػػػػػػراع مشػػػػػهد  ع ليػػػػػػ  مػػػػػػف تزيػػػػػػد قػػػػػد التػػػػػػ  العكامػػػػػػؿ ضػػػػػػمف كمػػػػػف
 مػػػػ  كمتينػػػػ  جيػػػػدة بعالقػػػػ ت يػػػػرتبط الػػػػذم الجديػػػػد العػػػػراؽ مػػػػف االيرانيػػػػ  الم ػػػػ كؼ كايػػػػراف
 عػػػػػػدة الػػػػػػ   ؼيضػػػػػػ إليػػػػػػراف حقيقيػػػػػػ  تهديػػػػػػدا يشػػػػػػكؿ اف يمكػػػػػػف كالػػػػػػذم االمريكػػػػػػ  الج نػػػػػػب
. معهػػػػػ  متػػػػػكترة عالقػػػػػ ت لػػػػػديه  كالتػػػػػ  لهػػػػػ  المجػػػػػ كرة الػػػػػدكؿ مػػػػػف بػػػػػإيراف تحػػػػػيط تهديػػػػػدات

 كصػػػػػكؿ مػػػػػف الػػػػػر ـ عمػػػػػ  التػػػػػكتر مػػػػػف لمزيػػػػػد مرشػػػػػح  كايػػػػػراف العػػػػػراؽ بػػػػػيف العالقػػػػػ ت اف
 تشػػػػػهد  مػػػػػ  بسػػػػػبب كذلػػػػػؾ ايػػػػػراف مػػػػػ  طيبػػػػػ  عالقػػػػػ ت لهػػػػػـ الحككمػػػػػ   ػػػػػ  عػػػػػراقييف قػػػػػ د 

 دكؿ بعػػػػػػػض تشػػػػػػػهد  مػػػػػػػ  ككػػػػػػػذلؾ ايػػػػػػػراف دحػػػػػػػدك  مػػػػػػػف جػػػػػػػدا قريبػػػػػػػ  ثػػػػػػػكرات مػػػػػػػف المنطقػػػػػػػ 
 االيرانيػػػػػ  – العراقيػػػػػ  العالقػػػػػ ت عمػػػػػ  سػػػػػمب  سػػػػػينعكس كب لتػػػػػ ل  إليػػػػػراف الحميفػػػػػ  المنطقػػػػػ 

 كثػػػػػب عػػػػػف تتػػػػ ب  كهػػػػػ  العػػػػػراؽ  ػػػػ  يجػػػػػرم ممػػػػػ  حػػػػذرا مكقفػػػػػ  تنػػػػػته  اف ايػػػػراف د ػػػػػ  ممػػػػ 
 تػػػػػؤثر قػػػػػد االيرانيػػػػػ  الم ػػػػػ كؼ تمػػػػػؾ اف. كمصػػػػػ لحه  امنهػػػػػ  تمػػػػػس التػػػػػ  االمػػػػػكر مجريػػػػػ ت
  ػػػػػػػػ  الجكهريػػػػػػػ  لمتغيػػػػػػػػرات نتيجػػػػػػػ  كذلػػػػػػػؾ مسػػػػػػػػتقبال العػػػػػػػراؽ مػػػػػػػ  عالق تهػػػػػػػػ  عمػػػػػػػ   عػػػػػػػال

  ػػػػ  يحػػػػدث مػػػػ   ػػػػ ص كبشػػػػكؿ العربيػػػػ  الػػػػدكؿ  ػػػػ  بػػػػ لثكرات المتمثمػػػػ  االقميمػػػػ  محيطهػػػػ 
 لػػػػػ  كالػػػػػذم الػػػػػدكل  محيطهػػػػػ   ػػػػػ  يحػػػػػدث مػػػػػ  كايضػػػػػ  المنطقػػػػػ   ػػػػػ  االكؿ حميفهػػػػػ  سػػػػػكري 
 مػػػػ  الػػػػدكؿ تمػػػػؾ عالقػػػػ ت كتشػػػػن  النػػػػككم ممفهػػػػ  ازمػػػػ  مػػػػف الكبػػػػرل الػػػػدكؿ بمكقػػػػؼ عالقػػػػ 
 العراقيػػػػػ  ب لحككمػػػػػ  تتعمػػػػػؽ ا ػػػػرل اسػػػػػب ب كهنػػػػػ ؾ الممػػػػػؼ هػػػػذا مػػػػػف مكقفهػػػػػ  بسػػػػػبب ايػػػػراف
 بسػػػػػبب قػػػػػكة تػػػػػزداد سػػػػػكؼ بعػػػػػده  سػػػػػتأت  حككمػػػػػ  ام اك الح ليػػػػػ  الحككمػػػػػ   هػػػػػذ  نفسػػػػػه 
 تطػػػػكير اتجػػػػ    ػػػػ  كاشػػػػنطف مػػػػ  العػػػػراؽ عالقػػػػ ت تقكيػػػػ  بػػػػ ب مػػػػف لهػػػػ  االمريكػػػػ  الػػػػدعـ

 العػػػػراؽ  ػػػػ  االيرانػػػػ  النفػػػػكذ مػػػػف الحػػػػد بذريعػػػػ  المنطقػػػػ   ػػػػ  بيػػػػ العر  الػػػػدكؿ مػػػػ  عالق تهػػػػ 
 مػػػػػػػػػف الحػػػػػػػػػػد اك لكقفػػػػػػػػػػ  قػػػػػػػػػكة بكػػػػػػػػػؿ االيرانػػػػػػػػػػ  النػػػػػػػػػػػككم المشػػػػػػػػػركع كجػػػػػػػػػ   ػػػػػػػػػ  كالكقػػػػػػػػػكؼ
 .(0)تطكيػر 
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 العراقيػػػػػػػػػ  العالقػػػػػػػػػ ت لتػػػػػػػػػكتر عػػػػػػػػػ مال تكػػػػػػػػػكف اف المرشػػػػػػػػػح  العكامػػػػػػػػػؿ بػػػػػػػػػيف كمػػػػػػػػػف
 التػػػػػكترات بػػػػركز مػػػػػ     صػػػػ العالقػػػػػ ت تمػػػػؾ اطػػػػر عمػػػػػ  االقميميػػػػ  البيئػػػػػ  تػػػػأثير االيرانيػػػػ 
 العػػػػراؽ يػػػػرتبط التػػػػ  الثػػػػكرات تمػػػػؾ مػػػػف ايػػػػراف مكاقػػػػؼ تعػػػػددت حيػػػػث 3000 بعػػػػد العربيػػػػ 
 االيرانػػػػػػ  المكقػػػػػػؼ  مػػػػػػ  جيػػػػػػدة عالقػػػػػػ ت الثػػػػػػكرات تمػػػػػػؾ  يهػػػػػػ  حػػػػػػدثت التػػػػػػ  الػػػػػػدكؿ مػػػػػػ 

 يمقػػػػ  لػػػػـ كليبيػػػػ  الػػػػيمف  ػػػػ  كحتػػػػ  كمصػػػػر تػػػػكنس مػػػػف كػػػػؿ  ػػػػ  العربيػػػػ  لمثػػػػكرات المؤيػػػػد
 اال ػػػػػػػرل الثػػػػػػػكرات اف اال دكليػػػػػػػ  اك اقميميػػػػػػػ  قػػػػػػػكة ام مػػػػػػػف اعتػػػػػػػراض ام اك  عػػػػػػػؿ رد ام
 بػػػػػيف متب دلػػػػػ  كاته مػػػػػ ت كتجػػػػػ ذب جػػػػػداؿ مكضػػػػػ  ك نػػػػػت كسػػػػػكري  البحػػػػػريف مػػػػػف كػػػػػؿ  ػػػػػ 

, البحػػػػػريف  ػػػػػ  االحتجػػػػػ ج حركػػػػػ  ايػػػػػراف ايػػػػػدت  قػػػػػد. المنطقػػػػػ   ػػػػػ  اال ػػػػػرل كالػػػػػدكؿ ايػػػػػراف
 ال ميجػػػػػ  التعػػػػػ كف مجمػػػػػس ج نػػػػػب كمػػػػػف البحرينيػػػػػ  الحككمػػػػػ  ج نػػػػػب مػػػػػف اتهمػػػػػت لكنهػػػػػ 

 .(0)الدا مي  المممك  شؤكف    لتد ؿب 
 تتػػػػػػكجس بػػػػػػدأت ايػػػػػػراف ضػػػػػػمنه  كمػػػػػػف المنطقػػػػػػ  دكؿ اف الدراسػػػػػػ ت بعػػػػػػض كتػػػػػػرل

 بعػػػػػد 3000 عػػػػػ ـ نه يػػػػػ  االمريكػػػػػ  االنسػػػػػح ب بعػػػػػد   صػػػػػ  العػػػػػراؽ  ػػػػػ  االكضػػػػػ ع مػػػػػف
 المنطقػػػػػ  حككمػػػػػ ت تجػػػػػ   لمتك  ئػػػػػ   يػػػػػر الحػػػػػرب لقػػػػػكل تمػػػػػ رس مصػػػػػدرا العػػػػػراؽ بػػػػػ ت اف

 الن حيػػػػ  مػػػػف اال ػػػػر الطػػػػرؼ مػػػػف اضػػػػعؼ طر يهػػػػ  احػػػػد فيكػػػػك  التػػػػ  الحػػػػرب بهػػػػ  كيقصػػػػد
 دقيقػػػػػػػ  بدراسػػػػػػػ  الضػػػػػػػعيؼ الطػػػػػػػرؼ  يهػػػػػػػ  كيقػػػػػػػـك الم ديػػػػػػػ  القػػػػػػػكة ن حيػػػػػػػ  كمػػػػػػػف التنظيميػػػػػػػ 

 اذا ضػػػػػعف  مػػػػػف كتزيػػػػػد كبيػػػػػرة  سػػػػػ رة بػػػػػ  يمحػػػػػؽ اف يمكػػػػػف التػػػػػ   صػػػػػم  ضػػػػػعؼ لنقػػػػػ ط
 الذاتيػػػػػ  قكتػػػػػ  تنظػػػػػيـ عمػػػػػ  الطػػػػػرؼ هػػػػػذا يعمػػػػػؿ ذاتػػػػػ  الكقػػػػػت ك ػػػػػ . ب سػػػػػتهدا ه  قػػػػػ ـ مػػػػػ 
 تكسػػػػػػي  اك, منهػػػػػػ  العن صػػػػػػر مػػػػػػف المزيػػػػػػد تجنيػػػػػػد اك صػػػػػػفك   تنظػػػػػػيـ اعػػػػػػ دة طريػػػػػػؽ عػػػػػػف

 كالجم عػػػػػػ ت الدكلػػػػػػ  بػػػػػػيف الحػػػػػػرب هػػػػػػذ  تقػػػػػػ  مػػػػػػ  كعػػػػػػ دة ا ػػػػػػرل منػػػػػػ طؽ ليشػػػػػػمؿ نشػػػػػػ ط 
 اصػػػػػ ب   ػػػػػ  كدقيقػػػػػ , ذكيػػػػػ  اسػػػػػمح  تتطمػػػػػب كهػػػػػ  لهػػػػػ  محػػػػػدد ميػػػػػداف يكجػػػػػد كال المسػػػػػمح 
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 ب نتقػػػػػ ؿ مهػػػػػددة لمنطقػػػػػ ا ب تػػػػػت  قػػػػػد. كالػػػػػدين  العق ئػػػػػدم االرهػػػػػ ب ادكاتهػػػػػ  كمػػػػػف الهػػػػػدؼ
 العػػػػػراؽ  ػػػػػ  المسػػػػػمح  المكاجهػػػػػ ت اسػػػػػتمرار مػػػػػ    صػػػػػ  اليهػػػػػ  الحػػػػػركب مػػػػػف النػػػػػكع هػػػػػذا
 لم نػػػػػػ ؽ تضػػػػػػييؽ مػػػػػػف بػػػػػػذلؾ ارتػػػػػػبط كمػػػػػػ  العراقيػػػػػػ  كالقػػػػػػكات االره بيػػػػػػ  التنظيمػػػػػػ ت بػػػػػػيف

 كتجنيػػػػػػػػد صػػػػػػػػفك ه  ترتيػػػػػػػػب اعػػػػػػػػ د  الػػػػػػػػ    تجهػػػػػػػػت لمع قمهػػػػػػػػ  المكثػػػػػػػػؼ ب لضػػػػػػػػرب عميهػػػػػػػػ 
 جديػػػػػػدة  اليػػػػػ   ػػػػػػالؿ مػػػػػف المكاجهػػػػػػ ت تمػػػػػؾ  ػػػػػ   سػػػػػػرت  مػػػػػ  لتعػػػػػػكض جديػػػػػدة عن صػػػػػر

 العنػػػػػػؼ  اليػػػػػػ  بعػػػػػػض مػػػػػػ  التحػػػػػػ لؼ  ػػػػػػالؿ مػػػػػػف اك العػػػػػػراؽ  ػػػػػػ رج  ػػػػػػ  انشػػػػػػ  ه  يػػػػػػتـ
 طريػػػػػؽ عػػػػػف العػػػػػراؽ دا ػػػػػؿ الػػػػػ  ذلػػػػػؾ بعػػػػػد نقمهػػػػػ  ليػػػػػتـ المنطقػػػػػ   ػػػػػ  النشػػػػػط  اك الن ئمػػػػػ 
 يػػػػػتـ الحػػػػػدكد  ػػػػػ  معػػػػػ  المشػػػػػترك  الػػػػػدكؿ مػػػػػ  المراقبػػػػػ  ك يػػػػػر المشػػػػػترك  الحػػػػػدكد منػػػػػ طؽ
 .(0)  ص  بصف  ا ريقي  كشم ؿ السعكدي  العربي     العن صر هذ  تجنيد

 العػػػػػػػراؽ بػػػػػػػيف العالقػػػػػػػ ت تػػػػػػػكتر أحتم ليػػػػػػػ  االك ديميػػػػػػػ  الدراسػػػػػػػ ت بعػػػػػػػض كترجػػػػػػػ 
 تفيػػػػػػػد التػػػػػػػ  المعطيػػػػػػػ ت مػػػػػػػف عػػػػػػػددا هنػػػػػػػ ؾ اف   صػػػػػػػ  المنظػػػػػػػكر المسػػػػػػػتقبؿ  ػػػػػػػ  كايػػػػػػراف
 ي ػػػػػؿ اف صػػػػػكرت  تكػػػػػف أيػػػػػ ن  شػػػػػ ن  مػػػػػف عسػػػػػكرم لتهديػػػػػد محػػػػػتمال مصػػػػػدرا العػػػػػراؽ ليكػػػػػكف
 امػػػػػف ثػػػػػـ االقميميػػػػػ   ي راتػػػػػ  لتنفيػػػػػذ االكؿ المجػػػػػ ؿ ب عتب رهػػػػػ  ابتػػػػػدا  ال مػػػػػي  منطقػػػػػ  بػػػػػأمف
 مػػػػػف سػػػػػيمتمك  مػػػػػ  حجػػػػػـ مػػػػػف التػػػػػيقف عػػػػػدـ المعطيػػػػػ ت هػػػػػذ  كمػػػػػف ككػػػػػؿ العربػػػػػ  النظػػػػػ ـ

 الحككمػػػػػػ  اتجػػػػػػ   مػػػػػػ    صػػػػػػ  منػػػػػػ  االكضػػػػػػ ع اسػػػػػػتقرار بعػػػػػػد العسػػػػػػكري  القػػػػػػكة مقكمػػػػػػ ت
 كمػػػػػػف. متطػػػػػػكرة تسػػػػػػمي  نظػػػػػػـ شػػػػػػرا  بطمػػػػػػب االمريكيػػػػػػ  االدارة مػػػػػػف التقػػػػػػدـ الػػػػػػ  العراقيػػػػػػ 
,  دا مػػػػػػ  كاضػػػػػػ  بنفػػػػػػكذ تتمتػػػػػػ    صػػػػػػ  بصػػػػػف  ب تػػػػػػت التػػػػػػ  ايػػػػػػراف مػػػػػػ  عالق تػػػػػػ  طبيعػػػػػ 
 االقميمػػػػػ  سػػػػػمكك   ػػػػػ  شػػػػػككؾ مػػػػػف بػػػػػ  يػػػػػرتبط كمػػػػػ  اكضػػػػػ ع  اسػػػػػتقرار عػػػػػدـ ج نػػػػػب الػػػػػ 

 عػػػػػدـ حػػػػػ ؿ اسػػػػػتمرار عمػػػػػ   ضػػػػػال رابعػػػػػ  حػػػػػرب الػػػػػ  المنطقػػػػػ  يمػػػػػر قػػػػػد الػػػػػذم كالػػػػػدكل 
 التػػػػػ  االشػػػػػ رات مػػػػػف عػػػػػدد رصػػػػػد تػػػػػـ كقػػػػػد. منػػػػػ  ال ميجيػػػػػ  كؿالػػػػػد لمكاقػػػػػؼ كمػػػػػ ,  الثقػػػػػ 

                                                 

بعػد االحػتالؿ االمريكػ  لمعػراؽ, مصػدر  , النظ ـ االقميمػ  العربػ  مػف مرحمػ  مػ ايم ف احمد رجب (0)
 .399 – 391, ص سبؽ ذكر 



 

 
 

 ا ػػػػػػرل الػػػػػػ   تػػػػػػرة مػػػػػػف المػػػػػػؤثرة السي سػػػػػػي  القػػػػػػكل كبعػػػػػػض العراقيػػػػػػ  الحككمػػػػػػ  بهػػػػػػ  تبعػػػػػػث
  -:(0)االش رات هذ  منه  التحميؿ هذا لمثؿ المصداقي  مف قدرا تعط  كالت 
 كتػػردم دمػ ر مػػف العػراؽ يع نيػػ  مػ  مسػػؤكلي  الػدكؿ مػػف  يرهػ  العراقيػػ  الحككمػ  تحميػؿ .0

 ني بػ  كالػدكل  االقميمػ  االرهػ ب ضػد الحػرب تبعػ ت تحممػ  نتيجػ  االمنيػ  اكضػ ع    
 مك ػػؽ القػػكم  االمػػف مستشػػ ر اتهػػ ـ عمػػ   ضػػال, اجمػػ  العػػ لـ كامػػـ المنطقػػ  مػػف امػػـ
 كلعمػ . بينهمػ  المسػم  لمصػراع ارضػ  العراؽ ب ت  ذهم  كايراف السعكدي  العربي  الربيع 
 عمػػ  العراقيػػ  الحككمػػ  تصػػر اذ, كالالجئػػيف الػػديكف مسػػأل  مػػف لػػذلؾ مق بػػؿ عػػف يبحػػث

 19 بػيف تػراكح التػ  العػراؽ ديػكف عػف العربيػ  الػدكؿ مػف ك يره  ال مي  دكؿ تتن زؿ اف
 .الالجئيف قضي     المسؤكلي  معه  تتحمؿ كاف دكالر ممي ر 99 ك دكالر ممي ر

 العػرب شػط  ػ  تنحصػر هػ  اذ مػي ال  عمػ  الم ئيػ  العػراؽ من  ػذ ضػيؽ مس ل  أث رته  .3
 عمػ  السػ بؽ النظػ ـ أعتمػ د اسػب ب مػف سػبب  كػ ف كقػد,  ميال 020 حكال  طكل  الب ل 
 المتجهػػ  السػػفف طريػػؽ قطػػ  كسػػهكل  انكشػػ  هم  كػػ ف المػػذاف قصػػر كاـ البصػػرة مينػػ ئ 
 .قكي  بحري  قكات تطكر عم  العراؽ قدرة عدـ كرا  اليهم 

 يػرتبط قػد كايػراف العراؽ بيف الصراع احتم الت اف مي االك دي الدراس ت بعض كترل
 مػػف  بػػ لر ـ االقميمػػ  التعػػ كف مجمػػس دكؿ  ػػ  اك العػػراؽ  ػػ  االمريكػػ  العسػػكرم بػػ لكجكد

 االمنيػػػ  اذرعػػ  لػػػ  الزاؿ الكجػػكد ذلػػؾ اف أال 3000 عػػػ ـ العػػراؽ مػػػف االمريكػػ  االنسػػح ب
 قطػػػر  ػػػ    صػػػ  االمريكػػػ  مالعسػػػكر  الكجػػػكد  ع ليػػػ  عػػػف ن هيػػػؾ العػػػراؽ  ػػػ  كالمكجسػػػتي 
 العديػػد طرحػػت كقػػد السػػعكدي  ب سػػتثن   البحػػريف كمممكػػ  عمػػ ف كسػػمطن  كاالمػػ رات كالككيػػت

                                                 

 .390 – 390المصدر نفس  , ص  (0)



 

 

 السػػػعكدي  حسػػػ ب عمػػػ  الػػػدكؿ هػػػػػذ  عمػػػػػ  االمريكيػػػ  السي سػػػ  تركيػػػز كرا  التفسػػػيرات مػػػف
 -:(0)منه 
 حميػػ تم ك نػت اف منػذ طكيػػؿ كقػت يمضػ   مػػـ ذلػؾ عمػ  اعتمػػ دان  اكثػر الػدكؿ تمػؾ اف .0

 عمػػػػ  االج نػػػػب عػػػػدد يزيػػػػد الحقيقػػػػ  ك ػػػػ . لهػػػػ  ذاكػػػػرة  ػػػػ  حيػػػػ  زاؿ مػػػػ  كهػػػػك, لبريط نيػػػػ 
 المت عػػػػب كنػػػػكع المتحػػػػدة العربيػػػػ  كاالمػػػػ رات, كقطػػػػر, الككيػػػػت مػػػػف كػػػػؿ  ػػػػ  المػػػػكاطنيف
 يقػػ س اف يمكػػف ال الػػبالد هػػذ   ػػ  العسػػكرم الكجػػكد يسػػببه  اف يمكػػف التػػ  االجتم عيػػ 

 السي سػػػي  العكاقػػػب مػػػ  تتع مػػػؿ اف يمكنهػػػ  انهػػػ  عنػػػ ي كهػػػذا, السػػػعكدي   ػػػ  يسػػػبب  ممػػػ 
 .  السعكدي  مف ا ضؿ نحك عم  االمريك  العسكرم لمكجكد

 التػػ ميف بكليصػػ  هػػ  االمريكيػػ  المتحػػدة ب لكاليػػ ت االمنيػػ  العالقػػ  تعتبػػر الػػدكؿ هػػذ  اف .3
 فمعػ دي كربمػ  اكبػر بجيػراف مح طػ   نيػ , صػغيرة دكال كب عتب رهػ , لهػـ ب لنسب  اال يرة
 حسػػيف صػػداـ الط  يػػ  نظػػ ـ سػػقكط سػػيؤدم كبينمػػ , االمنػػ  مكقفهػػ   طػػكرة تقػػدر  إنهػػ 
 اف تػػرل الػػدكؿ كهػػذ  ,كالجغرا يػػ  التػػ ري  حقػػ ئؽ يغيػػر لػػف   نػػ , تحسػػين  الػػ  العػػراؽ  ػػ 

 كهػػػػػـ, السػػػػػعكدي  حككمػػػػػ  عػػػػػف االمريكيػػػػػ  لمحم يػػػػػ  مب شػػػػػرة كاكثػػػػػر اكبػػػػػر ح جػػػػػ  هنػػػػػ ؾ
 .لحم ي ا هذ  مق بؿ اكبر ثمف لد   مستعدكف

 عمػػػ  امريكػػػ  عسػػػكرم كجػػػكد لتحمػػػؿ اسػػػتعدادا ا ضػػػؿ تعػػػد الصػػػغرل ال مػػػي  دكؿ اف .2
 االسػػتراتيجي   ػػ  التحػػكؿ لهػػذا السي سػػي  الداللػػ  كتبقػػ . السػػعكدي  عػػف الطكيػػؿ المػػدل

 حسػ ب عمػ  الػدكؿ بعػض عمػ  التركيػز الػ    التجػ   اال طػر هػ  االمريكي  العسكري 
 مجمػػس دا ػػؿ االدكار صػػراع اك التنػػ  س يشػػب  مػػ   الػػ ادل السػػعكدي  العربيػػ  المممكػػ 
 .كقطر السعكدي  بيف كتحديدا ال ميج  التع كف

                                                 

, 3009 – 3000جػػ  د. اشػػرؼ سػػعد العيسػػكم , السي سػػ  االمريكيػػ  تجػػ   النظػػ ـ االقميمػػ  ال مي (0)
 .330 – 309مصدر سبؽ ذكر  , ص 



 

 
 

 ال مػػي  منطقػػ  تجػ   العسػػكري  االمريكيػ  االسػػتراتيجي   ػ  كركيػػزة العػراؽ عمػػ  االعتمػ د .1
 المتحػػػدة الكاليػػػ ت بمكجبػػػ  تصػػػرح حككمتػػػ  مػػػ  عسػػػكرم أمنػػػ  اتفػػػ ؽ عقػػػد  ػػػالؿ مػػػف

 المتحػػػدة الكاليػػػ ت تتجػػػ  كقػػػد اراضػػػي  عمػػػ  لقكاتهػػػ  السي سػػػ   لكجػػػكد طبيعػػػ  االمريكيػػػ 
 عنػػد العراقيػػ  كالميػػ   كاالجػػكا , االراضػػ  اسػػت داـ حػػؽ عمػػ  الحصػػكؿ الػػ  االمريكيػػ 
 .دائم  اك طكيم  مككث  ترات كدكف,  اليه  الح ج 

 مجمػػػػػػػػس دكؿ تجػػػػػػػػ   االمريكيػػػػػػػػ  السي سػػػػػػػػ  عػػػػػػػػف  صػػػػػػػػم  ال يمكػػػػػػػػف التطػػػػػػػػكر كهػػػػػػػػذا
 الػػػػػ  يػػػػػؤدم قػػػػػد الجديػػػػػدة االمريكيػػػػػ  االسػػػػػتراتيجي   ػػػػػ  العػػػػػراؽ   كضػػػػػ ال ميجػػػػػ  التعػػػػػ كف
  ػػػػػػػػ  الػػػػػػػػد كؿ عػػػػػػػػف االسػػػػػػػػتثن   الػػػػػػػػ  اتج ههػػػػػػػػ  اك االمريكيػػػػػػػػ  المتحػػػػػػػػدة الكاليػػػػػػػػ ت ت مػػػػػػػػ 

 عميهػػػػػ  الحصػػػػػكؿ نحػػػػػك السػػػػػع  اعتػػػػػ دت التػػػػػ  كػػػػػذلؾ المجمػػػػػس دكؿ مػػػػػ  قكيػػػػػ  عالقػػػػػ ت
 كاليػػػػ ت ,متطمبػػػػ ت الػػػػ  بح جػػػػ  تعػػػػد لػػػػـ انهػػػػ    صػػػػ ( العػػػػراؽ احػػػػتالؿ قبػػػػؿ) السػػػػ بؽ  ػػػػ 

 عسػػػػػػكري  قكاعػػػػػػد ب ستضػػػػػػ    لهػػػػػػ  تسػػػػػػم  لكػػػػػػ  الػػػػػػدكؿ هػػػػػػذ  اقنػػػػػػ ع اجػػػػػػؿ مػػػػػػف المسػػػػػػ كم 
 ج دلػػػػػت قػػػػػد اطركحػػػػػ ت ثمػػػػػ    ػػػػػ ف ذلػػػػػؾ مػػػػػف النقػػػػػيض عمػػػػػ  بػػػػػؿ اراضػػػػػيه   ػػػػػ  امريكيػػػػػ 

 كانهػػػػ  السػػػػ بق  االهميػػػػ  المجمػػػػس دكؿ  ػػػػ  العسػػػػكرم كجكدهػػػػ  تػػػػكل  ال قػػػػد كاشػػػػنطف بػػػػ ف
, مصػػػػ لحه  صػػػػكغ  ػػػػ  كتعتمػػػػد  تػػػػدريج بشػػػػكؿ الػػػػدكؿ هػػػػذ   ػػػػ  تقميصػػػػ  عمػػػػ  تقػػػػدـ قػػػػد

 كالسي سػػػػػػػػي  الم ديػػػػػػػػ  االمك نػػػػػػػػػ ت عمػػػػػػػػ  المنطقػػػػػػػػػػػ   ػػػػػػػػ  االسػػػػػػػػتراتيجي  ترتيب تهػػػػػػػػػ  ككضػػػػػػػػ 
 .(0)العراؽ يك ره  الت 

 حػػػػدكثه  ممكػػػػف انفػػػػ  مع لجتهػػػػ  تػػػػـ المػػػػذيف المشػػػػهديف اف ذكػػػػر  سػػػػبؽ ممػػػػ  نسػػػػتنت 
 اف  رب عتبػػػػػ الصػػػػراع مشػػػػهد عمػػػػػ  التعػػػػ كف مشػػػػهد تػػػػػرجي  مػػػػف البػػػػد لكػػػػػف المسػػػػتقبؿ  ػػػػ 
 سي سػػػػ  سػػػػببه  كػػػػ ف كالتػػػػ  مع لجتهػػػػ  تػػػػـ قػػػػد كايػػػػراف العػػػػراؽ بػػػػيف السػػػػ  ن  الممفػػػػ ت اكثػػػػر

 ايػػػػػراف كاسػػػػػتهداؼ الط ئشػػػػػ  حربػػػػػ  عبػػػػػر ايػػػػػراف مػػػػػ  العالقػػػػػ  عقػػػػػد الػػػػػذم السػػػػػ بؽ النظػػػػػ ـ
 امتػػػػػدادا 3002 بعػػػػػد العػػػػػراؽ  ػػػػػ  حصػػػػػؿ الػػػػػذم التغييػػػػػر اف اال لمعػػػػػراؽ المسػػػػػمم  الجػػػػػ رة

                                                 

 .330المصدر نفس  , ص  (0)



 

 

 كالتطػػػػػكر التصػػػػػحي  ميػػػػػزاف  ػػػػػ  االيرانيػػػػػ  – اقيػػػػػ العر  العالقػػػػػ ت كضػػػػػعت سػػػػػنكات لعشػػػػػر
 طهػػػػػراف  ػػػػػ  القػػػػػرار صػػػػػن ع ارادات تكا ػػػػػؽ عبػػػػػر متينػػػػػ  ايرانيػػػػػ  – عراقيػػػػػ  شػػػػػراك  لت مػػػػػؽ
 .كمتطكرة متقدم  مدي ت نحك البمديف بيف العالق ت تطكير نحك كبغداد

 
 

  



 

 
 

 
  



 

 

 – العراقيػػػػػػػػ  العالقػػػػػػػػ ت الف  رضػػػػػػػػيته  صػػػػػػػػح  تثبػػػػػػػػت اف الدراسػػػػػػػػ  هػػػػػػػػذ  ح كلػػػػػػػػت
 اطػػػػػػ ر الف االقميمػػػػػػ  المحػػػػػػيط تفػػػػػػ عالت  ػػػػػػ    صػػػػػػ  اهميػػػػػػ  لهػػػػػػ  3002 بعػػػػػػد االيرانيػػػػػػ 

 كتطػػػػػػػكرات المنطقػػػػػػػ  عػػػػػػػدة دا ػػػػػػػؿ سػػػػػػػ  ن  ممفػػػػػػػ ت مػػػػػػػ  امتػػػػػػػدادات لهػػػػػػػ  العالقػػػػػػػ ت تمػػػػػػػؾ
 اف ن هيػػػػػػؾ, االمريكػػػػػػ  االحػػػػػػتالؿ بعػػػػػػد العػػػػػػراؽ  ػػػػػػ  ال ميجػػػػػػ  كالػػػػػػدكر, السػػػػػػكرم الممػػػػػػؼ
 عسػػػػػكري  امتػػػػػدادات ايػػػػػ   تجػػػػػ  جيكبػػػػػكلنك  كمصػػػػػدر العػػػػػراؽ الػػػػػ  تنظػػػػػر زالػػػػػت ال ايػػػػػراف

  ػػػػػػ  العػػػػػػراؽ مػػػػػػ  عالق تهػػػػػػ  كطػػػػػػدت كاشػػػػػػنطف اف   صػػػػػػ  العػػػػػػراؽ مػػػػػػف انطالقػػػػػػ  امريكيػػػػػػ 
 بػػػػػيف تقػػػػػ رب ام اف الرسػػػػػ ل  اثبتػػػػػت ذلػػػػػؾ عػػػػػف  ضػػػػػال الحقػػػػػ  لسػػػػػنكات العسػػػػػكرم المجػػػػػ ؿ
 .كالدكل  االقميم  المحيط عم  سينعكس بينهم  ابتع د اك كايراف العراؽ

 -: التالي  تال تنتا:ا الى ال  ال  وتوصمت
  ػػػػػػ  تػػػػػػدكر ك نػػػػػػت ب نهػػػػػػ  3002 عػػػػػػ ـ قبػػػػػػؿ االيرانيػػػػػػ  – العراقيػػػػػػ  العالقػػػػػػ ت امتػػػػػػ زت .0

 بحػػػػػػ الت العالقػػػػػػ ت تمػػػػػػؾ تصػػػػػػ ب قػػػػػػد لكػػػػػػف, كالتعقيػػػػػػد, التػػػػػػكترات مػػػػػػف محكمػػػػػػ  حمقػػػػػػ 
 . متنكع  مج الت    كالتطكر, التحسف مف

 ال مينػػػػػػػػ  االمػػػػػػػػ ـ المكسػػػػػػػػكم ا  ركح بأ كػػػػػػػػ ر العراقيػػػػػػػػ  االسػػػػػػػػالمي  الحركػػػػػػػػ  تػػػػػػػػأثرت .3
 لمكاجهػػػػػ  قػػػػػكة كاسػػػػػع  لهػػػػػ  كاعطػػػػػ  االسػػػػػالمي  الػػػػػدعكة حػػػػػزب كتحديػػػػػدا( سػػػػػر  قػػػػػدس)

  الس بؽ البعث  النظ ـ

 االسػػػػ س الجغرا يػػػػ  هػػػػك(  سػػػػر  قػػػػدس)  ال مينػػػػ  االمػػػػ ـ رؤيػػػػ   ػػػػ  العػػػػراؽ كػػػػ ف لقػػػػد .2
  ػػػػػ  البػػػػػ رز االسػػػػػه ـ كػػػػػ ف الػػػػػذم المحمػػػػػدم – العمػػػػػكم – الجعفػػػػػرم التشػػػػػي  لمشػػػػػركع
 . الع لـ   (  االسالـ عميهـ)  البيت اهؿ س لمدر  االنتم   ا  ركح اش ع 

 الحركػػػػػػػػ ت عمػػػػػػػػؿ كتيػػػػػػػػرة ازداد 0898 ايػػػػػػػػراف  ػػػػػػػػ  االسػػػػػػػػالمي  الثػػػػػػػػكرة انتصػػػػػػػػ ر مػػػػػػػػ  .1
 الصػػػػػػدر بػػػػػػ قر محمػػػػػػد السػػػػػػيد سػػػػػػم ح  طميعتهػػػػػػ   ػػػػػػ  ككػػػػػػ ف العػػػػػػراؽ  ػػػػػػ  االسػػػػػػالمي 

 حػػػػػػرة حككمػػػػػػ  هنػػػػػػ ؾ تكػػػػػػكف بػػػػػػ ف السػػػػػػ بؽ البعػػػػػػث نظػػػػػػ ـ ط لػػػػػػب الػػػػػػذم( سػػػػػػر  قػػػػػػدس)



 

 
 

 مجمػػػػس عنهػػػػ  ينبثػػػػؽ حػػػػرة انت  بػػػػ ت كاجػػػػرا  الػػػػبالد ؤكفشػػػػ لتحسػػػػيف الشػػػػعب ي ت رهػػػػ 
 . ص دق  تمثيال االم  يمثؿ

( سػػػػػر  قػػػػػدس) ال مينػػػػػ  االمػػػػػ ـ بتنصػػػػػيب ايػػػػػراف  ػػػػػ  االسػػػػػالمي  الحركػػػػػ  ق مػػػػػت كمػػػػػ  .9
 سػػػػػػع  الػػػػػػذم هػػػػػػك العراقػػػػػػ  االسػػػػػػالم  االعمػػػػػػ  المجمػػػػػػس  ػػػػػػ ف لمثػػػػػػكرة كرمػػػػػػزا زعيمػػػػػػ 
 كقػػػػػػػ  كلهػػػػػػػذا اقػػػػػػػ العر  االسػػػػػػػالم  لمشػػػػػػػركع ليقػػػػػػػكد  بػػػػػػػ  ال ػػػػػػػ ص رمػػػػػػػز  عػػػػػػػف لمبحػػػػػػػث

 ابػػػػػػف الحكػػػػػػيـ بػػػػػػ قر محمػػػػػػد السػػػػػػيد العظمػػػػػػ  ا  ايػػػػػػ  السػػػػػػيد سػػػػػػم ح  عمػػػػػػ  اال تيػػػػػػ ر
 (سر  قدس) الحكيـ محسف العظم  ا  اي  السيد سم ح 

 الحركػػػػػػػػػ ت ضػػػػػػػػػد مع ديػػػػػػػػػ  دع ئيػػػػػػػػػ  حػػػػػػػػػرب شػػػػػػػػػف حسػػػػػػػػػيف صػػػػػػػػػداـ الط  يػػػػػػػػػ  حػػػػػػػػػ كؿ .6
 مرتبطػػػػػ  ككنهػػػػػ  مػػػػػف المقبػػػػكر لنظ مػػػػػ  المع رضػػػػػ  االعمػػػػ  المجمػػػػػس كمنهػػػػػ  االسػػػػالمي 

 الكسػػػػػػػ ئؿ كػػػػػػػؿ كاسػػػػػػػتثم ر قضػػػػػػػيت  عدالػػػػػػػ  كبسػػػػػػػبب االعمػػػػػػػ  المجمػػػػػػػس اف اال, بػػػػػػػإيراف
 هػػػػػك كمػػػػػ  المع رضػػػػػ  تالئػػػػػـ ايػػػػػراف ارض عمػػػػػ  كجػػػػػد السػػػػػ بؽ البعثػػػػػ  النظػػػػػ ـ إلسػػػػػق ط
, العربػػػػػػػ , كالشػػػػػػػيع , السػػػػػػػن  منهػػػػػػػ  م تمفػػػػػػػ  مككنػػػػػػػ ت كممثمػػػػػػػ  سي سػػػػػػػي  قػػػػػػػكل كػػػػػػػ ف

 الصػػػػػدام  لنظػػػػػ ـا مع رضػػػػػ  تجمعهػػػػػـ ك نػػػػػت كهػػػػػؤال  ك يػػػػػرهـ, كالتركمػػػػػ ن , كالكػػػػػردم
 نػػػػػكع  يمػػػػػ  العػػػػػراؽ ارض عمػػػػػ  المع رضػػػػػ  مم رسػػػػػ  الف العػػػػػراؽ  ػػػػػ رج مػػػػػف السػػػػػ بؽ

 . القمعي  النظ ـ طبيع  بسبب الصعكب  مف

 مػػػػػػف متشػػػػػػ بك  مجمكعػػػػػػ  الػػػػػػ  3002 بعػػػػػػد االيرانيػػػػػػ  – العراقيػػػػػػ  العالقػػػػػػ ت تعرضػػػػػػت .9
 كاتج ه تهػػػػػػػ  صػػػػػػػيركرته  عمػػػػػػػ  اثػػػػػػػرت التػػػػػػػ  كالدكليػػػػػػػ  كاالقميميػػػػػػػ  الدا ميػػػػػػػ  العكامػػػػػػػؿ
  ػػػػػػػ  تمثمػػػػػػػت الدا ميػػػػػػػ  لمعكامػػػػػػػؿ  ب لنسػػػػػػػب  ايج بيػػػػػػػ  اـ سػػػػػػػمبي  تػػػػػػػأثيرات ك نػػػػػػػت سػػػػػػػكا 
 السػػػػػػػ بؽ البعثػػػػػػػ  النظػػػػػػػ ـ ابػػػػػػػ ف كااليرانػػػػػػػ  العراقػػػػػػػ  الشػػػػػػػعبيف بػػػػػػػيف العالقػػػػػػػ ت تكطيػػػػػػػد
  ػػػػ  الكحيػػػػد المػػػػالذ ايػػػػراف كك نػػػػت العػػػػراقييف السػػػػك ف كبطػػػػرد التهجيػػػػر سي سػػػػ  بسػػػػبب
 الشػػػػػػػعكب تكنػػػػػػ  التػػػػػػػ  كالمك نػػػػػػ  ليػػػػػػػدكالتق  البمػػػػػػداف تشػػػػػػػ ب  بسػػػػػػبب السػػػػػػػتقرارهـ العػػػػػػ لـ



 

 

 نظػػػػػػػػ ـ يػػػػػػػػد عمػػػػػػػػ  كالظمػػػػػػػػـ لمقهػػػػػػػػر تعػػػػػػػػرض الػػػػػػػػذم العراقػػػػػػػػ  الشػػػػػػػػعب تجػػػػػػػػ   االيرانيػػػػػػػػ 
 .  الس بؽ حسيف صداـ الط  ي 

 عمػػػػػػػػ  التػػػػػػػػأثير  ػػػػػػػػ  مهمػػػػػػػػ   قػػػػػػػػد لعبػػػػػػػػت دكرا ال ميجػػػػػػػػ  التعػػػػػػػػ كف مجمػػػػػػػػس دكؿ أمػػػػػػػػ 
  ػػػػػػ  ال ميجيػػػػػػ  االيرانيػػػػػػ  المشػػػػػػترك  المصػػػػػػ ل  بسػػػػػػبب االيرانيػػػػػػ  – العراقيػػػػػػ  العالقػػػػػػ ت
 المتغيػػػػػػر امػػػػػػ  لمعػػػػػػراؽ االمريكػػػػػػ   االحػػػػػػتالؿ بعػػػػػػد عميهػػػػػػ  لمحفػػػػػػ ظ كتصػػػػػػ دمهـ العػػػػػػراؽ
 مػػػػػػف ايػػػػػػراف عمػػػػػػ  التػػػػػػأثير حػػػػػػ كؿ االمريكيػػػػػػ  المتحػػػػػػدة الكاليػػػػػػ ت راسػػػػػػ  كعمػػػػػػ  الػػػػػػدكل 
 قػػػػػػدرات لتحجػػػػػػيـ العػػػػػػراؽ مػػػػػػف انطالقػػػػػػ  ايػػػػػػراف دا ػػػػػػؿ تمػػػػػػدد  بإمك نيػػػػػػ  التمػػػػػػكي   ػػػػػػالؿ
 .النككي  ايراف

 العالقػػػػػػػ ت ابعػػػػػػػ د عمػػػػػػػ  كاالقتصػػػػػػػ دم السي سػػػػػػػ  لممتغيػػػػػػػريف انعك سػػػػػػػ ت عػػػػػػػدة هنػػػػػػػ ؾ .9
 السي سػػػػػػػػػػػي  العالقػػػػػػػػػػػ ت اطػػػػػػػػػػػ ر  ػػػػػػػػػػػ  ك  صػػػػػػػػػػػ  3002 بعػػػػػػػػػػػد االيرانيػػػػػػػػػػػ  – العراقيػػػػػػػػػػػ 

 . كالثق  ي  كالمجتمعي  كاالقتص دي 

 العػػػػراؽ  ػػػػ  حصػػػػؿ الػػػػذم التغييػػػػر الف الصػػػػراع عمػػػػ  التعػػػػ كف مشػػػػهد الب حػػػػث يػػػػرج  .8
 التصػػػػػػػػػػحي  ميػػػػػػػػػػزاف  ػػػػػػػػػػ  االيرانيػػػػػػػػػػ  – العراقيػػػػػػػػػػ  كضػػػػػػػػػػعت العالقػػػػػػػػػػ ت 3002 بعػػػػػػػػػػد

 .كالتطكير

 يعػػػػػكد ذلػػػػػؾ الف كايػػػػػراف الػعػػػػػػراؽ بػػػػػيف العالقػػػػػ ت تمتػػػػػيف بضػػػػػركرة الرسػػػػػ ل  تكصػػػػػ  .00
 المسػػػػػػػػػػتقبؿ  ػػػػػػػػػػ  عميهػػػػػػػػػػ  االسػػػػػػػػػػتراتيجي  كحتػػػػػػػػػػ  كالجيكسي سػػػػػػػػػػي  السي سػػػػػػػػػػي  بنت ئجػػػػػػػػػػ 
 البعػػػػػث نظػػػػػ ـ انهيػػػػػ ر بعػػػػػد الػػػػػكرا  الػػػػػ  السػػػػػ ع  عقػػػػػ رب إلعػػػػػ دة مجػػػػػ ؿ كال المنظػػػػػكر
 جمبػػػػػػت مشػػػػػػركع   يػػػػػػر مصػػػػػػمحي  ألسػػػػػػب ب ايػػػػػػراف مػػػػػػ  العالقػػػػػػ ت أـز الػػػػػػذم السػػػػػػ بؽ
 . االف كلحد طكيم  لسنكات كالمع ن ة كالحرم ف الت مؼ لمعراؽ

              

 
  



 

 
 

 
 

  



 

 

 المصا(  بالمغ  الع بي  .1

   (.كيكيبيدي , المكسكع  الحرة )3002انت  ب ت ايراف الرئ سي 

  المكسكع  الحرة )كيكيبيدي (.0810ثكرة م يس ,   
 ( كيكيبيدي الحرب العراقي  االيراني , المكسكع  الحرة) 

http://ar.wikipedia.org/wiki  

 دي (.ي)كيكيب عبدالعزيز الحكيـ,  المكسكع  الحرة 

   (.كيكيبيدي االيراني , المكسكع  الحرة ) –العالق ت العراقي 

 دي (.ي)كيكيب  ضيح  ككتر  يت, المكسكع  الحرة 

 دي (يحرة )كيكيب يمؽ بدر, المكسكع  ال. 

  36/9/3008الق ئػػػػػػػػػد السػػػػػػػػػيد عبػػػػػػػػػدالعزيز الحكػػػػػػػػػػيـ.. سػػػػػػػػػيرت , ك  تػػػػػػػػػ   ػػػػػػػػػ  ايػػػػػػػػػػراف, 
 دي (.ي)كيكيب المكسكع  الحرة

 دي (.يمحمد ب قر محسف الحكيـ, المكسكع  الحرة )كيكيب 

   6/3006/ 09الكزرا  العراق ,  لمجمسالنظ ـ الدا م. 

  بػػػػػف حمػػػػػكد بػػػػػف سػػػػػعيد الصػػػػػبح , مجمػػػػػس التعػػػػػ كف: بػػػػػيف تحػػػػػدي ت الح ضػػػػػر ابػػػػػراهيـ
كطمكح ت المستقبؿ, الش رق , مركز ال مي  لمدراس ت, دار ال مػي  لمصػح    كالطب عػ  

 .3006كالنشر, 

  ,أحمػػػد أبػػػراهيـ محمػػػكد, االزمػػػ  النككيػػػ  االيرانيػػػ : تحميػػػؿ السػػػتراتيجي ت ادار  الصػػػراع
, القػػػػػػػػ هرة, مركػػػػػػػػز الدراسػػػػػػػػ ت السي سػػػػػػػػي  018 سمسػػػػػػػػم  دراسػػػػػػػػ ت اسػػػػػػػػتراتيجي , العػػػػػػػػدد

 .   3009, ب ألهراـكاالستراتيجي  



 

 
 

   أحمد رض  المؤمف, اإلم ـ ال مين   ػ  ذاكػرة النجػؼ االشػرؼ, سمسػم  إصػدار حػكزت
, النجػؼ االشػرؼ, مركػز الهػدل لمدراسػ ت الحكزكيػ , 26النجؼ االشرؼ كقـ المقدس  

 .3002, 3مطبع  الصنكبر, ط

 ,تمػػػػكز كتأسػػػػيس الجمهكريػػػػ   ػػػػ  العػػػػراؽ,  لنػػػػدف,  01أسػػػػرار ثػػػػكرة  إسػػػػم عيؿ العػػػػ رؼ
 .0896منشكرات الم جد, 

   3000أشػػػػرؼ سػػػػعد العيسػػػػكم, السي سػػػػ  االمريكيػػػػ  تجػػػػ   النظػػػػ ـ االقميمػػػػ  ال ميجػػػػ-
, الشػػػ رق , مركػػػز ال مػػػي  لمدراسػػػ ت, دار ال مػػػي  لمصػػػح    كالطب عػػػ  كالنشػػػر, 3009
3000. 

 كاليػػ ت المتحػػدة االمريكيػػ  كأزمػػ ت االنتشػػ ر النػػككم: أشػػرؼ عبػػد العزيػػز عبػػد القػػ در, ال
, أبػػػػػػػكظب , مركػػػػػػػز االمػػػػػػػ رات لمدراسػػػػػػػ ت كالبحػػػػػػػكث 3008-3000الح لػػػػػػػ  االيرانيػػػػػػػ  

 .3000االستراتيجي , 

  االم ـ الحكيـ: عرض ت ري   لدكر  السي س  كالثق   ,العراؽ,  مؤسسػ  آ ػ ؽ لمدراسػ ت
 .3009,  3كاألبح ث العراقي , ج

  بعػػػد االحػػػتالؿ االمريكػػػ   مػػػ   جػػػب, النظػػ ـ االقميمػػػ  العربػػػ   ػػ  مرحمػػػأيمػػ ف أحمػػػد ر
 .3000لمعراؽ, بيركت, مركز دراس ت الكحدة العربي , 

  البرنػػػػ م  النػػػػككم االيرانػػػػ : الكقػػػػ ئ  التػػػػداعي ت, أبػػػػكظب , مركػػػػز االمػػػػ رات لمدراسػػػػ ت
 .3009كالبحكث االستراتيجي , 

 لعػػراؽ كالقضػػي  العربيػػ , لنػػدف, دار تك يػػؽ السػػكيدم, مػػذكرات : نصػػؼ قػػرف مػػف تػػ ري  ا
 .203000الحكم  لمنشر كالتكزي , ط

  ,حسػػػف أبػػػك ط لػػػب كأحمػػػد بهػػػ  الػػػديف, االنت  بػػػ ت االيرانيػػػ : مػػػ ذا بعػػػد االصػػػالحييف؟
, الق هرة, مركز الدراس ت السي سي  كاالسػتراتيجي  99سمسم  كراس ت استراتيجي , العدد 

 .3000ب الهراـ, 



 

 

 راسػػػػ ت كالعربػػػػ  تحػػػػدي ت, بعػػػػد أحػػػػتالؿ العػػػػراؽ, سمسػػػػم   حسػػػػف أبػػػػك ط لػػػػب, النظػػػػ ـ
 , القػػػ هرة, مركػػػز الدراسػػػ ت السي سػػػي  كاالسػػػتراتيجي  بػػػ الهراـ,036أسػػػتراتيجي , العػػػدد 

3002. 

   ضير البديرم, دكتكر مصدؽ كالعراؽ, مكقؼ الرأم العػ ـ مػف اإلحػداث السي سػي   ػ 
 .3003م ؿ, بغداد, شرك  الع رؼ ل ع –, بيركت 0893- 0890إيراف 

  ميؿ العن ن , مشػكالت اعػ دة األعمػ ر  ػ  العػراؽ, سمسػم  كراسػ ت إسػتراتيجي , العػدد 
 .3002, الق هرة, مركز الدراس ت السي سي  كاإلستراتيجي  ب ألهراـ,  21

   س م  البغدادم, الفكر السي س  الثكرم ل مػ ـ ال مينػ  كأثػر  عمػ  الفكػر السي سػ   ػ
, االشػػرؼ, النجػؼ 39كزت  النجػؼ االشػرؼ كقػـ المقدسػ  العػراؽ, سمسػم  إصػدارات حػ

 .3000مركز الهدل لمدراس ت الحكزكي , مطبع  البين , 

  , سػعد نػػ ج  جػػكاد, دراسػػ ت  ػ  المسػػ ل  القكميػػ  الكرديػػ , بيػركت, الػػدار العربيػػ  لمعمػػـك
 .3009مط ب  دار العربي  لمعمـك , 

  كأثػر : دراسػ  تحميميػ   ػ    د  ركا ػدسمط ف محمد النعيم , الفكر السي س  االيران  حدك
االمػػ رات لمدراسػػ ت كالبحػػكث االسػػتراتيجي ,  ضػػك  المصػػ در الف رسػػي , أبػػكظب , مركػػز

 .3000, 3ط

   االكربيػػػ : االبعػػػ د كممفػػػ ت ال ػػػالؼ,  –سػػػهيم  عبػػػد االنػػػيس محمػػػد, العالقػػػ ت االيرانيػػػ
مدراسػ ت كالبحػكث ,  ابػكظب , مركػز االمػ رات ل036سمسم  دراس ت أستراتيجي , العدد 

 .3009االستراتيجي , 

   االيراني  ال  أيف؟, سمسػم  دراسػ ت اسػتراتيجي ,  –سيرج  ش شككف, العالق ت الركسي
 .3000, أبكظب , مركز االم رات لمدراس ت كالبحكث االستراتيجي , 098العدد 

  0296ش كر ص بر الض بط, العالق ت الدكلي  كمع هدات الحػدكد بػيف العػراؽ كايػراف-
 غداد,  نشر كطب  دار البصرم, ت ري  الطب  بال., ب0866



 

 
 

 , 3000 شمراف العجيم , ال ريط  السي سي  لممع رض  العراقي , لندف, دار الحكم. 

   3002,  بغداد, 0899 – 0819االيراني   –صب ح عبدالرحمف, العالق ت العراقي. 

 أحػػػداث التيػػػ ر القػػػكم   طػػػ رؽ مجيػػػد تقػػػ  العقيمػػػ , بريط نيػػػ  كلعبػػػ  السػػػمط   ػػػ  العػػػراؽ
 .3002 كالط ئفي  السي سي , بيركت, مطبع  جعفر العص م  لمطب ع  الفني  الحديث ,

  , طػالؿ عتريسػػ , الجمهكريػػ  الصػعب , ايػػراف  ػػ  تحكالتهػ  الدا ميػػ  كسي سػػ ته  االقميميػػ
 .3006بيركت, دار الس ق , 

 ,الدكحػػ , مركػػز الجزيػػرة  عبػػد الجميػػؿ زيػػد المرهػػكف, بػػرام  التسػػم   ػػ  ال مػػي  كالجػػكار
 .3003لمدراس ت, 

 الركسػػػػي  تجػػػػ   ال مػػػػي  العربػػػػ , سمسػػػػم  دراسػػػػ ت   عبػػػػد الجميػػػػؿ زيػػػػد مرهػػػػكف, السي سػػػػ
أبػػػكظب , مركػػػز االمػػػ رات لمدراسػػػ ت كالبحػػػكث االسػػػتراتيجي ,  ,060أسػػػتراتيجي , العػػػدد 

3000. 

 ,0899 الط ئفيػػ  السي سػػي   ػػ  العػػراؽ العهػػد الجمهػػكرم عبػػد ال ػػ لؽ ن صػػر شػػكم ف-
 .3002, لندف, دار الحكم  لمنشر كالتكزي , 0880

  )عدن ف  رحػ ف الجػكاريف, القػدرة التن  سػي  لمػدكؿ العربيػ  )مػ  اشػ رة   صػ  الػ  العػراؽ
دراسػػ  تحميميػػ  كمق رنػػػ , ابػػك ظبػػػ , مركػػز األمػػ رات لمدراسػػػ ت كالبحػػكث اإلسػػػتراتيجي , 

3002. 

 مركػػػػز ال مػػػػي  لمدراسػػػػ ت, دار ال مػػػػي   لعػػػػراؽ: الكاقػػػػ  كالمسػػػػتقبؿ )نػػػػدكات(, الشػػػػ رق ,ا
 .3006, رلمصح    كالطب ع  كالنش

   اإليرانيػػ   ػػ  ضػػك  حػػركب ال مػػي  كاالحػػتالؿ  –عمػػ  عبػػد محمػػكد, العالقػػ ت العراقيػػ
 .3003 عم ف, دار أمن  لمنشر كالتكزي , األمريك ,

  عمػػػػ  عبيػػػػد, دكؿ مجمػػػػس التعػػػػ كف ال ميجػػػػ   ػػػػ  عػػػػ لـ متغيػػػػر, دراسػػػػ   ػػػػ  التطػػػػكرات
 .3009 ل بح ث, دب , مركز ال مي  3009 -0880دا مي  كالعالق ت ال  رجي  ال



 

 

  ,عمػػ  محمػػد الشػػمران , صػػراع األضػػداد: المع رضػػ  العراقيػػ  بعػػد حػػرب ال مػػي , لنػػدف
 .3002دار الحكم  , 

   االيرانػػ   ػػ  أسػػي  الكسػػط  كالقكقػػ ز, سمسػػم  دراسػػ ت  –عمػػ ر جمػػ ؿ, التنػػ  س التركػػ
, أبػػػكظب , مركػػػز االمػػػ رات لمدراسػػػ ت كالبحػػػكث االسػػػتراتيجي , 006اسػػػتراتيجي , العػػػدد 

3009. 

  :دراسػ  سي سػي , الدكحػ , المركػز  ,0899 – 0899عم ر عم  السمر, شػم ؿ العػراؽ
 .3003كدراس  السي س ت,  ل بح ثالعرب  

   ػػػػكاز جػػػػرجيس, اكب مػػػػ  كالشػػػػرؽ االكسػػػػط: مق ربػػػػ  بػػػػيف ال طػػػػ ب كالسي سػػػػ ت, سمسػػػػم 
, أبػػػػػػكظب , مركػػػػػػز االمػػػػػػ رات لمدراسػػػػػػ ت كالبحػػػػػػكث 091 , العػػػػػػدد دراسػػػػػػ ت أسػػػػػػتراتيجي

 .  3000االسترتيجي , 

   لجن  التأليؼ كالبحكث, اإلم ـ ال مين  )قدس سر ( كرؤيت  لمقضػي  الفمسػطيني , سمسػم
إصػػػػدارات حػػػػكزت  النجػػػػؼ االشػػػػرؼ كقػػػػـ المقدسػػػػ   النجػػػػؼ االشػػػػرؼ, مركػػػػز الهػػػػدل 

 .3000 لمدراس ت الحكزكي , مطبع  البين  الفني ,

   لطفػػػػ  جعفػػػػػر  ػػػػػرج, الممػػػػػؾ  ػػػػػ زم كدكر   ػػػػػ  سي سػػػػػ  العػػػػػراؽ  ػػػػػ  المجػػػػػ ليف الػػػػػدا م
 .0899, بغداد, منشكرات مكتب  اليقظ  العربي , 0828 -0822كال  رج 

  سمسػم  دراسػ ت االنضػم ـلقم ف عمر النعيم , تركي  كاالتح د االكرب : دراسػ  لمسػيرة ,
مػػ رات لمدراسػػ ت كالبحػػكث االسػػتراتيجي , ,  أبػػكظب , مركػػز اال030أسػػتراتيجي , العػػدد 

3009. 

  مجمكعػػػػ  مػػػػؤلفيف, ال مػػػػي , تحػػػػدي ت المسػػػػتقبؿ, أبػػػػكظب , مركػػػػز االمػػػػ رات لمدراسػػػػ ت
 .3009كالبحكث اإلستراتيجي , 



 

 
 

   محمد السعيد أدريس )محرر(, االنت  ب ت التشريعي   ػ  ايػراف: مجمػس الشػكرل السػ ب
كػػػػػز الدراسػػػػػ ت السي سػػػػػي  كاالسػػػػػتراتيجي  القػػػػػ هرة, مر  كمسػػػػػتقبؿ المشػػػػػركع االصػػػػػالح ,

 .3009 ,ب الهراـ

   محمػػػد السػػػعيد ادريػػػس كاحمػػػد منيسػػػ , االنت  بػػػ ت الرئ سػػػي  االيرانيػػػ : مسػػػتقبؿ عمميػػػ
,  الق هرة, مركز الدراس ت السي سػي  001االصالح, سمسم  كراس ت أستراتيجي , العدد 

 .3000كاالستراتيجي  ب الهراـ, 

 االمػػ ـ الحكػػيـ: عػػرض تػػ ري   لػػدكر  السي سػػ  كالثقػػ   , محمػػد الشػػي  هػػ دم االسػػدم ,
 .0139/ 3009)العراؽ, مؤسس  آ  ؽ لمدراس ت كاالبح ث العراقي , الجز  االكؿ,  

   محمػػػد عمػػػ , الفكػػػر السي سػػػ  الدسػػػتكرم ل مػػػ ـ ال مينػػػ  , سمسػػػم  إصػػػدارات حػػػكزت
اس ت الحكزكيػ  , النجؼ االشرؼ , مركز الهدل لمدر  19النجؼ االشرؼ كقـ المقدس  

 ,3002. 

   مرجعيػػ  االمػػ ـ الحكػػيـ )قػػدس( نظػػرة تحميميػػ  شػػ مم :  طػػب كاح ديػػث كمقػػ الت سػػم ح
القسػػـ الثقػػ   , دار الحكمػػ ,  ,آيػػ  ا  السػػيد محمػػد بػػ قر الحكػػيـ )داـ ظمػػ (, قػػـ, ايػػراف

 هػ. 0131

  سمسػػم  مػػريـ سػػمط ف لكتػػ  , أمػػف ال مػػي : التحػػدي ت الراهنػػ  كالسػػين ريكه ت المسػػتقبمي ,
, أبػػػػػكظب , مركػػػػػز االمػػػػػ رات لمدراسػػػػػ ت كالبحػػػػػكث 096دراسػػػػػ ت أسػػػػػتراتيجي ,  العػػػػػدد 

 .3002االسترتيجي , 

  , مصػػػطف  المبػػػ د, أنت  بػػػ ت البرلمػػػ ف االيرانػػػ  مػػػف كاليػػػ  الفقيػػػ  الػػػ  كاليػػػ  الجمهكريػػػ
, الق هرة, مركز الدراس ت السي سي  كاالسػتراتيجي  80سمسم  كراس ت استراتيجي , العدد 

 .3000ب الهراـ, 



 

 

   دراسػ   3002  0832منهؿ اله ـ عبد اؿ عقػراكم كا ػريف, العالقػ ت التركيػ  األيرانيػ
 ػػػػ  العالقػػػػ ت السي سػػػػي  األقتصػػػػ دي ,  المكصػػػػؿ, ج معػػػػ  المكصػػػػؿ, دار ابػػػػف األثيػػػػر 

 .3002لمطب ع  كالنشر, 

   مهنػػػػد عبػػػػدالكريـ  مػػػػؼ )ابػػػػك ر يػػػػؼ(, السػػػػيد محمػػػػد بػػػػ قر الصػػػػدر: حي تػػػػ  كدكر   ػػػػ
(,  بغػػػػداد, مؤسسػػػػ  مصػػػػر 0890هػػػػػ/ 019 –ـ 0821هػػػػػ/ 0292لسي سػػػػي  العراقيػػػػ  ا

مرتضػػػػ  لمكتػػػػ ب العراقػػػػ , مطبعػػػػ  ثػػػػ ئر جعفػػػػر العصػػػػ م  لمطب عػػػػ  الفنيػػػػ  الحديثػػػػ , 
3000. 

  , كائػؿ محمػد إسػم عيؿ, رقعػ  الشػػطرن  الشػرؽ أكسػطي  , بغػداد , دار الػركاد المزدهػػرة
3000. 

   االيرانيػ  ال مينيػ   ػ  معتػرؾ المػذاهب كالطكائػؼ, كض ح شرار , طكؽ العم م : الدكل
 .3002بيركت, دار ري ض  الريس لمكتب كالنشر, 

  ,كليػػد محمػػكد عبػػد الن صػػر, المع رضػػ  االيرانيػػ : دراسػػ  ح لػػ  لمنظمػػ  مج هػػدم  مػػؽ
, القػػػػػػػ هرة, مركػػػػػػػػز الدراسػػػػػػػ ت السي سػػػػػػػػي  099راسػػػػػػػػ ت اسػػػػػػػتراتيجي , العػػػػػػػػدد كسمسػػػػػػػم  

 .3009كاالستراتيجي  ب الهراـ, 

   كليػػػد محمػػػكد عبدالن صػػػر, االسػػػالميكف التقػػػدميكف عػػػف كجػػػ  أ ػػػر لمفكػػػر كالسي سػػػ   ػػػ
 .3009ايراف, الق هرة, مركز الدراس ت السي سي  كاالستراتيجي  ب الهراـ, 

  ,ثػػػالث دكائػػػر أقميميػػػ   لمسي سػػػ  ال  رجيػػػ  االيرانيػػػ   سمسػػػم  كليػػػد محمػػػكد عبدالن صػػػر
ة, مركػػػػػز الدراسػػػػػ ت السي سػػػػػي  كاالسػػػػػتراتيجي  , القػػػػػ هر 29راسػػػػػ ت أسػػػػػتراتيجي , العػػػػػدد ك

 .0886ب الهراـ, 

 ( 3002يسػػػػرم أحمػػػػػد عزبػػػػ كم, العمميػػػػػ  السي سػػػػي   ػػػػػ  العػػػػراؽ  ػػػػػ  ظػػػػؿ االحػػػػػتالؿ-
(, الشػػ رق , مركػػز ال مػػي   لمدراسػػ ت, دار ال مػػي  لمصػػح    كالطب عػػ  كالنشػػر, 3006
3009. 



 

 
 

  يػػػ  كتطكراتػػػ  الدا ميػػػ  دراسػػػ   ػػػ  عالق تػػػ  ال  رجأديػػػث ك أئػػػ  ايػػػؼ, بيػػػزكز, العػػػراؽ
, بيػػػػركت, الػػػػدار العربيػػػػ  0ج د المجيػػػػد حسػػػػيف القيسػػػػ ,ترجمػػػػ : عبػػػػ ,0809-0899

 .0898 لممكسكع ت,

   ا ػػرايـ كػػ ـ, ايػػراف النككيػػ  األنعك سػػ ت كطرائػػؽ العمػػؿ )كجهػػ  نظػػر اسػػرائيمي (, سمسػػم
ظبػػ , مركػػز األمػػ رات  , ترجمػػ : ثػػركت محمػػد حسػػف, ابػػك68دراسػػ ت ع لميػػ , العػػدد 

 .3009لمدراس ت كالبحكث األستراتيجي , 

   العراقيػػػػػ  كاألمػػػػف العربػػػػػ   ػػػػ  األعػػػػػكاـ  -أنطػػػػكن , هػػػػػػ ككردسػػػػم ت, الحػػػػػرب اإليرانيػػػػ
, ترجمػ : العميػد المتق عػد أالستراتيجي  كال يػ رات السي سػي : المض ميف 0891-0899

 .0880, مركز الدراس ت العسكري  ,ليس, دمشؽ ن    أيكب

  , ب  ػػػؿ بػػػ بيؼ, القػػػكة العسػػػكري  كسي سػػػ  الط قػػػ : بػػػكتيف كالبحػػػث عػػػف العظمػػػ  الركسػػػي
, أبػػػػكظب , مركػػػػز االمػػػػ رات لمدراسػػػػ ت كالبحػػػػكث 10سمسػػػػم  دراسػػػػ ت مترجمػػػػ : العػػػػدد 

 .3000االستراتيجي , 

 القػػ هرة,  , ترجمػ : مصػػطف  لقمػ ف احمػػد,3تػ ري  العػػراؽ المع صػر البعػػث كالسػػمط , ج
 .3008مكت ب العراق , دار مصر لمطب ع  , مؤسس  مصر مرتض  ل

   جػػػكف جػػػ ر ر, الصػػػيف كايػػػراف.. شػػػريك ف قػػػديم ف  ػػػ  عػػػ لـ مػػػ  بعػػػد األمبري ليػػػ , سمسػػػم
, ابػػػػػػػك ظبػػػػػػػ , مركػػػػػػػز األمػػػػػػػ رات لمدراسػػػػػػػ ت كالبحػػػػػػػكث 29دراسػػػػػػػ ت مترجمػػػػػػػ : العػػػػػػػدد 

 .3008األستراتيجي , 

   يػػ , ترجمػػ : كتقػػديـ د. االيران -ركبػػرت اكلسػػف, المسػػ ل  الكرديػػ   ػػ  العالقػػ ت التركيػػ
دار ئػػ راس لمطب عػػػػ  كالنشػػر , مطبعػػػػ  كزارة التربيػػ  ,  الػػػعراؽ, –محمػػد احػػػس ف ,اربيػػؿ 

3000. 



 

 

  : عبد الرحيـ  الحمران  كآ ريف, لمحػ ت مػف حيػ ة اإلمػ ـ ال مينػ  )قػدس سػر (, ترجمػ
 .3001لجن  الغدير, بيركت دار الغدير لمطب ع  كالنشر كالتكزي  ,

  ال طػػػ ب المتغيػػػر  ػػػ  ايػػػراف, سمسػػػم  دراسػػػ ت  -ئ , االسػػػالمكي  كالحداثػػػ : رهنػػػؾ رجػػػ
 .3000, أبكظب , مركز االم رات لمدراس ت كالبحكث االستراتيجي , 13مترجم : 

 ترجمػػػ : مصػػػطف  0 يبػػػ  مػػػ ر, تػػػ ري  العػػػراؽ المع صػػػر: العهػػػد الجمهػػػكرم االكؿ ج ,
بعػػػػ  دار مصػػػػر نعمػػػػ ف احمػػػػد, مصػػػػر, مؤسسػػػػ  مصػػػػر مرتضػػػػ  لمكتػػػػ ب العراقػػػػ , مط

 .3008لمطب ع  , 

  ك مراف ت رم , دكر تصدير المي      السي سػ  االيرانيػ  ال  رجيػ  تجػ   مجمػس التعػ كف
, أبػػػكظب  مركػػػز االمػػػ رات 99لػػػدكؿ ال مػػػي  العربػػػ , سمسػػػم  دراسػػػ ت ع لميػػػ , العػػػدد 

 .3006لمدراس ت كالبحكث االستراتيجي , 

 ت  كتككينػ  كدكر , سمسػم  دراسػ ت مترجمػ  كنيث ك تزم ف, الحرس الثكرم اإليران : نشأ
, ترجمػػ : مركػػز اإلمػػ رات لمدراسػػ ت كالبحػػكث أالسػػتراتجي , أبػػكظب , مركػػز االمػػ رات 2

 .0886لمدراس ت كالبحكث االستراتيجي , 

  , كيتميف ت لم ج, كقت اال الؽ: التهديد االيران  لمضيؽ هرمز, سمسم  دراسػ ت ع لميػ
 .3008 رات لمدراس ت كالبحكث االستراتيجي , , أبكظب , مركز االم92العدد 

  د.   طمػػ  مضػػر, القػػ هرة اصػػدارات  :مػػ رتف جػػ ؾ, حينمػػ  يحكػػـ الصػػيف العػػ لـ, ترجمػػ
 .3000سطكر الجديدة النشر, 

   اإليرانػػ , ترجمػػ :  –مجيػػد  ػػدكرم, حػػرب ال مػػي : جػػذكر كمضػػ ميف الصػػراع العراقػػ
 .3009, 3  , طدار المرتض -كليد   لد احمد, بغداد, مكتب  مصر

  مصػػػطف   :, ترجمػػػ :3009-0801ه لػػػ   تػػػ ح, ك رانػػػؾ ك سػػػك, مػػػكجز تػػػ ري  العػػػراؽ
 .3006لقم ف احمد, بغداد, دار المرتض , 



 

 
 

  , ه نز يمكس, مص در الط ق  النككي : نظرة ع لمي  كأقميمي , الط ق  النككيػ   ػ  ال مػي
 .3008أبكظب , مركز االم رات لمدراس ت كالبحكث االستراتيجي , 

  , كيمفػػػرد, بك تػػػ , مػػػف يحكػػػـ ايػػػراف؟: بنيػػػ  السػػػمط   ػػػ  الجمهكريػػػ  االسػػػالمي  االيرانيػػػ
, أبػػػػػػػػكظب , مركػػػػػػػػز االمػػػػػػػػ رات لمدراسػػػػػػػػ ت كالبحػػػػػػػػكث 09سمسػػػػػػػػم  دراسػػػػػػػػ ت مترجمػػػػػػػػ : 

 .3002االسترتيجي , 

  ,سي سػػ  الدكليػػ , المحتممػػ  ل زمػػ  السػػكري , ال التػػأثيراتاحمػػد قنػػديؿ, مسػػتكي ت متعػػددة
 .3003, الق هرة, مؤسس  األهراـ, اكتكبر 080العدد 

   بغػػداد, مكتػػب الثق  ػػ  كاإلعػػالـ, 2جدليػػ  العالقػػ  مػػ  إيػػراف, سمسػػم  الثق  ػػ  السي سػػي ,
 المجمس اإلسالم  العراق , بال ت ري .

 لػػد عبػػدالعظيـ, التػػداعي ت االقميميػػ  لمكجػػكد االمريكػػ   ػػ  العػػراؽ, السي سػػ  الدكليػػ   , 
 .0888,الق هرة, مؤسس  االهراـ,  تشريف االكؿ / 091العدد 

  صػػػػ  ين ز محمػػػػد احمػػػػد, عػػػػ برة لمحػػػػدكد: التػػػػ ثيرات الط ئفيػػػػ  ل زمػػػػ  السػػػػكري   ػػػػ  دكؿ
 .3003, الق هرة, مؤسس  االهراـ, أكتكبر080الجكار, السي س  الدكلي , العدد 

 حميػػػػؿ لصػػػػن ع  القػػػػرار, عبػػػػدا  يكسػػػػؼ سػػػػهر محمػػػػد, السي سػػػػ  ال  رجيػػػػ  االيرانيػػػػ : ت
 .  0888, الق هرة, مؤسس  االهراـ,  تشريف االكؿ 029السي س  الدكلي , العدد 

   عم  ه دم حميدم الشكراكم, طبيع  ك صػ ئص النظػ ـ السي سػ  العراقػ , ب بػؿ, كميػ
 .3003الق نكف, ج مع  ب بؿ, 

  الممػػػػؼ  كػػػػ ب  ال ػػػػكرم, مؤشػػػػرات أجتم عيػػػػ  كأقتصػػػػ دي  م تػػػػ رة  ػػػػ  البمػػػػداف العربيػػػػ(
, بيػػػػركت, مركػػػػز دراسػػػػ ت الكحػػػػدة 109(, المسػػػػتقبؿ العربػػػػ , العػػػػدد 039االحصػػػػ ئ  

 .3002العربي , تشريف الث ن 



 

 

   هش ـ بشير,  س ئر مشترك : التداعي ت األقتص دي  األقميمي  ل زم  السكري , السي سػ
 .  3003, الق هرة, مؤسس  االهراـ, أكتكبر080الدكلي , العدد 

  أحمػػػػد محمػػػػكد ابػػػػراهيـ حمدكنػػػػ , السي سػػػػي  االيرانيػػػػ  تجػػػػ   العػػػػراؽ  ػػػػ  ظػػػػؿ االحػػػػتالؿ
 ػػػ  المتغيػػػرات الجيكسي سػػػي , رسػػػ ل  م جسػػػتير  ػػػػ   دراسػػػ  3000 -3002االمريكػػػ  

 مسػػػػطيف, عمػػػػ دة الدراسػػػػ ت العميػػػػ   –دراسػػػػ ت الشػػػػرؽ االكسػػػػط ) يػػػػر منشػػػػكرة(,  ػػػػز  
 .3003مـك السي سي  ج مع  االزهر, كالبحث العمم , كمي  االداب كالع

   رضػػػ  محمػػػد السػػػيد سػػػميـ, الجغرا يػػػ  السي سػػػي  لمعػػػراؽ دراسػػػ   ػػػ  المحػػػددات المك نيػػػ
مح  ظػػػػ   ,لكظػػػػ ئؼ الدكلػػػػ , رسػػػػ ل  م جسػػػػتير  ػػػػ  الجغرا يػػػػ  ) يػػػػر منشػػػػكرة(, مصػػػػر

 .3009الشرقي , كمي  االداب, ج مع  الزق زيؽ , 

 سػػي  كالدكلػػ  العراقيػػ , دراسػػ  سي سػػ  مق رنػػ  عػػ مر قػػ در بػػ جالف, طبيعػػ  االنظمػػ  السي 
   العمـك السي سي , رس ل  م جستير    العمـك السي سػي  ) يػر منشػكرة(,   الػدانم رؾ, 

 .3000كمي  الق نكف كالسي س , االك ديمي  العربي  المفتكح ,

   اإليرانيػػ   ػػ  ظػػؿ –عبػػد الػػرحمف عبػػد الكػػريـ عبػػد السػػت ر العبيػػدم, العالقػػ ت العراقيػػ 
, رس ل  م جستير  ػ  العمػـك السي سػي  ) يػر 3000-3002االحتالؿ األمريك  لمعراؽ 

, ج معػػ  الشػػرؽ األكسػػط,  منشػػكرة(, عمػػ ف, قسػػـ العمػػـك السي سػػي , كميػػ  اإلدارة كالعمػػـك
3000. 

  عبػػدا   ػػ ل  المطيػػرم, أمػػف ال مػػي  العربػػ  كالتحػػدم النػػككم االيرانػػ , رسػػ ل  م جسػػتير
 اآلدابمنشػػػػكرة(, عمػػػػ ف, ج معػػػػ  الشػػػػرؽ االكسػػػػط, كميػػػػ   ) يػػػػر  ػػػػ  العمػػػػـك السي سػػػػي 

 ,  .3000كالعمـك



 

 
 

   عػػدن ف رمػػيض  رنػػكب الشػػحم ن , السي سػػ  ال  رجيػػ  لػػدكؿ مجمػػس التعػػ كف ال ميجػػ
, رس ل  م جستير    العمـك السي سي  ) يػر منشػكرة(, بغػداد 3003-3009تج   ايراف 

 3001كمي  العمـك السي سي , ج مع  بغداد,  –

  احمػػػػػد شػػػػػك ر , العػػػػػراؽ: تػػػػػداعي ت مػػػػػ  بعػػػػػد األنت  بػػػػػ ت البرلم نيػػػػػ  كقػػػػػرب األنسػػػػػح ب
, ابػػػػػك ظبػػػػػ , مركػػػػػز األمػػػػػ رات 028األمريكػػػػػ , سمسػػػػػم  مح ضػػػػػرات األمػػػػػ رات, العػػػػػدد 

 .3000لمدراس ت كالبحكث األستراتيجي , 

  ضػػرات االمػػ رات, العػػػدد جػػ رم سػػ مكر, مكاجهػػ  التحػػػدم النػػككم االيرانػػ , سمسػػػم  مح
 .3006االم رات لمدراس ت كالبحكث االستراتيجي ,  , أبكظب , مركز003

  , جكف الرج, م  مدل قدرة ايراف عم  تطكير المكاد ال  صػ  ب ألسػمح  النككيػ  كتقني تهػ
, ابػػػػػك ظبػػػػػ , مركػػػػػز األمػػػػػ رات لمدراسػػػػػ ت 009سمسػػػػػم  مح ضػػػػػرات األمػػػػػ رات, العػػػػػدد 

 .3009كالبحكث األسترتيجي , 

  رشيد ال  لدم, العراؽ كاالمبراطكري  االمريكي : هػؿ يسػتطي  االمريكيػكف العػرب التػ ثير
,  002   السي س  االمريكي     الشػرؽ االكسػط؟, سمسػم  مح ضػرات االمػ رات, العػدد 

 .3009أبكظب , مركز االم رات لمدراس ت كالبحكث االستراتيجي , 

 : االنعك سػػػػ ت االمنيػػػػ  عمػػػػ  دكلػػػػ  االمػػػػ رات  ريتشػػػػ رد رسػػػػؿ, البرنػػػػ م  النػػػػككم االيرانػػػػ
, 008العربيػػػ  المتحػػػدة كمنطقػػػ  ال مػػػي  العربػػػ , سمسػػػم  مح ضػػػرات االمػػػ رات, العػػػدد 

 .3009أبكظب , مركز االم رات لمدراس ت كالبحكث االستراتيجي , 

   االيرانيػػػ  نظػػػرة الػػػ  الػػػكرا  نظػػػرة الػػػ  االمػػػ ـ,  – مينػػػت ليفيريػػػت, العالقػػػ ت االمريكيػػػ
, أبػكظب , مركػز االمػ رات لمدراسػ ت كالبحػكث 000ح ضرات االم رات, العدد سمسم  م

 .3009االستراتيجي , 



 

 

   مح ضػػػرات     كينيػػػث ك تزمػػػ ف, سػػػين ريكه ت المسػػػتقبؿ المحتممػػػ   ػػػ  العػػػراؽ, سمسػػػم
, أبػػػػػكظب , مركػػػػػز االمػػػػػ رات لمدراسػػػػػ ت كالبحػػػػػكث االسػػػػػتراتيجي , 89االمػػػػػ رات, العػػػػػدد 

3006  . 

 ,االيرانيػػ  نحػػك تبنػػ  كاقعيػػ  جديػػدة, سمسػػم   -العالقػػ ت االمريكيػػ   محمػػكد مكنشػػيبكرم
, أبػػػػػكظب , مركػػػػػز االمػػػػػ رات لمدراسػػػػػ ت كالبحػػػػػكث 023مح ضػػػػػرات االمػػػػػ رات, العػػػػػدد 

 .3000االستراتيجي , 

  مميحػػػ  بتمػػػ  الطػػػكف ايشػػػيؽ, سي سػػػ  تركيػػػ  ال  رجيػػػ  كانعك سػػػ ته , سمسػػػم  مح ضػػػرات
ااألمػػ رات لمدراسػػ ت كالبحػػكث األسػػتراتيجي , , ابػػك ظبػػ , مركػػز 019األمػػ رات, العػػدد 

3000. 

  : كالكاقػػػ  كالم ػػػ طر, كاشػػػنطف, صػػػندكؽ النقػػػد الػػػدكل ,   اآلمػػػ ؿا ػػػ ؽ األقتصػػػ د العػػػ لم
3002. 

   الشػػػػ رق , مركػػػز ال مػػػػي  لمدراسػػػػ ت,  3000 – 3008التقريػػػر األسػػػػتراتيج  ال ميجػػػ ,
 .3000 دار ال مي  لمصح    كالطب ع  كالنشر,

   الشػػػػ رق , مركػػػز ال مػػػػي  لمدراسػػػػ ت,  3000 – 3000التقريػػػر األسػػػػتراتيج  ال ميجػػػ ,
 .3000دار ال مي  لمصح    كالطب ع  كالنشر, 

   الشػػػػ رق , مركػػػز ال مػػػػي  لمدراسػػػػ ت,  3003 – 3000التقريػػػر األسػػػػتراتيج  ال ميجػػػ ,
 .3003دار ال مي  لمصح    كالطب ع  كالنشر, 

  السي سػػػي    , القػػػ هرة, مركػػػز الدراسػػػ ت 3008 – 3009العربػػػ   التقريػػػر األسػػػتراتيج
 .3000كاألسترتيجي   ب ألهراـ, 

  3003صندكؽ النقد العرب ,  ب ,, أبك ظ3003التقرير االقتص دم العرب  المكحد. 



 

 
 

  ,طرا ػػػ , التقريػػػر االقتصػػػ دم العربػػػ  المكحػػػد ج معػػػ  الػػػدكؿ العربيػػػ , االم نػػػ  الع مػػػ  كا 
 .3003الق هرة, 

 ف شهشػػػكارم, القكميػػػ ت  ػػػ  ايػػػراف, كالحقػػػكؽ السي سػػػي , سمسػػػم  تقػػػ رير, الدكحػػػ , كػػػ مرا
 .3002مركز الجزيرة لمدراس ت, 

 

   حسيف دركيش الع دل , العالق ت العراقي  االيراني  بيف نظري  الجػدار الجيكسي سػ  الػ
   9/0/3003, مكق  صدل العراؽ, الستراتيجي نظري  القكة 

  حمػػػزة مصػػػطف , مػػػ   شػػػمت طهػػػراف  ػػػ  تحقيقػػػ  بػػػ لحرب مػػػ  العػػػراؽ حققتػػػ  بعػػػد الغػػػزك
 .39/2/3002, 03929االمريك , الشرؽ االكسط )لندف(, العدد 

  ( مميػػػكف نسػػػم , كك لػػػ  االنبػػػ   الككيتيػػػػ  9903) كصػػػؿ الػػػ  3003سػػػك ف ايػػػراف لعػػػ ـ
20/9/3003. 

   شػػػػػػػػبك  االعػػػػػػػػالـ العراقػػػػػػػػ ,  ,0899العػػػػػػػػراؽ كايػػػػػػػػراف يتفقػػػػػػػػ ف عمػػػػػػػػ  تكقيػػػػػػػػ  اتف قيػػػػػػػػ
39/3/3001. 

  , المػػ لك  يبػػدأ زيػػ رة الػػ  ايػػراف كسػػط  ال ػػ ت عميقػػ  دا ػػؿ مككنػػ ت التحػػ لؼ الشػػيع
 .9/03/3002, 03980الشرؽ االكسط )لندف(, العدد 

   مق بم  إذاعBBC  ) 01/0/3009م  سم ح  السيد عبد العزيزالحكيـ )قدس سر. 

   مع رضػػػػ  تتػػػػداكؿ سػػػػين ريكه ت حػػػػرب كاشػػػػنطف هيػػػػكا عزيػػػػز, تنظيمػػػػ ت كرديػػػػ  ايرانيػػػػ
 .3009تمكز  39, 00 929المحتمم  م  طهراف, الشرؽ االكسط  )لندف(, العدد 

 : كرد عمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  المكقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  التػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ لWWW.sotaliraq.com/nobile-

item.php2.id=101640=2xxc1io4c 

 
 
 



 

 

  ادارة العتبػػػ ت المقدسػػػ   ػػػ  تػػػـ عقػػػد جمسػػػ  بػػػيف الب حػػػث كمحسػػػف نظػػػ  ت  مػػػدير عػػػ ـ
بعػػػػدد الب حػػػػث كقػػػػد تػػػػـ تزكيػػػػد  09/0/3002مؤسسػػػػ  الحػػػػ  كالزيػػػػ رة االيرانيػػػػ  بتػػػػ ري  

 .3002كلغ ي  ع ـ  3001الزائريف لمعتب ت المقدس     العراؽ مف ع ـ 

 016  , كرد 09/2/3009طػػ ئرة عراقيػػ   ػػ  ايػػراف, المنتػػدل العربػػ  لمتػػدريب كالتسػػمي ,
 عم  المكق  الت ل :

www.defense-qab.com/vb/tbreads/1596 

  اسػػػػػ م  مهػػػػػدم, ك ػػػػػد عراقػػػػػ   ػػػػػ  طهػػػػػراف لبحػػػػػث الحػػػػػدكد, كشػػػػػط العػػػػػرب كالطػػػػػ ئرات
 كرد عم  المكق  الت ل : 9/03/3009

www.ankawawa.com/farum/index.php?topic=cl27960,wapc 

  , ايػػراف: ال يكجػػد أم أسػػير عراقػػ  مػػف اسػػرل الحػػرب العراقيػػ  ػ االيرانيػػ , اذاعػػ  دجمػػ
 , كرد عم  المكق :00/9/3000

www.dijlh -net/shawthaead-phpl844635 

 -  ايػػػػراف كالمجنػػػػ  الدكليػػػػ  لمصػػػػميب االحمػػػػر تستعرضػػػػ ف قضػػػػي  اسػػػػرل الحػػػػرب االيرانيػػػػ
كرد عمػػ  المكقػػ   3/2/3001)بيػػ ف( مكقػػ  المجنػػ  الدكليػػ  لمصػػميب االحمػػر, العراقيػػ  
 الت ل :

www.icrc.org/ara/resources/documents/misc/swqbsw.htw 

  عراقػػ  ال يزالػػكف اسػػرل  ػػ  ايػػراف, مكقػػ  شػػبك  ا بػػ ر الن صػػري ,  100البرلمػػ ف: نحػػك
 , كرد عم  المكق  الت ل :9/00/3002

www.nasiriyah.org/ava/post/38227 

   مميػػػ ر دكالر  ػػػالؿ االشػػػهر االكلػػػ  مػػػف  6.3التبػػػ دؿ التجػػػ رم بػػػيف العػػػراؽ كايػػػراف بمػػػ
 , كرد عم  المكق  الت ل :31/00/3002السن  الف رسي  الح لي , مكسكع  العراؽ 

 www.facaeiraq.com/inews.php?id=2233370  

http://www.ankawawa.com/farum/index.php?topic=cl27960,wapc


 

 
 

  00/3/3001بػػ ر العػػ لـ, تكسػ  مرتقػػب  ػػ  العالقػػ ت التج ريػػ  بػيف العػػراؽ كايػػراف, ا ,
 كرد عم  المكق  الت ل :

www.akhbaralaalam.net/?atype=haberxAvtioleID=70638 

   مدينػػػ  العػػػ ب كسػػػط مدينػػػ  ب بػػػؿ, درر العػػػراؽ,  إلنشػػػ  تكقيػػػ  عقػػػد مػػػ  شػػػرك  ايرانيػػػ
 كرد عم  المكق  الت ل : 30/03/3002

www.dorar-a/iraq.net/threads/237086 

 كرد عمػػػ   33/9/3002اتف قيػػػ  لتصػػػدير الغػػػ ز االيرانػػػ  لمعػػػراؽ,  التكقيػػػ  عمػػػ  اكبػػػر
 المكق  الت ل :

www.yahosein.com/vb/shovthread.php?t=1898274 

   مميػػػ ر دكالر, مكسػػػكع   01حجػػػـ التبػػػ دؿ االقتصػػػ دم بػػػيف ايػػػراف كالعػػػراؽ سػػػيرتف  إلػػػ
 كرد عم  المكق  الت ل : 9/9/3002االقتص د 

www.al-offak.com/main/avtides.aspx?article_no=14335 

  , الحككمػػػػ  العراقيػػػػ  تعتػػػػرؼ بكجػػػػكد اسػػػػرل عػػػػراقييف  ػػػػ  ايػػػػراف, مكقػػػػ  المػػػػرابط العراقػػػػ
 , كرد عم  المكق  الت ل :9/00/3003

www.almorabit.com/mainlindex.php/a/uaabit-avabic-news/38-

2010-06-01-21-520-06/11833-2012-11-01-70-08-25-html. 

 رلم ف: ترسيـ الحدكد, كممفػ ت الطػ ئرات العراقيػ   ػ  ايػراف ابػرز ممفػ ت عبػد  رجي  الب 
كرد عمػػ  المكقػػ  , 06/03/3002المهيػػ ف  ػػالؿ زي رتػػ  لبغػػداد, مكقػػ  المصػػدر نيػػكز 

 الت ل :

 www.I.news.net/index.php/policy/36852.html 

   الديكاني  تدرس مػ  الج نػب االيرانػ  امك نيػ  اد ػ ؿ شػرك ته  االسػتثم ري  لتنفيػذ مشػ ري
 , كرد عم  المكق  الت ل :03/2/3001زراعي , المربد, 

www.almirbad.com/news/view.aspx?cdate=12032014x?cdate12032

014xid=ed41758ebf99-4244-arr827d9bo94784f 

http://www.i.news.net/index.php/policy/36852.html
http://www.i.news.net/index.php/policy/36852.html


 

 

 كرد  36/0/3001عػراؽ كايػراف  ػالؿ شػب ط, اال بػ ر )العػراؽ( , زي رات متب دل  بيف ال
 عم  المكق  الت ل :

www.alakihbaar.orglhowel2014/1/261795html   

  ,كرد عمػػػ   08/2/3001زيػػػ رة الشػػػرك  االسػػػتثم ري  االيرانيػػػ , هيئػػػ  اسػػػتثم ر كركػػػكؾ
 المكق  الت ل :

www.investkivkuk.com/index.php?option=comcontentxview=avtid

exid=477 

  ايػػراف الم ليػػ ,  بأزمػػ سػػميرة عمػػ  منػػدم, قطػػ ع السػػي ح  الدينيػػ   ػػ  العػػراؽ يتػػأثر سػػمب ن
 كرد عم  المكق  الت ل : 3/00/3003اذاع  العراؽ الحر, 

www.iraqhurr.mobi/a/247591170html  

  ,السػػػػػػػي ح  تكقػػػػػػػ  اتف قيػػػػػػػ ت مػػػػػػػ  ايػػػػػػػراف ب صػػػػػػػكص السػػػػػػػي ح  الدينيػػػػػػػ , المػػػػػػػدل بػػػػػػػرس
 , كرد عم  المكق  الت ل :39/9/3002

www.sotaaliraq.com/mobile-news.php?id=109956#ixzzcyfA 

Otlanqo. 

   شػػركIREEE  , كرد عمػػ   9/03/3002تر ػػب ب السػػتثم ر  ػػ  الديكانيػػ , اال ب ريػػ
 :المكق  الت ل 

www.itfhnews.com/index.php?paqa=avtilexid=11076#sthash.130dI

MUQVT.dpuf 

  شػػرك  ايرانيػػ  تبحػػث مػػ  اسػػتثم ر البصػػرة تجهيػػز شػػرك ت الػػنفط كالغػػ ز ب ن بيػػب النقػػؿ
 المكق  الت ل : , كرد عم 3/9/3000ال  ص , كن , 

 www.wna-news.com/inanews/newsphp?extend28119010#sthash 

.4AO.nkpR.dpuf 

  العػراؽ(,  شرك  س يب  االيراني  تدشف  ط انت جه  مػف السػي رات إلػ  العػراؽ, المػكاطف(
 كرد عم  المكق  الت ل : 09/9/3002

www.almowatennews.com/index.php/2.13. 

http://www.itfhnews.com/index.php?paqa=avtilexid=11076#sthash.130dIMUQVT.dpuf
http://www.itfhnews.com/index.php?paqa=avtilexid=11076#sthash.130dIMUQVT.dpuf
http://www.almowatennews.com/index.php/2.13


 

 
 

 , ي   بيف العراؽ كايراف:. الدكا   كاالسب ب, المكقػ  الش صػ  حرب الم ص حب الربيع
 لص حب الربيع  كم  كرد    المكق  الت ل :

www.watersexpert.se/lran.htw     

   االيرانيػ ,  -ر  ت مػف ضػح ي  الحػرب العراقيػ  900الصميب االحمر تؤكد العثكر عم
 كرد عم  المكق  الت ل : 9/9/3002, 2980المدل )العراؽ(, العدد 

 www.almadapapr.net/ar/news/444198 

 : عبدالم لؾ التميم , المي   المشترك  بيف العراؽ كايراف, كرد    المكق  الت ل 

www.aljaredah.com./paper php? source= alkbar&mlf= interpage& 

sid=15544.  

  العػػػػراؽ كايػػػػراف يتفقػػػػ ف عمػػػػ   ػػػػت  مك تػػػػب سػػػػي حي  كر ػػػػ  الرسػػػػـك عػػػػف الػػػػزكار, البيػػػػ ف
 , كرد عم  المكق  الت ل :33/6/3002)العراؽ(, 

 www.albayaniq.com?p=10582 

 كرد عمػػػ   09/1/3003 ت االيرانيػػػ  تسػػػهيالت اضػػػ  ي , دنػػػ نير, العػػػراؽ يمػػػن  الشػػػرك
 المكق  الت ل :

www.dananernws.com/Neus_Details.php?ID=369 

  مكقػػػػػ  الجزيػػػػػرة نػػػػػت, 3002  ضػػػػػؿ مشػػػػػعؿ, اسػػػػػرل عراقيػػػػػكف اطمقػػػػػتهـ ايػػػػػراف عػػػػػ ـ ,
 كرد عم  المكق  الت ل :, 31/8/3008

 www.aljazeera.netlnews/pagas/4728914d-cb33-4281-9fde-lcavf8d 

499020 

  لييػ ف: القكاسػـ الثق  يػ  كالدينيػ  بػيف العػراؽ كايػراف تشػكؿ  رصػ  من سػب  لمتعػ كف, قنػ ة  
 كرد عم  المكق  الت ل : 32/3/3009الفرات الفض ئي  العراقي , 

www1.alforattv.net/modules/news/avtxle.php?staryid=18535 

  ػػػػالح الشػػػػيب ن , الممحقيػػػػ  التج ريػػػػ  االيرانيػػػػ   ػػػػ  بغػػػػداد نعمػػػػؿ عمػػػػ  مسػػػػ عدة التجػػػػ ر 
 كالمستثمريف العراقييف لمتع مؿ م  الشرك ت االيراني , كرد عم  المكق  الت ل :

www.aluutmar.com/index.php?id=288930  

http://www.watersexpert.se/lran.htw
http://www.almadapapr.net/ar/news/444198
http://www.almadapapr.net/ar/news/444198
http://www.albayaniq.com/?p=10582
http://www.albayaniq.com/?p=10582
http://www.dananernws.com/Neus_Details.php?ID=369
http://www.aluutmar.com/index.php?id=288930


 

 

  القنصؿ االيرانػ   ػ  البصػرة: التبػ دؿ التجػ رم اسػهؿ مػ  اقمػيـ كردسػت ف, مكقػ  صػكت
 -كرد عم  المكق  الت ل : 09/3/3000العراؽ, 

www.sotaliraq.com/iraq-news.php?id=16232#ixzz2xivkGEWN 

 11/4/2013عػراؽ لمح  عػف العالقػ ت الصػيني  العراقيػ , مكقػ  سػف رة الصػيف  ػ  ال ,
 :كرد عم  المكق  الت ل 

 http://iq.chineseembassy.org/ara/zygx/zygx 

  ,مػػػػػػػ  قصػػػػػػػ  الطػػػػػػػ ئرات العراقيػػػػػػػ  التػػػػػػػ  لجػػػػػػػأت إلػػػػػػػ  ايػػػػػػػراف؟, مكقػػػػػػػ  عػػػػػػػراؽ القػػػػػػػ نكف
31/03/3000. 

 سػػػػػتثم ري  مػػػػػ  شػػػػػرك ت ايرانيػػػػػ , المسػػػػػم , محػػػػػ  ظ البصػػػػػرة يبػػػػػـر عػػػػػددان مػػػػػف العقػػػػػكد اال
 , كرد عم  المكق  الت ل :09/9/3002

www.almasalah.com/av/news/15838/ 

   محمػػد الصػػكاف, العقكبػػ ت االمريكيػػ  عمػػ  ايػػراف تػػنعكس سػػمب ن عمػػ  السػػي ح  الدينيػػ   ػػ
 كرد عم  المكق  الت ل : 3002-2-0كربال , مكق  نق ش, 

 www.niqash.org.articles/?id=3003xlang=ar 

 العػػػػ ط , العالقػػػػ ت العراقيػػػػ  االيرانيػػػػ  بػػػػيف البمػػػػديف, مكقػػػػ  الجزيػػػػرة نػػػػت,  محمػػػػكد عبػػػػد
01/3/3009. 

  رصػػػ  اسػػػتثم ري   ػػػ  اعمػػػ ر العػػػراؽ, كك لػػػ  انبػػػ    مسػػػؤكؿ: الشػػػرك ت االيرانيػػػ  لػػػديه 
 كرد عم  المكق  الت ل : 01/2/3001  رس, 

 www.arabic-farsnews.com/newstext.aspx?nn=9211117792# 

sthash.noouOD37dpuf 

  ,كرد عمػ   20/0/3002ممف ت االسرل بيف العػراؽ كايػراف, مكقػ  شػبك  ا بػ ر العػراؽ
 www.aliraqnews.comالمكق  الت ل : 

 : ميث ؽ سعد آب د, مكق  المعر  , كرد عم  المكق  الت ل 

 www.marefa.org/index.php/ 

http://iq.chineseembassy.org/ara/zygx/zygx
http://iq.chineseembassy.org/ara/zygx/zygx
http://www.almasalah.com/av/news/15838/
http://www.niqash.org.articles/?id=3003xlang=ar
http://www.niqash.org.articles/?id=3003xlang=ar
http://www.marefa.org/index.php/
http://www.marefa.org/index.php/


 

 
 

   مميػػػ ر دكالر, راديػػػك  ػػػ رس  09ميػػػزاف التبػػػ دؿ التجػػػ رم بػػػيف ايػػػراف كالعػػػراؽ يصػػػؿ إلػػػ
 لت ل :المكق  ا , كرد عم 32/3/3001ب لمغ  العربي , 

www.arabic.farsnews.com/newstext.aspx?nn=92111147140  

   ن ئػػػػب رئػػػػيس اقمػػػػيـ كردسػػػػت ف: تبػػػػ دؿ الزيػػػػ رات بػػػػيف ايػػػػراف كالعػػػػراؽ مؤشػػػػر عمػػػػ  مت نػػػػ
 الت ل : كرد عم  المكق  09/1/3008عالق ت البمديف , مكق  حككم  اقميـ كردست ف 

www.krg.orglald.aspx2.a=28916a1=148r=818s=010000 

  , اذار  39نػػكرم المػػ لك  يحفػػز الشػػرك ت االيرانيػػ  لالسػػتثم ر  ػػ  العػػراؽ, مكقػػ  كيكػػ
  www.ar.wikinews.org/wiki , كرد عم  المكق  الت ل :3008

 المصا(  بالمغ  ال:نبي  .2
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 09-6 0899 -0830 اإليراني  – العراقي  العالق ت  :األول المبحث
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 090-061 كالثق  ي  الديني  العالق ت :الثالث المبحث
 061 كالديني  السي حي  العالق ت: األكؿ المطمب
 069 تم عي االج العالق ت: الث ن  المطمب

 093 التع كف استمراري  :األول المبحث
 099 الصراع احتم ؿ :الثاني المبحث
 089 ال  تم 

 300 المص در
 330 المحتكي ت

 
 




