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ُِّموا ػاَلا َأْىِلياا  ل تُسا تاأِْوُسوا وا اس ْ َّتذ ت بُُيوِتُُكْ حا

ذُُكْ  ْْيٌ م ِمُُكْ خا َذُرو ا ذا لذُُكْ تاكا اؼا  (( م

  

 ضدق هللا امؼظمي

 [72]امنور :                                                                 
  

  



3 
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السياسة الخارجية اليراف تجاه العراؽ مرت بمراحل  متباينة تبعا للظروؼ التي ولدتها   المقدمة:
تلك المراحل وعلى ىذا االساس ندرج في بحثنا تلك المراحل التي تكلمت عن تلك السياسة 
 االيرانية تجاه العراؽ ومن المشوؽ للقارئ والدارس في مجاؿ ىذا البحث الحديث عن التغييرات

والتحوالت التي اتجهت فيها النخب السياسية الحاكمة واألوساط اإليرانية التي توالت في الحكم 
لتلك التحوالت وندرج األىداؼ واألىمية على حد سواء في ىذا المجاؿ وما آؿ اليو البحث في 

 مباحثو الثالث. 
 تمكنت وكيف ،ةاإليراني السياسة محددات معرفة يمكن راسةالد ىذه خالؿ من :البحث أىمية

 العراؽ تجاه اإليرانية السياسةفي  االختالؼ مستوى على لتعرؼواالعراؽ ، في الوضع على التأثير من
 .للعراؽ األمريكي االحتالؿ وبعد قبل

 السياسة أىداؼ على التعرؼوىي   األىداؼ تحقيق إلى ى البحث سع :بحثال أىداؼ
 اإلطالعو  العراؽ تجاه اإليرانية التدخالت عليها تقـو التي المحددات إبرازو  العراؽ تجاه اإليرانية

 تجاه والعربي الدولي الموقف توضيح و  العراؽ تجاه المستخدمة اإليرانية السياسة أدوات على
  .العراؽ في اإليرانية السياسة

في ىذا البحث اعتمدنا المنهج التاريخي الذي اعتمد على العديد من   :البحث منهجية
 لتي ايدت واكدت االحداث السياسية لتي سعى اليها البحث ظزالتواريخ ا

تمثلت اشكالية البحث في االسئلة التي سنوردىا تباعا في موضوع السياسية  اشكالية البحث :
 االيرانية تجاه العراؽ:

 ؟2003ماىو ىدؼ السياسة االيرانية تجاه العراؽ في العاـ  -1
 ؟2003ة االيرانية تجاه العراؽ في العاـ ما التحوالت التي جرت في تلك السياس -2
 .العراقية – اإليرانية العالقات مستقبل شراؼاست -5

 ىيكلية البحث:
قدمنا في ىذا البحث االطر المنهجية التي تعرفنا على مدى الكيفية التي طرحت فيها ىذه 

يرانية تجاه المواضيع اما في المبحث االوؿ الذي كاف تحت مسمى التطور التاريخي للسياسة اإل
،  1979و1943العراؽ وفي مطلبو االوؿ انتقلنا الى السياسة االيرانية تجاه العراؽ للمدة مابين 

وفي المبحث الثاني الذي كاف تحت مسمى المتغيرات المؤثرة في السياسة الخارجية االيرانية تجاه 
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الجيبولوتيكي والمتغير  العراؽ وفي مطلبو االوؿ اخذنا المتغيرات الداخلية التي تشمل المتغير
االقتصادي والمتغير العسكري والمتغير العقيدي وفي المطلب الثاني بحثنا في المتغيرات الخارجية 
وتشمل المتغير االمريكي والمتغير التركي والمتغير الخليجي وفي المبحث الثالث انتقلنا الى السياسة 

كرت في ثنايا ىذا البحث وبعدىا استنتجنا البعض االيرانية تجاه التطبيق وحددنا فيها المطالب التي ذ 
 من الفقرات الخاصة في البحث والبعض من التوصيات المهمة التي طرحناىا في متن البحث .
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 المبحث األوؿ: 
 :تجاه العراؽ اإليرانيةالتطور التاريخي للسياسة 

 : وؿ المطلب اال
 . 1979-1943 لألعواـالسياسة االيرانية تجاه العراؽ  

اإليرانية منذ اعتراؼ الحكومة اإليرانية بالحكومة العراقية في عاـ -العالقة العراقيةإف ماضي 
، أف طبيعتها وخصائصها قد اختلفت باختالؼ واقع المراحل التاريخية 2003ولغاية عاـ  1929

 المتعاقبة التي مرت بها ىذه العالقة. 
أنها قد تميزت في العمـو باستمرار اقترانها بخاصية الصراع بين ينفي  بيد أف ىذا التباين ال

تنفي مع ذلك أف العالقة الثنائية قد اقترنت أيضا في  الدولتين. على أف استمرارية ىذه الخاصية ال
 أحياف بالتعاوف استجابة لتأثير ثمة ظرؼ محدد بيد أف ىذا التعاوف كاف مؤقتا وينتهي بانتهاء الدافع لو

محصلة لتأثير  1943اإليرانية خصوصا منذ عاـ  -صية الصراع في العالقة العراقية خاونجد 
ىنا كاف احتوائو لطرؼ االيراني مجموعة متغيرات متفاعلة نبعت من معطيات الواقع العراقي، وكذلك ا

 وتحجيم تأثير دوره اإلقليمي غاية أساسية عمل شاه إيراف جاىدا وبكافة الوسائل من أجل تحقيقها
واتخاذىا اإلسالـ قاعدة لسياسة عامة عليا دوف  1979لم يؤد تغيير النظاـ السياسي اإليراني عاـ و 

 . (1) ديمومة تلك الغاية
( كانت جزء متغير في ىذه العالقات تبعا لنظاـ 1979-1943فاألعواـ التي كانت مابين  )

كي الخاص بما تمثل في حكومة السياسة الخارجية اإليرانية وكوف ىذه السياسة تتبع للنظاـ االمري
الشاه التي اطلت بحلة مغايره للحلة التي اتت بها الثورة االيرانية الكبرى على يد اإلماـ خامنئي ، 
والتي ميزت السير بخطى ال تتوافق مع الخطى األمريكية التي كانت في زمن الشاه وىذا يوجز البعض 

من شأنها التقديم للبحث وإعطاء نبذة مختصرة  من تفصيالت البحث والتي مازالت تبني األسس التي
على تفصيالتو التي شملت العديد من المواطن المشتركة بين التحوؿ الذي طرا على السياسة 

 .وإيرافبشكل مباشر على العالقة بين العراؽ  أثرتالتي  األمريكية
 :ثانيالمطلب ال

                                                           

عبد اهلل يوسف سهر محمد، السياسة الخارجية اإليرانية: تحليل لصناعة القرار، مجلة السياسة الدولية، القاىرة ،  1
 . 4-3، ص  1999، تشرين األوؿ ،  138العدد 
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 . 1989-1979 لألعواـتجاه العراؽ   اإليرانيةالسياسة  
بمثابة انقطاع شبو كامل عن أنماط التحالفات تتميز العالقة بين الجانبين بالخالؼ فهي   

ضد نظاـ الشاه  1979عاـ  إيرافوالتفاعالت في العامين السابقين ففي البداية تفجرت الثورة في 
ائج كانت أىم نتو  الذي لم يستطع الصمود أمامها، فانهار محدثا آثار مدوية محليا واقليميا ودوليا

سقوط الشاه ونظامو قياـ الجمهورية اإلسالمية اإليرانية بقيادة مرشدىا آية اهلل الخميني، فقامت 
بإجراء تغييرات جذرية في بنية النظاـ السياسي اإليراني امتدت إلى توجهات وأىداؼ السياسة 

 العظميين. الخارجية اإليرانية، وبالذات في البيئة اإلقليمية الخليجية والعالقة مع القوتين
 2003العالقات اإليرانية العراقية قبل االحتالؿ األميركي للعراؽ وسقوط نظاـ حكم عاـ و اف 

العاـ  العراقي  حكمالتختلف اختالفا جذريا عن تلك التي تشكلت بعد ذلك واف إيراف الثورة ونظاـ 
زماـ النظاـ العراقي فيو ىو نفسو الذي تولى  1979الذي اندلعت فيو الثورة اإلسالمية في إيراف عاـ 

وقبل أف تستقر  الحكم في العراؽ بعد انقالب أبيض على الرئيس العراقي األسبق أحمد حسن البكر.
 .األوضاع لنظامي الحكم في البلدين دخلت العالقات بينهما منزلقا خطيرا

من   تداءلقد أحدثت دعوة تصدير الثورة اإليرانية إلى دوؿ الخليج العربية بصفة أساسية اب و
أي بعد االنهيار وباقي دوؿ النظاـ الخليجي، ( 1)العراؽ، مرورا بالكويت فالعربية السعودية والبحرين

والتبديل والتغيير في اإلطار العاـ للسياسة الداخلية االيرانية وجدنا   اإليرانيالذي حدث في النظاـ 
يراف ىذه النظم برزت على السطح عند اف ىنالك نظم موالية تاخذ بيد السياسة الداخلية والخارجية ال

سقوط الشاه مما ايدى الى خوؼ بين االطراؼ الدولية وخصوصا الواليات المتحدة االمريكية ودوؿ 
تغيير وبعد انتصار الثورة وتمكنها من الخليج العربي الذي لم يتقبل ىذا التغيير بارتياح في السياسة 

الرامية إليراف في مساندة الحركات والدوؿ  سئولية أساسيةأرى اإلماـ الخميني أف ىناؾ م نظاـ الشاه
التي اتسمت  النفوذ األجنبي وخاصة  في مجاؿ التحرر من الهيمنة الثقافية لتخليص الشعوب من

باالنفتاح الثقافي الذي تحوؿ الى انفتاح في شتى المجاالت الحياتية وادى ىذا االنفتاح والتحرر 
ة من التهالك الخلقي الذي البد إليراف اف تكوف أوؿ المترصدين الثقافي الى نشوء مساحة واسع

 (. 2لمتابعة ىذا التغير بصفتها الداعم األساسية للثورة اإلسالمية )
                                                           

 إيرانية ة اإلالعربي فى: العالقات )األولي العربية ( وايراف العرب بين واإلقليمية الحدودية الخالفات الجميل، سيار1
 .473، ص 2001 بيروت، ،2 ط المستقبل، )ندوة( ، وآفاؽ لراىنة ا االتجاىات

 .474، ص  مصدر سبق ذكره   الجميل، سيار2
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وبهذا نجد إف اإلماـ الخميني أعطى مسارا خاصا بثورتو للتحرير من ىيمنة الدوؿ من الهجمات  
فكار حسب ما اعتمد عليو أصحاب ىذه الثورة في األجنبية التي أدت إلى تدىور الثقافة وانقالب األ

 ( 1إيراف . )
وحسب ما قاؿ اإلماـ الخميني عن تصدير الثورة وتبياف معنى تصدير الثورة واف الثورة التاتي 
بالقوة السيف لكن األفكار إذا تماشت مع مقتضيات الوضع وسمحت باف تغير الوضع المسيء ال 

التي حدثت  اإليرانيةالحرب العراقية  قياـ  وبعد ىا بلفظ ) الثورة (يعتبر تصديرا حتى إذا سمي تصدير 
بكونهما تتبعاف سياسة امتالؾ الحدود واالرض  المنهج العاـ لسياسة الدولتين تأكدبين العراؽ وايراف 

واما العراؽ فهو المدافع عن الوطن العربي وبالنسبة اليراف فهي تتجو العادة صياغة الخليج العربي و 
(، أما بالنسبة للدوؿ العظمى مثل امريكا وبريطانيا وفرنسا 2سمتو الخليج الفارسي ومايطل عليو )ماا

فكاف تدخلها  لصالح دوؿ الخليج العربي إلف استحواذ ايراف على الخليج العربي كاف معضلة كبيرة 
عدومة و تعد وانتهاؾ صارخ لمصالح ىذه الدوؿ العظمى والمصالح االمريكية االيرانية تكاد تكوف م

االتحاد السوفيتي السابق والهند من اكثر الدوؿ التي وقفت لجانب ايراف في الحرب للعالقة الوثيقة 
بينهما وبحكم لكن ليست الدولتين االخرتين بتلك القوة والمساندة مقارنة بباقي الدوؿ العظمى ولهذا 

يفسر مساندتو لالخر في الحرب بالنسبة  الحظنا اختالؿ التوازف بين القوتين العراقية واإليرانية فالكل
لمصلحة دولتو وانتفاعها ونالحظ اف السياسة الخارجية لهذه الدوؿ كانت متأثرة بمبدأ سيادة 
المصلحة الشخصية واالنتفاع الخاص ناىيك عن االستثمار والتمويل في اطراؼ ىذه الحرب واف 

 فاقية صداقة وتعاوف بين البلدين منذ  االتحاد السوفيتي خالؿ الحرب كاف مساندا للعراؽ في ات
 
 

( ، وبالنسبة لدوؿ الخليج العربي والدوؿ اإلسالمية كاف موقف البعض منها 3السبعينيات )
محايدا مثل الدوؿ غير المطلة على الخليج العربي والدوؿ التي تتمتع بمصالح مشتركة مع ايراف واما 

                                                           

 الوحدة دراسات مركز ،1 ط (، دكتوراه منشورة أطروحة ) العربي، للخليج اإلقليمي النظاـ إدريس، السعيد محمد 1
 .213،ص2000بيروت، العربية،

 .12،ص  بق ذكره اهلل يوسف سهر محمد، مصدر س بدع 2
-81، ص1989-1980دار المصطفى ، سنة المشير عبد الحليم ابو غزالو، الحرب العراقية االيرانية ، 3
 . 82ص
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ع المصالح االمريكية فقد ساندت العراؽ في الحرب الدوؿ التي تحيط الخليج العربي والتي ترتبط م
وكاف توالي األحداث بين ىذين الدولتين كاف سببا في شيوع الضعف بين سياسة العراؽ وإيراف إلى 

 (.1مرحلة تكاد تكوف معدومة )
وارتفعت بسرعة وتيرة الحرب اإلعالمية بينهما، واتخذت من قضية األحقية في مياه شط العرب 

عد عشرة أشهر من ذلك التوتر تحوؿ التراشق بالكالـ إلى تراشق بالمدفعية، ثم اندلعت عنوانا، وب
 (2) .1988حتى  1980الحرب واستمرت من 

 :لث المطلب الثا
 . 2002-1989 لألعواـباتجاه العراؽ   اإليرانيةالسياسة  

اهلل روح اهلل بعد أف أعلن آية  1988عاـ  /في الثامن من آب التي وقعت  الحرب بعد انتهاء 
وكانت ىنالك خسارة الداعي لوقف القتاؿ.   598الموسوي الخميني قبولو قرار مجلس األمن رقم 

كبيرة للبلدين في ثنايا ىذه الحرب التي بقيت مشتعلة بينهما لثمانية سنوات حيث كانت ىذه 
ي عن المرحلة الخسارة امر سلبي بين عالقة البلدين وبهذا لم يكن بوسع ايراف والعراؽ التغاض

العصيبة التي مر بها البلدين ولكم يكن ىنالك تعاوف بينهما بسبب االوضاع المأساوية التي آؿ عليها 
العراؽ وايراف نتيجة الحرب وقد استمر انقطاع العالقات بينهما جراء ىذه الحرب طيلة االمد وقد 

فضال عن  جرحى والمعوقين خسر الطرفاف اكثر من مليوف ونصف مليوف قتيل وحوالي ضعفهما من ال
 ( .3) المليارات الكثيرة التي تكبدىا اقتصاد البلدين

لم تتحسن العالقة بين العراؽ وإيراف بعد الحرب، ألف البلدين لم يوقعا معاىدة للسالـ تضبط 
مسار العالقات وتعيدىا إلى حالتها الطبيعية، ساعد على ذلك قرار مجلس األمن السابق الذكر والذي  

اجتاح  الحرب بعامينانتهاء بعد و  غامضا في صياغتو ال سيما المتعلق منو بالمسؤولية عن الحربكاف 
و ىذا ما تبعتو عملية عاصفة الصحراء  1990اراضي جارتو الكويت في الثاني من آب للعاـ العراؽ 

لحرب التي ساىمت الواليات المتحدة بالغالبية الساحقة من القوات المشاركة ، وعندما انتهت ا
اوضح كبار المسؤولين االمريكين اف واشنطن مستعدة لالضطالع بالدور القيادي مره أخرى حتى لو 
دعت الحاجة للعمل بمفردىا ، وىذا ماصرح بو مساعد وزير الدفاع جوزيف ناي باف الواليات 

                                                           

 .56المصدر نفسو، ص 1
 13-12، ص سبق ذكرهعبد اهلل يوسف ، مصدر   2
 . 527، ص   سبق ذكرهمصدر محمد السعيد إدريس،  3
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لعربي المتحدة األمريكية عازمة على تحقيق اىدافها الرامية الى توسيع نطاؽ االمن في الخليج ا
 (. 1والمنطقة )

باستيالء العراؽ على الكويت خالؿ الساعات األولى من  إيراففوجئت  فإنها أما عن إيراف و
ولم تكن إيراف تصدؽ أف الغرب الذي زين للعراؽ   1990أب  2صباح يـو الخميس الموافق 

   .(2) اجتياحها يمكن أف يعاقبو للسبب نفسو لمجرد اختالؼ الطرؼ المستهدؼ بالعدواف
  األمريكية الواليات المتحدة انتهت بإخراجو منها مهزوما على يد قوات دولية كانت تقودىاوقد  
حّمل العراؽ جزءا من مسؤولية اندالعها  شعبية في ىذا العاـ تحديدا اندلعت انتفاضةو  1991عاـ 

ى أرضها وعلى رأسهم الموجودين عل العراقيينإليراف، كما اتهمها بالتخطيط والتنسيق مع المعارضين 
المجلس األعلى للثورة اإلسالمية وحزب الدعوة إلسقاط نظاـ حكمو، وىو ما أعاؽ عودة العالقات 

 (.3)بين البلدين إلى طبيعتها
قبيل اندالع حرب ما سمي بعاصفة الصحراء أنها ستبقى على الحياد "وحذرت   إيراف كما أكدت 

ها ولكنها ىددت بأنها ستغير موقفها من الحرب فى حاؿ كافة األطراؼ المتحاربة من استخداـ أراضي
المقدسة فى مدينتي النجف وكربالء أو فى حاؿ دخوؿ  قياـ طائرات التحالف بمهاجمة العتبات

 .(4)إسرائيل وتركيا الحرب ضد العراؽ"
وبالرغم من كوف إيراف على الحياد في موقفها من حرب الخليج لكنها ال تقبل أف تحتل أراض من 

راضي الكويت الف ذلك سيمنح العراؽ مكاسب جيوستراجية في الخليج العربي على حساب إيراف ، أ
بأيد عراقية والذي دفعها ايضا لتغيير رايها ولو أنها لم تشارؾ في الحرب الذي دفعها ىو الوجود 

  األمريكي في الخليج العربي.

                                                           

، دار 2لير، الحروب على الموارد الجغرافية الجديدة للنزاعات العالمية، ترجمة: عدناف حسن، ط مايكل ك 1
 . 72، ص  2012الكتاب العربي، بيروت،. 

 )في( األمريكية، التهديدات مواجهة خيارات  :العراؽ على الحرب بعد ما واقع وتحديات إيراف منيسي، أحمد 2
، ص  2003 القاىرة، واإلستراتيجية( ، السياسية الدراسات مجلة )مركز قتصادية،السياسية واال اآلثار العراؽ نكبة

311. 
 .313، ص   سبق ذكرهمصدر منيسي،  أحمد 3
، مركز دراسات الوحدة 1اإليرانية، ط  -نيفين عبد المنعم مسعد، صنع القرار فى إيراف والعالقات العربية  4

 .226 -227ص -2011العربية، بيروت، 



13 

ؼ العالقة السياسية االيرانية وقد ساىمت أحداث الحادي عشر من سبتمبر في رسم آفاؽ وأىدا
تجاه العراؽ ، حيث اتخذت ايراف موقفا محايدا في ىذه االزمة خوفا من اتهامها من قبل الواليات 
المتحدة االمريكية بانها تدعم االرىاب لكنها لم تنجح في ذلك بسبب معارضتها الي تدخل اجنبي 

 (1في المنطقة النو يؤثر على مصالحها. )
ف ىنالك ازمة بين الدولتين على مر ىذه السنين وسنبحث في تطورات ىذا الشأف وبهذا نالحظ ا

من حيث النظاـ السياسي والتداخل بين الدولتين الجارين الجمهورية  2003في السنين التي تلت 
    وجمهورية العراؽ. اإليرانية اإلسالمية

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 :الثاني  المبحث
 : العراؽ تجاه اإليرانية خارجيةال السياسة في المؤثرة المتغيرات

                                                           

السيد سليم، مشروع النظاـ الشرؽ أوسطي وموقف العرب وااليرانيين منو وموقعهم فيو، (في) العالقات  محمد  1
االيرانية، االتجاىات الراىنة وآفاؽ المستقبل، بحوث ومناقشات الندوة الفكرية التي نظمها مركز دراسات  -العربية 

 .234، ص   2001حدة العربية، بيروت، مركز دراسات الو 2الوحدة العربية بالتعاوف مع جامعة قطر، ط 
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 الحق لها أو الخارجية السياسة نظاـ في تؤثر التي األقطاب بتعدد اإليراني السياسي النظاـ يتسم     
 يعد األعلى المرشد منصب أف إال المؤثرة القوى تعدد ورغم. القرار اتخاذ في أو آرائها إبداء في

 التجربة تؤكده ما وىذا إليراف، الخارجية السياسة بشأف الكبرى القرارات اتخاذ في منصب أعلى
 لإلطار تجسيداً  بوصفها الخارجية، السياسة مصادر أىم أحد الفقيو والية تشكل العملية، وبالتالي

 أف نعرؼ أف اإلطار ىذا في المهم ومن. الحاكمية فكرة على القائمة اإلسالمية للحكومة الفلسفي
 سلطة حدود توسيع إلى تؤدياف الحاكمة، فكرة إليها تستند تيال الفلسفية واألسس الفقيو والية

 ال المفاىيم ىذه مضامين حسب السلطة مفهـو أف بمعنى الخارجية، السياسة في ونطاقها المرشد
 المرشد صالحيات حصر قد الدستور أف اعتبار الخطأ من وعليو. قانونية أو دستورية بقيود يتقيد

 الدستور ، وىكذا حدده مما بكثير أوسع وأبعادىا سلطتو امينفمض معين، نطاؽ في واختصاصاتو
 واتخاذ الخارجية، للسياسة العامة المالمح تقرير في األوسع السلطات صاحب المرشد يصبح

واف الدوؿ العظمى اتخذت من سياساتها مع ايراف الحـز والتجميد في كل االوقات . بشأنها القرارات
مبادئ الدوؿ العظمى وىذه السياسة ليست مخبأه على  الغرب بل لكوف ىذه السياسة التتماشى مع 

افصحوا بها واقروىا تماشيا مع مايرونو من ديمقراطية يختلقوف لها االرض التي تزرع فيها  ) وعلى 
 العربي الوىن نتاج من ايراف ىي العالقة مع وزعزعة التوترات الطائفية أف جانبهم من يدركوا الغرب أف
 الغربية من الدعوات واإليرانيين ىو العرب واف زرع الفتنة بين فرقة إيجاد جي، وأفالخار  والتدخل

بالتكامل  الصلة ذات التوافقات  من أي وجود عدـ ومستمرة من قائمة فجوة ( إلبقاء1) والصهيونية
 (.2اإليراني() العربي

 السياسة في القرار صانع أف يؤكد الماضية الحقب في إليراف السياسي التاريخ أف أيضاً  بالذكر وجدير 
 الملوؾ ومزاج بطبيعة القرارات تلك اندماج درجة إلى الملوؾ في محصوراً  دائماً  كاف الخارجية
 السلطات أف يعنى وىذا. وطموحاتهم ذواتهم خارج مصلحة ألي اعتبار دوف من الشخصية وصفاتهم
 واألركاف المحاور أحد كليش الفقيو الولي فمنصب وىكذا. جذور لها الحالي للمرشد المطلقة

 في والحاسم الرئيسي األكبر الدور تلعب فمكانتو الخارجية، السياسة توجهات في المؤثرة األساسية
العليا يعزو الباحثوف اساس المعضلة في ايراف  القضايا في وخصوصاً  الخارجية، السياسة توجيو

                                                           
: قراءة في الخلفيات اإليديولوجية، جامعة سيدي بلعباس، 1979بوزي، يحيى، العالقات العربية اإليرانية بعد   1

 . 123الجزائر، ص
 . 123، صالمصدر نفسو   2
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تها الدوؿ الغربية وتلك الفجوة وسياستها مع العرب والعكس صحيح الى تلك التداعيات التي فرض
القائمة بين العرب وايراف على وجو العمـو وبين ايراف والعراؽ على وجو الخصوص ونلمح في خطاب 

 كتداعيات ذلك، عززت في المنطقة األحداث من العديد وأف الدوؿ الغربية ىذا التوجو )خاصة
 المذىبية مفاىيم التفرقة وولدت طرفين،ال على سلبية آثارا  خلفت اإليرانية التي -العراقية الحرب

 ( .1اآلخر() ٕواضعاؼ رغبة الهيمنة مخطط من بالخشية وشعورا يتسم
وعلى اساس ىذا المحور المهم ترتكز السياسة الخارجية اليراف بصورة عامة وتمهد ىذه السياسة 

ة اسالمية تتخذ من التوجهات التي تتوجهها ايراف تجاه العراؽ على ىذا االساس ولكونها دولو ثوري
والية الفقيو تركيبا مزجيا اساسيا لو وجب على الحكومة االيرانية التمسك بهذه المرحلة الثورية من 
حيث مبادئها واىدافها و تشعيب دور السياسة الخارجية على اساسها ونقدـ للمتغيرات الداخلية 

 :أسسهاللسياسة االيرانية بتمهيد يوضح حيثياتها و تفصيالت تشرح 
 :  الداخلية المتغيرات: أألوؿ المطلب

إف المتغيرات الداخلية للسياسة االيرانية تجاه العراؽ تتعدد من حيث كوف العراؽ دولو مجاورة من 
الواجب اعترافو بالثورة االسالمية في ايراف ومن حيث التوجو االقتصادي والتجاري والمالي بين 

ي ومناطق  االمتداد الجغرافي الخاص بين الدولتين والمشاركة الدولتين الجارتين والتوجو الجيبوبوليتيك
والتقارب بينهما وكذلك المتغير العسكري واالمني الذي البد من الخوض في غماره ومتغير العقيدة 
في السياسة الخارجية االيرانية والنخبة السياسية الحاكمة وبعدىا نأتي على االشارة الى المتغيرات 

 امريكيا وتركيا و دوؿ الخليج. الخارجية من ناحية
 :الجيوبوليتيكي المتغير -1

( نسمة مليوف 75) بشرية – ضخمة جيوبوليتيكية قدرات ذات عظمى إقليمية قوة إيراف باعتبار     
 دوالر مليار 30 بػ تقدر مالية عائدات توفر) وغازية نفطية وثروة( 2كم مليوف 1648000) ومساحة

 ينقصها وال (2ضخمة،) تقليدية وفوؽ تقليدية عسكرية قوة عن ناىيك مة،قدي فارسية وحضارة( سنويا
 وتمركز ترسم إيراف بإف القوؿ العظمى ، على ىذا االساس يمكن الدولة مقومات كل لتستكمل
 ذلك تم وإف حتى اإلقليمية، الزعامة تحقيق ىي واحدة نقطة حوؿ والخارجية الداخلية سياستها

                                                           
 .125، ص  سبق ذكرهمصدر ، 1979بوزي، يحيى، العالقات العربية اإليرانية بعد  1
 ، جريدة االىراـ االلكترونية:   ، التقييم األمريكى للقوة العسكرية اإليرانية   ، مختارات إيرانية حساـ سويلم 2

http://digital.ahram.org.eg/makalat.aspx?eid=209
http://digital.ahram.org.eg/makalat.aspx?eid=209
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 واندثر االستعمار فيو ولي زمن في المنطقة، في الممتدة وأذرعها عمالئها بواسطة الجغرافي بالتوسع
 اإليراني النظاـ ورثو الذي الوحيد والشئ. بالقوة األخرى الدوؿ أراضي على االستيالء مفهـو معو

 فهو اإليراني النوو البرنامج وحتى اإلقليمية، الزعامة في الطمع ىو السابق الملكي النظاـ من الحالي
( ، وىنالك عامل مهم في متغير الجيبوليتيك السياسي االيراني وىو 1الشاه ) عهد منذ عتيق وعمشر 

 االيرانية والجهة البصرة في كيلومترات ثالثة من اقل ىي وايراف العراؽ بين سكانيتين نقطتين ابعد اف
 تجاوره الممكن من حضاري فاصل أي. مائي فاصل ىي النقطتين ىاتين بين والفاصل. المقابلة

 عراقية مدينة اقرب بين نقطتين اقرب (أما2) وتأثيراتو ومفرداتو وتجاراتو ثقافاتو وتبادؿ واختالطو
 من العربية الهجرات ورغم. رملي بينهما والفاصل كيلومتر الف عن تقل فال سعودية مدينة واقرب
 الى منو االيرانية العراقية العالقات الى اقرب الوسطي والعراؽ الجنوبي العراؽ ظل العراؽ الى الجزيرة

 والسياسية الثقافية العربية المنظومة من جزءا العراؽ اف ينفي ال ىذا لكن. العراقية العربية العالقات
 الخليج ودوؿ السعودية المملكة مع وتجارية وثقافية سياسية قوية عالقات للعراؽ تكوف اف ينفي وال

 يكوف اف وإبعاده 1980 عاـ تأسس الذي لخليجيا التعاوف مجلس عضوية من العراؽ حرماف رغم
 للنظاـ السائدة التاريخية المذىبية القومية المنظومة على محسوبا العراؽ كاف حين في خليجيا طرفا

التقليدي وبهذا توضحت المتغيرات الجيوبوليتيكية في صفحات جليو للسياسة االيرانية  العربي
واالمني وقوة ايراف العسكرية المنعكسة على سياستها  الداخلية وسندرج بعدىا المتغير العسكري

الداخلية وعالقة المتغيير الجيبولوتكي تسهم في اعداد القوة الضاربة لدى ايراف بالنسبة لسياساتها 
الخارجية التي تتضمن المصدر القوي الذي يعتمد على الكثير من المصادر والجهود التي دفعت بها 

 (3زاء السياسة الخارجية بين باقي الدوؿ .)على اف تكوف جزء مهم من اج
 :االقتصادي الموقع -2

 السياسي التعاوف مجاالت على واإليراني العربي الجانبين بين االقتصادية العالقات نوعية تتغلب
وبهذا نالحظ اف ايراف تطبق نظريو اقتصادية  واألمنية، السياسية العالقات تتأـز طالما حيث واألمني،

 في اإلسالمية الثورة نهج  لثورة االيرانية ، وبهذا يرى الباحثوف اف نهج ايراف )استمرخاصة بهنج ا
                                                           

 حساـ سويلم ، المصدر نفسو.  1
الحلقة األولى ، جريدة الديار اللندنية   -ى العراؽ نبيل ياسين  ، التقارب اإليراني األمريكي وتأثيره عل       2

 .14-13، ص 2013االلكترونية ،اإلثنين، /أكتوير 
 . 15-14نبيل ياسين  ،ص  3
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 وبقيت واضحة، بعيدا االقتصادي الجانب تجاه اقتصادية نظرية تطبيق عن عهدىا من األولى المرحلة
 ةالعضوي الروابط تحرير إلى تسعى عامة توجهات عن تعبر لمفاىيم تخضع فكرية توجهات على مبنية

 تشكيك مكاف( واإليرانية العربية) الجانبين بين العالقات من سيجعل بدوره (  ، وىذا1االقتصادية ( )
 لبناف في المسلحة المقاومة دعم في ودورىا النووي، بمشروعها إيراف تمسك بعد خاصة ثقة وعدـ
ارادتو وسعت غزة ، وسبب ىذا يعود الى اف ايراف لديها ىدؼ االستقالؿ االقتصادي الذي  وقطاع

اليو بالرغم من كل المعوقات والمحددات التي حددتها وخاصة مع العراؽ وتوسيع نفوذ اقتصادىا 
 التبعية عن اقتصادي استقالؿ إلى وتقويتو مع كوف ايراف تحت طائلة الحصار فايراف نبتغي )الوصوؿ

 نظاـ مع اوبيتج إيراني القتصاد عريضة خطوط وضع على والعمل الخارجية، والقيود بعيدا
( ، وفي 2اإلسالمي() االقتصاد بمبادئ واألخذ( الفقيو والية)  إلى تستند التي اإلسالمية الجمهورية

عهد رفسنجاني في مرحلة اعادة البناء واالعمار  نالحظ وجود كيفية النهوض باالقتصاد االيراني 
 تعتبر حيث -( نجانيرفس) عهد بالشكل االمثل في التوجو الصحيح من جميع النواحي   ) وفي

 القوى مختلف من جديد اتجاه ظهر -العراؽ مع الحرب انتهاء بعد والتعمير البناء إعادة مرحلة
 ذي االقتصاديين من عمل فريق وتشكيل الثورية،( 1979) عاـ أفكار عن بالتخلي يطالب المجتمعية
 شركات وخصخصة سعاراأل تحرير خالؿ من االقتصاد تحرير سياسة على تقـو اقتصادية اتجاىات

 المؤسسات من  واالستدانة االستثمار، وتشجيع الواردات، وتحرير العملة، سعر وتعويم العاـ، القطاع
 (3.) الدولية(

 
 
 

 :العسكري المتغير -3
 قوي إقليمي منافس من للتخلص إليراف ذىبية فرصة مثػل العراؽ على العدواف أف فيو شك ال ومما
 فرض أراد التي القوة تحطيم ىدؼ ثمار تجني فهي -اإلقليمي دورىا جموح العسكرية قوتها أنهك
 أف يمكن عظمى قوى مع تماس على جعلها الوقت بنفس لكن  القدرة متفوؽ عسكري بفعل نفسو

                                                           
 .  9، ص2007(، 79عبدالمؤمن، محمد، معوقات حالة االقتصاد السياسي في ايراف، مختارات ايرانية، العدد ) 1
 .10ص– 9المصدر نفسو ، ص 2
 .11، ص  سبق ذكرهمصدر محمد،  عبدالمؤمن، 3
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  ( 1)   السياسية ، الطموحات وطبيعة القوى ميزاف في الفارؽ بحكم العراؽ من عليها خطر تشكل
 ىدفا يكوف باف ذلك من نتج مما الثورة تصدير ولمبدأ اإليرانية لثورةل نتيجة الحرب يعد من وىناؾ
( إف محور التغير في 2الفترة ) تلك في المنطقة في اإليراني النفوذ نشر بغية واحد أف في ووسيلة

السياسة االيرانية التي وجدت االرض الخصبة لزيادة القدرات العسكرية لها و النهوض بالمؤسسات 
الزالت تحافظ على مستواىا و تزيد من قوتها الجل الدفاع عن نفسها اوال في مواجهة  العسكرية التي

االخطار المحدقة بها و والدة جيش قوي يحافظ على ثورتها التي ماانفكت تدافع عنها وعن ىيبتها 
جهات بين الدوؿ والناظر للمتغير العسكري للسياسة الداخلية االيرانية يعلم اف القوات العسكرية والتو 

االمنية داخل وخارج ايراف ازدادت بعد وقويت بعد حرب الثماف سنوات مما جعل ايراف العنصر 
االكثر ثباتا في معادلة القوى في الموازين السياسية الدولية ونخلص بعدىا الى اف المتغير العسكري 

حتى الدوؿ التي تحيط في السياسة الداخلية االيرانية  كاف وال يزاؿ مؤثر اليستهاف بو تجاه العراؽ و 
  بايراف .

 
  (3) 

 ايديولوجية النظاـ السياسي وأثرىا على السياسة الخارجية. -4
اف االيديولوجية االيرانية اخذت حيزا واسعا بعيدا عن الثورة واصبحت التفسيرات االيديولوجية   

نة في المذاىب ىو الطماني 1979المختلفة لالسالـ داخل التحالف العظيم الذي ادى الى ثورة 
الدينية ، ايديلولوجية الخميني وايديلولوجية علي شريعتي واالسالـ الديمقراطي واليبرالي الى مهدي 

                                                           
د.غانم محمد صالح، الخليج العربي التطورات السياسية والنظم والسياسات، دار الحكمة للطباعة والنشر،  1

 .361، ص1992
د.عبد الخالق عبدا هلل ،  التوترات في النظاـ اإلقليمي الخليجي، السياسة الدولية ، الصادرة عن مؤسسة األىراـ   2

 .33، ص1988، ابريل132، العدد في القاىرة
 .89المصدر نفسو ، صد. عبد الخالق عبد اهلل ،   3
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برزاني وكاف االقل قوة ىم جماعة العصابات االشتراكية االسالمية ، وعناصر علمانية متنوعة ، 
واالشكاؿ القومية وىذا ماادى الى  والدستوريوف العلمانيوف في الجهة الديمقراطية القومية االشتراكية

( عليو وىذا السبب ىو االساس في الحكومة 1)دعم ىذه االيديولوجية التي ارتاينا الحديث عنها 
االيرانية لكن بعد الحرب العراقية وعزلة ايراف واضمحالؿ سيادتها واندثار اسمها بعد حرب الثماف 

 خارجية سياسة وإتباع الكبير الثورة ميراث على أمينا سيكوف عهدي أف أشار حيث. (2سنوات  )
 المهم ( واف3الوقت ) نفس في"  والمصلحة والحكمة العزة" مؤداه شعار على واألمن السالـ تنشد

 قوى مواجهة في الخميني تركو الذي لإلرث أمينة إيراف تكوف أف في الموازنة إيجاد ىو سياستنا في
 إيراف عالقات في والمرونة اإلصالح سياسة وبين مطامعها إلى والوصوؿ الهيمنة تريد التي االستكبار
 في حضورىا تمارس باف األجنبية للقوات المبررات منحت الكويت على العراؽ عدواف واف  الخارجية

المنطقة واف المرونة في العالقات السياسية  ىذه في الحربية مكانتها لتكثيف أكثر المنطقة ىذه
ر التي تؤدي الى نجاح العملية السياسية واف تقارب وجهات النظر خاصة مع دوؿ الجوار من االمو 

بين االطراؼ السياسية لو من االيجابيات مالو و لو  من المعطيات الدافعة لتوجيو الدولو الحاكمة الى 
 مرفأ من مرافئ العلو والشموخ والتحضر وىذا مستقى في سياسة  خاتمي التي توصف باالعتداؿ

 المتحدة الواليات اتجاه خاص جذري تحوؿ اإليرانية  أي السياسة على يحدث لم لكن، (4والتعقل)
وإيديولوجية أي لم يطرأ على ايراف أي تغيير في السياسة اال بعد الضغوطات التي  شخصية العتبارات

جائت من بواطن الشعب والمؤسسات القيادية ولكنها لم تلجئ ايراف الى الملجأ الصحيح ولم تعدؿ 
ا الى منحى تقارب السياسات ولذلك نرى توجو ايراف الى السياسة الداخليو لالصالح لها مسارى

                                                           
د. ظافر ناظم سلماف، السياسة اإليرانية تجاه الخليج العربي:المسار والمستقبل، مجلة دراسات إستراتيجية، عدد 1
 .316-315، ص1998( مركز الدراسات الدولية، جامعة بغداد، 5)

لقرار السياسي في المؤسسة الدينية اإليرانية وإثره في إقامة عالقات طبيعية بين العراؽ وإيراف، ذياب، الـز لفتو، ا 2
 .5، ص2000( مركز الدراسات اإليرانية جامعة البصرة، 10نشرة شؤوف إيرانية، عدد )

ت اإليرانية، رسالة السيد الرئيس خاتمي إلى المؤتمر الثالث عشر لمنطقة الخليج العربي، انظر مجلة العالقا 3
 .9، ص2003العدد السادس، السنة الثالثة، حزيراف 

 .316، صسبق ذكره مصدر ظافر ناظم، سلماف، السياسة اإليرانية تجاه الخليج العربي:المسار والمستقبل،  4
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والتوطيد في العالقات توجها بطيئا مع كوف الضغوطات الخارجية والداخليو تمارس عليو وذلك لسبب 
 (.1تمسكها بمبدأ الثورة االيرانية التي جاء بها االماـ الخميني )

 :رجيةالخا المؤثرات: الثاني المطلب
 الخارجية السياسة وعمل وأسلوب طبيعة على التأثير في بارز دور والخارجية الداخلية للمتغيرات   
 الخارجية السياسة تدفع التي السلبي باالتجاه سواء الدوؿ بين العالقة مسيرة على بذلك ينعكس وما

 التغيير أف إذ،  والتقدـ طورالت باتجاه تعمل أف يمكن التي االيجابي باالتجاه أو التدىور إلى وعملها
 بشكل أثرت التي المهمة الداخلية المتغيرات من جملة ترؾ 1979 عاـ منذ إيراف شهدتو الذي

 المتغيرات أف كما، ستراتيجية عالقات تربطهما كانت بعدما البلدين بين العالقة طبيعة على واضح
 في منظورىما وفي البلدين من كل على تأثيرىا لها كاف العالمي الصعيد على حدثت التي الدولية
 .الخارجي التعامل كيفية

 ىناؾ باف اإلقرار مع وكيفياتها وتوجهاتها ،  الخارجية  المتغيرات اثر على المطلب ىذا في وسنركز   
 األمريكي والتركي والخليجي  التوجو في تأثير التي لها األخرى والمتغيرات العوامل من العديد

 .افإير  باتجاه وسياستها
 مركز الواليات المتحدة في النظاـ السياسي واثرىا على السياسة االيرانية. -1

متغير السياسة الخارجية في ايراف بالنسبة للشأف االمريكي يتحدد ببعض الفقرات المهمة التي      
ستصنف على انها من االمور التي جعلت السياسة الخارجية االيرانية مع امريكا جزء من االجزاء 

( 1991) السوفيتي االتحاد تفكك لمهمة التي حددت مسيرة ايراف السياسية مع امريكيا ، فمعا
 نشر األمريكية من المخاوؼ من زاد الذي األمر( اإليديولوجي بالفراغ) سمي فيما إيراف وجدت

 إيراف استفادة األمريكية المخاوؼ حدة من يزيد وما، الشيوعية مرحلة بعد. الدينية إيراف إيديولوجية
 زيادة إلى بالتالي يؤدي الذي النووي برنامجها تطوير مجاؿ في السوفيت (2جمهورية ) خبرات من

العربي لكن ايراف وسياستها الخارجية فيما  الخليج ومنطقة قزوين بحر نفطيتين منطقتين في قوتها
فلجوئها  يخص الشأف الخارجي وجدت طريقة صحيحة لتبحر في مناحي السياسة بالصورة الصحيحة 

 التطورات وبين 1979 في خضم ثورتها عاـ  انتهجتها التي الدينية اإليديولوجية بين الموائمة  إلى
                                                           

 .76، صسبق ذكره مصدر ، ظافر ناظم، سلماف 1
حوالت العالمية، كلية االقتصاد والعلـو محمد سعد، أبو عامود، اإلشكاليات الجديدة لألمن في آسيا والت2

 .17، ص1998السياسية، جامعة القاىرة، 
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 بقاء في طرفاىا ليترؾ النصف من أمساؾ العصى ومحاولتها  1989 عاـ الدولي النظاـ يشهدىا التي
 في والحكومة الشعب  الدولية  تميز بين المستجدات مع وتفاعلو وتجاذبو.قوتو واستمرار النظاـ
 الشعب واف أبدا  األمريكي الشعب نحتقر ولم – األمريكي الشعب مواجهة في نقف ال فنحن أمريكا
وبهذا توضحت  .كارتر ومنهم األمريكي النظاـ رؤساء إال يقصد ال"ألمريكا الموت" شعار يرفع الذي

الوجو السياسية على شكل سياسة ايراف الخارجية فما يخص توجهاتها نحو أمريكا و كيفية صنع 
يهدؼ الى التمييز بين النزاعات السياسية و التقارب في الوجهات السياسية بالنسبة للشعب األمريكي 

 أف وىي األمريكية الخارجية السياسة بها اشتهرت التي األخطاء احد أف (2خاتمي ) أكد (، لقد1. )
 الدولية األوساط بعض في الحديث وجرى" قائمة زالت ال الباردة الحرب وكأف رسمت السياسة ىذه
 بػ إيراف مثلتو والتي التقدمي اإلسالـ استهدفت التي الهجمات فاف ولألسف: اليـو العدو اإلسالـ باف
 الذي بالشكل الدينية المفاىيم عرض إعادة األوؿ ببعدين مفاىيمها وطرحت"  الدستورية ثورتها" 

 .ضمتناق غير واحد بمسار والحريات الدين يضع
 أف لنا اثبت اإلنسانية التجربة فاف األمريكية الحضارة لتأسيس قروف أربعة من أكثر مرور وبعد   

 وىذا. والعدالة-والحرية -الديني االلتزاـ، أسس ثالث على مبنية تكوف أف يجب السعيدة الحياة
 ( 3إيراف) في اإلسالمية الثورة تريده الذي البعد

 السياسية األنشطة عن التخلي في وال إيديولوجيتها عن التخلي في ترغب ال اإليرانية السياسة واف   
 الحكومة في المتشددة العناصر بعض تزاؿ ال األمريكي التصور (وحسب4لقيمها) مرادفا تعدىا التي

 العسكرية القدرات لتطوير جهودا وتبذؿ" الثورة تصدير" سياسة تتبنى متقدمة مراحل إلى اإليرانية

                                                           

-317ظافر ناظم، سلماف، السياسة اإليرانية تجاه الخليج العربي: المسار والمستقبل، مصدر سبق ذكره، ص 1
318. 

 .1998/ كانوف الثاني / 17بتاريخ  604لقاء محمد خاتمي مع مجلة العالم العدد  2
د سعد، أبو عامود، اإلشكاليات الجديدة لألمن في آسيا والتحوالت العالمية، كلية االقتصاد والعلـو محم  3

  .17، ص1998السياسية، جامعة القاىرة، 
، رسالة دكتوراه غير منشورة،  1999 -1989اإليرانية للمدة من  -مثنى حمدي، الثويني، العالقات األمريكية 4

 .89، ص1999بغداد كلية العلـو السياسية، جامعة
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 التوجهات مع يتفق ال مما وىذا، المهيمنة اإليرانية القوة إيراف لتجعل األعلى لهدفها يقاتحق اإليرانية
 .(1المنطقة) في األمريكية

ففي سياسة امريكا الخارجية بالنسبة المريكيا نجد انها ال تعطي ايراف فرصة واحدة لغرض التعريف 
اف نظرة الدولة الثائرة التي تتخذ من باىدافها و مساعيها مهما كانت صحيحة الف امريكيا تنظر الير 

 الثورة غطاء لنشر ىيمنتها وسيطرتها على الخليج العربي خاصة والعالم عامة .
 :التركي المتغير -2

 إيراف فيو ترتدى الذى الوقت ففى تركيا فى عليو ىو عما مختلفا األولى للوىلة اإليرانى المشهد يبدو
 كدولة تبدو تركيا فإف  األحواؿ أفضل فى - حافظينالم الدين رجاؿ رداء الخارجى للمشاىد
 أحياف وفى األحواؿ، معظم فى حجاب وراء من األمور زماـ على فيها يقبض كاف وإف (  2علمانية،)

 المتحدة الواليات مع جدا قوية عالقات ذو وىو تركيا، فى الجيش األحداث، من القلب فى أخرى
 بدت وإف للعياف واضحة تبدو حقيقة ىناؾ التركية لكن مانيةالعل حمى حامى نفسو ويعتبر األمريكية،

 .دولو إحدى نفسها ترى أف دوف األوسط الشرؽ فى دورىا بيع على دائما تعمل تركيا أف وىى غريبة
 األوروبى، االتحاد إلى للدخوؿ المستميتة محاوالتها وراء يقبع ما ىو التركى الفهم ىذا أف والمؤكد

إليراف وىذه الجوانب المتعددة االطراؼ في السياسة التركية  مشكلة همالف ىذا مثل يشكل فهل
تجعل من ايراف عدو وصديق في نفس اللحظة الف العداوة بين ايراف وتركيا تكوف عن طريق تباين 

 –واف خفت وطأت ثورتها بعد وفاة االماـ الخميني  -المذاىب فايراف مصدرة الثورة االسالمية 
السني ىذا يؤكد الخالؼ بين ىذين الدولتين وكذلك االمر في كوف تركيا  وتركيا داعمة للمذىب

والواليات المتحدة االمريكية تربطهما عالقة قوية من جميع النواحي وحتى اسرائيل وتركيا بينهما 
اتفاقات معينة اما مبلغ الصداقة بينهما في الخطوط التي رسمتها الدولتين في الحفاظ على مستواىما 

 العالقات خبراء و حضهما من التوسع واالنتشار على حساب الدوؿ المجاورة ، ويؤكد االقليمي
 فى أصم كحجر تقف التى العقبة أما الرياض، ىو طهراف إلى العربى العالم طريق أف العرب الدولية
 لسعوديةا العربية المملكة أف االعتبار فى أخذنا ما وإذا. إسرائيل فهو التركية اإليرانية العالقات طريق

                                                           

جرين، جيرالد، "إيراف وأمن الخليج"، في أمن الخليج في القرف الحادي والعشرين، الطبعة األولى، أبو ظبي،  1
  .37، ص1998مركز اإلمارات للدراسات والبحوث اإلستراتيجية 

، الجامعة ، عمادة البحث العلمي 2، العدد  40دراسات، العلـو اإلنسانية واالجتماعية، المجّلد   2
 .447، ص 2013األردنية،
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 تكوف أف الطبيعى من يبدو إذا الشيعى، العالم قلب إيراف ىى مثلما السنى، المسلم العالم قلب ىى
 يتعلق فيما قليال يختلف الوضع لكن. التعاوف إلى المفتاح ىى الهرمين قمة بين الطيبة العالقات
مثال سوريا بايراف وسياسة اإليرانية التي الزالت تتجو باتجاه مغاير عن عالقة  – التركية بالعالقات

 فهى جديدة، بمسوح العالم إلى اآلف البلدين وكذلك العراؽ ، ومن الجدير بالذكر اف إيراف تتوجو
 من دولية حملة تقود التى الدولة لكنها الخمينى، اإلماـ فترة عرفت التى الماللى دولة تماما ليست

وىذا يعني وجود تغيير  تركيا بينها ومن سالمىاإل العالم دوؿ فيها تشارؾ الحضارات، بين الحوار أجل
و من الواضح  1979جديد في سياستها الخارجية التي كانت عليها منذ بدايات الثورة االسالمية عاـ 

اف دور السياسة الخارجية االيرانية بالنسبة للدولة التركية تتمايز بين السلب وااليجاب في جميع 
 (1المواقف التي قرأناىا قبال . )

 :تجاه العراؽ  على السياسة االيرانية بقيادة السعودية وأثره على كقيدالدور الخليجي  -3
السياسة االيرانية بالنسبة لدوؿ الخليج العربي اتسمت منذ نشأت ايراف وتغيير السياسات المتواليو 

الدوؿ و تغيير  عليها بالتبدؿ ففي زمن الشاه أي قبل الثورة االيرانية كانت العالقات منفتحة بين تلك
المجرى الديني والسياسي في ايراف عند مجيئ الثورة اصبح امرا مختلفا من جميع النواحي والسياسة 
اإليرانية بالنسبة لدوؿ الخليج تبغي التوسع و االستمرار في منهج الثورة لكن في حكم خاتمي تميزت 

امرين االوؿ توضيح صورة ايراف جميع المحاورات والمقاربات السياسية التي طرحتها ايراف مابين 
المعتمة في نظر دوؿ الخليج واالمر الثاني عدـ تدخل ايراف في السياسات الخليجية بعد حربها مع 

( 2 )العربية الخليج لدوؿ التعاوف مجلس تأسيس إلى الخليج دوؿ العراؽ ولكن في البداية  بادرت
 من أعضائو حماية األولى بالدرجة يستهدؼ دفاعي مؤسسي كإطار ،1981 عاـ من أيار/مايو في

 الجوار إلى" الثورة تصدير" بفكرة يتعلق ما السيما مبادئها نشر في الثورة بعد ما إيراف طموحات
 ثم، ومن .آنذاؾ المحتملة العراقية التهديدات دفع إلى إضافة الخليج، في ممثاًل  القريب الجغرافي

 خالؿ العراقية-اإليرانية الحرب وإبَّاف 1979 اـع منذ اإليرانية-الخليجية العالقات اتسمت فقد
                                                           

، عمادة البحث العلمي ، الجامعة االردنية  2، العدد  540المجلد  دراسات، العلـو اإلنسانية واالجتماعية، 1
 .448 -447ص،

على الترتيبات األمنية الوطنية والجماعية في منطقة الخليج العربي  ايلوؿ 11محمد عيد، ، أثر أحداث  2
 .134 -111، ص 2011لة ماجستير غير منشورة(، جامعة القاىرة، ، )رسا1990-2007

 



24 

 الهدوء من حالة العالقات تلك شهدت أف لبثت ما ثم الشديد بالتوتر 1988 -1980 الفترة
 حتى الهدوء ىذا واستمر ،1990 آب/أغسطس 2 في الكويت لدولة العراقي الغزو عقب الحذر

 موسى أبو) الثالث اإلماراتية للجزر إيراف احتالؿ قضية ظلَّت فيما الماضي، القرف تسعينات منتصف
وإيراف  الخليجي التعاوف مجلس دوؿ بين الخالؼ قضايا رأس على( الصغرى وطنب الكبرى وطنب

 عاـ الرئاسية باالنتخابات خاتمي محمد فوز إثر إيراف في للسلطة اإلصالحي التيار وصوؿ ومع
 تطورات الرياض، مقدمتها وفي يجية،الخل بالعواصم طهراف تربط التي العالقات شهدت ،1997
 أنو اإليراني غير العملي السلوؾ أو السياسي الخطاب صعيد على سواء مسبوؽ، غير وانفتاًحا إيجابية

 أحمدي محمود فوز خالؿ من 2004 عاـ انتخابات في السلطة إلى المحافظين عودة ومع
 استمرت الخليج ، و قد ضفتي بين العالقات مسار على جديد من لُيخيم التوتر عاد فقد (1نجاد،)

 االستفزازي الطابع أف غير الالحقة، السنوات وخالؿ الحين ذلك منذ الجانبين بين والجزر المد حالة
 أطلقها التي المفاوضات مع بالتزامن نوعيًّا منًحى اتخذ اإليراني السياسي والسلوؾ الخطاب في

 ىذا في الجانبين بين تاريخي اتفاؽ توقيع نع أسفرت والتي النووي، طهراف برنامج بشأف الغرب
قلق الرياض من تصرفات ذلك الرئيس، أتهم الرياض االذي  2015 تموز/يوليو شهر مطلع الشأف

إليراف مجددًا بتصدير الثورة وإشعاؿ الصراع بين السنة والشيعة، وخاصة بعد محاولة اختراؽ التشيع 
 أعلنتالثالث من يناير  2016وما زالت مستمرة.وفي عاـ  في العالم العربي بأغلبية سنية تهدد أمنها،

وىذا ما لمسناه في  قطع العالقات الدبلوماسية بين الرياض وطهراف السعودية العربية المملكة
 السياسة الخارجية اإليرانية تجاه دوؿ الخليج العربي.

 
 
 
 
 
 
 

                                                           

على الترتيبات األمنية الوطنية والجماعية في منطقة الخليج العربي  أيلوؿ  11محمد عيد، ، أثر أحداث  1
 .134ص-111، ص1990-2007
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 المبحث الثالث:
 السياسة الخارجّية اإليرانية تجاه التطبيق.

 .2003مطلب األوؿ : السياسة اإليرانية تجاه العراؽ قبل العاـ ال
إف مستقبل اإلستراتيجية اإليرانية في العراؽ، مرتبط بمتغيرات داخلية ومؤثرات خارجية، وإف 
اإلستراتيجية اإليرانية في العراؽ تعيش حالة من التفاعل الشديد مع الكثير من المتغيرات التي جائت 

ىنالك اتجاىا سياسيا متغيرا صاحب نقطة التحوؿ ىذه والتي  أفوات ولهذا نجد بعد حرب الثماف سن
التي البد لها اف تصاحب التطور الذي  واآلراء األفكارعرفت بقرب التقارب السياسي بين الكثير من 

حصل على ارض الواقع بعد تلك الحرب ، ونجد اف أكثر التوجهات السياسية االيرانية البد لها اف 
مرا مهما وىو اف العراؽ جار مهم ويجب على ايراف احترامو والتخطيط سياسيا للتقرب منو بعد تدرؾ ا

الكثير من الفجوات التي مرت بها العالقات العراقية االيرانية والتي توقفت فيها عجلة التطور في شتى 
بين فهو موقف  جامد  2003المجاالت أما موقف العراؽ بعد حرب الثماف سنوات الى العاـ 

الدولتين سياسيا واما تدخل ايراف في حرب الخليج االولى والثانية فقد كاف دفاعا عن مصالحها وعن 
 ( .1شط العرب الذي اسمتو ايراف الخليج الفارسي )

والمواقف المشابهو سياسيا تعد قليلة في جميع النواحي  التي البد للسنين اف تغير االوضاع التي تمر 
غير الحكومات التي الزالت تحتفظ ببعض القرارات التي تهيئ للدوؿ التكافؤ بها الدوؿ من ناحية ت

وجاء ىذا نتيجة التحوؿ الذي الزاؿ جاعال الحلوؿ الموجبة لالزمات التي تواجو الدوؿ وفي االعواـ 
نجد اف ىنالك عدد من المتغيرات التي تؤثر على جميع اوضاع البلدين  2002الى األعواـ  1989

التي ذكرت وجدنا اف العالقة بين الدولتين واتجاه السياسة احتضن الكثير من التغييرات  وفي االعواـ
التي قاربت وجهات النظر مابين الدولتين ونذكر في حرب الخليج اف االوضاع السياسية مابين 
الدولتين ىادئة والزالت تتسم بالهدوء الى االف على الرغم من كوف اف ىنالك بعض االزمات التي 

والى االف نجد  1989تي من ىنا وىنا لكن االزمة السياسية بين ىذين البلدين اندثرت منذ العاـ تا
 ( 2الهدوء السياسي حافزا مهما مابين إيراف والعراؽ )

                                                           
  .33لعراؽ ، بال ، ص د . نافع القصاب وأخروف، الجغرافية السياسية، مؤسسو دار الكتب للطباعو والنشر، ا 1
(،) بغداد :مركز 139نادية فاضل ، مستقبل ايراف ...بعد االحتالؿ االمريكي للعراؽ،اوراؽ دولية ،العدد ) 2

 .24(، ص 2004-1الدراسات الدولية ،ت
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وبما اف السياسة االيرانية باتت تدرؾ اف الساحة العراقية الزالت تزخر بالعديد من المفاجئات ،واف 
المشروع االمريكي في االنقضاض على ايراف بل العكس تماما ،اذ البد  الوقت لم يعد لصالح انجاح

اف يكوف اليراف دور فاعل في ظل ما يجري من احداث ،وعلى ىذا االساس سعت التباع جملة 
 (1سياسات لمجابهة ىذا التهديد منها)

لة محتلة من قوات .         االعتراؼ بالحكومة االنتقالية في العراؽ ، رغم انها تعد اف العراؽ دو 1
اجنبية ،واف ما يصدر من المحتل من وجهة نظرىا غير مقبوؿ ،اف لم يكن غير مشروع ،اال انها 
اعترفت بهذه الحكومة ومن قبلو مجلس الحكم االنتقالي ،سبيال لتحقيق التوازنات االقليمية ،ومالئمة 

 للمصالح العامة وللمقاصد االيرانية .
التورط في اي سياسة يمكن اف يفهم منها اف ايراف تقف ضد الوحدة .         الحرص على عدـ 2

 الوطنية للعراؽ.
.         حرصت ايراف على توطيد عالقاتها مع المراجع الدينية الشيعية في العراؽ ،سبيال لتحقيق 3

رغبة تقـو على اساس عدـ تأسيس  دولة علمانية في العراؽ تدخر قدرا كافيا من العداء لمنهجها 
السالمي اوال وليست لديها الرغبة في عودة االقتتاؿ مجددا في ضوء ما توفره الفرص المتاحة ا

 المكانية نجاح المشروع االمريكي في العراؽ ثانيا .
.         تنشيط سياسة خارجية فعالة تجاه دوؿ الجوار تحاوؿ تبرير نفسها من االتهامات التي 4

اخلية للعراؽ ،وذلك من خالؿ عقد المؤتمرات وجهت حولها في التدخل في الشؤوف الد
واالجتماعات والزيارات التنسيقية مع دوؿ الجوار من اجل تحقيق االستقرار في العراؽ ،فعلى سبيل 
المثاؿ بادرت الخارجية االيرانية الى عقد اكبر مؤتمر اقتصادي مشترؾ مع الوزراء العراقيين والتجار 

شخص عراقي بين مسؤوؿ وتاجر ،وتغلبت لغة السياسة على  ( 400في طهراف حيث ضم اكثر من ) 
لغة االقتصاد ،لكن ازدياد االتهامات العراقية اليراف ترؾ بصمات على القرار السياسي االيراني 
،وىكذا صدر اوؿ رد فعل من الناطق باسم الخارجية االيراني حميد رضا اصفي ،الذي قاؿ " اذا  

  3(، فضال عن قياـ وزير الخارجية االيراني في2ئق فلتنشرىا ")كانت الحكومة العراقية تمتلك وثا
بزيارة رسمية الى دمشق للتنسيق معها ومع تركيا فيما يخص بما يحدث في  2004كانوف الثاني عاـ 

العراؽ ،وادراكهما اىمية انهاء االحتالؿ ونقل السلطة الى الشعب العراقي، وتم االتفاؽ على عدة 
                                                           

 .26نادية فاضل ، المصدر نفسو ، ص  1
 . 2ص،2004-1-4(،14892إيراني ،صحيفة الحياة ،العدد ) –حميدي ،تنسيق سوري  2
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وعلى ىذا  (1على وحدة العراؽ )وعدـ تأسيس كياف كردي في العراؽ() نقاط من بينها الحفاظ
األساس نجد أف البعض من ىذه المواقف تتجو اتجاىا تاما لإلصالح مابين جميع االتجاىات التي 

  ذكرت وعلى ىذا االساس استمرت ىذه العالقات السياسية على ىذا االمر الى يومنا ىذا .
 المطلب الثاني :

 راني بعد الحرب على العراؽ . الموقف اإلي
  أنها إيرافما بعد الحرب نجد 

وافقت إيراف على ىدنة قامت بإقتراحها األمم المتحدة وذلك من األضرار والخسائر التي  -1
 حلت لكل منهما ووصف ىذه الهدنة ) الخميني ( بأنها كأس السم .

مليار وبلغت ديوف  100 مليار دوالر وخسائر العراؽ 150قدرت خسائر إيراف بحوالي  -2
 مليار دوالر . 80العراؽ ب 

 وصل عدد الضحايا البشرية إلى مليوف قتيل لكل من الجانبين . -3
تم تدمير غالبية البنية التحتية لكل من الدولتين إلستخراج النفط وىذا نتيجة للقصف الجوي  -4

 المتبادؿ .
 . 1991ـ استمرت الخالفات الحدودية في نهاية الحرب حتى عا -5
وذلك  1975والتي وقعتها مع إيراف عاـ  1975وافقت العراؽ على اإللتزاـ باتفاقية عاـ  -6

بعد شهر واحد من الغزو العراقي للكويت واعترفت فيها العراؽ بحقوؽ إيراف في الجانب الشرقي من 
عراقي النظاـ ال، بعد أياـ مع غزو 1990أغسطس  17و اما في التسعينييات وفي   شط العرب

 2003وبعد العاـ  1990للكويت، استأنف البلداف العالقات الدبلوماسية في أكتوبر    السابق
عززت عالقة إيراف بالعراؽ في ظل الحكومة الجديدة التي غلب عليها التمثيل الشيعي، وبادرت إيراف 

عراقي النظاـ الإلى االعتراؼ بها، وفي سبتمبر/أيلوؿ من العاـ التالي لسقوط نظاـ حكم 
(وقفزت العالقة بينهما إلى مستوى متقدـ في 2استأنفت إيراف والعراؽ عالقاتهما الدبلوماسية، )السابق

ظل حكومة إبراىيم الجعفري، حيث أصدرت تلك الحكومة أمرا بالعفو عن المحتجزين والمعتقلين 
خرازي لبغداد وفي تطور اإليرانيين في السجوف العراقية ترحيبا بزيارة وزير الخارجية اإليراني كماؿ 

                                                           
حسين حافظ وىيب ،السياسة الخارجية االيرانية بين البرغماتية والمبدئية في الموقف من العراؽ  ،اوراؽ دولية  1

 .16(،ص2004(،)بغداد:مركز الدراسات الدولية ،جامعة بغداد ،ايار 134،العدد )
  ، جريدة االىراـ االلكترونية:   ، التقييم األمريكى للقوة العسكرية اإليرانية   ، مختارات إيرانية لمحساـ سوي    2

http://digital.ahram.org.eg/makalat.aspx?eid=209
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مشهود للعالقات  الثنائية بين البلدين لم يحدث منذ أربعين عاما زار وفد عسكري عراقي كبير برئاسة 
وزير الدفاع سعدوف الدليمي طهراف، وقدـ الوفد اعتذاره إليراف حكومة وشعبا عن ما وصفو بجرائم 

اوف العسكري في مجالي الدفاع ومحاربة صداـ بحق إيراف، وتكللت ىذه الزيارة بتوقيع اتفاؽ للتع
 ( 1اإلرىاب. )

كما زار الجعفري نفسو طهراف لتعميق وتوثيق العالقات بين البلدين بعد أف شابها التدىور في ظل 
 حكومة إياد عالوي الذي اتهم طهراف بالتدخل في الشأف الداخلي العراقي.

ومتو لن تسمح للمعارضة اإليرانية )منظمة وقدـ الجعفري التطمينات الالزمة لطهراف، مؤكدا أف حك
 (2مجاىدي خلق( بأف تتخذ من األراضي العراقية منطلقا لممارسة عملياتها ضد إيراف. )

وكاف من أبرز نتائج تلك الزيارة التوقيع على اتفاقية تعاوف أمني مشترؾ بموجبو شكل البلداف لجانا 
 ي إعادة تأىيل الجيش العراقي.مشتركة للتنسيق األمني وضبط الحدود والمساعدة ف

واستمر الخط البياني للعالقات اإليرانية العراقية في تصاعد حتى بعد خروج الجعفري من الحكومة 
وتولي نوري المالكي رئاسة الوزراء، حيث بادر األخير إلى زيارة إيراف، واستقبلو الرئيس اإليراني 

عن ربط أمن بالده بأمن العراؽ، قائال إف بالده الجديد أحمدي نجاد الذي أعلن أثناء ىذه الزيارة 
 مستعدة إلحالؿ األمن كامال في العراؽ، ألف أمن العراؽ ىو من أمن إيراف.

وقد رد المالكي على ذلك بقولو إنو ال توجد حواجز تعترض طريق التعاوف بين البلدين. وىو التعاوف 
ات األميركية باستغالؿ ىذا التعاوف لتحقيق الذي ال يزاؿ مطردا يوما بعد يـو رغم الضغوط واالتهام

 مكاسب إقليمية إيرانية.
 
 
 
 
 
 

                                                           
 .سبق ذكرهمصدر ،   ، مختارات إيرانية حساـ سويلم    1
مرکز تحقيقات استراتژيک مجمع تشخيص مصلحت نظاـ، «. عراؽتعامل ايراف و آمريکا در »محمود واعظی ، 2 

 .143، ص  1993،  سنة 
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 الستنتاجات : لخاتمة واا

 رنية ا اإلي السياسة وىي اإلقليمية الساحة على المواضيع أىم من واحد لمعالجةراسة الد سعت لقد
 على تشتمل لتيا السياسة ىذه وبيئة العراؽ تجاه رنية ا اإلي السياسة محدداتالعراؽ   تجاه

 األسباب معرفة وكذلك السياسة، ىذه تحدد أف لها الممكن من ولتي ا وعواملرات متغي مجموعة
 المواضيع من مجموعة رسة ا الد تناولت أف وبعد .العراؽ في راني اإلي التدخل اراء و  الحقيقية
 العالقة ذات المهمة والنقاط
 العلمية والرسائل رسات ا الد من العديد إلى التطرؽ خاللها من تم والتي الرسالة، بموضوع المباشرة

 النتائج من العديد إلى رسة ا الد خلصت واألجنبية، منها العربية بالموضوع العالقة ذات المحكمة
 :وىي المهمة

 المتحدة الواليات قبل من احتاللو إلى أدت العراؽ بها يتمتع جيوسياسية أىمية ؾ اىن -1 
 رفي ا الجغ موقعو ألىمية وأيضا النفطية وتو ثر على السيطرة أجل من وذلك األمريكية

 لسوريا رتيجيا ا واست بشريا عمقا وكونو العربي، للوطن الشرقية البوابة يعتبر والذي راتيجي االست
 رائيل .إس مع مواجهة تمت إذا فيما واألردف

 الديني وىالمست ىو طرىاوأخ العراؽ تجاه رنية ا اإلي الخارجية السياسة مستويات تعدد ت  -2 
 داخل  الدينية العتبات من العديد لوجود كنتيجة مذىبي ال بالبعد والمتمثل

 .قييناالعر  الشيعة السكاف نسبة وكذلك راؽالع
ىنالك العديد من النقاط التي اختلف فيها العراؽ سياسيا في الكثير من االوقات مع ايراف وىذا  -3

 ؽ مع ىذه الدولة التي  تغيرت سياساتها مع مرور الزمن .مايبرر الحرب التي خاضها العرا
الكثير من المعادالت االقليمية بين الدوؿ اخذت اطارا متعدد التغيرات بما يخدـ الدولة   -4

وسياستها ولهذا نجد سياسة العراؽ مع ايراف اتخذت اصعب المعادالت التي تم الوصوؿ الى طرؽ  
 كثيرة وسهلة لمعالجتها .
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