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  الملخص 

خية للعالقات االيرانية يتضمن البحث ملخصاً عاماً عن المراحل التاري

تخللته  البحرينية في العصر الحديث منذ بدايات القرن التاسع عشر وما –

تلك المدة من مطالبات ايرانية بتبعية البحرين لها حتى قبول الشاه محمد 

بإجراء استفتاء شعبي في البحرين نتج عنه تقرير  ١٩٦٩رضا بهلوي عام 

وقيام الجمهورية االسالمية  ١٩٧٩ مصير البحرين كأمارة مستقلة حتى عام

في ايران حيث تناول البحث مسار العالقات بين البلدين سواء كانت بالسلبية 

  .     م  ٢٠٠٤او االيجابية لغاية عام 
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Abstract 

The research include a general summary about the 
historical stages of the Bahraini- Iranian relations in the 
modern age since the starts of the nineteenth century and 
what this period include of the Iranian demands of having 
Bahrain as its own till the shah Muhammad Ridha Bahlawi 
accepted to do a public Poll in 1969 in Bahrain which 
resulted in determining the destination of Bahrain as an 
independent emirate till 1979 and the establishment of the 
Islamic Republic of Iran . The research deals with course of 
negation and position relations between the two countries 
till 2004 . 

 

  

  

  

The Irani – Bahraini Relations after 
the Islamic Revolution in Iran 

  1979 – 2004 . 
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   المقدمة 

الخليجية بصفة خاصة ، وعلى مر االوقات –امتازت العالقات االيرانية 

نيين بشؤون السياسة بأهمية بالغة حضيت باهتمام الباحثين ومراقبة الكثير من المع

الدولية ومعظم الكتاب والباحثين في هذا المجال ، لقد تأثرت هذه العالقات بشكل 

كبير بتفاعالت وتجاذبات كثيرة اقليمية ودولية كان لها دورها الواضح في التأثير 

في مجرى تلك العالقات سواء بالسلب أم اإليجاب ، ويأتي ذلك كله من خالل 

والحيوية التي تتمتع بها كل من منطقة الخليج وإيران، والسيما  ةاألهمية الستراتيجي

الثروات الهائلة التي تتمتع بها هذه المنطقة والتي تمثل بعض هذه الثروات العصب 

، ظمى عالمياً واقتصادياً وعسكرياًالحيوي للقدرات التقنية والعسكرية للقوى الع

تأثير  ب ان تكون بمنأى عن ايواعتمادها بشكل مباشر على هذه الثروات التي يج

، فضالً عن إشراف الدول الخليجية وإيران على منافذ جانبي يعرقل تدفقها اليها

  .دولية لها اهميتها االستراتيجية لكافة دول العالم 
البحرينية مفصالً هاماً ومؤثراً من مسار تلك  -وتشكل العالقات اإليرانية  

مستمرين السيما في ظل المطالبة االيرانية  العالقات لما صاحبها من تنافر وتوتر

الماضية بتبعية البحرين لها وباألخص في زمن العهد البهلوي ، ثم جاءت الحرب 

لتزيد من حدة تلك الخالفات  ١٩٨٠عام ) حرب الخليج االولى(االيرانية –العراقية 

اعدة خاصة بعد ان وقفت دول الخليج العربية بجانب العراق وأمدته بالعون والمس

تصدير " للوقوف بوجه التحدي االيراني الذي كان يمثله تخوف هذه الدول من 

  . االسالمية االيرانية الى اراضيها " الثورة 

البحرينية في أعقاب  - قات االيرانية يتلخص اطار البحث بالحديث عن العال

 ١٩٧٩انتصار الثورة اإلسالمية في إيران وقيام جمهورية إيران اإلسالمية عام 

وتطورات اآلفاق الجديدة التي صاحبت هذه العالقات ، وباألخص في اعقاب انتهاء 

 ١٩٩٠حرب الخليج الثانية التي قامت على اثر االجتياح العراقي للكويت في عام 

وما تال تلك الحرب من تغيير واضح في ميزان الستراتيجية الدولية واإلقليمية 

ق وتحييده وإضعاف دوره في موازنة خاصة بعد تدمير القدرة العسكرية للعرا
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القوى في منطقة الخليج وابتعاد دول الخليج العربية سياسياً عن نظام الحكم في 

  .العراق 

التي فاز بها الرئيس محمد  ١٩٩٧ثم جاءت أنتخابات الرئاسة اإليرانية عام 

ة على اعتبار انها صلب وهي المرحلة التي اوالها البحث عناية خاص(خاتمي 

، وسياسة االنفتاح التي اتخذتها حكومة خاتمي اإلصالحية على دول )داث االح

العالم بشكل عام ودول الخليج العربية بشكل خاص ، وسعيها الحثيث على اقامة 

، والسعي بهذه اساس التعاون واالحترام المتبادلعالقات جديدة ومتينة قائمة على 

بلدين المسلمين ، وقد تمثلت هذه العالقات بما يعود من فائدة ورخاء على شعبي ال

التطورات بالزيارات المتبادلة بين كبار المسؤولين في كل من البلدين وإرساء 

قواعد التعاون االقتصادي واالجتماعي والسياسي ، وإضفاء سياسة عدم التدخل في 

الشؤون الداخلية للبلدين على توجهات حكومتي كل من ايران والبحرين ، وكذلك 

جان الثنائية بين البلدين في الفعاليات االقتصادية والتجارية والفنية تشكيل الل

  .المختلفة وغير ذلك من النواحي الهامة التي تخص البلدين 

  :المسارات والتطورات : البحرينية  –العالقات االيرانية 
لسابق بالتوتر والجمود البحرينية في ا –لقد اتسمت العالقات االيرانية  

، فقد اليرانيين بضم البحرين الى ايرانسيما في ظل مطالبات الحكام ا، الالمستمرين

بإثارة موضوع تبعية البحرين لها في  ١٩٢٧بادرت ايران في تشرين الثاني عام 

مستندة في ذلك الى ان البحرين كانت في معظم العصور السابقة  )١(عصبة االمم

ذكرة التي قدمتها الى المنظمة جزءاً من امبراطورياتها تاريخياً ، فقد اكدت في الم

، عصور التاريخالدولية في ذلك الوقت كانت هي التي تحكم البحرين في معظم 

وفي اعقاب انتهاء الحرب العالمية الثانية شنت الصحافة االيرانية حملة كبيرة ضد 

 ، تطالب فيها ١٩٢٣منذ عام  )٢(بريطانيا التي اعلنت البحرين محمية بريطانية 

نيروز " ابرزت جريدة  ١٩٤٥ايلول عام  ٢١، وفي االيرانية على البحرينبالسيادة 

الحديث الذي ادلى به وزير الخارجية االيراني في عهد رضا شاه بهلوي " ايران 
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في المجلس النيابي والذي طالب فيه الواليات المتحدة االمريكية بالتريث في 

  .)٣(اليرانية في البحريناستخراج النفط من الحقول البحرينية نظراً للحقوق ا

، استمرت الحكومة االيرانية البهلوية في اتخاذ بعض عقاب ذلكوفي أ

القرارات والخطوات التي كان من شأنها تعكير صفو مجرى العالقات بين 

اصدرت وزارة التربية والتعليم قراراً يقضي بتدريس  ١٩٤٦ففي عام ، الجانبين

يرانية ، وفي نيسان من العام نفسه أصدر تبعية البحرين إليران في المدارس اال

نتاج الحقول النفطية في مجلس الوزراء اإليراني مرسوماً يقضي بأن يخضع أ

، الذي يتم تصديره إلى الخارج لإلجراءات نفسها المتبعة بحق شركة النفط البحرين

 قراراً ١٩٤٦اإليراني في عام ) البرلمان(، كما أصدر المجلس )٤(إيرانية –نكلواأل

يقضي بإتخاذ اإلجراءات الالزمة لتطبيق الرسوم البريدية على الرسائل الصادرة 

  . والواردة من البحرين وأليها 

خرائط جغرافية جديدة  ١٩٤٨لقد وضعت الحكومة االيرانية في ايلول عام 

اتخذت الممارسات اإليرانية شكالً  ١٩٤٩تبين تبعية البحرين إليران، وفي عام 

رضة مشاركة البحرين في المؤتمرات الدولية أحتجت إيران لدى أخر تمثل في معا

، ولدى اتحاد البريد بكراتشي ١٩٤٩يوي المنعقد في عام المؤتمر األقتصادي األس

الدولي على قبول البحرين عضواً في هذين المنبرين الدوليين، ووصلت 

خليج في االعتراضات االيرانية الى حد االعتراض ورود اسم البحرين بين دول ال

  )٥(.بعض وثائق األمم المتحدة 

اصدر مجلس الوزراء االيراني قراراً يقضي بضم  ١٩٥٧وفي عام  

البحرين وذلك رداً على قيام المنامة بإدخال تعديالت على قانون الجيش الذي 

نصت على عدم جواز منح الجنسية البحرينية إال لمن تكون  ١٩٣٨اصدر في عام 

بشرط اجادته اللغة العربية وان يكون مقيماً في البالد  لدية ملكيات غير منقولة

  )٦(.فة مستمرة لما يقل عن عشر سنواتبص

وقد رفضت إيران اتفاقية التعاون االقتصادي الموقعة بين المملكة العربية  

، وفي هذا االتجاه عدت إيران المشروع )٧(١٩٥٨السعودية والبحرين عام 
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ملكة العربية السعودية والبحرين أجراء تتخذه السعودي بإقامة جسر يربط بين الم

  )٨(.السعودية إلحباط اي محاولة تقوم بها إيران لضم البحرين

العرش اإليراني ، وعلى الرغم من  )٩(وعند تولي محمد رضا بهلوي 

مخاوف دول مجلس التعاون الخليجي من اتجاه شاه ايران الجديد الى جعل ايران 

اعالن بريطانيا نيتها االنسحاب من المنطقة ، فأن  في الخليج عقب) كشرطي أمن(

هذه الدول عمدت الى التأكيد على ضرورة التعاون مع ايران ، وفي هذا السياق قام 

شاه إيران محمد رضا بهلوي بزيارة إلى كل من الملك فيصل بن عبد العزيز 

ه ذ، اسفرت هالسالم الصباح امير دولة الكويت عاهل السعودية والشيخ صباح

على تسوية الحدود البحرية وعلى ضرورة التعاون الزيارة عن اتفاق وجهات النظر

بين ايران ودول الخليج العربية نظراً لطبيعة التداخل الجغرافي وتشابك المصالح 

االقتصادية وضمان االستقرار في المنطقة ، وقد ترتب على تلك العالقات الهادئة 

اعالن الشاه تخلي ايران عن احتالل أراضي  نتائج بالغة االهمية كان من ابرزها

  )١٠(.غيرها بالقوة 

انه يقبل حق  ١٩٦٩وفي هذا السياق أعلن شاه إيران في كانون الثاني عام 

تقرير المصير في البحرين األمر الذي ترتب عليه قيام كل من إيران وبريطانيا 

رتير العام لألمم بتقديم طلب إلى السك ١٩٧٠بموافقة البحرين في أواخر آذار عام 

إلرسال لجنة أو مبعوث من قبله لتقصي الحقائق في جزر  Uthantالمتحدة يوثانت 

البحرين لمعرفة رغبات سكانها وما إذا كانوا يفضلون أن تكون بالدهم دولة عربية 

مستقلة ام تنضم إليران، وقد جاءت رغبة الغالبية من السكان في صالح إعالن 

ت سيادة ، مما دفع إيران إلى الموافقة على هذه النتيجة ، البحرين دولة مستقلة ذا

الذي قضي بحق  ١٩٧٠) أيار( مايس  ١١ومع صدور قرار مجلس األمن في 

 شعب البحرين في االنتماء لدولة مستقلة ذات سيادة بادرت البحرين إلى إعالن

    )١١(.١٩٧١آب  ١٤استقاللها في 
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سوء ( ١٩٧٩رينية بعد الثورة االسالمية عام البح -العالقات االيرانية 

  -) :الفهم الجديد 
احل آية اهللا بعد قيام الثورة االسالمية في ايران وانتصارها بقيادة االمام الر

 ، التي أنهت حقبة األسرةقيام جمهورية إيران اإلسالميةو) روح اهللا الخميني(

 ،كبيراً في منطقة الخليج خاصة، كان التفاؤل بانتصار هذه الثورة البهلوية السياسية

والسيما بعد االجراءات والخطوات الجديدة الجريئة التي اتخذتها الجمهورية 

االسالمية االيرانية والتي كان في مقدمتها عدم االعتراف بشرعية الكيان 

ه ، بل وتخصيص مكان اقامة هذالسفارة االسرائيلية في طهران وإغالق ،الصهيوني

دة االمريكية ، وتبني سياسة مناوئة للواليات المتحطين في طهرانالسفارة لدولة فلس

، وهذه السياسة تمثل في حقيقة االمر انقالب جذري في "الشيطان االكبر "

 –الستراتيجية االيرانية ، بيد ان ذلك كله لم يتولد عنه تحسن في العالقات االيرانية 

ادم ن الجانبين بالتص، بل على النقيض من ذلك اتسمت العالقات بيالخليجية

، وفي حقيقة األمر فإن االختالف اإليديولوجي، والمخاوف التي برزت والصراع

على الساحة الخليجية من ان ايران تحاول مد نفوذها في الخليج العربي عن طريق 

ما سمي وقت ذلك بمحاوالت تصدير الثورة ، ولذلك فقد ابرزت هذه التفاعالت 

أو ما سمي بـ  ) ١٩٨٨-١٩٨٠(اإليرانية  –اقية مجتمعة اندالع الحرب العر

، وما سببته هذه الحرب من استنزاف وهدر طاقات البلدين )حرب الخليج األولى(

، ال تخدم صالح األمة اإلسالمية وقضاياها ة والمادية، بصورة عبثيةالجارين البشري

  .المصيرية 

الة من سوء الفهم االيرانية ح –في ظل هذا المناخ شابت العالقات البحرينية 

بمحاولة  وتجددت المطالبات االيرانية بتبعية البحرين واالتهامات البحرينية إليران

، ففي بداية الثمانينيات اعلنت الحكومة البحرينية انها القت قلب نظام الحكم فيها

، في محاولة لقلب مخربين تلقوا تدريباتهم في ايرانالقبض على مجموعة من ال

ة ، وعلى أثر ذلك صرح الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفبحرينالنظام الحكم في 

، وأن الخطر ال يوجد في البحرين خطر داخلي((رئيس الوزراء البحريني بأنه 
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مؤكداً ان النظام في ايران يثير الشيعة في البحرين ... الخارجي هو ايران 

ن ويقوم ويشجع روابطهم السياسية مع آيات اهللا الحاكمين في طهرا، والخليج

الفوضى وزعزعة  بتدريبهم على استخدام االسلحة ويرسلهم الى اقطارهم إلثارة

  )١٢()) .االستقرار

اإليرانية ،  –وفي سياق هذا التوتر المستمر على صعيد العالقات البحرينية 

ومع بداية التسعينيات شهدت البحرين حالة من الفوضى واالضطرابات وتجددت 

، ١٩٩٦عام  ، وأستمرت حتى أوائل١٩٩٤ذروتها عام اعمال العنف التي بلغت 

اجات في البحرين وقد أصرت الحكومة البحرينية آنذاك على وصف حركة االحتج

، ووجهت المنامة اتهاماً رسمياً الى طهران بالتورط في تمويل بالطابع المذهبي

تنظيمات سرية تهدف الى قلب نظام الحكم وإقامة جمهورية اسالمية على النمط 

على إبعاد السكرتير  ١٩٩٦االيراني ، وأقدمت البحرين في مطلع شهر شباط عام 

الثالث في السفارة االيرانية في البحرين معتبرة إياه شخص غير مرغوب فيه يقوم 

بإعمال تتنافى ومهمته الدبلوماسية ، وردت إيران بالمثل فطردت دبلوماسياً بحرينياً 

    )١٣(.بعد يوم واحد من اإلجراء البحريني

وقد فرض هذا الوضع تكثيف الدبلوماسية السورية وبذل جهود الوساطة 

  )١٤(.التي اسفرت عن وضع حد للحمالت اإلعالمية المتبادلة بين البلدين

اعلنت الحكومة البحرينية وفي جلسة استثنائية  ١٩٩٦حزيران عام  ٣وفي  

ده لقلب نظام تموله ايران وتسان" مخطط ارهابي " لمجلس الوزراء عن كشف 

البحريني وهو  الحكم في البالد ، وأعلنت انها استطاعت الكشف عن حزب اهللا

، يعد أحد فروع حزب اهللا اإليراني ، هذا فضالً عن وجود حركة معارضة شيعية

 ١٩٧٦الجبهة اإلسالمية لتحرير البحرين وهي حركة معارضة شيعية تأسست عام 

شف عن حزب اهللا البحريني ومخططه ، وعقب الكن طهران مقراً لهاواتخذت م

قررت البحرين اثر ذلك  –حسب ما ادعت الحكومة البحرينية  –لقلب نظام الحكم 

سحب سفيرها في طهران وخفض مستوى العالقات الدبلوماسية مع ايران إلى 

  )١٥(. درجة قائم باإلعمال
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 اإليرانية والبد من اإلشارة إلى أنه بالرغم من مظاهر التوتر في العالقات     

، فإنه كانت هناك بعض الفترات التي شهدت فيها تلك البحرينية كما تبين سابقاً

رئيساً ) هاشمي رفسنجاني(، فمع أنتخاب ات حالة من الهدوء النسبيالعالق

الذي عده بعض الكتاب انعطافاً كبيراً  ١٩٨٩للجمهورية االسالمية االيرانية عام 

مي الذي سبب التوتر في الخط الراديكالي االسال في السياسة االيرانية ، بانحسار

، وبداية حقبة االنفتاح بتولي رفسنجاني الرئاسة اإليرانية ، فضالً عن العالقات

ووقف الدعم ) حرب الخليج االولى(يرانية اإل -معطيات انتهاء الحرب العراقية 

ذلك خفض الذي كانت تقدمه دول الخليج العربية للعراق في حربه ضد ايران ، كل 

الخليجية عامة وانحسار حجم تفاعالتها ،  –مستوى التوترات في العالقة االيرانية 

على اثر ذلك كله وخالل لقاء الرئيس االيراني رفسنجاني بأمير البحرين الشيخ 

عيسى بن سلمان آل خليفة على هامش قمة دول عدم االنحياز في داكار بالسنغال 

كل من البحرين وإيران رفع مستوى التمثيل قررت  ١٩٩١في كانون االول عام 

الدبلوماسي بينهما الى مستوى السفراء بعد ان كان على مستوى القائم 

   .)١٦(باإلعمال

وخالل الزيارة التي قام بها علي أكبر واليتي وزير الخارجية اإليرانية 

والتي زار فيها كل  ١٩٩٣لمنطقة الخليج في شهر ايار عام ) ١٩٩٧ – ١٩٨١(

، أجرى الشيخ عيسى  ٦٧المارات العربية المتحدة والكويت وقطر والبحرين من ا

بن  سلمان آل خليفة امير دولة البحرين ورئيس وزرائه الشيخ خليفة بن سلمان آل 

سلمان محادثات مع واليتي أثر وصوله إلى البحرين حيث تم استعراض شامل 

ادل وجهات النظر حول ، وتبهنة في المنطقة والعالم االسالميللتطورات الرا

القضايا ذات االهتمام المشترك وبحث سبل دعم العالقات بين البحرين وإيران في 

  )١٧(.مختلف المجاالت 

وتسلم امير البحرين خالل المقابلة رسالة من الرئيس االيراني تتعلق 

بالعالقات الثنائية والتطورات الراهنة في المنطقة وعدد من القضايا االسالمية 

  )١٨(.لية الراهنة والمسائل ذات االهتمام المشترك الدو
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  - : ١٩٩٧البحرينية بعد عام  –العالقات اإليرانية 
واضحة مع لقد تفاعلت الدول العربية عامة والخليجية خاصة بايجابية 

إلى سدة الحكم في الجمهورية ) ٢٠٠٤ - ١٩٩٧(وصول الرئيس محمد خاتمي

م خاصة في ظل الخطوات االنفتاحية التي  ١٩٩٧االسالمية االيرانية في شهر ايار 

اتخذتها حكومته على مستوى الصعيد العالمي واإلقليمي ، وتجاوز الخطاب 

  ،والمساعدة في حل كافة االمور العالقةاسي الذي قد يعد من رواسب الماضي، السي

، وبذلك يمكن القول بأن العالقات االيرانية مرحلة متقدمة والمضي بالعالقات الى

وذلك لعاملين أولهما  ١٩٩٧لبحرينية قد بدأت بالفعل في التحسن بالفعل في عام ا

وصول السيد محمد خاتمي الى السلطة في طهران وتوجهاته العامة باالنفتاح 

، ن الخليجيوتطبيع العالقات مع دول الجوار العربي وخاصة دول مجلس التعاو

ب دوراً كبيراً في تطور العالقات اإليراني الذي لع –فهو التقارب السعوديوثانيهما 

    بين المنامة وطهران وعجل بإعادة العالقات بين البلدين في كانون الثاني 

١٩(.١٩٩٩(  

لقد أعربت القيادة االيرانية الجديدة عن رغبتها في تطوير العالقات بين 

بمبدأ ، ضمنياً التزام السياسة االيرانية، قوالً وفعالً، وهذا يعني ارينالبلدين الج

حسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول المجاورة واحترام سيادتها 

، وإيجاد صيغة أفضل للتعايش السلمي بين استقاللها وطبيعة نظامها السياسيو

  )٢٠(. الدول المطلة على الخليج 

الرئيس بوصول  ١٩٩٧آب  ٣ومن جانبها فقد رحبت القيادة البحرينية في 

، وإعالنه عن اهمية اعادة بناء العالقات مع بلدان لى سدة الحكممحمد خاتمي ا

  )٢١(.الخليج 

وخالل اتصال هاتفي جرى بين الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة وزير 

، أعرب )٢٠٠٥ – ١٩٩٧(الخارجية البحريني ونظيره اإليراني كمال خرازي 

ا يحقق األمن الجانبان عن رغبتهما المشتركة في تحسين العالقات الثنائية لم

والرفاهية في المنطقة ، وكذلك التقى الوزيران في نيويورك على هامش اجتماعات 



                                                                       

  )٢٠١٥حزيران  (العدد الثامن عشر  
٣٧٧ 

 
 البحرينية -اإليرانيةالعالقات 

وتم االتفاق على اعادة العالقات  ١٩٩٧ايلول  ٢٥الجمعية العامة لألمم المتحدة يوم 

  )٢٢(. الدبلوماسية بين البلدين 

آل ، تسلم أمير البحرين الشيخ عيسى بن سلمان ١٩٩٧وفي تشرين الثاني 

خليفة رسالة خطية من الرئيس خاتمي تناولت العالقات الثنائية ، والتطورات 

ير الخارجية االيراني الراهنة في المنطقة وذلك خالل استقبال الشيخ عيسى لوز

نية ، حيث وصف الوزير االيراني مباحثاته مع القيادة السياسية البحريكمال خرازي

ه تسعى بالتعاون مع دول مجلس التعاون مشيراً إلى إن بالد) كانت ودية(بأنها 

الخليجي لنشر االمن واالستقرار في المنطقة ، وهو ما أكده القائم باإلعمال اإليراني 

في البحرين محمد أحمدي، في لقاء مع هيئة االذاعة البريطانية في ذات اليوم بقوله 

ن أن هناك إرادة ورغبة مشتركة في تحسين العالقات وتنقية األجواء بي"

   )٢٣(".البلدين

، أعلنت البحرين على لسان وزير شؤون رئاسة مجلس الوزراء ومن جانبها

البحريني محمد المطوع خالل لقاء جمعه مع ممثلي أجهزة اإلعالم اإليرانية ، أن 

، وعدم التدخل في حترام عالقات الجوار، وأحث عن صيغ األمن واالستقرارالب

ا عوامل ستؤدي الى مناخ افضل للتعاون الشؤون الداخلية للدول االخرى كله

  .الثنائي 

وتأكيداً على حرص مجلس التعاون الخليجي للدول العربية على تنشيط  

الحضور ، وعلى أعلى  التعاون مع ايران تدخلت الدول العربية بثقلها ، عبر كثافة

، في إنجاح عقد مؤتمر القمة االسالمية في دورته الثامنة التي عقدت في مستوى

، مما كان له  ١٩٩٧كانون االول  ١١-٩العاصمة االيرانية طهران في المدة من 

، وانعكست آثار انعقادها بصورة نجاح هذه القمةردود فعل ايجابية أسهمت في إ

، ص سياسة االحتواء االمريكية ضدهاملموسة على تحسين صورة ايران وتقلي

لعربية االيرانية عامة، العالقات اوكانت القمة فرصة مناسبة لتدارس مستقبل 

، واألفاق الواسعة لتطويرها وترسيخ الثقة المتبادلة وخلق مناخ والخليجية خاصة

جديد في العالقات السيما في ظل سياسة الرئيس اإليراني محمد خاتمي 

   )٢٤(.االنفتاحية
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وقد مثلت مشاركة البحرين بوفد عالي المستوى ترأسه وزير الخارجية الشيخ      

ن مبارك خطوة مهمة في طريق بناء الثقة وإزالة موجبات التوتر بين دول محمد ب

مجلس التعاون الخليجي من جهة وإيران من جهة اخرى ، حيث التقى الوزير على 

هامش القمة برئيس مجلس تشخيص مصلحة النظام هاشمي رفسنجاني ، ونظيره 

يح سفيرين االيراني كمال خرازي ، وتمخض عن االجتماع االتفاق على ترش

  )٢٥(.جديدين للبلدين 

وجاءت تصريحات المسؤولين البحرينيين في المدة التي أعقبت القمة لتدعم 

هذا االتجاه وهو ما ظهر في الحديث الذي أدلى به الشيخ عيسى بن سلمان لصحيفة 

بالتأكيد على أن إيران دولة كبرى في  ١٩٩٧كانون األول  ١٨الشرق االوسط في 

، وهو ما  )٢٦(القات الطيبة معها تسهم في تعزيز استقرار المنطقة المنطقة ، والع

كانون الثاني  ١٩أكده الوزير المطوع في حديثه لصحيفة السياسة الكويتية يوم 

بقوله نحن نتطلع إلى أن تكون عالقتنا بالجارة الشقيقة ايران عالقة جيدة  ١٩٩٧

  )٢٧( .عالقة ايجابية معها ألنها بلد مسلم كبير ونحن نطلب صداقة ايران ونريد 

وجدد وزير العمل والشؤون االجتماعية البحريني عبد النبي الشعلة هذا  

حول  ١٩٩٨كانون الثاني  ٤الموقف في حديث لصحيفة السياسة الكويتية يوم 

مستقبل العالقات البحرينية االيرانية بالقول ان البحرين تتطلع الى العالقة مع ايران 

ل التعاون السلمي على اساس احترام سيادة الدول وعدم التدخل بكل تفاؤل من خال

  )٢٨(. في شؤونها الداخلية 

وفي المقابل ، أكد مندوب ايران لدى منظمة المؤتمر اإلسالمي صباح زنكنة 

أن بالده تربطها بالبحرين عالقات جيدة وطيبة ، وكانت هناك سحابة وانقشعت 

ة الخارجية االيرانية علي أصغر محمدي في كما نوه مدير دائرة الخليج في وزار((

بلدين تسير في كانون األول ، إلى أن العالقات بين ال ١٩حديثه لصحيفة الحياة يوم 

  )٢٩( .))طريقها المأمول 

البحرينية عملياً تطورات متسارعة ، وقد  –لقد شهدت العالقات االيرانية      

بها الرئيس االيراني السابق رئيس  جاءت في مقدمة تلك التطورات الزيارة التي قام
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 ٤مجلس تشخيص مصلحة النظام علي اكبر هاشمي رفسنجاني الى البحرين في 

عن طريق جسر الملك فهد الذي يربط بين المملكة العربية السعودية  ١٩٩٨آذار 

والبحرين بعد اتمام زيارته للسعودية في اول زيارة لمسؤول ايراني كبير للبحرين 

، وقد حرصت القيادة السياسية في البحرين على استقباله بحفاوة  ١٩٧٩منذ عام 

  ،كبيرة ، حيث التقى خالل الزيارة بأمير البحرين الشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة

وكانت محطة اخرى في طريق تدشين الثقة وتوثيق عرى العالقات بين البلدين ، اذ 

قات البلدين وبدء مرحلة اتفق الجانبان رغم قصر مدة الزيارة على تطوير عال

جديدة فيها ، وهي الزيارة التي رأى المراقبون ان لها اثراً ومغزى كبيراً يمكن 

القول انها شكلت مقدمة حقيقية لما تالها من اتصاالت بين البلدين ، السيما وإنها 

تصدير " أسهمت في ترميم العالقات وتصويب مسارها ، والتأكيد على ان مبدأ 

  )٣٠(. من أهداف إيران  ليس" الثورة 

  ،"ودي وأخوي"لقيادة السياسة البحرينية بأنه لقد وصف رفسنجاني اللقاء مع ا

موضحاً انه اجتمع مع الشيخ عيسى بن سلمان مرتين في السنغال واندونيسيا ، 

وقال أن البلدين تربطهما عالقات صداقة حميمة ، وجدد رفسنجاني خالل كلمته في 

تأكيده بأن زيارته للبحرين كانت ناجحة وبناءة  ١٩٩٨اذار  ٢٠جامعة طهران يوم 

  )٣١( .وأظهرت حرص القيادة البحرينية على دعم العالقات مع بالده 

وقد أعقب تلك الزيارة اعالن الشيخ محمد بن مبارك ال خليفة وزير خارجية       

تصريح البحرين ان بالده سوف تتبادل السفراء مع ايران قريباً ، جاء ذلك في 

مع نظيره المصري عمرو موسى  )٣٢( )دوربان ( لوزير خارجية البحرين عقد بـ 

على هامش اجتماعات وزراء الخارجية لدول حركة عدم  ١٩٩٨في ايلول 

وقال ان عالقات البحرين مع ايران آخذة في التحسن وان البلدين ، االنحياز

  )٣٣( .ستتبادالن السفراء في القريب العاجل 

الجانبين في تطوير وتدعيم العالقات بين البلدين تبادل الجانبين  ورغبة من

الزيارات الرسمية رفيعة المستوى حيث قام وزير الخارجية البحريني الشيخ محمد 

، وتم االتفاق على تشكيل لجنتين  ١٩٩٩بن مبارك بزيارة طهران في ايار 
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مية العالقات مشتركتين احداهما سياسية واألخرى اقتصادية بهدف تطوير وتن

سهيل تنقل مواطني البلدين ومجاالت التعاون بين البلدين ، اذ اتفق الجانبان على ت

  )٣٤( .ي المجاالت التجارية واالقتصادية، وتنمية التعاون المشترك خصوصاً فبينهما

لقد عد كثير من المحللين أن هذا التطور في العالقات بين المنامة وطهران 

أنفراجاً كبيراً في منطقة الخليج ، وقد اعقب الزيارة اتصال يشكل تحوالً هاماً و

لتبادل  ١٩٩٩ايار  ٢٣هاتفي بين االمير حمد بن عيسى والرئيس محمد خاتمي يوم 

  )٣٥( .عدد من القضايا التي تهم البلدينوجهات النظر حول 

في هذا السياق خرجت تصريحات بعض المسؤولين البحرينيين مؤكدة على 

اإليرانية ، فقد أكد رئيس الوزراء البحريني  –يد في العالقات البحرينية التوجه الجد

 ٢٣في )) واشنطن بوست (( الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة في حديث لصحيفة 

أن إيران دولة هامة ولها دورها الحيوي في أمن المنطقة ، وأشار  ٢٠٠٠آذار عام 

تمثل امتداداً لسياسة ((يرانالعالقات بين البحرين وإ أيضاً بأن جهود تحسين

مضيفاً أن بالده )) البحرين وثوابتها االساسية في عالقات حسن الجوار مع الجميع 

تؤمن بأهمية التعاون مع االخرين في اطار المصالح المشتركة واالحترام المتبادل ، 

  )٣٦(.جهود في تحسين العالقات مع إيرانوفي هذا االطار جاءت الخطوات وال

، قام وزير التجارة اإليراني محمد شريعة مداري بزيارة آخر ومن جانب

لحضور االجتماع االول للجنة االقتصادية  ٢٠٠٠البحرين في شهر اذار عام 

، وقد أشارت المصادر الى ان المنامة وطهران قد اتفقتا البحرينية  –االيرانية 

، وأثناء تواجد )٣٧(خالل هذا االجتماع على معاودة فتح الخط البحري بين البلدين

المسؤول االيراني في المنامة أكد أمير البحرين الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة 

االيرانية وتنميتها في كثير  –حرص بالده واهتمامها بتطوير العالقات البحرينية 

من المجاالت التجارية واالستثمارية ، مشيراً الى ان مثل هذه الزيارات والفعاليات 

، فضالً عن ذلك قام ) ٣٨(في فتح آفاق جديدة للتعاون بين البلدين االقتصادية تسهم

اذار عام  ٢٨وزير الخارجية االيراني الدكتور كمال خرازي بزيارة المنامة في 

للمشاركة في اجتماع اللجنة السياسية المشتركة بين البلدين لبحث سبل  ٢٠٠٠
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د اكدت بعض المصادر بعد تدعيم العالقات الثنائية وتعزيز التبادل االقليمي ، وق

انتهاء الزيارة ان البحرين ومن خالل رؤيتها للعالقات مع ايران تسعى للتعامل 

معها بستراتيجية جديدة خاصة بعد حصول مجموعة من المتغيرات السياسية 

، وقد ١٩٩٧تمي بانتخابات الرئاسة عام الداخلية كان اهمها فوز الرئيس محمد خا

ارة الوزير خرازي للمنامة ومن قبلها استئناف العالقات أكدت هذه المصادر ان زي

الدبلوماسية على مستوى السفراء بين البلدين يصبان في خانة دعم الرئيس خاتمي 

واتجاهاته االصالحية ، واستناداً لذلك أكد بعض المحللين ان عالقات البحرين مع 

انية مشتركة إير –ايران قد دخلت مرحلة جديدة السيما مع وجود رغبة بحرينية 

، غير انه يجب مالحظة ان هذا التقارب بين البلدين كان لتجاوز مشاكل الماضي

يحكمه عوامل اقليمية اخرى اهمها الموقف االيراني من قضية الجزر الثالث 

التي تسيطر عليها إيران منذ عام ) نب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسىط(

نيين الى ان هذه القضية تقف عائقاً دون ، فقد اشار بعض المسؤولين البحري ١٩٧١

  )٣٩(.تحقيق انفتاح في العالقات مع ايران 

وقع البلدان اتفاقاً للتعاون االقتصادي في ،  ٢٠٠١وفي شهر آذار من عام      

المجاالت المصرفية والطبية والتأمينات والصيد واالستثمارات الثنائية ، وتبادل 

، في وكان التطور االبرز. وكيمياويات البتر المعلومات والتكنولوجيا في مجال

العام نفسه ، بالتوصل الى اتفاق أمني هو االول من نوعه بين البلدين ، حيث تم 

، الجريمة المنظمة وتهريب المخدراتاقرار مبدأ التعاون في مجال مكافحة 

وعمليات تزوير الوثائق والمستندات الرسمية ، ومواجهة عمليات تهريب االسلحة 

البضائع واآلثار المتعلقة بالتراث الثقافي ، وكل ما من شأنه األضرار باالقتصاد ، و

ناصر الشرطة وقضايا فضالً عن تبادل المعلومات والخبرات في مجال تدريب ع

  )٤٠( .وشؤون الحدود

وبمناسبة فوز الرئيس خاتمي بانتخابات الرئاسة االيرانية لفترة ثانية في 

حمد بن عيسى أمير البحرين ببرقية تهنئة الى الرئيس ، بعث الشيخ  ٢٠٠١تموز 
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المنتخب خاتمي ، اكد خاللها ان هذا الفوز يمثل دليالً على نجاح النهج الذي يقوم 

  )٤١( .لتعاون وإزالة التوتر في المنطقةعلى ا

ورغم التقارب اإليراني البحريني والتحسن في العالقات بين الطرفين فقد  

فقد اتهمت البحرين في . د ازمة اخرى بين المنامة وطهران كاد شهر تموز ان يشه

اذاعة طهران بالتدخل في شؤونها الداخلية حين اذاعت ان  ٢٠٠١تموز  ١٠

السلطات البحرينية تدخلت في النزاع الدائر حول إدارة مكان تجمع للطائفة 

ثابة وقد ذكر بعض المحللين ان التدخل اإليراني في هذا االمر كان بم، الشيعية

سؤولية رسالة غير مباشرة الى حكومة البحرين فحواها ان النزاعات الدينية م

، والتصرف فيها يجب ان يتم بالتنسيق معها ، وهو ما المراجع الدينية في ايران

أعدته البحرين تدخالً إيرانياً يمثل امتداداً للتدخالت السابقة في الشأن البحريني ، 

، اذ استدعت الحكومة البحرينية اً في هذا الموضوعد البحريني قويولذلك جاء الر

التي بثتها اذاعة  القائم باإلعمال االيراني وأبلغته احتجاجها على التصريحات

، وقد ) ٤٢(، واتهامها بالتدخل مجدداً في الشؤون الداخلية للبحرينطهران الرسمية

ان هذا االمر  ، ومن المالحظلمرة على تبديد الشكوك البحرينيةحرصت إيران هذه ا

لم يترك تداعيات سلبية مؤثرة على عالقة البلدين السيما في ظل أستمرار السياسة 

اإليرانية الراغبة في تحسين وتطوير العالقات مع دول مجلس دول التعاون 

  .الخليجي العربية عموماً وكذلك انتهاء المطالب االيرانية بتبعية البحرين 

الوطني البحريني والخطوات التي قام بها  وعلى خلفية اقرار ميثاق العمل 

ملك البحرين الشيخ حمد بن عيسى والتي وصفت بأنها اصالحية ، أكدت ايران في 

الديمقراطية اكثر من مناسبة تأييدها لمشروع الملك االصالحي وجميع الخطوات 

، وهذا ما اوضحه صادق خرازي مساعد وزير الخارجية التي شهدتها البحرين

ان وجهة نظر  ٢٠٠٢كانون الثاني  ٢٨لشؤون الدراسات والبحوث يوم  االيرانية

: ارية في البحرين تتمثل في جانبين، االولالج) الديمقراطية ( بالده في التطورات 

، وان بالده تؤيد هذه التوجهات العملية الديمقراطية ان هناك تقديراً كبيراً لتلك

  .وتدعمها 
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كز لبحرين على انها دولة مهمة جداً باعتبارها المران ايران تنظر الى ا:الثاني     

، وان فرص التعاون واعدة جداً مع البحرين في االقتصادي والمالي في المنطقة

            )٤٣(. عات المصرفية واالقتصادية عموماًالقطا

ومن جانبه عد الرئيس اإليراني محمد خاتمي في رسالة وجهها الى ملك 

، التطورات االخيرة  ٢٠٠٢شباط  ١٩عيسى آل خليفة يوم البحرين الشيخ حمد بن 

  )٤٤( .التي شهدتها المملكة خطوة هامة من أجل تعزيز مشاركة الشعب البحريني 

وقد رحبت الخارجية اإليرانية بالتطورات الجديدة وإعالن المملكة ،  

منتخب وإعطاء المرأة حق  وأشادت ببرامج االصالح ومن ضمنها تشكيل برلمان

  )٤٥( .تصويتال

بين ملك البحرين الشيخ حمد  ٢٠٠٢شباط  ٢٢وقد أجرى أتصال هاتفي يوم 

بن عيسى والرئيس محمد خاتمي بمناسبة حلول عيد االضحى المبارك حيث اعرب 

ة ، وأشاد باالنجازات خاتمي عن تهانيه بإعالن المملكة وإقامة مؤسساتها الدستوري

 ٢٠٠٢آذار  ١٢ن ، وجدد خاتمي يوم الكبيرة التي تشهدها البحريوالتطورات 

اشادته بمسيرة التحديث واإلصالح السياسي البحريني خالل استقباله كامل صالح 

سفير البحرين الجديد في طهران ، وأشاد هاشمي رفسنجاني رئيس مجلس تشخيص 

 ٢٠٠٢آيار  ١١مصلحة النظام خالل استقباله للسفير البحريني في طهران يوم 

   -:في سياسة مملكة البحرين حظيا بتقدير ايراني كبير وهما ببعدين اساسيين 

قرارات وخطوات االصالح السياسي التي شهدتها المملكة بمبادرة من : االول 

الشيخ حمد بن عيسى والتي تدل على سداد الرأي والحصافة البارزة حيث سعى 

يتميز  ((الملك الشاب برجاحة عقل لحل قضايا عصره ، وأضاف ان ملك البحرين 

بحكمته الكبيرة في ادارة دفة الحكم في بلده ، فبفضل تلك الحكمة والحصافة ارتقت 

  )٤٦(.))ن درجة على سلم التقدم واالزدهارمملكة البحري

ان مملكة البحرين وعلى الرغم من قلة سكانها نسبياً الى باقي الدول : الثاني 

للشعب  يد المتواصل الذي قدمتهاالسالمية االخرى فأنها تميزت بالدعم الكبير والتأي

اننا نقدر التطورات االيجابية الجارية في المملكة كما (( :الفلسطيني وأضاف قائالً 
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نقدر مواقفها الداعمة للقضية الفلسطينية العادلة ، فهي تعكس مدى وعي وحماس 

  )٤٧( .))لبحرين وعلى رأسها ملك البالد واهتمام شعب مملكة ا

اطق جمهورية ايران االسالمية الى الزلزال الذي وعندما تعرضت بعض من

ارسال  ٢٠٠٢حزيران  ٢٣ضرب اراضيها ، قرر مجلس الوزراء البحريني يوم 

ية ، اشتملت على خيام وأدوة الى الشعب االيرانيشحنة معونات اغاثة عاجل

، وقد أستقبلت وبطانيات ومالبس ومواد غذائية، لمساعدة متضرري الزلزال

حزيران حسين صدقي المدير العام إلدارة الخليج في وزارة  ٢٤البحرين يوم 

الخارجية االيرانية حيث التقى الملك البحريني ورئيس الوزراء ووزير الخارجية ، 

  .وتم بحث العالقات القائمة وسبل تعزيزها 

، رحب وزير  ٢٠٠٢تموز  ١٦وفي حديث لصحيفة الحياة اللندنية يوم  

فة بن حمد آل خليفة بالتوجهات االيرانية التي يقودها الدفاع البحريني الشيخ خلي

الرئيس خاتمي والتي ترغب في مد يد التعاون والحوار والصداقة مع دول الخليج 

التي تنأى بنفسها عن النظرة القديمة لدول المنطقة وتتحدث عن االقتصاد والسالم ، 

بارك في لقاء مع ومن جانبه فقد أكد وزير الخارجية البحريني الشيخ محمد بن م

ان القيادة في  ٢٠٠٢آب  ١٤رؤساء تحرير الصحف المحلية البحرينية يوم 

البحرين تريد خليج تعاون وبناء وتنمية وليس خليج حروب ومجابهات ، وأضاف 

أن المرحلة الحالية تتطلب التفاهم للتوصل إلى تصور مشترك بجميع القضايا لكي 

  )٤٨(.ثرواتها يستفيد أبناء المنطقة من خيراتها و

وأنتهز الرئيس اإليراني محمد خاتمي زيارته للملكة العربية السعودية  

العالقات  وعبر الجسر الى البحرين في زيارة سريعة ومفاجئة إلزالة اي توتر في

، عاد قطار العالقات الى مساره الصحيح ، ومهد لزيارة ملك بين البلدين ، وبالفعل

، وهي  ٢٠٠٢آب  ١٧ل خليفة الى طهران في البحرين الشيخ حمد بن عيسى آ

، فقد جاءت  ١٩٧٩الزيارة التأريخية األولى من نوعها لرئيس بحريني منذ عام 

هذه الزيارة تحمل بين طياتها مدلوالت هامة فيما يتعلق بالعالقات الثنائية بين 

قة البحرين وإيران ابرزها ان هذه العالقات قد بلغت درجة كبيرة من التفاهم والث
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، الحترام المتبادل لسيادة كل دولةالمتبادلة السيما في ظل قيامها على المصالح وا

وأقتناع البحرينيين بزوال المطالب االيرانية بتبعية البحرين إليران وعدم قيام 

خل في الشؤون الداخلية طهران بأي أعمال يمكن أن تفسر على إنها تد

   )٤٩(.البحرينية

عزيز العالقات الثنائية بين البلدين بنصيب هام قد حظيت عملية تدعيم وت 

من المحادثات التي جرت بين الملك حمد وبين الرئيس محمد خاتمي ، وفي هذا 

الوقت قد حان لتعزيز (( السياق يمكن االشارة الى ما صرح به الملك البحريني ان 

الرئيس خاتمي ((مشيراً الى ان )) ن المنامة وطهران في كل المجاالتالعالقات بي

كل (( مؤكداً في الوقت ذاته على بذل )) روف لتطوير العالقات بين البلدينهيأ الظ

، )) التعاون الثنائي في كل المجاالت ما في وسعنا لتحقيق التضامن وتعزيز أوجه

نها ومن جانبه وصف الرئيس اإليراني محمد خاتمي العالقات بين البلدين بأ

التواجد الجغرافي للبلدين في منطقة الخليج يقتضي ((تأريخية ووثيقة قائالً أن 

    )٥٠()) .التضامن والتالحم بين البلدين 

وكان الفتاً ان الوفد المرافق لملك البحرين في زيارته لطهران قد ضم  

الكثير من الشخصيات الدينية ، سنية وشيعية ، فضالً عن خبراء في كثير من 

مر الذي رأى من خالله المحللين ان هناك رغبة المجاالت السيما االقتصادية ، اال

بحرينية في بناء عالقات متينة مع الجمهورية االسالمية االيرانية اساسها العقيدة 

والعلم والخبرة ، فضالً عن تبادل المنافع والمصالح اإلقتصادية ، في هذا السياق 

مشابه  أشارت مصادر إلى أن البلدين يعكفان على دراسة مشروع اتفاق أمني

لالتفاق الموقع بين ايران والمملكة العربية السعودية ، وقام الجانبان بالتوقيع على 

ثالث أتفاقيات تتناول التعاون األقتصادي والتجاري والفني وتشجيع االستثمارات 

  )٥١(.وحمايتها وتفادي االزدواج الضريبي 

ت عن نتائج وبصفة عامة فقد اشار بعض المراقبين الى ان الزيارة قد أسفر

  )٥٢( -:عدة فيما يتعلق بالعالقات الثنائية أهمها يأتي 
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تدشين مرحلة جديدة من التشاور واللقاءات المباشرة على أعلى المستويات  -١

إليجاد أرضية صلبة على طريق تطوير التعاون المشترك بين البلدين في مختلف 

  .المجاالت 

جاالت السياسية واألمنية واالقتصادية اإليراني في الم–تعزيز التعاون البحريني -٢

من خالل االتفاقيات التي تم التوقيع عليها خالل الزيارة المتعلقة بالتعاون 

االقتصادي والتجاري وتشجيع االستثمار وتجنب االزدواج الضريبي ، والتي تسهم 

  .في زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين 

  .من القضايا ذات االهتمام المشترك  تبادل االراء والتشاور حول كثير -٣

تأكيد دعم القيادة االيرانية لإلصالحات التي اقدم عليها الملك حمد بن عيسى  -٤

  .في البحرين 

وقد تطرق ملك البحرين في لقاءاته في العاصمة االيرانية الى مجموعة 

لدى واسعة من القضايا الثنائية واإلقليمية والدولية مما ينم عن رغبة حقيقية 

  ،١٩٧٩الطرفين بإزالة التوتر الذي اعترى العالقات منذ قيام الثورة اإلسالمية عام 

وغلبت على تصريحات المسؤولين من الجانبين وقتذاك لغة التقارب والحوار على 

أعتبارهما الوسيلة المثلى لحل القضايا المختلفة المطروحة على الساحة السيما ما 

أكد الجانبان في هذا السياق موقفهما الرافض لتوجيه يتعلق في الشأن العراقي ، و

ضربة عسكرية إلى العراق ودعوه في الوقت ذاته إلى األلتزام بقرارات مجلس 

عودة الى األمن الدولي ذات الصلة وبخاصة السماح لفريق التفتيش الدولي بال

، ن المعاناة، وذلك لتجنيب الشعب العراقي المزيد ممزاولة مهامه في العراق

وحذرتا ) )دة اراضي العراق وسيادته الوطنيةاحترامهما لوح((وأكدت الدولتان على

ألي عمل يهدف الى (( مع تأكيد معارضتهما )) التهديدات التي تواجه المنطقة((من 

  )٥٣(. ))تعريض االمن واالستقرار في الخليج 

ن احد وكانت العالقات بين أعضاء مجلس التعاون لدول الخليج العربية وإيرا

المحاور الرئيسة في زيارة ملك البحرين ، اذ اكد الشيخ حمد ضرورة التعاون بين 

يحد " الدول المطلة على الخليج السيما بين البحرين وإيران إذ أن من شأن ذلك أن 
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فيما أكد مرشد الجمهورية " من مخاطر التهديدات التي تواجه العام اإلسالمي 

الحوار بين بالده ((لعظمى السيد علي خامنئي أهمية ااإلسالمية اإليرانية آية اهللا 

مشيراً الى )) إلقامة تعاون وثيق بين الجانبين ودول مجلس التعاون الخليجي

  )٥٤(. ))الى العالقات اإليرانية الخليجيةمحاوالت االعالم الغربي االساءة ((

يكفل وأكد الجانبان الحرص البلغ إزاء الحفاظ على أمن منطقة الخليج بما  

  .أستقرارها كمنطقة حيوية ومنبع هام للطاقة في العالم 

والى جانب قضية العراق والعالقات االيرانية الخليجية ، فقد عبر البلدان 

ألي شكل من اشكال ((وأكدا معارضتهما )) تضامنهما مع الشعب الفلسطيني(( عن

اعي ، وقد وطالبا مكافحته في اطار االمم المتحدة وتحرك دولي جم)) االرهاب

أبديا أيضاً قلقهما إزاء إنتاج أسلحة الدمار الشامل وإنتشارها وتخزينها واألسلحة 

النووية ووجها الدعوة إلى الموقعين على معاهدات حظر هذه االسلحة للسماح 

  )٥٥( .للوكالة الدولية للطاقة الذرية بتفتيش المنشآت النووية في المنطقة 

لبحرين الشيخ حمد بن عيسى إليران قد ومما الشك فيه أن زيارة ملك ا

اإليرانية ، وفي هذا  –حملت توجهات ايجابية على مستوى العالقات الخليجية 

السياق يرى بعض المراقبين أن الزيارة جاءت لتؤكد النهج البحريني والخليجي في 

التقارب مع إيران وجاءت أيضاً لتؤكد حرص دول مجلس التعاون الخليجي على 

ئيس اإليراني محمد خاتمي الذي يسعى بدوره لتحسين وتطوير العالقات تشجيع الر

  .اإليرانية مع دول المجلس وتدشين مرحلة جديدة من التعاون معها 

الى جانب ذلك ، فكما أسهم التعاطي اإليراني االيجابي مع قضية الجزر 

خيرة في الثالث المتنازع عليها مع دولة األمارات العربية المتحدة في المدة األ

، فأن ول الخليج العربية الست وتعزيزهاتسريع وتيرة تدعيم العالقات بين إيران ود

من شأن زيارة الملك حمد لطهران أن تؤدي إلى الدور نفسه السيما وأن هذه 

الزيارة قد كشفت عن توافر القدرة على بناء الثقة بين الجانبين الخليجي واإليراني 

  )٥٦( .قبولةليج من أي توجهات ايرانية غير مفي ظل أنتهاء مخاوف دول الخ
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ومن الواضح أن البحرين كانت من أشد الدول حاجة لبناء الثقة مع إيران ، 

السيما في ظل توتر العالقات الذي كان سائداً بينهما لمدة طويلة ، كما سبقت 

االشارة الى ذلك ، والشك أن نجاح ايران في اقناع البحرين بتوجهاتها الجديدة 

لقائمة على تبادل المصالح والمنافع واحترام سيادة الدول المجاورة وعدم التدخل ا

في شؤونها الداخلية انما يعني إن إيران قد أستطاعت أن تخلق إنموذجاً ناجحاً في 

عالقاتها مع احدى دول مجلس التعاون الخليجي االمر الذي يمكن ان ينعكس 

  .ايجابياً على بقية هذه الدول 

الخليجية قد  –قول ، وكما يرى المراقبون ، ان العالقات االيرانية ويمكن ال

خصوص االوضاع بدأت في دخول مرحلة جديدة ابرز سماتها التنسيق السياسي ب

، وبدء مرحلة متطورة من المواقف بين الدول المطلة على ضفتي والقضايا االقليمية

في رفع وتيرة التقارب  الخليج لما يمكن ان ينجم عن الحرب األمريكية قد أسهمت

  .الخليجي في هذه المرحلة  –اإليراني 

معارضة أي هجوم امريكي على ((وكانت نقطة اللقاء المشتركة هي

، ولكن ) ٥٧())زمة عبر الطرق السياسية والسلميةتسوية اال((والدعوة الى )) العراق

يد على أن ، وأخيراً فأنه يمكن التأكهمال القضايا العربية واإلسالميةمن دون إ

زيارة الملك البحريني لطهران التي توجت زيارات مسؤولين خليجيين تمثل دفعة 

اإليرانية بصفة خاصة ولمسيرة التقارب الخليجية  –قوية لمسيرة التقارب البحرينية 

اإليرانية بصفة عامة األمر الذي يعكس نوعاً من التفاؤل إزاء عالقات الطرفين  –

ما على التفاهم حول بعض القضايا التي قد تكون عائقاً في المستقبل وإزاء قدرته

  .دون أستمرار تلك المسيرة 

وبالفعل فقد جاءت الزيارة الرسمية التاريخية للرئيس محمد خاتمي للبحرين 

مايس  ١٦التي استغرقت يومين بدعوة من ملك البحرين الشيخ حمد بن عيسى في 

ظل ظروف سياسية جديدة جاءت  ، وقد أتت هذه الزيارة في ٢٠٠٣عام ) أيار( 

بعد إسقاط نظام الطاغية المقبور صدام حسين الذي كان بؤرة للتوتر واإلرهاب في 

المنطقة ، حيث كان قد هدد جيرانه ألكثر من عقدين من الزمن في حروب 
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أستنزاف ضد جاري العراق الجمهورية اإلسالمية اإليرانية ودولة الكويت وبقية 

  )٥٨( .الدول االقليمية 

وسوريا واليمن قبل وصوله وكان خاتمي قد زار قبل ذلك كل من لبنان 

الجولة التي نقوم بها في المنطقة تستدعي (( :وفي صنعاء قال مصرحاً . البحرين

بدرجة أساسية تأكيد مواقفنا الداعية إلى السالم وخصوصاً في الظروف الصعبة 

  )٥٩( )).التي تمر بها منطقتنا 

حثات الرسمية بين الجانبين البحريني برئاسة الشيخ حمد وكانت جلسة المبا

مايس  ١٧بن عيسى واإليراني برئاسة السيد محمد خاتمي قد عقدت مساء السبت 

ي الشيخ بعد وصول الرئيس اإليراني مباشرة وبحضور رئيس الوزراء البحرين

، وعقد ملك البحرين وخاتمي مساء السبت بقصر خليفة بن سلمان آل خليفة

وضة في المنامة جلسة مباحثات ثنائية ثانية بحضور رئيس الوزراء البحريني الر

دارت هذه المباحثات حول تطوير العالقات الثنائية بين الجانبين ، فضالً عن بحث 

آخر التطورات والمستجدات الراهنة على الساحتين االقليمية والدولية وتم خاللها 

  )٦٠( .ستقرار في المنطقةيا االمن واالالتأكيد على ضرورة دعم قضا

اهتمامهما البالغ بالمحافظة ((بحرين الرسمية أن الجانبين أبدياوقالت وكالة أنباء ال   

  )٦١( .))لة كافة أسباب التوتر واإلرهابعلى االمن واالستقرار في المنطقة وإزا

 ونسبت الوكالة إلى الرئيس اإليراني قوله أنه يرى إمكانية التعاون بين دول    

المنطقة لتحقيق السالم ، وقال خاتمي أن سياسة إيران هي سياسة صداقة وتعاون 

وأنه يرى أن اإلمكانيات في المنطقة والتعاون بين الجميع سيشهد وتيرة سريعة (( 

  )٦٢(.))وأننا ندعو الجميع إلى السالم للتقدم واألزدهار 

شهدتها منطقة الخليج  ودعا خاتمي الى االستفادة من االحداث واألزمات التي     

خالل العقدين الماضيين بما فيها الحرب العراقية االيرانية التي دامت ثماني سنوات 

، فضالً عن الغزو  ١٩٩٠وغزو العراق للكويت في عام  ١٩٨٨وانتهت في عام 

، وأضاف أن المنطقة تعهد ات األمريكية والبريطانية للعراقالذي قامت به القو

في أن تأتي (( بعد سقوط نظام صدام حسين وأعرب عن أمله  اليوم ظروفاً جديدة
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شعب مع جيرانـه في حكومة في العراق تمثل الشعب العراقي وأن يعيش هذا ال

  )٦٣( .))أمن وسـالم 

أن أزدهار الجارة المسلمة إيران رصيد ايجابي ((أما ملك البحرين فقال      

ذا األساس تجتمع كلمة المسلمين كما أن أزدهارهم رصيد لها وعلى ه... ألشقائها 

  )٦٤( )) .ويعلو شأنهم في المجتمع اإلنسانيفي كافة أوطانهم 

وضمن المباحثات المستمرة بين الجانبين ، بحث الجانب البحريني واإليراني 

سبل الوقوف امام شبكات تهريب المخدرات ومكافحة هؤالء المهربين الذين 

وعرة بين افغانستان وإيران بشكل مركز نظراً ينشطون يوماً بعد يوم في المنطقة ال

  )٦٥( .اد المخدرة الخطيرة في أفغانستانلتوفر هذه المو

ومن جهة أخرى أدلى سفير مملكة البحرين لدى طهران كامل صالح 

الصالح بتصريح للصحافة اإليرانية تناول فيه األهمية البالغة التي تكتسبها هذه 

ا المنطقة ، وأشار والمستجدات التي تشهده الزيارة ، وخصوصاً في ظل الظروف

هذه أول زيارة رسمية يقوم بها رئيس غيراني للبحرين وتأتي ((الصالح إلى أن

مكملة للزيارة الميمونة التي قام بها جاللة الملك للجمهورية اإلسالمية اإليرانية في 

ثيق تعاون ثنـائي وصيف العام الماضي ودشنت مرحلة جديدة قائمة على ترسيخ 

  )٦٦( )).بين البلدين

وتأكيداً على متانة العالقات الثنائية بين إيران والبحرين وتوثيق أواصرها ،  

وزير الخارجية  ٢٠٠٤استقبل الملك البحريني في األول من تشرين الثاني 

اإليراني كمال خرازي الذي نقل أليه تحيات الرئيس اإليراني محمد خاتمي 

، وقد رحب العاهل البحريني بوزير تقدم واإلزدهارللبحرين بدوام ال وتمنياته

الخارجية اإليرانية وأشاد بمتانة العالقات التي تربط بين البلدين التي تشهد تطوراً 

في المجاالت السياسية واالقتصادية مؤكداً على سعي البحرين وحرصها على تدعيم 

عبين الشقيقين موحات الشهذه العالقات والوصول بها إلى المستوى الذي يحقق ط

، كما أكد الملك البحريني أن تبادل الزيارات يأتي في أطار التشاور وآمالهما

المستمر بين البلدين لبحث القضايا االقليمية والدولية وتشكل عامالً هاماً في تعزيز 
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أمن المنطقة وأستقرارها ، وتركز البحث خالل اللقاء حول الموضوعات والقضايا 

المنطقة إلى جانب أستعراض التطورات على الساحة العراقية  السياسية الهامة في

حيث أكد الملك البحريني على ضرورة عودة األمن واألستقرار إلى العراق والعمل 

    )٦٧(. لمسائل التي تهم العالم اإلسالميعلى إعادة أعماره إلى جانب بحث األمور وا

ريني على التعاون ومن جانبه اطلع وزير الخارجية االيراني الملك البح 

القائم بين الجمهورية االسالمية االيرانية والوكالة الدولية للطاقة الذرية معبراً عن 

والوصول بها  شكره وتقديره للملك البحريني لجهوده في دعم العالقات بين البلدين

  )٦٨( .الى افضل المستويات

ي الشيخ وقد التقى خرازي خالل زيارته المنامة برئيس الوزراء البحرين

خليفة بن سلمان الذي اشاد بالعالقات الطيبة الوطيدة التي تربط البلدين المسلمين 

وما يشهده التعاون المشترك بينهما من اطراد التقدم واإلنماء في العديد من 

المجاالت ومنها المجاالت االقتصادية ، مؤكداً اهتمام مملكة البحرين وحرصها 

الجمهورية اإلسالمية اإليرانية على األصعدة  على تعزيز التعاون المشترك مع

  )٦٩(.كافة بما يحقق المنفعة المشتركة لشعبي البلدين 

وتم خالل المقابلة استعراض شامل لمجمل التطورات الراهنة في المنطقة  

بما في ذلك اهمية االمن واالستقرار في المنطقة من اجل تسخير الجهود نحو البناء 

  )٧٠(.والتنمية فيها 

     -:اإلقتصادية والتجارية : البحرينية  –العالقات اإليرانية 
بحكم الموقع الجغرافي المتميز لكل من إيران والبحرين ، وبحكم القيم الدينية 

والثقافية والمصالح المشتركة ، يتطلع البلدان إلى األرتكاز على تلك المعطيات لقيام 

، وفي نات المتاحة في كل منهمال اإلمكاشراكة أقتصادية وتجارية تسمح باستغال

هذا السياق لوحظ أن الجانبين أتخذوا عدد من الخطوات الهامة التي كان لها أثراً 

، ومن هذه ي واالقتصادي المثمر بين البلدينفعاالً في تنمية وتطوير التعاون التجار

عندما وقعت شركة الخليج  ١٩٩٧تشرين االول عام  ٣٠الخطوات ما حصل في 

ر الصناعي البحرينية اتفاقاً مع شركة إيران للحديد والخدمات العامة ، لالستثما
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ألف طن سنوياً  ٤٠٠-٣٠٠تستورد بموجبه األولى الحديد الخام من إيران بمعدل 

  )٧١(.ولمدة خمس سنوات 

توجه وزير العمل والشؤون األجتماعية  ١٩٩٨تشرين األول  ٣٠وفي 

ي زيارة أستغرقت أربعة أيام ، ألتقى البحريني عبد النبي الشعلة إلى طهران ف

خاللها نظيره اإليراني حسن كمالي بهدف تبادل التجارب والمعلومات بين البلدين 

في مجاالت تنمية الموارد البشرية والتدريب والتنمية األجتماعية ، وعقد الرئيس 

السابق لغرفة تجارة وصناعة البحرين علي بن يوسف فخرو أجتماعاً مع السفير 

حيث بحث الطرفان دور قطاع  ١٩٩٩كانون الثاني  ٦يراني في البحرين يوم اإل

االعمال والشركات في تطوير المصالح االقتصادية المشتركة عبر زيارة الوفود 

  )٧٢(.التجارية وإقامة المعارض 

تسارعاً واضحاً في  ٢٠٠٠لقد شهد التعاون االقتصادي بين البلدين منذ عام 

 ٢٠٠٠شباط عام  ٢٣البحرين الشيخ حمد بن عيسى يوم  وتيرته حيث اصدر ملك

، بالتصديق على اتفاقية الخدمات الجوية  ٢٠٠٠لسنة ) ٣(م مرسوماً بقانون رقم 

، وعقد وزير  ٢٠٠٠شباط  ٨بين البحرين وإيران الموقعة في البحرين بتاريخ 

 ٢٠٠٠التجارة والصناعة البحريني علي صالح الصالح أوائل شهر آذار عام 

مباحثات مع وزير التجارة اإليراني محمد شريعتمداري في أطار انعقاد اللجنة 

المشتركة البحرينية اإليرانية التي تزامنت مع أقامة فعاليات معرض المنتجات 

  )٧٣(.االيرانية في البحرين 

وشهدت حركة تسجيل الوكاالت التجارية االيرانية في البحرين زيادة 

وكالة تجارية تغطي مجاالت مختلفة من مواد  ٥٢ى واضحة في اعدادها وصلت ال

غذائية واألدوات الكهربائية والمطبوعات ، فيما بلغ عدد فروع الشركات االيرانية 

  )٧٤(. المسجلة في البحرين فرعان 

وزادت حركة النقل الجوي لمواطنين إيرانيين إلى البحرين ، حيث بلغ عدد 

 ٥.٦٨٩ما مجموعه  ٢٠٠١بحرين في عام المسافرين االيرانيين القادمين الى ال

  )٧٥( .٢٠٠٠مسافراً عام  ٤.٨٥٠مسافراً مقارنة بـ 
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البحرينية المشتركة للتعاون االقتصادي والفني  –لقد لعبت اللجنة اإليرانية 

دوراً فعاالً في تطوير معدالت التبادل التجاري بين البلدين منذ بدء أجتماعها األول 

،  الذي  ٢٠٠١من ثم في أجتماعها في طهران عام ، و ٢٠٠٠في البحرين عام 

تقرر فيه أن تبدأ منشأة الخشب اإليرانية في تسيير أعمالها بين البحرين 

حيث تم ذلك  ٢٠٠٢والجمهورية اإلسالمية اإليرانية في األول من تشرين األول 

 ٢٠٠٢الى عام  ١٩٩٩فعالً وأرتفعت معدالت التبادل التجاري بين البلدين منذ عام 

تقريباً مما % ٢٠٠مليون دوالر حيث زادت بنسبة  ٧٣مليون دوالر إلى  ٢٥من 

  )٧٦( .للمدة المذكورة نفسها % ١٥ضاعف حجم التبادل التجاري حوالي 

عقد كل من وزير التجارة محمد  ٢٠٠٢وفي شهر تموز من عام 

شريعتمداري ووزير المالية والشؤون االقتصادية طهماسب مظاهري اإليرانيين 

مباحثات مع السفير البحريني في طهران كامل صالح الصالح إذ اكد الجانبان على 

ضرورة االسراع في استكمال صياغة مشاريع االتفاقيات المقترح توقيعها بين 

البلدين في عدد من المجاالت االقتصادية والتجارية والمالية ، وتم األتفاق على عقد 

ية المشتركة ، كذلك اإلعداد لالجتماع األول أجتماع آخر للجنة االقتصادية والتجار

لمجلس رجال األعمال والتجار اإليرانيين والبحرينيين لما لهما من دور مؤثر في 

  )٧٧(.دعم أوجه التعاون األقتصادي والتجاري بين البلدين المختلفة 

البحرينية المشتركة –، عقدت اجتماعات الدورة الثالثة للجنة االيرانية وبالفعل

، وقد  ٢٠٠٣عاون االقتصادي والتجاري بين البلدين في البحرين خالل عام للت

افتتح الجلسات كل من وزير التجارة البحريني علي صالح الصالح ووزير التجارة 

االيراني محمد شريعتمداري وذلك بحضور العديد من المسؤولين وأعضاء مجلس 

وزير االيراني ، وأكد ادارة غرفة تجارة وصناعة البحرين والوفد المرافق لل

الجانبان االيراني والبحريني في كلمتيهما االفتتاحيتين الحرص على فتح آفاق جديدة 

للتعاون في المجاالت األقتصادية واألستثمارية كافة ، السيما وأن الزيارة التي قام 

ولقائه بالرئيس  ٢٠٠٢بها الملك البحريني حمد بن عيسى الى طهران في عام 

حمد خاتمي واالتفاقيات الثنائية التي وقعت في ضوء هذه الزيارة كان لها االيراني م
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ابلغ االثر في دفع مزيد من النمو في كافة المجاالت بين البلدين ، وذكرت النشرات 

الصادرة عن اجتماعات غرفة تجارة وصناعة البحرين مع وفد رجال االعمال 

ن وإيران خالل المدة الممتدة من االيرانيين بأن حجم التبادل التجاري بين البحري

من هذا العام قد بلغت مليار وأحدى وسبعون ) أيار ( كانون الثاني وحتى مايس 

  )٧٨(.مليون دوالر 

وخالل أجتماع اللجنة األقتصادية والتجارية المشتركة الرابع الذي عقد في 

بنك  وقعت البحرين وإيران على اتفاقية انشاء ٢٠٠٤نيسان  ٢٨-٢٦طهران مابين 

تجاري ومركز تجاري ايراني في البحرين ، وأوضح وزير التجارة البحريني علي 

صالح الصالح أنه حصل خالل االجتماعات كذلك التوقيع على مذكرات تفاهم 

الستثمارات المباشرة بين تستهدف زيادة معدالت التبادل التجاري وزيادة ا

   )٧٩(.البلدين

اق كذلك على العمل على تكثيف وأوضح الوزير الصالح أنه حصل االتف

اقامة المعارض التجارية واالشتراك في المعارض التي تقام في كال البلدين وتفعيل 

حركة السفن الخشبية التقليدية واتخاذ الخطوات الكفيلة بإنشاء شركة مالحة مشتركة 

رة انشاء بنك تجاري بين البلدين ودعم وتشجيع الخط بينهما ، وكذلك متابعة فك

وبحث التعاون في مجال النفط والبتروكيمياويات والكمارك رك بينهما، مشت

  )٨٠( .وانئ واإلعالم والسياحة والرياضةوالمصارف والزراعة والصحة والبيئة والم

وأجري التأكيد على تفعيل االتفاقيات ومذكرات التفاهم الثنائية المشتركة التي       

  )٨١( .سبق توقيعها في االجتماعات السابقة 
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  :األستنتاجات 
في ضوء أستذكار بسيط لماضي األحداث المريرة التي غطت مسار 

، ومن خالل قراءة مستفيضة للواقع الراهن الذي البحرينية –العالقات االيرانية 

تسير في ظله هذه العالقات يمكن وضع رؤى حقيقية تسهم الى حد كبير في تطوير 

  -:لبلدين من خالل وديمومة العالقات الثنائية بين ا

أسهام البلدان من خالل االنظمة السياسية القائمة في كل منهما ، وبمبادرات  -١

جديدة تصدر من الطرفين في خلق األجواء السياسية التي يمكن العمل في ظلها 

على تطوير العالقات وتنميتها وفي المجاالت كافة ، سواء كان على الصعيد الدولي 

الخاصة بين البلدين من خالل زيادة الزيارات والمباحثات ام على مستوى العالقات 

بين المسؤولين في البلدين وتفعيل قنوات االتصال بينهما ، ووضع جدولة معينة 

لهذه الزيارات المتبادلة وكذلك زيادة التمثيل الدبلوماسي وتنشيط العمل الدبلوماسي 

وعلى اعلى المستويات  ، والمشاركة الفاعلةؤالء المسؤولين في كل من البلدينله

 .في الندوات والمؤتمرات السياسية التي تقام في البلدين 

لقد لوحظ اثر هذه الزيارات والمداوالت لمسؤولي البلدين خاصة الزيارات 

المتبادلة التي قام بها كل من الرئيس االيراني والملك البحريني في اتخاذ مواقف 

 .امة لعل أبرزها القضية العراقية سياسية واحدة تجاه قضايا دولية كثيرة وه

تفعيل دور اللجان السياسية واألقتصادية والفنية المشتركة وتنشيطها القائمة   -٢

بين البلدين ، واالستمرار في دعم انشطة هذه اللجان التي كان لها دورها الكبير في 

زيادة حجم التفاعالت والعالقات االيجابية بين البلدين والسيما في المجاالت 

 . االقتصادية والتجارية منها 

لقد كان إلصرار قادة البلدين في تطوير وتقوية العالقات االقتصادية بين 

البلدين الجارين وإقامة المشاريع المشتركة ودعم دور قطاع األعمال الخاص 

اإليراني والبحريني لالستثمار في أراضي البلد األخر أثراً في تحقيق المنافع 

لدين ، إذ أن من شأن هذه السياسة االقتصادية الناجحة أن تعود الكبيرة لشعبي الب
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بفائدة كبيرة تسهم بشكل مباشر في اقامة عالقات اقتصادية وتجارية تعود بمكاسب 

 .اخرى جديدة تخدم البلدان في تطوير واستثمار امكاناتهما االقتصادية 

سة عدم التدخل في إرساء مبدأ التعاون واألحترام المتبادل وتفعيله وأعتماد سيا -٣

الشؤون الداخلية للبلد االخر واحترام االنظمة القائمة فيها ، مما يضفي جواً من 

االطمئنان والثقة بالجانب االخر ، وكذلك العمل على دعم وتطوير قنوات االتصال 

االجتماعي من خالل المنظمات والهيئات غير الحكومية وتنشيط دورها في رسم 

 ...فائدة في مجملها على شعبي البلدين المسلمين الجارين سياسة جديدة تعود بال
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  الهوامش 
(1)Rouhollah K. Ramazani , The foreign policy of Iran 1500-1941, A  
Developing nation in world affairs ( Virginia- 1966) , p. 247. 

  ،، القاهرةالمصرية –مطبعة االنكلو صالح العقاد، االستعمار في الخليج الفارسي،. د) ٢(

 . ١٩٤، ص ١٩٥٦

- ١٩٤١خليل علي مراد ، تطور السياسة االمريكية في منطقة الخليج العربي . د) ٣(

 . ٣٠٤، ص ١٩٨٠، مطبعة جامعة البصرة ،  ١٩٤٧

 . ٣٠٥نفسه ، ص المصدر)٤(

كتاب الثاني ، سيد نوفل ، االوضاع السياسية إلمارات الخليج وجنوب الجزيرة ، ال. د)٥(

 .١١٩، ص ١٩٧٢، القاهرة ،  ٢معهد البحوث والدراسات العربية ، ط

، ربي الحديث والمعاصرمصطفى عبد القادر النجار وآخرون ، تاريخ الخليج الع )٦(

 . ٢١٠، ص  ١٩٨٤مطبعة جامعة البصرة ، 

 . ٢١١المصدر نفسه ، ص )٧(
 

(8)R.M.Burell , Britain , Iran , The Persian Gulf , Some aspects of the 
situation in the 1920 and 1930 sin , Derek Hopwood (ed) ؛ The 
Arabian Peninsula , Society and Polities ( London -1972), p.184. 

تولى الشاه محمد رضا بهلوي العرش االيراني وهو في الثانية والعشرين من العمر  )٩(

وبعد ان تلقى تعليمه .  ١٩١٩مدينة طهران في تشرين االول  تقريباً ، وكانت والدته في

. سافر الى اوربا لتلقي تعليمه الثانوي في مدارس سويسرا  ١٩٣١االبتدائي فيها سنة 

التحق بالكلية الحربية في طهران وتخصص في  ١٩٣٦وعند عودته الى ايران في نيسان 

منح رتبة مالزم وعين  ١٩٣٨ر صنف المدفعية وبعد تخرجه من الكلية الحربية في ايا

ايلول  ١٧وبعد تنازل والده عن العرش بيوم واحد ، أي في . مفتشاً في الجيش االيراني 

، أدى اليمين الدستورية بوصفه شاهاً على ايران وتعهد باحترام القوانين االساسية  ١٩٤١

حكمه منذ ذلك واحترام حقوق الشعب ، رغم انتهاجه نهجاً يخالف ذلك كلياً ، وقد استمر 

بعد قيام الثورة  ١٩٧٩كانون الثاني  ١٥التاريخ وحتى مغادرته ايران دون رجعه في 

 - :االسالمية االيرانية بقيادة االمام الراحل الخميني، انظر 

، ايران السياسي في القرن العشرين، القاهرة عبد السالم عبد العزيز فهمي ، تاريخ. د

  . ١٠٣- ١٠١، ص ١٩٧٣
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العقاد ، معالم التغيير في الخليج العربي ، معهد البحوث والدراسات  صالح. د) ١٠(

 .١٤٩، ص  ١٩٧٢العربية ، القاهرة ، 

، بغداد ،  ١٩٧١ – ١٩١٤إبراهيم خلف العبيدي ، الحركة الوطنية في البحرين )١١(

 . ٢٨٠ – ٢٧٣، ص  ١٩٧٦

البحرين وإيران الكويت ، عالقة  –المركز الدبلوماسي للدراسات االستراتيجية  )١٢(

 ١٨-هـ ١٤٢٣رجب  ١١، االربعاء )١٥٠(ة ، بيان االربعاء، العدد تدخل مرحلة جديد

 . ٢٠٠٢سبتمبر 

 .المصدر نفسه  )١٣(

وآفاق .. ن دروس الماضي الخليجية بي –، العالقات االيرانية سيد عوض عثمان. د )١٤(

لسياسية واإلستراتيجية ، ، مركز االهرام للدراسات االمستقبل، مجلة مختارات ايرانية 

 .٩١، ص ٢٠٠٢تشرين الثاني / ، نوفمبر ) ٢٨(السنة الثالثة ، العدد 

، عالقات البحرين وايران الكويت –المركز الدبلوماسي للدراسات االستراتيجية )١٥(

 .تدخل مرحلة جديدة 

 .المصدر نفسه )١٦(

ان لإلمارات ، تاريخ جريدة الخليج ، تقرير ايراني عن زيارة وزير خارجية طهر)١٧(

 . ١٩٩٣مايو  ٢٥

 .المصدر نفسه )١٨(

تقارب عربي ، وانفتاح : عادل الجبوري ، سياسة ايران الخارجية خالل عام )١٩(

الشبكة الدولية للمعلومات .  ٧/١/٢٠٠٠الجمعة  –وتردد امريكي ، كانون الثاني ، اوربي

 ) .االنترنت (

 .عادل الجبوري ، المصدر نفسه )٢٠(

فبراير ١١هـ ١٤٢٦محرم  ٢، الجمعة  ٩٨٢١، العدد صحيفة اخبار الخليج )٢١(

 . ٢٠٠٥) شباط(

العالقات : ، اتجاهات الصحف ، قضية العدد ) االنترنت(الشبكة الدولية للمعلومات )٢٢(

 م   ٢٠٠٢) آب ( اغسطس  ١٧االيرانية ، البحرين اليوم ، في  –البحرينية 

        .htm-http//www.gna.gov.bh/bahrain today/current/kadiea 

 .المصدر نفسه  )٢٣(
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 . ٩٣سيد عوض عثمان ، المصدر السابق ، ص. د )٢٤(

 . ٢٠٠٢) آب( أغسطس ١٧، البحرين اليوم، المصدر السابق في أتجاهات الصحف)٢٥(

 .المصدر نفسه  )٢٦(

 .المصدر نفسه  )٢٧(

 .المصدر نفسه  )٢٨(

 .المصدر نفسه  )٢٩(

 . ٩٢ض عثمان ، المصدر السابق ، صسيد عو. د  )٣٠(

 . ٢٠٠٢) آب( أغسطس ١٧أتجاهات الصحف، البحرين اليوم، المصدر السابق في  )٣١(

 .في دولة جنوب افريقيا ) دروبان ( تقع مدينة  )٣٢(

) ايلول(سبتمبر ٢هـ الموافق  ٣١٤١جريدة البيان ، االمارات ، جمادي االول )٣٣(

١٩٨٨. 

 . ٩٢، المصدر السابق ، صسيد عوض عثمان . د )٣٤(

 . ٩٢المصدر نفسه ، ص  )٣٥(

 .المركز الدبلوماسي للدراسات االستراتيجية ، المصدر السابق  )٣٦(

عام ، /  ٠١٤٣/ قطرياك ، وزير التجارة االيراني يصل الى البحرين ، رقم الخبر  )٣٧(

 ) .االنترنت ( الشبكة الدولية للمعلومات 

 .لدراسات االستراتيجية ، المصدر السابق المركز الدبلوماسي ل )٣٨(

 .المصدر نفسه  )٣٩(

 . ٩٢، المصدر السابق ، صسيد عوض عثمان. د )٤٠(

 .٩٢المصدر نفسه ، ص)٤١(

 .المصدر نفسه  )٤٢(

 . ٢٠٠٢)آب( أغسطس ١٧يوم ، المصدر السابق في ، البحرين الأتجاهات الصحف)٤٣(

 .المصدر نفسه  )٤٤(

 .المصدر نفسه  )٤٥(

 .المصدر نفسه )٤٦(

 .المصدر نفسه )٤٧(

 .المصدر نفسه )٤٨(



                                                                      

  )٢٠١٥حزيران  (العدد الثامن عشر  

 حيدر عبدالواحد ناصر.م

٤٠٠ 

 .المصدر نفسه  )٤٩(

 .المركز الدبلوماسي للدراسات االستراتيجية ، المصدر السابق  )٥٠(

جريدة الرياض اليومية ، صفحة جديدة في العالقات بين البحرين وإيران ، العدد )٥١(

 ) . ٢٠٠٢آب  ١٦( جمادي الثاني  ٧، الجمعة  ٣٨، السنة  ١٢٤٧٤

 .المصدر نفسه  )٥٢(

 .المركز الدبلوماسي للدراسات االستراتيجية ، المصدر السابق )٥٣(

، زيارة ملك البحرين الى ايران تعتبر نقطة ) االنترنت(كة الدولية للمعلومات الشب)٥٤(

/ ايران / ، سياسي  ٢٤كونا اطخ /  ٠٣٦٢٤٠١٠٠تحول في عالقات البلدين ، الر 

 .قرير ت/ بحرين 

 .المصدر نفسه  )٥٥(

 .المصدر نفسه  )٥٦(

 .المركز الدبلوماسي للدراسات االستراتيجية ، المصدر السابق  )٥٧(

 .المصدر نفسه  )٥٨(

منتديات البحرين ، آفاق العالقات االيرانية البحرينية ، الزيارات التاريخية لخاتمي  )٥٩(

 ) .ت االنترن( للبحرين ، الشبكة الدولية للمعلومات 

 .المصدر نفسه  )٦٠(

 .المصدر نفسه  )٦١(

 ١٦جريدة البيان ، القمة البحرينية االيرانية تبحث أمن واستقرار المنطقة ، السبت )٦٢(

 . ٢٠٠٣مايو  ١٧هـ الموافق  ١٤٢٤ربيع االول 

 .جريدة البيان ، المصدر نفسه )٦٣(

 .المصدر نفسه  )٦٤(

 . منتديات البحرين ، المصدر السابق )٦٥(

 .المصدر نفسه  )٦٦(

صحيفة اخبار الخليج ، الملك ورئيس الوزراء يلتقيان كمال خرازي ويؤكدان  )٦٧(

هـ  ١٤٢٥رمضان  ١٦، الثالثاء  ٩٧٢٧الحرص على عالقات اقوى مع ايران ، العدد 

 .م ٢٠٠٤) تشرين الثاني ( نوفمبر  ٩/ 

 .المصدر نفسه  )٦٨(
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 .المصدر نفسه )٦٩(

 .المصدر نفسه )٧٠(

 .لبحرين اليوم ، المصدر السابق ا )٧١(

 .المصدر نفسه  )٧٢(

 .المصدر نفسه  )٧٣(

 .المصدر نفسه  )٧٤(

 .المصدر نفسه  )٧٥(

صحيفة أخبار الخليج ، وزيرا التجارة البحريني واإليراني يؤكدان حرص بلديهما  )٧٦(

 . ٢٠٠٣نيسان  ١٦على تفعيل التعاون االقتصادي ، تاريخ 

 .نفسه  المصدر )٧٧(

مليون دوالر حجم التجارة بين البحرين  ١.٧١صحيفة أخبار الخليج ، مليار و  )٧٨(

 . ٢٠٠٣نيسان  ١٥وإيران ، تاريخ 

وكالة أنباء البحرين ، البحرين وإيران يتفقان على أنشاء مركز تجاري وبنك  )٧٩(

 ) .الشبكة الدولية للمعلومات األنترنت ( ،  ٢٩/٤/٢٠٠٤تاريخ  ، مشترك

 .المصدر نفسه )٨٠(

 .لمصدر نفسه ا)٨١(

  -:مصادر البحث 

 -:الكتب باللغة العربية   - أ

، بغداد، ١٩٧١ – ١٩١٤، الحركة  الوطنية في البحرين إبراهيم خلف العبيدي. دـ ١

١٩٧٦   . 

-١٩٤١، تطور السياسة االمريكية في منطقة الخليج العربي خليل علي مراد. دـ ٢

 . ١٩٨٠ ، مطبعة جامعة البصرة ، ١٩٤٧

، ج وجنوب الجزيرة ، الكتاب الثانيسيد نوفل ، االوضاع السياسية إلمارات الخلي. دـ ٣

 . ١٩٧٢، القاهرة ،  ٢معهد البحوث والدراسات العربية ، ط

 ، القاهرةالمصرية ، –طبعة األنكلو، مصالح العقاد، االستعمار في الخليج الفارسي. دـ ٤

١٩٥٦. 



                                                                      

  )٢٠١٥حزيران  (العدد الثامن عشر  

 حيدر عبدالواحد ناصر.م

٤٠٢ 

جار وآخرون ، تاريخ الخليج العربي الحديث والمعاصر، مصطفى عبد القادر الن. دـ ٥

 . ١٩٨٤مطبعة جامعة البصرة ، 

صالح العقاد ، معالم التغيير في الخليج العربي ، معهد البحوث والدراسات . دـ ٦

 . ١٩٧٢العربية ، القاهرة ، 

، هرةايران السياسي في القرن العشرين، القا ، تاريخعبد العزيز فهمي عبد السالم. د ـ٧

١٩٧٣ .  
  

 - :الكتب باللغة االنكليزية   - ب
1-R.M.Burell , Britain , Iran , The Persian Gulf , Some aspects of the 
situation in the 1920 and 1930 sin , Derek Hopwood (ed) ؛ The 
Arabian Peninsula , Society and Polities ( London -1972). 
2-Rouhollah K. Ramazani ,The Foreign policy of Iran 1500-1941, A  
Developing nation in world affairs (Virginia- 1966). 
 

  -:الدوريات والصحف العربية  -ج
 .١٩٨٨) ايلول(سبتمبر ٢هـ الموافق  ١٣٤١، جمادي االول ، االماراتجريدة البيانـ ١

 ١٦استقرار المنطقة ، السبت ، القمة البحرينية االيرانية تبحث أمن وجريدة البيانـ ٢

 . ٢٠٠٣مايو  ١٧هـ الموافق  ١٤٢٤ربيع االول 

جريدة الخليج ، تقرير ايراني عن زيارة وزير خارجية طهران لإلمارات ، تاريخ ـ ٣

 . ١٩٩٣مايو  ٢٥

جريدة الرياض اليومية ، صفحة جديدة في العالقات بين البحرين وإيران ، العدد ـ ٤

 ). ٢٠٠٢آب  ١٦( جمادي الثاني  ٧جمعة ، ال ٣٨، السنة  ١٢٤٧٤

وآفاق .. الخليجية بين دروس الماضي  –سيد عوض عثمان ، العالقات االيرانية . دـ ٥

المستقبل ، مجلة مختارات ايرانية ، مركز االهرام للدراسات السياسية واإلستراتيجية ، 

 . ٢٠٠٢تشرين الثاني / ، نوفمبر ) ٢٨(السنة الثالثة ، العدد 

العالقات : ، اتجاهات الصحف ، قضية العدد ) االنترنت(لشبكة الدولية للمعلومات اـ ٦

 .م ٢٠٠٢) آب(اغسطس  ١٧االيرانية ، البحرين اليوم ، في  –البحرينية 



                                                                       

  )٢٠١٥حزيران  (العدد الثامن عشر  
٤٠٣ 

 
 البحرينية -اإليرانيةالعالقات 

، زيارة ملك البحرين الى ايران تعتبر نقطة ) االنترنت ( الشبكة الدولية للمعلومات ـ ٧

/ ايران / ، سياسي  ٢٤٠كونا اطخ /  ٠٣٦٢٤٠١٠٠تحول في عالقات البلدين ، الر 

 .تقرير / بحرين 

فيراير ١١هـ ١٤٢٦محرم  ٢، الجمعة  ١٩٨٢١، العدد صحيفة اخبار الخليج ـ ٨

 . ٢٠٠٥) شباط(

صحيفة اخبار الخليج ، الملك ورئيس الوزراء يلتقيان كمال خرازي ويؤكدان ـ ٩٨

 ٩/هـ١٤٢٥رمضان  ١٦الثاء ، الث ٩٧٢٧د ، العدقات اقوى مع ايرانالحرص على عال

 .م ٢٠٠٤) تشرين الثاني ( نوفمبر 

مليون دوالر حجم التجارة بين البحرين  ١.٧١صحيفة اخبار الخليج ، مليار و ـ ١٠

 . ٢٠٠٣نيسان  ١٥وإيران ، تاريخ 

صحيفة أخبار الخليج ، وزيرا التجارة البحريني واإليراني يؤكدان حرص بلديهما ـ ١١٠

 .٢٠٠٣نيسان  ١٦االقتصادي ، تاريخ  على تفعيل التعاون

تقارب عربي ، وانفتاح : عادل الجبوري، سياسة ايران الخارجية خالل عامـ ١٢١

، الشبكة الدولية للمعلومات   ٧/١/٢٠٠٠الجمعة  –، وتردد امريكي ، كانون الثاني اوربي

 ).االنترنت (

عام ، /  ٠١٤٣/ الخبر قطرياك ، وزير التجارة االيراني يصل الى البحرين ، رقم ـ ١٣

 ) .االنترنت ( الشبكة الدولية للمعلومات 

الكويت ، عالقة البحرين وإيران  –المركز الدبلوماسي للدراسات االستراتيجية ـ ١٤

 ١٨-هـ ١٤٢٣رجب  ١١، االربعاء ) ١٥٠(تدخل مرحلة جديدة ، بيان االربعاء ، العدد 

 . ٢٠٠٢سبتمبر 

قات االيرانية البحرينية ،الزيارات التاريخية لخاتمي آفاق العال،لبحرينـ منتديات ا١٥

 ) .االنترنت ( الشبكة الدولية للمعلومات  للبحرين،

وكالة انباء البحرين ، البحرين وإيران يتفقان على انشاء مركز تجاري وبنك ـ ١٦

  .)الشبكة الدولية للمعلومات االنترنت ( ،  ٢٩/٤/٢٠٠٤مشترك ، تاريخ 

  


