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Abstract 

The research aims at shedding light on the Iranian policy 

toward the State of Bahrain through the 1980-1988 Iran-Iraq War 

and the tide of the tide of the policy towards Bahrain in particular 
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on the Iraq-Iran war before and after the establishment of the GCC 

Gulf, and Bahrain's stand on the side of Iraq in that war like the 

Gulf Cooperation Council countries. 
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 المقدمة 
االيرانية احدػ اىم النزاعات المسمحة التي نشبت منذ الحرب  –تعتبر الحرب العراقية  

العالمية الثانية وحرب فيتنام وغيرىا , خاصة فيما يتعمق بحجم القوػ البشرية والمادية والتكتيكية 
ىا او التي استخدمت في ىذه الحرب وحجم الخسائر المادية والبشرية التي من الصعوبة حصر 

احصائيا .ولم تقتصر الحرب عمى الدولتين العراق وايران بل امتدت لتشمل النطاق االقميمي 
 والدولي بسبب المواقف والمساعدات التي قدمت لكبل طرفي النزاع .

اإليرانية عمى السياسة اإليرانية تجاه دول الخميجي العربي  –أثرت الحرب العراقية       
يرانية البحرينية بصورة خاصة , فقد استشعرت دول الخميج العربي بصورة عامة والسياسة اإل

المخاطر التي تنطوؼ عمييا ىذه الحرب بالنسبة ألمنيا القومي ومن ثم سارعت بإنشاء مجمس 
, كما انيا لجأت الى الواليات المتحدة االمريكية  0980التعاون لدول الخميج العربية في عام 

تطور العمميات العسكرية خبلل الحرب وحماية البحرين من اؼ لمحصول عمى المساعدة أثناء 
 تيديد إيراني .

كما ان نجاح القيادة العراقية والعرب في اقناع البحرين ) التي كانت آنذاك تحت      
نفوذ الواليات المتحدة االمريكية وبريطانيا ( ودول الخميج العربي بأنيا تخوض حربا قومية 

ة لموطن العربي من االطماع والتيديدات الفارسية ) اإليرانية ( قد جعل ىذه لحماية البوابة الشرقي
الدول أكثر اقترابا ومساندة لمعراق في ىذه الحرب , األمر الذؼ كان لو آثار سمبية عمى عبلقات 
ىذه الدول بما فييا البحرين بإيران , حيث دفعت الى توتر العبلقات بين البمدين خبلل فترة 

 امتدت ثمانية أعوام . الحرب والتي

كذلك نظرت الجميورية االسبلمية االيرانية الى قيام مجمس التعاون الخميجي نظرة     
عداء ألنيا اعتبرت قيام ىذا المجمس حجر عثرة في طريق فرض ىيمنتيا وسيطرتيا عمى منطقة 

لى البحرين الخميج العربي , وسدا يقف في طريق السياسة االيرانية ومحاولة تصدير الثورة ا
وباقي اقطار مجمس التعاون الخميجي . مما انعكس عمى السياسة اإليرانية تجاه دولة البحرين 
التي اخذت نحو التصدع في العبلقات بعدما شيدت انفراجا وتحسنا بعد اعبلن استقبلل البحرين 
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في المواقف اإليرانية شيدت تقمبا  –, كما ان مواقف البحرين تجاه الحرب العراقية  0970عام 
والتصريحات حسب ما تقتضيو مراحل الحرب , ولكن نجد الطابع الغالب ىو مساندة العراق 
عمى حساب ايران , والخوف من التدخل اإليراني في الشؤون الداخمية البحرينية بقي الياجس 

 المقمق لحكومة البحرين , والخوف من عودة االدعاءات القديمة .

ما موقف البحرين من الحرب العراقية االيرانية لممدة تضمن البحث نقطتين ى     
( اؼ قبل قيام مجمس التعاون الخميجي , وموقف البحرين من الحرب العراقية 0980- 0981)
( , واثر السياسة االيرانية تجاه 0988 -0980االيرانية من خبلل مجمس التعاون الخميجي ) –

وع في تسميط الضوء عمى السياسة اإليرانية تجاه البحرين في كبل المدتين . وتكمن أىمية الموض
( وما طرأ عمى  0988 – 0981اإليرانية )  –البحرين في مدة ميمة جدا وىي الحرب العراقية 

العبلقات بين الطرفين , وقد تم اختيار المدة ألنيا تعتبر مدة ميمة في تاريخ دول الخميج العربي 
ء الحرب , وقد شمل البحث عمى مصادر كثيرة لما ليا من تأثير واضح عمى دولو من جرا

ومتنوعة , منيا وثائق فارسية وكتب فارسية واجنبية وعربية باإلضافة الى تقارير وزارة الخارجية 
 العراقية وعدد كبير من الصحف العربية . 

  (3:;3-2:;3اإليرانية ) –أوال : موقف البحرين من الحرب العراقية 

اني من الخميج العربي واحتبلل إيران الجزر اإلماراتية الثبلث       بعد االنسحاب البريط     
والمساعدة التي قدميا الشاه دمحم رضا  0970( عام )طنب الكبرػ والصغرػ وابي موسى

أدػ ذلك الى توتر  (2)وذلك بأرسال قوات إيرانية تقاتل ضد الثوار في إقميم ظفار (0)بيموؼ 
كانون األول عام  3فقام العراق بقطع عبلقاتو مع إيران في  . (3)العبلقات بين إيران والعراق

, وتصاعدت حدة االشتباكات 0972صدام بين العراق وايران عام , وتطور االمر الى ال 0970
عمى الحدود , وأزداد نشاط االكراد في شمال العراق , وىنا تدخمت جيود الوساطة الدولية 

. وعمى الرغم من ذلك لم (4)0975اتفاقية الجزائر عام  والعربية لحل ىذه االزمة وانتيت بتوقيع
 .  (5)0979تتحسن العبلقة بين البمدين حتى سقوط الشاه ومجيء آية هللا االمام الخميني عام 
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لقد كان انييار نظام الشاه ومجيء نظام ثورؼ إسبلمي بديل سعى الى تصدير ثورتو الى  
و إال جزء من استراتيجية أوسع قد خمفت صراعا الدول الخميجية وتغيير نظم الحكم فييا ما ى

سياسيا عنيفا كانت لو آثار واضحة بين إيران ودول الخميج العربي , حيث ان ىذا التحول 
اإليراني الداخمي أدػ الى نشوب حرب عنيفة مع العراق , وىي الحرب التي امتدت ثمان 

لنظام أمني إقميمي  وبددت فرصا كانت لو استغمت بصورة صحيحة لوضعت أسس ,سنوات
خميجي وتعاون مشترك يحقق األمن واالستقرار في المنطقة , حيث كانت ىذه الحرب قد أنيت 

االيرانية مجرد حرب  –. لم تكن الحرب العراقية (6)كل مساعي االمن في فترة السبعينات
, ولم يةدية وعقائدية وحتى عنصر عسكرية عادية بل كانت حربا نفطية واقتصادية وسياسية وحدو 

يران , بل كانت حرب النظام اإلقميمي الخميجي  .(7)تكن ىذه الحرب محدودة بطرفي العراق وا 
عمى الرغم من اخطار ىذه الحرب عمى تمك الدول الخميجية , إال انيا كانت بالنسبة الى 
بعضيا , وخاصة السعودية فرصة إللياء ىاتين الدولتين القويتين مع بعضيما وبروز الدور 

ودؼ في المنطقة , باإلضافة الى انو كان استمرار الحرب يمثل مصمحة لدول الخميج شرط السع
ان ال يمتد خطرىا الى ىذه الدول , لذلك لم تتحرك ىذه الدول لوقف الحرب بصورة جدية إال 

, ومع ذلك بذلت المممكة العربية  (8)بعد أن امتدت نيرانيا الييا بعد التوسع في حرب الناقبلت
ية بذلت جيودىا إلنياء ىذه الحرب بالطرق السممية حفاظا عمى امن الخميج العربي السعود

واستقراره , واعتبار ان طرفي النزاع ينتميان الى المجموعة اإلسبلمية , إال انو مع عدم اتفاق 
الطرفين عمى انياء النزاع ونتيجة العتبارات قومية عربية كما ىو حال اغمب الدول العربية 

وقفت المممكة العربية السعودية الى جانب العراق لمساندتو ضد المطامع والتيديدات  االخرػ ,
االيرانية لمنطقة الخميج العربي , وجاء ىذا الموقف المساند لمعراق حتى ال يتعرض لبلجتياح 

, كما ان الحرب كانت الفرصة الكبرػ لمواليات المتحدة األمريكية كي تكثف  (9)من قبل ايران
العسكرؼ في الخميج العربي , وأن تحظى دول الخميج بيذا الوجود وىو قبول لم يحدث وجودىا 

بيذه الصورة من قبل , كما انو كان فرصة لبلتحاد السوفيتي كي يقترب أكثر من الخميج وينافس 
الواليات المتحدة األمريكية في أىم مناطق مصالحيا االستراتيجية , وبسبب الحرب ازداد تدويل 

الخميجي وفقد قدرا كبيرا من استقبلليتو خصوصا مع تزايد حدة الحرب الباردة الجديدة بين النظام 
 .  (01)القوتين العظمتين
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وقد أجمع المحممين السياسيين والعسكريين وقتيا ان نظام صدام وجد الفرصة مناسبة 
اءات التي ليرث دور الشاه كشرطي لمخميج العربي , وخاصة بعد انيياره ومما شجعو ىو االجر 

اتخذىا االمام الخميني تجاه القوات العسكرية االيرانية ومنيا تصفية القادة العسكريين بحجة 
, كما وجد صدام حسين الفرصة سانحة لنقض اتفاقية الجزائر التي ابرمت  (00)والئيم لنظام الشاه

عن أراضي  بين العراق وايران واستعادة شط العرب ليبعد عن نفسو شبية التنازل 0975عام 
 . (02)وحقوق وطنو 

كما ظن ) صدام حسين ( انو سيحقق نصرا سيبل عمى ايران حتى يرضي طموحو بأن 
يصبح أكبر زعيم في منطقة الخميج العربي , باإلضافة الى انو يعتبر نفسو حامي البوابة 

تفادة من الشرقية من الخطر الفارسي , والعداء بين صدام واالمام الخميني ومحاولة صدام االس
الظروف الصعبة التي تمر بيا ايران من تمزق سياسي واقتصادؼ وتدىور في عبلقاتيا 
الدبموماسية مع العديد من دول العالم وخاصة الواليات المتحدة االمريكية واالتحاد السوفيتي , 

 .(03)فظن ان الفرصة سانحة لتحقيق أحبلمو فزج العراق في تمك الحرب المدمرة
ن دول الخميج العربي وحسب التحقيقات المنشورة في الغرب حول الحرب اتيمت إيرا  
االيرانية أن اغمب بمدان الخميج العربي كانت عمى عمم بنية صدام الرئيس العراقي  –العراقية 

لبدء الحرب عمييا , كما تكفموا بتقديم المساعدات المالية والموجستية والدعم السياسي كما ان 
البحرين وقطر كانوا قد وافقوا قبل يوم واحد عمى ضرب العراق إليران , كما الكويت والسعودية و 

قاموا بمساعدة العراق ماليا حيث حصل صدام عمى شيك عمى بياض من ىذه الدول الخميجية 
الحرب ضد ), كما أعمن صدام عمى مشروعو الكبير 0981بعد لقاءه مع قادتيا في شير أيار 

, واستطاع الحصول عمى موافقة قادة  0981ة في شير آب عام ايران ( خبلل زيارتو لمسعودي
دول الخميج العربي وخاصة المساعدات المالية والحصول عمى قروض غير قابمة لمرد , وقد 

 . (04)مميار دوالر 45الى  25قدرت ىذه القروض والمساعدات ما بين 
دأت القوات المسمحة عندما ب 0981أيمول  22اإليرانية في يوم  –بدأت الحرب العراقية 

أعمن الرئيس العراقي السابق صدام  0981أيمول  27العراقية باحتبلل االراضي االيرانية , ووفي 
حسين عن مطالبو في الحرب وىي : االعتراف بالسيادة العراقية عمى االراضي الوطنية العراقية 
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اتية الثبلث , وكف ايران عن ومياىو النيرية والبحرية , وانياء االحتبلل االيراني لمجزر اإلمار  
التدخل في الشؤون الداخمية لمعراق , باإلضافة الى المطالبة بإقميم عربستان ) خوزستان ( كجزء 
من العراق , كما ان اعبلن الحرب جاء كرد فعل عمى قرار الحكومة االيرانية بإغبلق مضيق 

 .(05)ى العراقىرمز ووقف المبلحة الدولية فيو , والذؼ يعتبر اعبلن الحرب عم
عمى قرار  0988استمرت الحرب ثمان سنوات حتى وافقت ايران في شير تموز عام 

الداعي الى وقف اطبلق النار , لقد مرت الحرب العراقية االيرانية  (06)598االمم المتحدة رقم 
بخمس مراحل أثرت فييا ليس عمى مستوػ طرفي النزاع فحسب بل حتى امتد الى دول المنطقة 

حيث كان  0981الى تشرين الثاني عام  0981لخميج , في المرحمة االولى من أيمول عام في ا
التفوق لمجانب العراقي من ضربات جوية وىجوم بريا اجتاح بو عدد من المدن االيرانية , أما 

حيث دخل فيو الطرفان حرب  0983الى آب  0981المرحمة الثانية استمرت من تشرين االول 
الى  0984ء العراق مسيطرا ومتفوقا عسكريا , أما المرحمة الثالثة فقد بدأت عام استنزاف مع بقا

حيث تم توسع نطاق الحرب بمياجمة السفن والناقبلت النفطية في الخميج العربي ,  0985عام 
وكذلك المنشآت النفطية بغية إضعاف االقتصاد االيراني  فقامت ايران بقصف المدن العراقية , 

ر مقتصرا عمى سفن الدولتين بل امتد الى الدول الداعمة لمعراق في الحرب , اما ولم يكن االم
المرحمة الرابعة فيو اختراق القوات االيرانية الحدود العراقية واحتبلل جزيرة الفاو جنوب العراق 

حيث كان ىذا االحتبلل نقطة تحول رئيسية في تطورات  0986في التاسع من شير شباط 
حيث لجأ العراق الى  0987و  0986رحمة الخامسة فقد تمثمت في عامي الحرب , أما الم

 . (07) 0987حرب المدن وتحرير مدينة الفاو عام 

من اىم العوامل المؤثرة في العبلقات  0981كانت الحرب مع العراق ومنذ ايمول عام 
العربي والقوػ  الخارجية االيرانية فقد كان ليا تأثير مباشر عمى موقف طيران تجاه دول الخميج

الكبرػ وبمدان اخرػ كفرنسا وبريطانيا حيث حكم عمى ىذه البمدان جميعيا من خبلل مواقفيا 
, وقد كانت الواليات المتحدة االمريكية محرب ومصالح ايران في ىذا النزاعالمؤيدة أو المعارضة ل
مع فرنسا نتيجة , وساءت العبلقات ة ثم اصبح االتحاد السوفيتي كذلكموضوعا دائما لمكراىي
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تزويدىا العراق بطائرات حربية وكذلك مع بريطانيا بسبب تزويدىا لمعراق بمعدات تستخدم في 
 .( 08)الحرب الكيمياوية , وبيذا فأن ايران اكتشفت وادركت العديد من االعداء

لقد كان الموقف البحريني من المرحمة االولى من الحرب العراقية االيرانية ضمن   
حيث صرح الشيخ خميفة  (09)ل الخميج العربي التي كانت تسعى الى ايقاف ىذه الحربمواقف دو 

بقولو: " نحن عرب ولكننا  0981كانون االول  6بن سممان آل خميفة أمير دولة البحرين بتاريخ 
يران الجارة المسممة يجب ان تقوم عبلقاتيا مع الدول  ال نكن إليران إال كل الخير والتقدم , وا 

ة المجاورة عمى اساس االحترام المتبادل , وعمينا كخميجيين اتخاذ موقف موحد لوقف ىذه العربي
. ىذا ما ىو معمن ولكن الحقيقة منذ الشرارة (21)الحرب ألن استمرارىا ليس في صالح المنطقة"

 االولى بدأت دول الخميج بدعم العراق في الحرب .
ارجية البحرين في حديثو أمام الجمعية كما قال الشيخ دمحم بن مبارك آل خميفة وزير خ

اننا ندعوا ايضا الدول العظمى : "0981تشرين االول  3العامة في مجمس االمن الدولي بتاريخ 
في مجمس االمن الى ممارسة اقصى درجات ضبط النفس ومحاولة ايجاد حل او تسوية لوقف 

ا من ان استمرار القتال بين الحرب وابقاء المنطقة بعيدة عن النزاعات والحرب , واضاف محذر 
, كما رحب الشيخ (20)ايران والعراق يمكن ان يحمل تأثيرات خطيرة عمى السبلم واالمن الدوليين"

, إال رب عن أممو بأن يمتزم بو الطرفيندمحم بالقرار العراقي حول االلتزام بوقف اطبلق النار وأع
 .(22)ية داخل اراضييا ان ايران رفضت ىذه المبادرة التي ابقت عمى قوات عراق

)االمة  0981كانون االول  06كما دعا امير البحرين الشيخ عيسى بن سممان بتاريخ 
العربية التي تعيش ظروف صعبة عمى نبذ الخبلفات بين العرب والى مزيد من التعاون 

وان الخبلفات تؤدؼ الى اضعاف االمة وجعميا فريسة سيمة لممطامع االجنبية وان  ,الخميجي
 . (23)لتعاون الخميجي ىو اليدف االساس لسياسة البحرين(ا

االيرانية الوصول الى حل إلنياء ىذه الحرب  –ارادت البحرين منذ بداية الحرب العراقية  
ألنيا عرفت ما ستؤدؼ اليو ىذه الحرب من جر الدول العظمى الى المنطقة , اضافة الى ما 

رب عمييا خاصة ان منطقة الخميج العربي والدول ستشيده منطقة الخميج العربي من تأثير الح
 الخميجية المحيطة بالخميج العربي ليست ىي االخرػ بعيدة عن ىذه الحرب .  
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وبما أن البحرين دولة عربية وخميجية فقد دعت البحرين الى حفع أمن الخميج العربي    
شرقي لموطن العربي , كما وبيذا فأننا اذا حفظنا أمن الخميج فأننا سنحافع عمى أمن الجناح ال

دعت البحرين الى المزيد من التنسيق بين دول الخميج العربي لمواجية التحديات والحفاظ عمى 
األمن واالستقرار في المنطقة , وبحكم ان البحرين دولة عربية وليا دور ايجابي فأنيا دعت الى 

وقعة وليست في مصمحة ىذه متااليرانية التي قد تجمب ليا أخطارا غير  –وقف الحرب العراقية 
لحد االن(  –0970, كما دعا الشيخ خميفة بن سممان آل خميفة رئيس الوزراء البحريني)المنطقة
االيرانية وقال : ) أنو ليس من  –الى وقف الحرب العراقية  0981كانون االول  06بتاريخ 

ب بالمبادرات العراقية كما رح (24)مصمحتنا وال من مصمحة أحد أن تقوم حرب في ىذه المنطقة(
بوقف الحرب وأشار انو يجب عمينا أن نسد االبواب بوجو االطماع األجنبية التي تتحين الفرص 

. ورغم ىذا التصريح االيجابي  (25)لمتدخل ومنع القوػ الخارجية من فرض ىيمنتيا عمى الخميج 
دىا عن اعادة إلبعاإال إن البحرين بدعميا العراق في الحرب أرادت اشغال ايران بالحرب 

 .قاء الحرب ولكن بعيدا عن اراضييا, حيث ان البحرين كان من مصمحتيا بمطالباتيا بالبحرين
كانون االول  06وعندما سئل سفير البحرين في الكويت السيد سيف جبر المسمم  بتاريخ 

ؼ اجراء االيرانية أجاب ان البحرين لم تتخذ ا –عن موقف البحرين من الحرب العراقية  0981
ا الى جانب عسكرؼ خبلل ىذه الحرب وانما التزمت بموقف متوازن حتم عميو عروبتيا بوقوفي

ان الحرب ابعد من ان تكون حربا قومية او ضد العرب , وتمنى السفير أن العراق , كما قال: "
 تنتيي الحرب بأقرب فرصة بمصالحة سياسية " وأضاف السفير حول أطماع ايران بالبحرين انيا
قد انتيت امام العالم وأمام ىيئة األمم المتحدة حيث تمت تسوية ىذه االطماع منذ زمن اعبلن 

. كما إن البحرين استمرت بموقفيا بدعم العراق في المرحمة االولى من (26)استقبلل البحرين
اقي االيرانية , واعربت الحكومة البحرينية عن امميا في أن يؤدؼ اليجوم العر  –الحرب العراقية 

باإلطاحة )بالنظام االيراني( ومن ثم تقميل نفوذ إيران المزعزع لبلستقرار في البحرين , ومع ذلك 
وبمجرد توقف العراق عن ىجومو شعرت البحرين بمأزقيا والقمق إزاء تداعيات استمرار الدعم 

 . (27)العمني لمعراق , ومن ثم أعمنت البحرين رسميا حيادىا في الحرب
وقوف البحرين الى جانب العراق في الحرب اال انيا حافظت عمى نوع  وعمى الرغم من

من المرونة والعبلقات مع الجميورية االسبلمية االيرانية من الناحية التجارية , وذلك من خبلل 
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تفريغ السفن المحممة بالبضائع الخاصة لمتجار االيرانيين والمنظمات االيرانية والتي لم يستطيعوا 
 0موانئ االيرانية بسبب الحرب , فقد تم تفريغيا في الموانئ البحرينية وبتاريخ تفريغيا في ال
طن , وقد  01708حاوية يبمغ وزنيا  266, فقد تم تفريغ عبارة حمل عن 0981تشرين االول 

طمبت البحرين من اصحاب البضائع تقديم مستنداتيم ووثائقيم حتى تسمح الكمارك البحرينية 
 . (28)يا الى ايرانلممثمي المبلحة بنقم

لم تكتفي البحرين بمساعدة العراق بل ساعدت إيران عن طريق موانئيا لرسو السفن ومن 
ثم نقل بضاعة السفن في عبارات متجية الى الموانئ االيرانية عن طريق التجار الراغبين بذلك , 

دة لحرصيا عمى وىذا يدل عمى تذبذب الموقف البحريني فما كان عمييا اال ان تقطع تمك المساع
فرض حصار عمى ايران إلضعافيا . فقد كانت التصريحات البحرينية عكس سياستيا المتبعة 
 مع ايران , حيث لم تكن ترغب بخسارة الجانب االيراني , خوفا من انتصاره في الحرب .       
كما أكدت الصحف البحرينية امثال صحيفة الخميج واالضواء ومجمة المواقف وكذلك 

, اق حيث عولوا عمييا في كسب الحرباقبون السياسيون في البحرين عمى قدرة وقوة العر المر 
باإلضافة الى االوضاع الصعبة التي تعيشيا ايران من تردؼ االوضاع الداخمية والخبلفات التي 

 06في  346تسود بين فئات الشعب االيراني . كما تساءلت مجمة المواقف البحرينية في عددىا 
عن ما تخبئو االقدار لشعوب ىذه المنطقة من جراء ىذه الحرب , وان  0981ول تشرين اال

الذعر والخوف من المجيول ىو الذؼ يسيطر عمى شعوب المنطقة , وأشادت بحكمة قادة دول 
الخميج العربي بوقوفيم عمى الحياد حتى ال تتوسع نيران ىذه الحرب وتشمل دوليم , وبالتالي 

 . (29)قوػ الكبرػ في المنطقة ايجاد المبرر لتدخل ال
لقد خشيت دول الخميج العربي من تصاعد تيديد تمك الحرب عمى أنظمتيا السياسية 
وخشيت من تزايد النفوذ اإليراني , لذلك حاولت جاىدة ايقافيا وعدم وصول آثارىا لدوليم وتيديد 

مى استقرارىا السياسي ى عاستقرارىم الداخمي , فدولة البحرين كانت أكثر الدول الخميجية تخش
, حيث اتخذت مواقف متعددة منيا الدبموماسية وايجاد حل مناسب منذ بداية الحرب الداخمي
, ولكن مع تطور مجريات الحرب أخذت دولة البحرين اإليرانية من اجل احتواء األزمة –العراقية 

الحدود التي ال  بتغيير وجية نظرىا تجاه الحرب وقدمت مساعدات مالية وعسكرية لمعراق ضمن
تستفز فييا إيران وال ترغميا عمى توسيع نطاق الحرب , وذلك لخشيتيا من تردؼ العبلقات مع 
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ايران ذات الوزن السياسي والعسكرؼ الكبير , ىذا باإلضافة الى وجود عدد من السكان في  
اخمي في البحرين من أصول إيرانية , حيث خشيت من قياميم بزعزعة أمن واستقرار النظام الد

, وكذلك خشيت البحرين ودول الخميج من ان تقع الموانئ الخميجية ضمن االىداف البحرين
 .(31)العسكرية

ولكن بعد ان رأت البحرين التفوق العراقي في بداية الحرب فقد اتخذت اجراء ضد السكان 
لى إيران عن في البحرين من اصول إيرانية او االيرانيين المتواجدين في البحرين ىو تسفيرىم ا

 0980شباط  02طريق البحر, ونتيجة ليذا ارسمت الجميورية االسبلمية االيرانية رسالة بتاريخ 
الى دولة البحرين عن طريق سفارتيا في البحرين ابمغتيا فييا انيا عمى استعداد الستقبال االخوة 

يحصل واالخوات الذين يسفرون الييا ومن كل مكان وألؼ سبب كان , ولكن بشرط ان 
البحرينيين عمى تأشيرة الدخول من سفارة الجميورية االسبلمية االيرانية في المنامة , اما 
االيرانيين فيجب ان تكون اوراقيم الثبوتية كاممة ) جواز السفر او ورقة ىوية ( , وخوفا عمى 
سبلمتيم يجب ان يكون تسفيرىم عن طريق الجو , ومن غير ىذه الحالتين يتعذر عمى 

ورية االسبلمية االيرانية استقباليم , وستردىم الى البحرين فورا وتتحمل البحرين مسؤولية الجمي
 . (30)ذلك

يتضح من االجراء االيراني ان الجميورية االسبلمية االيرانية بتصرفيا ىذا ارادت ان 
 تبيين نقطتين ىما : 

نيا  ان االمر والنيي ومنح تأشيرة السفر ىو بيد الجميورية االسبلمية-0 االيرانية , وا 
, الذين يحممون الجنسية البحرينية مستعدة الستقباليم بعد ان تخمت عنيم البحرين وخصوصا 

 وانيا حريصة عمى سبلمتيم .
ارادت اعطاء ىيبة ودور لسفارة الجميورية االسبلمية االيرانية في البحرين من خبلل -2

 ا لم تستطع توفير شروط السفر .حصر التأشيرة بيدىا . واحراج الحكومة البحرينية اذ
وعمى الرغم من إعبلن البحرين حيادىا الرسمي من الحرب إال انيا وقفت مع سائر دول 
الخميج وبشكل عمني بمساندة العراق , وخاصة الصحف البحرينية التي وقفت وبشدة مع العراق 

رين وسائر دول الخميج ضد الجميورية االسبلمية اإليرانية , ونشطت األجيزة االعبلمية في البح
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لجية دعم العراق , ومع فقد ذلك أعربت السمطات الرسمية في البحرين عن قمقيا من استمرار 
 . (32)الحرب بينيما وطمبت من البمدين المسممين إيقاف الحرب

 
خليجي   اإليرانية من خالل مجلس التعاون ال –: موقف البحرين من الحرب العراقية ثانيا

 (3;:3 – 3;::  )   

كانت عبر مبادرة من قبل  (33)أن نقطة االنطبلق االولى لتأسيس مجمس التعاون الخميجي
عمى ىامش مؤتمر القمة  (34)دولة الكويت , حيث اقترح أميرىا الشيخ جابر األحمد الصباح 

بعد سمسمة من  0981العربي الحادؼ عشر المنعقد في االردن ) عمان ( في تشرين الثاني 
في محاولة لوضع صيغة أولية لمنظمة إقميمية عربية بدعوة أشقائو قادة دول مجمس المشاورات 

التعاون الى انشاء مجمس التعاون الخميجي , ولم تكتف الكويت بتمك الخطوة بل تمسكت بالفكرة 
 25وأعادت طرحيا مجددا عمى ىامش مؤتمر القمة االسبلمي الذؼ عقد في الطائف لممدة من 

خراجيا الى حيز  0980ي كانون الثان 28 – لمتابعة تنفيذ الفكرة المطروحة في عمان وا 
 .  (35)الوجود

وفي نفس االتجاه وتماشيا مع االفكار المبدئية التي طرحيا قادة دول الخميج العربي عمى 
ىامش المؤتمر االسبلمي المذكور جرت لقاءات وزيارات مكثفة بين قادة الدول الخميجية ىدفيا 

والسياسات وصوال الى خطة أمنية مشتركة تأخذ أبعادىا الرسمية والتنظيمية ,  تنسيق المواقف
وقد تمخضت تمك المشاورات والمقاءات عن اجتماع مؤتمر الرياض في الرابع والعشرين من 

 ,عمى مستوػ وزراء الخارجية لكل من الدول الخميجية الست ) الكويت , السعودية 0980شباط 
, سمطنة عمان ( وبعد انتياء أعمال المؤتمر صدر بيانا ختاميا أعمن البحرين, قطر, األمارات

فيو عن اتفاق وزراء خارجية الدول الست المشاركة عن وضع مسودة ميثاق منظمة جديدة تضم 
 . (36)الدول التي حضرت المؤتمر ببل استثناء

: " أن  0980آذار  4وقد قال الشيخ خميفة بن سممان رئيس الوزراء البحريني بتاريخ 
مجمس التعاون الخميجي مجمسا لمتعاون والتنسيق أعمنت ست دول خميجية قيامو حيث جاء 
بيدف تنسيق سياسة الدول الخميجية وىو ال يشكل تكتبل ضد أحد , كذلك دعا كبل من العراق 
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وكذلك شدد الشيخ خميفة عمى رفض البحرين ألؼ قواعد  (37)وايران الى وضع حد لنزاعيما " 
 . (38)ي المنطقة وقال ان أمن الخميج يكمن في توحيد كممة دولو الكفيمة بحمايتواجنبية ف

اما  الموقف اإليراني تجاه تأسيس المجمس فقد رفضت ىذا المجمس واعتبرتو أداة بيد 
الواليات المتحدة االمريكية لمحاصرة الثورة وجاء ذلك عبر الصحف االيرانية مثل ) صحيفة 

 ,ان ( كما اعتبرتو فكرة أمريكية يراد بيا تدمير الثورة االسبلمية في إيراناطبلعات وكييان وايندك
من قبل السيد عمي اكبر واليتي 0980اما عمى الصعيد الرسمي فقد جاء الرد في شير أيار 

وزير الخارجية اإليراني آنذاك والمستشار السياسي الحالي لممرشد االعمى  (39)(0997 –0980)
ل : ) ان اليدف من تأسيس ىذا المجمس ىو تنفيذ مخططات قوػ عمي خامنئي , حيث قا

االستكبار العالمي واالمبريالية العالمية ( , وترػ ايران انو بدون مشاركتيا بيذا التكتل , فأن 
. كما اعتبرت إيران  (40)في المنطقة  (41)سياسي المجمس لن يكون لو أؼ قيمة في البعد الجيو

عن شؤون المنطقة الخميجية االمر الذؼ يمثل وضعا غير مبلئم  ىذا التجمع أداة إلبعادىا
 . (42)لممصالح اإليرانية 

كما أن الدبموماسية اإليرانية حممت بشدة عمى قيام مجمس التعاون الخميجي واعتبرتو أداة 
لتكريس النفوذ السعودؼ في نطاقو والنفوذ االمريكي في المنطقة , وعمقت وكالة االنباء الرسمية 

يرانية ) إيرنا ( عميو بقوليا ) عمى أؼ حال إذا رغب عدد من النظم الصغيرة في المنطقة في اإل
اىمية لجميورية  صنع قرارات بخصوص المياه في "الخميج الفارسي" )العربي( دون اعطاء أؼ

, فأن مبادرتيا سينظر ليا بدون شك كمؤامرة ضد مصالح شعب إيران ايران االسبلمية
 .  (43)(المسمم

عدت إيران نفسيا انيا القوة الكبيرة المسيطرة عمى مياه الخميج العربي وىي صاحبة القرار 
السياسي لدول منطقة الخميج العربي , ورأت في تأسيس مجمس التعاون الخميجي عقبة في سبيل 
تنفيذ مخططاتيا ألنو سعى الى توحيد الدول الخميجية ضدىا وضد سياستيا التوسعية تجاه الدول 

 خميجية تحت شعار " تصدير الثورة " .ال
االيرانية من خبلل مجمس التعاون  –أما بالنسبة الى موقف البحرين من الحرب العراقية 

الخميجي , فأنيا لم تخرج من اطار ىذا المجمس وانظمت الى االطراف الساعية إليقاف ىذه 
, وقد االيراني –النزاع العراقيلوقف  الحرب , فقد دعت البحرين من جانبيا باتخاذ اجراءات فعالة
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جاء ذلك من خبلل زيارة الشيخ مبارك آل خميفة وزير الخارجية في دولة البحرين الى بغداد في 
االيراني ال بد ان يتم عمى أساس  –حيث  قال : ) أن تسوية النزاع العراقي  0980حزيران  3

 . (44)احترام الحقوف المتبادل ودعم أسس حسن الجوار (
كانون االول  05مة العربية  دت البحرين وصرحت أن ايران العدو االساسي لؤلثم عا

ديا وقطع كل انواع العبلقات , وطالبت االقطار العربية بمقاطعة ايران سياسيا واقتصا0980
, واعتبرت االمن في الخميج العربي واحدا ال يتجزأ وربط أمن ببلد البحرين بأمن االقطار معيا

, وأرسمت مبعوثا الى بغداد لمتباحث بالقضايا التي تيم المصالح القومية لؤلمة الخميجية االخرػ 
 . (45)العربية 

لقد اتسمت مواقف الدول الخميجية ازاء الحرب بالتغيير حسب مجريات احداث الحرب 
ومدػ تأثيرىا عمى المصالح الحيوية وال سيما انيا اتسعت لتشمل الممرات المائية في الخميج 

االيرانية  إن البحرين  –اذ صرح الشيخ عيسى آل خميفة ومنذ بداية الحرب العراقية  العربي ,
تساند العراق بكل الوسائل المادية والعسكرية , بدون التورط عسكريا في ىذه الحرب , وقد أيدت 

 االيرانية الى تباين المواقف –. لقد أدت الحرب العراقية (46)الحكومة السعودية الموقف البحريني
لدول الخميج العربية بحيث وصمت الى توتر بعض الدول الخميجية في عبلقاتيا الدبموماسية مع 
إيران , وأتخذ البعض اآلخر المواقف المساندة لمعراق مثل السعودية والكويت والبحرين خبلل 

 . (47)حضور المؤتمرات الدولية بشأن ايقاف تمك الحرب

راق قادر لوحده عمى كسب الحرب , إال أن توسع كما اعتقدت دول الخميج العربي أن الع
الحرب بكل جوانبيا العسكرية , فضبل عن التيديدات االيرانية لدول الخميج دفعت قادة دول 
الخميج الى دعم العراق ماديا , حيث عبرت الحكومة البحرينية عن مخاوفيا من السياسة 

لعراق , فأنيا ستقوم بتيديد الساحل الغربي اإليرانية الرامية لمد نفوذىا إذا ما كسبت الحرب ضد ا
من الخميج العربي , واتضح ذلك االمر خبلل تصريح الحكومة االيرانية بالسيطرة عمى البحرين 
اذا استمرت الحكومة العراقية بالدفاع عن حقوق دولة األمارات العربية المتحدة بالجزر الثبلث 

 . (48)لدػ إيران
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غير مجرػ أحداث الحرب , حيث بدأت القوات االيرانية بدأ يت 0982وابتداء من عام  
تشن ىجوما ضد العراق الستعادة اراضييا وفعبل استطاعت ان تحرز تقدما ممحوظا بل وحتى 

, مما أدػ الى خشية الدول الخميجية من  (49)إنيا استطاعت ان تتجاوز الحدود الدولية لمعراق
ك قدمت السعودية طمبا عاجبل الى الواليات المتحدة إيران عمى المواقع النفطية الخميجية , وبذل

. كما  (51)االمريكية بالمساعدة في توجيو الدفاع الجوؼ السعودؼ ضد أؼ ىجوم إيراني محتمل
خشيت الدول الخميجية من انتقال الحرب الى االراضي الخميجية , ورأت أن ايران تريد ان 

وجعمتو شرطا مسبقا ألؼ تسوية سممية  ,واالطاحة بصدام حسين وحزب البعث تصدر ثورتيا
إلنياء الحرب , لذلك ساد شعور بأن إيران تستمر في الحرب من أجل متابعة سياستيا في 

 . (50)تصدير الثورة

كما ظيرت فكرة إنشاء قوة عسكرية خميجية في اجتماع وزراء الدفاع لدول مجمس التعاون 
بعد أؼ خطر محتمل عمى ىذه الدول , لت 0982كانون الثاني  25الخميجي في الرياض في 

عقد رؤساء اركان الدول الست اجتماعا بحثوا فيو تصورا عاما لتنسيق  0982آذار  05وفي 
العمل بين جيوش الدول الست وما يستمزم ذلك من دعم لبلتصاالت وسرعة الحركة وتدعيم 

 . (52)رةالدفاع حول منافذ وأجواء تمك الدول وسميت تمك القوة بقوات درع الجزي
كان النتشار االعمال العدوانية وتيديدات إيران لشل المبلحة في الخميج العربي, وبيذا 
فقد قام العراق بالضغط عمى دول مجمس التعاون الخميجي لكي يساند ويساعد العراق اكثر في 
 الحرب ضد ايران , ومنذ ذلك الحدث أؼ اليجوم اإليراني الستعادة اراضيو ورفض ايران لكل

العربية الوقوف  قررت دول الخميج 0982, وفي أوائل عام يود السبلم الدولية لوقف الحربج
, وترتب عمى ىذا االنجاز التزامات سياسية وعسكرية ومالية ونفطية ازاء الى جانب العراق

 . (53)العراق
أعمن الرئيس العراقي صدام حسين استعداد ببلده  0982حزيران عام  01في   

 21, وفي  (54)االراضي اإليرانية والمجوء الى التحكيم وحل النزاع بالطرق السمميةاالنسحاب من 
قرر مجمس قيادة الثورة العراقية سحب القوات العراقية من االراضي االيرانية خبلل  0982تموز 
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فترة عشرة أيام وتم ذلك فعبل , ومع ذلك رفضت ايران المبادرة العراقية وحددت شروطيا التي لو 
 . (55)ا العراق فأنيا سوف توقف القتال وىي نفذى

 االنسحاب الكامل لمقوات العراقية من االراضي االيرانية . -0
 محاكمة الرئيس صدام حسين أمام ىيئة دولية باعتباره المسؤول عن الحرب .-2
 مميار دوالر . 051دفع تعويضات إليران قدرىا  -3
 الى ديارىم . اعادة العراقيين الذين طردوا من العراق -4
 اعادة كل االسرػ االيرانيين .-5
اعطاء الحق لمقوات االيرانية في العبور من خبلل العراق لبلشتراك في القتال في  -6
 لبنان .

لقد جاء رفض إيران لمبادرة وقف الحرب عمى أساس تشجيع وتصريح االمام الخميني 
م تقاتمون في سبيل : ) انت 0982في تموز لمقوات اإليرانية المقاتمة ردا عمى المبادرة العراقية 

يقاتل في سبيل تدمير االسبلم . ليس ما نشيده معركة بين  ]الرئيس العراقي [, و حماية االسبلم
. ان العدوان العراقي ىو ثورة غير مسمم لبمد مسمم ]حزب[حكومتين , بل ىو غزو يقوم بو 

إلمام الخميني رفض وقف الحرب عام الكفار ضد االسبلم ( , ىذه المعاني ىي التي دفعت با
وبعد نجاح قواتو في رد الجيش العراقي الى الحدود الدولية , ودعاىم الى مواصمة  0982

 . (56)الحرب لئلطاحة بالرئيس العراقي واسقاط الحكم في بغداد
يتضح من ذلك اعتبار االمام الخميني نفسو ىو المدافع عن االسبلم وان الرئيس العراقي 

يدمر االسبلم , بل ذىب الى ابعد من ذلك في تصويره لمحرب , بل ان الحرب ليست ىو من 
بين دولتين بل ىي حرب بين االسبلم ومن يدافع عنو وبين الكفر ومن يدافع عنو بتصريحو في 

 ذلك اتخذت الحرب مسارا جديدا حيث ادخل الدين كطرف في الحرب .  
ميجية بمساندتو باسم العروبة وبكونو المدافع ومن جانب آخر جاء تأكيد العراق لمدول الخ

عن البوابة الشرقية لموطن العربي نيابة عنيم من التوسع االيراني " الفارسي " كما أكد الرئيس 
صدام حسين وضمن مؤتمر القمة العربي الثاني عشر الذؼ عقد في المغرب في السادس من 

وفق ما نص عميو ميثاق الدفاع عمى الدول العربية مساندة العراق  0982أيمول عام 
االيرانية واستعداد  –, كما تم اصدار قرار حول الموقف العربي من الحرب العراقية  (57)المشترك
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ادسة لميثاق جامعة الدول العربية لتنفيذ االلتزامات المترتبة عمييا نحو العراق بموجب المادة الس 
مشترك والتعاون بين الدول العربية لمساندة , والمادة الثانية لميثاق الدفاع الالدول العربية

 . (58)العراق
وقبل ىذه الفترة لم تكن دول مجمس التعاون لدول الخميج العربي تظير اؼ نوع جدؼ 
إلنياء الحرب وذلك عمى الرغم من وقوفيا الى جانب العراق لجعميا في مأمن من تمك الحرب , 

. ولكن  (59)رفين حتى ال يييمن عمى المنطقةوبدعميا لمعراق لم تكن تريد أن ينتصر أحد الط
وانسحاب القوات العراقية الى الحدود الدولية بدأ مجمس  0982بعد التفوق اإليراني في عام 

التعاون الخميجي مجموعة من التحركات كانت تنسق بشكل عام مع العراق بعد بداية ىزائمو في 
ارة عن رسم صورة لمعراق عمى انو جبيات القتال , وكان اليدف من تمك السياسات ىي عب

الباحث عن السبلم وتعبئة المجتمع الدولي لصالحو , ووضع نياية لمحرب وانقاذ العراق من تمك 
 .(61)الورطة التي كان قد وقع فييا

وكان ىذا التشدد اإليراني دافعا لمعراق كي يوسع من نطاق الحرب ضد إيران وأن يمجأ 
النفطية اإليرانية مما شجع دوال خميجية وبخاصة السعودية  الى حرب المدن وتدمير المنشآت

والكويت ودوال عربية مثل مصر وكذلك اطرافا دولية مثل الواليات المتحدة االمريكية وبريطانيا 
لدعم القوة العسكرية العراقية لمحيمولة دون سقوط نظام الحكم في العراق أو الحيمولة دون 

انية بعد دخول العمميات العسكرية االيرانية داخل االراضي العراقية انتصار الثورة االسبلمية االير 
في الوقت نفسو الذؼ اعتبرتو السعودية والكويت تيديدا ليا واقتراب تمك العمميات من حدودىا . 
في ضوء ذلك قرر العراق وضع حد إليقاف التدخل العسكرؼ االيراني فبدأ بعمميات عسكرية 

 . (60)اإليرانية جديدة في ضرب منصات النفط
وبسبب استمرار الحرب وعدم مقدرة العراق عمى ىزيمة إيران في جبيات القتال لذلك   

سعى الى استخدام الجبيات االقتصادية ومن جممة ذلك استيداف المؤسسات النفطية اإليرانية 
حصول  واستيداف السفن التي تتوجو الى الموانئ اإليرانية لنقل النفط اإليراني , وخاصة بعد

من فرنسا  Super Tendarوطائرات سوبر تندار   Cruiseالعراق عمى صواريخ كروز  
ليكون العراق قادر عمى توسيع الحرب في مياه الخميج العربي , وبيذه المرحمة الجديدة فقد 
وضعت دول مجمس التعاون الخميجي في مرحمة قمق جدؼ فقد تصوروا في البداية ان العراق 
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المنطقة الممنوعة من دخول السفن النفطية الييا ىي الموانئ االيرانية ) وطبعا  وبعد اعبلنو عن
ال تشمل ىؤالء( لذا فأنو ال يوجد خطر عمى السفن والناقبلت النفطية المتوقفة في موانئ تمك 
الدول , لذلك اعمنت الجميورية االسبلمية االيرانية عن سياستيا والتي تمثمت في أن أمن منطقة 

 .(62)واحد وال يمكن تجزئة االبعاد الخطرة التي بمغتيا المرحمة الجديدة  لمحربالخميج 

مما  0983شباط  4وبعد ضرب العراق لمنصات النفط االيرانية في حقول نيروز في 
مميون غالون من النفط في مياه الخميج العربي, وعرفت ىذه المشكمة  81ادػ الى تسريب 

حو الساحل العربي من الخميج . مما أثر عمى مياه الشرب بمشكمة بقعة الزيت التي اتجيت ن
والحياة البحرية والبرية في المنطقة , دفع ىذا االمر مجمس التعاون الخميجي الستغبلل ىذه 
يران , وتم ارسال وزير خارجية الكويت  القضية إليجاد حل والتوسط إلنياء الحرب بين العراق وا 

ارجية األمارات العربية المتحدة السيد راشد عبدهللا النعيمي الشيخ صباح االحمد الصباح ووزير خ
يران في شير أيار   . (63)لتقريب وجيات النظر 0983في زيارة الى العراق وا 

أما بالنسبة الى رد الفعل اإليراني عمى ىذه المبادرة فقد قابمتيا بالرفض واعتبرتيا ذريعة 
, كما اعتبرت ىذه المبادرة عممية لتأمين دول لحفع ماء وجييم بسبب وقوفيم الى جانب العراق 

 –مجمس التعاون الخميجي انفسيم من االخطار التي قد تنتج من اتساع الحرب العراقية 
وحتى يحصموا عمى تأمين ألنفسيم من جانب إيران فيما يتعمق بموضوع اليجمات  ,االيرانية

يج العربي ودخول القوات االيرانية الى العراقية المكثفة عمى المنشآت النفطية اإليرانية في الخم
داخل االراضي العراقية , كان قد دق جرس االنذار في ىذا المجال لدػ دول الخميج العربي , 
وكذلك جاء تصريح االمين العام لمجمس التعاون الخميجي عبدهللا يعقوب بشارة في أيار عام 

الخميجي  دول مجمس التعاون  يبين مدػ خوف 0983أيار  21في ىذا المجال وبتاريخ  0983
: " إن ما نريده في مجمس التعاون الخميجي ىو أن ال يتوسع ميدان من توسع الحرب حيث قال

الحرب , وقرروا وزراء خارجية دول مجمس التعاون الخميجي إقامة عبلقات مع إيران من اجل 
بسرعة" وتقريبا وفي  منع توسع الحرب في المنطقة ألننا قد وصمنا الى ان ىذه الحرب لن تتوقف

بسبب  0982نفس الوقت واجو مجمس التعاون ظروف اقتصادية صعبة منذ أوائل عام 
 .(65)الكبيرة التي قدمتيا تمك الدول الى العراق منذ بداية الحرب (64)المساعدات المالية
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مميون  06اقل من السنة التي سبقتيا حيث كان  0983كما ان انتاج النفط في سنة  
مميون وربع المميون اؼ تناقص حوالي  05كان  0983ون برميل في حين في سنة ونصف ممي

 .  (66)مميون برميل وربع 
عمى ما  0983آب  23من جانب آخر احتجت السفارة االيرانية في البحرين بتاريخ 

في مقال بعنوان " امتنا  0983تموز  7بتاريخ  2271نشرتو صحيفة اخبار الخميج في عددىا 
وامل الفناء " , وارسمت ايضاحا حول المقال وطمبت من الصحيفة نشره في نفس اقوػ من ع

مكان المقال المذكور , وقد بينت السفارة خبلل مقاليا ان الجميورية االسبلمية االيرانية ليس 
لدييا اؼ اطماع في اؼ بمد , وىي اكثر البمدان حرصا عمى االستقرار واالمن في المنطقة , وال 

المن إال بمشاركتيا , وتسعى الجميورية االسبلمية االيرانية الى اقامة سبلم عادل يستقر ىذا ا
  ,وشامل وجذرؼ , ومعاقبة المعتدؼ حتى ال يجرؤ احد من بعده عمى اعادة االعتداء عمى جيرانو

 . (67)كما نبيت السفارة الى كتابة مثل ىذه المقاالت ال تخدم مصمحة البمدين الجارين
االيرانية , اجتمع وزراء  –طورات التي حصمت بسبب الحرب العراقية نتيجة الى الت

, وقد بحث االجتماع  0984آذار  01خارجية دول مجمس التعاون الخميجي في الرياض بتاريخ 
تطورات الحرب التي اخذت بالتوسع والخطر الذؼ ييدد السفن االجنبية نتيجة ىذه الحرب , 

خل المباشر في المنطقة من قبل القوػ العظمى بحجة وكذلك حذر االجتماع من مخاطر التد
حماية حرية المبلحة في مضيق ىرمز الميمة لجميع دول المنطقة والعالم , وبسبب ذلك صرح 

لقناة ان بي سي  0984آذار  02وزير الخارجية البحريني الشيخ دمحم بن مبارك آل خميفة بتاريخ 
( ( NBC  العالم ان تدرك بأن ىذا المضيق ميم لمجميع , االمريكية " نحن نريد من جميع دول

وان اىمية ذلك تتم من خبلل كمية التجارة لمدول الصناعية مع دول المنطقة , وان تمك الدول لم 
تقم بأؼ اجراء لوجو هللا بل انيا تقوم بالتحرك من اجل مصالحيا وإلرضاء مطامعيا ولكي 

 .   (68)تحتفع بالمناطق االستراتيجية تحت نفوذىا "
وقد صرح الشيخ دمحم بن مبارك وزير الخارجية البحريني لصحيفة نيوزويك  

Newsweek   االيرانية  –" ان الحرب العراقية  0984آذار  04االسبوعية االمريكية بتاريخ
ليست من مصمحة أحد وال يوجد فييا غالب او مغموب , ونحن نريد توقف ىذه الحرب ليس 

ترفض كل االقتراحات , ونحن نعتقد انو ال يحق ألؼ شخص  لمصمحتنا فقط , ولكن ايران
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التدخل في الشؤون الداخمية لبمد آخر , ونحن ندعم سيادة ايران والعراق عمى اراضييما المعترف 
يمكن ان تكون نقطة ارتكاز لوقف ىذه  0975بيا في المجتمع الدولي , ونعتقد ان اتفاقية عام 

ىرمز سوف يؤدؼ الى تدخل المعركة في اطار دولي الحرب , ولكن التيديد بغمق مضيق 
تعداده وتعريض االمن العالمي لمخطر , وان مجمس التعاون الخميجي قد اعمن ولمرات عدة اس

, وفيما لو استمرت الحرب فأن مجمس التعاون الخميجي وفي حال لموساطة إليقاف ىذه الحرب
تركة من اجل الدفاع عن قامت ايران بغمق مضيق ىرمز سيتخذ اجراءات عسكرية مش

 . (69)"المنطقة
الذؼ يتضح من تصريح الشيخ دمحم بن مبارك وزير الخارجية البحريني فيو تأكيد عمى 
يران وفي حال  حرية المبلحة في مضيق ىرمز وعدم السيطرة عميو من قبل الدول االجنبية وا 

في اشارة منو الى تدخل االخيرة فأن مجمس التعاون الخميجي سيتخذ موقفا مشتركا ضدىا 
 استعمال السبلح بمشاركة دول المجمس في حال غمق مضيق ىرمز من جانبيا .

كذلك تم تشكيل لجنة من سبعة أعضاء من الجامعة العربية ) وكان اثنين من اعضاء 
المجنة الميمين ىم السعودية والكويت ( خبلل اجتماع لوزراء خارجية دول الجامعة العربية 

مفة عمى واليدف من ذلك ىو تشجيع دول العالم المخت 0984آذار  21داد في والذؼ عقد في بغ
  ,, وعدم بيع االسمحة الى إيران , وتشديد اجراءاتيا لمضغط عمى طيرانعدم شراء النفط االيراني

كذلك دعت دول مجمس التعاون الخميجي العراق الى تخفيف ىجماتو ضد المواقع النفطية 
 . (71)اإليرانية

الفعل البحريني عمى ىذه التيديدات اإليرانية عن طريق زيارة الشيخ عيسى بن جاء رد 
حيث نتج عنيا حصول تعاون مشترك بين  0984نيسان  23سممان آل خميفة الى بريطانيا في 

كل من البحرين وبريطانيا حول ضرورة التعاون في كافة المجاالت وبشكل يبعد االخطار 
, وجاءت ىذه الزيارة لتبرر قمق البحرين من  (70)يدات اإليرانيةالمحيطة بالبحرين نتيجة التيد

االخطار المشار الييا كما تبرر في المقابل تحرك بريطانيا في اتجاه االلتزام بالدعم عمى جميع 
المستويات انطبلقا من المصالح التجارية التي تربطيا بالبحرين فضبل عن الروابط التاريخية 

 . (72)صفالتي تربطيا منذ قرن ون
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كان رد الفعل اإليراني عمى حرب الموانئ والناقبلت النفطية اإليرانية انو قام بالرد بالمثل  
ضرب ناقمة سعودية وناقمة كويتية واسميا  ) المناخ ( بالقرب من  0984أيار  7فقد تم في 
 وكانت ىذه أول ىجمات رئيسية عمى سفن تجارية أجنبية 0984أيار  04و  03البحرين يوم 

فكان رد السعودية  0984أيار  06منذ بداية الحرب , ثم تم اصابة ناقمة سعودية اخرػ في يوم 
عمى ذلك بانيا قامت بتحديد منطقة دفاع جوؼ خاصة بيا وبدأت بدفع طائرات األواكس 

AWACS  كما ان رد فعل مجمس التعاون الخميجي عمى  (73)االمريكية المتمركزة في الظيران ,
لناقبلت وما آلت اليو االمور فقام بعدة تحركات منيا تقديم شكوػ الى مجمس احداث حرب ا

في االول من  552األمن الدولي في األمم المتحدة ضد إيران حيث صوت المجمس عمى القرار 
والذؼ دعا الى احترام حرية المبلحة في المياه الدولية وفقا لمقانون الدولي ,  0984حزيران 

لسبلمة االقميمية لمدول التي لم تكن جزءا من الصراع بين ايران والعراق , كما وداعيا الى احترام ا
 .(74)رفض مجمس األمن تجزئة األمن في منطقة الخميج العربي

كما حذرت إيران دول الخميج العربي من أنيا ستدمر منشآتيا النفطية ردا عمى أؼ 
منطقة , وذلك في الوقت الذؼ تصعيد عراقي لحرب الخميج أو اؼ تدخل عسكرؼ أمريكي في ال

أعمنت في الكويت ان الواليات المتحدة االمريكية وافقت من حيث المبدأ عمى امدادىا بصواريخ 
صرح  0984حزيران  0المضادة لمطائرات لمتصدؼ ألؼ عدوان إيراني , وفي  Stingerستينغر 

ة وضعيفة وتعتمد عمى رئيس البرلمان اإليراني ىاشمي رفسنجاني " أن دول الخميج ىي دول ىش
موانئيا ومنشآتيا النفطية وانو يمكن إليران تدميرىا بحيث يصعب اصبلحيا بسرعة اذا ما فكرت 

, كما أعمنت إيران الجزء الشمالي من منطقة الخميج العربي منطقة محظورة  (75)بدخول الحرب "
اذن مسبق من وقالت انو ينبغي عمى كافة السفن التي تعبر ىذه المنطقة الحصول عمى 

ال فأنيا ستكون عرضة لميجوم   . (76)السمطات اإليرانية وا 
أراد ىاشمي رفسنجاني ارسال رسالة واضحة وصريحة في نفس الوقت الى دول الخميج 
العربي , ولم يبالغ في التعبير في كون تمك البمدان ىشة وضعيفة وحذرىا من دخول الحرب 

مك البمدان وعرف ايضا شريان الحياة ليا وىو تدفق فعميا الى جانب العراق , اؼ انو عرف ت
 النفط الى الخارج .
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استنكر مجمس التعاون الخميجي بشدة استمرار االعتداءات عمى السفن التجارية في 
منطقة الخميج العربي رغم ادانة مجمس األمن الدولي ليذه االعتداءات , واحتفظت دول الخميج 

 . (77)يمية وسبلمة المبلحة في الممرات المائيةبحقيا في الدفاع عن مياىيا اإلقم
الشيخ دمحم بن مبارك آل  0984حزيران عام  28كما اتيم وزير الخارجية البحريني في 

خميفة إيران بالسعي لتصعيد حرب الخميج واالستعداد لميجوم عمى دول أخرػ في المنطقة , كما 
الحيا التي توجب التعايش السممي مع دعا طيران الى اعادة النظر في مواقفيا والتفكير بمص

يران بقبول مبدأ (78)جيرانيا المسممين , وطالب الشيخ دمحم بن مبارك آل خميفة كبل من العراق وا 
تحييد موانئ التصدير في الخميج العربي في الحرب الدائرة بينيما مثمما وافقا عمى تحييد 

تموز  4ز دوكيبلر , وقال في تحدة خافير بيرياألىداف المدنية تمبية لنداء األمين العام لؤلمم الم
ان بمدان الخميج العربي ال تضمر لمشعب اإليراني إال الخير كما انيا ال تريد ان : "0984

, ووصف إيران انيا ىي التي ترفض الوساطات السممية إلنياء  (79)تعرض مصالحيا لمخطر "
 . (81)الحرب

" ان ببلده قد تمجأ الى  0984تموز  5يخ وفي تصريح آخر لوزير خارجية البحرين بتار 
, وقد رفض العراق تواجد  (80)قوات اردنية او عربية في اطار التعاون الدفاعي اذا لزم االمر "

أؼ قوات اجنبية في الخميج العربي ميما كانت ىويتيا إذ تشكل خطرا عمى السبلم العالمي 
عاون الخميجي عرضا بريطانيا ويضر بمصالح المنطقة , وبيذا فقد رفضت دول مجمس الت

, ىذا باإلضافة الى ان  (82)لوضع اسطوليا في المحيط اليندؼ وبحر العرب تحت تصرفيا
البحرين شاركت مع دول مجمس التعاون الخميجي في االجتماعات السرية المنعقدة في الكويت 

ين دول التي تيدف التوصل الى أقصى قدر من التنسيق العسكرؼ ب 0984تموز  7بتاريخ 
, كما صرح السكرتير العام  (83)المجمس في حال تعرض أحداىا الى عدوان من جانب إيران

لمجمس التعاون الخميجي عبدهللا يعقوب بشارة بأن اؼ ىجوم عمى السفن الراسية في موانئ دول 
 . (84)مجمس التعاون الخميجي سيعتبر اعبلن حالة الحرب ضد ىذه الدول

ولت تيدئة الموقف وعرضت اتفاقية مع دول مجمس التعاون ومن جانب إيران فقد حا
الخميجي لتحييد منطقة الخميج العربي وعدم تعرضيا الى النيران اإليرانية , ولكن دول مجمس 
التعاون الخميجي اشترطت عمى ان يكون العراق من ضمن ىذه الدول الموقعة عمى االتفاقية 
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ة ىي عبارة عن مناورة فقط لكسب التأييد أو ظيور المرجوة إال ان العراق اعتبر ىذه المحاول 
 . (85)إيران كدولة باحثة عن السبلم

يظير مما سبق من التيديد اإليراني بغمق مضيق ىرمز بوجو المبلحة الدولية ىو بسبب 
 (86)شعور إيران باالختناق بسبب الضربات الجوية العراقية والحصار المفروض عمى جزيرة خرج

, ومن ناحية أخرػ فقد صرح مدير مشروع الحوض  (87)مصادرات النفطية اإليرانيةالميناء الميم ل
لبناء واصبلح السفن في البحرين السيد احمد العوضي بأن الحوض تأثر الى حد  (88)الجاف

االيرانية , ىذا باإلضافة الى انخفاض الطمب عمى النفط كان لو تأثير  –كبير بالحرب العراقية 
مما أدػ الى ذىاب السفن الى حوض دبي الذؼ يمتاز بموقعو بعيدا عن  أكبر عمى الحوض ,

 . (89)نزاع الحرب
كانت البحرين تمر بحالة اقتصادية صعبة  0986 – 0984وخبلل فترة الحرب الممتدة 

وذلك حسب الوثيقة الصادرة من شركة نفط البحرين ) بابكو ( حيث أعمنت في النشرة الشيرية 
مميون برميل  74بتكرير  0984ان نشاطات مصفى البحرين سنة  0985لشير نيسان لسنة 
مميون يأتي من السعودية بينما حصة البحرين  74مميون برميل من اصل  48نفط في حين ان 

مميون برميل والباقي من مناطق مختمفة , كما ان مصفاة النفط في البحرين لم تعمل  05ىي 
االيرانية ونزوح الدول  –لنفط بسبب الحرب العراقية بكامل طاقتيا وذلك بسبب قمة الطمب عمى ا

 .(91)عن شراء نفط الخميج ألسباب أمنية
المؤتمر االسبلمي الشعبي , وشاركت  0985نيسان  25كما عقد في بغداد بتاريخ 

في وزارة العدل  (90)البحرين بوفد رأسو الشيخ يوسف الصديقي رئيس المحكمة الشرعية لمُسنة
اعمن في حديث صحفي : " ان  0985نيسان  27د عودتو من بغداد بتاريخ البحرينية , وبع

انعقاد ىذا المؤتمر يعتبر بحق نموذج اسبلمي كبير , حيث ان المؤتمر دعم كل جيد إليقاف 
الحرب بين البمدين الجارين والمسممين , وان اىم ما صدر في المؤتمر ىو الفتاوػ التي تندد 

وأصدر  (92)ار الحرب , وافشال كل محاوالت البحث عن السبلم "بالطرف الذؼ يسعى الى استمر 
المؤتمر قرارا اعتبر انو بموجب ذلك ان حكام ايران طغاة وظممة ومفسدين في االرض ومحاربين 
ن المسؤولية الدينية والتاريخية واالخبلقية في ازىاق االرواح وسفك  هلل ورسولو والمؤمنين , وا 

مو ىؤالء الحكام , وقد أوضح ان إيران رفضت استقبال وفد من الدماء وضياع االموال يتحم
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المؤتمر , وبناًء عمى ىذا فقد قرر المشتركين وبعد رفض ايران  لقرارات المؤتمر , فإن ذلك 
يستوجب تحريم اؼ عبلقات اقتصادية وسياسية وثقافية معيا , وأيد كل عمماء الدين الحاضرين 

نيسان من كل عام يوما  25ياية المؤتمر تم اعبلن يوم في المؤتمر ىذه القرارات , وفي ن
لمتضامن مع العراق , وفي ىذا اليوم يعمن العالم االسبلمي دعمو وتضامنو ومساندتو لمعراق , 

 .(93)وسيفضح النظام االيراني وعبلقاتو مع اعداء االسبلم والمسممين
وقت نفسو , حيث أعتبر عدت القرارات التي اتخذت في المؤتمر دينية واقتصادية في ال

الديني  المؤتمر قادة إيران كفرة , وكانت ىذه المرة االولى التي يتم فييا التطرق الى التعبير
  ,, فقد حرمت اقامة اؼ عبلقات اقتصادية وسياسية وثقافية مع ايرانواالقتصادؼ في نفس الوقت

 ن بو .فخمق ذلك عزلة من نوع جديد ارادت دول الخميج العربي تطويق ايرا
 078ومن جانب آخر ارسمت وزارة الخارجية في الجميورية االسبلمية االيرانية مذكرة رقم 

الى وزارة الخارجية البحرينية احتجت فييا عمى نشر وكتابة االخبار  0985أيار  8بتاريخ 
ائم والتقارير في الصحف البحرينية ضد الجميورية االسبلمية االيرانية , واوعزت الوزارة الى الق

باألعمال في السفارة االيرانية في البحرين السيد عباس شكوىي بمتابعة كل ما يكتب في 
الصحف البحرينية , وبدورىا رفعت وزارة الخارجية البحرينية مذكرة نبيت فييا الحكومة 

انو اذا استمر ىذا االمر فأنو سوف يؤدؼ الى رد فعل ايراني من خبلل وسائل االعبلم ,البحرينية
رانية , وان حكومة البمدين ال ترغبان ان تصل االمور الى ىذا المستوػ وقد طمبت عدم االي

 . (94)كتابة مثل ىذه االخبار والتقارير مرة أخرػ 
من وزارة الخارجية االيرانية  0985أيار  02بتاريخ  212كما تم رفع مذكرة أخرػ برقم 

نية في البحرين فيما يتعمق بالموضوعات الى وزارة الخارجية البحرينية عن طريق السفارة االيرا
الكاذبة ضد الجميورية االسبلمية االيرانية والتي تنشرىا الصحافة البحرينية , واكدت المذكرة ان 
ىذا يخالف سموك العبلقات الثنائية بين البمدين المسممين والجارين , وطالبت بعدم تكرار مثل 

 .( 95)ىذا النوع من الكتابات
اء من قبل السفارة اإليرانية في البحرين جزءا من السياسة التوسعية يعد ىذا االجر 

وعدىا البحرين جزءا منيا وال يصح ليا حتى الكتابة في الصحف ضدىا , وتدخبل  ,اإليرانية
 سافرا في حرية الصحافة لبمد آخر , ومحاولة الييمنة عمى الصحافة البحرينية .
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 4(  بتاريخ  0997 – 0980ية االيراني ) صرح السيد عمي أكبر واليتي وزير الخارج 
لمجمة العمم التي تصدر في لندن " أن محور سياسة ايران الخارجية  0985حزيران عام 

وعبلقاتيا مع الدول االخرػ تقوم بصفة رئيسية عمى مبادغ عدم التدخل في الشؤون الداخمية 
ن إقامة عبلقات ترتكز عمى لمبمدان المجاورة ومناىضة السياسات التوسعية والييمنة فضبل ع

وقال واليتي :  " ان ايران ترحب بالرغبة التي اعربت عنيا  (96)االحترام والحقوق المتساوية "
, وكان وفد ايراني  (97)عدد من الدول العربية في الخميج مؤخرا إلقامة عبلقات طيبة مع إيران"

 0اإليراني , قد بدأ جولة بتاريخ  مستشار وزير الخارجية (98)برئاسة الدكتور عمي شمس اردكاني
المتحدة وقطر لدول منطقة الخميج العربي , حيث زار كبل من االمارات العربية   0985حزيران 

, وقام اردكاني بتسميم وزراء الخارجية في االقطار التي زارىا , رسائل وزير والبحرين والسعودية
رفض سياسة االرىاب , وكان اليدف من خارجية ايران ) عمي اكبر واليتي ( وصرح ان ببلده ت

ىذه الجولة ىو التشاور والتباحث في المسائل التي تيم دول المنطقة باعتبار ان إيران دولة 
مطمة عمى الخميج , ووصفت رسائل وزير خارجية ايران بأنيا تتعمق بتطورات الوضع في 

 . (99)المنطقة ووجيات النظر اإليرانية تجاه ىذه التطورات
عمي شمس اردكاني اعطاء صورة جديدة إليران في المنطقة باعتبار ان من ايران حاول 

  ., اؼ ان ليا ارضية مشتركة في المنطقةي مطمة جميعيا عمى الخميج العربيودول الخميج العرب
كما صرحت مصادر دبموماسية غربية في لندن أن التقارير الواردة من طيران تفيد بأن 

سياسة جديدة باتجاه دول الخميج العربي تقضي بتكثيف الجيود من أجل  القيادة اإليرانية ترسم
تحييد ىذه الدول في الحرب مع العراق , واذا فشمت في ذلك فأنيا سوف تعتمد عمى توسيع 

 . (011)نطاق الحرب لتشمل بعض ىذه الدول
لعراق يبدوا ان ايران قد انيكتيا الحرب اقتصاديا وعسكريا , ومحاولة منيا في اضعاف ا

الذؼ تمده ىذه الدول الخميجية بالمساعدات الستمراره بالوقوف بوجو المد االيراني , واذا فشمت 
ىذه الجيود فأنيا سوف تمجأ الى توسيع نطاق الحرب الى ىذه الدول اشارة منيا كتيديد ليا 

 لوقف مساعداتيا الى العراق .
مساعدة عمى البحرين بالحماية من كما نفت البحرين نبأ ايرانيا مفاده أن ايران عرضت ال

االخطار الخارجية , وجاء ىذا الخبر عمى أساس الرسالة التي بعثيا الرئيس اإليراني عمي 
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حزيران  06الى أمير ممك البحرين الشيخ عيسى بن سممان حاكم البحرين بتاريخ  (010)خامنئي
 . (012)بينما اقتصرت الرسالة عمى العبلقات بين البمدين 0985

دا عمى رسالة الرئيس االيراني عمي خامنئي أرسل الشيخ عيسى بن سممان آل خميفة ور 
, اعرب خبلليا عن فائق تقديره واحترامو  0985تموز  06أمير البحرين رسالة جوابية بتاريخ 

لمجيود المبذولة من قبل الجميورية االسبلمية االيرانية الستقرار وامن المنطقة , واعرب الشيخ 
االيرانية , وذلك لما  –ىتمامو الكبير ومتابعتو المستمرة فيما يتعمق بالحرب العراقية عيسى عن ا 

ليا من تأثير بالغ وخطير ال عمى الدولتين المسممتين الشقيقتين فحسب , بل عمى االمة 
االسبلمية جمعاء , وعميو فأننا سنبذل كل مساعينا وطاقاتنا لمعمل إلنياء ىذه الحرب المأساوية 

يا من اضرار مدمرة عمى الشعبين المسممين االيراني والعراقي , كما ان استمرارىا يعد لمل ل
 . (013)وباال عمى الجميع

االجتماع الثالث  0985أيمول  2ومن جانب آخر عقد مجمس التعاون الخميجي بتاريخ 
عشر لوزراء خارجية مجمس التعاون الخميجي في الرياض وناقش عددا من القضايا الميمة 

االيرانية التي دخمت عاميا السادس , ورفض ايران  –والحساسة ومنيا استمرار الحرب العراقية 
كل محاوالت الوساطة إلنياء ىذه الحرب , كما اعربت دول المجمس عن استمرارىا في جيودىا 
ومحاوالتيا الرامية إليقاف الحرب المدمرة التي تؤدؼ الى ضياع امكانات البمدين , كما ان 

ن دول المجمس وبحكم استم رار الحرب يؤدؼ الى تدخل القوػ الكبرػ االجنبية في المنطقة , وا 
موقعيا وصمتيا المباشرة وصمتيا المباشرة مع الحرب وعبلقاتيا مع البمدين المتحاربين أكثر من 

 .   (014)اآلخرين , فمن البلئق ان تقوم بدورىا ومساعييا لوضع نياية ليذه الحرب
أيمول  9بتاريخ  2938يفة اخبار الخميج البحرينية في عددىا المرقم كما احتجت صح

ة عمى تصرفات الجميورية االسبلمي 0985أيمول  02بتاريخ  2940وعددىا المرقم  0985
, ىذه السفن تحمل اسمحة الى العراقتفتيش السفن بالقوة بحجة ان االيرانية فيما يتعمق بإيقاف و 

  ,ت بانيا تعتبر قرصنة بحرية وىي محرمة في القانون الدوليكما وصفت الصحيفة ىذه التصرفا
كما ان ىذه السفن تابعة الى دول ليس ليا ارتباط بالحرب , وانما تبحر لغرض التجارة وليس ليا 
اؼ دور عسكرؼ , كما ان االستمرار في تصرف ايران ىذا قد يؤدؼ الى فتح االبواب لتدخل 

تنتظر الفرصة لذلك , كما وصفت الصحيفة ىذه   الدول العظمى في المنطقة وىي التي
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التصرفات بانيا اعتداء عمى كل االعراف الدولية ونبذ حسن الجوار , ويجب عمى ايران حصر  
 .   (015)نشاطاتيا الحربية في جبيات القتال فقط وان ال تتعدػ عمى حرية المبلحة الدولية

 0985أيمول  03اني بتاريخ صرح الشيخ ىاشمي رفسنجاني رئيس مجمس الشورػ االير 
, ون حاليا وىم عمى اىبة االستعدادفي صبلة الجمعة " أن ايران لدييا ثبلثة مبليين جندؼ يتدرب

, الحرب سوف تتسع وتشمل كل المنطقةوفي حال حدوث خمل في تصدير النفط االيراني فأن 
حيفة االضواء , وقد ردت ص (016)كما ىدد بإغبلق مضيق ىرمز بوجو كل السفن الدولية "

عمى ىذه التصريحات ان ايران تعرض  0985أيمول  04بتاريخ  0123البحرينية في عددىا 
دول المنطقة الى االخطار ومحاولة جرىا لمدخول في ىذه الحرب , وان ىذه التصريحات تدل 

االيراني بسبب الضربات  عمى ان ايران تتعرض لوضع اقتصادؼ سيء وصعوبة تصدير النفط
, وان ىذه التصريحات الدول العربية في الخميج العربي , وان ىذا التيديد يقصد بوالعراقية

االيرانية عمى العكس من تصريحاتيا السابقة التي تدعي انيا تريد العيش بسبلم مع جيرانيا 
 .   (017)العرب

يتضح من تصريح رفسنجاني انو سيضرب كل منطقة الخميج العربي بتحشيده ثبلثة 
حال عدم السماح بتصدير النفط االيراني , االمر الذؼ يؤدؼ اخيرا بإيران الى  مبليين جندؼ

غمق مضيق ىرمز امام السفن جميعيا , وىذا معناه موت دول المنطقة المعتمدة عمى النفط 
 بشكل اساسي .

 04وردا عمى تصريحات رفسنجاني دعا أمير البحرين الشيخ عيسى بن سممان بتاريخ 
عالم الى " بذل المزيد من الجيود إلقناع إيران بإنياء ىذا النزاع المدمر دول ال 0985أيمول 

, وقال الشيخ عيسى : " ان حرب الخميج المستمر خمس  (018)والحرب الميمكة مع العراق "
ؼ , ويجب سنوات مصدر قمق لمبحرين ودول المنطقة االخرػ وانيا اعاقت تقدميا االقتصاد

عمينا ان نسعى جاىدين إلنياء ىذه الحرب التي ال تخدم العراق وال ايران وال دول المنطقة 
 .( 019)االخرػ "
ومن مساعي الجميورية االسبلمية االيرانية لمتقرب من دول الخميج العربي ىي زيارة   

المارات العربية المتحدة الى دولة ا (001)المبعوث اإليراني وكيل وزارة الخارجية عمي دمحم بشارتي
لبحث آخر التطورات في المنطقة ومجاالت دعم  0985تشرين االول  3والبحرين وقطر بتاريخ 
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. من جية أخرػ اتيم الشيخ دمحم بن مبارك آل خميفة وزير خارجية (000)وتوسيع العبلقات الثنائية
حتجاز السفن التابعة إيران بتصعيد الحرب عن طريق ا 0985تشرين االول  8البحرين بتاريخ 

, كما أكد اجتماع لدول مجمس التعاون الخميجي استعدادىم (002)لدول غير معنية بالنزاع وتفتيشيا
لمدفاع عن اؼ دولة من دول المجمس تتعرض لمخطر بموجب االتفاق العسكرؼ والقوات 

ذلك بسبب المشتركة ) درع الجزيرة ( حيث بدأت تتجمع في منطقة حفر الباطن في السعودية و 
االيرانية وما شيدتو من اعتداءات عمى  –الخوف من اتساع رقعة الخطر من الحرب العراقية 

 . (003)الناقبلت الكويتية والسعودية
دعا مجمس التعاون الخميجي العراق الى تخفيف ىجماتو ضد المصالح اإليرانية وخاصة 

ية من ردة الفعل االيرانية وذلك لخوف السعود (004)0985في جزيرة خرج حتى شير آب عام 
ضد المبلحة في الخميج العربي , كذلك بدأ مجمس التعاون الخميجي يظير سيولة أكثر تجاه 

 0985ايران وجاء ذلك خبلل اجتماع قادة مجمس التعاون الخميجي في مسقط في تشرين الثاني 
لطرفين حيث امتنع المجمس عن تأييد العراق المطمق في الحرب وطالب بشكل حيادؼ ا

 . (005)المتحاربين بوضع نياية لمحرب
ويبدوا لمباحث ان التغير في موقف دول مجمس التعاون الخميجي تجاه العراق ىو بسبب 

 حرب المدن وقصف العراق المواقع المدنية االيرانية اكثر من ايران .
نت , وكا(006)شيدت جبيات القتال ركودا وتوازنا عسكريا 0986 – 0984وخبلل الفترة 

ايراني متبادل بعد توتر حاد في العبلقات بين البمدين بسبب اسقاط  –فترة تضارب سعودؼ 
, فقامت ايران بتمطيف العبلقات مع  0984طائرة ايرانية فوق المجال السعودؼ في صيف 

 0985و  0984السعودية من خبلل التزام الحجاج االيرانيين باليدوء خبلل موسمي الحج 
الدعائية ضد المممكة العربية السعودية تبعيا تبادل لمزيارات عمى مستوػ وتراجعت اليجمات 

 .   (007)0985وزراء الخارجية بين البمدين في أيار 
تشرين االول  8طمب رئيس الوزراء البحريني الشيخ خميفة بن سممان آل خميفة بتاريخ 

االيرانية , وقال " انو  –من القوػ العظمى ببذل مساعييا من اجل وقف الحرب العراقية  0985
بدون الرغبة الجدية واالكيدة ليذه الحكومات في حل مسألة الحرب فان الحرب سوف 

 .   (008)"رتستم
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ومن ناحية العبلقات الدبموماسية فقد أرسل وزير الخارجية االيراني عمي اكبر واليتي  
دمحم بن مبارك آل خميفة الى نظيره البحريني الشيخ  0985كانون االول  02برقية تينئة بتاريخ 

بمناسبة العيد الوطني لدولة البحرين , وجاء ارسال ىذه البرقية عن طريق سفارة الجميورية 
االسبلمية االيرانية في البحرين التي اعربت عن فائق تقديرىا واحتراميا لوزارة الخارجية 

 . (009)البحرينية
االسبلمية االيرانية والبحرين ,  رغم احداث الحرب استمرت العبلقات ما بين الجميورية

وتمبية  لدعوة مركز المساعدة  0986شباط  2حيث قامت الجميورية االسبلمية االيرانية بتاريخ 
المتبادلة لمطوارغ البحرية في دولة البحرين  بترشيح كل من السيد ناصر كيواني من منظمة 

في الندوة االقميمية السنوية حول البيئة والسيد منوجير الفت من وزارة النفط وذلك لبلشتراك 
,  0986شباط  08 – 06حاالت التموث البحرؼ الطارئة الذؼ سيعقد في المنامة لممدة من 

وطمبت السفارة اإليرانية في البحرين من الجيات المختصة االسراع بإصدار تأشيرتي دخول 
 .   (021)لمشخصين المذكورين

االيرانية  بعد عام  –ازاء الحرب العراقية تغيرت مواقف دول مجمس التعاون الخميجي 
 0986شباط  9وذلك بسبب احتبلل ايران لمدينة الفاو العراقية , حيث وقع اليجوم في  0986

عمى مدينة الفاو وعمى جزر ام الرصاص وعمى بساتين النخيل الممتدة عمى طول شط العرب , 
عوا ومنذ اليوم االول وبدون الف رجل استطا 31فرق أؼ  4وقد جندت ايران ليذا اليجوم 

صعوبة كبيرة ان يحتموا المنطقة وىذا بسبب ان الطيران العراقي المعتمد عميو لم يستطع العمل 
بسبب ىطول االمطار , ان ىذا النجاح االيراني قد زاد من قمق بمدان الخميج العربي وخاصة 

اجد وحدات عسكرية وقوات الكويت الميددة من قبل إيران باالستيبلء عمى جزيرة بوبيان فتو 
بحرية ايرانية بالقرب من الفاو , والحادث الذؼ وقع بين طائرة مروحية ايرانية وزورق حرس 

كان بمثابة مؤشر  0986كانون الثاني  02سواحل كويتي في المياه االقميمية الكويتية بتاريخ 
 .  (020)لتوسع الحرب لتشمل دول الخميج العربي

ين والكويت والسعودية من محاولة تقدم اإليرانيين نحو البصرة بعد لقد كانت مخاوف البحر 
احتبلل مدينة الفاو ومن ثم محاولة اإلطاحة بصدام حسين في نياية المطاف , ثم االنطبلق من 
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في , وىذا سييدد بالطبع المشايخ الحاكمة عسكرية و دينية في عموم المنطقة ىناك لشن حمبلت
 .(022)وة النفطية لممنطقة تحت نفوذ االيرانيين ان لم يكن ىيمنتيم, ويجعل الثر الخميج العربي

 0986شباط  07كما بعث الشيخ خميفة بن سممان آل خميفة رئيس وزراء البحرين بتاريخ 
رسالة الى الرئيس العراقي صدام حسين , شجب فييا اليجوم اإليراني عمى مدينة الفاو , وشدد 

بر اليجوم تصعيدا خطيرا لمحرب من جانب ايران ونكسة عمى مساعدة ببلده لبغداد كما اعت
 . (023)لمجيود المبذولة إلنيائيا

كما ىاجمت ايران دول مجمس التعاون الخميجي واتيمتو بوقوفو بجانب العراق حيث أدان 
مجمس التعاون الخميجي ايران بسبب ىجوميا عمى االراضي العراقية , كما اعمن وزراء خارجية 

اون الخميجي أنيم سيقفون ويدافعون عن اية دولة من دول المجمس اذا ما دول مجمس التع
تعرضت لمتيديد , وردت إيران عمى ىذا التصريح انو ال توجد قوة في المنطقة تستطيع مواجية 

 .(024)ايران
 0986كما عقد دول مجمس التعاون الخميجي اجتماعا في الرياض في االول من آذار 

ألول مرة السفراء العرب لمشاركتيم واطبلعيم عمى ما آلت أليو الحرب أستمر ثبلثة ايام وضم 
االيرانية والتطورات االخيرة وقد صدر بيان شديد الميجة وفيو مطالب منيا سحب  -العراقية 

ايران قواتيا من االراضي العراقية فورا واالمتثال لقرارات االمم المتحدة إليجاد حل سممي 
 .(025)لمحرب

دول مجمس التعاون الخميجي التيديد اإليراني يشمل دوليا الست دون استثناء وقد اعتبرت 
مما يجعل من قضية التعايش مع النظام الحاكم في إيران مسألة مشكوك فييا , واعتبرت احتبلل 

. (026)ايران لجزيرة الفاو تطورا خطيرا في الحرب وىذا الخطر يشمل كل أقطار الخميج العربي
التصعيد اإليراني األخير ضد العراق ىو في الحقيقة جزء من مخطط سياسي واعتبرت البحرين 

, لى الطرف اآلخر من الخميج العربيعسكرؼ إيراني أعد منذ سنوات عديدة ييدف لموصول ا
آذار  4جاء ذلك عمى لسان وكيل وزارة االعبلم البحريني الشيخ عيسى بن راشد آل خميفة في 

مجمس التعاون الخميجي مع العراق ىاجم الرئيس اإليراني  , وردا عمى وقوف دول(027)0986
أقطار الخميج العربي ووصف خامنئي ىذه الدول بأنيا   0986آذار  7عمي خامنئي بتاريخ 

 . (028)من اصحاب التعصب القومي ()
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ىذا باإلضافة الى الجيود الدفاعية التي قام بيا وخاصة التنسيق الدفاعي واالمني حيث  
درع الجزيرة بالقرب من الكويت خوفا من احتبلل ايران او تعرضيا لدولة الكويت  تمركزت قوات

كما ايدت دول المجمس تأييدىا لمعراق وبجيوده الداعية لمسبلم من خبلل موافقتو عمى قرارات 
 .  (029)مجمس االمن

كما اتيمت ايران وكرد فعل عمى ىذه التصريحات ان مجمس التعاون الخميجي كان دائما 
بحث عن مصالحو الخاصة دون السعي وبشكل جدؼ إليجاد نياية واقعية وعادلة ليذه الحرب ي

 . (031)التي بانتيائيا يعم السبلم واالستقرار في المنطقة

وقد بررت ايران احتبلليا لمدينة الفاو عمى لسان وزير خارجيتيا عمي اكبر واليتي بتاريخ 
مرات عديدة ان عممياتنا ال تستيدف عمى اية  حيث قال : " سبق لنا وأعمنا 0986شباط  25

حال احتبلل اراضي عراقية ولكن ايران تجد نفسيا مضطرة لتحييد العدوان العراقي وكما ىو 
معموم , فأن النظام العراقي المعتدؼ قد نصب صواريخ في مدينة الفاو , وانو كان من ىذا 

( وكذلك ناقبلت النفط , ان القوات )العربيالسفن وآبار نفط الخميج الفارسي المكان يياجم
المسمحة لجميورية ايران االسبلمية قد قرروا سحق جميع االمكانات العسكرية العراقية 

, واضاف " وعمينا ىنا ان نعمن  (030)المستخدمة ضد جميورية ايران االسبلمية حيثما وجدت "
المنطقة االخرػ . لقد حددنا  مرة اخرػ ان مواقفنا تجاه العراق مختمفة عن مواقفنا ازاء بمدان

عمى الدوام ونحدد ذلك مرة أخرػ بأننا نروم اقامة عبلقات ودية وصريحة مع بمدان المنطقة , 
وكمما اقتربوا من جميورية ايران االسبلمية بإخبلص وارادة حسنة , استقبمتيم ايران بصداقة . ان 

الى السماح بأن يكون أمن واستقرار اؼ جميورية ايران االسبلمية باتباعيا ىذه السياسة ال تنزع 
بمد في المنطقة ميددا برغبة التوسع لآلخرين . وجميورية ايران االسبلمية مقتنعة بأن وجود 
النظام الحاكم حاليا في العراق ىو عقبة في طريق تحقيق ىذا المبدأ , وليذا فنحن ننتظر من 

ي" العربي  لمصمحتيا الخاصة ومن البمدان االسبلمية والشقيقة في منطقة "الخميج الفارس
 . (032)مصمحة استقرار المنطقة , ان تتعاون معنا إلزالة ىذه العقبة "
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اراد وزير الخارجية االيراني ان يوجو رسالة الى دول الخميج العربي من ان الجميورية 
دولة منيا بل االسبلمية االيرانية ال تيدد أمن دول الخميج العربي وال نية ليا مطمقا باحتبلل أؼ 

ان حربيا مع العراق فقط رغم وقوف دول الخميج العربي الى جانبو , بل ان الجميورية 
 االسبلمية االيرانية رغم ذلك  تطمح بإقامة عبلقات جيدة مع دول الخميج العربي .  

"انو   0986آذار  25وقال الشيخ عيسى بن سممان آل خميفة أمير دولة البحرين بتاريخ 
االيرانية في اسرع وقت ممكن , وان البحرين وباقي دول المجمس  –الحرب العراقية  ينبغي وقف

تبذل اقصى جيدىا لوقف ىذه الحرب المدمرة , واشار الى مساندة ببلده الى كل الجيود 
والمبادرات في ىذا المجال لحقن الدماء , ودعا االطراف المتحاربة ان تبذل جيودىا دون 

امن وسبلم منطقة الخميج" , ويبدوا ان انعكاسات الحرب قد أثرت عمى  تصعيد الحرب التي تيدد
باستمرار عمى تنويع  الوضع االقتصادؼ عمى البحرين حيث اعرب الشيخ عيسى ان ببلده تعمل

, باإلضافة الى ترتيب االولويات حسب االحتياجات المحمية الممحة , وان مصادر الدخل
لوضع سياسة مشتركة لمواجية الضائقة االقتصادية التي البحرين تعمل مع دول مجمس التعاون 

 . (033)تمر بيا بسبب الحرب
وأعرب الشيخ عيسى بن سممان آل خميفة في حديث صحفي لصحيفة االنباء الكويتية 

عن أممو في أن تحقيق مسيرة مجمس التعاون لدول الخميج العربي  0986من أيار  07بتاريخ 
داف ىذه المنطقة في الرخاء والنماء , وقال ان التنسيق العسكرؼ مزيدا من التقدم بما يخدم أى

بين دول المجمس يتطور باستمرار الى االفضل وانو قطع اشواطا كبيرة في مجال التعاون 
والتكامل , وقال ان القوة الدفاعية ألؼ دولة من دول مجمس التعاون ىو قوة لباقي الدول 

 . (034)االعضاء وأؼ تطور ليا ىو تطور لمجميع
حزيران  31 – 28كما شاركت البحرين في االجتماع الذؼ عقد في مدينة الطائف لممدة 

لوزراء خارجية دول مجمس التعاون , وقد أصدر البيان الختامي في نياية االجتماع الى  0986
 . (035)االيرانية –القيام بتحرك نشط إلنياء الحرب العراقية 

البحريني الشيخ دمحم بن مبارك آل خميفة لصحيفة وفي تصريح صحفي لوزير الخارجية 
ان االجتماع قال: " 0986أيمول  06الخميج بتاريخ الشرق االوسط والذؼ نشرتو صحيفة اخبار 

المشترك لوزراء الخارجية والدفاع لدول مجمس التعاون الخميجي الذؼ عقد في مدينة ابيا 
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سي والعسكرؼ المشترك , وانو تم التنسيق السعودية سيكون نقطة تحول في مسيرة التعاون السيا 
بين ىذه الدول بخصوص ما تمر بيا منطقة الخميج العربي في مرحمة حساسة ودقيقة ناتجة من 
الحرب بين العراق وايران, وان تقوية الجانب الدفاعي لمجمس التعاون الخميجي يكون عامل 

ى وعن طريق النشاط السياسي مساعد لجية ارساء السبلم في المنطقة , وفي نفس الوقت نسع
 . (036)وضع نياية ليذه الحرب , وان موقفنا واضح تجاه أبعاد التدخل الخارجي في المنطقة "

ومن جانب آخر بدأت المشاورات في مجمس االمن الدولي من قبل االعضاء الدائمين 
, وقد تم  0987فيو حول اتخاذ قرار لوقف اطبلق النار بين العراق وايران في كانون الثاني 

, ثم صدر قرار  0987حزيران  20الموافقة عمى القرار من قبل االعضاء الخمسة الدائمون في 
, ولم ترفض ايران  0987تموز  21بإجماع اعضاء مجمس االمن في  598مجمس االمن رقم 

القرار , وانما عرضت ان تقوم بوقف اطبلق النار اذا تشكمت لجنة دولية لتقرير من الذؼ بدأ 
الحرب وفقا لمفقرة السادسة من القرار , رفض العراق ىذا العرض االيراني , وأصر ان يطبق 

 . (037)القرار فقرة بعد أخرػ 
وبسبب التخوف البحريني من توسع رقعة الحرب والذؼ قد يكون لو تأثير مباشر عمى 

ؼ دعا الى الذ 598البحرين, دعت المنامة وبقوة الى تطبيق قرار مجمس االمن الدولي رقم 
, ذىب  0987وقف اطبلق النار , وفي كممتو أمام الجمعية العامة لؤلمم المتحدة في أيمول 

وزير الخارجية البحريني دمحم بن مبارك آل خميفة الى حد الدعوة الى فرض عقوبات ضد ايران 
 . (038)اذا لم تمتثل طيران الى ىذا القرار

في تشرين االول عام  (039)حسن رضائيوفي تصريح لقائد الحرس الثورؼ االيراني م
" ان البحرين محتل من قبل الواليات المتحدة االمريكية  الذؼ جعل الجزيرة او الدولة  0987

, كما أعمنت اذاعة طيران في نفس الشير  (041)لعبة بيدىم لشن اليجمات عمى االيرانيين "
ين صغيرة جدا بحيث ال تزال ان أنظمة مثل البحر ت: "تيديدا شديدا تجاه البحرين حيث قال

متفائمة بشأن أمنيا المستقبمي تحت دعم الواليات المتحدة االمريكية ومساعدة أعداء 
  .(040")االسبلم

يتضح من تصريح قائد الحرس الثورؼ االيراني محسن رضائي ان البحرين ليس ليا 
الرجوع الى الواليات  استقبلل ذاتي يستطيع التحكم بالسمطة واصدار االوامر السياسية من دون 
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المتحدة االمريكية التي تسيطر عمى البحرين وعدىا ىي اآلمر والناىي في صنع القرار السياسي 
 البحريني .

وفي تصريح صحفي لمشيخ عيسى بن سممان آل خميفة حول مسيرة التعاون والحرب 
 0986ن االول تشري 05ريخ االيرانية نشر في صحيفة الشرق االوسط في لندن بتا -العراقية 

اننا جميعا حريصون عمى حماية أمن المنطقة من اؼ تأثيرات خارجية أو اؼ حيث قال: "
انعكاسات أخرػ تمس سبلمتيا او استقرارىا والتنسيق الدفاعي واالمني بين دول المجمس كفيل 

حتى بتحقيق ىذا اليدف , ونأمل ان تتوقف تمك الحرب المدمرة بين البمدين قريبا بأذن هللا , 
تتمكن كل منيما من االستفادة من الطاقات المادية والبشرية الميدورة في تمك الحرب وتوجيييا 

 . (042)الى البناء والتعمير والتنمية في اطار من السبلم واالحترام المتبادل"
فقد طمبت  (043)وبسبب تطورات حرب الناقبلت والضرر الذؼ لحق بالناقبلت الكويتية

من الواليات المتحدة االمريكية ان تقوم القوات  0987كانون الثاني  03الكويت رسميا في 
 . (044)البحرية االمريكية بحماية ناقبلت النفط التابعة ليا وذلك بأن ترفع عمييا العمم االمريكي

اتخذت البحرين موقفا متزايدا ضد ايران بعد ان اتخذت موقفا  0987واعتبارا من عام 
ات , وأصبحت البحرين أكثر و أكثر مع السعودية والكويت , وفي داعما لمعراق لعدة سنو 

حزيران أيدت البحرين بيان وزراء خارجية دول مجمس التعاون الخميجي الذؼ وجو انتقادات 
 .( 045)شديدة الى ايران بسبب أعماليا المناىضة لمكويت اؼ ضرب السفن الكويتية

جانب االيراني وخاصة في مياه ومن المخاوف البحرينية حول تصعيد الحرب من ال
 09الخميج العربي والخوف من ضرب الناقبلت النفطية البحرينية , فقد قامت البحرين في 

بطارية  06باإلضافة الى  Stingerبشراء سبعين صاروخ نوع ستينغر  0987كانون االول 
 . (046)إلطبلقيا من الواليات المتحدة االمريكية الى سبلح الجو البحريني

حول  0987كانون االول  26اء تصريح الشيخ عيسى بن سممان آل خميفة بتاريخ وج
االيرانية ان جيود البحرين جارية لمحاولة إيقاف ىذه الحرب وفق المتغيرات  –الحرب العراقية 

الجديدة ألننا مسؤولون ككل لحماية أمن المنطقة من أؼ تأثيرات خارجية أو اؼ انعكاسات تمس 
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رىا , وأشار الى ان التنسيق الدفاعي واالمني بين دول المجمس كفيل بتحقيق سبلمتيا واستقرا 
 . (047)ىذا اليدف , وأن قوة مجمس التعاون لمدفاع عن المنطقة وليست قوة لمعدوان عمى أؼ بمد

كانون االول  27كما دعا مجمس التعاون الخميجي بعد انياء اجتماعو في الرياض في 
الداعي لوقف الحرب بين  598ول ايران بقرار مجمس االمن رقم انياء الحرب وقب 0987عام 

الطرفين , كما دعا ايران بالكف عن المماطمة في قبول ىذا القرار , كما دعا ايران الى سياسة 
 .(048)االحترام المتبادل بينيا وبين دول منطقة الخميج العربي

موضع التطبيق بما  598شيد مجمس االمن الدولي تحركا واسعا لئلسراع بوضع القرار 
في ذلك فرض عقوبات عمى الطرف الرافض لبللتزام بنصوص القرار , كما اتيم المجمس إيران 
بعدم التجاوب بصورة واضحة مع ىذا القرار , وربما يؤدؼ ذلك الى فرض العقوبات عمييا 

مي عن , كما دعا مجمس التعاون الخميجي إيران الى التخ (049)إلرغاميا عمى قبول القرار
ال فأن االوضاع في  شروطيا لوقف الحرب أو يمكن النظر في شروطيا بعد وقف الحرب وا 

 .     (051)الخميج سوف تؤدؼ الى خسارة الجميع اذا ما استمرت الحرب
المعدلة بين  Scudكما صعد العراق من ىجماتو عمى المدن اإليرانية بصواريخ سكود 

مدينة إيرانية , ثم واصل العراق ىجماتو  37 حتى شمل القصف 0988وشباط  0987أيمول 
 . (050)0988نيسان  08واستطاع إعادة شبو جزيرة الفاو في ىجوم قوؼ في 

عمى لسان وزير خارجيتيا عمي  0988وقد اعمنت إيران في بداية شير كانون الثاني 
يجي , أكبر واليتي استعداد حكومتو عمى اجراء مفاوضات ومباحثات مع مجمس التعاون الخم

كما رحبت ايران بوفد عن ىذا المجمس وفقا لقرارات القمة الثالثة األخيرة المنعقدة في الرياض , 
وقد اعتبرت ىذه الخطوة االيرانية ايجابية عمى طريق المساعي السياسية والدبموماسية لوقف 

 . (052)الحرب في الخميج العربي

أيار  09لة البحرين بتاريخ وفي تصريح لمشيخ عيسى بن سممان آل خميفة أمير دو 
مكانات كان  –أنو من المؤسف استمرار الحرب العراقية  0988 اإليرانية التي استنزفت طاقات وا 

ينبغي توجييا الى ما فيو خير ومصمحة شعبي البمدين , وأكد الشيخ عيسى عمى أىمية الموقع 
التواجد العسكرؼ الدولي في المتميز لمنطقة الخميج وثقميا االقتصادؼ والسياسي الدولي , وأن 
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منطقة الخميج ىو لحماية الممرات التي تضررت من تصاعد العمميات العسكرية الموجية ضد 
السفن التجارية , وان ىذه الممرات ال تيدأ إال بانتياء الحرب , وان تواجد ىذه القوات حالة 

 . (053)مؤقتة تزول بزوال الخطر
اء الحرب قويا وواضحا خبلل تصريح أمير البحرين لقد كان رد الفعل البحريني عمى إني
حيث انو وصف:   " مستقبل  0988حزيران  07الشيخ عيسى بن سممان آل خميفة بتاريخ 

االوضاع ذا االىمية الكبرػ انيا قد عبرت المنعطف الخطير الذؼ طال لمدة ثمان سنوات حيث 
د ان زالت اسباب التوتر الذاتية والتي عبرتو بسبلم ونتطمع االن الى ترسيخ االمن واالستقرار بع

حاول البعض كثيرا العزف عمى اوتارىا بغية الحاق المنطقة بالحرب " , كما اشاد بقمة مجمس 
 . (054)0988التعاون الخميجي التي ستعقد في البحرين في كانون االول عام 

ومؤيدا أكثر وضوحا حيث كان مضادا إليران  0988لقد أتسم موقف البحرين في عام 
لمعراق , فمن ناحية دعمت جيود األمارات العربية المتحدة مع إيران لوقف الحرب مع العراق , 
ومن ناحية أخرػ نددت البحرين بالحكومة اإليرانية ليجوميا عمى حقل النفط االماراتي وتورطيا 

رئيس , وعبلوة عمى ذلك الزيارات التي قام بيا  0988في اختطاف طائرة كويتية في نيسان 
الوزراء البحريني الشيخ خميفة بن سممان الى العراق في الشير نفسو , ووزير الدفاع البحريني 

بعد تحريرىما من  0988حزيران  21الشيخ خميفة بن حمد الى مدينتي الفاو والشبلمجة في 
 .(055)االحتبلل االيراني , وىذا يدل عمى موقف واضح تجاه العراق

قال : "  0988آب  5حرين الشيخ عيسى بن سممان ف وفي تصريح آخر ألمير الب
عندما بدأت إيران توافق عمى وقف اطبلق النار كانت فرحتو كبيرة بوقف ىذه الحرب المدمرة , 
وأن سياسة البحرين الخارجية أتت بعد ىذا الجيد الطويل في ظل االجواء العالمية السائدة , 
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قات البحرين مع دول المجمس او مع دول العالم أجواء التعايش والمؤشرات المستجدة , وان عبل 
 .(056)األخرػ اصبحت متقدمة في نظر ىؤالء أو في نظر البحرين "

الصادر من مجمس االمن فيعود الى  598أما سبب قبول ايران بقرار وقف اطبلق النار 
مما عدة أسباب , منيا الصواريخ العراقية التي وصمت الى طيران وأصابت أىميا بالذعر , 

جعميم يفرون من العاصمة طيران , والمظاىرات التي خرجت في الكثير من المدن اإليرانية 
 0982والتي تطالب بوقف الحرب , كما تم تعيين الشيخ عمي أكبر ىاشمي رفسنجاني منذ آب 

 3قائدا أعمى لمقوات المسمحة اإليرانية لوقف الفوضى وتفكك القوات المسمحة اإليرانية , وفي 
أسقطت طائرة مدنية إيرانية بصواريخ أمريكية في مياه الخميج العربي وقتل فييا  0988 تموز
بعث وزير خارجية ايران عمي اكبر واليتي رسالة  0988تموز  08مسافرا وطاقميا , وفي  291

بقبول   Javier Perez de Cuellarالى االمين العام لؤلمم المتحدة خافير بيريز دؼ كويبلر  
آب  8, ولم يوقف العراق القتال إال في  598اليرانية لقرار مجمس االمن الدولي رقم الحكومة ا
0988(057) . 

كانون  07كما صرح وزير الخارجية البحريني الشيخ دمحم بن مبارك آل خميفة بتاريخ 
" بأن دول المجمس تريد دفن خبلفاتيا السابقة مع إيران وان تفتح معيا صفحة  0988االول 

, كما صرح أمير دولة البحرين الشيخ عيسى بن  (058)لعبلقات معيا دون اؼ شروط "جديدة با
" بأنو يأمل بمصالحة تاريخية شاممة ودائمة  0988كانون االول  22سممان آل خميفة بتاريخ 

يران وفتح صفحة جديدة في العبلقات خصوصا مع إيران   .(059")وعقد سبلم مشرف بين العراق وا 
 22 – 09عاصمة البحرين قمة مجمس التعاون الخميجي لمفترة من عقد في المنامة 

, وجاء في ىذه القمة ان المجمس يطالب الدول الدائمة العضوية في  0988كانون االول 
تنفيذا كامبل بحيث يسود االمن واالستقرار في المنطقة بما يؤمن  598مجمس االمن بتنفيذ القرار 

ة والطرق البحرية , وعمى اساس حسن الجوار وعدم التدخل حق حرية المبلحة في المياه الدولي
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في الشؤون الداخمية , واالحترام المتبادل والتعايش السممي المستمد من روابط الدين والتراث التي 
تربط دول المنطقة , ويبدو ان دول مجمس التعاون ما زال يساورىا الخوف من إيران أو محاولة 

 . (061)التدخل في شؤونو الداخمية
وقد أطمق عمى ىذه القمة قمة ) الثناء والعطاء ( لما رأتو من بادئة سبلم تعم المنطقة , 

,  598والدعوة الى االنفتاح عمى طيران دون انتظار نتائج مفاوضات قرار وقف اطبلق النار 
صة وبدورىا قامت ايران بالترحيب بعقد لقاءات وتصفية االجواء والعبلقات مع الدول الخميجية خا

انيا دعت الى إقامة سوق خميجية مشتركة مع ايران في مرحمة ما بعد الحرب , وتصريحات 
ايران بشأن حرية المبلحة الدولية في الخميج واالمتناع عن التدخل في الشؤون الداخمية لمدول 

 . (060)االخرػ مع االحترام المتبادل
بغض النظر عما جرػ أثناء ان دول الخميج العربي ارادت فعبل بدء عبلقات مع إيران 

االيرانية , وتدخبلت إيران في دول الخميج العربي , وان الذؼ قصدتو  –فترة الحرب العراقية 
دول الخميج العربي ىو بدء سبلم حقيقي يعم منطقة الخميج العربي , وأن ال يوجد تيديد آخر 

ادية ومما يدل عمى ييدد أمن المنطقة وفتحت صفحة جديدة من العبلقات السياسية واالقتص
حسن نيتيا مع إيران ىو عقدىا لقاءات مع مسؤولين إيرانيين حتى قبل ان تنتيي مفاوضات 

 -, متناسية كل ما فعمتو إيران خبلل الحرب العراقية  598وقف اطبلق النار بموجب القرار 
 االيرانية .
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 الخاتمة 
 

, سواء في  مع إيرا الى جانب العراق في حربوعمى الرغم من وقوف البحرين 
  ,التصريحات الرسمية وغير الرسمية , إال انيا حاولت قدر االمكان ان تتوازن في عبلقتيا بإيران

اذ أبقت عمى العبلقات التجارية بين البمدين قدر المستطاع بشرط ان ال تميل الكفة لصالح 
   .ايران

ان تقدم مبادرة سبلم وقد وقفت البحرين في بداية الحرب الى جانب اؼ دولة تحاول 
إلنياء ىذه الحرب التي خشيت من وصوليا الييا . خاصة مع وجود قاعدة شعبية شيعية داخل 
البحرين تؤيد الثورة االسبلمية االيرانية وحكومتيا . لذلك نجدىا قد غيرت من موقفيا وساندت 

اليرانية تجاه تحسنا ممحوظا لمسياسة ا 0985العراق في حربو ضد ايران .  ونرػ خبلل عام 
البحرين بصورة خاصة والدول الخميجية بصورة عامة وتبين ذلك من خبلل التصريحات 

 والزيارات الرسمية وغير الرسمية وخاصة من الجانب االيراني .
كذلك برز خوف البحرين وبشكل كبير من التيديدات االيرانية بشأن غمق مضيق ىرمز , 

االقتصادية في البحرين التي تعاني ىي االخرػ من وما ينتج عنو من قطع لشريان الحياة 
اضطرابات اقتصادية بسبب قمة الصادرات النفطية , مما انعكس عمى الواقع االقتصادؼ 

 لمبحرين .
لذلك نرػ البحرين تتجو في عبلقاتيا نحو الدول الكبرػ مثل الواليات المتحدة االمريكية 

ة لمساعدتيا في تخطي ىذه االزمة , او مساعدتيا وبريطانيا , وكذلك المممكة العربية السعودي
عسكريا في حال قيام ايران باالعتداء عمى البحرين , كما نرػ سعي البحرين بكل جيودىا لتأييد 

نتيجة احتبلل ايران لجزيرة الفاو العراقية , خوفا من امتداد  0986العراق في حربو بعد عام 
 منيا البحرين .التوسع االيراني ليشمل دول الخميج ومن ض

كما كان لمدور االعبلمي شأن ميم اثناء الحرب اذ كانت السفارة االيرانية في البحرين 
تراقب وتتابع باىتمام بالغ كل ما ينشر في الصحف البحرينية ضد ايران , وبدورىا كانت ترد 

 عمييا ميددة بالرد بالمثل أو يؤدؼ ذلك الى توتر أكثر في العبلقات . 
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 لمصادراالهوامش و 
 
مع أختو التوأم أشرف , وكان أبوه في  0909تشرين االول  26ولد دمحم رضا بيموؼ في فجر يوم ( 0)

ذلك الوقت ضابطا في الجيش االيراني برتبة كولونيل فنشأ نشأة عادية كأؼ طفل من االطفال الذين في 
صدر  0925الول كانون ا 03وضعو االجتماعي , وبعد ان اصبح ابوه رضا ممكا عمى ايران في 

مرسوم ممكي يقضي بتعيين دمحم وليا لمعيد , وبدأت العناية بو تأخذ شكبل آخر فأحضروا لو مربية 
فرنسية , تعمم عمى يدىا الفرنسية , ولما صار في الثانية عشر من عمره ارسمو ابوه الى سويسرا حيث 

والتحق بالكمية  0936بعدىا سنة التحق بمدرسة ) الروزة ( بمدينة بال , ومكث فييا خمس سنوات عاد 
برتبة مبلزم ثان , وبعد اعتبلئو العرش في ظل االحتبلل  0938الحربية بطيران وتخرج بعد سنتين 

 29االجنبي , لم يجد بدا من السير حسب ارادة المحتمين , لذلك اعمن الحرب رسميا عمى المحور في 
بموجب اتفاقات عقدىا مع  0943ون االول كان 29ثم اعمن انضمامو الى الحمفاء في  0943أيمول 

الروس واالنكميز. لممزيد ينظر : دمحم وصفي أبومغمي , دليل الشخصيات اإليرانية المعاصرة , مركز 
 .    45 – 44, ص  0983دراسات الخميج العربي , 

قات اإليرانية لممزيد حول المساعدات االيرانية في اقميم ظفار ينظر : احمد عبدالستار كاطع , العبل( 2)
( , اطروحة دكتوراه غير منشورة , كمية اآلداب , جامعة البصرة ,  0989 – 0971العمانية )  –

 .  033 – 026, ص  2108
لممزيد حول توتر العبلقات بين العراق وايران عبر التاريخ ينظر : خميل شاكر حسين , مقدمات ( 3)

,  0980, 4, العدد  03ي , جامعة البصرة , العراق , م االيرانية , مجمة الخميج العرب-الحرب العراقية
, الييئة العامة لبلستعبلمات , مصر, عراق وايران أسباب وابعاد النزاع, ال؛ فاضل رسول 48 -39ص 

 .   37-08, ص  0992
بين نائب الرئيس العراقي آنذاك  0975آذار عام  6اتفاقية الجزائر عبارة عن اتفاقية وقعت في  (4)

حسين وشاه ايران دمحم رضا بيموؼ وبإشراف رئيس الجزائر آنذاك ىوارؼ بومدين . شكمت حدود صدام 
العراق مع ايران احد المسائل التي تسببت في اثارة الكثير من النزاعات في تاريخ العراق. في عام 

ه ايران ولغرض  اخماد الصراع المسمح لؤلكراد بقيادة مصطفى البارزاني الذؼ كان يدعم من شا 0975
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دمحم رضا بيموؼ قام العراق بتوقيع اتفاقية الجزائر مع ايران وتم االتفاق عمى نقطة خط القعر كحدود بين  
, شركة المعارف لؤلعمال ,  2الدولتين. حسن لطيف كاظم الزبيدؼ , موسوعة السياسة العراقية , ط 

 . 34, ص  2103لبنان , 
,  0993, د. ط  , د. ن , مصر ,  0988 -0981االيرانية عبدالحميم ابوغزالة , الحرب العراقية (5)

 . 59 – 58ص 
  ,, مركز دراسات الوحدة العربية , بيروت 0دمحم السعيد إدريس , النظام اإلقميمي لمخميج العربي , ط (6)

 . 467, ص  2111
ة , مجمة العموم اإليراني –محمود سالم السامرائي , إيران والمسؤولية الدولية في الحرب العراقية ( 7)

 .082, ص  0988, تشرين الثاني 3, جامعة بغداد , بغداد , العدد السياسية كمية العموم والسياسة 
 . 468دمحم السعيد إدريس , المصدر السابق , ص  (8)
, دار مكتبة  0السعودؼ عمى الخميج العربي , ط  –دمحم ىاشم خويطر الربيعي , التنافس اإليراني (9)

 .  072, ص  2102لبنان , البصائر , 
اإليرانية والموقف الدولي , مجمة الخميج العربي , مركز  –صفاء صالح العمر , الحرب العراقية  (01)

 . 32, ص  0982,  2, العدد  04دراسات الخميج العربي , جامعة البصرة , المجمد 
 . 59عبدالحميم ابوغزالة , المصدر السابق , ص (00)
,  0الخميجية  الصراع .. االنفراج .. التوتر , ط  –غون , العبلقات اإليرانية عرفات عمي جر  (02)

 . 038, ص  2106العربي لمنشر , مصر , 
أحمد سعيد تاج الدين و إسماعيل خميل و ىويدا الرفاعي , التقرير االيراني ) ايران وتطورات  (03)

, القاىرة , مركز المحروسة لمنشر ,  0ط  , 2الشأن الداخمي من الثورة الى أسمحة الدمار الشامل ( ج 
 . 435, , ص  2119

,  جميورؼ اسبلمي ايران , 0بيمن نعيمي رافع , مباني رفتارػ شوارػ ىمكارػ خميج فارس , ط  (04)
 .   78 – 77, ص  0371دفتر مطالعات سياسي وبين الممل , 

,  60جمة السياسة الدولية , مصر , العدد أسامة الغزالي حرب , أبعاد النزاع العربي اإليراني , م  (05)
 . 70, ص  0981تموز 
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االيرانية  –وىو القرار الذؼ صدر من مجمس االمن في األمم المتحدة لوقف الحرب العراقية  (06)
االلتزام الفورؼ بوقف اطبلق النار , وكذلك وقف جميع العمميات البرية والبحرية  -0ونص عمى : 

ايفاد االمين العام بطمب من مجمس  -2ات الى الحدود الدولية بين البمدين . والجوية وسحب جميع القو 
االمن , فريقا من مراقبي األمم المتحدة لمتثبت من التزام وقف اطبلق النار وسحب القوات , واالشراف 

 -4الحث عمى سرعة االفراج عن أسرػ الحرب من الجانبين فور توقف العمميات الحربية .  -3عميو . 
يران التعاون مع االمين العام لتنفيذ القرار وتيسير التوصل لتسوية شاممة لجميع القضايا من اشدة العراق وا 

مناشدة كافة الدول االخرػ التزام ضبط النفس  -5المعمقة بين البمدين عمى أسس عادلة ومشرفة . 
يقوم االمين  -6ذ القرار . واالمتناع عن اتيان أية اعمال ُتصعد النزاع أو توسع نطاقو مما يعرقل تنفي

العام , بطمب من مجمس االمن , بالتشاور مع الطرفين بتكميف كيان محايد بالتحقيق في المسؤولية عن 
يقوم االمين العام بطمب من  -7النزاع , ورفع تقرير حول ذلك الى المجمس في اسرع وقت ممكن . 

ة االعمار في البمدين ورفع تقرير حول ذلك الى مجمس االمن بتعيين فريق من الخبراء لدراسة تكمفة إعاد
يران وغيرىما من دول  -8المجمس .  يقوم االمين العام , بطمب من مجمس االمن بالتشاور مع العراق وا 

يجتمع المجمس مجددا التخاذ مزيد من  -9المنطقة , ببحث التدابير الخاصة بتعزيز االمن واالستقرار . 
لقرار إذا كان ذلك ضروريا . نيفين عبدالمنعم مسعد , صنع القرار في إيران االجراءات البلزمة لتنفيذ ا

 .    207, ص   2110, مركز دراسات الوحدة العربية , بيروت ,  0والعبلقات العربية , ط 
 . 040 – 041عرفات عمي جرغون , المصدر السابق , ص  (07)
, مركز البحوث والمعمومات , سمسمة ىوغو غوردون , ايران الصراع المستمر عمى السمطة  (08)

 . 74, ص  0986لسنة  010الدراسات السياسية , وزارة الخارجية العراقية , رقم 
, اطروحة  0980-0958سعد ياسين يوسف , سياسة العراق الخارجية ازاء دول الخميج العربي  (09)

 . 228, ص  2100, دكتوراه غير منشورة , معيد التاريخ العربي والتراث العممي , بغداد 
رافد بطرس سعيد الحداد , الحرب العراقية االيرانية في صحافة الخميج العربي , رسالة ماجستير  (21)

 .   41, ص  0988غير منشورة , كمية اآلداب , جامعة بغداد , 
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. نقبل عن : سممى عدنان دمحم , صدػ  0981/   01/  4,  2067صحيفة الوحدة , العدد   (20) 
االيرانية في الخميج العربي , جامعة البصرة , مركز دراسات الخميج العربي , السمسمة  -العراقية الحرب 
 . 012, ص  59الخاصة 

 .  012المصدر نفسو , ص  (22)
 .  012المصدر نفسو , ص  (23)
, نقبل عن : سممى عدنان دمحم ,  0981/  02/  07,  2071صحيفة الوطن , الكويت , العدد  (24)

 . 014 – 013صدر السابق , ص الم
 . 014 – 013المصدر نفسو , ص  (25)
, نقبل عن سممى  08, ص  0981/  02/  07,  472مجمة مرآة االمة , الكويت , العدد  (26)

 .  014عدنان دمحم , المصدر السابق , ص 
(27) René Rieger , The Foreign Policy of the Arab Gulf Monarchiesfrom 1971 
to 1990 ,  to the University of Exeter as a thesis for the degree of Doctor of 

Philosophy in Middle East Politics, Britain , 2013 , p 220.  
بتاريخ  0442( أرشيو اسناد وزارت امور خارجة , سفارت جميورؼ اسبلمي ايران , منامو , شمارة 28)

04  /8  /0359 . 
 . 017 – 014نان دمحم , المصدر السابق , ص سممى عد( 29)
, اطروحة  0988 – 0970البحرينية  –رجاء رحيم مرسول آل نصرهللا , العبلقات األمريكية ( 31)

 . 009., ص  2106دكتوراه غير منشورة , كمية التربية لمبنات , جامعة بغداد , 
 0908ي ايران , منامو , شمارة أرشيو اسناد  وزارت امور خارجو , سفارت جميورؼ اسبلم ( 30)

 . 0359/  00/  24بتاريخ 
( غبلم رضا شاىين ,بحرين وروابط آن با جميورؼ اسبلمي ايران , بايان نامو جيت أخذ درجة 32)

كارشناسي در رشتو روابط سياسي , كروه آموزشي دانشكده عموم وروابط سياسي , دانشكاه آزاد 
 . 82 – 80, ص  0379اسبلمي , 
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لممزيد عن بدايات تأسيس مجمس التعاون الخميجي ينظر : عمي حسين عمي , مجمس التعاون ( 33)
الخميجي دراسة  في االطار االمني االقميمي رؤية عربية , معيد الدراسات اآلسيوية واألفريقية , الجامعة 

,  ؛ دمحم جاسم دمحم 48 – 46, ص  0985,  01المستنصرية , سمسمة الدراسات العامة , رقم 
االستراتيجيات االمنية في منطقة الخميج العربي , منشورات مركز دراسات الخميج العربي , جامعة 

 .   073, ص 0983البصرة ,  
( سياسي ورجل دولة كويتي , تمقى تعميمو في مدرسة  2116 – 0928( جابر االحمد الصباح ) 34)

( وتولى رئاسة قسم المال  0951 – 0949) المباركية بالكويت , عين حاكما لمنطقة االحمدؼ النفطية 
, ثم رئيسا لموزراء عام  0963, ثم اصبح وزيرا لممالية والصناعة والتجارة عام  0959واالقتصاد عام 

( ثم أميرا لدولة الكويت بعد وفاة االمير صباح السالم  0967 – 0966, ثم وليا لمعيد )  0965
كويتية , صاحب السمو الشيخ جابر االحمد الصباح . مركز البحوث والدراسات ال 0977الصباح 

 . 7, ص  2116لمحات من حياة مشرقة من تاريخ حياتو , مركز البحوث والدراسات الكويتية , 
فتحية النبراوؼ ودمحم نصر مينا , الخميج العربي دراسة في تاريخ العبلقات الدولية واالقميمية , ( 35)

 . 451 – 449, ص منشأة معارف , االسكندرية , د.ت .
 . 48عمي حسين عمي , المصدر السابق , ص ( 36)
 . 0980/  3/  4,  2234صحيفة الوطن , الكويت , العدد ( 37)
 ( المصدر نفسو .38)
مساعد  .في قرػ مدينة شميران ) محافظة طيران ( طبيب تخصص دقيق اطفال 0945ولد عام ( 39)

ى لمجمس الشورػ , وزير الخارجية مدة ست عشرة سنة في وزير الصحة , ممثل طيران في الدورة االول
حكومتي مير حسين موسوؼ وىاشمي رفسنجاني , السكرتير العام لممجمع العالمي ألىل البيت , عضو 

أحمد فاضل السعدؼ , -0مجمع تشخيص مصمحة النظام , مستشار القائد في الشؤون الدولية . 
, مركز العراق لمدراسات , بغداد ,  0ط   ,2103 – 0963 موسوعة أعبلم الثورة اإلسبلمية في إيران

 . 337, ص 2107
الجيوسياسية تعني السياسة المتعمقة بالسيطرة عمى األرض وبسط نفوذ الدولة في أؼ مكان ( 41)

تستطيع الدولة الوصول إليو. إذ أن النظرة الجيوسياسية لدػ دولة ما تتعمق بقدرتيا عمى أن تكون العبا  
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فيوم الجغرافية السياسية في أوسع مساحة ممكنة من الكرة األرضية. محمود توفيق محمود , مفّعاال  
 .03, ص  0988,جامعة الكويت ,  021ومجاليا, نشرة دورية رقم 

عمى  96دمحم بن صقر السممي , إيران ومشروع االتحاد الخميجي , مجمة آراء االلكترونية , العدد ( 40)
 .http://araa.sr/indexالموقع : 

, مركز  0منصور حسن العتيبي , السياسة اإليرانية تجاه دول مجمس التعاون الخميجي , ط ( 42)
 . 054, ص  2118الخميج لؤلبحاث , دبي , 

, مركز دراسات الوحدة  0نيفين عبدالمنعم مسعد , صنع القرار في إيران والعبلقات العربية , ط ( 43)
 . 62, ص 2110العربية , بيروت , 

 . 0980حزيران  3في  4293صحيفة الجميورية , العراق , العدد ( 44)
 . 089دمحم جاسم دمحم , المصدر السابق , ص ( 45)
( عمي حمزة عباس , موقف سمطنة عمان من حرب الخميج االولى والثانية , مجمة أبحاث كمية 46)

 .   521, ص  2104,  0, العدد  03التربية االساسية , جامعة الموصل , مج 
  021, ص ( رجاء رحيم مرسول آل نصرهللا , المصدر السابق 47)
 . 020 – 021المصدر نفسو , ص ( 48)
الى درجة كبيرة من االنياك بعد اخفاقيا في  0982وصمت القوات العراقية في بداية عام  ( 49)

الموقف بصورة كبيرة.في  استعادة مدينة البسيتين في مطمع العام المذكور, لذلك بدأت ايران تتمسك بزمام
تمكنت القوات االيرانية من استعادة اقميم خوزستان وتحرير مدينة خرمشير وتمكنت  0982بداية عام 

من الوصول الى الحدود الدولية في ىذا القطاع واستطاعت القوات االيرانية من اجتياز الحدود الدولية 
 .   017السابق , ص  كم .  عبدالحميم ابو غزالة , المصدر 21 – 05لمسافة 

 . 047عرفات عمي جرغون , المصدر السابق , ص ( 51)
ر . ك رمضاني , ثورة إيران االسبلمية والخميج الفارسي , مركز البحوث والمعمومات , سمسمة ( 50)

 . 22, ص  0985/  3/  7في  302/  5/  2الدراسات السياسية , وزارة الخارجية العراقية , رقم 
, مركز  2ي عبيد , مجمس التعاون لدول الخميج العربية من التعاون الى التكامل , ط نايف عم (52)

 . 297, ص  2112دراسات الوحدة العربية , بيروت , 
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قدرت مساىمة الدول الخميجية لمعراق في جيوده الحربية بحوالي مائتي مميار دوالر , كما جمعت ( 53)
يوميا لتعويض العراق عن تراجع انتاجو النفطي بسبب ( ألف برميل نفط  311السعودية والكويت ) 

التدمير الذؼ لحق بحقولو ومنشآتو النفطية , وسمحت السعودية لمعراق ببناء خط انابيب قادر عمى نقل 
مميون ونصف المميون برميل نفط يوميا عمى الشاطئ السعودؼ في البحر االحمر , وفي الوقت نفسو 

عادية إليران ادػ الى خفض اسعار النفط وىو ما سبب خسائر فادحة اتبعت السعودية سياسة نفطية م
؛  451, ص  2إليران . أحمد سعيد تاج الدين , اسماعيل خميل , ىويدا الرفاعي , المصدر السابق ج 

 . 477دمحم السعيد ادريس , المصدر السابق , ص 
 . 0982/  7/  0,  2641صحيفة القبس , الكويت , العدد ( 54)
 . 018 – 017بدالحميم ابوغزالة , المصدر السابق , ع( 55)
 . 474( دمحم السعيد ادريس , المصدر السابق , ص 56)
, الجميورية السورية , ياشميةاتفقت الحكومات العربية التالية : المممكة االردنية ال 0951في عام ( 57)

نية , المممكة المصرية , المممكة اليمنية, المممكة العراقية , المممكة العربية السعودية , الجميورية المبنا
ورغبة منيا في تنقية الروابط وتوثيق التعاون عمى إنشاء مجمس الدفاع العربي المشترك , وقد نصت 
المادة الثانية عمى ان كل اعتداء مسمح يقع عمى أية دولة او عمى قواتيا المسمحة يعد اعتداء عمييا 

عمى اعمال المجنة العسكرية , ويممك سمطة اصدار القرارات  جميعا , ومن اعمال المجمس االشراف
الممزمة ليذه الدول , وانضمت الكويت وباقي الدول العربية أليو فيما بعد . رجاء رحيم مرسول آل 

؛ نسرين ياسين الحمداني , المتغيرات اإلقميمية والدولية وأثرىا  007نصرهللا , المصدر السابق , ص 
( , رسالة ماجستير منشورة , قسم 2115 – 0991ة ومبادرات اصبلح الجامعة )عمى الجامعة العربي

 .    34, ص  2117العموم السياسية , جامعة مؤتة , 
 .   008رجاء رحيم مرسول آل نصرهللا , المصدر السابق , ص ( 58)
 . 477دمحم السعيد ادريس , المصدر السابق , ص ( 59)
 . 80نبع , ص بيمن نعيمي رافع , باىمان م( 61)
؛ لقاء مع السفير الخاص لئلمام الخميني ,  474دمحم السعيد ادريس , المصدر السابق , ص ( 60)

, العدد نشرتو مجمة دير شبيغل االلمانية صادق طباطبائي يتحدث فيو عن ايران وعن الحرب في الخميج
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الخارجية العراقية , رقم  , وزارةمعمومات , سمسمة الدراسات الخاصة)مركز البحوث وال 0982في  45 
 . 9 – 4, ص  0983/  0/  27في  37/  302

 . 027؛ عبدالحميم ابوغزالة , المصدر السابق , ص  83بيمن نعيمي رافع , ىمان قبمي , ص ( 62)
اإليرانية , بحث  –محسن عبدالكريم الحيدرؼ , الوساطات والمبادرات إلنياء الحرب العراقية ( 63)

درجة سكرتير أول , دائرة البحوث وتحميل المعمومات , سمسمة البحوث السياسية ,  لغرض الترقية الى
 . 32 – 30, ص  0985,  044وزارة الخارجية العراقية , رقم 

( كان الممولون الماليون األساسيون لمعراق ىي الدول الخميجية الغنية بالنفط , ومن أبرزىا المممكة 64)
مميارات دوالر أمريكي(  8.2ميار دوالر أمريكي( والكويت )قدمت م 31.9العربية السعودية )قدمت 

مميارات دوالر أمريكي(. لممزيد حول المساعدات الخميجية الى  8واإلمارات العربية المتحدة )قدمت 
, المكتب المصرؼ الحديث ,  0العراق ينظر : أحمد عمي فيمي , قيادات ومواقف شيادة لمتاريخ , ط 

 وما بعدىا . 219, ص  0993مصر , 
 . 82 – 80بيمن نعيمي رافع , باىمان منبع , ص ( 65)
/  4/  056أرشيو اسناد وزارت أمور خارجة , سفارت جميورؼ اسبلمي ايران  , منامو , شمارة ( 66)

 . 0364/  2/  01بتاريخ 441
 4/  0376أرشيو اسناد وزارت امور خارجو , سفارت جميورؼ اسبلمي ايران , منامو , شمارة ( 67)
 . 0362/  6/  2بتاريخ  401 –
/  5/  4482أرشيو اسناد وزارت أمور خارجة , سفارت جميورؼ اسبلمي ايران , منامة , شمارة ( 68)

 . 0362/  2/  25بتاريخ  641
 641/  5/  4478, منامو , شمارة فارت جميورؼ اسبلمي ايرانأرشيو وزارت امور خارجو , س( 69)

 . 0362/  02/  25بتاريخ 
, دار المنيل ,  0عمي محمود ياسين الجبورؼ , موقف جامعة الدول العربية من العراق , ط ( 71)

 . 35 – 34؛ محسن عبدالكريم الحيدرؼ , المصدر السابق , ص  97 – 96, ص  2105بغداد , 
 .   40, ص  0984نيسان 25في   87مجمة كل العرب , فرنسا , العدد (  70)
 . 0984/  4/  23,  0281وع العربي , لبنان , العدد مجمة االسب( 72)



                                                                     

 598 (4242 كانون األول) ملحق العدد التاسع والعشرون  

 حسين نجم عبدهللا .الباحث    سبلة طالل ياسيند.  م.أ.

؛ صحيفة الثورة , العراق , العدد  045 – 044عبدالحميم ابوغزالة , المصدر السابق , ص ( 73)
5014  ,27  /6  /0984 . 

 . 84 – 83بيمن نعيمي رافع , باىمان منبع , ص ( 74)
 . 0984 /  6/  2,  35610صحيفة األىرام , مصر , العدد ( 75)
 . 0984/   6/  9,  4336صحيفة القبس , الكويت , العدد ( 76)
 . 0984/   6/  05,  35604( صحيفة األىرام , مصر , العدد 77)
 . 0984/  6/  29,  5718صحيفة السياسة , الكويت , العدد ( 78)
 . 0984/   7/  5,   3365( صحيفة الوطن , الكويت , العدد 79)
 . المصدر نفسو( 81)
؛ صحيفة األنباء , الكويت , العدد  0984/  7/  6,  3366, العدد صحيفة الوطن , الكويت( 80)

3163  ,6  /7  /0984 . 
 ( المصدر نفسو .82)
 . 0984/  7/  8,  35637صحيفة األىرام , مصر , العدد ( 83)
 . 0984/  7/  9,  3369صحيفة الوطن , الكويت , العدد ( 84)
 . 0984/  7/  08,  5075ورة , العراق , العدد صحيفة الث( 85)
( جزيرة خرج : وىي جزيرة إيرانية تقع في الركن الشمالي الشرقي لمخميج العربي قبالة مدينة بوشير 86)

نسمة.   ويبمغ طول جزيرة  21111كم  يبمغ عدد سكانيا  25اإليرانية حيث تبعد عن السواحل اإليرانية 
تبمغ مساحتيا حوالي   ,كم 4 – 2كم تقريبا ويتراوح عرضيا  7ب حوالي خارج من الشمال الى الجنو 

. مصطفى عبد القادر النجار و دمحم وصفي ابومغمي , جزيرة خارج من جزر الخميج العربي ,  2كم 26
منشورات األمانة العامة لممراكز والييئات العممية الميتمة بدراسات الخميج العربي والجزيرة العربية , 

 . 06 – 05ص  , 0983
 . 0985/  0/  24,  404مجمة الوطن العربي , فرنسا , العدد ( 87)
كمشروع تعاوني ساىمت فيو سبع دول  0977الحوض الجاف : تأسس ىذا المشروع عام ( 88)

أعضاء في االوبك وىي : البحرين والكويت واالمارات العربية المتحدة والسعودية وقطر والعراق 
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ة وفائدة ىذا الحوض ىو لصيانة السفن والناقبلت . صحيفة السياسة , الكويت , العدد والجماىيرية الميبي 
6134  ,25  /5 /0985 . 

 . 0985/  5/  25,  6134صحيفة السياسة , الكويت , العدد ( 89)
 4/  006أرشيو اسناد  وزارت أمور خارجة , سفارت جميورؼ اسبلمي ايران  , منامو , شمارة  ( 91)
 . 4/2/0364تاريخ ب  441/ 
تنقسم المحاكم في البحرين الى المحاكم الجنائية والمحاكم المدنية والمحاكم الشرعية , وتنقسم ( 90)

المحاكم الشرعية الى قسمين ىما المحاكم السنية والمحاكم الجعفرية . المجمس االعمى لمقضاء البحريني 
 .http://www.sjc.bh/page_016عمى الموقع : 

/  0 – 204و اسناد وزارت أمور خارجو , سفارت جميورؼ اسبلمي ايران , منامو , شمارة أرشي( 92)
 . 0364/  2/  26بتاريخ  414

 ىمان منبع .( 93)
 414/  0أرشيو اسناد وزارت امور خارجو , سفارت جميورؼ اسبلمي أيران , منامو , شمارة ( 94)

 . 0364/  2/  09بتاريخ 
 – 0/  217مور خارجو , سفارت جميورؼ اسبلمي ايران , منامو , شمارة أرشيو اسناد وزارت ا( 95)

 . 0364/  2/  25بتاريخ  313
 6/  24,  5مركز البحوث والمعمومات , سمسمة تقارير ومتابعات , وزارة الخارجية العراقية , رقم ( 96)
 . 3, ص  0985/ 
 ( المصدر نفسو .97)
انى ىو ابن مرتضى شمس أرداكانى الذػ كان رئيس شمس أرداك 0943ولد في شير ايمول ( 98)

مدرسة اصفيان . أمضى تعميمو االبتدائي في مدرسة الجعفرؼ ثم اكمل دراستو الثانوية في مدرسة 
القدسي. ثم يبدأ دراستو الجامعية في جامعة طيران في االقتصاد , واكمل الدراسات العميا في مدرسة 

عاما , ثم ذىب إلى  08لخدمة العسكرية , والتي تستمر لمدة أصفيان األدبية وبعد ذلك ذىب إلى ا
جامعة أوىايو في الواليات المتحدة لمدراسة في جامعة أوىايو ومن ثم تخرج من جامعة إلينوؼ ونال 
شيادة الدكتوراه. اقتصاد الطاقة. وبعد ذلك تم تعيينو في السفارة اإليرانية في الكويت مع تدخل ابن روح 
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, وعمى مدػ خمس سنوات , احتفع بيذا المنصب. قبل وصولو إلى وظيفة السفارة اإليرانية هللا الخميني 
في فترة ما بعد الثورة , كان مسؤواًل عن قطاع الطاقة لمدة سنة ونصف في المركز العممي الكويتي , 

 https://fa.wikipedia.orgودّرس االقتصاد في جامعة الكويت. 
 6/  24,  5, سمسمة تقارير ومتابعات , وزارة الخارجية العراقية , رقم  مركز البحوث والمعمومات( 99)
 . 4, ص  0985/ 
 . 0985/  6/  25,  2021مجمة الصياد , لبنان , العدد ( 011)
نيسان   09( مرشد الثورة اإلسبلمية اإليرانية عمي خامنئي السيد عمي الحسيني الخامنئي )ولد في 010)

مى لمثورة اإلسبلمية الحالي, ومن المرجعيات الدينية الشيعية في إيران. وكان (, ىو المرشد األع 0939
م  ولقد أُعتقل  0989م الي  0980الرئيس الثالث بعد أبو الحسن بني صدر ودمحم عمي رجائي من سنة 

 ست مرات ؛ قبل منفاه, لمدة ثبلث سنوات في عيد دمحم رضا بيموؼ . وبعد انتياء فترة رئاسة الجميورية
م وقبل انتياء ىذه الفترة األخيرة  0989 –م  0985انتخب مرة ثانية لرئاسة الجميورية اإليرانية من 

انتخب قائدًا لمجميورية اإلسبلمية. اقترنت فترتا رئاستو بأىمية خاصة وذلك ألنيا سجمت تقمبات مرحمة 
يا فترة حساسة في تاريخ حساسة وىي الحرب مع العراق,  وكثير من األحداث الخطيرة األخرػ مما جعم

 .  28- 27الثورة اإلسبلمية حاضرًا ومستقببًل . أحمد فاضل السعدؼ , المصدر السابق , ص 
 . 0985/   6/  29,  7764صحيفة الرأؼ العام , الكويت , العدد ( 012)
/  011/  0أرشيو اسناد وزارت امور خارجو , سفاره جميورؼ اسبلمي ايران , منامة , شمارة ( 013)

 . 0985تموز  06بتاريخ   7888 – 026
 5 – 947أرشيو اسناد وزارت امور خارجو , سفارت جميورؼ اسبلمي ايران , منامو , شمارة ( 014)
 . 0364/  6/  04بتاريخ  641/ 
 5 – 962أرشيو اسناد وزارت امور خارجة , سفارت جميورؼ اسبلمي ايران , منامة , شمارة ( 015)
؛ أرشيو اسناد وزارت أمور خارجة , سفارت جميورؼ اسبلمي ايران ,  0364/  6/  21بتاريخ  641/ 

 . 0364/  6/  20بتاريخ  641/  5 – 982منامو , شمارة 
 5 – 989أرشيو اسناد وزارت امور خارجة , سفارت جميورؼ اسبلمي ايران , منامة , شمارة ( 016)
 .0364/  6/  28بتاريخ  641/ 
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 ىمان منبع .( 017) 
 . 0985/  9/  04,  930صحيفة الشعب , االردن , العدد  ( 018)
 ( المصدر نفسو .019)
في جيرم ) محافظة فارس ( دكتوراه عبلقات دولية , عضو لجنة استقبال  0943ولد عام ( 001)

اإلمام الخميني , من مؤسسي حرس الثورة , عضو اول شورػ قيادة لحرس الثورة , مسؤول االمن في 
ورة , عضو مجمس الشورػ في دورتو االولى عن جيرم , عضو ىيئة رئاسة الشورػ , قائم حرس الث

, وزير الداخمية في حكومة الشيخ ىاشمي رفسنجاني  0993والى  0984مقام وزير الخارجية من 
الثانية , المستشار االمني لرئيس مجمع تشخيص مصمحة النظام . أحمد فاضل السعدؼ , المصدر 

 . 68السابق , ص 
 . 0985/  01/  5,  3503صحيفة األنباء , الكويت , العدد ( 000)
 . 0985/  01/  9,  6068صحيفة السياسة , الكويت , العدد ( 002)
 26,  745دول التعاون تستكمل خطوات التعاون الدفاعي , مجمة المجالس , الكويت , العدد ( 003)
 /01  /0985. 
ية ينظر : انتوني كوردسميان, الحرب االيرانية العراقية واألمن لممزيد حول اليجمات العراق( 004)

, 0990, ترجمة : نافع أيوب لبس , مركز الدراسات العسكرية, دمشق , 0987-0984الغربي 
 وما بعدىا. 051ص
. كذلك : مركز البحوث والمعمومات , السمسمة  85بيمن نعيمي رافع , منبع قبمي , ص ( 005)

. لممزيد من  7, ص  0986/  02/  3في  392وزارة الخارجية العراقية رقم السياسية الخاصة , 
اجراءات مجمس التعاون الخميجي تجاه حرب الناقبلت ينظر : استراتيجية التصعيد العسكرؼ في الخميج 

, السمسمة السياسية الخاصة, صيف ؟ , مركز البحوث والمعمومات العربي مفتاح سبلم .. ام سحابة
 . 0984/  8/  24في  304/  285جية العراقية , رقم وزارة الخار 

, يات العسكرية في تمك الفترة ينظر: عبدالحميم ابوغزالة, المصدر السابقلممزيد حول سير العمم( 006)
 وما بعدىا . 033ص 

 . 479دمحم السعيد ادريس , المصدر السابق , ص ( 007)
/  0551يورؼ اسبلمي ايران , منامو , شمارة أرشيو اسناد  وزارت امور خارجو , سفارت جم( 008)
 . 0364/  7/  09بتاريخ  641/  5



                                                                     

 5:2 (4242 كانون األول) ملحق العدد التاسع والعشرون  

 حسين نجم عبدهللا .الباحث    سبلة طالل ياسيند.  م.أ.

 3/  0513أرشيو اسناد وزارت امور خارجو , سفارت جميورؼ اسبلمي ايران , منامو , شمارة ( 009)
 . 0985كانون االول  02بتاريخ  241 –
 0710ان , منامة , شمارة أرشيو اسناد  وزارت امور خارجة , سفارت جميورؼ اسبلمي اير ( 021)

 . 0986شباط  4بتاريخ 
في    234مركز البحوث والمعمومات , سمسمة التقارير الخاصة , وزارة الخارجية العراقية , رقم ( 020)

 . 30 – 31, ص  0986/  5/  00
 شباط 21كية الصادرة بتاريخ السيناريو المخيف , مجمة يو . أس نيوز آن وورلدريبوت االمري( 022)

في  47, السمسمة السياسية الخاصة , وزارة الخارجية العراقية , رقم , مركز البحوث والمعمومات0987
 . 05, ص   0987/  2/  05
, مركز دراسات الوحدة  0986/  2/  07في  0986يوميات ووثائق الوحدة العربية لسنة ( 023)

 . 77, ص  0987, لبنان ,  0العربية , ط 
 . 0986/  3/  5,   5166, العراق , العدد  صحيفة الثورة( 024)
رب تحاصر المنطقة , حسين كريم , العناد االيراني تخطى حدود الصبر الخميجي ونيران الح( 025)

 . 88؛ بيمن نعيمي رافع , منبع قبمي , ص  0986/  3/  04,  052, فرنسا , العدد مجمة التضامن
؛ حديث صحفي مع الشيخ دمحم  0986/  3/  6,  3174صحيفة العراق , العراق , العدد ( 026)

مبارك آل خميفة وزير خارجية البحرين حول الحرب العراقية اإليرانية , يوميات الوحدة العربية , المصدر 
 . 516 – 551السابق , ص 

 . 0986/  3/  5,  6123صحيفة الجميورية , العراق , العدد ( 027)
 . 0986/  3آ/  8,  3176د صحيفة العراق , العراق , العد( 028)
 . 88؛ بيمن نعيمي رافع , منبع قبمي , ص 071نايف عمي عبيد , المصدر السابق , ص ( 029)
 . 89بيمن نعيمي رافع , منبع قبمي , ص ( 031)
شباط  26رسالة عمي اكبر واليتي لمسفراء في طيران , صحيفة الموموند الفرنسية , بتاريخ ( 030)

في  219والمعمومات , سمسمة تقارير ومتابعات , وزارة الخارجية العراقية , رقم  , مركز البحوث 0986
0  /4  /0986 . 
 المصدر نفسو .( 032)
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, العدد ميورية , العراق؛ صحيفة الج 26/3/0986, 3684, العدد صحيفة األنباء, الكويت( 033) 
: جمال زكريا قاسم , ين ينظروضاع االقتصادية في البحر ؛ لممزيد حول اال 0986/  3/  27,  6145

 . 0996, دار الفكر العربي , مصر ,  0, ط خ الخميج العربي الحديث والمعاصر, المجمد الخامستاري
 . 0986/  5/  08,  3737صحيفة االنباء , الكويت , العدد ( 034)
د ؛ مؤتمر الطائف تحرك جدي 0986/  6/  29,  4182صحيفة الوطن , الكويت , العدد  (035)

 . 0986/  7/  9,  212إلنياء حرب الخميج , مجمة كل العرب , فرنسا , العدد 
 641/  5/  0421أرشيو اسناد وزارت أمور خارجة , جميورؼ اسبلمي ايران , منامو , شمارة ( 036)

 . 0364/  6/  28بتاريخ 
المؤسسة العربية ,  0عمي محافظة , إيران بين القومية الفارسية والثورة االسبلمية , ط ( 037)

 . 246 – 245, ص  2103لمدراسات والنشر , بيروت , 
René Rieger , O. P . Cit .p 226. (138) 

في قرػ مدينة اللي ) محافظة خوزستان ( أسمو االصمي سبزوار رضائي مير  0954( ولد عام 039)
لدراسة  0973 قائد . اعتقل في العيد الممكي , مؤسس منظمة منصورون . قدم الى طيران سنة

اليندسة الميكانيكية اضطر الى ترك دراستو نتيجة الى تحركو الجيادؼ , أكمل دراستو بعد انتصار 
الثورة في فرع االقتصاد فحصل عمى شيادة الدكتوراه من جامعة طيران . كان في بداية انتصار الثورة 

ثورة االسبلمية مدة ست سنوات االسبلمية من مؤسسي منظمة مجاىدؼ الثورة االسبلمية , قائد حرس ال
( عضو مجمع تشخيص مصمحة النظام وسكرتيره , رشح نفسو لرئاسة الجميورية  0987 – 0980) 

في الدورة السادسة والتاسعة والعاشرة والحادية عشر . أحمد فاضل السعدؼ , المصدر السابق , ص 
061 . 

(140) René Rieger , O . P . Cit . p 227.   
(141) I. bid . p 227.  

 . 743( يوميات الوحدة العربية , المصدر السابق , ص 042)
لممزيد حول الضرر الذؼ لحق بالسفن الكويتية خبلل الحرب ينظر : انتوني كوردسميان, ( 043)

 وما بعدىا . 051المصدر السابق , ص
 215السابق , ص (  لممزيد حول تطور حرب الناقبلت ينظر : عبد الحميم ابوغزالة , المصدر 044)

 وما بعدىا .
(145) ) René Rieger , O . P . Cit .p 226 .  
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 .   0987/  02/  21,  4619( صحيفة الوطن , الكويت , العدد 046)
 . 0987/  02/  27,  6964صحيفة السياسة , الكويت , العدد ( 047)
 . 0987/  02/  31,  6967صحيفة السياسة , الكويت , العدد ( 048)
( وفيق رؤوف , الخميج تحرك دولي جديد لتفويض المراوغة اإليرانية , مجمة كل العرب , فرنسا , 049)

 . 0988/  0/  6,  281العدد 
,  504عمي نورؼ زادة , شروط ايران تأتي بعد انتياء الحرب , مجمة الدستور , لندن , العدد ( 051)
4  /0   /0988 . 
, القصف العراقي ىي) طيران وأصفيان وقم وغيرىا (؛عمي محافظة نية التي شممياالمدن االيرا( 050)

 . 246المصدر السابق , ص 
االصداء واالنطباعات الدولية : مجمس التعاون اثبت قدرتو عمى التعامل مع االحداث , مجمة ( 052)

 . 0988/  0/  8,  0627الحوادث , لبنان , العدد 
 . 0988/   5/  21,  4448صحيفة األنباء , الكويت , العدد ( 053)
, صحيفة السياسة , يسمبر إلزالة الحساسية في الخميجعيسى بن سممان , قمة دأحمد الجارهللا ,( 054)

 .   0988/  6/  08,  7227الكويت , العدد 
(155) René Rieger , O . P . Cit . p 227 .          

 .   0988 / 8/  6,  7084صحيفة السياسة , الكويت , العدد ( 056)
. لممزيد من أسباب قبول إيران لقرار مجمس االمن  246( عمي محافظة , المصدر السابق , ص 057)

؛ دائرة البحوث وتحميل والمعمومات ,  0988/  8/  27ينظر: صحيفة االضواء البحرينية بتاريخ  598
   , ب . ت . 002سمسمة التقارير السياسية , وزارة الخارجية العراقية , رقم 

/  02/  23,  5969؛ العدد  0988/  02/  08,  5964صحيفة القبس , الكويت العدد ( 058)
0988 . 

؛ صحيفة القبس , الكويت ,  0988/  02/  08,  5964صحيفة القبس , الكويت العدد ( 059)
 . 0988/  02/  23,  5969العدد 

عبدالحق , القمة الخميجية التاسعة ؛ تاج الدين  073نايف عمي عبيد , المصدر السابق , ص ( 061)
 . 0988/   02/  02,  241في البحرين , مجمة اليوم السابع , فرنسا , العدد 

 . 0988/   02/  26,  0524ممفات قمة البحرين , مجمة االسبوع العربي , لبنان , العدد ( 060)
 


