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 :الممخص
السياسي لممممكة العربية السعودية في جامعة  الموقف الدراسة استيدفت

 موضوع دراسة ةىميألاإليرانية، نظرًا  -من الحرب العراقية الدول العربية
و ىذين ب يمتاز ولما المعاصر، العربي التاريخ في السياسية العالقات
  إقميمي. ثقل من البمدين

شيدت الساحة العربية أثناء تمك المدة الكثير من األحداث والتطورات  
سعودية الخارجية تجاه الميمة، التي انعكست عمى سياسة المممكة العربية ال

تمك األحداث، والسيما في إطار الجامعة العربية، إذ كانت مواقف 
السعودية بمستوى المسؤولية التي وقعت عمى عاتق االقطار العربية في 
الوقوف الى جانب بمدان المشرق العربي، ودعت جميع األقطار العربية 

يران ضد الشعب لموقوف صفًا واحدًا ضد االنتياكات التي تقوم بيا إ
العراقي الشقيق، ورفض كل ما يدور في سياسة بعض الحكام العرب عمى 
حساب بعض األقطار العربية خوفًا عمى مصالحيم مع الدول الكبرى 
والسيما الواليات المتحدة األمريكية، أيدت المممكة العربية السعودية كل 

ترك، ساىمت المحاوالت التي تدعو الى وحدة الصف والعمل العربي المش
السعودية مساىمة فاعمة داخل أروقة الجامعة العربية في دعم العراق 
إليقاف الحرب التي أثرت عمى كل بمدان الخميج العربي، لذلك تدخمت 
المممكة العربية السعودية بقوة عبر الجامعة العربية لوقف الحرب، توجت 

 .م8988جيودىا بقرار األمم المتحدة بإيقاف الحرب عام 
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Abstract: 

This study deals with the political attitude of the 

Kingdom of Saudi Arabia in the Arab League regarding 

the Iraqi-Iranian war, given the importance of studying 

the subject of political relations in contemporary Arab 

history, and the regional weight of these two countries. 

During that period, the Arab arena witnessed many 

important events and developments, which were 

reflected in the foreign policy of the Kingdom of Saudi 

Arabia towards these events, especially within the 

borders of the Arab League, as the positions of the 

Kingdom of Saudi Arabia were at the level of 

responsibility that fell on the shoulders of the Arab 

countries to stand by the countries of the Levant It also 

called on all Arab countries to stand united against the 

violations committed by Iran against the brotherly Iraqi 

people, and to reject everything that goes on in the policy 

of some Arab rulers at the expense of some Arab 

countries out of fear for their interests with the major 

countries, especially the United States of America. Saudi 

Arabia is all attempts that call for unity and joint Arab 

action. The Kingdom of Saudi Arabia has made an 

effective contribution within the corridors of the Arab 

League in supporting Iraq to stop the war that affected 

all the countries of the Arab Gulf. Therefore, the 

Kingdom of Saudi Arabia intervened forcefully through 

the Arab League to stop the war, and it was crowned Its 

efforts by the United Nations decision to stop the war in 

1988. 
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 المقدمة 
شيدت الساحة الخميجية والعربية حرب كانت بالغة األىمية عمى المنطقة فيما بعد 

م(، ولقد 8988-8980اإليرانية، والتي عرفت بحرب الخميج األولى ) -وىي الحرب العراقية
جية وأدوارىا، وكانت المممكة العربية السعودية من تمك اختمفت في الحرب مواقف القوى الخمي

 القوى التي كان ليا موقف عبر الجامعة العربية من ىذه الحرب.
اتسم موقف المممكة العربية السعودية من حرب الخميج األولى بالتحفظ والحذر، فمم 

رب، فكانت تكن سياستيا عمى وتيرة واحدة، بل كانت تتغير العتبارات تتعمق بتطورات الح
يران(،  تأمل أن تقضي الحرب عمى نفوذ القوتين المنافستين ليا في المنطقة، وىما )العراق وا 
ألن أي انتصار لمعراق سوف يشكل خطرًا عمييا في المنطقة، وفي الوقت نفسو عن انتصار 

دير إيران سيكون عواقبو أكبر بسبب اختالفات اإليديولوجية بين البمدين، والخشية من فكرة تص
الثورة اإليرانية، اال أن المممكة العربية السعودية قد غيرت موقفيا من الحياد الى دعم العراق 
ضد إيران بسبب استمرار إيران بصنع المشاكل لممممكة العربية السعودية، لذلك وقفت مع 

ية، إذ اإليران -العراق وقدمت ليا الدعم الكامل، وىذا الموقف أثر سمبًا في العالقات السعودية
أصبحت ايران العدو المدود لممممكة العربية السعودية، حتى وصل األمر الى قطع العالقات 

 م.8998م، والتي استمرت الى عام 8988الدبموماسية بين البمدين في عام 
تناول ىذا البحث أسباب ومجريات الحرب، وتطور الموقف السعودي منيا، وجيود 

لجامعة العربية حتى توجت جيودىا في إنياء الحرب، وقد المممكة العربية السعودية داخل ا
 احتوى البحث عمى مصادر كثيرة ومتنوعة أشرنا الييا في ىوامش البحث .

 ..ومن اهلل التوفيق والسداد
 أواًل: الخمفية التاريخية لمحرب وأسبابها 

يج اإليرانية من أخطر التحديات التي واجيت أمن منطقة الخم -تعد الحرب العراقية
، (8)العربي واستقرارىا؛ إذ كانت ىذه الحرب حربًا شاممة من حيث النفط واالقتصاد والحدود

اإليرانية، إال أنيا شيدت انعطافًا كبيرًا  -وعمى الرغم من مظاىر التوتر في العالقات العراقية
، (2)م8975في منتصف السبعينات عندما قام الجانبان بالتوقيع عمى اتفاقية الجزائر عام 

يران، لكن  والتي كان من المؤمل ليا أن تشكل أساسًا لحل نيائي ودائم لممشاكل بين العراق وا 
، وبعد قيام الثورة (3)األحداث التي تمت ذلك أثبتت أن تمك االتفاقية كانت بمثابة ىدنة مؤقتة
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دول م، اتبع النظام الجديد سياسة متشددة تجاه العراق وبقية 8979اإلسالمية في إيران عام 
يدعو الى فكرة تصدير  (5)، إذ أخذ المرشد األعمى لمثورة اإلمام الخميني(4)الخميج العربي

 . (6)الثورة، األمر الذي شكل خطرًا عمى أمن الدول العربية المجاورة
وقد تكررت دعوة اإلمام الخميني بخصوص مسألة تصدير الثورة اإلسالمية الى 

م أكد اإلمام الخميني في تصريح 8980آذار عام  82ي العراق وبقية دول الخميج العربي، فف
لو: " إننا يجب أن نبذل قصارى جيودنا لتصدير ثورتنا الى أجزاء أخرى من العالم، وأن 

، بعد ذلك أعمنت إيران عن تخمييا عن اتفاقية (7)نتخمى عن فكرة حصر الثورة داخل حدودنا"
عراقية تنشر المقاالت التي تدعم عرب ، وبدأت صحيفة )الثورة( ال(8)م8975الجزائر عام 

األحواز، حيث أكدت بميجة تحذير: " عمى قادة إيران أن ال يتبعوا أسموب الشاه ويكرر لعبتو، 
 . (9)اإليرانية" -الن ذلك سيؤدي الى ىدم العالقات العراقية

أيمول عام  4استمرت إيران بالتجاوز عمى الحدود، إذ قامت المدفعية اإليرانية في 
م بقصف المدن العراقية خانقين ومندلي وزرباطية، وعززت القصف بحشود عسكرية 8980

، ومما زاد من تدىور العالقات بين البمدين تعرض السفارة العراقية في (80)عمى الحدود العراقية
م تم تمزيق العمم 8980أيمول عام  85المحمرة )خرمشير( الى أعمال استفزازية، ففي 

ل قامت مجموعة من العراقيين باليجوم عمى القنصمية اإليرانية في مدينة العراقي، وبالمقاب
أحد  اتيمت الحكومة العراقيةالبصرة، بعد ذلك تصاعدت حدة االعتداءات اإليرانية عندما 

اإليرانيين بإلقاء قنبمة عمى مجمع طالبي في الجامعة المستنصرية، وقامت الحكومة العراقية 
، ثم قررت (88)اآلالف من العراقيين بحجة كونيم من أصول إيرانيةعمى إثرىا بتسفير عشرات 
عادة السيادة الكاممة عمى شط العرب، وفي 8975إلغاء اتفاقية الجزائر عام  أيمول  22م، وا 

 .(82)م أعمن العراق الحرب عمى إيران8980عام 
 م(1999آب  -م1990اإليرانية لممدة )أيمول  -ثانيًا: مجريات الحرب العراقية

قامت القوات الجوية العراقية بقصف المطارات والمنشآت العسكرية اإليرانية، وشنت  
حماية )ىجومًا عمى الحشود اإليرانية المتمركزة عمى الحدود العراقية، ورفع العراق شعار 

لموطن العربي إلضفاء إطار قومي عربي عمى الحرب من أجل تعبئة الموارد  (البوابة الشرقية
، واستطاع العراق خالل المرحمة االولى من الحرب والتي استمرت (83)المعركة العربية في ىذه
م من تحقيق انتصارات وتوغالت كبيرة في األراضي اإليرانية، وأكدت 8988الى أيار عام 
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القيادة العراقية في بياناتيا انيا ال تنوي احتالل اراضي إيرانية، وانما استرجاع أراٍض ومناطق 
م مبادرة العراق 8980تشرين األول عام  5وأعمنت الحكومة العراقية في  ،(84)متنازع عمييا

السممية إلنياء الحرب، والتي تضمنت: أن تعترف إيران بشكل قانوني بحقوق العراق التاريخية 
في أرضو ومياىو، وأن تتمسك إيران بسياسة حسن الجوار، وتتخمى عن أطماعيا التوسعية، 

لشؤون الداخمية لبمدان المنطقة، اال أن الحكومة اإليرانية رفضت وأن تمتزم بعدم التدخل في ا
، ولم يدم التفوق العسكري العراقي في الحرب طوياًل، إذا (85)االستجابة ليذه المطالب

م من 8982م الى أيار عام 8988استطاعت إيران عبر ىجوم مضاد ما بين أيار عام 
وأجبرت القوات العراقية عمى االنسحاب الى استعادة كل المناطق التي خسرتيا أثناء الحرب، 

م يدعو الى السمم، 8982، وأخذ العراق خالل شيري حزيران و تموز عام (86)الحدود العراقية
ويطالب الحكومة اإليرانية بوقف إطالق النار، ولكن المبادرة العراقية تم رفضيا بسبب تفوق 

اء المبادرة العراقية بوقف القتال إلى رغبة ، وربما يكون السبب ور (87)إيران القتالي أثناء الحرب
العراق بتوحيد الصف العربي، والتصدي لمغزو )اإلسرائيمي( عمى لبنان في حزيران عام 

 .(88)م8982
م مرحمة خطيرة من التدمير المتبادل وقصف المدن 8985دخمت الحرب في عام 

لمصمحة إيران حين استولت في والمنشآت النفطية لكل منيما، وشيدت الحرب تطورًا كبيرًا 
، واستمر النزاع المسمح بين البمدين خالل (89)م عمى ميناء الفاو العراقي8986شباط عام  82

م والذي 8987تموز عام  20( في 598م، وأصدر مجمس األمن قراره رقم )8987عام 
ة، بينما يقضي بوقف القتال واالنسحاب الى الحدود الدولية، فوافقت عميو الحكومة العراقي

، وعاد العراق خالل األشير من نيسان الى آب (20)ماطمت الحكومة اإليرانية بالموافقة عميو
م ليفرض سيطرتو من جديد، إذ حقق العراق تقدمًا كبيرًا في ميادين القتال، 8988عام 

 واستطاع إرجاع شبو جزيرة الفاو فضاًل عن المناطق التي استولت عمييا إيران سابقًا، وكنتيجة
 88ليذه االنتصارات العظيمة أعمنت إيران قبوليا بقرار مجمس األمن، ووقف إطالق النار في 

 .(28)م8988تموز عام 
 ثالثًا: تطورات الموقف السعودي السياسي من بدء الحرب

اإليرانية دول الخميج العربي في موقف صعب، إذا انيا  -لقد وضعت الحرب العراقية
نيرانيا، وكان يفترض بيا أن تختار بين طرفيو، ولم يكن االنحياز أرادات أن تكون خارج دائرة 
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الى أي طرف بأمٍر سيل نظرًا لحساسية األوضاع في المنطقة، ولمحدودية القدرات العسكرية 
ليذه الدول، لذا فقد تبنت دول الخميج الجانب الدبموماسي من أجل احتواء الحرب من دون 

دفاعية، لكن تطور أحداث الحرب وتوسع نطاقيا أرغمت إىمال العمل عمى تطوير قدراتيا ال
، وأن (22)دول الخميج عمى حسم موقفيا من الحرب، واختيار الطرف الذي يحقق ليا مصالحيا

قرب المممكة العربية السعودية من دائرة الحرب، فضاًل عن الممارسات التي قامت بيا إيران 
عربي، ورغبة المممكة العربية السعودية في ضد المممكة العربية السعودية وأقطار الخميج ال

إضعاف القوة اإليرانية في منطقة الخميج العربي العتبارات سياسية وعسكرية، كل ىذه 
االسباب جعمت المممكة العربية السعودية يتركز موقفيا فقط بالدعوة لوقف الحرب، والعمل 

راق عبر تصريحات المسؤولين عمى منع توسعيا وانتشارىا، واالكتفاء بالتأييد السياسي لمع
 . (23)السعوديين ومواقفيم السياسية في المؤتمرات والتجمعات اإلقميمية والدولية

يران اتخذت المممكة العربية السعودية جانب  وبعد اشتعال أزمة الحرب بين العراق وا 
لسان ، وأعمنت المممكة العربية السعودية عمى (24)الحياد عمى أنو صراع بين دولتين جارتين

وزير خارجيتيا األمير سعود الفيصل: " إن المممكة العربية السعودية تشعر بأسًى وألم عميقين 
ن المممكة العربية السعودية تتمنى أن توفق منظمة المؤتمر  يران، وا  لما حدث بين العراق وا 

شاد ، ومن جانبو أ(25)اإلسالمي واألمم المتحدة في إعادة األمن والسالم الى ىذين البمدين"
األمير سعود الفيصل بقرار العراق االستجابة لدعوة مجمس األمن الدولي لوقف إطالق النار، 

م، 8980تشرين األول عام  5ففي خطابو الذي القاه في الجمعية العامة لألمم المتحدة في 
أكد األمير سعود الفيصل أن تمك المبادرة تشكل خطوة طيبة تساعد عمى تحسين األجواء بين 

، وأوضح األمير سعود (26)ين، وأعرب عن أممو بان تستجيب إيران أيضًا لذلك القرارالبمد
م، لدى وصولو الى عمان لحضور اجتماعات 8980تشرين األول عام  28الفيصل في 

المجنة السباعية لوزراء الخارجية العرب، أن ىناك أماًل كبيرًا في إنياء الحرب، إذا ان إطالة 
بولة من الناحية اإلنسانية، فكيف يكون ذلك إذا كان المشارك فييا الحرب في أي بمد غير مق

 .(27)بمد عربي تجمعنا بو أقوى الروابط
 رابعًا: جهود المممكة العربية السعودية في جامعة الدول العربية 

اإليرانية جانبًا ميمًا في القمم العربية، فقد عقد مؤتمر القمة  -كان لمحرب العراقية
م، وشاركت فيو 8980تشرين الثاني عام  27-25شر في األردن لممدة من العربي الحادي ع
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جميع الدول العربية باستثناء سوريا وليبيا والجزائر ولبنان ومنظمة التحرير الفمسطينية، ومثل 
المممكة العربية السعودية األمير فيد بن عبد العزيز ولي العيد، ودعا الى وقف إطالق النار، 

أرضو ومياىو، وناشد الطرفين بعدم التدخل في الشؤون الداخمية لبعضيم،  وأيد حق العراق في
وحثيم عمى إقامة عالقات حسن جوار طيبة بينيما، وبيذا السياق أظيرت المممكة العربية 

كد وزراء الخارجية العرب في االجتماعات أوقد  ،(28)السعودية تأييدًا قويًا لمموقف العراقي
ستراتيجية عربية في اعمى ضرورة وضع  (29)م8980عام  الثانيتشرين  28التمييدية في 

جميع الميادين لمواجية االخطار المحيطة بالمنطقة العربية ، وفي ىذه المرحمة التي تواجو 
فييا االمة العربية تحديات متزايدة تتطمب من الجميع االرتقاء الى مستوى المسؤولية من خالل 

وتشديد النضال )لتي اقرتيا مؤتمرات الجامعة السابقة، سس التضامن العربي اأالحفاظ عمى 
 ، كما اكدت االجتماعات ضرورة العمل الفوري والحازم لوقف الحرب(عداء االمة العربيةأضد 

يضمن الحق المشروع لمطرفين مع  بأسموبيران عمى العراق إيرانية التي شنتيا اإل -العراقية
زاء ىذه، (30)من في المنطقةاستمرار األ الحرب قام الممك خالد بن عبد العزيز ممك المممكة  وا 

العربية السعودية بإرسال مبعوثو وزير التعميم السعودي الى العاصمة العراقية بغداد، وحسب 
اإليرانية، وأن المممكة  -ما استنتجتو بغداد عن ىذه الزيارة انيا تتعمق بشأن الحرب العراقية

ة تبحثان مخاطر حدوث أي تيور إيراني، وامتداد لمحرب العربية السعودية والجميورية العراقي
، وأوضحت المممكة العربية السعودية من جانبيا (38)في المناطق السفمى من الخميج العربي

ن تضامن المممكة العربية  موقفيا في العديد من المناسبات أنيا ضد سياسة العدوان، وا 
نما يحتمو ضرورة التمسك بالمواثيق السعودية مع العراق ال تمميو روابط األخوة  العربية فقط، وا 

، والمممكة العربية (32)والقوانين الدولية التي تحرم االعتداء واالستيالء عمى أراضي الغير بالقوة
السعودية لم تخِف تأييدىا لمعراق باعتبار انيا دولة عربية وعضو في الجامعة العربية، وأكد 

، كما إن المممكة (33)يد أي دولة عربية تتعرض لمعدواناالمير سعود الفيصل أن بالده تؤ 
العربية السعودية ساندت العراق حتى يقف في وجو المطامع والتيديدات اإليرانية لمنطقة 

ومواصمة لمجيود الحثيثة في إنياء الحرب قدمت المممكة العربية السعودية ، (34)الخميج العربي
يران، كما مشروع متكامل تقترح فيو أسموب عمل ييدف ا لى وقف النزيف الدامي بين العراق وا 

تضمن المشروع وبالتنسيق مع األمانة العامة لمنظمة المؤتمر اإلسالمي بتوجيو دعوة الى 
 .(35)طرفي النزاع لوقف إطالق النار خالل مدة انعقاد مؤتمر القمة اإلسالمي
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م بدأ وزراء خارجية 8988وقبيل انعقاد القمة اإلسالمية الثالثة في مكة المكرمة عام  
الدول اإلسالمية اجتماعات مؤتمرىم في دورتو الثانية عشرة في مدينة الطائف بالمممكة 
العربية السعودية لمناقشة العديد من القضايا التي تمر بيا األمة اإلسالمية ومن ضمنيا 

موضوع النزاع  اإليرانية، إذا ألقى األمير سعود الفيصل خطابًا قال فيو: " إن -الحرب العراقية
اإليراني المطروح أمامكم لمبحث ىو موضوع لو أىمية خاصة؛ لما لو من  -العراقي

ن استمرار ىذه النزاع ىو تمزق وتشتيت لطاقات  مضاعفات سمبية عمى الوحدة اإلسالمية، وا 
حالتو الى القمة اإلسالمية الثالثة، قال -، وحول الصراع العراقي(36)بمدين مسممين"  اإليراني وا 

األمير سعود الفيصل في تصريح لو: " إن القضية نوقشت، واتخذ قرار بإيفاد وفود الى إيران 
وىو قرار جوىري وأساسي يتيح الفرصة لبحث القضية في حضور جميع أطرافيا حتى يؤدي 

، وفي ختام مؤتمر القمة اإلسالمي الثالث الذي عقد في مكة (37)النقاش الى حل القضية"
م، صدر البيان الختامي لمقمة اإلسالمية 8988كانون الثاني عام  28-25 المكرمة لممدة من

ن المؤتمر اتخذ قرارًا بإنشاء لجنة مساعي  يران، وا  بعد تناول قضية النزاع المسمح بين العراق وا 
يران برعاية األمين العام والسنغال  ووساطة إسالمية إلصالح ذات البين بين العراق وا 

 . (38)ة التحرير الفمسطينيةوباكستان وتركيا ومنظم
كما واصمت المممكة العربية السعودية مساعدتيا لمعراق عبر تقديم الدعم الموجستي 

، (39)( مميار دوالر أمريكي26والمعنوي، فالمساعدات المالية التي دفعتيا لمعراق وصمت الى )
أمام شحنات فضاًل عن قيام المممكة العربية السعودية بفتح موانئيا عمى البحر األحمر 

، وقامت المممكة (40)األسمحة المرسمة الى العراق من االتحاد السوفيتي، ودول أوربا الشرقية
العربية السعودية بتقديم مساعدات غذائية الى العراق، ودفعت فواتير ىائمة لصفقات األسمحة 

عربية ، وفي الوقت نفسو اتبعت المممكة ال(48)الكثيرة التي تمر الى العراق عبر أراضييا
السعودية سياسة نفطية تخدم العراق، إذ حرصت الرياض عمى إغراق السوق بكميات ضخمة 
من النفط لخفض األسعار، مما أدى إلى إصابة إيران بخسائر فادحة بسبب انخفاض أسعار 

، وفي إطار (42)النفط، في وقت اضطرت فيو الصادرات اإليرانية الى التراجع بسبب الحرب
اإليراني قال األمير سعود  -ن السعودية والدول العربية إلنياء النزاع العراقيسياسة التشاور بي

م: " إّن زيارتو لمعاصمة 8982الفيصل عند وصولو العاصمة األردنية عمان في آب عام 
األردنية عّمان تأتي في إطار سياسة التشاور، وتبادل الرأي بين المسؤولين في البمدين 
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ايا الراىنة، وال سيما في ضوء تطورات الحرب القائمة بين العراق الشقيقين تجاه مختمف القض
يران، وأوضح أن دول مجمس التعاون الخميجي تسعى لموصول الى موقف عربي موحد إزاء  وا 

 . (43)اإليرانية يستيدف إيقاف ىذه الحرب بما يخدم مصالح البمدين -الحرب العراقية
يران، واستكمااًل لمساعي المممكة العربية السعود ية في إنياء الحرب بين العراق وا 

حاولت المممكة العربية السعودية تشكيل لجنة وساطة لدى سوريا من أجل الكف عن مساعدة 
 9-6التي ُعِقدت في فاس بالمغرب لممدة من  (45)، ففي القمة العربية الثانية عشر(44)إيران

 الحكومةمع  ةالعراقي حكومةالمتقي تم، عرض الممك فيد بن عبد العزيز أن 8982أيمول عام 
، ولكن الرئيس حافظ األسد رفض ذلك؛  ةالعراقي الحكومة تبحضور سعودي، فوافق ةالسوري

تشرين  88إذ صرح وزير اإلعالم السوري أحمد إسكندر في مقابمة أجريت معو في دمشق في 
جدًا، بحيث م: " إن الجرح الذي سببو النزاع بين الدولتين ما زال عميقًا 8982االول عام 

يران، وأشاد بالمبادرة (46)يصعب شفاؤه" ، وبحث المؤتمر مالبسات الحرب بين العراق وا 
العراقية بسحب قواتو العسكرية الى الحدود الدولية، كما أعمن المؤتمر التزام الدول العربية 
بالدفاع عن كامل األراضي العربية، واعتبار كل اعتداء عمى أي قطر عربي اعتداء عمى 

بالد العربية جميعًا، وطمب من كافة الدول االمتناع عن اتخاذ أي إجراء من شأنو تشجيع ال
، ونتيجة الجتياز إيران لمحدود الدولية مع العراق، (47) الحرب بصورة مباشرة أو غير مباشرة
اإليرانية في مؤتمر قمة مجمس التعاون الخميجي في  -تمت مناقشة تطورات الحرب العراقية

م عمى مستوى مموك 8982تشرين الثاني عام  88-9الثة في البحرين لممدة من دورتو الث
، وأكد المؤتمرون أنيم متابعون لمتطورات الخطيرة التي تمثمت (48)ورؤساء دول الخميج العربي

بتجاوز إيران عمى الحدود الدولية بينيا وبين العراق، وما تنطوي عميو تمك التطورات من 
، فدعت (49)العربية، وما تشكمو من تيديد ألمنيا وانتياكًا لسيادتيامخاطر ضد سالمة األمة 

دول المجمس إيران مجددًا الى االستجابة لجيود ووساطة المؤتمر اإلسالمي، والوصول الى 
حل لمنزاع يقوم عمى أساس احترام الحقوق المشروعة لكال البمدين، وعدم التدخل في الشؤون 

م وصل الرئيس العراقي السابق الى 8983كانون الثاني عام  89، وفي (50)الداخمية ألي منيا
السعودية واجتمع بالممك فيد، وناقش الطرفان االوضاع العربية الراىنة وفي مقدمتيا الحرب 

، وركز المقاء بصورة رئيسية عمى وضع حد لتمك الحرب، ونقل النزاع (58)اإليرانية -العراقية
وزراء خارجية كل من المممكة العربية السعودية والكويت ، وبدأ (52)الى مرحمة التسوية السممية
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واإلمارات بميام الوساطة لوقف الحرب، فحققوا بعض التقدم بعد زيارتيم الى بغداد وطيران 
 .(53)وعواصم عربية أخرى

استمرت إيران بمياجمة األراضي العراقية عندما قامت باحتالل جزيرة )مجنون( 
تكتِف إيران بيذا الحد، بل قامت بمياجمة السفن المحايدة في العراقية الغنية بالنفط، ولم 

 84الخميج العربي بوصفو رد فعل عمى االنحياز السعودي والكويتي لمعراق في الحرب، ففي 
م قامت إيران بقصف ناقمتين سعوديتين، وناقمتين كويتيتين، وقد أدى القصف 8984أيار 

عمي  -آنذاك-، وىدد رئيس البرلمان اإليراني(54)اإليراني الى توسع مسرح العمميات الحربية
بغمق مضيق ىرمز أمام المالحة الدولية إذا واصل العراق عرقمة  (55)أكبر ىاشمي رافسنجانيّ 

صادرات البترول اإليراني، وردًا عمى سياسة إيران العدوانية شنت المممكة العربية السعودية 
دول مجمس التعاون الخميجي بالتخمي عن  حممة دبموماسية قوية ضد إيران، واستطاعت اقناع
 .(56)لغة الحياد، واتخذت مواقف متشددة حيال الحرب

كما أدانت المممكة العربية السعودية إيران في أثناء اجتماع جامعة الدول العربية غير 
الحتالليا جزيرة )مجنون(  (57)م8984آذار عام  20االعتيادي الذي انعقد في بغداد يوم 

، (59)وىجماتيا عمى الناقالت السعودية، وقيام الطائرات اإليرانية باختراق أجوائيا ،(58)العراقية
وقد أكد الممك فيد بن عبد العزيز حينئٍذ وقوف المممكة العربية السعودية الى جانب العراق، 
وانتقد السياسات اإليرانية الرامية الى التدخل في الشؤون الداخمية لدول المنطقة، وقال: " إننا 

، وفي الشأن ذاتو صرح األمير (60)نتخذ اإلجراءات الالزمة كافة بالتصدي لتمك الممارسات"س
سمطان بن عبد العزيز وزير الدفاع السعودي قائاًل: " إن العدو اإليراني أصبح خطرًا جديًا؛ إذ 

 .(68)لم يبق أمام جامعة الدول العربية اال اتخاذ إجراء ضده"
  م8984عام  يارأ 89قد دورة طارئة في تونس في اتخذ مجمس الجامعة العربية بع

ثر االعتداءات االيرانية عمى ناقالت إبناًء عمى طمب دول مجمس التعاون الخميجي الست 
وقد تم ادراج بند "االعتداءات  ،(62)النفط الكويتية والسعودية في المياه االقميمية لدول المجمس

عمال الدورة وقد ناقش المجمس أااليرانية عمى مصالح الدول العربية في الخميج" عمى جدول 
طالب مشروع القرار ، و مشروع قرار يتعمق باالعتداءات عمى ناقالت النفط الكويتية والسعودية
تية والسعودية في المياه باستنكار العدوان االيراني الذي تعرضت لو ناقالت النفط الكوي

 االقميمية والممرات البحرية لدول مجمس التعاون والتنديد بيذا العدوان الخطر وجعمو عدواناً 
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ليو من نتائج بالغة الخطورة عمى االستقرار واالمن في إعمى االمة العربية بأسرىا، ومما يؤدي 
 لالعتداءاتدانة إلقرار وقد طالب وزير الخارجية العراقي بتضمين مشروع ا، (63)المنطقة

وليبيا اعترضا عمى االقتراح العراقي  ايرانية عمى االراضي العراقية، ولكن وزيري سورياإل
نيما قررا عزل أذ ، إدانة ضرب الناقالت النفطية فقطإوطالبا بأن يقتصر مشـروع القرار عمى 

( اعتداءنية وجعمو حالة )يرااإل -العراقيةيراني عمى ناقالت النفط عن قضية الحرب العدوان اإل
ذ طالبا بحذف ىذه العبارة من إمة العربية بعاد فكرة جعل ىذا العدوان عدوان عمى األا  منفردة و 

 .(64)مشروع القرار
بذلت الحكومة اإليرانية جيودًا كبيرة عبر التخطيط لعزل العراق عن الدول العربية   

التي تسانده في الحرب ضدىا، إذ لجأت الى تغيير سياستيا العدوانية تجاه المممكة العربية 
السعودية، وأوقفت الحمالت الدعائية ضد النظام السعودي الحاكم التي كانت تشكك بشرعيتو 

سالميتو ، لكن ىذه األعمال لم تغير من سياسية مجمس التعاون الخميجي تجاه إيران، إذ (65)وا 
م 8985آذار عام  87اعمن المجمس أثناء دورتو الرابعة عشرة التي أقيمت بالرياض في 

تضامنو الكامل مع العراق والمحافظة عمى سيادتو وسالمة أراضيو، وقرر المجمس إرسال وفد 
ل الى كٍل من بغداد وطيران كمبادرة جديدة من مجمس التعاون برئاسة األمير سعود الفيص

م، واجتمع مع 8985آذار عام  89الخميجي لوقف الحرب، وقد وصل الوفد الى طيران في 
، وقد تناولت المحادثات القضايا المتعمقة بأمن (66)وزير الخارجية اإليراني عمي أكبر واليتي
اإليرانية، وما تجمبو من مخاطر عمى المنطقة،  -قيةمنطقة الخميج وال سيما قضية الحرب العرا

، وفي العاشر (67)وكانت تمك الزيارة األولى من نوعيا لمسؤول سعودي إليران منذ بدء الحرب
اإليراني ال  -م أكد األمير سعود الفيصل أن حل الصراع العراقي8985من كانون األول عام 

  . (68)يزال يمثل أولوية لمجمس التعاون الخميجي
 لمدةفي دورة غير عادية في مدينة الدار البيضاء خالل االعربي اجتمع مؤتمر القمة 

عمى دعوة من الممك الحسن الثاني ممك المممكة المغربية  ، بناءً م8985 عام بآ 9-7من 
لتعزيز التضامن بين الدول العربية، وبحث المشكالت العربية الراىنة ومنيا تطورات الحرب  

الموافقة  دول الخميج العربي وعمى رأسيا المممكة العربية السعودية تبدأوقد  ،انيةير اإل-العراقية
سبق عقد المؤتمر اجتماعات عقدىا ، وقد (69)عمى تمبية دعوة الممك المغربي الحسن الثاني

بيدف التمييد م، 8985عام ب آ 5عضاء في الجامعة في وزراء الخارجية لمدول العربية األ
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ووزير السابق عداد لممؤتمر العربي الطارئ وكان طارق عزيز نائب رئيس الوزراء واإل
ن عقد المؤتمر يعد إ : "الخارجية قد ترأس وفد العراق لالجتماع وقد صرح لجريدة الثورة قائال

نو يأمل في  نجاح المؤتمر ا  و  "،في حد ذاتو مسألة ميمة لمحفاظ عمى العمل العربي المشترك
وانتيى الوزراء العرب من ، (70)اشر في تعزيز وتوحيد التضامن العربيليسيم بشكل مب

مين العام لجامعة الدول العربية لمعمل عمى عضاء ومن األاجتماعاتيم الى تأليف لجان من األ
السعودية المممكة العربية ذ تسعى لجنة مؤلفة من إ ،حل الخالفات بين بعض الدول العربية

  .(78)اق وسوريةوتونس الى التوفيق بين العر 
عداد سبعة ممفات رئيسة حددت إمانة العامة لجامعة الدول العربية بكما قامت األ 
موضوعات تتعمق بالعمل العربي المشترك  تعمال مؤتمر القمة الطارئ، تناولأجدول 

وخالل انعقاد اجتماعات الوزراء العرب كان ، (72)والعالقات العربية والقضايا العربية الراىنة
الدول وممثموىم يتوافدون عمى المغرب لتمثيل بالدىم في مؤتمر القمة العربي، وقد  رؤساء

، وبالفعل انعقد المؤتمر في وقتو السابق مثل العراق طو ياسين رمضان نائب رئيس الجميورية
كد نائب رئيس جميورية العراق في خطابو احترام العراق وتقديره لكل الدعوات أالمحدد، وقد 
يراني الجانب اإل ىذه الحرب محمالً  إلنياءادرة عن المنظمات االقميمية والدولية السممية الص

"ان العراق وىو  عمن قدرة العراق وقوتو عمى رد العدوان بقولو:أوبجانب ذلك  ،خفاقياإسباب أ
رضو وشرفو وكرامتو يتطمع الى موقف عربي الى جانبو أيمارس حقو الشرعي في الدفاع عن 

نياء كيدة إلأزء من التراب العربي ويرفع شعار السالم ويعمل برغبة صادقة و يدافع عن ج ألنو
 .(73)الحرب

وخمص المؤتمر في جمستو الختامية الى جممة قرارات تضمنيا بيانو الختامي خص 
يرانية، وبعد استعراضو الوضع في اإل -العراقيةوبخصوص الحرب  " العراق منيا باالتي:

لم استمرار ىذه الحرب بكل ما تسببو من خسائر بشرية القمق واأل الخميج يالحظ المؤتمر ببالغ
لمطرفين، كما يؤكد المؤتمر الطمب الذي وجيو مجمس جامعة  باىظةفادحة واضرار مادية 

يران بأن إالى  م8984 عام ذارآ 84الدول العربية في دورة انعقاده الطارئة في بغداد في 
ن أ ويؤكد المؤتمر مجدداً  ،تجابة الى مبادرات السالمبقرارات وقف القتال واالس تمتزم فوراً 
عادة النظر في العالقات بيا إن يدفع الدول العربية الى أيمكن اال  الحرب البيران إاستمرار 

 .(74)واتخاذ الخطوات الضرورية لتنفيذ ذلك
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لم تفمح المساعي الدبموماسية التي قامت بيا المممكة العربية السعودية في عام 
م طرأت تغيرات جذرية في ساحة الحرب 8986إلنياء الحرب، وبحمول عام م 8985
اإليرانية، وانعكست سمبًا عمى عالقة المممكة العربية السعودية بإيران بالرغم من  -العراقية

 (75)م، وىذا الحدث تمثل باحتالل إيران )جزيرة الفاو(8985صفاء األجواء بينيما خالل عام 
وىددت الحكومة اإليرانية بعممية فصل البصرة عن بقية مدن  ،(76)م8986شباط عام  9في 

، وقد شكل االحتالل اإليراني بدايًة الحتالل مدن عراقية أخرى، وتيديدًا مباشرًا (77)العراق
لمنظام العراقي واإلقميمي والدولي، وىذا ما لم ترغب بو المممكة العربية السعودية ألن أي 

، وشيدت ىذه المدة اجتماعات عمى مستوًى عاٍل (78)أمنياانتصار إيراني سيؤثر سمبًا عمى 
م توجو الى بغداد األمير سعود 8986آذار عام  83بين العراق ودول الخميج العربي، ففي 

، واألمين العام لجامعة الدول (79)الفيصل ووزير الخارجية الكويتي صباح األحمد الجابر
جتماع الطارئ لمجنة السباعية العربية الخاصة ، لممشاركة في اال(80)العربية الشاذلّي القميبيّ 

يران، وقد أعرب الجميع عن تضامنيم ووقوفيم الى  بمتابعة تطورات الحرب بين العراق وا 
 .  (88)جانب العراق حتى انسحاب القوات اإليرانية من جزيرة الفاو

ء استمرت المممكة العربية السعودية في جيودىا بدعم العراق من أجل وضع حد إلنيا
أمد الحرب، إذ شاركت في الدورة العادية الخامسة والثمانين لمجامعة العربية التي أقيمت في 

م، وعمى الرغم من انعقاد الدورة في أحول وصفيا األمين العام 8986آذار عام  24تونس يوم 
الدورة  لمجامعة العربية الشاذلّي القميبّي بأنيا استثنائية، اال أن الموضوع الذي استأثر باىتمام

بصورة خاصة واستحوذ عمى وقت طويل من المشاورات والمناقشات السيما تمك التي جرت 
عدد محدد من المممكة العربية السعودية و عمى ىامش الدورة وفي االجتماعات المغمقة بين 

وفد المممكة  رئيس قد خصص، و (82)يرانيةاإل -موضوع الحرب العراقية ىورؤساء الوفود 
خير الذي شيدتو ىذه الحرب نتيجة طويمة من خطابو لمتطور األ قراتف يةالعربية السعود

يران عمى العراق ليمة العاشر من شير شباط الماضي بيدف إاليجوم الواسع الذي شنتو 
ما  المدةجدت في استحداث التي ذلك التطور في مقدمة األ معتبراً  ،راضيوأجزاء من أاحتالل 

 باقترابأن ىذا اليجوم يزداد خطورة أكد األمير سعود الفيصل بين دورتي مجمس الجامعة، و 
كد أو  ،(83)راضي الخميج وما يشكل ذلك من تيديد ألمن المنطقة بأسرىاأالقوة االيرانية من 

" ويجدر ىنا ان نؤكد تضامننا الكامل مع العراق الشقيق في  قولو: األمير سعود الفيصل
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جزء من الوطن العربي وما يقمقنا تواصل القتال رضو التي ىي أدفاعو عن حرمة وطنو وعن 
  .(84)وخطر اتساع ميادينو والسيما تجاه دول الخميج العربي

قامت دول مجمس التعاون الخميجي وفي مقدمتيا المممكة العربية السعودية بجيود 
م أثناء اجتماع القمة العربية في 8987تشرين الثاني عام  88-8دبموماسية جديدة لممدة من 

ّمان، من أجل زيادة الضغوط الدبموماسية عمى إيران، وشاركت سوريا في إدانة التزمت ع
اإليراني في الحرب، وقد جاء التصرف السوري نتيجة لجيود دول مجمس التعاون 

، وبشكل خاص النفوذ المالي لمممكة العربية السعودية، وتم في ىذه القمة إدانة (85)الخميجي
لألراضي العراقية ورفضيا إليقاف القتال والعودة الى الحدود الدولية بين االحتالل اإليراني 

البمدين، واحتج القادة العرب عمى االنتياكات والتيديدات اإليرانية المتكررة لدول الخميج 
العربية، وشجبوا األعمال العدوانية التي قام بيا اإليرانيون في مكة المكرمة من انتياك لحرمة 

، (86)وأكدوا ان االعتداء عمى أي دولة عربية يعد اعتداء عمى كل الدول العربية البمد الحرام،
وفي قمة عّمان أكدت المممكة العربية السعودية اىتماميا الجدي بالتيديدات الخطيرة التي 

اإليرانية في  -يتعرض ليا األمن القومي، وأكدت المكانة التي باتت تحتميا الحرب العراقية
ية، لما يشكمو استمرارىا من أخطار جسيمة عمى األمة العربية وقضاياىا قمب األمة العرب

 . (87)المصيرية
-7أما عن دور المممكة العربية السعودية في مؤتمر قمة الجزائر الذي عقد لممدة من 

م، وقد مثل المممكة العربية السعودية األمير سعود الفيصل الذي ألقى 8988حزيران عام  9
ول لممؤتمر أشاد فييا بجيود الجيش العراقي عمى ردع العدوان اإليراني، كممة في اليوم األ

ولوال التضحيات العراقية وأكد أن العدوان اإليراني ىو صنو العدوان الصييوني وشريكو، 
 خاتماً  ،كثر من دولة عربيةأبواب أالغالية طوال ىذه االعوام لكان ىذا العدوان االن يدق 

مبطوالت التي يسجميا العراقيون في مقاومة االعتداء اإليراني، واإلكبار ل كممتو بالتحية
 أكدت المممكة العربية السعودية مرة أخرىكما ، (88)راضيو المحتمةأوتصميمو عمى تحرير 

وعدم استجابتيا لممبادرات  ،العراقية لألراضييران عمى احتالليا إالستمرار  اورفضي ادانتيإ
الذي قبمو  (598)عيا االمتثال لقرار مجمس االمن الدولي رقم السممية العربية والدولية وامتنا

شكال االرىاب كافة أ تدانأكما  لمسالم ولعموم االستقرار في المنطقة، ىدفاً  العراق مباشرةً 
 .(89)يران ضد دول الخميج العربي وتدخميا في الشؤون الداخمية لتمك الدولإالتي تمارسيا 
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 م1999السعودية في إنهاء الحرب عام خامسًا: جهود المممكة العربية 
م لمضغط عمى إيران لوقف 8988استمرت الجيود العربية والدولية خالل عام  

إطالق النار مع العراق، وبدأت المممكة العربية السعودية تحركًا واسعًا عمى الصعيدين العربي 
رة الى موسكو م قام األمير سعود الفيصل بزيا8988كانون الثاني عام  85والدولي، ففي 

، وسممو رسالة Mikhail Gorbachev(90))والتقى بالرئيس السوفيتي )ميخائيل غورباتشوف 
من الممك فيد باسم قادة دول مجمس التعاون الخميجي الى القيادة السوفيتية، لطمب المؤازرة 

قرار اإليرانية من أجل إيقافيا، كما طالب مسؤولي السوفييت بتطبيق  -حول الحرب العراقية
يران، وكذلك 598مجمس األمن المرقم ) ( الداعي الى وقف إطالق النار فورًا بين العراق وا 

، وفي غضون ذلك ظيرت تطورات جديدة عمى (98)فرض حظر عمى تصدير السالح إليران
اإليرانية مميدة إليقاف الحرب، وأوليا نجاح العراق في تحرير جزيرة  -ساحة الحرب العراقية

م، إذ تمكن العراق من إحراز انتصارات عسكرية كبيرة عمى 8988يسان عام ن 87الفاو في 
، وثانييا قيام المممكة العربية السعودية بقطع عالقاتيا السياسية مع إيران (92)القوات اإليرانية

م، وأكدت المممكة العربية السعودية أن قراراىا بقطع العالقات مع 8988نيسان عام  27في 
مواقف اإليرانية العدائية تجاه المممكة، ونتيجة لما الحظتو حكومة المممكة إيران جاء بفعل ال

العربية السعودية من تصرفات النظام اإليراني التي ال تتفق مع أسس العالقات بين الدول من 
، فضاًل عن الدعم األمريكي (93)احترام مبادئ القانون الدولي، والتقيد باألعراف الدبموماسية

نما العراق ودول لمعراق، عندىا  اقتنعت الحكومة اإليرانية بانيا لن تواجو العراق وحده، وا 
 . (94)الخميج العربي والواليات المتحدة األمريكية، فبدأت بالجنوح نحو الموافقة عمى وقف القتال

م عمى وقف إطالق النار بتنفيذ قرار مجمس 8988آب عام  7وافق العراق في يوم 
م استجابة إيران لوقف إطالق النار، 8988آب عام  8ا في يوم (، تالى598األمن المرقم )

وأعمن السكرتير العام لألمم المتحدة في اليوم نفسو وقف إطالق النار بين البمدين، عمى ان 
م من أجل إيجاد تسوية سممية 8988آب عام  25تبدأ المفاوضات المباشرة بين البمدين في 

لجيود المممكة العربية السعودية طوال فترة الحرب من بين ، ووفقًا لما تقدم فقد كان (95)لمنزاع
األمور التي سيمت وقف إطالق النار، فضاًل عن األسباب الميمة المتعمقة بظروف الحرب 
وال سيما بعد فشل إيران في تحقيق نصر عسكري حاسم عمى العراق، وتدمير مدنيا وبناىا 
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ر الموقف األمريكي من إيران، وغيرىا من التحتية من جراء القصف العراقي ليا، وكذلك تغي
 .(96)األسباب التي أدت الى نياية الحرب

يتضح مما تقدم أن الدبموماسية التي انتيجتيا المممكة العربية السعودية تجاه الحرب  
ذكية جدًا، فبادرت بتقديم المساعدات لمعراق ألنيا تدرك أن العراق لن يدافع فقط عن نفسو، 

نما عن الدول ا لخميجية العربية وفي مقدمتيا المممكة العربية السعودية، فأي انتصار إيراني وا 
سيمحق ضررًا اقتصاديًا كبيرًا بالمصالح السعودية، وقد ساىمت المممكة العربية السعودية 
مساىمة كبيرة داخل أروقة الجامعة العربية في إيقاف الحرب ودعم العراق عمنًا في كافة 

وج تمك الجيود بقيام مجمس األمن بإعالنو عن إيقاف تمك الحرب المحافل الدولية، لتت
 ونيايتيا.   
  

 النتائج
أدت المممكة العربية السعودية دورًا ميمًا وبارزًا في األحداث التي شيدتيا المنطقة 

يران في حربييما الطويمة الى إبراز 8988-8980لممدة من ) م(، فقد أدى انشغال العراق وا 
العربية السعودية في المنطقة كقوة مؤثرة وفاعمة، وتوضح من خالل المعطيات دور المممكة 

 الواردة الى مكانية التوصل الى مجموعة من االستنتاجات وىي :
إّن الخالف السياسي الحاد بين الدولتين، والمشكالت الحدودية المزمنة بينيما،  -8

وخاصة الجانب اإليراني،  األثر  والخروقات الجوية والبرية والبحرية لمحدود بين الدولتين،
 المباشر في قيام الحرب.

يران  -2 تركت حرب الخميج االولى، وتطور األحداث والعمميات العسكرية بين العراق وا 
يران، وليذا امتاز الموقف  آثارًا سمبية في الموقف السعودي، وكذلك عالقتيا مع العراق وا 

تجدات الحرب بين البمدين، ثم تغير موقفيا السعودي في بداية الحرب بالتحفظ والحذر وفق مس
الى دعم العراق وذلك إليجاد نوع من التوازن في منطقة الخميج العربي بيدف إضعاف إيران 

 والقضاء عمى قوتيا.
يران احد االسباب التي دعت المممكة العربية السعودية الى  -3 كانت الحرب بين العراق وا 

ي الحرب، والسعي الى إنشاء إطار مؤسسي يحمييم جمع دول الخميج العربي غير المشاركة ف
 م.8988من االخطاء والتيديدات وبالتالي تم إنشاء مجمس التعاون الخميجي عام 
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أدت المممكة العربية السعودية داخل أروقة الجامعة العربية دورًا كبيرًا في دعم العراق،  -4
 وجمع الصف العربي لدعم العراق، وردع إيران.

العربية السعودية من خالل القمم الطارئة في دعم العراق ضد إيران، ساىمت المممكة  -5
 ودعوة العرب الى الوقوف بوجو المد اإليراني، واعتداءاتو المستمرة.

توجت جيود المممكة العربية السعودية في وقف الحرب بين البمدين من خالل  -6
 ة األخرى. مسيرتيا المستمرة سواء في الجامعة العربية أو في المحافل الدولي

  االحاالت
 

                                                 

م(، رسالة ماجستير 8988-8980اإليرانية ) -فاخر عبد الرحمن عمي، الدول العربية والحرب العراقية( 8)
 .68م، ص2003غير منشورة مقدمة الى معيد البحوث والدراسات العربية، جامعة الدول العربية، 

د البرية بين م، وتقرر فييا إجراء تخطيط نيائي لمحدو 8975آذار عام  6( اتفاقية الجزائر: عقدت في 2)
يران عمى أساس بروتكول القسطنطينية عام  م، وتخطيط الحدود البحرية في شط العرب حسب 8983العراق وا 

خط التالوك، وان يعيد الطرفان األمن والثقة المشتركة المتبادلة عمى طول حدودىما المشتركة، ويبقى الطرفان 
معونة الجزائر األخوية عند الحاجة من اجل تحقيق  عمى اتصال بالرئيس الجزائري ىواري بومدين الذي سيقدم

اإليراني ممف وثائقي، وزارة الخارجية، كانون الثاني عام  -تمك المقررات، لممزيد ينظر: النزاع العراقي
م في ضوء 8975اإليرانية لعام  -؛ جابر إبراىيم الراوي، إلغاء االتفاقية العراقية385-384م، ص8980

 .  89م، ص8980ة الثقافة واالعالم، بغداد، القانون الدولي، وزار 
       ( عبد القادر محمد فيمي، الصراع الدولي وانعكاساتو عمى الصراعات اإلقميمية، دار الحكمة لمطباعة 3)

 .250م، ص8990والنشر، بغداد، 
م، 2007، دار الفكر العربي، 8( صالح الدين حسن السيسي، النظم والمنظمات اإلقميمية والدولية، ط4)

 .75-74ص
م، أكمل 8902( اإلمام الخميني: أسمو الحقيقي روح اهلل مصطفى الموسوي، ولد في قرية خمين عام 5)

م، وخالل عامي 8928العموم الدينية في مدينة قم، مارس مينة التدريس في مدارسيا الدينية منذ عام 
اإلسالم، وبسبب نشاطو السياسي م( أصبح مدرسًا في الحوزة العممية، وأصبح يعرف بحجة 8928-8942)

م الى تركيا ثم الى العراق ثم الى باريس، وعاد منيا الى إيران بعد انتصار الثورة 8964رحل في عام 
-8920م، لممزيد ينظر: شيماء محمد طاىر، آية اهلل الخميني حياتو ودوره السياسي )8979اإلسالمية عام 
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وما  5م، ص2088الى كمية التربية، جامعة زاخو، دىوك، م(، رسالة ماجستير غير منشورة مقدمة 89989
 بعدىا. 

م، أطروحة 8990-8958السعودية ما بين  -إخالص بخيت سميمان، العالقات السياسية العراقية (6)
 .853 ص ،م2088دكتوراه غير منشورة مقدمة الى كمية الدراسات العميا، الجامعة األردنية، 

م، 8980/8998 –ممكة العربية السعودية من حربي الخميج األولى والثانية ( ىمبين محمد أحمد، موقف الم7)
 .38م، ص2086أطروحة دكتوراه غير منشورة مقدمة الى كمية اآلداب، جامعة اإلسكندرية، 

يران لمفترة ما بين )8) م(، مجمة آفاق 8982-8979( محمد جاسم محمد، العالقات السياسية بين العراق وا 
 .22م، ص8983تشرين الثاني  -أيمول (، بغداد،2-8عربية، العدد )

 .32ىمبين محمد أحمد، المصدر السابق، ص 9))
إبراىيم خميل أحمد، جعفر عباس حميدي، تاريخ العراق المعاصر، جامعة الموصل، الموصل،  80))

 .272م، ص8989
م(، 8990-8968( عبد اهلل الحسين عبد اهلل، أمن الخميج العربي في ظل المتغيرات اإلقميمية والدولية )88)

أطروحة دكتوراه غير منشورة مقدمة الى المعيد العالي لمدراسات السياسية والدولية، الجامعة المستنصرية، 
م، 2004ر الساقي، بيروت، ، دا8؛ جيف سيمونز، عراق المستقبل، ترجمة سعيد العظم، ط95م، ص2004

 . 209ص
(82)Musallam Ali Musallam, the Iraqi Invasion of Kuwait Saddam Hussein, His 

state and international Power Politics (: London: British Academic press, 1996), 

P.3.            
م، 2000(، 839سياسة الدولية )مصر(، العدد )محمد سعيد أبو عامود، العالقات العربية العربية، ال 83))

 .88ص
 .854إخالص بخيت سميمان، المصدر السابق، ص 84))
، دار الشؤون الثقافية العامة، 2اإليرانية )يوميات ووقائع وأحداث(، ج -فيصل العرس، الحرب العراقية 85))

 . 37-36م، ص8987بغداد، 
، دار النيضة 8المتغيرات اإلقميمية والعالمية، ج( يحيى حممي رجب، أمن الخميج العربي في ضوء 86)

 .804-803م،  ص8999العربية، القاىرة، 
م، ترجمة مالك النبراسي، 8958ماريون فاروق سموغمت، من الثورة الى الديكتاتورية، العراق منذ  87))

 .339-338م، ص2003منشورات الجمل، ألمانيا، 
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يج العربية من التعاون الى التكامل، مركز دراسات الوحدة نايف عمي عبيد، مجمس التعاون لدول الخم 88))
 . 867م، ص2002العربية، بيروت، 

 .806يحيى حممي رجب، المصدر السابق، ص 89))
 .353-352ماريون فاروق سموغمت، المصدر السابق، ص20) )
م، 8992ىرة، ، مركز األىرام لمترجمة، القا8محمد حسنين ىيكل، حرب الخميج أوىام القوة والنصر، ط 28))

 .843-842ص
م(، رسالة 8988-8978سوسن جبار عبد الرحمن، الخميج العربي في السياسة الخارجية األمريكية ) 22))

 . 283م، ص2006ماجستير غير منشورة مقدمة الى كمية اآلداب، جامعة الموصل، 
سالم محمد بديوي الكبيسي، المممكة العربية السعودية ودورىا في األمن القومي العربي )دراسة في  23))

 . 364م، ص8989الجغرافية السياسية(، رسالة ماجستير غير منشورة مقدمة الى كمية اآلداب، جامعة بغداد، 
يوميات ووثائق الوحدة  :م، لممزيد ينظر8980تشرين األول عام  4تصريح األمير سعود الفيصل في  24))

 .880م، ص8988م، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، 8980العربية لعام 
 .862إخالص بخيت سميمان، المصدر السابق، ص 25))
اإليرانية في الخميج العربي، مركز دراسات الخميج  -( سممى عدنان محمد، صدى الحرب العراقية26)

 . 85م، ص8988العربي، البصرة، 
م، رسالة 8989وائل ناصر حسين، سعود الفيصل ودوره في السياسة الخارجية السعودية حتى عام  27))

 .850، صم2088ماجستير غير منشورة مقدمة الى كمية اآلداب، جامعة ذي قار، 
البيان الختامي لمؤتمر القمة العربي الحادي عشر، لممزيد ينظر: أحمد عصام عودة، الممف الكامل  28))

مة العربية من مؤتمر القمة العربي األول في القاىرة الى مؤتمر القمة العربي الحادي عشر في لمسيرة الق
 .204م، ص8988عمان، دائرة المطبوعات والنشر، عّمان، 

 .م8980تشرين الثاني عام 22 (،3838)العدد  ،جريدة الثورة (39)
 .م8980تشرين الثاني عام 22 (،5000)جريدة الجميورية، العدد  (20)
 . 8م، ص8980تشرين الثاني عام  23(، 689جريدة الشرق األوسط، العدد ) 38))
  جدة، والتوزيع، لمنشر ط، عكاظ.د الدولية، والمنظمات السعودية العربية المممكة ،القباع سعود عبداهلل (32)

 .273ص م،8980
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م، 8992، بيروت، المكتبة الثقافيةوظالل القدس،  العربية السعودية حسن أبو طالب، المممكة 33))
 .897ص
 .444م، ص8993، د. ن، 8أحمد خضير الزىراني، السياسة السعودية في الدائرة العربية، ط 34))
 8م، ص8988كانون الثاني عام  4(، 5338( جريدة عكاظ، العدد )35)
 8م، ص8988كانون الثاني عام  88(، 6649جريدة الندوة، العدد ) 36))
واقف المممكة العربية السعودية من القضايا العربية واالسالمية والعالمية م مناحي، بن خالد بنت العنود (37)

مقدمة  منشورةغير م(، رسالة ماجستير 8982-8975) –رحمو اهلل  -في عيد الممك خالد بن عبد العزيز
 . 832، صم2080جامعة أم القرى، المممكة العربية السعودية،  الى
 .3م، ص8988كانون الثاني عام  29(، 6659جريدة الندوة، العدد ) 38))
؛ محمد 380م، ص2003م(، لندن، 2002-8968جعفر الحسيني، العراق عمى حافة الياوية ) 39))

(، 38اإليرانية عمى األوضاع في الخميج، "مجمة شؤون عربية"، العدد ) -الرميحي، آثار الحرب العراقية
 .59م، ص8984تونس، حزيران 

 .54( ىمبين محمد أحمد، المصدر السابق، ص40)
م )دراسة في 8998-8988روزين عارف عيسى، السعودية ودول مجمس التعاون لدول الخميج العربية  48))

العالقات السياسية(، رسالة ماجستير غير منشورة مقدمة الى كمية اآلداب، جامعة صالح الدين، أربيل، 
 .32م، ص2083

م، 2000س، النظام اإلقميم لمخميج العربي، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، ( محمد سعيد إدري42)
 .826ص
 .55ىمبين محمد أحمد، المصدر السابق، ص (43)
اإليرانية )دراسة قانونية(، رسالة  -رافد عويس بستي الكبيسي، الجامعة العربية والحرب العراقية 44))

والدراسات السياسية، جامعة الدول العربية، المنظمة العربية  ماجستير غير منشورة مقدمة الى معيد البحوث
 .832م، ص8990لمتربية والثقافة والعموم، 

يران، قرارات وبيانات، مطابع جامعة الدول العربية ج. د. ع،( 45)  -األمانة العامة، الحرب بين العراق وا 
 .88-9م، ص8987شارع خير الدين باشا، تونس، 

 .56المصدر السابق، صىمبين محمد أحمد،  (46)
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م، 8983م، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، 8982يوميات ووثائق الوحدة العربية لعام 47) )
 .568-566ص
 .858( وائل ناصر حسين، المصدر السابق، ص48)
البيان الختامي الصادر عن اجتماعات الدورة الثالثة لممجمس األعمى لدول مجمس التعاون الخميجي،  (49)

 .606م، المصدر السابق، ص8982ينظر: يوميات ووثائق الوحدة العربية لعام 
ث اإليراني وانعكاساتو عمى السياسة الخارجية لمبمدين، بحو  -فيد إبراىيم عبد الرحمن، النزاع العراقي (50)

 .8985دبموماسية، معيد الدراسات الدبموماسية، الرياض، ص
 . 8م، ص8983كانون الثاني عام  89، وكالة األنباء العراقية، العراق، 022( د. ك. و، ممفة رقم 58)
 .7م، ص8983كانون الثاني عام  29(، 855مجمة المجمة، لندن، العدد ) 52))
اإليرانية، ترجمة: مصطفى نعمان، مطبعة الكتاب،  -قية( مجيد خدوري، تاريخ صراع جذور الحرب العرا53)

 .268-267م، ص2080بغداد، 
بسمة قمضاني درويش، حرب الخميج في عاميا السادس في كتاب أمن الخميج العربي دراسات  54))

وأبحاث، بإشراف أيوب الرياشي، )بغداد، مؤسسة الدراسات والمشاريع األمنية بالتعاون مع المعيد الفرنسي 
 .27م(، ص8984عالقات الدولية، لم
م في إحدى القرى التابعة لقضاء رافسنجان بنوج، عمل 8934عمي أكبر ىاشمي رافسنجانّي: ولد عام  55))

م عمى دراسة أصول الدين في مدينة قم، تتممذ عمى يد الخمينّي 8948في مجال الزراعة ثم أقدم في عام 
تعرض لالعتقال وأرسل لمخدمة العسكرية، وأصبح معارضًا م، 8964وآخرين وأصبح برتبة حجة اإلسالم عام 

م، وبعد اندالع الثورة اإليرانية عينو الخمينّي عضوًا في مجمس 8978م الى عام 8964لمشاه من عام 
م، 8979الشورى، وشارك في تأسيس حزب الجميورية اإلسالمية، ثم تولى منصب وزير الداخمية عام 

م رئيسًا لمجميورية، لممزيد ينظر: محمد 8999م، وانتخب عام 8988عام  والنائب العام لمقوات المسمحة
م، 8983وصفي أبو مغمي، دليل الشخصيات اإليرانية المعاصرة، مركز دراسات الخميج العربي، البصرة، 

 . 68ص
 .888يحيى حممي رجب، المصدر السابق، ص 56))
، 8984ات الوحدة العربية لشير آذار عام مركز دراسات الوحدة العربية، قسم التوثيق، موجز يومي 57))

 .204م، ص8984(، 38مجمة شؤون عربية، العدد )
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-8968عمي محمد حسين العامري، السياسة الخارجية السعودية حيال الواليات المتحدة األمريكية،  58))
-883م، ص8989م، رسالة ماجستير غير منشورة مقدمة الى كمية العموم السياسية، جامعة بغداد، 8988
884. 

( يسرى ميدي صالح، السياسة الخارجية السعودية والمنطقة العربية منذ انتياء الحرب الباردة، أطروحة 59)
 .35م، ص2008دكتوراه غير منشورة مقدمة الى كمية العموم السياسية، جامعة النيرين، 

 .868( وائل ناصر حسين، المصدر السابق، ص60)
 .35( المصدر نفسو، ص68)
م، 8984دراسات الوحدة العربية، قسم التوثيق، موجز يوميات الوحدة العربية لشير أيار عام ( مركز 62)

 .807م، ص8984(، 39مجمة شؤون عربية، العدد )
 م.8984أيار عام  20(، في 3320حول نص مشروع القرار ينظر: جريدة الوطن، الكويت، العدد ) 63))
م، المصدر 8984، موجز يوميات الوحدة العربية لشير ايار ( مركز دراسات الوحدة العربية، قسم التوثيق64)

 .808السابق، ص
دار غيداء لمنشر والتوزيع،  ،8م، ط2008-8979محمد سالم الكواز، العالقات السعودية اإليرانية  65))

 .34-33، صم2084عمان، 
م، تولى وزارة الخارجية اإليرانية ألول مرة في عيد حكومة مير 8945كبر واليتي: ولد عام أ( عمي 66)

م، 8988م، وأعيد تعيينو عام 8982حسين موسوي رئيس الوزراء وعمي خامنئي رئيس الجميورية عام 
رية، عامًا رغم تغير رئيس الوزراء ورئيس الجميو  86واستطاع ان يشغل منصب وزير الخارجية ألكثر من 

لممزيد ينظر: محمد السعيد عبد المؤمن، عمي أكبر واليتي يعود الى بؤرة االىتمام، دورية مختارات إيرانية، 
 م. 2005(، مركز األىرام لمدراسات السياسية واالستراتيجية، القاىرة، كانون الثاني 54العدد )

لخميج العربية من الحرب العراقية عبد الرزاق خمف محمد، قراءة في مواقف دول مجمس التعاون لدول ا 67))
 م.2088م، مركز الدراسات اإلقميمية، جامعة الموصل، 8988-8980اإليرانية 

كانون األول عام  80، وكالة األنباء العراقية، وزير الخارجية، 828/807( د. ك. و، ممفة رقم 68)
 .7م، ص8985

 .887صجامعة الدول العربية ، قرارات مؤتمر القمة وبياناتيا،  69))
 م.8985آب عام  86(، 5559حول نص التصريح ينظر: جريدة الثورة، العدد ) 70))
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م(، رسالة ماجستير 2008-8979كفاح وادي العزاوي، دور العراق السياسي في جامعة الدول العربية ) 78))
مستنصرية، غير منشورة مقدمة الى معيد القائد المؤسس لمدراسات القومية واالشتراكية العميا، الجامعة ال

 .79م، ص2002
 م.8985آب عام  6(، 5886( جريدة الجميورية، العدد )72)
 م.8985آب عام  80(، 5563( حول نص الخطاب ينظر: جريدة الثورة، العدد )73)
 .82كفاح وادي العزاوي، المصدر السابق، ص 74))
عند مصبو في الخميج ( جزيرة الفاو: وىي جزيرة تقع جنوب شرق مدينة البصرة بمحاذاة شط العرب 75)

كم جنوب البصرة يحدىا من الشرق شط العرب المتكون من 800العربي، وىي مركز قضاء يقع عمى مسافة 
التقاء نيري دجمة والفرات، ويحدىا من الغرب خور عبد اهلل وىو جزء من الخميج العربي، أما الساحل الجنوبي 

والممتدة من رأس جزيرة الفاو )رأس البيشة(، إذ تقع مدينة  لجزيرة الفاو فيو إطاللة العراق عمى الخميج العربي
الفاو شرقًا وحتى مدخل خور الزبير والحدود العراقية الكويتية عمى الغرب من جزيرة وربة، لممزيد من 
التفاصيل ينظر: محمد زباري مونس، األىمية الجيوبولتيكية لميناء الفاو الكبير، مجمة دراسات البصرة، المجمد 

 وما بعدىا. 640م، ص2084(، البصرة، 88لعدد )، ا9
 .75( ىبمين محمد احمد، المصدر السابق، ص76)
شباط  22(، 850دياب بنيان، معركة الفاو مفصل حاسم في مسار الحرب، مجمة التضامن، العدد ) 77))

 .9م، ص8986عام 
دكتوراه مقدمة الى كمية م، أطروحة 8990-8979السوفيتية  -( فرىاد محمد أحمد، العالقات اإليرانية78)

 .849م، ص2084العموم اإلنسانية، قسم التاريخ، جامعة دىوك، 
م وزيرًا لإلرشاد، وفي العام 8963م، عين عام 8929صباح األحمد الجابر: سياسي كويتي ولد عام  79))

م، 8988م م، ووزيرًا لإلعالم عا8967-8965نفسو تولى ميام وزارة الخارجية، ثم وزيرًا لمنفط لممدة من 
م، لممزيد 2006م، ثم أميرًا لدولة الكويت في كانون الثاني عام 2006-2003تولى رئاسة الوزراء لممدة من 

 .550، ص3ينظر: عبد الوىاب الكيالي، الموسوعة السياسية، ج
م، تمقى تعميمو الثانوي في المدرسة الصادفية في 8925الشاذلّي القميبّي: ولد في مدينة تونس عام  80))

مدينة تونس، ثم أكمل دراستو العميا في جامعة السوربون بباريس، وحصل عمى اإلجازة في المغة واألدب 
م تولى إدارة اإلذاعة والتمفزيون التونسي، ثم كمفو الرئيس التونسي 8958م، وفي عام 8947العربي عام 

افة الى توليو وزارة اإلعالم، بعد ذلك الحبيب بورقيبة بإنشاء أول وزارة لمشؤون الثقافية واإلشراف عمييا، باإلض
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م، 8990م، وبقي في منصبو ىذا الى عام 8979انتخب لمنصب األمين العام لجامعة الدول العربية في عام 
 .76لممزيد ينظر: ىبمين محمد أحمد، المصدر السابق، ص

 .74م، ص8987وت، م، مركز دراسات الوحدة العربية، بير 8986( يوميات ووثائق الوحدة العربية لعام 88)
م، بيروت 8986مركز دراسات الوحدة العربية، قسم التوثيق، موجز يوميات الوحدة العربية، آذار عام  82))

 .22م، ص8987
 .23المصدر نفسو، ص 83))
 .87كفاح وادي العزاوي، المصدر السابق، ص 84))
 876إخالص بخيت سميمان، المصدر السابق، ص 85))
  .878السابق، ص نايف عمي عبيد، المصدر( 86)
 .875وائل ناصر حسين، المصدر السابق، ص 87))
، مجمة 8988مركز دراسات الوحدة العربية، قسم التوثيق، موجز يوميات الوحدة العربية، حزيران  88))

 .875م، ص8988(، أيمول عام 865المستقبل العربي، العدد )
 .804( كفاح وادي العزاوي، المصدر السابق، ص89)
م في قرية بريفولوني جنوب روسيا، درس الحقوق في 8938آذار عام  2غورباتشوف: ولد في  ( ميخائيل90)

م، واختير بعد ذلك رئيسًا لمجنة الشؤون الخارجية، ثم 8952جامعة موسكو، والتحق بالحزب الشيوعي عام 
، لممزيد م8998-8988م، وبعدىا رئيسًا لالتحاد السوفيتي لممدة من 8958رئيسًا لمحزب الشيوعي عام 

 .372، ص4ينظر: عبد الوىاب الكيالي، الموسوعة السياسية، ج
 م.8988شباط عام  29(، 4648( جريدة الوطن، الكويت، العدد )98)
ممحمة الفاو ممحمة األجيال، كتاب وثائقي عن معركة تحرير الفاو المجيدة، وزارة الثقافة واإلعالم، دار  92))

تموز عام  83(، 885؛ يوميات مجمة المستقبل العربي، العدد )90م، ص8989الحرية لمطباعة، بغداد، 
 .88م، ص8988

نصير نوري محمد، السياسات األمنية اإلقميمية لدول الخميج العربي في الثمانينات، رسالة ماجستير  93))
 .892م، ص8988غير منشورة مقدمة الى كمية العموم السياسية، جامعة بغداد، 

 . 872م، ص2003رض الشقاق، دار الفارابي، بيروت، كمال ديب، زلزال في أ94) )
م، مركز 2000-8979منصور حسن العتيبي، السياسة اإليرانية تجاه دول مجمس التعاون الخميجي  95))

 .842م، ص2008الخميج لألبحاث، دبي، 
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 . 879وائل ناصر حسين، المصدر السابق، ص 96))
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