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 الممخص:
( 0899 – 0891الخميج األولى الموسوم )الموقف العربي من حرب  مخص البحث ي

والتي ، والخالف الحدودي وتأزم العالقات السياسية بين البمدين ية اإليرانيةندالع الحرب العراقاأسباب 
بقصف المناطق    0891أيمول  4أدت إلى خفض  مستوى التمثيل الدبموماسي  بعد بدء الحرب  في 
 عتباروا 0891يما الدولتين  عام الحدودية  والتي جعمت العراق  يمغي اتفاقية الجزائر المعقودة  بين

عن تأثر مصالح الطرفين وتحديدًا المصالح  العراقية فضالً  عرب جزءًا من المياه اإلقميميةالشط 
النفط والتي حددت محددات ىذه الحرب التي عدت واحدة من حروب  مرافئالنفطية والمتمثمة بتعطيل 

الشرق األوسط ذات المعادلة الصعبة من حيث البدايات والنيايات لطبيعة ومصالح كل دولة مع 
بعد قتال دام ، بداية لمحرب 0891أيمول  عام  22وفق ىذه المعطيات  أعمن العراق في ، العالم

لتعطي نموذجًا لمحرب العسكرية الطويمة  التي كبدت  كال  9/9/0899ثماني سنوات  لتنتيي في 
ستراتيجية  جديدة في منطقة الشرق ا، البمدين  خسائر بشرية ومعنوية كبيرة ألوسط  لترسم  سياسة  وا 

، بين مؤيد ورافض  ليا والمواقف العالمية األخرى ما، وقد تجمى ذلك بالموقف العربي من ىذه الحرب
لكونيا غيرت اإلطار العام لحجم الدعم الواضح إلطراف النزاع ، لتي اتسم بعضيا بالثابت والمتغيروا

في العالم وحجم تأثيرىما  والتي حددت مكانة الدولتين، والمستجدات  الدولية  في المنطقة العربية
، السياسي ونتائجيا التي كان ليا األثر البالغ في العوامل التي قادت المنطقة إلى نزاعات أخرى

 ميزان القوى في العالم.  لمحرب الشاممة التي غيرت اً لتصبح أنموذج
 (.الحرب، إيران، الخميج، العرب)الكممات المفتاحية: 
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Abstract 

This paper which is entitled (Arab position on the first Gulf War, 1980- 

1988) summarizes the real reasons for the outbreak of the Iraq-Iran War, the 

border dispute, and the crisis in political relations between the two countries, 
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which led to a reduction in the level of diplomatic representation after the 

start of the war on 4 September 1980 by bombing border areas, which caused 

Iraq to revoke the Algiers Agreement between the two states in 1975 and to 

consider the Shatt al-Arab as part of Iraq's territorial waters. Besides, it 

affected the interests of the two parties, specifically oil interests, represented 

by disruption of oil ports, which defined the determinants of this war, which 

was one of the wars of the Middle East with a difficult equation in terms of 

beginnings and endings of the nature and interests of each country with the 

world.  

According to these facts, Iraq declared on 22 September 1980 the 

beginning of the war, after an eight-year fight to end on 8 August 1988, to set 

a model for a long military war, which had taken aheavy toll on both 

countries to draw a new policy and strategy in the Middle East region. This 

has been demonstrated by the Arab position on this war, which has been 

supported and rejected, as well as by other global positions, some of which 

have been consistent and changing, as it has changed the general framework 

for clear support for the parties to the conflict and international developments 

in the Arab region, which have defined the status of the two States in the 

world and the extent of their political influence and its consequences. 

Keywords: (Arabs, Gulf, Iran, war ). 

  المقدمة          

الخالف ازداد بقياده روح اهلل الخميني  0898عام  اإليرانية الثورة اندالع عند
في خفض  0891عام  السياسيةالعالقات  تتأزمو ، بين الدولتين حول ترسيم الحدود

اندالع الحرب بين أدى  الى  مر الذي األ ، وسحب السفراء،مستوى التمثيل الدبموماسي
مما  الحدوديةالمناطق بقصف   0891اق ايران في ايمول عام العر اتيم  الدولتين حيث 

واعتبار مياه شط العرب 0891عام بينيما  المعقودةجعل العراق يمغي اتفاقيو الجزائر 
أيمول  22مع استمرار عمميو التوتر اعمن العراق في و  العراقية اإلقميميةمن المياه  اً جزء
مق وفق ىذه المعطيات والمرتكزات تنطايران  عسكريو ضد بحرب البدء  0891عام 

لتعطي نموذجًا  0899/ 9/9في لتنتيي سنوات  التي جعمت الحرب تستمر لمده ثمان  
 كال الطرفين من استمرارىا وخمفت ما فييا  لمحرب العسكرية الطويمة التي تضرر

لتشكل واحدة من الحروب الميمة في  القرن  العشرين  ، لمطرفينيقارب ال مميون قتيل 
اثرت عمى ، شيدتو من متغيرات إقميمية ودولية لتي غيرت المعادلة السياسية بكل ماا

تطور النزاع الى نزاعات أخرى أظيرت فيما بعد حجم االضرار الكبيرة التي تعرضت 
بسبب ىذه الحرب التي افرزت خسائر بشرية ومادية ، ليا منطقة الشرق األوسط
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مازالت اثارىا الى ومواقف مختمفة  متنوعة  ومعنوية كبيرة  رسمت فييا  استراتيجيات
فالمواقف العربية لم تتوحد  ، عمى الرغم من عدم وجود رابح ليذه الحرب اليوم  باقية 

بحثنا  من ىذا المنطمق جاء ، رىوكذلك الحال المواقف الخميجية التي اختمفت ىي األخ
الضوء ليسمط  ( 0899 -0891 اإليرانية العراقيةالموقف العربي من الحرب ) المعنون

عمى ىذه الحرب من خالل مبحثين عنوان المبحث االول االطار العام لحرب الخميج 
عنوان المطمب االول الجذور االولى لمحرب اما المطمب والذي يضم مطمبين  االولى 
الموقف الدولي من  طرفين بينما عنوان المبحث الثاني لموانو نتائج الحرب عنفالثاني 

 في الحربالمواقف وأبرزىا  أىم األولعنوان المطمب مطمبين يضم  يالحرب والذ
 :ومنيا

 تجاه الحرب واستراتيجيوالموقف األمريكي   -0
 . أخرى ةومواقف دوليوالصيني   الموقف الروسي-2
 الموقف العربي من الحرب الذي يحتوي عمىفعنوانو  المطمب الثاني  اام
 الموقف الخميجي -0
 الموقف العربي  -2

 اىم المصادر والمراجع التي استخدمت في البحثو ثم الخاتمو واالستنتاجات 
 ىداف البحث:أ
 منيا:البحث ىناك العديد من االىداف التي تضمنيا      
 .التاريخي العام ليذه الحرب اإلطارمعرفو  -0
 يا.من والدولية العربيةبيان اىم المواقف  -2
 ما بين مؤيد ومعارض بيةالعر مدى التباين في المواقف اظيار  -٣
 تسميط الضوء عمى حجم الخسائر التي تكبدىا كال الطرفين -4

 :البحث  ةمنيجي
والمنيج التاريخي الذي يسمط ىو  المناىج  أىممن  اً البحث عمى واحداعتمد  

بيان و  العام  اإلطاروتداعياتيا  واسبابيا من خالل  الضوء عمى الجذور االولى لمحرب
ليذه الحرب   والنياية البدايةحدد الىم متغيراتيا  والذي  تاريخيالسمسل تالاندالعيا و 
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لتشكل مرحمة ميمة من  0899اب  9وانتيت في  0891ايمول عام  4التي بدات في 
 تاريخ النظام السياسي في العراق المعاصر بكل متغيراتو ومواقفو المختمفة.

 المبحث االول: االطار العام لحرب الخميج االولى
 الجذور األولى لمحرب : لمطمب االولا

بدات الخالفات  السمطةحزب البعث في العراق وتسنم   0899عام بداية عند 
 0898الحدوديو بين العراق وايران وذلك بعد ان قام شاه ايران محمد رضا بيموي عام 

ان يكون خط  اً مطالب 08٣9بين البمدين عام  ةالموقع ةالحدودي ةاالتفاقي إلغاء إلى
في واندالع الخالف  0890الحد الفاصل ومع بدايو عام ىو  نتصف شط العرب م

الخميج العربي حول الجزر العربيو الثالث طنب الكبرى وطنب الصغرى وابو موسى 
)نافع،  إيرانمع  ةبقطع العالقات الدبموماسي واحتالل ايران ليا اتخذ العراق قراراً 

لعسكري بين البمدين عمى الحدود  بدا الصدام ا 0892، وفي عام  (41، ص088٣
والذي أدى  الى ازدياد نشاط  الحركات الكردية المسمحة في الشمال وبعد محاوالت 

 .)*( 0891عديده لتيدئو االوضاع وقع العراق وايران ما يعرف بـ)اتفاقية الجزائر( عام 
لبمدين تأزمت العالقات بين ا)*( 0898بعد قيام الثورة اإلسالمية في إيران عام   

وفي الرابع من ايمول من العام نفسو  0891والمتمثمو في سحب السفراء في اذار عام 
تبادل الطرفان االتيامات لقصف المناطق الحدودية  عدت ىذه بداية الحرب العسكرية 

واعتبار مياه شط  0891والغيت عمى اثرىا اتفاقيو الجزائر من جانب العراق عام 
زأ من المياه  اإلقميمية العراقية ومع استمرار التوتر  العرب كاممة جزءًا ال يتج

                                                           
)*(

 صدام العراقي الرئيس نائب بين 0891 عام وايران العراق بين اذار 09 في وقعت التي االتفاقيو  
 اعتراف وتضمنت بومدين ىواري الجزائر رئيس وباشراف بيموي رضا محمد ايران شاه و حسين
بييرالزوكس، . )عيده سابق الى التالوك بخط يسمى ما وأالبمدين  العرب بالتناصف بين بشط بغداد

 .(01، ص2101

)*(
 الجميوري النظام إلى الممكي يبيمو  رضا محمد نظام لتغيير 0898 عام اندلعت التي الثورة وىي  

العموجي، . )الطالبية والحركات اليسارية المنظمات من العديد بدعم وكانت الخميني اهلل روح بقياده
 .(20، ص2119
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ايمول شن حممو عسكريو  22والمواجيات القتالية المتقطعة عمى الحدود قرر العراق في 
شاممو ضد ايران معتقدا بانيا ستكون خاطفو اال أنيا أصبحت حربا شاممة وذلك بعد 

تمر الحال عمى ما ىو عميو عمى قيام القوات العراقية  باجتياح االراضي اإليرانية اس
 .(20، ص0891)سممان،  (498الرغم من مطالبو مجمس االمن بقراره المرقم )

دعا مجمس األمن الطرفان الى وقف القتال   0891ايمول عام  29وفي 
واالتجاه نحو الحوار والتفاوض والتفاىمات  الدولية أال إن  الدولتين لم  تبديا أي اىتمام 

او ما يسمى  بحرب الناقالت المتبادل والتي كانت تستيدف  0890 ومع بداية عام
ناقالت النفط وكل الناقالت البحرية التجارية من اجل قطع إمدادات عسكريو واقتصادية 

أيار قامت إيران بمياجمة  0٣لمطرفين المتحاربين ولم يقتصر االمر الى ىذا الحد ففي 
طمب الحماية والمساعدة الدولية لحمايو  سفينة كويتية تجارية  مما دعا الكويت الى

 .(01، ص0891)سممان، سفنيا
استعاد الجيش اإليراني منطقة  عبادان و  0892ومع بداية شير شباط عام 

 كرمنشاه ومناطق اخرى وبدا بالتقدم نحو البصرة  لتبدأ ما يسمى بحرب المدن.
 0894ام و ع 089٣استمرت التوترات  والمناوشات بين البمدين حتى عام 

والتي ركزت فييا إيران السيطرة عمى مدينة البصرة بعممية حرب المدن لتستمر بعدىا 
الحرب  وقيام  الطرفين بالعديد من العمميات العسكرية التي  كبدتيما خسائر مادية 

بعد موافقو ايران عمى قرار مجمس االمن  9/9/0899ومعنوية لحين انتياء الحرب  في 
اوقف الحرب بين البمدين لتبدأ بعدىا سمسمة من المفاوضات في (.الذي 189المرقم )

وتم خالليا تناول النقاط التي تضمنيا القرار  0899ايمول  9اب  21جنيف في 
االممي  والمتضمن وقف اطالق النار  واالنسحاب الى الحدود الدولية. والقيام بعممية 

 دين من خالل المساعدات الدوليةتبادل االسرى والمباشرة بمفاوضات السالم واعمار البم
 .(4، ص2102)محافظى، 
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 المطمب الثاني: نتائج الحرب لمطرفين
تعددت نتائج الحرب لمطرفين من منطمق إن ىذه الحرب كانت من أطول 
الحروب التقميدية في القرن العشرين واستمرت ثمان  سنوات وادت الى مقتل ما يقارب 

 ترليون. 01,08ومعنوية قد تصل  إلى ما يقارب  المميون من الطرفين وخسائر مادية
فضاًل عن ذلك ان ىذه المعركة غيرت نموذج المعارك المعروفة في عالم 
السياسة لمنطقو الشرق االوسط والتي سببت إضرارا كبيرة  فيما بعد  السيما في  البنى 

( 04ق  بـ)التحتية وعممية استخراج النفط لألطراف المتنازعة  فقد  قدرت ديون العرا
 مميار( ٣11مميار دوالر  منحتيا الكويت لمعراق بينما خسائر ايران تتراوح بين )

. فضال عن فشل العراق في ضم بعض االراضي التي (91، ص0891)البدري، دوالر
تقع عمى الضفة الشرقية من شط العرب فضال عن فشمو  في تعزيز رؤيو ومشروع 

ية أما من ناحية ايران  ىي االخرى فشمت في االنفصال في محافظو خوزستان اإليران
اسقاط نظام البعث وتدمير القوى العسكرية التي يتمتع بيا العراق لتصل نتائج الحرب 
لمطرفين من خالل إضرار مادية ومعنوية و خسائر في األرواح ما بين قتيل واسير أو 

مميون  ٣، ٣رب الجئ  حتى  بمغت صادرات النفط قبل الحرب  بالنسبة لمعراق ما يقا
برميل يوميا اال انيا انخفضت اثناء الحرب بسبب عدم القدرة عمى تصدير النفط من 
الموانئ البحرية عمى الخميج العربي واالكتفاء فقط في خط انابيب كركوك جييان 

 لتصديره .
 ما يقارب 0891 أما ايران فقد كان انتاجيا منذ بداية الحرب عام

الف برميل ثم انخفض ىذا  (992)بـ تصدر ما يقاربمميون برميل يوميا و 01,49
الف برميل وذلك بسبب االضرار الكبيرة التي تعرضت  911,11التصدير ليصل الى 

 (.02، ص2112)شربل،  ليا المنشات اإليرانية في جزيرة خرج
ولم يتوقف األمر الى ىذا الحد بل حتى المصافي تضررت كثيرا بسبب الحرب      

ادان  الذي يمثل اكبر المصافي في العالم  فكانت  طاقة المصفى ومنيا مصفاه عب
( الف برميل من النفط حتى تضرر االقتصاد االيراني بما 9٣1,111التكريرية تقدر بـ) 

( مميار دوالر والتي شممت البنى التحتية بشكل كامل. وعمى ىذا 411يقارب الى )
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سبابيا كثيرة ومتعددة ما بين االساس  فالخسارة في الحرب شممت  كال البمدين وا
تفسيرات االصول التاريخية واختالف األيدلوجيات واخرى تجد خطر الثورة االسالمية 

لتأخذ مديات  (Diana johntone, 1987, P.8-9) عمى العراق والنظام اإلقميمي
وبدء  االستنزاف في   0899الحرب الى االضرار الكبيره التي لحقت بالطرفين في عام 

ركة لمطرفين السيما بعد تدىور االقتصاد لمبمدين لحين قبول قرار مجمس االمن المع
تموز من السنة نفسو  09والذي يطالب بوقف الحرب و في  0899( عام 189المرقم )

بعد  ثمان    9/9/0899وافق اإلمام الخميني عمى ىذا القرار  لتكون نياية الحرب في  
 .(001ص، 0889)بن حارب،  سنوات من المعارك

 المبحث الثاني: الموقف الدولي من الحرب
 أىم المواقف وأبرزىا:

ستراتيجيتو تجاه الحرب -1  الموقف األمريكي وا 
يمكن القول أن اإلستراتيجية األمريكية تعد من أىم االستراتيجيات التي كان ليا 
 دور في الحرب اذا كانت  تجد في منطقو الشرق االوسط والخميج العربي بشكل عام
من اىم المناطق التي تيتم بيا  العديد من الدول والمنتجات األمريكية تجد أىميتيا في 
ىذه المنطقة الحيوية، لذلك تسعى بكل الطرق لمنع اي طرف  ينافسيا عمى ىذا 
نيا كانت إي الواليات المتحدة تخشى من االتحاد السوفيتي سابقا  االىتمام السيما وا 

ي المنطقة او تيديدىا باي شكل من االشكال فكانت تجد حاليا روسيا من نشر نفوده ف
، واستمرار تدفقو عبر ( 022، ص0881)الدوري،  ضمانة حقيقيو لمصادر البترول

طرق المواصالت البحرية ألواليات وأوروبا الغربية واليابان وباألسعار المتفق عمييا. 
المطمق لمعراق ضد إيران  ليذا عندما اندلعت الحرب كانت الواليات المتحده تقدم دعميا

وتحديدًا الدعم االستخباري والمعموماتي والعسكري، فضال عن فرض حصار عمى ايران 
وعدم استيرادىا السالح األمريكي، ناىيك عن التدخل لتعديل ميزان الحرب في ظل 
استراتيجية  وسياسة  ترغب بتنفيذىا  لكونيا فرصو كبيره ألضعاف الطرفين و حرب 

مثال ىاجمت الواليات المتحدة الزوارق  0899ول مداىا واضرارىا ففي عام استنزاف تط
اإليرانية ناقالت البترول لدول الخميج، األمر الذي أسفر عن تدمير اثنين خصوصًا أن 
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واشنطن دعمت خطط انابيب نفطي جديد  غربا من  العراق عبر االراضي الى العقبة 
وقف االمريكي من ىذه الحرب  يتمثل بالتعاون االردنية . لذلك نجد االستراتيجية والم

السري مع العراق  وظاىريًا تمارس سياسو الحياد خاصة انيا حددت سياستيا 
)سالينجر،  او ما يعرف بمبدأ كارتر 0891واستراتيجيتيا من بداية الحرب عام 

الذي يضمن حمايو المصالح األمريكية من خالل التدخل السريع في  (٣، ص088٣
الخميج العربي فيما يتعمق بامن االمدادات النفطية والمالحة، إذ ترى الواليات منطقو 

المتحدة ان مصالحيا في ىذه الحرب باقيو بسبب عدم امتدادىا الى  دول اخرى ترتبط 
معيا بعالقات وثيقة، ومن خالل ذلك نستطيع ان نحدد المراحل التي مرت بيا 

 .(20، ص2109اس، )خم االستراتيجية األمريكية تجاه الحرب
المرحمة االولى او كما تسمى بالمبكرة القائمة عمى حيادية الموقف من الحرب مع  -0

 االلتزام بعالقة المصالح.
 المرحمة الثانية الموجستية والقائمة عمى نسبيو العالقة. -2
المرحمة الثالثة تتمثل بالدعم العسكري الالمحدود لمعراق  ضد ايران من حيث  -٣

 السالح والعتاد.
مرحمو اليجوم المضاد والتي تتضمن اليجوم المباغت ضد المنشات العسكرية  -4

 .(91، ص2102)عريبي،  الحيوية في ايران
وعمى ىذا االساس فان موقف الواليات المتحدة من الحرب تمثل بعدم االستقرار 
وىو ما دفعيا الى محاولة تغيير سياساتيا تجاه إيران من اجل احتوائيا وخمق سياسة 

)بريماكوف،  اد تجاىيا  خصوصا انيا تعد إيران عائقا ميمًا لمسالم في المنطقةالحي
 .(٣1، ص0880

 الموقف الروسي -2
تمثل الموقف الروسي خالل الحرب العراقية اإليرانية بدعم العراق بالسالح، 

التوتر بين البمدين بسبب الموقف المتباين من التدخل العسكري ساد وفي الوقت نفسو، 
في افغانستان والذي رفض في طيران وعدتو تدخال غير مبرر  ناىيك عن  الروسي

الخالفات بين طيران وروسيا حول عالقو األخيرة بإسرائيل مما اثر بشكل كبير عمى 
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طبيعة العالقة بين الدولتين وبعد تفكك االتحاد السوفيتي وانفصال بعض الجميوريات 
الجميوريات  بدأت مالمح عالقة جديدة بين المسممة وتردد روسيا من دعم ايران ليذه 

البمدين تمثمت بزياره الرئيس االيراني ىاشمي رفسنجاني الى روسيا والبدء بعالقو جديده 
عمى الرغم من  خشية الرئيس الروسي  بوريس يمسن التقارب مع ايران و في عام 

جزء من وقعت طيران اتفاقيو تعاون مشترك  لبناء مفاعل بوشير النووي ك  0882
اتفاقية طويمة األمد واستمرت عالقة روسيا بالطرفين العراقي واإليراني طيمة الحرب  

 .(0٣، ص089٣)عبد السالم،  وتزويد كالىما بالسالح
 الموقف الصيني:-3
تجمى الموقف الصيني في الحرب العراقية اإليرانية بالحياد مع االلتزام بعالقة   

ل اإلطراف المتحاربة، وفي اليوم الثاني الندالع الحرب الصداقة والتجارة المستمرة مع ك
أعمنت الصين موقفيا الواضح والصريح  بان ىذه الحرب ليست من صالح الطرفين 
وطالبت بالتسوية والجموس عمى طاولو المفاوضات والخشية من  امتداد ىذا الصراع 

 .(11، ص2104)القصاب،  وتأثيره عمى امن المنطقة العربية
 قف الدولية األخرىالموا-4
تمثمت المواقف االخرى بالتأكيد  لمحرب  فحاولت بريطانيا تقديم ما يسمى    

بثنائية االستخدام والتي تسمح لمعراق تطوير منظومو الصواريخ وايضا ردار الدفاع اما 
فرنسا فقد كانت شريك ميم لمعراق من ناحيو التبادل التجاري  فسعت  طيمة الحرب الى 

راق بالسالح من خالل بيعيا لو السيما وان لفرنسا سياسة متوازنة  في منطقو تزويد الع
فضال عن ان العراق كان يستعين  (80، ص2119)األوسي،  الشرق االوسط

بالمستشارين الفرنسيين في الحرب اذا قامت فرنسا  بتدريب الطيارين العراقيين عمى 
( صاروخ 211اق ما يقارب الـ)عمى االرض كما باعت فرنسا العر  -طائرات ميراج اف

 .(99، ص0889)عبد اهلل  0899-089٣( بين عامي As-30موجو بالميزر)
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 المبحث الثالث: الموقف العربي من الحرب
 أىم المواقف العربية من الحرب 

 الموقف الخميجي -1
الى عام  0891جسد الموقف العربي من الحرب العراقية اإليرانية من عام 

ين مؤيد لمعراق  وخوضو ىذه الحرب و بين معارض و مؤيد  إليران التباين ب 0899
ومواقف اخرى عربية كانت ترغب باستمرار الحرب واستنزاف الطرفين واشعال المنطقة 
بيذه الحرب المكمفة فعمى مستوى الموقف الخميجي كان يتصف بالحيادية واالنحياز 

، 0899)مراد،  (مميار دوالر 211لمعراق وتقديم المساعدات لو التي قدرت بما يقارب) 
 .(24ص

فموقف المممكة العربية السعودية تمثل بالتاييد لمعراق والقبول ليذه الحرب  اذ 
( مميار برميل نفط يوميا عمى 0,1سمحت ببناء خط انابيب قادر عمى نقل ما يقارب )

 الشاطئ السعودي في البحر األحمر، و اتباع السعودية نفسيا سياسة خفض أسعار
مما سبب خسائر كبيره إليران  وادى في النياية  الى  (40، ص2101)رجب،  النفط

اما الموقف الكويتي فقد  تمثل بالتأييد  0899قطع عالقاتيا مع إيران في نيسان عام 
( الف برميل نفط يوميا ٣11لمعراق في ىذه الحرب اذا قام بتجميع ما يقارب الـ)

ابو بسبب الحرب سيما التدمير الذي لحق  لتعويض العراق عن التراجع الذي اص
 (٣، ص0884)أبو غزالة،  بمنشاتو وحقولو النفطية  والتي تم  استيدافيا من قبل ايران

وياتي ىذا الموقف الخميجي بحكم الحفاظ عمى المصالح اإلستراتيجية لمنطقو الخميج 
الثابت من  تحديدا ليذا كان موقف مجمس التعاون الخميجي من الحرب يتغير ما بين

المتغيرات وحسب مجرياتيا  وتطوراتيا  عمى الساحة ومدى ارتباطيا بالمصمحة  العامة 
ليذه الدول في  حين  موقف دولة االمارات العربية المتحدة تجسد بموقف واضح من 
منطمق ان االمارات كانت اكثر  قربًا من ساحو العمميات القتالية بين العراق وايران وىذا 

تأخذ موقفًا دبموماسيًا  ىادئًا الحتواء ىذه األزمة وفق سياسة التوازن عمى ما جعميا 
، بأن أحد مطالبو ىي أعادة 0891الرغم من أن العراق طرح مع بداية الحرب عام 

)الطائي،  إيران الجزر العربية الثالثة طنب الكبرى وطنب الصغرى وابو موسى
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وذكرت في المبحث األوزل،  ،0890التي  احتمتيما  ايران عام  (81، ص2111
وعمى ىذا االساس و لمحدودية القدرات العسكرية والسكانية لإلمارات حاول احتواء ىذه 
الحرب من خالل الدبموماسية والحيادية اما موقف وقطر والبحرين فقد دعتا  الى وقف 
 القتال و بشكل سريع وقد قدمت ىاتان الدولتان إلى جانب اإلمارات مشروع قرار الى

والى انسحاب القوات المتحاربة  ،الجمعية العامة لألمم المتحدة دعتا الى وقف القتال
إما سمطنة عمان فكان  (،24، ص0899)نوا،  والبدء بإجراء تسويو سممية لمطرفين

موقفيا تنمية العالقة مع الدولتين وعدم اىمال الحوار معيما وعدم مقاطعة إيران وعدم 
راضييا وتقديم تشكيالت عسكرية في شن ىجمات عمى السماح لمعراق باستخدام أ

الجزيرة العربيو الثالث او المشاركة والتخطيط  لمياجمتيا وبناًء عمى ما تقدم نجد ان 
الموقف الخميجي  انطمق من موقف مجمس التعاون وبعد تسعو اشير  من الحرب 

ت في ابوظبي كانت مواقفيم واضحة حتى منذ انطالق القمة األولى لممجمس التي عقد
وما تضمنو البيان الختامي الدعوه الى وقف ىذه الحرب التي تيدد  0890ايار  21في 

في  (0991) )صحيفة الصياد المبنانية، العدد امن المنطقة وتعزز التدخل األجنبي فييا
 .(4ص، 08/02/0891
 الموقف العربي: -2

يدت ىذه الحرب من أىم المواقف العربية كانت جميورية مصر العربية التي أ
ووقفت الى جانب العراق وشكمت لو اىم مصدر لمدعم البشري والعسكري فقامت ببيع 
السالح الى العراق وتشغيل طاقو مصانعيا الحربيو كافو ووضعيا امام العراق وقد بمغت 
حجم ىذه المساعدات مع بداية الحرب ما يقارب الـ)مميار دوالر( فضال عن دعم العراق 

المصريين الذين  قاموا بوضع خطط تحرير الفاو مما مثمت مصر  حميف  بالمستشارين 
 (٣، ص089٣، 01)صحيفة الخميج االمارتية، العدد ميم لمعراق في حربو مع ايران

رغم انيا كانت تعاني من عزلة دولية بعد توقيعيا  عمى اتفاقية كامب ديفيد عام 
إن الجزائر كانت اول من اما السودان والجزائر رفضت ىذه الحرب خصوصًا 0898

يران عام  التي الغاءىا العراق اثناء  0891شيدت  توقيع اتفاقية الجزائر بين العراق وا 
مما جعل الجزائر  تطالب  بأنياء ىذه الحرب  بالحوار  0891اندالع الحرب عام 



 هـ4443-م  2022. لسنة  2الثاني ملحق  العدد /رابع المجلد ال / رابعةمجلة الدراسات المستدامة . السنة ال

 

 
144 

 والتفاىمات  واجراء اتصاالت متنوعة بين العراق وايران  لتقريب وجيات النظر اال انيا
بعد ان  0899باءت بالفشل  واستمرت بتأييدىا الحرب حنى تقديميا  التينئة عام 

بينما تونس  (219-219، ص0899)شراب،  0899استعاد العراق جزيرة الفاو عام 
رفضت الحرب سيما وانيا كانت تتيم ايران بدعم بعض المنظمات اإلسالمية منيا 

راشد الغنوشي  والذي أدى الى حظر  حركة االتجاه اإلسالمي  النيضة التي يتزعميا
وعدت كل ما يتعرض لو العراق  من ايران قد يتعرض لو  0899ىذه الحركة عام 

تونس ايضًا  اما المواقف العربية االخرى والتي  ايدت ايران في الحرب كانت سوريا 
اني، وليبيا  اذ اتجيت سوريا الى ايقاف تصدير النفط العراقي و قامت بشراء النفط االير 

وعدت العراق ىو المعتدي عمى ايران، مما سيمت عمى الطائرات اإليرانية استخدام 
المجال الجوي السوري لقصف  اىداف ومنشآت عراقية  ميمة  مثل قاعدة )الوليد 
العسكرية( قرب الحدود السورية  قبالة ذلك ايدت ايران سورية حممتيا ضد االخوان 

ورية والعراق يشوبيا التوتر في حين  ليبيا  كانت المسممين  مما جعل العالقة بين س
احد المرتكزات الميمة لتقديم المساعدات الى ايران وتأييدىا  وأعمنت عن رفضيا 

 .(02، ص0899)شراب، الحرب
ولم يختمف الموقف األردني بتأييده لمعراق في حربو ضد إيران السيما وأن أي 

نطقة العربية كذلك الموقف الموريتاني الذي لم األردن تعد العراق ىو البوابة الشرقية لمم
يختمف عن المواقف األخرى المؤيدة لمعراق في حربو ضد إيران  فمنذ اندالع ىذه 
الحرب أكدت موريتانيا الدعم المستمر لمعراق  واستعدادىا تقديم  كل ما يحتاجو في 

لمعراق في حربو ىذه الحرب  فضال عن ذلك أعمنت منظمة التحرير الفمسطينية تأييدىا 
زاء ذلك لبنان ىو االخر ايد بشكل كبير ىذه الحرب  حتى  ضد ايران منذ  انطالقيا وا 
ان اغمب وسائل االعالم المبنانية  كانت تحرص عمى بث البيانات العسكرية لمقوات 
العراقية بينما كانت تتجاىل البيانات اإليرانية  لذلك  يمكن القول ان  التأييد  العربي 

 الحرب كان متباينا فالبعض وقف مع العراق والبعض االخر وقف الى جانب ايرانليذه 
 .(10، ص0889)مرىون، 
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 : الخاتمة
التي تسمى حرب الخميج االولى  ةااليراني ةيمكن ان نقول ان الحرب العراقي

 استمرت ثمان   إذ  األوسطاصعب الحروب التي شيدتيا منطقو الشرق من واحده  تمثم
ايقاف الحرب مع  (189) ايران عمى قرار مجمس االمن المرقم موافقةسنوات بعد 
وراح ضحيتيا ما  رةكبي ةواقتصادي ةوالتي سببت خسائر بشري 9/9/0899العراق في 

 ةالثابت المواجية إستراتيجيةيقارب النصف مميون جندي عراقي وايراني واستعممت فييا 
برازدخل تبالعديد من الدول تلم يخرج من الدولتين رابحا لكنيا سمحت  والتي  ادورى وا 

 حاولتا   واالتحاد السوفيتي المتان المتحدةمصالحيا ومنيا الواليات  حفاظا عمى
وعمى الرغم من ذلك تاثرت  ةاستغالل الحرب لتحقيق اكبر قدر من المصالح في المنفع

مرافئ بتعطيل  والمتمثمة النفطيةالمصالح وتحديدًا  مصالح كل من العراق وايران 
الضوء عمى ليسمط ليذا جاء ىذا البحث .التصدير و اغالق المنافذ نحو الخميج 

نتائجيا بشكل ايجابي وسمبي لمبمدين والذي انعكس بشكل واىم لمحرب  األولىالجذور 
التي  ةالفمسطيني ةكبير عمى المنطقو سيما االىتمام في قضيو العرب االولى القضي

الطرفين عمى الخروج  ةقدر  تاثبتفالحرب  االساس  تالشى التركيز عمييا وعمى ىذا
الدولتين سياستيا في كال ومارست  ةاالنتصار عمى الرغم من الخسائر الكبير بشعار 
إسرائيل. واىم  التيديدات  ةعمى تجميع القرار لمواجيقادرتان   ةفاعمكقوة   المنطقة

الحروب العسكرية  ليذا شكمت الحرب واحدة منالتي تتعرض ليا المنطقة العربية .
التي انيكت قوى الدولتين عسكرياً  واستنزفت قدرات الطرفين وخسارتيم  الكبيرة الطويمة 

التي قدرت اضرارىا بما  التحتيةالحيوية والبنى  المنشآتفي  إضرارسببتو من  وما
بالتالي لم يخرج من الحرب و   البشريةعن الخسائر  ( بميون دوالر فضالً 411)ـيقارب ال

  أرامل خمفتو من بل العكس افرزت المئات من الضحايا واألسرى والمعتقمين  وما حاً راب
كما فشل والى الفواعل   ةوالرفض لممواقف العربية والدولي التأييدوقد بينت حجم    وأيتام

العراق بضم األراضي الواقعة عمى الضفة الشرقية لشط العرب  وفي الوقت نفسو فشمت 
واحدة من الحروب الميمة لتشكل وىكذا لتنيي الحرب  ام حسين ايران بأسقاط حكم صد

التي غيرت المعادلة في منطقة الشرق األوسط من حيث  بيان المواقف الثابتة والمتغيرة 
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من الحرب فمآبين المواقف الخميجية والعربية والتي اظير بيا التباين بشكل كبير بين 
ف الدولية التي أعطت محددات مؤيد ومعارض ومساند وداعم  ناىيك عن المواق

 0899لمديات ىذه الحرب وحجم الدعم الواضح لكال الطرفين  لحين انتيائيا عام 
 والبدء بمرحمة جديدة من تاريخ العراق الحديث والمعاصر.
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