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عبد السالم عارف رؤية مستقبلية يف مسار العالقات 
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ملخص البحث: 
ــا  ــران موقًع ــراق وإي ــن الع ــل كل م حيت
ــا  ــال موقعه ــن خ ــًزا م ــا متمي جغرافًي
ــان  ــا مرتبط ــي ، ومه ــي واإلقليم العامل
بحــدود طويلــة ، معظمهــا بريــة ، ال 
ــة  ــة طويل ــق جبلي ــا عوائ ــل بينه تفص
أو عوائــق طبيعيــة مائيــة ، والعديــد 
ــن األرايض  ــع م ــي تنب ــار الت ــن األهن م
اإليرانيــة وتتدفــق. يف أرض العــراق 
بســبب تراجــع األرايض اإليرانيــة يف 
ــذا  ــراق ، وهل ــوب ورشق الع ــاه جن اجت
ــية ،  ــة وسياس ــة اقتصادي ــا أمهي كان هل
فضــًا عــن مشــاركتها يف ممــر شــط 
أســباب  مــن  وكان  املائــي.  العــرب 

نظــرا   ، بينهــا  احلــدودي  الــراع 
اخلليــج  أعــايل  يف  املميــز  ملوقعهــا 
ــة  ــرات املائي ــن املم ــي م ــريب ، وه الع
ــى  ــة ع ــل األرايض العراقي ــي تدخ الت
ــوال إىل  ــة وص ــدود اإليراني ــداد احل امت
شــال مدينــة البــرة العراقيــة. وهــذه 
املنافســة ، اســتمر حتــى القــرن الثامــن 
عــر ، ورغــم اســتمرار التوتــرات 
ــع  ــرن التاس ــة يف الق ــة احلدودي واملنافس
عــر ، إال أن الوضــع أصبــح أكثــر 
اســتقراًرا يف ظــل االحتــال الربيطــاين 
ــركة  ــح مش ــرق مس ــل ف ــذي أرس ، ال
ــهدت  ــا ش ــي لطامل ــدود الت ــم احل لرس
ــرة.    ــن م ــر م ــا أكث ــل هل ــارات تعدي مس
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املقدمة:
ــة  ــران مكان ــراق وإي ــن الع ــل كل م حيت
جغرافيــة متميــزة مــن خــال موقعهــا 
اجلغــرايف ،وتربطهــا حــدود طويلــة 
موانــع  تفصلهــا  ،ال  بريــة  أكثرهــا 
طويلــة،  مائيــة  أو  جبليــة  طبيعيــة 
وختــرق هــذه احلــدود عــدد غــر قليــل 
ــن األرايض  ــع م ــي تنب ــار الت ــن األهن م
ــة  ــب يف االريض العراقي ــة وتص اإليراني
بســبب انحــدار األرايض اإليرانية باجتاه 
هلــذا   ، العراقــي  والــرق  اجلنــوب 
ــية  ــة وسياس ــه اقتصادي ــا أمهي ــت هل كان
ــي  ــر مائ ــراكهم يف مم ــن اش ــا ع ،فض
واحــد  ،كان  العــرب«  »شــط  مهــم 
ــن  ــدودي ب ــراع احل ــباب ال ــن أس م
ــايل  ــم أع ــة امله ــك ملوقع ــن، وذل البلدي
ــرات  ــن املم ــد م ــريب ،ويع ــج الع اخللي
املائيــة الــذي يدخــل االرايض العراقيــة 
ــوال  ــة وص ــدود اإليراني ــاذات احل بمح

ــة. ــرة العراقي ــة الب ــال مدين اىل ش
بــدأت املنافســة بــن اجلانبــن منــذ 
ــم  ــد احلك ــر يف عه ــن ع ــرن الثام الق
العثــاين، واســتمرت يف القــرن التاســع 

عــر ،لكــن املوقــف اصبــح أكثــر 
اســتقرارا حتــت احلكــم الربيطــاين ، 
الــذي أرســل فــرق مســح مشــركة 
ــهدت  ــا ش ــي لطامل ــدود الت ــم احل لرس
ــرة . ــن م ــر م ــل ألكث ــارات تعدي مس

ــد  ــراين ، واح ــي اإلي ــراع العراق وال
مــن الراعــات التــي تطــورت ألشــد 
بســبب   ، احلــرب  وهــي  حاالهتــا 
البلديــن  بــن  احلدوديــة  اخلافــات 
، وشــكلت أحــدى ابــرز مدخــات 
الوقــت  يف  واحلــروب  الراعــات 
تاريــخ  ولكــن   ، واحلــارض  املــايض 
العاقــات الثنائيــة أشــار أكثــر مــن مــرة 
اىل حالــة توتــر ورصاع وحــرب بســبب 

ــا. ــدود بينه ــكلة احل مش
 اقتضــت طبيعــة البحــث ان يقســم 
عــى اربــع مباحــث ، تســتفتح بمقدمــة، 
وتنتهــي بخامتــة ونتائــج، تتكفــل املقدمة 
ــيايس  ــراق الس ــى دور الع ــف ع بالتعري
ــع  ــه م ــي وعاقات ــايف واالجتاع والثق
ايــران  يف عهــد الرئيــس عبدالســام 
عارف)1963-1966(.أمــا املبحــث 
ــيس  ــة التأس ــن مرحل ــم ع االول يتكل
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العــراق  بــن  احلــدودي  واخلــاف 
ــاين:  ــث الث ــتعرض املبح ــران ،ويس واي
املوقــف االيــراين يف هتجر هيــود العراق 
يســتعرض  الثالــث:  املبحــث  ،امــا 
العاقــات العراقيــة اإليرانيــة يف العهــد 
اجلمهــوري ،وينظــر املبحــث الثالــث يف 
عاقــات عبدالســام عــارف الداخليــة 

ــة.  ــة اإليراني ــث واحلكوم ــع البع م
التأســيس  مرحلــة   : األول  املبحــث 

احلــدودي واخلــاف 
العرينــات  بدايــة  مرحلــة  تّعــد    
يف  مفصليــة  العريــن  القــرن  مــن 
ــة  ــة –العراقي ــات االيراني ــخ العاق تاري
فقــد شــهدت والدة دولتــن قويتــن 
يطــان  ،وكامهــا  وايــران  العــراق 
أدوار  وهلــم  العــريب  اخلليــج  عــى 
ــن  ــة يف هــذه املنطقــة احليويــة م مهم
العــامل ، وأن العاقــات بينهــا ســجلت 
أحــداث واضحــة عــى املنطقــة بأرسهــا 
، يف بدايــة تأســيس الدولــة العراقيــة 
املســتقلة وايــران فاقــت للتــو مــن تغــر 
الداخــي   نشــاطها  يف  مهــم  ســيايس 
،بعــد ان نجــح رضــا خــان( 1(يف محــل 

ــكام  ــر ح ــاء آخ ــى اهن ــاده ع ــان ب برمل
اململكــة القاجاريــة »امحــد شــاه » يف 
31  تريــن األول  1925 ، وأصبــح 
ــى  ــه ع ــم تتوجي ــوي ،  وت ــاه هبل اول ش
العــرش يف 25 نيســان  1926 ، كــا 
ــد  ــًا للعه ــا ولي ــد رض ــده حمم ــن ول اعل
ــا  ــتمر حكمه ــي اس ــة والت ــى اململك ع

53 ســنة   أنتهــى عــام 1979. )2(
العراقيــة  الدولــة  تأســيس  وجــاء 
ــار  ــد اهني ــة يف 23 آب 1921 بع احلديث
ــوات  ــدي الق ــى أي ــة ع ــة العثاني الدول
األرايض  أحتلــت  التــي  الربيطانيــة 
العراقيــة خــال احلــرب العامليــة االول 

.)3( ـ1918     1914
ــن  ــعبية أعل ــات الش ــة للضغوط ونتيج
الربيطانيــن عــن تشــكيل أول حكومــة 
عراقيــة عــام 1920 برعايتهــم ،أمــا 
ــران  ــراق واي ــن الع ــة ب ــة العاق طبيع
،وعــى الرغــم مــن الصــات التارخييــة 
اوجدهتــا  التــي  والدينيــة  والثقافيــة 
ــن  ــكانية   ب ــة –الس ــة اجلغرافي الطبيع
العــراق وبــاد فــارس ،اال ان األخــرة 
كان موقفهــا مشــبعًا بــروح اجلفــاء جتــاه 
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ــك  ــا املل ــي اقامه ــة الت ــة الوطني احلكوم
 ،  1921 آب     23 يف   األول  فيصــل 
ــة  ــة العراقي ــرف باحلكوم ــث مل تع حي
ــن  ــم م ــى الرغ ــنوات ع ــاين س ــدة ث مل
الــدول  مــن  كبــر  عــدد  إعــراف 
ــي  ــد بق ــا ، وق ــيوية هب ــة واآلس األوربي
والنجــف  كربــاء  يف  فــارس  ممثلــو 
ــون  ــداد يرجع ــن وبغ ــرة وخانق والب
اىل دار اإلعتــاد الربيطانيــة يف بغــداد 
مــن اجــل معاجلــة القضايــا ومنهــا 
ــا احلــدود واجلنســية ، متجاهلــن  قضاي

بذلــك احلكومــة العراقيــة )4( .
ــا   ــر اعرافه ــران تأخ ــت اي ــد علل وق
لوجــود عوامــل ســامهت يف  تأخــر هذا 
االعــراف ومــن أمههــا االمتيــازات 
لألجانــب  العــراق  يمنحهــا  التــي 
ــة  ــة املوقع ــة العراقي ــب االتفاقي بموج
ــة  ــة والربيطاني ــن العراقي ــن احلكومت ب
اســتثنت  والتــي   1924 اذار   25 يف 
ــب  ــراق بموج ــية يف الع ــة الفارس اجلالي

احــكام مادهتــا األوىل)5( .
وأعتقــد أن هــذه األتفاقيــة فّصلتهــا 
ــت كان  ــا يف وق ــى رعاياه ــا ع بريطاني

العــراق الحــول لــه والقــوه ، والتأخــر 
العراقــي  للحكــم  التأييــد  بأعــان 
ــة  ــاكل املوروث ــبب املش ــد كان بس اجلدي
ــايل أمتنعــت  مــن احلكــم العثــاين وبالت
التأييــد  بإعطــاء  االيرانيــة  احلكومــة 
لتلــك االســباب :ومنهــا العنجهيــة 
الشاهنشــاهية يف نظرهتــا اىل جراهنــا 
بأهنــا هــي أالقــدم وهــي األفضــل 
وبالتــايل ال يــروق هلــا حكومــة هلــا نظام 
ــراق  ــم يف الع ــان حتك ــي وبرمل ديمقراط
األجنبيــة  االمتيــازات  قضيــة  ،وأن 
التــي مل حيصــل عليهــا رعايــا بــاد 
فــارس يف العــراق ،يف دفــع صحافــة 
ــتفزازية  ــاالت اس ــر مق ــن اىل ن اجلانب
ــك ان  ــاف اىل ذل ــا ، يض ــق كل منه بح
ممثــل احلكومــة الفارســية يف عصبــة 
األمــم هاجــم السياســة العراقيــة يف 17 
ــوع  ــول موض ــدة ح ــول 1924 بش أيل
ــا  ــى ان الرعاي ــتندًا ع ــازات ، مس االمتي
ــازات  ــون باالمتي ــوا يتمتع ــرس كان الف
املمنوحــة لألجانــب مــن رعايــا الــدول 
الكــربى يف عهــد الدولــة العثانيــة التــي 

ــا )6(. ــزءًا منه ــراق ج كان الع
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ــون  ــة ك ــس يف حمل ــراين لي ــاء االي االدع
ــن  ــدار م ــداك ت ــة أن ــة العراقي احلكوم
ــك  ــع ذل ــاين، وم ــم الربيط ــل احلاك قب
رفضهــا  العراقيــة   الســلطة  بــررت 
لطلــب احلكومــة الفارســية يف احلصــول 
لعــدم  لرعاياهــا  األمتيــازات  عــى 
اعــراف حكومــة فــارس باحلكومــة 
العراقيــة، وكذلــك ليــس مــن مصلحــة 
ألهنــا  األمتيــازات  أعطــاء  العــراق 
اىل  العراقيــن  بعــض  تدفــع  ســوف 
التجنــس باجلنســية الفارســية فضــآ 
ــن يف  ــن املقيم ــع العراقي ــدم متت ــن ع ع
بــاد فــارس باألمتيــازات القضائيــة 
فــارس  دولــة  متنحهــا  كانــت  التــي 
فيهــا  املقيمــن  العثانيــن  للرعايــا 
فــارس   حكومــة  أتصــال  كذلــك 
ــا  ــاين وجتاهله ــامي الربيط ــد الس باملعتم
ــر  ــبب تأخ ــة ،وأن س ــة العراقي احلكوم
العــراق عــن تنفيــذ التزاماتــه أمــام 
ــارات  ــة األعتب ــق جمموع ــران )7(،وف أي
هــذا  ،ومــع  والدبلاســية  السياســية 
ــاع  ــن اقن ــة م ــة العراقي ــت احلكوم متكن
تلــك  بالغــاء  الربيطانيــة  احلكومــة 

. األتفاقيــة 
العــراق  طالــب  حــال  أي  وعــى 
 17 يف  األوىل  مذكرتــن  يف  بريطانيــا 
تريــن الثــاين 1928 والثانيــة يف 25 
تريــن الثــاين 1928 بالغــاء األتفاقيــة 
ــه  ــنى ل ــا ، ليتس ــودة بينه ــة املعق العدلي
الغــاء األمتيــازات املمنوحــة لألجانــب 
تلــك  مــن  األوىل  املــادة  يف  الــواردة 
األتفاقيــة)8(  ،حينهــا ارســلت بريطانيــا 
مذكــرة اىل عصبــة األمــم املتحــدة يف 
16 شــباط 1929  فوافقــت العصبــة يف  
4 آذار  1929  عــى اســتبدال األتفاقيــة 
ــا  ــى فيه ــدة تلغ ــة جدي ــة بأتفاقي العدلي
ويتســاوى   ، األجنبيــة  األمتيــازات 
ــم  ــا فيه ــوق ب ــب يف احلق ــا األجان فيه
رعايــا أيــران يف العــراق   بعــد حصوهلــا 
عــى بعــض االمتيــازات مــن احلكومــة 
ــران   ــت أي ــا ،رحب ــن جانبه ــة م العراقي
عصبــة  لــدى  عــى لســان مندوهبــا 
يف  اصدرتــه  الــذي  بقرارهــا  األمــم 
29 آذار 1929 ، كــا ان شــاه ايــران 
ــذه  ــل هب ــك فيص ــة اىل املل ــل برقي ارس
ــة ،  ــة مماثل ــك بربقي ــه املل ــبة وبادل املناس
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األمــر الــذي مهــد الطريــق اىل اعــراف 
حكومــة فــارس باململكــة العراقيــة)9( .
رئيــس  حيــدر)01(  رســتم  قــام  أذ  
ــن  ــدًا م ــي موف ــي العراق ــوان امللك الدي
ــخ   ــران بتاري ــارة طه ــل بزي ــك فيص املل
ــم  ــرض تقدي ــان    1929 ، لغ 20 نيس
الشــكر اىل شــاه ايــران عــى برقيــة 
التهنئــة التــي بعثهــا اىل امللــك ،وكذلــك 
لتلقــي اعــراف احلكومــة الفارســية 
الوفــد  مقابلــة  وبعــد   . بالعــراق 
ــراين  العراقــي مــع رئيــس الــوزراء االي
يف 25 نيســان  1929 ،قــدم األخــر 
اعرافــه باحلكومــة العراقيــة ، ثــم عــاد 
الوفــد العراقــي وبصحبتــه رســالة مــن 
ــن  ــد حس ــل تؤك ــك فيص ــاه اىل املل الش

ــن. ــن البلدي ــة ب الرابط
عنايــة  الفارســية  احلكومــة  ارســلت 
ــا يف  ــوض هل ــر مف ــان كأول وزي اهلل خ
العــراق ، فقــام بأجــراء مفاوضــات مــع 
ــن  ــاق ب ــد أتف ــة لعق ــة العراقي احلكوم
ــاق  ــع االتف ــم توقي ــًا ت ــن وفع اجلانب
ــه  ــرض  من يف 11 آب 1929 وكان الغ
ــى  ــن ع ــل البلدي ــي وقناص ــة ممث معامل

ــا  ــة رعاي ــك معامل ــواء ،وكذل ــد س ح
ــهيل  ــن تس ــًا ع ــل ، فض ــن باملث الطرف
العــراق  اىل  االيرانيــة  الصــادرات 
وبالعكــس وكانــت مــدة االتفاقيــة ســنة 
واحــدة جتــدد يف ختــام كل ســتة اشــهر 

ــن)11( . ــة الطرف ــد موافق بع
ايــران  اعــراف  مــن  الرغــم  عــى 
ــام عاقــات دبلوماســية  بالعــراق ، وقي
ــرف  ــران مل تع ــن، اال ان اي ــن البلدي ب
ــراق  ــن الع ــا وب ــدود بينه ــة احل برعي
، تلــك احلــدود القائمــة عــى بنــود 
»معاهــدة ارض روم الثانيــة«)21( لســنة 
1847 وبروتوكول القســطنطينية لســنة 
1913 وكذلــك حمــارض جلســات جلنــة 
ــية  ــة - الفارس ــدود العثاني ــد احل حتدي
ــح  ــد اتض ــنة 1913 - 1914 ، وق لس
ــلحة  ــال املس ــال األع ــن خ ــك م ذل
العــرب  شــط  يف  هبــا  قامــت  التــي 
وتعرضهــا للســفن العراقيــة ، وأنشــائها 
املخافــر داخــل األرايض العراقيــة، كــا 
ــراق يف  ــة الع ــى حص ــاوزت ع ــا جت اهن
ــركة)13(  . ــة املش ــاه األهنــر احلدودي مي
عضويــة  العــراق  دخــول  وعقــب 
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األول  تريــن   3 يف  األمــم  عصبــة 
1932 ، ارســل رضــا شــاه برقيــة هتنئــة 
اىل امللــك فيصــل هبــذه املناســبة ، وكان 
اىل  العــراق  انضــام  يف  يأمــل  الشــاه 
العصبــة ، مناســبة لتغيــر موقفــه بشــأن 
نظريــة خــط التالــوك)41(، والتنــازل 
اليــران عــن جــزء مــن حــدوده يف 
ــرف  ــأس الط ــد أن ي ــرب وبع ــط الع ش
ــراين مــن احلصــول عــى مكاســب  االي
ــال  ــن األع ــلة م ــام بسلس ــة ، ق اقليمي
احلــدود  طــول  عــى  واحلــوادث 
ــنوات  ــال الس ــة  خ ــة ـ االيراني العراقي
متثلــت   ،  1934 حتــى   1932 مــن 
ــن  ــب م ــلب والنه ــال بالس ــذه األع ه
ــن  ــقياء االيراني ــن األش ــات م جمموع
ــا  ــام رعاي ــا ق ــن ، ك ــق بنجوي يف مناط
حكومتهــم  مــن  وبتحريــض  ايــران 
باألعتــداء عــى األرايض العراقيــة يف 
ــال  ــتغاهلا . ويف جم ــارة وأس ــواء الع ل
ــاء  ــران ببن ــة ، قامــت اي األهنــر احلدودي
الســدود كــا هــو احلــال يف الســد الــذي 
أقامتــه عــى هنــر كنكــر ، الــذي تســبب 
يف جفــاف البســاتن يف منطقــة منــديل ، 

ــك  ــول تل ــرات ح ــت املذك ــد تبودل وق
ــل. ــؤِد اىل ح ــا مل ت ــوادث اال اهن احل

ــك  ــا  املل ــام هب ــي ق ــارة الت اال أن الزي
فيصــل االول اىل طهــران يف 22 نيســان 
رســمي  وفــد  وبصحبتــه   ،  1932
برئاســة رئيــس الــوزراء نــوري الســعيد 
،  فشــلت ألثــارة  ايــران موضــوع شــط 
ــا يف ان  ــن رغبته ــت ع ــرب ، وأعلن الع
 )THALWEG( يكــون خــط التالــوك
هــو خــط احلــدود بــن البلديــن ، اال ان 
امللــك فيصــل رفض حتقيــق رغبــة ايران 
ــًا  ــران مروع ــت اي ــا رفض ــذه ، ك ه
ــم  ــس يض ــكيل جمل ــأن تش ــا بش بريطاني
لصيانــة  وبريطانيــا  وايــران  العــراق 
 ، العــرب  شــط  يف  املاحــة  وتنظيــم 
ــان  ــق الطرف ــد اتف ــك فق ــدا ذل ــا ع وفي
ــمية  ــات رس ــول يف مفاوض ــى الدخ ع
ــن   ــن البلدي ــة ب ــاكل املتعلق ــأن املش بش
ومنهــا اتفاقيــات قضائيــة وتنظيميــة 
لســكان عــدد مــن ســكان احلــدود بــن 

ــن)15(. البلدي
ــي  ــوزراء العراق ــس ال ــام  رئي ــك ق كذل
نــوري الســعيد بزيــارة اىل طهــران يف 5 
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ــوادث  ــدد احل ــد جت ــس 1934، بع ماي
ــران  ــا اي ــت هب ــي قام ــات الت واخلروق
ــًا  ــة حام ــدود العراقي ــول احل ــى ط ع
رســالة مــن امللــك غــازي اىل شــاه 
ــريض  ــل م ــا اىل ح ــوه فيه ــران ، يدع اي
للقضايــا التــي مل حتــل منــذ زيــارة امللك 
فيصــل عــام 1932 اال ان زيــارة نــوري 
ــلت يف  ــة وفش ــؤِد اىل نتيج ــعيد مل ت الس
ــراق  ــعى الع ــذي يس ــدف ال ــق اهل حتقي
ــدم  ــى ع ــران ع ــبب ارصار اي ــه بس الي

ــدود)16( . ــة احل ــا برعي اعرافه
ويف الوقــت الــذي إشــتدت فيــه األزمــة 
عــى احلــدود بــن البلديــن ادعــت 
خــال  مــن  األخــرى،  هــي  ايــران 
املذكــرات التــي بعثتهــا اىل احلكومــة 
العراقيــة ، ان العشــائر العراقيــة قــد 
ــا  ــي تبنيه ــدود الت ــم الس ــت بتهدي قام
ان  كــا   ، اراضيهــا  داخــل  ايــران 
العــراق قــد اقــام حشــودًا عســكرية يف 
ــرات  ــاك طائ ــة ، وان هن ــة زرباطي منطق
عراقيــة ختــرق احلــدود االيرانيــة ،اال ان 
ــة  ــن امهي ــل م ــد قل ــي ق ــرف العراق الط
ــا  ــا مبالغ ــة وعده ــاءات االيراني االدع

العراقيــة  احلكومــة  واكــدت   ، فيهــا 
باهنــا كانــت تعطــي األوامــر اىل ســلطة 
الطــران العراقيــة والربيطانيــة عــى 
حــد ســواء بعــدم جتــاوز احلــدود (71( .
ــه  ــأس العــراق  حلــل خافات وعندمــا ي
مــع ايــران  ، وان مشــاكل احلــدود التــي 
تثرهــا ايــران ظلــت مســتمرة ، قــرر يف 
25  تريــن األول  1934 رفع شــكوى 
اىل عصبــة األمــم حــول تلــك املشــاكل 
، مــع ابقــاء البــاب مفتوحــًا امــام ايــران 
حلــل  التوصــل  اىل  رغبتهــا  حــال  يف 
اخلافــات واملشــاكل القائمــة بينهــا 
وبــن العــراق عــن طريــق املفاوضــات 

ــارشة)18(. املب
رفــع   1934 الثــاين  تريــن   29 ويف 
نــوري  العراقــي  اخلارجيــة  وزيــر 
الســعيد مذكــرة اىل الســكرتر العــام 
شــكوى  تضمنــت   ، األمــم  لعصبــة 
ــوم  ــي تق ــاكات الت ــن االنته ــراق ع الع
ــيادة  ــد س ــة ض ــة االيراني ــا احلكوم هب
وزارة  ارســلت  كــا   ، العــراق)91( 
اخلارجيــة يف 2 كانــون الثــاين 1935 
اىل جملــس عصبــة األمــم وثائــق رســمية 
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ــن  ــا م ــع عليه ــات املوق ــأن االتفاق بش
ــة  ــة العثاني ــية والدول ــة الفارس احلكوم
حــول طبيعــة احلــدود والتــي ال تعــرف 

ــاه)20( . ــة الش ــا حكوم هب
املمثــل  اىل  العصبــة   جملــس  اوعــز 
دراســة  لويــزي  البــارون  اإليطــايل 
العراقــي  اجلانبــن  مــع  املشــكلة 
ــج  ــم نتائ ــم تقدي ــن ث ــراين ، وم واالي
ــل  ــي يتوص ــات الت ــة والتوصي الدراس
وفعــًا   ، العصبــة  جملــس  اىل  اليهــا 
احلكومتــن  بممثــي  لويــزي  اتصــل 
العراقيــة وااليرانيــة ، وجــرت حمادثــات 
ــن  ــباط 1935 ، مل يتمك ــا يف ش يف روم
تســوية  اىل  التوصــل  الطرفــان  فيهــا 
يف  حمادثــات  جــرت  ثــم   ، مقبولــة 
اتفــق   ،  1935 مايــس    4 يف  جنيــف 
ــا  ــل مفاوضاهت ــى نق ــان ع ــا اجلانب فيه

. اىل عاصمتي البلدين)21( 
تعــد مشــكلة احلــدود الدوليــة مــن أهم 
ــا  ــا ، ألهن ــة وأعقده ــكات الدولي املش
ــة  ــات الدولي ــي للمنازع ــدر رئي مص
ــق  ــا تتعل ــة ألهن ــكلة عام ــى مش ، وه
بســيادة كل دولــة مــن الــدول املجــاورة 

ــامل  ــن دول الع ــرًا م ــرى ، وأن كث األخ
مل تفصــل يف موضــوع احلــدود مــع 
جاراهتــا بســبب عــدم االتفــاق الناجــم 
ــدول  ــن ال ــعية ب ــع التوس ــن املطام ع
ــاف  ــة أو اخت ــات العقائدي واالختاف

ــا)22(. ــية فيه ــم السياس النظ
الوفــد  ســافر   1935 ايلــول   6 ويف 
العراقــي اىل جنيــف ، ليعــرض عــى 
املفاوضــات  نتائــج  العصبــة  جملــس 
ــع  ــة م ــة العراقي ــا احلكوم ــي اجرهت الت
احلكومــة االيرانيــة ، وهنــاك اســتؤنفت 
املفاوضــات بــن الوفديــن العراقــي 
ــًا،  ــف ايض ــد يف جني ــراين املتواج واالي
ــكواه  ــراق ش ــحب الع ــا س ــى اثره وع
مــن جملــس العصبــة يف 4 تريــن الثــاين 
1935 ، عــى ان تســتمر املفاوضــات 
ــون  ــن ، ويف 7 كان ــن البلدي ــارشة ب املب
وفــد  بغــداد  وصــل   ،  1935 االول 
مــن  املفاوضــات  ليســتكمل  ايــراين 
ــن  ــدود ، لك ــاكل احل ــوية مش ــل تس اج
ــان  ــران يف 18 نيس ــاد اىل طه ــد ع الوف
احلكومــة  أنشــغال  بســبب   ،  1936
العراقيــة يف انتفاضــة الفــرات األوســط 
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)23( وانقــاب بكــر صدقــي( 42( .
هلــذا تعثــرت فيــه املفاوضــات العراقيــة 
اخلافــات  تســوية  بشــأن  االيرانيــة 
ــرب  ــط الع ــدود وش ــألة احل ــول مس ح
املفاوضــات  تلــك  اوشــكت  بــل   ،
ــة  ــة العراقي ــف ألن احلكوم ــى التوق ع
التــي ســبقت االنقــاب ابــدت الشــدة 
يف عــدم التفريــط باحلقــوق العراقيــة 
ــة  ــازات اقليمي ــران امتي ــح اي ــدم من وع
عــى حســاب ســيادة العــراق الوطنيــة ، 
وخاصــة فيــا خيــص شــط العــرب كــا 
ــة  ــع سياس ــًا تتب ــت دوم ــران كان ان اي
،حــاول  كلــا  مطالبهــا  يف  التوســع 
العــراق اجيــاد خمــرج يف التوصــل اىل 
حــل األزمــة الناشــئة بســبب اخلافــات 
احلدوديــة ،ويف حماولــة منهــا الســتغال 
االنقــاب  عــن  الناشــئة  الفرصــة 
ــه  ــزت ان تنال ــا عج ــى م ــول ع واحلص
الــوزراء  جملــس  عقــد   ، الســابق  يف 
ــاه  ــة الش ــة برئاس ــة طارئ ــراين جلس االي
أثــر تأليــف الــوزارة العراقيــة اجلديــدة ، 
اســتعرض خاهلــا العاقــات العراقيــة 
االيرانيــة ، وتقــرر فيهــا تكليــف وزيــر 

ــران  ــر اي ــربق اىل وزي ــأن ي ــة ب الداخلي
مــع  لاجتــاع  بغــداد  يف  املفــوض 
حكمــت  العراقــي  الــوزراء  رئيــس 
اخلطــوات  عــن  والســؤال  ســليان 
التــي تتخذهــا احلكومــة العراقيــة يف 
مســألة اخلــاف ومــا يــراه العــراق 
ــم  ــد ان ت ــة وبع ــك األزم ــل لتل ــن ح م
ــوض  ــران املف ــر اي ــن وزي ــاع ب االجت
يف العــراق ورئيــس الــوزراء العراقــي ، 
ابلــغ األخــر الوزيــر االيــراين ان يــربق 
ــتعداد  ــن اس ــران ع ــه يف طه اىل حكومت
ــه  ــدم ب ــراح تتق ــول أي اق ــراق لقب الع
ايــران لفــض اخلــاف املزمــن بــن 

البلديــن)52(.
ارساع  يف  عوامــل  عــدة  اســهمت 
ــل اىل  ــو التوص ــة نح ــة العراقي احلكوم
حــل خافــات العــراق مــع ايــران 
الــذي  االيــراين  الضغــط  نتيجــة   ،
يف  العراقيــة  احلكومــة  لــه  تعرضــت 
حماولــة مــن ايــران للحصــول عــى 
اكــرب قــدر ممكــن مــن املكاســب يف 
حكومــة  واســتغال  العــرب  شــط 
ــن  ــج م ــور النات ــع املتده ــاه الوض الش
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ــي  ــدة الت ــوزارة اجلدي ــس ال ــدم جتان ع
ــد  ــليان )62(، وق ــت س ــها حكم يرأس
كان لنشــاط الدوائــر السياســية الركيــة 
ــة  ــى السياس ــر ع ــغ يف التأث ــر البال األث
ــا  ــل دفعه ــن اج ــة م ــة اخلارجي العراقي
ــكلة  ــي ملش ــل هنائ ــى ح ــة ع اىل املوافق
احلــدود العراقيــة- االيرانيــة ، ومــن 
ــم  ــي تزع ــاق الت ــا اىل امليث ــم انضامه ث

تركيــا انشــائه )72(.
حزيــران    26 يف  الدولتــان  توصلــت 
احلــدود  معاهــدة  أبــرام  اىل   1937
والربتوكــوالت امللحقــة هبــا يف أعقــاب 
واتصــاالت  وزيــارات  مفاوضــات 
الركيــة  اجلمهوريــة  فيهــا  أســهمت 
فرصــة  أن  املراقبــن  معظــم  وظــن 
حتســن العاقــات بــن العــراق وايــران 
أصبحــت جيــدة وأن هــذه املعاهــدة 
ــى  ــن تبق ــن الطرف ــدود ب ــص أن احل تن
ــة  ــى الضف ــُا ع ــد أساس ــة متت يف املنطق
ــراق  ــرب وأن الع ــط الع ــة لش اإليراني
النهــر  جمــرى  كامــل  عــى  يســيطر 
ــن  ــض االماك ــدى بع ــا ع ــي م املاح
املعينــة بــا يســمى )وفــاق الــرق 

ــى  ــات ،ع ــرت املفاوض ــط وج األوس
الرغــم مــن اصــدر امللــك غــازي ارادة 
ــة  ــر اخلارجي ــا وزي ــول فيه ــة خ ملكي
املعاهــدة  ابــرام  األصيــل  ناجــي 
األخــر  فوقعهــا   ، عليهــا  والتوقيــع 
عــن  وقعهــا  فيــا  األوىل  باحلــروف 
ــوض يف  ــا املف ــراين وزيره ــب االي اجلان
بغــداد ، ويف  اليــوم التــايل أختــذ جملــس 
ــد  ــف وف ــرارًا بتألي ــي ق ــوزراء العراق ال
اخلارجيــة  وزيــر  برئاســة  ايــران  اىل 
ــورة  ــدة املذك ــع املعاه ــل توقي ــن اج م
ــداء  ــدم اعت ــدة ع ــن معاه ــًا ع ، فض
عليهــا  املوقــع  التحكيــم  ومعاهــدة 
كــا   ، جنيــف  يف  األوىل  باألحــرف 
خــول وزيــر اخلارجيــة حــق املفاوضــة 
بحســن  املتعلقــة  االتفاقيــة  حــول 
اجلــوار والشــؤون القنصليــة واســرداد 
واملاحــة )82( والقضــاء  املجرمــن 
ــدود  ــدة ح ــربت أول معاه ــي اعت والت
باملعنــى الصحيــح واختــذت  أساســّا 
ــث  ــا ،حي ــة هل ــدود التالي ــدات احل ملعاه
ــن  ــن الدولت ــدود ب ــط احل ــت خ عرف
مــن أولــه اىل أخــره ، وقــد أّقــرت 
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هــذا التعريــف كل مــن معاهــدة صلــح 
كــردن لســنة 1746 ومعاهــدة أرض 
ــذه  ــن ه ــنة 1723 ولك روم األوىل لس
املعاهــدات وأن جــاءت بتعريــف اخلــط 
ــاء  ــف ج ــذا التعري ــد أن ه ــدود بي احل
ــه  ــة وحييط ــوزه الدق ــّا تع ــّا مبه غامض

   .)92( االلتبــاس 
تعــد مســألة حتديــد احلــدود والتــي 
أشــكال  أوجــدت  البــر  أقامهــا 
عديــدة ومتنوعــة مــن التوتــر وحتولــت 
ــا ،  ــة هل ــروب ال هناي ــب اىل ح يف الغال
ــا  ــدود واقتحامه ــك احل ــن تل ــّا ع دفاع
وتغرهــا  واجتيازهــا  ونقلهــا  هلــا 
ــًا  وأنكارهــا أو االســتياء عليهــا وغالب
ــات  ــن املواجه ــاالت م ــا أدى اىل ح م

.  )03( احلربيــة 
ويف 28 حزيــران وصــل الوفــد العراقي 
ــن  ــدة ب ــت املعاه ــث وقع ــران حي طه
احلكومتــن العراقيــة وااليرانيــة يف 4 
ــد  ــا بع ــت في ــي عرف ــوز 1937 والت مت
ــن  ــا ع ــد وقعه ــدة 1937 ، وق بمعاه
اخلارجيــة  وزيــر  العراقــي  اجلانــب 
عــن  وقعهــا  فيــا  األصيــل  ناجــي 

خارجيتهــا  وزيــر  االيــراين  اجلانــب 
ــام  ــة اهلل ســميعي . وبعــد اربعــة اي عناي
ــورة أي يف  ــدة املذك ــع املعاه ــن توقي م
ــوم  8 متــوز 1937 تــم التوقيــع عــى  ي
عقــد ميثــاق ســعد آبــاد ،الــذي تزعمتــه 
تركيــا والــذي ضــم اضافــة لركيــا كل 
مــن العــراق وايــران وافغانســتان)31( .
ــام)32(  ــدة ع ــع معاه ــر توقي ــى اث وع
1937 بــن العــراق وايــران ، فقــد تــم 
ــن  ــن البلدي ــة ب ــدة صداق ــد معاه عق
ومعاهــدة   1937 ســنة  متــوز   18 يف 
اخــرى بينهــا حلــل النزاعــات بالطــرق 
الســلمية يف 24 متــوز1937 واتفــاق 
خــاص لتنظيــم اعــال جلنــة حتديــد 
احلــدود العراقيــة االيرانيــة يف 8 كانــون 

)33(    1937 االول 
 1937 معاهــدة  نصــوص  كانــت 
ــم  ــى تنظي ــة ع ــا الثالث ــص يف مادهت تن
ــة  ــدود العراقي ــط احل ــة ختطي ــال جلن اع
االيرانيــة ، ومــن اجــل ذلــك وقــع 
وزيــر اخلارجيــة العراقــي ووزيــر ايــران 
ــون االول  ــداد يف 8 كان ــوض يف بغ املف
ــف  ــأن ، وال ــذا الش ــة هب 1938 اتفاقي
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البلــدان جلــان مشــركة بــارشت اعاهلــا 
لكــن   ،  )1(1938 االول  كانــون  يف 
ــار 1940  ــت يف آي ــان توقف ــك اللج تل
ــاط  ــذي اح ــدويل ال ــرف ال ــبب الظ بس
باملنطقــة)34( . لكــن أيــران رفضــت عام 
1941  املعاهــدة نتيجــة احلــرب العاملية 
الثانيــة عــام 1939 وخضــوع شــط 
العــرب لســيطرة بريطانيــة )53(  وبــا ان 
ــن  ــزل ع ــا بمع ــران مل يكون ــراق واي الع
التطــورات السياســية التــي شــهدها 
ــرب  ــك احل ــدالع تل ــر ان ــى اث ــامل ع الع
، فقــد تعــرض البلــدان اىل ضغــوط 
شــديدة مــن قــوات احللفــاء)36( وعــى 
ــد  ــة املؤي ــة العراقي ــف احلكوم ــر موق اث
للحلفــاء نتيجــة ارتباطهــا مــع بريطانيــا 
يف معاهــدة عــام 1930 ، ونتيجــة تأثــر 
الشــخصيات القوميــة العربيــة التــي 
جلــأت اىل العــراق واســهامها الفعــال يف 
صنــع القــرار الســيايس وخاصــة داخــل 
ــك  ــد ادى ذل ــكرية ، فق ــة العس املؤسس
ــش  ــادة اجلي ــض ق ــام بع ــر اىل قي األم
وتشــكيل   1941 مايــس   2 بحركــة 
برئاســة  الوطنــي  الدفــاع  حكومــة 

ــاين)37( . ــايل الكي ــيد ع رش
وعــى الرغــم مــن التقــارب الــذي 
العراقيــة  احلكومتــن  بــن  حصــل 
وااليرانيــة بعــد توقيعهــا معاهدة ســعد 
ــه  ــارب صاحب ــك التق ــاد ، اال ان ذل آب
ــا  ــع بريطاني ــران م ــة اي ــدًا يف عاق تباع
ــة  ــة الربيطاني ــات السياس ــة توجه نتيج
ازاء احلكومــة االيرانيــة ، بســبب تعــاون 
األخــرة مــع املانيــا وخاصــة يف املجــال 
العســكري ، األمــر الــذي جعــل ايــران 
تنظــر بعــن الرضــا نحــو حركــة مايــس 
يف العــراق باعتبارهــا حركــة وطنيــة 
هتــدف اىل التخلــص مــن االســتعار 
الربيطــاين واضعــاف هيبتــه عــن طريــق 
التأييــد  ان  ،اال  األملــان  مــع  تعاوهنــا 
االيــراين للحركــة مل يكــن واضحــًا بــل 

ــت)38(. ــزم الصم الت
الوطنــي  الدفــاع  حكومــة  اوفــدت 
طالــب مشــتاق ليكــون منســقًا هلــا مــع 
الســفارة األملانيــة يف طهــران مــن اجــل 
احلصــول عــى املســاعدات األملانيــة 
ــوات  ــام الق ــهيات ام ــم التس ، وتقدي
املطــارات  الســتخدامها  األملانيــة 
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الشــاه  العتقــاد  كان  كــا   ، العراقيــة 
بانتصــار القــوات األملانيــة عــى قــوات 
احللفــاء يف أكثــر مــن موقعــة هنايــة 
اىل  دفعــه  الــذي  األمــر   ، لربيطانيــا 
ــاين  ــايل الكي ــيد ع ــع رش ــاون م التع
ــاز  ــة باجتي ــادة احلرك ــه ولق ــاح ل والس
احلــدود االيرانيــة يف 29 مايــس 1941 
، حينــا إقربــت القــوات الربيطانيــة 

مــن بغــداد)39( .
ــران  ــب اي ــن جان ــر م ــر خط ويف تطوي
مايــس  حركــة  قــادة  ايــران  ّعــدت 
وســمحت  اراضيهــا  يف  الجئــن 
الســيايس  نشــاطهم  بمارســة  هلــم 
ــم  ــدف اىل تنظي ــذي هي ــكري ال والعس
ــن  ــراق40( (، لك ــة يف الع ــة رسي مقاوم
تســارع األحــداث حــال دون ذلــك  
كــا ان فشــل احلركــة منــع طالــب 
اعتــاده  اوراق  تقديــم  مــن  مشــتاق 
العراقيــة  الســفارة  بأعــال  كقائــم 
شــاكر  بقــى  حــن  يف   ، طهــران  يف 
ــال  ــم بأع ــه كقائ ــوادي41 ((يف منصب ال
الســفارة العراقيــة وهــو املنصــب الــذي 
كان يشــغله قبــل قيــام احلركــة)42(.

طالبــت ايران يف 4 نيســان 1949 بإعادة 
حتديــد  بلجنــة  اخلاصــة  املباحثــات 
احلــدود التــي توقفــت جــراء تلــك 
ــراين  ــر االي ــدم الوزي ــد ق ــرب ، فق احل
ضمنهــا  مذكــرة  بغــداد  يف  املفــوض 
ــا  ــي رفضه ــب الت ــن املطالي ــة م جمموع
العــراق كوهنــا تتعــارض واملصلحــة 
ــك  ــن ذل ــدالً م ــة ، وب ــة العراقي الوطني
15متــوز1950  يف  العــراق  قــدم 
ــا  ــة ضمنه ــة االيراني ــرة اىل احلكوم مذك
ــن  ــظ كل م ــا : ان حيتف ــن اوالمه مبدأي
ــام  ــى اقس ــيادته ع ــران بس ــراق واي الع
ــي  ــه والت ــي يف منطقت ــرب الت ــط الع ش
ــام 1937  ــدة ع ــب معاه ــرت بموج أق
، وثانيهــا:ان تكــون صاحيــة جلنــة 
حتديــد احلــدود التــي اقــرت ســابقًا 
قبلــت  وقــد  تنفيذيــة   ال  استشــارية 
ايــران املبــدأ األول ، لكنهــا رفضــت 

الثــاين)43(..
احلكومــة  أثــارت   1955 ســنة  ويف 
اخلامســة  املــادة  موضــوع  االيرانيــة 
رغبتهــا  عــى  وبنــاء  الذكــر،  املــارة 
احلكومتــن  مــن  وفــدان  أجتمــع 
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طهــران  يف  وااليرانيــة  العراقيــة 
وتوصــا اىل أتفــاق هبــذا الشــأن ، لكــن 
ايــران غــرت رأهيــا فيــا بعــد ومل حتــر 
ــذ األتفــاق)44( . ــاع املقــرر لتنفي األجت
عــاود العــراق مناقشــة تســوية احلــدود 
نــوري  العــراق  وزراء  رئيــس  بــن 
الســعيد ورئيــس وزراء ايــران منوشــهر 
اقبــال ، أثنــاء أنعقــاد املجلــس الــوزاري 
ــام 1957  ــي ع ــداد يف كراچ ــف بغ حلل
ــبة  ــغ املناس ــاد الصي ــل اجي ــن اج ،، وم
ــس  ــرح رئي ــة اق ــاكل املعلق ــل املش حل
خبــر  تعيــن  العراقــي  الــوزراء 
جلنــة  معاونــة  يف  يســاهم  ســويدي 
ــة  ــا يف تأدي ــاء قيامه ــدود اثن ــد احل حتدي
ــراين  ــب االي ــق اجلان ــد واف ــا . وق اعاهل
العــراق  وزراء  رئيــس  اقــراح  عــى 
اجلانبــن  بــن  املذكــرات  وتبودلــت 
هبــذا الشــأن حتــى جــاءت زيــارة امللك 
فيصــل الثــاين  اىل طهــران يف العــام 
نفســه لتســهم يف التوصــل اىل اقــرار 
االتفــاق الــذي يدعــو اىل ارشاك حمكــم 
مــن احلكومــة الســويدية كــي يســهم يف 
العمــل اىل جانــب جلنــة حتديــد احلــدود 

املشــار اليهــا ســابقًا ، ويف العــام 1958 
تــم تعيــن املحكــم الســويدي كــا تــم 
تعيــن ممثــي البلديــن الذيــن ســيعملون 
يف اللجنــة لكــن الســفارة الســويدية 
ــن  ــم ل ــأن املحك ــت ب ــران أعلن يف طه
ــن  ــدء تري ــى ب ــور حت ــتطيع احلض يس
الثــاين مــن العــام نفســه ، ويف 14 متــوز 
1958 قامــت الثــورة العراقيــة واطيــح 
بالنظــام امللكــي ، ونتيجــة لذلــك فقــد 
الســويدي   املحكــم  اســتدعاء  اجــل 

.  )45(
  املبحــث الثــاين :موقــف احلكومــة 
ــة مــن هتجــر هيــود العــراق اىل  االيراني

ــطن  فلس
ــاهية  ــة الشاهنش ــف احلكوم ــر موق تغ
ــرن  ــات الق ــذ أربعين ــراق من ــاه الع اجت
ــي  ــن الداخ ــى الصعيدي ــن  ع العري
لصالــح  كبــر  بشــكل  واخلارجــي 
احلركــة الصهيونيــة)64(  اصبحــت ايــران 
خاضعــة بشــكل او بأخــر اىل الدولتــن 
يف  الصهيــوين  الكيــان  تبنتــا  اللتــن 
ــس كل  ــه ، فانعك ــاع عن ــوده والدف وج
ــة  ــة الصهيوني ــى احلرك ــا ع ــك اجيابي ذل
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يف ايــران والعــراق عــى حــد ســواء 
،الســيا عندمــا تــوىل حممــد رضــا شــاه  
زمــام االمــور يف ايــران يف الســابع عــر 
ــار  ــد اجب ــام 1941 ،بع ــول ع ــن ايل م
احللفــاء وبالتحديــد »بريطانيــا واالحتــاد 
الســوفيتي« ألبيــه التنــازل عــن العــرش 
عــى اعتبــار انــه متعــاون مــع املانيــا)74(
واصبحــت محايــة وديمومــة النظــام 
السياســة  اولويــات  مــن  االيــراين 
ممــا  واالمريكيــة)84(،  الربيطانيــة 
ــذي  ــدور ال ــى ال ــوح ع ــس بوض انعك
لتهجــر  دعمهــا  يف  ايــران  مارســته 
اســهم  وقــد   ، فلســطن  اىل  اليهــود 
ــع  ــوا م ــن دخل ــة الذي ــود الصهاين اجلن
عــام  ايــران  اىل  الربيطانيــة  القــوات 
ــة  1941 ، يف تنشــيط احلركــة الصهيوني
ــات  ــران مجعي ــل اي ــربزت داخ ــا، ف فيه
صهيونيــة تعمــل لتهجــر اليهــود اىل 

 . فلســطن)94( 
هلــذا ســمحت الســلطات االيرانيــة 
النشــاط الصهيــوين بقــدر  بمارســة 
كبــر مــن احلريــة ، ومــن بــن العوامــل 
االيرانيــن  اليهــود  شــجعت  التــي 

ــه  ــوين ان ــاط الصهي ــة النش ــى ممارس ع
إتيحــت هلــم فرصــة عقــد لقــاءات 
مــن  اليهــود  الاجئــن  مــع  كثــرة 
اوربــا، ومنــدويب االســتيطان الصهيوين 
يف فلســطن ، كــا ســمحت الســلطة يف 
ــة  ــة اليهودي ــام 1942 للوكال ــان ع نيس
 ، طهــران  يف  هلــا  مكتــب  بتأســيس 
ــي  ــول مبعوث ــه وص ــام ذات ــهد الع وش
حركــة )الطليعــي( وحــركات الشــباب 
ــة  ــطن اىل العاصم ــن فلس ــوين م الصهي

االيرانيــة طهــران)05( . 
العــراق نبــه ايــران مــن اتســاع النشــاط 
للخطــر  وحذرهتــا  فيهــا  الصهيــوين 
الكبــر الــذي هيــدد البلديــن لقيــام 
هــذه اجلمعيــات واســتمرارها يف هتجــر 
اليهــود اىل فلســطن ، ودعتهــا للتعــاون 
ــل  ــص عم ــا خي ــات في ــادل املعلوم وتب
هــذه اجلمعيــات وخصوصــًا )اجلمعيــة 
الصهيونيــة االيرانيــة( دفعــًا للنتائــج 
تفادهيــا)15(  هيمهــا  التــي  الوخيمــة 
العراقيــة  . وقــد وجــدت احلكومــة 
ايــران  يف  الصهيــوين  النشــاط  ان 
ــد ان  ــراق ، بع ــود الع ــى هي ــس ع انعك
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ــا  ــم الرعاي ــاطه لض ــد يف نش ــذ يمت اخ
ــا  ــود( فيه ــورين )اليه ــن والس العراقي
اىل اجلمعيــات الصهيونيــة ، واســتطاعوا 
ــودي  ــر )146( هي ــنتن هتج ــال س خ
اىل فلســطن بطريقــة غــر مروعــة 
طريــق–  خاصــة  ببواخــر  ســالكن 
اخلليــج العــريب – خليــج عــان – البحر 
العــريب – خليــج عــدن – البحــر األمحــر 
ــا)25( .  ــا – حيف ــويس – ياف ــاة الس – قن
ــل  ــة بتضلي ــلطات االيراني ــت الس اتبع
خــال  مــن  العراقيــة  الســلطات 
تزويدهــا بمعلومــات خاطئــة تتهــم 
يف  موجوديــن  عراقيــن  هيــود  فيهــا 
ايــران باالنخــراط بالنشــاط الصهيــوين 
ثبــت  التحقيقــات  بعــد  ولكــن   ،
للحكومــة العراقيــة خــاف مــا تدعيــه 
ــي  ــت تبغ ــا كان ــدو اهن ــران)35( ، ويب اي
ــا  ــن اوهل ــق أمري ــك حتقي ــن وراء ذل م
جترهيــا  التــي  التحقيقــات  اربــاك   :
احلكومــة العراقيــة ملواجهــة النشــاط 
الصهيــوين ونشــطاء احلركــة الصهيونيــة 
العراقيــة  احلكومــة  دفــع  والثــاين:   ،
بعــد  العراقيــن  اليهــود  اعتقــال  اىل 

ــم  ــار اهن ــى اعتب ــراق ع ــم اىل الع عودهت
ــاًء  ــة بن ــة الصهيوني ــاء احلرك ــن اعض م
ــر  ــم غ ــة وه ــات االيراني ــى املعلوم ع
ذلــك ، ممــا خيلــق اربــاكا لوضــع اليهــود 
ــن  ــم مهددي ــعارهم اهن ــراق واش يف الع
ســواء كانــوا متعاونــن مــع الصهيونيــة 

ــك .  ــر ذل او غ
بعــد اعــان الكيــان الصهيــوين )دولته( 
، كان وجــود الصهاينــة يف طهــران أمــرًا 
ــم يف  ــد منه ــن تواج ــواء مم ــًا ، س طبيعي
مهــات رســمية ، او املقيمــن فيهــا ملــدة 
طويلــة بحكــم ممارســتهم لانشــطة 
ســهل  ممــا  املختلفــة،  االقتصاديــة 
ارســال املبعوثــن الصهاينــة هلــذا البلــد 
ــة لتهجــر  لغــرض اختــاذه حمطــة انتقالي

ــطن)45( . ــراق اىل فلس ــود الع هي
وادى اعــراف ايــران رســميًا بارسائيــل 
يف  قويــة  فعــل  ردود  اىل   ،  )55(
ــة  ــت اجلهوري ــة فقطع ــار العربي االقط
ــران  ــع اي ــا م ــدة عاقاهت ــة املتح العربي
واصــدرت بيانــًا هبــذا الشــأن ، امــا 
ــدم  ــن ع ــم م ــى الرغ ــه ع ــراق فأن الع
قطعــه العاقــات معهــا اال انــه اســتنكر 
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هــذا االعــراف الن ايــران دولة مســلمة 
، واعرافهــا بارسائيــل يتناقــض مــع مــا 
متليــه روابــط الديــن والتاريــخ واملوقــع 
بينهــا  املتبادلــة  واملصالــح  اجلغــرايف 

وبــن االقطــار العربيــة )65( .
ايــران  يمنــع  فلــم  ذلــك  ومــع 
ــل  ــع ارسائي ــا م ــتمرار يف عاقاهت االس
ــد  ــًا ق ــًا رسي ــر ان اتفاق ــي ان نذك ويكف
ــر  ــا ّم ــل حين ــران وارسائي ــن اي عقــد ب
»بــن غوريــون »رئيــس وزراء ارسائيــل 
ــة اىل  ــو يف طريق ــران وه ــار طه يف مط
ــون االول  ــن كان ــادس م ــا يف الس بورم
تعزيــز  تضمــن   ، عــام1961م)75( 
االرسائيليــة،   – االيرانيــة  العاقــات 
الســافاك    ضبــاط  بعــض  وارســال 
لتدريبهــم  ابيــب  تــل  اىل  االيرانيــن 
هنــاك عــى احــدث االســاليب ملواجهــة 
احلــركات السياســية املناوئــة للنظــام يف 
ــوده  ــزب ت ــة ح ــران)85( ، وبخاص اي

.  )95(
امــا اهــم العوامــل التــي ســاعدت 
اســتخدام  عــى  الصهيونيــة  احلركــة 
ــراق  ــود الع ــر هي ــر لتهج ــران كمم اي

الــروح  انعــدام  هــي  فلســطن   اىل 
الدينيــة والوطنيــة لــدى املتعاونــن مــع 
الصهاينــة مــن االدالء واملهربــن وذلك 
بســبب اجلهــل املدقــع الــذي جعلهم ال 
يدركــون خطــورة عملهــم ومــا يلحقــه 
ــى  ــة ، بمعن ــح الوطني ــن رضر باملصال م
آخــر ان نجــاح احلركــة الصهيونيــة قــد 
تــم بفعــل اجلهــل والتخلــف وضحالــة 
ــلطات  ــي الس ــي وتراخ ــي الوطن الوع
العراقيــة يف اختــاذ االجــراءات الصارمــة 
ــن  ــب والقائم ــات التهري ــق عملي بح

ــا.  عليه
ــن  ــة م ــور ثاث ــران عب ــهل اي ــذا ّس وهل
ــة يف  ــة الرسي ــة الصهيوني ــاء احلرك اعض
ــاين  ــن الث ــران يف تري ــو اي ــراق نح الع
عــام 1948 ، وصــا اىل عبــادان يف 
كانــون االول مــن نفــس العــام مــع 
جهــاز الســلكي لغــرض تامــن اتصــال 
طهــران  يف  احلركتــن  بــن  مبــارش 

وبغــداد)06( .
مــا  املمتــدة  الفــرة  تكــون  بذلــك 
شــهدت  قــد   )1950-1946( بــن 
ــهمت  ــة اس ــة وخارجي ــل داخلي عوام
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ــراق  ــود يف الع ــع اليه ــل وض يف ختلخ
ــع  ــو واس ــى نح ــال ع ــحت املج ، وفس
للحركــة الصهيونيــة بدعــم بريطــاين 
مــن  إيرانيــة  وبمــؤازرة  امريكــي   –
ممارســة نشــاطها بحريــة كبــرة وفاعلــة 
ــر  ــرة غ ــق باهلج ــا يتعل ــًا في ، خصوص
الرعيــة . كــا ســامهت احــداث هــذه 
ــود  ــن اليه ــة ب ــدع العاق ــرة بتص الف
وبقيــة ابنــاء الشــعب ، بعــد ان نجحــت 
بــن  الفــارق  بإذابــة  الصهيونيــة 
ــن  ــم م ــوين ، وبالرغ ــودي والصهي اليه
ذلــك مل تكــن النتائــج فيــا خيــص خلــق 
ــرة  ــراق باهلج ــود الع ــة ليه ــة مجاعي رغب
ــال  ــة وآم ــوين متوافق ــان الصهي اىل الكي
ــا  ــة ، مم ــة الصهيوني ــات احلرك وطموح
دعاهــا للتفكــر جديــًا وبشــكل حاســم 
والواليــات  بريطانيــا  مــع  للتعــاون 
املتحــدة إلجيــاد وســيلة تقتلــع الطائفــة 
اليهوديــة مــن جذورهــا واجبارهــا عــى 
التوجــه اىل الكيــان الصهيوين ، مســتغلة 
ــف ارادة  ــرض ضع ــذا الغ ــق ه لتحقي
احلكــم امللكــي وخضوعهــا بشــكل 
ــة  ــة – االمريكي ــيطرة الربيطاني ــام للس ت

الداعمتــن للكيــان الصهيــوين )16(.
العراقــي  العــام  الــرأي  واســتنكر 
ــران عاقــات دبلوماســية مــع  اقامــة اي
ارسائيــل كــا شــنت الصحافــة العراقيــة 
ــاه،  ــة الش ــى حكوم ــديدة ع ــات ش مح
ــات  ــد العاق ــأنه أن يّعق ــن ش ــذا م وه
ــُا .  ــنجة أص ــة املتش ــة –اإليراني العراقي
ــة  ــات العراقي ــث: العاق ــث الثال املبح

ــوري ــد اجلمه ــة يف العه اإليراني
عــام  العــراق  يف  الثــورة  قيــام  ادى 
1958م اىل توتــر العاقــات بــن ايــران 
والعــراق وزاد يف توترهــا االرث الثقيــل 
ــت  ــي كان ــة الت ــاكل احلدودي ــن املش م
ــيا  ــورة الس ــام الث ــل قي ــا قب ــع بينه تق
يف منطقــة شــط العــرب ، وختوفــت 
ــاهبة  ــورة مش ــام ث ــن قي ــرًا م ــران كث اي
ــده  ــة ض ــج الدعاي ــذت تؤج ــا فأخ فيه
ــار  ــة االقط ــن بقي ــف ع ــراق خيتل ، فالع
دولــة  كونــه  حيــث  مــن  العربيــة 
خليجيــة كبــرة وقيــام الثــورة فيــه 
ــا  ــذا ف ــران ، ل ــى اي ــرًا ع ــكل خط يش
غــرو ان تتجــه ايــران ال خــذ تعهــد مــن 
الواليــات املتحــدة االمريكيــة للوقــوف 
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اىل جانبهــا ليــس يف حالــة تعرضهــا 
لعــدوان ســوفيتي فقــط ، بــل ضــد أي 

ــل)26( . ــي حمتم ــدوان عراق ع
مــع  ومتاشــيًا  ايــران  ســعت  حينهــا 
األعــراف  اىل  اخلاصــة  مصاحلهــا 
30متــوز   يف  اجلديــدة  باجلمهوريــة 
ــتعدادات  ــت األس ــا كان 1958  ، بعدم
الــدول  قــادة  مــن  انقــرة  يف  جتــري 
ــداد  ــف بغ ــاء يف حل ــامية األعض األس
لعقــد  افغانســتان   ، تركيــا   ، ايــران 
احللــف  قضايــا  يف  يبحــث  اجتــاع 
اىل  التوجــه  اجــل  مــن  وهييــئ  كــا 
األعتياديــة  الــدورة  لعقــد   ، لنــدن 
ــف  ــاء احلل ــاع اعض ــال س ــاك ، وح هن
نبــأ انــدالع الثــورة وتعــذر وصــول 
ــر  ــعيد، تغ ــوري الس ــل ون ــك فيص املل
األهتــام  مــن  األجتــاع  مضمــون 
ــم يف  ــاذ احلك ــام بأنق ــف اىل األهت باحلل
ــده  ــذي عق ــاع ال ــراق ، ويف األجت الع
ــادة  ــا ق ــوز1958 دع ــف يف 17 مت احلل
ــام  ــدة اىل القي ــات املتح ــف الوالي احلل
بعمــل عســكري مــن اجــل اعــادة 
العــراق  حكــم  اىل  امللكــي  النظــام 

ان  العــون  كافــة  بتقديــم  وتعهــدوا 
حصــل مثــل ذلــك العمــل.

اال ان احلكومــة الربيطانيــة واالمريكيــة 
ــرة ان  ــن يف انق ــادة املجتمع ــت الق ابلغ
احلكومــة العراقيــة قــد اعطــت املواثيــق 
التــي تدعــوا اىل االســتقرار واألمــن 
ــام  ــي القي ــن الداع ــس م ــك فلي ، لذل
بــأي عمــل عســكري ضدهــا  ،وعندمــا 
عــى  احلصــول  الثــورة   اســتطاعت 
ــة،  ــة واألجنبي ــدول العربي ــراف ال اع
مــن خــال البيــان الــذي اصدرتــه 
التمســك  اىل  فيــه  دعــت  والــذي 
ــات  ــي وبعاق ــراب العراق ــدة ال بوح
العربيــة  األقطــار  مــع  األخــوة 
بمبــادئء  واأللتــزام   ، واألســامية 
واحــرام   ، املتحــدة  األمــم  ميثــاق 
وقــرارات  واملعاهــدات  األتفاقــات 

مؤمتــر باندونــغ.
ــة  ــت احلكوم ــد اعرف ــك فق ــع ذل وم
ــد  ــوري اجلدي ــام اجلمه ــة بالنظ االيراني
متــوز  مــن  الثاثــن  يف  العــراق  يف 
الواليــات  اعــراف  قبــل   ، 1958م 
بــه  وبريطانيــا  االمريكيــة  املتحــدة 
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ــد  ــكري ض ــل العس ــتبعادمها العم واس
اجلمهوريــة العراقيــة )36( الهنــا ادركا 
ان أي تدخــل اجنبــي يف العــراق يدفــع 
النظــام  لالتفــاف حــول  العراقيــن 

اجلديــد يف بلدهــم )46( .
االعــراف  مــن  الرغــم  وعــى 
العراقيــة  باحلكومــة  االيــراين 
يمنــع  مل  ذلــك  ان  اال   ،  اجلديــدة 
نائــب رئيــس الــوزراء ووزيــر الداخليــة 
عبــد الســام حممــد عــارف مــن مهامجة 
جــرت   ، خطبــه  احــدى  يف  ايــران 
مظاهــرة معاديــة لنظــام الشــاه يف بغــداد 
يف التاســع عــر مــن آب 1958م ، 
ــة  ــة الكردي ــداد باللغ ــة بغ ــنت اذاع وش
محــات ألثــارة الكــرد االيرانيــن ضــد 

حكومتهــم )56( .
العراقيــة  احلكومــة  خصصــت  كــا 
دينــارًا  االف  اربعــة  قــدره  مبلغــًا 
الكرديــة  نــزود(  )جــوا  عشــائر  اىل 
العــراق  اىل  نزحــت  التــي  االيرانيــة 
وســكنت يف منطقــة حلبجــة التابعــة 
ــدد  ــغ ع ــي بل ــليانية والت ــواء الس اىل ل
االفــراد النازحــن منهــا مــا ينــوف 

هــذه  وعــد  شــخصًا   )396( عــى 
ــة  ــات الرسي ــن اخلدم ــات ضم املروف
لــواء  يف  الرطــة  قــوات  مليزانيــة 
ذلــك  وبســبب   ،  )66( الســليانية 
مذكــرة  االيرانيــة  احلكومــة  قدمــت 
ــا  ــة نبهته ــا العراقي ــاج اىل نظرهت احتج
فيهــا اىل خطــورة مثــل هــذه النشــاطات 
التــي تؤثــر ســلبًا عــى عاقــات اجلــوار 
 ، البلديــن  بــن  املشــرك  والتاريــخ 
ــاين  ــة يف الث ــة العراقي ــت احلكوم فأجاب
عــام  مــن  ايلــول  مــن  والعريــن 
التفاهــم  احــال  بــرورة  1958م 
والتعــاون بــن البلديــن بــدالً مــن 
ــة  ــرا خارجي ــع وزي ــات ، واجتم املنازع
العــراق وايــران يف نيويــورك وقــررا 
ــة  وقــف احلمــات الصحفيــة واالذاعي

بينهــا فــورًا )76( .
ــات  ــذه احلم ــاف ه ــم ايق ــل ت وبالفع
ــفرًا يف  ــل)86( س ــن مجي ــن حس ، وع
ــن  ــواء الرك ــتبدل بالل ــم اس ــران ث طه
حزيــران  يف  االمــن  املطلــب  عبــد 
الســفر  يســتقر  يكــد  ومل   ، 1960م 
اجلديــد يف ايــران حتــى قامــت مظاهــرة 
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التاســع  يف  العــراق  ضــد  معاديــة 
ــران 1960م، ممــا  ــن مــن حزي والعري
ــارة  ــي بزي ــة العراق ــر اخلارجي ــع وزي دف
مينــاء عبــادان االيــراين واســتقبل هنــاك 
مــن قبــل وزيــر اخلارجيــة االيــراين 
وتــم االتفــاق عــى حــل اخلافــات 
زوار  قضايــا  حــول  الســيا  بينهــا 
العتبــات املقدســة والعاقــات االيرانيــة 
ــدود )96( . ــاكل احل ــة ومش االرسائيلي
ــة  ــة ايراني ــراق جالي ــدى الع ــت ل كان
ــوايل  ــام 1958م ح ــا يف ع ــغ عدده يبل
)12( الــف و )360(شــخصًا ، وكانت 
ــران  ــك يف أن اي ــة تش ــة العراقي احلكوم
ــارة  ــة الث ــذه اجلالي ــخر ه ــاول تس حت
الشــغب وترويــج االشــاعات  ”ودفعها 
ــال  ــوىض خ ــال الف ــاركة يف اع للمش
االزمــات وتصعيــد حدهتــا“ )07( كــا 
ايرانيــون يقصــدون  كان هنــاك زوار 
ــات املقدســة وبلــغ عددهــم عــام  العتب
ــت  ــخصًا ، وكان 1958م )47379( ش
ــة  ــراق عام ــة للع ــد مادي ــم فوائ لزيارهت
ــف  ــة )النج ــق املقدس ــكان املناط ولس

ــة . ــاء( خاص وكرب

اال ان توتــر العاقــات بــن البلديــن 
دفــع باحلكومــة االيرانيــة اىل منــع ســفر 
الــزوار االيرانيــن اىل العــراق وامتنعــت 
ــع  ــروج اىل مجي ــات اخل ــح س ــن من ع
ــات  ــارة العتب ــن زي ــن القاصدي االيراني
املقدســة يف العــراق)17( ، االمــر الــذي 
ــع  ــراق ودف ــات الع ــى اقتصادي ــر ع اث
بــوزارة االقتصــاد العراقيــة بعــرض 
ــوزراء  ــس  ال ــى جمل ــوع ع ــذا املوض ه
العراقــي مــن اجــل اخــذ موافقتــه 
بتوجيــه  اخلارجيــة  وزارة  لتكليــف 
مذكــرة اىل الســلطات االيرانيــة بالطــرق 
الدبلوماســية تتضمــن ”اذا مل ترفــع ايران 
هــذه القيــود خــال مــدة معقولــة فــان 
احلكومــة العراقيــة ســتضطر لوضــع 
ــن  ــران يف احلقل ــاه اي ــاهبة جت ــود مش قي

االقتصــادي والتجــاري“ )27( .
مــن  العراقيــة  احلكومــة  حاولــت 
عــى  االيرانيــن  تشــجع  ان  جانبهــا 
ــن  ــك ع ــارشة وذل ــراق مب ــارة الع زي
طريــق ختويــل الدبلوماســين العاملــن 
يف القنصليــات العراقيــة يف ايــران منــح 
ــارشًة  ــراق مب ــول اىل الع ــات الدخ س
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احلكومــة  فــان  ذلــك  ومــع   ،  )37(
ــن  ــزوار االيراني ــجع ال ــة مل تش االيراني
عــى زيــارة العتبــات املقدســة يف العراق 
، واشــارت بعــض الصحــف االيرانيــة 
مــن  فتــاوى  صــدور  احتــال  اىل 
ــبب  ــارة بس ــع الزي ــن بمن ــال الدي رج
مضايقــة هــؤالء الــزوار داخــل العــراق 
ــامراء دون  ــارة س ــى زي ــم ع واجباره
غرهــا مــن االماكــن املقدســة االخــرى 
ــدد  ــراق لع ــان الع ــن احتض ــًا ع ،فض
ــم  ــن ومنحه ــن االيراني ــن املعارض م
ومنهــم  الســيايس  اللجــوء  حــق 
الاجــئ االيــراين حممــد كريــم قاديــان 
الــذي منــح حــق اللجــوء الســيايس يف 
الثــاين عــر مــن ايلــول 1960م ومنــح 
خمصصــات اللجــوء البالغــة ثاثــن 
ــارًا شــهريًا ملــدة ســنة واحــدة)47( دين
كــا منــح العــراق الجئــن اخريــن 
منهــم مهــدي عبــد الغفــور وعــي 
ــلطان  ــر س ــن جعف ــد ام ــروان وحمم  م
ســلطان  جعفــر  الغفــور  وعبــد 
خمصصــات اللجــوء الســيايس )57( 
، وكان العــراق بــن احلــن واالخــر 

ــن  ــؤالء الاجئ ــوء ه ــرة جل ــدد ف يم
خمصصاهتــم  ويزيــد   ، اخــرى  ســنة 
الشــهرية حتــى وصــل اىل ســتن دينــارًا 

.  )67( لبعضهــم 
كــا ادت اخلافــات احلدوديــة بــن 
ــية  ــا السياس ــر عاقته ــن اىل توت البلدي
،فقــد ورث العــراق مــن العهــد امللكــي 
ــت  ــل تثبي ــة مث ــا املعلق ــض القضاي بع
العراقية-االيرانيــة  احلــدود  دعائــم 
ــة يف  ــراق االقليمي ــيادة الع ــرام س واح
ــراق  ــة الع ــة حص ــرب وصيان ــط الع ش
ــراق  ــن الع ــركة ب ــار املش ــاه االهن يف مي
حقــوق  عــى  واملحافظــة  وايــران 
ومصالــح الرعايــا العراقيــن يف ايــران، 
االمــر الــذي ادى اىل اســتمرار املشــاكل 
املختلفــة بــن البلديــن واحلــاق الــرر 

.  )77( بمصاحلهــا 
وهلــذا الغــرض طلبــت وزارة اخلارجيــة 
ــوزراء رضورة  ــس ال ــن جمل ــة م العراقي
حلســم  االيــراين  اجلانــب  مفاحتــة 
القضايــا املعلقــة بــن البلديــن بــا حيقــق 
املصالــح الوطنية للعــراق، ورأت وزارة 
اخلارجيــة العراقيــة ضانــًا لنجــاح هــذه 
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ــب  ــى اجلان ــرح ع ــات، ان تق املفاوض
ــألة  ــة مس ــة أي ــه بإحال ــراين التزام االي
ــي  ــاء االلزام ــأهنا اىل القض ــف بش خيتل
الدوليــة)87(،  العــدل  ملحكمــة 
وبالفعــل متــت مفاحتــة اجلانــب االيراين 
احلكومــة  وارســلت  الشــأن  هبــذا 
االيرانيــة عــن طريــق ســفارهتا اىل بغداد 
ــراح  ــى اق ــه ع ــت بموجب ــًا وافق كتاب
ــن  ــن البلدي ــات ب ــل اخلاف ــراق حل الع
ــى  ــة ع ــات املبني ــق املفاوض ــن طري ع
االحــرام الــدويل واملعاهــدات النافــذة 
ــن  ــه ع ــذر حل ــاف يتع ــة كل خ واحال
ــدل  ــة الع ــات اىل حمكم ــق املفاوض طري

الدوليــة)97(.
ــن  ــن البلدي ــة ب ــاكل املعلق ــل املش مل حت
ــا  ــر بينه ــر توت ــكل عن ــت تش وظل
ــار  ــم باألهن ــران تتحك ــت اي ــد ظل ، فق
احلدوديــة املشــركة يف غــر صالــح 
ــوم  ــع رس ــن دف ــت ع ــراق وامتنع الع
وانتهكــت  العــرب  شــط  يف  املينــاء 
ــتمرار  ــة باس ــواء العراقي ــا االج طائراهت
، واســتمرت يف حماوالهتــا بمقاســمة 
شــط  يف  الســيادة  حقــوق  العــراق 

.  )08( العــرب 
ومل تكتــف بذلــك وانــا انشــأت عــددًا 
مــن املخافــر احلدوديــة داخــل احلــدود 
العراقيــة مثــل خمفــر »ين خــر« يف 
ــخت  ــري »كاين س ــديل وخمف ــاء من قض
و الزيــادي« يف قضــاء بــدرة عــى الرغم 
ــة  ــة العراقي ــات احلكوم ــن احتجاج م
الدبلوماســية  االســاليب  واتباعهــا 
ــة  ــا اال ان احلكوم ــن حقوقه ــاع ع للدف
االيرانيــة كانــت تدعــي بتملكهــا تلــك 
االرايض وجتاهلهــا الوثائــق الدوليــة 
ــدود  ــيون احل ــات قومس ــارض جلس وحم
ودعاماهتــا واحداثيــات مواقعهــا )18( 

.
مل يكــن جتاهــل ايــران حلــق العــراق 
يف االهنــار احلدوديــة املشــركة اقــل 
ــا  ــة بينه ــدود القائم ــا للح ــن جتاهله م
فقــد بنــت عــى هنر)كنجــان جــم( 
ــة  ــة زرباطي ــه ناحي ــد علي ــذي تعتم ال
ــذا  ــاه ه ــب مي ــدًا حلج ــا س يف زراعته
ــة ،  ــذه الناحي ــي ه ــن مزارع ــر ع النه
ممــا ارض بمزروعاهتــم كثــرًا، وعــى 
الرغــم مــن االجتاعــات التــي عقدهتــا 
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ــكلة  ــذه املش ــل ه ــن حل ــلطات البلدي س
االيرانيــة  التجــاوزات  اســتمرت 
ــم  ــة بتقدي ــة العراقي ــع احلكوم ــا دف مم
مذكــرات عــدة هبــذا الصــدد اىل ايــران 
كان اخرهــا يف االول مــن كانــون الثــاين 
عــام 1963، ويف احلــادي والثاثــن 

ــه)28( . ــهر نفس ــن الش م
ــق  ــة بش ــلطات االيراني ــت الس ــا قام ك
ــر  ــذي يم ــد ال ــر الون ــن هن ــدول م ج
ــر  ــرسوي ، االم ــرين اىل خ ــر ش بق
اىل  العراقيــة  احلكومــة  دفــع  الــذي 
ــفارة  ــاج اىل الس ــرة احتج ــال مذك ارس
مــن  العريــن  يف  ببغــداد  االيرانيــة 
تريــن االول 1959م طالبــة وقــف 
املــروع فــورًا ريثــا يتــم التوصــل عــى 
اتفــاق لتقســيم ميــاه االهنــار احلدوديــة 
الراهــن  الوضــع  بابقــاء  عمــًا 
ــه،  ــق علي ــذي اتف )Status Quo( ال
اال ان ايــران جتاهلــت ذلــك واســتمرت 
يف توجهاهتــا العدوانيــة مدعيــة ان ذلــك 
عمــًا داخليــًا خاصــًا هبــا ، فاضطــرت 
ــروع  ــذ م ــة اىل تنفي ــة العراقي احلكوم
مــّد قنــاة عرفــت بقنــاة )باجــو( بطــول 

ــر  ــرسى لنه ــة الي ــن الضف ــم م )23( ك
ديــاىل اىل هنــر الونــد لســد نقــص امليــاه 
ــم  ــة ، وت بســبب االجــراءات االيراني
افتتاحــه يف الســابع مــن آب 1960م 

.  )38(
االيرانيــة  التجــاوزات  واســتمرت 
االخــرى  احلدوديــة  االهنــار  عــى 
ــديل  ــرب من ــر( ق ــر )كنك ــركة هن املش
ــه  ــر الفك ــرب خمف ــج( ق ــر )دويري وهن
ــب  ــذي يص ــه ال ــر الكرخ ــراين وهن االي
انشــأت  وعليــه  العــرب،  شــط  يف 
ــزه  ــه وحج ــل مياه ــدًا لتحوي ــران س اي
ومزارعهــم  العراقيــن  مــزارع  عــن 
ــة  ــة اخلاص ــات الدولي ــًا لاتفاقي خاف
باالســتفادة مــن االهنــار املشــركة بــن 

.  )48( الــدول 
ــرًا  ــل خط ــة اق ــألة الكردي ــن املس مل تك
بــن اجلانبــن  تعميــق اخلافــات  يف 
فقــد ادت حركــة متــرد الكــرد عــى 
وعــدم  االيرانيــة  العراقيــة  احلــدود 
ســيطرة احلكومتــن عليهــا ومطاردهتــا 
العــراق  مــن  الكــرد  للمتمرديــن 
توتــر  اىل  ادى  وبالعكــس  ايــران  اىل 
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 . فأكثــر  اكثــر  وتعقدهــا  العاقــات 
كان مــن الطبيعــي ان يــؤدي اتســاع 
مناطــق احلــدود املمتــدة اكثــر مــن 
الــف كيلومــر ووعورهتــا وتســاقط 
االيرانيــة  احلكومــة  وتقديــم  الثلــج 
العراقيــن  الكــرد  اىل  املســاعدات 
الختــاذ  امامهــم  املجــال  وفســحها 
عســكرية  قاعــدة  االيرانيــة  االرايض 
لتحركاهتــم وهتديــد الســيادة العراقيــة، 
ــة  ــة العراقي ــع احلكوم ــذي دف ــر ال االم
لتقديــم عــدد مــن مذكــرات االحتجاج 
الرســمية اىل احلكومــة االيرانيــة للكــف 
عــن دعــم الكــرد وتقديــم العــون هلــم 

.  )58(
اال ان هــذه املذكــرات مل تدفــع احلكومــة 
وايقــاف  معهــا  للتعــاون  االيرانيــة 
ــل عــى العكــس مــن  دعمهــا للكــرد ب
ــذه  ــا هب ــرت بجهله ــا تظاه ــك فإهن ذل
قصــف  عــى  واحتجــت  احلــركات 
قراهــا  لبعــض  العراقيــة  القــوات 
ــد  ــم الركــن عب ــة وعلــل الزعي احلدودي
ايــران  مســاعدات  قاســم  الكريــم 
ــراق  ــورة الع ــان ”ث ــة ب ــة الكردي للحرك

ــران  ــدود اي ــت ح ــد بلغ ــة ق االجتاعي
ــت  ــام .. ووصل ــارق يف الظ ــد الغ البل
ــل  ــة ، داخ ــائل املدني ــع وس ــا مجي اليه
ســكان ايــران املجــاورون واذا هبــم 
ــران  ــن اي ــاة ب ــرق يف احلي ــدون الف جي
ــا  ــة وحده ــذه املقارن ــراق ، ان ه والع
االيرانيــة  الثــورة  فتيــل  ستشــعل 
االســتعار  قواعــد  عــى  وســتقيض 
ــع  ــد“ )68( ، وم ــن جدي ــاين م الربيط
الكرديــة  احلركــة  قــادة  فــان  ذلــك 
اضطــروا بعــد ان فشــلوا يف حتقيــق 
نحــو  ايــران  مغــادرة  اىل  اهدافهــم 

.  )78( الســوفيتي  االحتــاد 
عاقاتــه  تطويــر  اىل  العــراق  وأجتــه 
الثقافيــة وعــى الصعيــد الثقــايف كان 
لوجــود املــدارس العراقيــة يف االحــواز 
وكذلــك املــدارس االيرانيــة يف العــراق 
دور مهــم يف تعزيــز العاقــات الثقافيــة 
بينهــا)88( ، كــا ادى تبــادل الزيــارات 
بــن  الثقافيــة  الروابــط  توطيــد  اىل 
ــوزراء  ــس ال ــق جمل ــد واف ــن ، فق اجلانب
العراقــي عــى ايفــاد عبــد اهلــادي العار 
مديــر الربيــة والتعليم بلــواء البرة اىل 
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ايــران ملــدة مخســة عــر يومــًا لاطــاع 
يف  العراقيــة  اجلاليــة  مــدارس  عــى 
ــواز  ــادان واالح ــرة وعب ــران املحم طه

.  )98(
هلــذا كانــت حكومــة الشــاه حــذرة 
مــن تعاملهــا مــن النظــام العراقــي 
بعــن  تنظــر  كانــت  وأهنــا  اجلديــد 
ــام  ــك النظ ــاه ذل ــوف جت ــة والتخ الريب
ــدادًا  ــد امت ــام اجلدي ــرى يف النظ ــو ي فه
ــى  ــاءت ع ــي ج ــة الت ــة الثوري لألنظم
اعقــاب اهنيــار األنظمــة امللكيــة ومنهــا 
نظــام عبــد النــارص ، وعليــه فــأن الشــاه 
ــوالت  ــك التح ــد تل ــن ان متت ــى م خيش
فضــًا   ، بــاده  داخــل  اىل  الثوريــة 
ــاد  ــن االحت ــي م ــارب العراق ــن التق ع
ــورة  ــيوعية بص ــة الش ــوفيتي والكتل الس
ــرب  ــوفيتية ع ــفن الس ــرور الس ــة وم عام
ــي  ــراق وه ــاه الع ــريب باجت ــج الع اخللي
هلــذا  كان  ،فقــد  باالســلحة  حمملــة 
ــح  ــه اصب ــاه كون ــزع الش ــا يف ــهد م املش
ــدوده  ــوفيتي يف ح ــر الس ــًا باخلط مطوق
ــاط  ــا ان االوس ــة، ك ــة والغربي الرقي
ــورة  ــدت الث ــد اي ــران ق ــعبية يف اي الش

العراقيــة ، ومثلهــا فعلــت املؤسســة 
ــاه  ــج الش ــذي ازع ــر ال ــة ، االم الديني

كثــرًا )90(
االيرانيــة  احلكومــة  اعــراف  يــؤد  مل 
حتســن  اىل  العراقيــة  باجلمهوريــة 
ــس  ــى العك ــل ع ــا ، ب ــات بينه العاق
مــن ذلــك صــارت ايــران تثــر املشــاكل 
 1 ففــي  العراقيــة،  احلكومــة  بوجــه 
احلكومــة  احتجــت   1958 ايلــول 
ــراء  ــان اج ــراق بش ــدى الع ــة ل االيراني
ــرباء  ــاك خ ــى م ــرات ع ــر تغي االخ
خــرباء  واســتخدامه  البــرة  مينــاء 
مــن روســيا يف املينــاء املذكــور ولذلــك 
ــركة  ــة مش ــف جلن ــران بتألي ــت اي طالب
للــادة  وفقــًا  العــرب  شــط  الدارة 
اخلامســة مــن معاهــدة 1937 ، كــا اهنا 
ــن دول  ــرباء م ــتخدام خ ــت اىل اس دع
ــوفييت  ــرباء الس ــن اخل ــدالً م ــرة ب صغ
الذيــن اســتخدمهم العــراق يف شــط 
العــرب ويف 22 ايلول 1958 رد العراق 
ــات  ــى االحتجاج ــة ع ــرة جوابي بمذك
االيرانيــة اوضــح فيهــا وزيــر اخلارجيــة 
ــان  ــرد ب ــار اجلوم ــي عبــد اجلب العراق
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العــراق يطالــب بحــل مشــاكل احلــدود 
طبقــًا لربوتوكــوالت احلــدود لســنة 
1913 متهــًا ايــران بامتناعهــا عــن 
ــرب  ــط الع ــفنها يف ش ــوم س ــع رس دف
وجتــاوز طائراهتــا عــى احلــدود العراقية 
منــذ اعــان اجلمهوريــة العراقيــة يف 14 

.)19(1958 متــوز 
العــراق  اعلــن   1959 اذار   24 ويف 
بغــداد   حلــف  مــن  انســحابه  عــن 
االنســحاب  هــذا  تأخــر  ،بعدمــا 
لبعــض الوقــت بســبب عــدم اســتقرار 
اوضاعــه الداخليــة ، وعــدم اكتــال 
ــدة ،  ــه اجلدي ــدويل بثورت ــراف ال االع
كــا ازداد تقاربــه مــع االحتــاد الســوفيتي 
القــت  حــن  الرقيــة ، يف  والكتلــة 
ايــران بــكل ثقلهــا عــى الواليــات 
املتحــدة االمريكيــة االمــر الــذي جعــل 
الطرفــن عــى نقيــض يف سياســتها 
اخلارجيــة منــذ زوال احلكــم امللكــي يف 

العــراق)92(.
ويف اواخــر عــام 1959 شــهد الوضــع 
الداخــي للعــراق ارتبــاكًا سياســيًا متثــل 
ــا  ــرض هل ــي تع ــال الت ــة االغتي يف حماول

ــم   ــد الكري ــم عب ــوزراء الزعي ــس ال رئي
 ،1959 الثــاين  تريــن  يف7  قاســم 
ــران  ــاك اقدمــت اي ونتيجــة هلــذا االرتب
ــة  ــال العدائي ــن االع ــلة م ــى سلس ع
جتــاه العــراق كان مــن بينهــا حشــد 
قطعاهتــا العســكرية عــى طــول احلــدود 
مــع العــراق فضــًا عــن قيامهــا باثــارة 
االضطرابــات عــرب شــط العــرب ، كــا 
ــاف  ــت بايق ــذا الوق ــران يف ه ــت اي قام
ــة ،  ــر احلدودي ــرب االهن ــاه ع ــق املي تدف
االمــر الــذي ادى اىل ان يقــوم الطرفــان 
الطــرف  لــدى  ســفرهيا  بســحب 

ــر)93(. االخ
رصح   1959 الثــاين  تريــن   28 ويف 
حيــرم  ال  العــراق  بــان  ايــران  شــاه 
مؤكــدًا   ،1937 معاهــدة  نصــوص 
ان شــط العــرب هــو شــط مشــرك 
بــن البلديــن وال ينبغــي للعــراق ان 
هــذا  وازاء   )94(  . لوحــده  يســتعمله 
التريــح ادىل رئيــس الــوزراء العراقــي 
 2 يف  بتريــح  قاســم  الكريــم  عبــد 
ــان  ــه ب ــح في ــون االول 1959 اوض كان
ــراق  ــى الع ــت ع ــدة 1937 فرض معاه
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فرضــًا بســبب الظــروف الصعبــة التــي 
ــذاك  ــة آن ــة العراقي ــا احلكوم ــرت هب م
مــن  كيلومــرات  مخســة  فأعطــت 
ــراق  ــن الع ــة( م ــط العرب)95()هدي ش
ولذلــك  يــران  ال  )حقــا(  وليســت 
ال يمكــن للعــراق ان يظــل مرتبطــًا 
بالتزامــات هــذه اهلديــة ، ويف اي وقــت 
يمكــن ان يســرجعها ويضمهــا للوطــن 
االم . كــا اكــد رئيــس الــوزراء العراقي 
عــى عــدم ختــي العــراق عــن اي حــق 
ــاع  ــران اىل اتب ــدًا اي ــه مناش ــن حقوق م
الطــرق الســلمية يف حــل مشــاكلها مــع 
ــح  ــه اوض ــت نفس ــراق . ويف الوق الع
لديــه  العــراق  ان  اىل  قاســم  الزعيــم 
الي  بالتصــدي  الكفيلــة  الوســائل 
عــدوان فيــا اذا تعرضــت بــاده اىل 

ــدوان. ــذا الع ــل ه مث
ــا  ــي ادىل هب ــات الت ــى الترحي وردًا ع
ــم  ــم قاس ــد الكري ــوزراء عب ــس ال رئي
هاجــم   ،  1959 كانــون األول   2 يف  
 10 يف  االيــراين  اخلارجيــة  وزيــر 
لــه  بخطــاب   1959 كانــون األول 
امــام جملــس االعيــان االيــراين العــراق 

ــط  ــو اخل ــوك( ه ــط )التال ــربًا ان خ معت
ايــران  بــه  تعــرف  الــذي  الوحيــد 
بالنســبة حلــدود شــط العــرب ، كــا ان 
ــوء  ــارت اىل جل ــة اش ــف االيراني الصح
ــدة 1937.)69( ــاء معاه ــران اىل الغ اي
ويف 17 كانــون االول 1959 اوضحــت 
بــان  العراقيــة  اخلارجيــة  وزارة 
ــا  ــوم هب ــي تق ــة الت ــات االعامي احلم
ــم  ــي اال هت ــا ه ــراق م ــد الع ــران ض اي
واهيــة وتفســرات مغلوطــة هتــدف 
ــن  ــن الدولت ــة ب ــة مفتعل ــارة ازم اىل اث
كــا اكــدت اخلارجيــة العراقيــة متســك 
العــراق بسياســته التــي تقــوم عــى 
االعتبــارات االخاقيــة التــي من شــأهنا 
ايــران  بــن  الروابــط  عــى  احلفــاظ 

والعــراق)97(.
ــع  ــف م ــد املوق ــه لتصعي ــة من ويف حماول
 20 يف  ايــران  شــاه  اعلــن   ، العــراق 
كانــون األول 1959 بــان العــراق خيرق 
معاهــدة 1937 واشــار اىل رغبته يف رفع 
ــزاع القائــم بــن بــاده والعــراق اىل  الن
حمكمــة العــدل الدوليــة . وردًا عــى 
ــوزراء  ــس ال ــد رئي ــاه اك ــح الش تري
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ــم  ــم قاس ــد الكري ــم عب ــي الزعي العراق
ان بــاده لــن تتنــازل عــن اي حــق مــن 
حقوقهــا الي دولــة اىل جانــب التزامهــا 
باحللــول الســلمية الكفيلــة بحــل هــذا 
النــزاع، كــا اوضــح قاســم عــى ان 
ــه  ــرجاع حقوق ــى اس ــادر ع ــراق ق الع
ــض  ــام بع ــه اىل قي ــارة من ــوة يف اش بالق
االيــراين بالتوغــل  اجليــش  قطعــات 
وبنــاء املخافــر داخــل احلــدود العراقيــة 
ــراين  ــب االي ــام اجلان ــن قي ــًا ع ، فض
ــة  ــر احلدودي ــى االهن ــدود ع ــاء الس ببن
املشــركة التــي تــزود مياههــا املــدن 
العراقيــة يف خانقــن ومنــديل وزرباطيــة 
ــاه  ــا املي ــذي ادى اىل حرماهن ــر ال ، االم

ــا )89(. ــوت مزروعاهت ــبب يف م وتس
ويف 26 كانــون االول 1959 ربطــت 
ــه  ــوم ب ــا تق ــن م ــة ب ــة العراقي احلكوم
ايــران ضــد العــراق ومــا تقــوم بــه مر 
ــة  ــة معادي واالردن مــن محــات اعامي
االعــال  بــان  موضحــة   ، للعــراق 
االســتفزازية االيرانيــة ضــد العــراق 
ــة  ــدول العربي ــذه ال ــن ه ــة ع ــأيت نياب ت

وخدمــة ملصالــح ارسائيــل( 99(.

رصح   1959 كانــون األول   30 ويف 
وزيــر اخلارجيــة العراقــي هاشــم جــواد 
لوكالــة االنبــاء العراقيــة ان العــراق 
ــران  ــع اي ــه م ــل خافات ــى ح ــل ع يعم
وغــر  املبــارشة  الســلمية  بالطــرق 
ــة  ــت احلاج ــد اذا اقتض ــارشة ويعتم املب
عــى االمــم املتحــدة واهليئــات العربيــة 
واالتفاقيــات  باملعاهــدات  ويلتــزم   ،
ــة  ــه اخلارجي ــم عاقات ــر يف تنظي ويس
ــدويل  ــون ال ــادئ القان ــس ومب ــى اس ع
ويرعــى روابــط اجلــرة ، ويتمســك 
ويدافــع  شــديدًا  متســكًا  بحقوقــه 
ــه اي  ــن نفس ــرد ع ــوة وي ــكل ق ــا ب عنه
ــر العراقــي  ــداء ...( كــا اكــد الوزي اعت
ــن  ــر ب ــة التوت ــتمرار حال ــى ان اس ع
ــدم  ــؤدي اىل ع ــد ت ــران ق ــراق واي الع
الــرق  منطقــة  يف  الســلم  اســتقرار 

االوســط)100(.
قامــت   1960 كانــون األول   15 ويف 
ــائر  ــام العش ــة بارغ ــلطات االيراني الس
العربيــة القاطنــة يف منطقــة االحــواز 
ــة  ــد احلكوم ــرات ض ــروج بمظاه للخ
ــاء  ــراء رؤس ــق اغ ــن طري ــة ع العراقي
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عشــائر هــذه املنطقــة باالمــوال وتقديــم 
الازمــة  االجــور  ورصف  املــؤن 

ــرات ــك املظاه ــاح تل النج
كــا قامــت احلكومــة االيرانيــة بسلســلة 
مــن احلمــات االعاميــة التــي هتاجــم 
عــن  االحــواز  اذاعــة  مــن  العــراق 
الوافديــن  بعــض  اســتضافة  طريــق 
اليهــا مــن داخــل العــراق واملعارضــن 
القــت  حــن  العراقيــة ، يف  للســلطة 
عــى  القبــض  االيرانيــة  الســلطات 
ــن  ــة م ــائر العربي ــيوخ العش ــض ش بع
لسياســتها  واملعارضــن  كعــب  بنــي 
اخــر  جانــب  ومــن  العــراق،  جتــاه 
ــتحكامات  ــاء االس ــران اىل بن ــأت اي جل
عــى حدودهــا مــع العــراق مــن خــال 

بااللغــام)101(. زرعهــا 
ــراق  ــن الع ــة ب ــم االزم ــة لتفاق ونتيج
وايــران اىل حــد احتــال قيــام نــزاع 
ــوى  ــت الق ــن، قام ــن الطرف ــلح ب مس
حلــف  باعضــاء  املتمثلــة  الدوليــة 
الناتــو )NATO ( بالتدخــل مــن اجــل 
ــم  حــل هــذه االزمــة عــن طريــق تقدي
الوســائل  باتباعهــا  اليــران  النصــح 

الدبلوماســية ملعاجلــة هــذه املشــكلة 
القــوة  اىل  اللجــوء  ان  اعتبــار  عــى 
ســيكون ســببًا يف هتديــد الســلم العاملــي 
ــن  ــى م ــور خيش ــف املذك ــا ان احلل ، ك
هــذه  يف  الســوفيتي  االحتــاد  تدخــل 
ــران  ــه يف اي ــق اطاع ــة حتقي ــة بغي االزم
ــك  ــى ذل ــاوة ع ــط ، وع ــة بالنف الغني
ســلوكًا  انتهــج  قــد  العــراق  فــان 
ــران  ــع اي ــه م ــال خافات ــيًا حي دبلوماس
ــه  ــر خارجيت ــان وزي ــى لس ــة ع وخاص
ــون  ــه يف 30 كان ــواد بترحي ــم ج هاش

)201(1959 األول 
غــرت  األقتصاديــة  املصالــح  أن  اال 
يف  السياســية  املواقــف  مــن  الكثــر 
أحيــان عديــدة وممــا زاد يف التقــارب 
اإليــراين العراقــي أنشــاء منظمــة الدول 
املنتجــة للنفــط حتــى تســتطيع الوقــوف 
وبالفعــل  النفطيــة  الــركات  أمــام 
عقــد أجتــاع يف بغــداد ض وفــود مــن 
ــوا  ــران والكويــت وأعلن الســعودية واي
منظمــة  تأســيس  عــن   1960 عــام 
الــدول املصــدرة للنفــط )األوبــك( 

)301(
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انفراجــًا   1960 عــام  شــهد أواخــر 
يف العاقــات بــن العــراق وايــران ، 
وخفــت هلجــة ايــران جتــاه العــراق 
التــي  الدوليــة  الضغــوط  نتيجــة 
مورســت عليهــا مــن املجتمــع الــدويل 
يف  الســلطات  ارتيــاح  عــن  فضــًا 
هبــا  ادىل  التــي  للترحيــات  طهــران 
وزيــر اخلارجيــة العراقــي هاشــم جــواد 
ــات  ــلمي للخاف ــل س ــة اىل ح والداعي
بــن البلديــن ، ويف 5 كانــون الثــاين 
ــويدي  ــوزراء الس ــس ال 1960 زار رئي
بــن  الوســاطة  اجــل  مــن  طهــران 
الــوزراء  رئيــس  ان  كــا  البلديــن  
عــدم  اكــد  اقبــال  عبــاس  االيــراين 
ــول  ــاده بالدخ ــدى ب ــة ل ــود رغب وج
ــًا  يف صــدام مســلح مــع العــراق ، داعي
اىل حــل املســائل العالقــة بــن البلديــن 
ــه  ــت نفس ــلمية ، ويف الوق ــرق الس بالط
ــة  ــران ملزاول ــراق واي ــفرا الع ــاد س ع

اعاهلــا لــدى كل طــرف)104(
ويف اوائــل عــام 1960 حــاول اجلانــب 
مــع  مفاوضــات  اجــراء  االيــراين 
ــة  ــل موافق ــن اج ــة م ــة العراقي احلكوم

ــل  ــة العم ــاء حري ــان اعط ــرة بش االخ
ــهر  ــادان وخرمش ــي عب ــلطات مينائ لس
ــة  ــة العراقي ــرة ( . اال ان احلكوم )املحم
رفضــت طلــب ايــران هبــذا الشــأن 
ــدرت  ــي اص ــض العراق ــة للرف ونتيج
ــب  ــن جان ــرارًا م ــة ق ــة االيراني احلكوم
التــي  الســفن  فيــه  الزمــت  واحــد 
تتوجــه اىل املوانــئ االيرانيــة عــرب شــط 
ــن  ــن ايراني ــتخدام ماح ــرب باس الع
، االمـــر الــذي دفـــع بمديريــة املوانــئ 
ــاد  ــراء مض ــتخدام اج ــة اىل اس العراقي
ــر  ــة يف املمـ ــف املاح ــا ادى اىل توق ممـ
املـــائي توقفًا فعليـــًا ، وادى بالتالـــي اىل 
ــن  ــة م ــادرات النفطي ــى الص ــر ع التأث
مينــاء عبـــادان تأثـــرًا عكسيـــًا بشكـــل 

خــاص)105(
ادى تاثــر الصــادرات النفطيــة االيرانيــة 
ــاد  ــي املض ــراء العراق ــاب االج يف اعق
ــرد  ــا املنف ــن قراره ــران ع ــع اي اىل تراج
واعاهنــا يف 25 نيســان 1961 باهنــا 
ــي  ــة الت ــن الدولي ــيء اىل القوان ــن ت ل
ــوف  ــا س ــرب ، واهن ــط الع ــم ش حتك
باقتصــار  اخلــاص  قرارهــا  تســحب 
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ــة  ــئ االيراني ــول اىل املوان ــة الوص حري
ــن)106(.. ــن االيراني ــى املاح ع

واالســتقرار  اهلــدوء  حالــة  تكللــت 
ــراق  ــن الع ــات ب ــادت العاق ــي س الت
بزيــارة   1960 عــام  طــوال  وايــران 
وزيــر اخلارجيــة العراقــي هاشــم جــواد 
ــاين 1960  ــن الث ــران يف 22 تري اىل اي
ــلطات  ــن الس ــًا م ــي ترحيب ــث لق حي

ــاك. ــة هن االيراني
اتفاقــًا   1961 العــام  مطلــع  وشــهد 
مبدئيــًا بــن احلكومــة العراقيــة ونظرهتا 
ــن  ــة ب ــا العالق ــان القضاي ــة بش االيراني
اىل  التوصــل  اجــل  مــن  الدولتــن 
ــة  ــة االيراني ــا اال ان وزارة اخلارجي حله
ــران  ــة يف طه ــفارة العراقي ــت الس اعلم
يف شــهر مايــس مــن العــام املذكــور بــان 
االوضــاع يف ايــران يف الوقــت احلــارض 
تســتدعي تأجيــل بحــث هــذه القضايــا 
، وان ايــران عــى اســتعداد العــام 
ــا  ــور عندم ــاي تط ــة ب ــفارة العراقي الس
تســمح الظــروف ،وعــى هــذا فلــم 
ــات  ــتئناف املفاوض ــكان اس ــن باالم يك
ــباط  ــهر ش ــى ش ــن حت ــن احلكومت ب

.)701( 1964 عــام 
ــران  ــه اي ــت في ــذي اجل ــت ال ويف الوق
ــراق  ــع الع ــة م ــا املعلق ــث قضاياه بح
ــام  ــان ع ــة ، ف ــا الداخلي ــبب ظروفه بس
1961 قــد مثــل عــودة العاقــات بــن 
البلديــن اىل التوتــر مــن جديــد بســبب 
موقــف احلكومــة االيرانيــة الداعــم 
للقضيــة الكرديــة يف شــال العــراق 
ــة  ــة العراقي ــع احلكوم ــذي دف ــر ال االم
وعــى لســان رئيــس الــوزراء عبــد 
ــف  ــة موق ــن مهامج ــم م ــم قاس الكري
ــرة  ــكل مؤام ــًا يش ــه موقف ــران بوصف اي
موقــف  عــن  ونيابــة  العــراق  ضــد 
متــوز   14 لثــورة  املعــادي  الغــرب 

.)801(  1958
للمعارضــة  االيــراين  الدعــم  اخــذ 
اشــكاالً  العــراق  شــال  يف  الكرديــة 
ــران حلدودهــا  متعــددة ، متثــل بفتــح اي
امــام املقاتلــن مــن املعارضــة املذكــورة 
وتقديــم املــؤن هلــم ، كــا شــجعت 
ــن  ــراد القاطن ــة االك ــة االيراني احلكوم
ــؤالء  ــم ه ــواء ودع ــى اي ــا ع يف اراضيه
ــت  ــذي اصبح ــت ال ــن يف الوق املقاتل
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فيــه وســائل االعــام االيرانيــة مكرســة 
خلدمــة هــذه املعارضــة ، وعــى الرغــم 
تقــدم  التــي  االحتجاجــات  مــن 
هبــا اجلانــب العراقــي يف 24 مايــس 
ــتمر  ــد اس ــم ق ــذا الدع 1962 اال ان ه
حتــى انقــاب 8 شــباط 1963 الــذي 
اطــاح بثــورة 14 متــوز 1958 )901(
ــران  ــف اي ــك كان موق ــن ذل ــا ع فض
ــة الكويــت ســلبيآ خصوصــآ  مــن قضي
عندمــا أعلــن تأيــدة للكويــت وأرســل 
الشــاه حممــد رضــا برقيــة هتنئــة اىل 
الشــيخ عبــداهلل الســامل امــر دولــة 
ــة  ــة األيراني ــت احلكوم ــت وأعلن الكوي
ــتقال  ــمي بأس ــل الرس ــا الكام أعرافه
األدعــاءات  رفضــت  كــا  الكويــت 
العراقيــة يف الكويــت وأيــدت اخلطوات 
العربيــة بــا فيهــا الســعودية ضــد هــذه 
ــود  ــال الوف ــت بأرس ــاءات وقام األدع
وتبــادل الســفراء مــن أجــل تطويــر 

تلــك العاقــات )011(.
ــعت  ــباط 1963، س ــن ش ــابع م يف الس
ــا  ــاع حلفائه ــة القن ــة األمريكي احلكوم
اإلطاحــة  بفكــرة  الناتــو  حلــف  يف 

ــد  ــد أك ــم. فق ــم قاس ــام عبدالكري بنظ
منــدوب الواليــات املتحــدة رصاحــة ان 
أي نظــام غــر شــيوعي هــو أفضــل مــن 
حكــم عبدالكريــم قاســم، ويف مصلحــة 
األمريكيــة)111(.  املتحــدة  الواليــات 
املنــدوب  اقنــع  الــذي  الوقــت  ويف 
دول  الناتــو،  حلــف  يف  األمريكــي 
حكــم  تغيــر  بــرورة  االعضــاء 
وزارة  أرســلت  قاســم،  عبدالكريــم 
ــه  ــوم نفس ــة يف الي ــة األمريكي اخلارجي
تقريــرا إىل البيــت األبيــض  يتضمــن 
وجهــة نظــر الســفارة األمريكيــة ببغداد 
ــراق  ــة يف الع ــاع الداخلي ــأن األوض بش
وياحــظ ان اخلارجيــة األمريكيــة مل 
ــا ورد يف  ــفارة ك ــات الس ــد مقرح تؤي

الوثيقــة األمريكيــة)211(.
ويف الســاعة التاســعة متــت إذاعــة البيان 
األول لزعــاء االنقــاب حيــث كان 
ــادة  ــي لقي ــس الوطن ــن املجل ــًا م موقع
احلركــة  أن  البيــان  واعلــن   “ الثــورة 
قامــت الســتمرار املســرة لثــورة الرابــع 
الوحــدة  وإنجــاز  متــوز  مــن  عــر 
البيــان  ،وتعهــد  للشــعب  الوطنيــة  
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ــورة  ــادة الث ــي لقي ــس الوطن ــأن املجل ب
يعمــل عــى تأســيس حكــم وطنــي 
ــورة  ــا ث ــاءت هب ــي ج ــادئ الت ــق املب وف
ــات  ــاق احلري ــوز 1958 يف إط 14 مت
ــون  ــلطة القان ــز س ــة وتعزي الديمقراطي
وتقويــة االخــوة العربيــة الكرديــة ، 
ــي  ــس الوطن ــذ املجل ــك اخ ــد ذل وبع
ــن  ــات أعل ــدر بيان ــورة يص ــادة الث لقي
بموجبهــا منــع التجــول وغلــق احلــدود 
واملطــارات وكذلــك أعلــن عــن إلغــاء 
جملــس الســيادة وانتخــاب عبــد الســام 

عــارف رئيســًا للجمهوريــة«)311(. 
عبدالســام حممــد عــارف الــذي ازيــح 
ــن  ــهر ع ــة اش ــورة بثاث ــام الث ــد قي بع
طريــق قاســم مل يكــن يفكــر باالنقــاب 
ــوا  ــم أختلف ــم اال أهن ــة قاس ــد رفيق ض
يف التطبيقــات العمليــة لعاقــة العــراق 
الوحــدة  قيــام  ورضورة  مــر  مــع 
الفوريــة معهــا  أمــا قاســم مل يكــن 
ــارص  ــال عبدالن ــة أن مج ــا بحج يفضله
ســوف يكــون ويص عــى العــراق بــدال 
عنــه ، فضــّا عــن ذلــك أن مــر دولــة 
ــات  ــى اقتصادي ــر ع ــوف تؤث ــرة س فق

ــذا  ــا )هل ــال عاقاهت ــن خ ــراق م الع
وفســحت   ) الثــورة رجاهلــا  أكلــت 
القومــن  مــن  ألعدائهــا  املجــال 
والشــوعن والبعثــن لتحقيــق حلمهــم 
بالقضــاء عليهــا ، يف الوقــت كان كل من 
ــز  ــال وكن ــب امل ــارف ال حي ــم وع قاس
الذهــب والفضــة لكنهــم أهبرا بالســلطة 
»حيــب  أكثــر  عــارف  وكان  واجلــاه 
ــا  ــلطان« وعندم ــة الس ــاه والفخفخ اجل
أســتطاب لــه احلكــم تغــرت عــن 
ــقها  ــا وعش ــن هب ــي كان يؤم ــه الت مبادئ
يف وقــت مبكــر مــن حياتــه وهــي 

االشــراكية .
وعندئــذ بــدأت مرحلــة تارخييــة جديدة 
يف تاريــخ العاقــات بــن الواليــات 
املتحــدة األمريكيــة والعــراق، اتســمت 
بخصائــص جديــدة يف ظــل احلــرب 
ــذاك،  ــن آن ــن العامل ــن القطب ــاردة ب الب
وانطــوت عــى حتــول كبــر يف تناســب 

ــة. ــوى الدولي الق
ــارف  ــام ع ــع : عبدالس ــث الراب املبح

ــراين  ــف اإلي ــث واملوق والبع
ــة  ــة –العراقي متيــزت العاقــات االيراني
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العصــور  عــرب  املســتمر  بالــراع 
الفــرات  أغلــب  يف  اختــذت  حيــث 
وذلــك   ، عســكريًا  بعــدًا  الزمنيــة 
قبــل أن يتجــه يف الفــرة األخــر اىل 
وشــهد  اجلــوار،  وحســن  التحســن 
العــراق طــوال العهــد امللكــي مــع 
ــاكل  ــا مش ــدة ، أمهه ــاكل ع ــران مش اي
بينهــا  املشــركة  الطويلــة  احلــدود 
ــع  ــي تنب )411( ، ومشــاكل االهنــار الت
ــا  ــتفيد منه ــة وتس ــن االرايض االيراني م
القــرى واملناطــق العراقيــة يف منــديل 
عــن  فضــًا   ، وخانقــن  وزرباطيــة 
ــا  ــة وجتاوزاهت ــائر املتنقل ــاكل العش مش
عــى احلــدود ، وحمــاوالت احلكومــات 
ــة املتعاقبــة اســتغال االوضــاع  االيراني
الداخليــة يف العــراق لتكريــس اطاعهــا 
التوســعية يف ارضــه ومياهــه وتوقيعهــا 
معاهــدات جمحفــة التــي منحــت ايــران 
امتيــازات واســعة ، ووقــف ضدهــا 

الــرأي العــام العراقــي )511(. 
ــد  ــام حمم ــد الس ــتطاع عب ــا أس وبعدم
ــرب 1963 يف  ــخ 18 نوفم ــارف بتاري ع
ــة  ــن احلكوم ــث م ــزب البع ــاء ح أقص

بعــد قيــام احلــزب بأعــال عنــف جــراء 
سلســلة مــن االنشــقاقات الداخليــة 
والتجــاوزات التــي قامــت هبــا عنــارص 
ــيطرة  ــح يف الس ــي و نج ــرس القوم احل
عــى مبنــى احتــاد اإلذاعــة والتليفزيــون 
العراقــي و القيــادة واألركان العامــة 
مقــرات  و  الدفــاع  ووزارة  للجيــش 
احلــرس القومــي و قامــت طائــرات 
عســكرية بقصــف مقــر القيــادة العامــة 
و  األعظميــة  يف  القومــي  للحــرس 
ــر  ــن البك ــد حس ــة أمح ــه إقال ــج عن نت
ــا  ــا رئيس ــه نائب ــوزراء و تعيين ــس ال رئي
للجمهوريــة حتــى اعفــاءه مــن منصبــه 
ــي  ــرس القوم ــل احل ــام 1964 و ح ع
الاقومــي  باحلــرس  وصفــه  الــذي 
التكريتــي  حييــى  طاهــر  تكليــف  و 
بتشــكيل وزارة جديــدة وضــم مــن 
و  القوميــن  و  املســتقلن  الــوزراء 
هــم  البعثيــن  مــن   3 و  النارصيــن 
الدفــاع حــردان التكريتــي والصحــة 
ــد  ــم أمحــد عب عــزت مصطفــى و التعلي

الســتار اجلــواري)611(.
واســند منصــب رئاســة اجلمهوريــة  إىل 
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ــع  ــذي كان يتمت ــارف  ال ــام ع عبدالس
بشــعبية كبــرة، فقــد اختــر لكســب ود 
ــب  ــناد منص ــم اس ــة ث ــر للحرك اجلاه
ــد  ــر، اح ــن البك ــد حس ــب  اىل امح النائ

ــرز قياديــي )حــزب البعــث()711(. اب
رئــس  عــى  عــارف  وضــع  ان  كــا 
ــتقطاب  ــر اس ــه مق ــت من ــلطة جعل الس
الصاحيــات  بحكــم  لاخريــن، 
التــي وضعــت بــن يديــه اال وهــي 
ــادة  ــي للقي ــس الوطن ــات املجل صاحي
ــم  ــاء تنظي ــن اعض ــون م ــة، املك كامل
ــورة  ــرار  يف ث ــن االح ــاط الوطني الضب
ــة 8  ــامهن بحرك ــوز 1958 واملس 14مت

1963 شــباط 
ــدة  ــاب اجلدي ــة االنق ــت حكوم واعلن
يف بياهنــا االول عــن أســتام مقاليــد 
احلكــم يف العــراق وتعهــدة بإحــرام 
ــن  ــا م ــة خوف ــق الدولي ــود واملواثي العه
ــل  ــا فع ــوتًا ك ــي أس ــل اخلارج التدخ
ــم ان  ــا تعل ــو اهن ــم ول ــم قاس عبدالكري
ــد  حجــم اخلطــر عــى االنقــاب اجلدي
ــبب  ــام 1958 بس ــرُا يف ع ــن كب مل يك
ــد حلــف بغــداد  كــون العــراق كان قائ

مــع معظــم دول اجلــوار االقليمــي مــن 
ــة )118(. ــدول العربي ــر ال غ

ــيا  ــدول والس ــض ال ــت بع ــذا تقدم هل
والتعــاون  الصداقــة  بطلــب  ايــران 
ــراين  ــال االي ــم باالع ــان القائ ــى لس ع
ــة  ــر اخلارجي ــة اىل وزي ــداد وقدم يف بغ
العراقــي طالــب حســن الشــبيب )911(
ــى  ــول ع ــل احلص ــران تتأم ــت اي وكان
امتيــازات هلــا مــن النظــام اجلديــد 
مل  االمــر  هــذا  )021(بيــد  العــراق  يف 
ــد  ــن جدي ــاكل م ــدأت املش ــق وب يتحق
ــاف  ــد اكتش ــيا بع ــن الس ــن البلدي ب
تنظيــات رسيــة سياســية تســتهدف 
امــن العــراق وحتــاول فــرض اجنــدات 
ــن وزارة  ــة ، لك ــروف معين ــق ظ وخل
ــا  ــت بواجباهت ــة قام ــة العراقي الداخلي
اســقاط  الــوزراء  جملــس  واصــدر 
ــركن يف 24  ــع املش ــن مجي ــية ع اجلنس
شــباط 1963   لكــن هــذا االمــر مل 
يمنــع املســؤولن مــن كا الطرفــن 
عــدم اجللــوس والتفــاوض عــى بعــض 
القضايــا الســيا بعــد ان اســتقبل البكــر 
الوزيــر املفــوض االيــراين وبحــث معــه 
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ــا  ــن ودع ــن اجلانب ــة ب ــتقبل العاق مس
ــح  ــة للمصال ــينها خدم ــر اىل حتس البك
ــر  ــدة وزي ــن بع ــل م ــا فع ــركة ك املش

اخلارجيــة العراقــي )121(.
لكــن الوضــع الســيئ الــذي عملــه 
قادتــه  بــن  واخلافــات  االنقــاب 
ــراق  ــة الع ــى عاق ــلببًا ع ــس س انعك
مــع دول اجلــوار اجلغــرايف ، يف الوقــت 
البيضــاء( يف  التــي عملــت )الثــورة 
ايــران عــام 1963 اىل خلــق جــو ال 
ــتقرار  ــدم االس ــر وع ــن التوت ــوا م خيل
ــات  ــر ســلبًا عــى العاق هــو االخــر اث
بــن البلديــن )221(.بعــد قيــام انقــاب 
الثامــن مــن شــباط يف العــراق عــام 
1963 وانقــاب الثامــن عــر مــن 
آذار يف ســوريا مــن العــام ذاتــه، وتســلم 
االشــراكي  العــريب  البعــث  حــزب 
هتيئــت  البلديــن،  كا  يف  الســلطة 
كل  حلكومــات  املائمــة  الظــروف 
ــراء  ــر الج ــوريا وم ــراق وس مــن الع
مباحثــات ال قامــة احتــاد يضــم الــدول 

الثــاث.
وخــال الفــرة ما بــن 14-17 نيســان 

 1963، اجــرى املســؤولون يف االقطــار 
ــت  ــرة، انته ــات يف القاه ــة مباحث الثاث
احتــاد ثاثــي عــرف  قيــام  باعــان 
بميثــاق الســابع عــر مــن نيســان 
1963، واكــد البيــان الصــادر عــن 
ألهنــا  ثــورة  الوحــدة  أن  االعــان 
وحضاريــة.)321(. وتقدميــة  شــعبية 

ــن  ــة م ــة اإليراني ــف احلكوم ــا موق أم
عــن  خيتلــف  فلــم  الوحــدة،  هــذه 
مواقفهــا الســابقة جتــاه أي جتربــة عربيــة 
وحدويــة، حيــث اثــارت هــذه الوحــدة 
اإليرانيــة  احلكومــة  وخمــاوف  قلــق 
ــة  ــلت احلكوم ــل.)421( إذ ارس وارسائي
اإليرانيــة برقيــة لوكالــة اسيويشــتدبرس 
قلقهــا  عــن  خاهلــا  مــن  عــرّبت 
وخماوفهــا مــن قيــام هــذه الوحــدة )521(.
حلــف  دول  وفــود  اجتمعــت  كــا 
احلكومــة  مــن  وبدعــوى  الســنتو 
ــة  ــراءات الازم ــاذ االج ــة الخت الركي
ضــد هــذه الوحــدة ودعــت تركيــا 
أيضــًا إىل اجتــاع اللجنــة العســكرية 
يف احللــف عقــد يف مدينــة اســطنبول 
نيســان  مــن  والعريــن  الثامــن  يف 
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1963، وقــد حــر هــذا االجتــاع 
ــركة  ــوات املش ــادة الق ــة قي ــس هيئ رئي
الدفــاع  هيئــة  ورئيــس  االمريكيــة، 
ــادات  ــاء قي ــك رؤس ــة، وكذل الربيطاني
القــوات املشــركة يف إيــران وتركيــا 
ــا  ــان ع ــدم االع ــم ع ــتان ورغ وباكس
تضمنــه هــذا االجتــاع فعــى مــا يبــدو 
انــه بحــث الوحــدة الثاثيــة كونــه جــاء 
ــدة  ــان الوح ــن اع ــة م ــام قليل ــد اي بع
وعــى مــا يبــدو أن هــذا االجتــاع 
بحــث الوحــدة الثاثيــة وســبل احتــواء 

آثارهــا الســلبية.)621(
أن  الدبلوماســية  املصــادر  واعلنــت 
احللــف بحــث مســتجدات الوضــع 
ــام  ــيا قي ــة والس ــاحة العربي ــى الس ع
الثاثيــة اجلديــدة وآثارهــا  الوحــدة 
ــف،  ــا احلل ــي يغطيه ــة الت ــى املنطق ع
واضافــت انــه تــم االتفــاق عــى أن 
يقــف احللــف موقــف املراقــب واملنتظر 

الوضــع.)721( ملســتجدات 
وارسائيــل  إيــران  ملوقــف  ونتيجــة 
وحدويــة  جتربــة  لــكل  املعــادي 
ــة  ــس احلكوم ــل رئي ــد ارس ــة، فق عربي

بــن غوريــون يف  ديفــد  االرسائيليــة 
ــار 1963  ــن اي ــن م ــث والعري الثال
رضــا  حممــد  الشــاه  إىل  برســالة 
مضمــون  يف  جــاء  وممــا  هبلــوي، 
ــرفع  ــة س ــدة الثاثي ــالة أن الوح الرس
ــه،  ــارص وقوت ــال عبدالن ــان مج ــن ش م
وبعــد قــراءة الشــاه للرســالة، قــال 
عــى  »اننــي  االرسائيــي  للمبعــوث 
اســتعداد للتوقيــع عــى كل كلمــة يف 
هــذه الرســالة، لــو كنــت اود أن اكتــب 
ــذه  ــر ه ــا بغ ــا صغته ــالة مل ــذه الرس ه
ــالة  ــدو أن الرس ــا يب ــى م ــة«، ع الصياغ
التصــدي  كيفيــة  أيضــًا  تضمنــت 
ومواجهــة الوحــدة مــن خــال توحيــد 
ــن  ــاق ب ــراءات واالتف ــة واالج السياس
ــل  ــة التعام ــى كيفي ــل ع ــران وارسائي إي

مــع هــذه الوحــدة)821(.
لقــد خشــيت احلكومــة اإليرانيــة من أن 
تــؤدي هــذه الوحــدة إىل تعزيــز النفــوذ 
النــارصي يف املنطقــة، كــا كانــت إيــران 
تتخــوف مــن مطالبــة دول الوحــدة 
بــاألرايض العربيــة التــي احتلتهــا إيــران 
ــن  ــة، وم ــتان العربي ــارة عربس ــي ام وه
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هــذا املنطلــق ويف ســبيل التصــدي هلــذه 
ــتمرارها  ــا واس ــة تقدمه ــدة واعاق الوح
ــا  ــران دعمه ــاه إي ــة ش ــددت حكوم ج
ــال  ــلحة يف ش ــة املس ــة الكردي للحرك
ــى  ــذا حت ــا ه ــتمر دعمه ــراق، واس الع
حــدوث القطيعــة بــن حكومــة البعــث 
ــة  ــهر قليل ــد اش ــارص بع ــال عبدالن ومج
حيــث   )921( الوحــدة  تشــكيل  مــن 
ــة املتحــدة  ــة العربي انســحبت اجلمهوري
دولــة  وبقــت  االحتــاد،  دولــة  مــن 
االحتــاد مقتــرة عــى العــراق وســوريا 
حتــى الثامــن عــر مــن تريــن الثــاين 
ــد  ــاب عب ــدث انق ــا ح 1963 عندم
الســام عــارف عــى البعــث ، لتنفصــم 

ــدة )031( . ــك الوح ــرى تل ــه ع ب
لقــد ســارعت إيــران وبمجــرد حــدوث 
ــال  ــث ومج ــة البع ــن حكوم ــة ب القطيع
عبدالنــارص، بابــداء رغبتهــا يف التعــاون 
ــة  ــة الكردي ــاء احلرك ــراق ال هن ــع الع م
املســلحة، ولعــل ذلــك يشــر رصاحــة 
مل  والتــي  الوحــدة  مــن  موقفهــا  إىل 
يتجــاوز عمرهــا بضعــة اشــهر )131(
ويف هــذا التاريــخ بــدأت بــوادر انحيــاز 

أمــركا إلرسائيــل يف حــن كانــت قبــل 
ذلــك مراقبــة لألحــداث التــي تــدور يف 
ــة للدخــول فيهــا كقــوة  املنطقــة ومتئهب
ــة  ــرب العاملي ــد احل ــرزت بع ــى ب عظم
ــا وفرنســا  ــة وافــول نجــم بريطاني الثاني
وكانــت  عظمــى.  دول  باعتبارهــا 
بدايــات دخــول الواليــات املتحــدة 
للمنطقــة بعــد أحــداث الســويس أو 
مــا يعــرف بالعــدوان الثاثــي عــى 
مــر عــام 1956 إثــر إنذارهــا للــدول 
باالنســحاب  مــر  عــى  املعتديــة 
وذلــك يف عهــد الرئيــس األمركــي  

ايزهنــاور 132 ((.
ثــم وبعــد تــويل الرئيــس الديمقراطــي  
ــو  ــة نح ــعت اإلدارة األمركي ــدي س كن
ــلوب  ــة بأس ــة العربي ــول للمنطق الدخ
ــة  ــع دول املنطق ــاون م ــة والتع الصداق
حيــث كانــت لديــه عــدد مــن عاقــات 
ــاء  ــض زع ــع بع ــة م ــرام املتبادل االح
دول املنطقــة مثــل عبــد الســام عــارف 
ــر  ــر بالذك ــد النارص ،واجلدي ــال عب ومج
شــخصية  آراء  لكنيــدي  كانــت  أنــه 
مؤيــدة للعــرب يف نزاعهم مــع إرسائيل، 
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ــرار  ــز ق ــن مرك ــدة ع ــت بعي ــي بقي الت
البيــت األبيــض بســبب تأثــر  ارسائيــل 
ــات  ــدة وتداعي ــات املتح ــل الوالي داخ
ــريب  ــن الغ ــن العامل ــاردة ب ــرب الب احل
ــوفيتي  ــاد الس ــة االحت ــي بزعام والرق

.)331(
امــا يف املجــال االقتصــادي والســيا 
حقــول النفــط ظهــرت مشــكات عــى 
ــح  ــة واملصال ــة العراقي ــيادة الوطني الس
ففــي  ايــران  جانــب  مــن  العراقيــة 
رشكــة  رصحــت   1963 1نيســان 
)N.I.O.C(عــن  االيرانيــة  النفــط 
نيتهــا بفتــح مزايــدة علنيــة يف اثنــن 
ــاه  ــاري يف مي ــداد الق ــق االمت ــن مناط م
ــران  ــم اي ــي تزع ــريب والت ــج الع اخللي
عائديتهــا اليهــا ، اال أن العــراق رفــض 
بمنــح  اعرافــه  بعــدم  االمــر  هــذا 

.)431( االمتيــاز 
النفــط  أســتغال  مشــكلة  وهنــاك 
يف حقــل نفــط خانــه والتــي تعــود 
ــرت  ــد ج ــام 1962 فق ــا اىل ع جذوره
العراقيــة  احلكومــة  بــن  اتصــاالت 
واحلكومــة االيرانيــة  وتــم تشــكيل 

اخلارجيــة  وزارة  مــن  عراقــي  وفــد 
ــي  ــب العراق ــط )531( وكان املطل والنف
ــكات  ــكل املش ــل ل ــى ح ــول ع احلص
ــكلة  ــواء مش ــن س ــن الطرف ــة ب العالق
ــوع  ــة أو موض ــاه االقليمي ــدود واملي ح
دارت  التــي  املفاوضــات  ويف  النفــط 
أب  و4  متــوز   28 بتاريــخ  بينهــم  
ــة  ــاه االقليمي ــوع املي ــى موض 1963 ع
توصــل الطرفــان اىل تســوية طالبــت 
ــران بجعــل حصتهــا مــن االســتفادة  اي
النفــط  االســتخراج  عمليــات  مــن 
اســاس  عــى  للعــراق  و%40   %  60
مســاحة ايــران هــي اكــرب مــن العــراق 
اىل  فأهنــم توصــل  نفــط خانــة  امــا 
أالف   10 اســتخراج  هــو  مــروع 
برميــل يوميــًا لكــن عــدم االتفــاق عــى 
صيغــة امليــاه االقليميــة عطــل االتفــاق 
النهائــي الن العــراق يريــد االتفــاق 
ــة  ــا بصفق ــكات وحله ــى كل املش ع
واحــدة وهــذا مــا رفضتــه ايــران مجلــة 

.)631( وتفصيــا 
ــة  ــة العراقي ــدرت احلكوم ــا أص وحين
قــرارا بتاريــخ 10 متــوز 1963 والــذي 
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ــن  ــة اإليراني ــة الرعاي ــتطاع بموجب اس
حــق  معامــات  أجــراء  العــراق  يف 
ــد  ــرى بع ــرة أخ ــائهم م ــك بأس التمل
أن توقفــت قبــل 8 شــباط وفقــًا ملبــدئ 
كان  القــرار  هــذا  باملثــل  التعامــل 
قــد اظهــر رغبــة العــراق يف حتســن 
)731(وأبــدت  ايــران  مــع  عاقاهتــا 
ــات  ــن العاق ــتدعائها لتحس ــران اس اي
ذكــرى  يف  املشــاركة  خــال  مــن 
ثــورة متــوز 1958 )831(،أمــا بشــأن 
القضيــة الكرديــة التــي أرادت حكومــة 
ــق احلــوار مــع  عبدالســام حلهــا بطري
القــادة الكــرد وأســفرت اىل  وقــف 
ــة  ــال األربع ــن خ ــن اجلانب ــال ب القت
ــباط  ــورة 8 ش ــت ث ــي أعقب ــهر الت أش
1963 وعندمــا مل يتوصــل اجلانبــن اىل 
ــد  ــن جدي ــتباكات م ــادت االش ــل ع ح
وكان موقــف أيــران منهــا أن وقفــت اىل 
ــة مــن خــال  جانــب احلكومــة العراقي
ارســال املراقبــن وغلــق احلــدود ومنــع 
اإلمــدادات الســوفيتية هلــؤالء املقاتلــن 
ــران  ــع أي ــدود م ــرب احل ــرد ع ــي ت والت

.  )931(

مــن جانبهــا احلكومــة العراقيــة أبعــدت 
عــدد مــن الشــوعن اإليرانيــن اىل أيران 
كوهنــا يشــكان خطــر عــى البلديــن ، 
أذ مل تتأثــر العاقــات االيرانيــة العراقيــة 
ــت  ــذا الوق ــراء )041( ويف ه ــذا االج هب
أقامــة  عــارف  عبدالســام  حــاول 
ــة  ــران يف بداي ــع أي ــنة م ــات حس عاق
ــور  ــاح االم ــه أص ــه من ــه حماول حكم
أيــران  بينــه وبــن شــاه  الشــخصية 
ــورة  ــان ث ــي القاهــا أب بعــد اخلطــب الت
ــى  ــا ع ــد فيه ــي يؤك ــام 1958 والت ع
خطــر الشــاه يؤيــد فيهــا ثــورة مصــدق 
ــن  ــذا م ــة وه ــخصية وطني ــه ش بوصف
جانبــه عقــد العاقــة بــن الرجلــن 
دفــع ثمناهــا بعــد اســتامة الســلطة يف 
ــنوات )141(  ــوايل 6 س ــد ح ــراق بع الع
وبنــاءُا اىل هــذه الرغبــة وجهــه الرئيــس 
عبدالســام عــارف اىل زيــارة وزيــر 
اخلارجيــة العراقــي بتاريــخ 3 أذار عــام 
1964 اجلــارة أيــران والتباحــث بشــأن 
ــادي  ــاون االقتص ــل والتع ــوي العم تط

ــا )241(. ــايف بينه والثق
موضــوع  مناقشــة  الطرفــان  حــاول 
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ــدة  ــيا معاه ــابقة والس ــات الس االتفاقي
زهــاب عــام 1937 اال أن ايــران حتاول 
عــدم تطبيقهــا بغيــة احلصــول عــى 
ــكان  ــراق ف ــا الع ــد أم ــب جدي مكاس
متمســك باالتفاقيــة حفاظــُا عــى أمنــه 
موضــوع  ويف  واخلارجــي   الداخــي 
امليــاه فقــد عــرب العــراق عــن أمتعاضــة 
يف أنشــاء أيــران عــدد مــن الســدود 
ــة  ــاه اىل االرايض العراقي ــق املي ــع تدف ملن
واالســتفادة منهــا أمــا معاملــة الرعايــة 
أصبحــت  واإليرانيــن  العراقيــن 
ــن  ــدى اجلانب ــر الشــكوك ل مشــكلة تث
ــدم  ــة بع ــات املتبادل ــال االهتام ــن خ م
املعاملــة احلســنة والغــر الئقــة فيــا 
خيــص االقامــة واملعاملــة ، ولذلــك 
خضعــت تلــك املشــكلة اىل طبيعــة 
العاقــة بــن الطرفــن  ،كــا أن العــراق 
أراد التقــرب اىل أيــران مــن خــال 
وأيضــا  هبــا  مــر  عاقــة  حتســن 
املــري  األعــام  مــن  التخلــص 
ــى  ــس ع ــه ينعك ــران كون ــاد ألي املض
طبيعــة العاقــة بينــه وبــن أيــران ، 
لكــن احلكومــة العراقيــة مل تفلــح بذلــك 

كــون أيــران أشــرطت أن تعتــذر مــر 
مــن أيــران أوالُ، وهــذا مــا رفضتــه 
مــر عــام 1960 )341( وبســبب عــدم 
ــن  ــن الطرف ــكات ب ــك املش ــل تل ح
ــران  قــاد العــراق محلــة مضــادة عــى أي
ــتان  ــم عربس ــة بإقلي ــال املطالب ــن خ م
ــربزاين  ــى ال ــا مصطف ــع امل ــق م وأتف
حــول تصفيــة األمــور العالقــة ووقــف 
القتــال أذ شــهد عــام 1964 عام ســام 
لكنــه مل يســتمر طويــُا فقــد شــهد 
عــام 1965 تدخــل أيــران واللعــب 
بالقضيــة الكرديــة مــن خــال التوســط 
ملســاعدة  األمريكيــة  الســفارة  عنــد 
املعارضــة الكرديــة ودعمهــا باألســلحة 
ــتها  ــع سياس ــيُا م ــة )441(  ومتاش الثقيل
عــام  أيــران  أســتهدفت  التصعيديــة 
ــلك  ــي تس ــة الت ــفن العراقي 1965 الس
شــط العــرب لكــن العــراق مل يــرد 
ــكرية  ــال العس ــث يف األع ــل وتري باملث
ــود  ــق اجله ــن طري ــر ع ــة األم ومعاجل

الدبلوماســية ســلميُا )541( .
وتدخــل  أرشاك  العــراق  حــاول  أذ 
األمريكيــة  املتحــدة  الواليــات 
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ــى  ــر ع ــل والتأث ــدهتم يف التدخ ومناش
حكومــة الشــاه ، اال أن امريــكا رفضــت 
التدخــل هبــذا املوضــوع بعــدم قدرهتــا 
عــى التأثــر عــى اجلانــب اإليــراين 

.  )641(
واســتغال العاقــة التــي تربــط أيــران 
ــزاز  ــن الب ــام عبدالرمح ــعودية ، ق بالس
ــخ 31  ــة بتاري ــة العراقي ــس احلكوم رئي
الســعودية  بزيــارة   1965 عــام  ك1  
ــران  ــن أي ــا وب ــط بينه ــب التوس والطل
بينهــا  للتوتــر  لغــرض وضــع حــد 
بنــود  الســعودية  عرضــت  وعندمــا 
ــرطت  ــران واش ــت اي ــاطة رفض الوس
ــراد   ــاعدات اىل  االك ــف املس ــدم وق ع
اال بــرط موافقــة العــراق عــى رشوط 
ــا  ــن هن ــرب )741(م ــط الع ــران يف ش اي
قــرر العــراق عــى لســان وزيــر الدفــاع 
ــرا  ــدود أي ــأن ح ــي ب ــز العقي عبدالعزي
لتزويــد  الوحيــد  املصــدر  هــي  ن 
ــكيل  ــم تش ــد ت ــاح فق ــراد بالس األك
ــراق ،  ــن الع ــز أم ــة وتعزي ــه دفاعي جلن
ــة  ــر اخلارج ــتدعى وزي ــة أس ــن جانب م
وزيــر   ،)841( جــي  الباجــه  عدنــان 

االيــراين  باألعــال  والقائــم  الدولــة 
شــديدة  أحتجــاج  مذكــرة  وســلمة 
ــش  ــس أركان اجلي ــة ورصح رئي اللهج
ــاس  ــر عب ــأن أم ــارف ب ــن ع عبدالرمح
هويــده أجتمــع مــع مصطفــى الــربزاين 
ــة  ــؤن الداخلي ــافر يف الش ــل الس للتدخ
ــت  ــران أعلن ــا أي ــن جانبه ــراق ، م للع
حالــة األســتنفار يف قواهتــا البحريــة 
ــل اىل  ــراق كان يمي ــن الع ــة ، لك والربي
التهدئــة أكثــر مــن التصعيــد العســكري 
منشــغل  العراقــي  اجليــش  كونــه   ،
ــراق  ــن الع ــال )941(  لك ــرب الش بح
ــام  ــو االع ــاين وه ــار ث ــه اىل خي أجته
مــن خــال صــوت العــرب وتأســيس 
األيرانيــة  باملعاضــة  خاصــة  أذاعــة 
ســواء يف شــال ايــران مــن خــال 
األكــراد واألذربيجانيــن أو يف اجلنــوب 
العربســتانية  املعارضــة  خــال  مــن 
والســاح  باملــال  اجلميــع  ودعــم 
ــن  ــارة ب ــرق التج ــع ط ــن قط ــُا ع فض
ــى  ــرة ع ــران العاب ــان وأي ــوريا ولبن س
اإليرانيــن  خلنــق  العراقيــة  األرايض 
وأطــاق املظاهــرات املطالبــة بحــق 
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املعارضــة األيرانيــة بتقريــر املصــر ، 
الســيا وأن أيــران جــددت املطالبــة 
ادعائهــا يف شــط  بحقوقهــا حســب 
العــرب اســتنادا اىل نــص املــادة )5( 

مــن معاهــدة عــام 1937 )051(.
ــزاز  ــن الب ــعى عبدالرمح ــه س ــن جانب م
ــتثار  ــراق)151( اىل اس ــس وزراء الع رئي
عاقتــه الشــخصية مــع عبــاس هويــدة 
وطلــب مــن زيــارة العــراق لــألداء 
أن  اال   ، املقدســة  للعتبــات  الزيــارة 
ــارة  ــه للزي ــل التوج ــرط قب ــر أش االخ
واالتفــاق  اخلــاف  نقــاط  حتديــد 
ــت  ــات يف وق ــدول املباحث ــا يف ج عليه
ــة  ــم املعارض ــدة دع ــاس هوي ــة عب نفي
مل جيتمــع  وأنــه  الشــال  العراقيــة يف 
مــع مــا مصطفــى الــربزاين ودعــا 
بــن  للمباحثــات  جلنــة  تشــكيل  اىل 
ــس  ــن رئي ــايل أعل ــن )251( وبالت الطرف
البــزاز  عبدالرمحــن  العــراق  وزراء 
مــن خــال مؤمتــر صحفــي عمــق 
أمــر  وأن  الطرفــن  بــن  العاقــات 
ــر  ــران أم ــراق وأي ــن الع ــات ب اخلاف
ــدود  ــن ح ــن م ــن م ــا للبلدي ــي مل طبيع

مشــركة طويلــة وقــال )أن العــراق 
ســوف يعــوض اإليرانيــن يف حالــة 
ثبــوت تقصــر يف اجلانــب العراقــي وأن 
ــة   ــود قضي ــن ال ــد م ــاف اليفس االخت
صاحــب  الــذي  اهلــدوء  أطــار  ويف 
ــران طلــب  العراقــات بــن العــراق وأي
ــات  ــاف احلم ــر أيق ــن م ــراق م الع
األعاميــة ضــد ايــران وقــد أســتجاب 
هــذه  أيقــاف  اىل  عبدالنــارص  مجــال 
وثمــة   )351( األعاميــة  احلمــات 
ــف  ــاه اىل ختفي ــل الش ــع مح ــاك داف هن
التوتــر احلاصــل بــن الطرفــن والســيا 
املــت  التــي  الداخليــة  الضغوطــات 
ايــران خصوصــا عــدم أســتقبال  يف 
املعارضــن األيرانــن رســميُا يف العــراق 
ــذ  ــم هل ــن اليه ــتقبال الوافدي ــع أس ومن
أســتقبل العــراق الســيد اخلمينــي يف 
النجــف األرشف بــرط عــدم تدخــل 
ــة  ــدة مكوث ــن م ــره أو تع ــران بمص أي
ــام  ــة األم ــذ أقام ــراق وأن التأخ يف الع
انفرجــت  )451(هلــذا  النفــي  صفــة 
العاقــات العراقيــة االيرانية وتوســعت 
مدياهتــا مــن خــال الزيــارات والوفــود 
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وتشــكيل جلــان مشــركة للتباحــث 
بشــأن األمــور العالقــة  )551(.

واملباحثــات  الزيــارة  وتعطلــت 
بعــد اإلعــان عــن مقتــل الرئيــس 
حــادث  يف  عــارف  عبدالســام 
جنــوب  البــرة  يف  الطائــرة  حتطــم 
العــراق بعــد  قيامــة  وبعــض مــن 
ــرة  ــة الب ــارة اىل حمافظ ــه يف زي وزرائ
يف  بجولــة  وقــام   1966 نيســان   13
ارجــاء حمافظــة البــرة لاطــاع عــى 
ــاح  ــزت والفتت ــي انج ــات الت املروع
االســاس  احلجــر  ولوضــع  بعضهــا 
هــذه  ،وبعــد  جديــدة   ملروعــات 
ــة  ــة القرن ــارة مدين ــه لزي ــة توج اجلول
قــرر  مســاًء  الســابعة  الســاعة  ويف 
ــرة  ــادرت طائ ــرة وغ ــودة اىل الب الع
الرئيــس ومعهــا طائرتــان ارض امللعــب 
الريــايض . كانــت الطائــرة الثانيــة تقــل 
ــب  ــه ونائ ــق ل ــي املراف ــد الصحف الوف
رئيــس التريفــات ووكيــل امــر املوقــع 
العســكري ومتــرف النارصية وبعض 
الضبــاط . بينــا كانــت الطائــرة الثالثــة 
تقــل منــدويب ومصــوري التلفزيــون 

االنبــاء  ووكالــة  واملــرسح  والســينا 
املرافقــن )651(. وبعــض  العراقيــة 
الســام  عبــد  حكــم  فــرة  خــال 
الثــاين  تريــن   18 منــذ  العــارف 
1963 - 13 نيســان 1966 ، مل تكــن 
هنــاك أحــداث مهمــة فيــا عــدا إصــدار 
الدولــة لعــدد مــن القوانــن املهمــة 
عجلــت  التــي   1964 متــوز   14 يف 
ــي  ــر االجتاع ــة التغي ــر عملي ــن س م
ــن  ــت القوان ــد قرب ــادي ، وق واالقتص
ــاد  ــام الب ــدرت يف 1964 نظ ــي ص الت
مــن النظــام املــري ، وصــدر مــن هذه 
ــاء  ــت بإنش ــن قض ــتة قوان ــن س القوان
مؤسســة اقتصاديــة لكــي تقــوم بامتاك 
وادارة املنشــآت التــي كان يــراد للقطــاع 
رشكات  وتأميــم   ، يؤممهــا  أن  العــام 
ــات  ــن واملؤسس ــادة التأم ــن وأع التأم
الصناعيــة والتجاريــة الكــربى ، وتأميم 
مجيــع البنــوك اخلاصــة ، وحتديــد اوجــه 
التــرف باألربــاح الصافيــة للــركات 
ــة )  ــة معين ــص حص ــا ختصي ــا فيه ، ب
25 % ( للعــال واملوظفــن ، ومتثيــل 
ــركات  ــع ال ــن يف مجي ــال واملوظف الع
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ــركات  ــس إدارة ال ــة يف جمال الصناعي
ــران  ــع أي ــة م ــص العاق ــا خي ــا في ،أم
ــذه  ــال ه ــراق خ ــتخدم الع ــد أس فق
املــدة سياســة التهــداءه وعــدم القطيعــة 
مــع احلكومــة االيرانيــة رغــم األحــدث  

الكبــرة )751(.
ــام   ــد الس ــس عب ــرع الرئي ــد م وبع
االذاعــة  دار  مــن  احلكومــة  اذاعــت 
بيانــًا اىل الشــعب العراقي يف 14 نيســان 
1966 نعــت فيــه مــرع الرئيــس عبــد 
الســام عــارف ومــن معــه مــن اعضــاء 
ــقطت  ــد س ــان: لق ــال البي ــد . وق الوف
ــن  ــام وم ــد الس ــس عب ــرة بالرئي الطائ
ــاء  ــن مس ــوزراء واملرافق ــن ال ــه م مع
امــس التــي كانــت تقلــه مــن القرنــة اىل 
ــة ادت اىل  ــة قوي ــل عاصف ــرة بفع الب
ــهاد  ــا واستش ــرة وحتطمه ــقوط الطائ س
الســيد الرئيــس ووزيــري الداخليــة 
والصناعــة وبعــض املرافقــن . وتعلــن 
احلكومــة اىل الشــعب كافــة باهنــا تقــدر 
ــة  ــرة العصيب ــذه الف ــؤولياهتا يف ه مس
رئيــس  الســيد  مهــام  انيطــت  وقــد 
اجلمهوريــة بالســيد رئيــس الــوزراء 

مــن   )56( املــادة  احــكام  حســب 
الدســتور املؤقــت اىل حــن انتخــاب 
رئيــس للجمهوريــة بمقتــى املــادة 
تقــيض  التــي  الدســتور  مــن   )55(
ــة  ــد للجمهوري ــس جدي ــاب رئي بانتخ
تاريــخ  مــن  واحــد  اســبوع  خــال 
ــي  ــة ثلث ــك بأغلبي ــب وذل ــو املنص خل
جملــس  عضــاء  ال  الــكي  املجمــوع 
الــوزراء وجملــس الدفــاع الوطنــي ،  
ــري  ــوض فخ ــيايس ع ــره الس ــد ذك فق
ــا  ــي عندم ــفر عراق ــه اوراق س يف كتاب
ــول  ــاط يق ــة االحتي ــط يف كلي كان ضاب
عبدالســام  الرئيــس  كلمــة  كانــت 
ــه  ــر مرتب ــه وغ ــارف ارجتالي ــد ع حمم
يعلــم  وكانــه  متربمــا  كان  نــه  ال 
بمصــره يف كامــه اول حتــدث عــن 
امــر اســتغرب منــه اجلميــع حيــث 
ــة  ــرات الربيطاني ــل املخاب ــف تغلغ كش
ــرة  ــاطها يف الب ــدى نش ــراق وم يف الع
ــر  ــه بام ــول عاقت ــرا ح ــف ام ــم كش ث
دولــة الكويــت صبــاح الســامل الصبــاح 
ــن  ــرة ماي ــغ ع ــلمه مبل ــة تس وكيفي
القوميــون  اســتغلها  وكيــف  دينــار 
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ــو  ــدث وه ــم ح ــوه ، ت ــا رش واعتربوه
ــر ،ومل  ــرة مل ــه األخ ــن زيارت ــامل ع مت
ــار  ــارص يف املط ــال عبدالن ــتقبله مج يس
وارســل نائبــه الســتقبايل وكيــف طلــب 
املرافــق يل بالعــوده  الوفــد العراقــي 
ــي  ــارة لكن ــع الزي ــداد وقط ــورا اىل بغ ف
عاقتــه  عــن  تكلــم  ثــم  رفضــت 
العمــل  انــه وافــق  بالبعثيــن :قــال 
معهــم لكــن كثــرة خافاهتــم ونزعاهتــم 
الفرديــة وعــدم رغبتهــم يف التعــاون مع 
ــخيص  ــه الش ــارص وكره ــال عبدالن مج
ــن  ــم م ــررت ازاحته ــق ق ــيل عفل مليش
الثانيــه وهــي  احلكــم ،امــا اخلطبــه 
ــد  ــام حمم ــس عبدالس ــره للرئي االخ
ــوم 12  ــره يف ي ــت يف الب ــارف كان ع
نيســان 1966 ، حيــث غــادر اىل منطقــة 
النشــوه وهنــاك ســقطت الطائــرة التــي 
ــق عمــره عبداللطيــف  ــه ومعــه رفي تقل

الدراجــي وزيــر الداخليــة )851(.
 وأعربــت صحيفــة الكارديــان عــن 
اعتقادهــا بــأن مــرع الرئيــس عــارف 
ــدى  ــدة امل ــل بعي ــه ردود فع ــيكون ل س
ــراق  ــي يف الع ــع الداخ ــبة للوض بالنس

ــة  ــدول العربي ــع ال ــراق م ــة الع وعاق
ــة  ــة اجلمهوري ــا صحيف ــة ، أم واألجنبي
قالــت )وقــد قوبل نبــآ وفاة عبدالســام 
عــارف رئيــس اجلمهوريــة العراقيــة 
الصاعــق  البالــغ واحلــزن  بالوجــوم 
ــل الشــعب العــريب الفلســطيني  مــن قب
فقــد أعلــن حاكــم غــزة احلــداد ســبعة 
أيــام كــا نكســت األعــام العربيــة 
ــطيني  ــي الفلس ــس التريع ــوق املجل ف

ــمية. ــر الرس والدوائ
أمــا موقــف احلكومــة اإليرانيــة بســبب 
حــادث  اكتنــف  الــذي  الغمــوض 
مــرع عــارف أثــر الكثــر مــن اجلدل 
ــات  ــه واجله ــن مرع ــات ع والتكهن
املســتفيدة مــن غيابــه عــن املــرسح 
الســيايس والــذي تزامــن مــع عــدد 
مــن األحــداث التــي متثــل انعطافــه 
ومســتقبل  املنطقــة  واقــع  يف  كبــرة 
ومــر  أيضــًا  العراق وســوريا 
العربيــة  الــدول  بعــض  وكذلــك 

األخــرى.
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اخلامتة:
مل تكــن العاقــات العراقيــة –االيرانيــة 
ــة  ــيس الدول ــذ تأس ــرام من ــا ي ــى م ع
العراقيــة اىل عهــود متأخــرة وذلــك 
يف  الســيايس  احلكــم   نظريــة  ألن 
ــات  ــع التوجه ــاف م ــى خ ــران ع أي
ــل  ــة، ولع ــة العراقي ــية للحكوم السياس
العــراق  احتفــاظ  ذلــك  يف  الســبب 
بقــوى معارضــة للحكــم يف إيــران، 
ــة  ــوى معارض ــران بق ــت إي ــا احتفظ ك
للحكــم يف العــراق بقصــد االســتخدام 
يف الوقــت املناســب للضغــط الســيايس 
؛أمــا ملــف احلــدود العراقيــة اإليرانيــة 
واحــدا مــن أبــرز امللفــات تعقيــدا، 
ونقطــة ارتــكاز الــراع الــذي كان 
ــداد  ــى امت ــران ع ــراق وإي ــهده الع يش
ــن مل  ــن البلدي ــدود ب ــخ، وأن احل التاري
ــي،  ــكل طبيع ــخ بش ــرب التاري ــم ع ترس
ــاس  ــروب أو أس ــرب ح ــت ع ــل كان ب
ــل  ــبب جع ــن، و الس ــن البلدي ــر ب توت
ملــف احلــدود نقطــة توتــر ونــزاع 
بــن البلديــن عــى مــدار التاريــخ.  
ــدود  ــة احل ــر اىل خارط ــرى الناظ ــد ي ق

ــن  ــة مواط ــة ان ثم العراقيــة -اإليراني
ــدة لالتقــاء وكأن احلــدود ال يقــع  عدي
ــتثناء  ــا باس ــة ، رب ــق فاصل ــا مناط بينه
املنطقــة الشــالية حيــث اجلبال الشــاهقة 
فســهول  جنوبــا  بعدهــا  مــا  امــا   ،
ــن ، اذ  ــدود البلدي ــرق ح ــركة خت مش
ــع  ــراين الشاس ــد االي ــا النج ــع رشق يق
الــذي قامــت عليــه احلضــارة الفارســية 
ــة  ــرباري الغريني ــع ال ــرب تق ، واىل الغ
الشاســعة بنفــس القــدر حلــوض دجلــة 
والفــرات وفيهــا جنوبــا مســطحات 
مائيــة كبــرة ، ومن ثــم جمرى مائــي كان 
هــو الســبب االكــرب الن تــؤدي مشــكلة 
ــرات  ــة وتوت ــرب طاحن ــدود اىل ح احل

ــا . ــن نتائجه ــع م ــت اجلمي اخاف
ــكام  ــف احل ــراع ضع ــذا ال ــذى  ه غ
ــن  ــه م ــريب ومّكن ــج الع ــة اخللي يف منطق
االســتمرار ألن ايــران والعــراق يعدون 
ــم  ــد منه ــور وكل واح ــهم الصق أنفس
لــه منطلقــات  وأهــداف يف اخلليــج 
العــريب ، هلــذه شــهدت العاقــات بــن 
ــف  ــرة ومواق ــات مري ــن رصاع البلدي
ــدة اىل  ــان عدي متشــنجة أّفضــت يف أحي
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ــهدت  ــا ش ــكرية وأحيان ــات عس رصاع
ــدات مل  ــى معاه ــع ع ــاق والتوقي االتف
تطبــق عــى أرض الواقــع ألن اجلانبــن 
يعملــون بحــذر شــديد فضــآ عــن 
الطبيعــة االســتعائية للنظــام البهلــوي 
بــازدراء  ونظرتــه  أيــران  يف  احلاكــم 
ــة  ــودون يف املنطق ــكام املوج ــم احل ملعظ
ــر  ــتي غ ــم لوجس ــك دع ــو يمتل ،وه
ــل  ــتعارية   مث ــر اس ــن دوائ ــدود م حم
يعــاين  كان  العــراق  أمــا   ، بريطانيــة 
مــن الــراع الكــردي مــع احلكومــات 
أعــط  هــذا  كل  املتعاقبــة  العراقيــة 
ــة  ــة اإليراني ــر  للحكوم ــوء األخ الض
ــا  ــق التزاماهت ــدم تطبي ــادى يف ع أن تت

ــا. ــة بأرسه ــراق واملنطق ــاه الع جت
مســار  نقيــم  ان  نريــد  وعندمــا 
العاقــات بــن الطرفــن نقــول ان كلتــا 
البلديــن وقعــت عــى معاهدتــن خال 
العهــد  العريــن واحــدة يف  القــرن 
ــوري  ــد اجلمه ــة يف العه ــي والثاني امللك
ــن ،  ــل الطرف ــن قب ــختا م ــا فس وكامه
ــدة  ــع معاه ــن توقي ــهد البلدي ــل يش فه
ثالثــة بــن الطرفــن وتطبيقهــا عــى 

ــدوء  ــة اهل ــا ان حال ــع ؟عل أرض الواق
أعقبــت توقيــع تلــك االتفاقيتــن رغــم 
عــدم تطبيقهــا ، ولكــن حكمــة بعــض 
احلــكام يف كلتــا الدولتــن ســاعدت 
يف اســتتباب األمــن واهلــدوء الســيا 
ــارف  ــام ع ــس عبدالس ــد الرئي يف عه
أســتخدم سياســة التهدئــة وعــدم الــرد 
عــى  اإليرانيــة  االســتفزازات  عــى 
حــدود العــراق الرقيــة وأســتخدم 
عــارف احلكمــة يف الريــث يف الــرد 
وذلــك ملعرفتــه التامــة بعواقــب األمــور 
ــن  ــة ب ــال حربي ــام أع ــراء قي ــن ج م
البلديــن كونــه عســكري معــرف ، 
ــش يف  ــغال اجلي ــك انش ــن ذل ــُا ع فض
حــرب الشــال مــع االكــراد املدعومــن 
مــن قبــل الشــاه ،أذ كان هنــاك عنــارص 
ضاغطــة عــى احلكومــة العراقيــة فضــا 
عــن وجــود نشــطاء بعثــن يســعون 
اىل الســيطرة عــى مقاليــد احلكــم يف 
ــزيب  ــراع احل ــال ال ــن خ ــراق م الع
األحــرار  الضبــاط  بــراع  املتمثــل 
املؤسســن واملشــركن بثــورة 14 متــوز 
عــام 1958 ، هلــذا ورث عبدالســام 
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ــكل  ــكات ب ــن املش ــوا م ــام ال خيل نظ
والعســكرية  السياســية  صنوفهــا 

والثقافيــة .

اهلوامش: 
ــة  ــواري: سياس ــدان اجل ــد زي ــعد حمم 1- س

ــاه 1909  ــد ش ــد امح ــة يف عه ــران اخلارجي اي

ــورة ،  ــر منش ــتر غ ــالة ماجس – 1925؛ رس

كليــة اآلداب – جامعــة بغــداد ، 1997 .

2- دونالــد ولــرب ، أيــران ماضيهــا وحارضهــا 

، ترمجــة عبداملنعــم  حممــد حســنن ، )القاهــرة 

1958( ص117 .

ــوزارات  ــخ ال ــني ،تاري ــرزاق احلس 3- عبدال

العراقيــة ، ج1 )بــروت ،1974( ص27-

.29

ــوزارات  ــخ ال ــني تاري ــرزاق احلس 4- عبدال

ــروت ، 1974( ص198- ــة ، ج2 )ب العراقي

199 ؛ د ك و ، ملفــات وزارة الداخليــة ، ملفــة 

32050/213 ، كتــاب متــرف لــواء ديــاىل 

13 متــوز 1926 ، وثيقــة رقــم 112 .

5- عبدالــرزاق احلســني ، العــراق يف ظــل 

املعاهــدات ، ط4)بــروت ، 1980( ص229 

ــة  ــي ، امللف ــاط امللك ــات الب 6- د ك و ، ملف

امللــك  أيــران اىل  311/734 كتــاب شــاه 

ــم  ــة رق ــار 1929 ، الوثيق ــل االول 4 أي فيص

14 ، صفحــة 35 

7- بيــداء حممــود امحــد احلــدود العراقيــة 

اإليرانيــة : دراســة تارخييــة سياســية، جملــة 

ــد 16  ــدد 68 املجل ــتنرية الع ــة املس اجلامع

بتاريــخ كانــون الثــاين 2019

ــل  ــراق يف ظ ــني ، الع ــرزاق احلس ــد ال 8-  عب

ــروت ، 1980 (، ص229 ــدات )ب املعاه

ــة  ــي ، امللف ــاط امللك ــات الب 9- د ك و ، ملف

ــران اىل امللــك  ــاب شــاه أي /734 /311 ، كت

ــة )14(  ــار 1929 ، الوثيق ــل األول 4 أي فيص

ــة )35( .  صفح

ــدر  ــتم حي ــر، رس ــان ظاه ــاس فرح 10- عب

ودورة الســيايس ،رســالة ماجســتر ،  جامعــة 

ــد( ، 1996  ــن رش ــة )ب ــة الربي ــداد ، كلي بغ

 ، امللكــي  البــاط  ملفــات   ، و  ك  د   -11

ــة  ــة امللكي ــاب املفوضي ــة 734 /311 كت امللف

العراقيــة يف طهــران املرقــم 1027 يف 29 أيــار 

1929 اىل وزارة اخلارجيــة حــول املفاوضــات 

اجلاريــة بــن الطرفــن ، الوثيقــة )32( صفحــة 

.  )37(

ــاين ،  ــدد الث ــوك ، الع ــة كرك ــة جامع 12- جمل

ــنة 2011. ــادس ،لس ــد الس املجل

ــابق ،  ــدر الس ــدي ، املص ــه االس 13 عبداالل

 . ص45 

املجــرى  تعنــي  املانيــه  تالــوك  كلمــة   14

. العميــق 
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15 مصطفــى النجــار ، التاريــخ الســيايس 

ــريب يف  ــن الع ــة للوط ــدود الرقي ــكلة احل ملش

ــرة، 1974( ص169 .  ــرب ، )الب ــط الع ش

16  عبدااللــه بدر االســدي ، العاقات 

ــة  ــة 1920-1937 دراس ــة –االيراني العراقي

ــة اآلداب ،  ــتر ، كلي ــالة ماجس ــة ، رس تارخيي

،1983،ص124  بغــداد  جامعــة 

17- د ك و ، ملفــات البــاط امللكــي ، امللفــة 

الدائميــة  املفوضيــة  كتــاب   )311/826(

اخلارجيــة  وزارة  اىل  بغــداد  يف  االيرانيــة 

العراقيــة املرقمــة 2315 يف 7متــوز 1934 ، 

الوثيقــة رقــم 61 الصفحــة 87 .

18- لطفــي جعفــر فــرج ، امللــك غــازي 

الداخليــة  العــراق  سياســة  يف  ودورة 

ــداد، 1987( ــة 1933-1939 )بغ واخلارجي

 1 9 0 ص

19 مصطفــى عبدالقــادر النجــار ، املصــدر 

الســابق ، ص202 .

20  د ك و ، ملفــات وزارة املاليــة ، امللــف 

)32110/282 ( كتــاب وزارة املاليــة املرقــم 

اخلــاص   1934 4/ك1/  يف   2396 س/ 

ــة )11(  ــران ، الوثيق ــد اي ــكوى ض ــم ش بتقدي

صفحــة )46( .

21 كيــث مكاتشــان وجــورج جوفيــة ، 

حــرب اخلليــج ، ترمجــة املخابــرات العراقيــة ، 

)بغــداد ، 1984( ص16 ؛ خالــد حيــى لغــزي 

ــابق ، ص65. ــدر الس ، املص

أيــران   ، العلوجــي  الكريــم  عبــد   -22

ــداد ،  ــدود ، )بغ ــة أم ح ــراق رصاع دول والع

،(ص5  للنــر  الثقافيــة  الــدار 

ــابق  ــدر الس ــزي ، املص ــى الغ ــد حي 23- خال

ناجــي   ، العقيــي  ؛ طــارق جميــد  ، ص67 

ــًا  ــر حضاري ــدُا ومفك ــيُا رائ ــل دبلوماس األصي

ص159   )2002 )بغــداد،   ،

24- حســام الســاموك ، امللــك غــازي ودورة 

يف أنقــاب بكــر صدقــي عــام 1936 ، الــدار 

العربيــة للموســوعات ، بــروت ، 2005 .

25- عبــد االلــه بــدر عــي االســدي ، املصــدر 

. ص159  السابق، 

ــة يف  ــام السياس ــري ،أع ــر ب 26  م

العــراق احلديــث، اجلــزء الثــاين ، دار احلكمــة 

 ،266 ص   ،  2004 األوىل  الطبعــة   ، لنــدن 

.2 6 7

27  دنــون يونــس الطائــي ، العاقــات 

العراقيــة –االيرانيــة 1931-1941 ، جملــة 

ــل  ــع ، املوص ــدد الراب ــة ، الع ــات تارخيي دراس

ص40   ،  2000  ،

ــة  ــات العراقي ــعد األنصــاري : العاق 28- س

اإليرانيــة ، دار اهلــدى ، بروت ،  1987،ص7

29-  محيــد اخلطيــب ، احلــدود العراقيــة –

ــرب  ــط الع ــوين لش ــع القان ــة والوض اإليراني

ــروت ،  ــن ، ب ــة ، دار الرافدي ــة الكوف ، جامع
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ص344  ،  2019

ــدود  ــألة احل ــانيولو ، مس ــول ش ــان ب 30- ج

يف الــرق األوســط ، دار عويــدات للنــر 

والطباعــة ،بــروت 2006 ، ص5

ــابق ،  ــدر الس ــار ، املص ــى النج 31- مصطف

  . ص273 

ــة  ــدود العراقي ــد ، احل ــود امح ــداء حمم 32- بي

اإليرانيــة : دراســة تارخييــة سياســية، جملــة 

ــدد  ــريب ، الع ــن الع ــوث الوط ــات وبح دراس

20-24 لســنة 2009 .

ــابق ،  ــدر الس ــار ، املص ــى النج 33- مصطف

. ص286 

امللفــة   ، احلــدود  ملفــات   ، و  ك  د   -34

املرقمــة )134/ 32050 كتــاب املفوضيــة 

ــم 1456  ــران ، املرق ــة يف طه ــة العراقي امللكي

 1939  /12/10 يف   485 املرقــم   9/2/

ــل  ــول تعطي ــة ح ــة اىل وزارة اخلارجي املوجه

وعرقلــة أيــران جلنــة احلــدود ، الوثيقــة )54( 

الصفحــة)179(.

 ، الســابق  املصــدر   ، الغــزي  خالــد   -35

ص68؛ طــارق العقيــي ، املصــدر الســابق 

، ص171 ؛ ســعد األنصــاري : العاقــات 

العراقيــة األيرانيــة ، دار اهلــدى ، بــروت ،  

7 1987،ص

36- موســى حممــد طويــرش ، العاقــات 

العراقيــة – االيرانيــة ، أطروحــة دكتــوراه ، 

كليــة الربيــة ، اجلامعــة املســتنرية ، 1997، 

. ص28 

امللفــة   ، احلــدود  ملفــات   ، و  ك  د   -37

املرقمــة )134/ 32050 كتــاب املفوضيــة 

ــم 1456  ــران ، املرق ــة يف طه ــة العراقي امللكي

 1939  /12/10 يف   485 املرقــم   9/2/

ــل  ــول تعطي ــة ح ــة اىل وزارة اخلارجي املوجه

وعرقلــة أيــران جلنــة احلــدود ، الوثيقــة )54( 

الصفحــة)179(.

ــيد  ــة رش ــي ، حرك ــد ياغ ــاعيل أمح 38-  أس

عــايل الكيــاين ، دراســة يف تطــور احلركــة 

 ،)  1974  ، )بــروت   ، العراقيــة  الوطنيــة 

 . ص263-262 

تأســيس   ، خطــاب  حســن  رجــاء    -39

الســيايس  دوره  وتطــور  العراقــي  اجليــش 

. ص272   ،  )1979  ، )بغــداد 

، حممــود  40-رحيــم عبداحلســن عبــاس 

ــى  ــكري حت ــيايس والعس ــلان ودورة الس س

عــام 1942 ، رســالة ماجســتر ، كليــة الربيــة 

 ،1999  ، بغــداد   ، املســتنرية  اجلامعــة   ،

 . ص130 

ــوري  ــن ن ــة ع ــداين، مقال ــد احلم 41- حام

الســعيد ،يف مركــز الدراســات واالبحــاث 

العلانيــة يف العــامل العــريب  2005 .

42- ذنــون يونــس الطائــي ، املصــدر الســابق 
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، ص44 

أيــران  سياســة   ، رمضــاين  اهلل  روح   -43

عــي  ترمجــة   ،  1973-1941 اخلارجيــة 

 )  1984  ، )البــرة   ، الفيــاض  حســن 

. ص420 

ــدر  ــار ، املص ــادر النج ــى عبدالق 44- مصطف

ــابق ، ص308 . الس

 ، الســيادة  جملــس  ملفــات   ، و  ك  د    -45

امللفــة ، 377/ 411 كتــاب ســفارة مجهوريــة 

العــراق يف طهــران املرقــم س/ 204/1 يف 

1958/8/7 ، اىل وزارة اخلارجيــة العراقيــة 

الوثيقــة )122( الصفحــة )357( . 

ــوعة ارسار  ــن ، موس ــر الدي ــح زه 46- صال

مــن التاريــخ ، لبنــان ، مؤسســة الرحــاب 

ص127.   ،  1994  ، احلديثــة 

ــران يف  ــلان ، اي ــم س ــادي كري ــد اهل 47- عب

ــل ،  ــة ، املوص ــة الثاني ــرب العاملي ــنوات احل س

ــران  ــان ، اي ــدا ابراهيمي 1986 ، ص83 ؛ اون

البحــوث  مركــز   ، بغــداد   ، ثورتــن  بــن 

واملعلومــات ، جـــ1 ، 1983 ، ص221.

ــقوط  ــاء والس ــونز ، الكربي ــوين بارس 48- انت

،مركــز  بغــداد   ،1979-1974 ايــران   –

ص35.   ، د.ت   ، والدراســات  البحــوث 

ــابق  ــدر الس ــر ، املص ــبايز هندل ــزرا س 49- ع

ص10.   ،

ــدر  ــرون ، املص ــول واخ ــال افيطب 50- ميخ

الســابق ، ص124. 

)الشــعبة  السياســية  الدائــرة  م.و.خ،   -51

ش/17/198/198/  ملفــة  الرقيــة( 

ــة  ــاب وزارة اخلارجي ــوين ، كت ــاط الصهي النش

برقــم   ، بغــداد  يف  االيرانيــة  املفوضيــة  اىل 

كانــون   17 يف   758 ع/13/198/198/ 

  .1945 االول 

)الشــعبة  السياســية  الدائــرة   ، م.و.خ   -52

ش/14/475/239،  ملفــة   ، الرقيــة( 

هتريــب هيــود وامواهلــم، كتــاب املفوضيــة 

امللكيــة العراقيــة يف طهــران اىل وزارة اخلارجية 

 .1946/1/8 يف   6/2/2 برقــم  العراقيــة 

املفوضيــة  كتــاب   ، الســابق  املصــدر   -53

اخلارجيــة  وزارة  اىل  طهــران  يف  العراقيــة 

يف   363/17/2 برقــم  العراقيــة 

 .1 9 4 6 /1 2 /1 8

ــف  ــدي ، موق ــادر العبي ــد الق ــي عب 54- ع

ايــران مــن هجــرة هيــود العــراق اىل فلســطن 

للطباعــة  ايــكال   ، بغــداد   ،1952-1949

، 1999 ، ص23.  والنــر 

التغلغــل   ، صالــح  ابراهيــم  -جاســم   55

االرسائــي يف ايــران واثــره يف االمــن الوطنــي 

ــورة  ــر منش ــتر غ ــالة ماجس ــي ، رس العراق

ــراث  ــريب وال ــخ الع ــد التاري ــداد ، معه ، بغ

العلمــي للدراســات العليــا ، 1999 ، ص8-

 .  32
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ــدر  ــاين ، املص ــد الع ــد احلمي ــوري عب 56- ن

ص163-162.  ج4،   ، الســابق  

57 (5) Chubin and S. Zalin ، The Foreign 

Relations of Iran ، Berkaly ، 1974 ، p. 158 . 

58- ســيد جــال الديــن املــدين، تاريــخ 

ســامل  ترمجــة  املعــارص،  الســيايس  ايــران 

ص207.   ،  1993 طهــران،  مشــكور، 

59- موشــيه اليعــازر ، العاقــات الرسيــة 

ــا  ــد رض ــد حمم ــل يف عه ــران وارسائي ــن اي ب

ــر  ــة والن ــل للرمج ــة دار اجللي ــوي ، ترمج هبل

، عــان ، 2000 ، ص129 . 

ــود  ــر هي ــداهلل ، هتج ــن عب ــح حس 60- صال

العــراق ، 1941-1952 رســالة ماجســتر 

غــر منشــورة ، كليــة الربيــة ، جامعــة تكريت 

، 2003 ، ص158

ــه  ــدر نفس ــدي ، املص ــادر العبي ــد الق ــي عب ع

ــابق ،  ــدر الس ــر ، املص ــف مئ ، ص21؛ يوس

ــود  ــر هي ــلوموهيلل ، هتج ص375-376؛ ش

العــراق ، ص158-157. 

ــود  ــر هي ــداهلل ، هتج ــن عب ــح حس 61- صال

ــابق ، ص160 ــدر الس ــراق ، املص الع

مــن  أوراق   ، عبدالرحيــم  معــاذ   -62

ذكريــايت ، دار اجلواهــري ، بغــداد ، 2016 

، ص7؛حســن علــوي ، الشــيعة والدولــة 

القوميــة 1914-1990 ، دار الثقافــة للطباعــة 

والنــر ، قــم ، ب ت ، ص211؛قحطــان 

ــابق ، ص440 .  ــدر الس ــليان ، املص ــد س امح

63- املصــدر نفســه ، ص304 ؛ نــوري عبــد 

ــد العــاين وآخــرون ، املصــدر الســابق ،  احلمي

ج2 ، ص302. 

ــد العــاين وآخــرون ،  ــد احلمي ــوري عب 64- ن

ــابق ، ج1 ، ص89، 136.  ــدر الس املص

65- قحطــان امحــد ســليان ، املصــدر الســابق 

، ص425-424 . 

الــوزراء  جملــس  قــرارات  د.ك.و.   -66

العراقــي لعــام 1958 ، رقــم القــرار )7( ، 

تارخيــه 1958/10/28؛ نــوري عبــد احلميــد 

ــابق  ، ج4 ،  ــدر الس ــرون ، املص ــاين وآخ الع

 . ص162 

67- عبــد اجلبــار  اجلومــرد ، املصــدر الســابق 

ــدر  ــليان ، املص ــد س ــان امح ، ص337؛ قحط

ــابق ، ص425.  الس

ــث،  ــراق احلدي ــام الع ــري أع ــر ب 68- م

ــابق ، ص34. ــدر الس املص

الــوزراء  جملــس  قــرارات   ، د.ك.و.   -69

العراقــي لعــام 1960 ، رقــم القــرار )2( ، 

ــد  ــد احلمي ــوري عب ــه 1960/4/9 ؛ ن تارخي

العــاين وآخــرون ، املصــدر الســابق ، ج4 ، 

ــدر  ــليان ، املص ــد س ــان امح ص163؛ قحط

 .460  ، ص432-430   ، الســابق 

70- عبــد النافــع حممــود ، ظاهــرة عــدم 

رســالة   ، العــراق  يف  الســيايس  االســتقرار 
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ماجســتر غــر منشــورة ، كليــة االقتصــاد 

 ، القاهــرة  جامعــة   – السياســية  والعلــوم 

ص71.   ،  1973

املصــدر   ، ســليان  امحــد  قحطــان   -71

ص429-427.  الســابق، 

الــوزراء  جملــس  قــرارات   ، د.ك.و.   -72

ــرار )18( ،  ــم الق ــام 1959 ، رق ــي لع العراق

 .1959/1/26 تارخيــه 

73- »العهــد اجلديــد« ، )صحيفــة( ، بغــداد ، 

2 / كانــون االول / 1960. 

الــوزراء  جملــس  قــرارات   ، د.ك.و.   -74

ــرار )10( ،  ــم الق ــام 1960 ، رق ــي لع العراق

 .1960/9/12 تارخيــه 

جملــس  قــرارات   ، د.ك.و.   -75

رقــم   ،  1961 لعــام  العراقــي  الــوزراء 

1961/3/15؛  تارخيــه   ،  )6(  القــرار 

ــه 1961/6/26  ــرار )28( ، تارخي ــم الق رق

ــه 1961/8/28 .  ــرار )9( ، تارخي ــم الق ؛ رق

الــوزراء  جملــس  قــرارات   ، د.ك.و.   -76

ــرار )20( ،  ــم الق ــام 1962 ، رق ــي لع العراق

1962/7/2 تارخيــه 

77- نــوري عبــد احلميــد العــاين و آخــرون ، 

ــابق ، ج3 ، ص247-241  ــدر الس املص

الــوزراء  جملــس  قــرارات  د.ك.و.   -78

العراقــي لعــام 1961 ، رقــم القــرار )3( ، 

 .  1961/2/27 تارخيــه 

79- د.ك.و. املصــدر نفســه ، رقــم القــرار 

 .  1961/3/6 تارخيــه   ،  )4(

ــدود  ــن احل ــق ع ــة ، حقائ 80- وزارة اخلارجي

 ،  1960  ، بغــداد   ، االيرانيــة   – العراقيــة 

 . ص4-3 

81- قحطــان امحــد ســليان ، املصــدر الســابق 

، ص444 . 

82- قحطــان امحــد ســليان ، املصــدر الســابق 

، ص446 . 

83- »الباد« ، 13/آب/1960. 

84- خالــد العــزي، مشــكلة االهنــار واحلدود 

بــن العراق وايــران، بغــداد، 1981،ص17 . 

القوميــة  احلركــة   ، غريــب  ادمــون   -85

 . ص61   ،  1973  ، بــروت   ، الكرديــة 

86- مقتبــس مــن حممــد امــن دوغــان ، 

ــروت ،  ــراق ، ب ــا يف الع ــا رأيته ــة ك احلقيق

 . ص171   ،  1962

87- قحطــان امحــد ســليان ، املصــدر الســابق 

، ص440 . 

88-    فــاح شــاكر اســود ، احلــدود الرقيــة 

للوطــن العــريب واالطــاع الفارســية ، بغــداد ، 

1981 ، ص24  . 

الــوزراء  جملــس  قــرارات  د.ك.و.   -89

العراقــي لعــام 1959 ، رقــم القــرار )4( ، 

 .  1959/2/23 تارخيــه 

90- د ك و .نــوري عبداحلميــد العــاين –عاء 
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جاســم احلــريب ، تاريــخ الــوزارات العراقيــة يف 

العهــد اجلمهــوري ، 1958-1968 )بغــداد ، 

2005 ( ، ص139 .

 ، الســابق  املصــدر   ، العــزي  خالــد   -91

. ص82 

92- روح اهلل رمضــاين ، املصــدر الســابق ، 

. ص66 

ــورة 14  ــدي ، ث ــن الزبي ــث عبداحلس 93- لي

متــوز 1958 يف العــراق ، )بغــداد ، دار احلريــة 

ــر ، 1985( ، ص375 .  ــة والن للطباع

 ، النجــار  عبدالقــادر  مصطفــى    94

ص31.  ، الســابق  املصــدر 

 ، الســابق  املصــدر   ، العــزي  خالــد   -95

املصــدر   ، اخلزاعــي  وداي  رايض  ؛  ص82 

. ص144   ، الســابق 

96- روح اهلل رمضــاين ، املصــدر الســابق ، 

 .422 ص

97- رايض وداي اخلزاعــي ، املصــدر الســابق 

 .234 ،

 ، الســابق  املصــدر   ، العــاين  نــوري   -98

. ص405 

 ، الســابق  املصــدر   ، العــاين  نــوري   -99

. ص406 

100- نــوري العــاين ، املصــدر الســابق ، 

409 ص

 ، الســيادة  جملــس  ملفــات   ، و  ك  د   -101

امللفــة 411/377 كتــاب قنصليــة اجلمهوريــة 

العراقيــة يف خوسســتان ، املرقــم 19/1/1 يف 

1960 ، الوثيقــة )18( الصفحــة )69( 

ــابق ،  ــدر الس ــزي ، املص ــد الع 102  خال

 . ص90 

103  -حممــد هاشــم الربيعــي ، التنافــس 

ــريب  ــج الع ــى اخللي ــعودي ع ــراين – الس االي

بــروت   ، البصائــر  دار   ،  1988-1922  ،

ص80   ،2012

ــدر  ــاين ، املص ــد الع ــوري عبداحلمي 104- ن

الســابق ، ص409 

105- كيــت تــكا  تــكان ، وجــورج جوفية 

ــابق ، 17  ، املصدر الس

106- عــي عبداحلســن اهلاشــمي اخلطيــب ، 

املصــدر الســابق ، ص379 .

بــن  أيــران   ، أبراهيميــان  أروانــدا   -107

ثورتــن ، ترمجــة مركــز البحــوث واملعلومــات 

. بغــداد 1983، ص640   ،

ــابق ،  ــدر الس ــرش ، املص ــى طوي 108- موس

ص76.

ــد العــاين ، املصــدر  ــد احلمي 109- نــوري عب

ــابق ، ص440 . الس

110 -املصدر نفسة ص83

ــابق، ص  ــدر الس ــايت، املص ــد البي 111- حام

ص268-267. 

112 ) F.R.U.S.، 1962-1963، Vol.XVIII، 
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Mem. from the D.S. to President Kenndy، 

Washington، February 7، 1963، P.340.  

قاســم  عبدالكريــم  فــوزي،  أمحــد   -113

.1988 بغــداد،  األخــرة،  وســاعاته 

114- فــاح شــاكر اســود، احلــدود الرقيــة 

للوطــن العــريب واالطــاع الفارســية ، بغــداد ، 

1981 ، ص24. 

محيــدي،  عبــاس  جعفــر   -115

العراقية-االيرانيــة   1937 معاهــدة 

منهــا،  العراقــي  العــام  الــرأي   وموقــف 

العــدد   ، )جملــة(   ، لألجيــال(  )دراســات 

ــون  ــداد ، كان ــة ، بغ ــنة اخلامس ــث ، الس الثال

ص229.   ،  1982  ، االول 

116 -االهــرام )جريــدة( بتاريــخ 18 نوفمــرب 

1963

117  طالــب احلــس، بعــث العــراق ، دار 

. ص127-126   ، بغــداد   ، للنــر  أور 

رايض دواي طاهــر اخلزاعــي ،    )  118

ص12   ، الســابق  املصــدر 

119- جــواد هاشــم ،مذكــرات وزيــر عراقي 

ــة  ــات يف السياس ــدام ، ذكري ــر وص ــع البك م

ــروت ، 2003(  ــة 1967 -2000 )ب العراقي

. ص42 

ايــران  سياســة  رمضــاين  اهلل  روح   -120

. ص423   ، اخلارجيــة 

تاريــخ    ، محيــدي  عبــاس  جعفــر   -121

الــوزارات العراقيــة  يف العهــد اجلمهــوري 

)  2005 )بغــداد  ط2،ج8   ،  1968-1958

298 ص

ــابق  ــدر الس ــان ، املص ــدا  أبرهي 122-  أروان

ص640  ،

123- حمــارض جلســات الوحــدة، )الــدار 

ــة للطباعــة والنر-القاهــرة-1963(؛  القومي

احلديــث  العــريب  الوطــن  تاريــخ  امحــد، 

 .298  -  290 ص  املعــارص، 

124- صــادق صحــن التميمــي، موقــف 

الصحافــة العراقيــة مــن الوحــدة الثاثيــة 

وميثــاق 17 نيســان 1963، رســالة ماجســتر 

التاريــخ  غــر منشــورة مقدمــة إىل معهــد 

 .66 ص   ،2002 العــريب، 

125- ســيجف، املصــدر الســابق،  ص 73-

 .74

ص  الســابق،  املصــدر  الســبعاوي،   -126

 .227 -226

127- املصدر نفسه، ص 228.

ــابق، ص 72- ــدر الس ــيجف، املص 128- س

 .73

ــابق، ص 25؛                              ــدر الس ــس، املص 129- لورن

          .295  .Jawad، Op. Cit. p

130- امحــد، تاريــخ الوطــن العــريب احلديــث 

واملعــارص، ص 290؛ الســبعاوي، املصــدر 

ــابق، ص 228.  الس
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131-  Jawed، Op. Cit. p. 295. 

،موقــف  احلمــدي  فالــح  صــربي   -  132

مــروع  مــن  العراقــي  النــواب  جملــس 

ايزهنــاور عــام 1957، جملــة الكليــة االساســية 

العــدد109    ، املســتنرية  اجلامعــة   ،

.2020 لســنة

ــرب  ــد اهلل، احل ــعدي عب ــاس س 133 - د.اين

البــاردة دراســة تارخييــة للعاقــات األمريكيــة 

دراســات  مركــز   ، )بــروت  الســوفيتية، 

الوحدة العربية 2006 ( 

ــتقبل  ــامرائي ، مس ــيد الس ــاري رش 134- ض

اخلليــج العــريب يف ضــوء  قانــون البحــار 

 )  1990  ، )بغــداد  ط1   ، اجلديــد  الــدويل 

34 ص

جملــس  قــرارات  ملفــات   ، د.ك.و   -135

ــاب وزارة  ــنة 1963 ، كت ــة س ــوزراء ، ملف ال

 1963/5/13 يف  س/378  املرقــم  النفــط 

تاريــخ   ، محيــدي  عبــاس  جعفــر   -136

ص305   ، العراقيــة  الــوزارات 

جملــس  قــرارات  ملفــات   ، و  ك  د   -137

ــدل  ــاب وزارة الع ــنة 1963 ، كت ــوزراء لس ال

العراقــي ، س/195/27 يف 1962/11/29 

ــدد 5 يف  ــة الع ــد البغدادي ــة البل 138- صحيف

ــوز 1963  22مت

139- حممــود الــدرة ، القضيــة الكرديــة ، 

ص406.  ،  )1966  ، ط2)بــروت 

140  د ك و ، ملفــات قــرارات جملــس 

وزارة  كتــاب   ،  1963 لســنة   ، الــوزراء 

ــة املرقــم ق/س/ 7501 يف 13/ 7/  الداخلي

 1 9 6 3

 ، الســابق  املصــدر   ، فــوزي  أمحــد   -141

1 4 6 ص

  رايض دواي طاهــر اخلزاعــي ، العاقــات 

ــالة  ــة 1963-1975 ، رس ــة –االيراني العراقي

ماجســتر ، جامعــة املســتنرية ، كليــة الربيــة 

،ص40  2007  ،

 25 بغــداد  )اجلمهوريــة(  صحيفــة   -142

.  1964 شــباط 

143- جعفــر عبــاس محيــدي املصدر الســابق 

ص79  

ودلــر   ، موكربــاين  كوردســتان   -144

أســاعيل ، موقــف األدارة االمريكيــة يف ضــوء 

الوثائــق وزارة اخلارجيــة االمريكيــة )1964-

 . 1968 ( أربيــل ، 2003 ، ص166 

145  عــاء جاســم احلــريب، املصــدر 

.  64  ، الســابق 

ودلــر   ، موكربــاين  كوردســتان   -146

 . ص161   ، الســابق  املصــدر  أســاعيل، 

147  صحيفــة البلــد )بغــداد( العــدد 

 1966 ك2   4  ،  495

148- مــر بــري ، أعــام العــراق احلديــث 

، املصــدر الســابق ، ص34



274

عبد السالم عارف رؤية مستقبلية يف مسار العالقات العراقية - اإليرانية )1966-1963(

2م 
02

2  
ن  

يرا
حز

    
 51

  /
دد 

الع

ــخ  ــدين ، تاري ــن امل ــال الدي ــيد ج 149- س

ســامل  ترمجــة   ، املعــارص  الســيايس  ايــران 

. ص177   ،)  1993 طهــران،   (، مشــكور 

150- صحيفــة صــوت العــرب )بغــداد ( 

12ك2 1966 ؛ صحيفــة أطاعــات  اإليرانيــة 

، 12 ك2 1966 .

مــن  العــراق   ، البــزاز  عبدالرمحــن   -151

ــداد ، دار  ــتقال، )بغ ــى االس ــال حت االحت

.)1997  ، الــرباق 

ــية واالدارة  ــات السياس ــرة الدراس 152- دائ

العامــة ، اجلامعــة االمريكيــة يف بــروت ، 

ــة  ــروت ، الوثيق ــة 1966 )ب ــق العربي الوثائ

12 ص21 ؛ جعفــر عبــاس محيــدي ، املصــدر 

الســابق ، ص291 .

ــن  ــهداين ، عبدالرمح ــم املش ــد كري 153- حمم

البــزاز ودوره الفكــري يف العــراق حتــى ثــورة 

ــوراه مقدمــة  17 متــوز 1968 ، أطروحــة دكت

ــن رشــد ، جامعــة بغــداد ،  ــة ب ــة الربي اىل كلي

1990 ، ص120

ــدر  ــدين ، املص ــن امل ــال الدي ــيد ج 154- س

ــابق ،ص154  الس

بتاريــخ  اجلمهوريــة  جريــدة   -155

1 9 6 6 /4 /1 5

بتاريــخ  اجلمهوريــة  جريــدة   -  156

1 9 6 6 /4 /1 5

157  -حســن علــوي ، املصــدر الســابق 

ص217  ،

158 - املــرق )جريدة(بعددهــا 3201 يف 

ــدة( ــده )جري ــه اجلدي ــار/2015؛ البين 4/اي

ــان/1966 ــا 2693 يف 10 /نيس بعدده

املصادر واملراجع:
1-القرأن الكريم

2-دار الكتب والوثائق العراقية

1.د ك و ، ملفــات البــاط امللكــي ، امللفــة 

امللــك  أيــران اىل  311/734 كتــاب شــاه 

ــم  ــة رق ــار 1929 ، الوثيق ــل االول 4 أي فيص

14 ، صفحــة 35

2.د ك و ، ملفــات البــاط امللكــي ، امللفــة 

ــران اىل امللــك  ــاب شــاه أي /734 /311 ، كت

ــة )14(  ــار 1929 ، الوثيق ــل األول 4 أي فيص

ــة )35( . صفح

3.د ك و ، ملفــات البــاط امللكــي ، امللفــة 

امللكيــة  املفوضيــة  كتــاب   311/  734

العراقيــة يف طهــران املرقــم 1027 يف 29 أيــار 

1929 اىل وزارة اخلارجيــة حــول املفاوضــات 

اجلاريــة بــن الطرفــن ، الوثيقــة )32( صفحــة 

.  )37(

4.د ك و ، ملفــات البــاط امللكــي ، امللفــة 

الدائمــة  املفوضيــة  كتــاب   )311/826(

اخلارجيــة  وزارة  اىل  بغــداد  يف  االيرانيــة 
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العراقيــة املرقمــة 2315 يف 7متــوز 1934 ، 

87 الصفحــة   61 رقــم  الوثيقــة 

امللــف   ، املاليــة  وزارة  ملفــات   ، و  ك  5.د 

)32110/282 ( كتــاب وزارة املاليــة املرقــم 

اخلــاص   1934 4/ك1/  يف   2396 س/ 

ــة )11(  ــران ، الوثيق ــد اي ــكوى ض ــم ش بتقدي

صفحــة )46( .

امللفــة   ، احلــدود  ملفــات   ، و  ك  د   .6

املرقمــة )134/ 32050 كتــاب املفوضيــة 

ــم 1456  ــران ، املرق ــة يف طه ــة العراقي امللكي

 1939  /12/10 يف   485 املرقــم   9/2/

ــل  ــة حــول تعطي ــرة اخلارجي املوجهــة اىل وزال

وعرقلــة أيــران جلنــة احلــدود ، الوثيقــة )54( 

. الصفحــة)179( 

3-الرسائل واالطاريح :

موقــف  التميمــي،  صحــن  1.صــادق 

الصحافــة العراقيــة مــن الوحــدة الثاثيــة 

وميثــاق 17 نيســان 1963، رســالة ماجســتر 

التاريــخ  غــر منشــورة مقدمــة إىل معهــد 

2002 العــريب، 

2.صالــح حســن عبــداهلل ، هتجــر هيــود 

العــراق ، 1941-1952 رســالة ماجســتر 

غــر منشــورة ، كليــة الربيــة ، جامعــة تكريت 

ص158  ،  2003  ،

العاقــات   ، االســدي  بــدر  3.عبدااللــه 

ــة  ــة 1920-1937 دراس ــة –االيراني العراقي

ــة االداب ،  ــتر ، كلي ــالة ماجس ــة ، رس تارخيي

،1983،ص124 بغــداد  جامعــة 

4.رحيــم عبداحلســن عبــاس ، حممــود ســلان 

عــام  حتــى  والعســكرى  الســيايس  ودورة 

1942 ، رســالة ماجســتر ، كليــة الربيــة 

 ،1999  ، بغــداد   ، املســتنرية  اجلامعــة   ،

. ص130 

موســى حممــد طويــرش ، العاقــات   .5

العراقيــة – االيرانيــة ، أطروحــة دكتــوراه ، 

كليــة الربيــة ، اجلامعــة املســتنرية ، 1997، 

30 ص 

عبــد النافــع حممــود ، ظاهــرة عــدم   .6

رســالة   ، العــراق  يف  الســيايس  االســتقرار 

ماجســتر غــر منشــورة ، كليــة االقتصــاد 

 ، القاهــرة  جامعــة   – السياســية  والعلــوم 

ص71.  ،  1973

التغلغــل   ، صالــح  ابراهيــم  جاســم   .7

االرسائــي يف ايــران واثــره يف االمــن الوطنــي 

ــورة  ــر منش ــتر غ ــالة ماجس ــي ، رس العراق

ــراث  ــريب وال ــخ الع ــد التاري ــداد ، معه ، بغ

العليــا ، 1999 للدراســات  العلمــي 

4-البحوث املنشورة

1.ذنــون يونــس الطائــي ، العاقــات العراقيــة 

ــات  ــة دراس ــة 1931-1941 ، جمل –االيراني

ــل ، 2000 ،  ــع ، املوص ــدد الراب ــة ، الع تارخيي

ص40
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2.جعفــر عبــاس محيــدي، معاهــدة 1937 

العــام  الــرأي  العراقية-االيرانيــة وموقــف 

 ، لاجيــال(  )دراســات  منهــا،  العراقــي 

ــة ،  ــنة اخلامس ــث ، الس ــدد الثال ــة( ، الع )جمل

،  1982 ، االول  كانــون   ، بغــداد 

3.خــر الديــن حســيب ، فحــو سياســة نفطيــة 

وطنيــة يف العــراق ، جملــة البــرول والغــاز 

العــريب ، العــدد 9 ، حزيــران 1968 ، ص26 .

العراقيــة  احلــدود  امحــد  حممــود  4.بيــداء 

اإليرانيــة : دراســة تارخييــة سياســية، جملــة 

ــد 16  ــدد 68 املجل ــتنرية الع ــة املس اجلامع

بتاريــخ كانــون الثــاين 2019

5-املصادر االنكليزية

• Biger، Gideon. The Encyclopedia 

of International Boundaries، Facts on File، 

1995. ISBN 5-3233-8160-0

• Chubin and S. Zalin ، The Foreign 

Relations of Iran ، Berkaly ، 1974 ، p. .  158

• Ibid، Mem. From Komer to President 

Kennedy، Washington، February 1963  ،8، 

P.343.

6-الكتب العربية واملعربة

االهنــار  مشــكلة  العــزي،  خالــد   .1

بغــداد،  وايــران،  العــراق  بــن  واحلــدود 

. 1981،ص17 

ماضيهــا  أيــران   ، ولــرب  دونالــد   .2

وحارضهــا ، ترمجــة عبداملنعــم  حممــد حســنن 

)1958 )القاهــرة   ،

عبدالــرزاق احلســني ،تاريخ الــوزارات   .3

العراقيــة ، ج1 )بــروت ،1974( ص29-27 

.

عبدالــرزاق احلســني تاريــخ الــوزارات   .4

ــروت ، 1974( ص198- ــة ، ج2 )ب العراقي

199

عبدالــرزاق احلســني ، العــراق يف ظــل   .5

املعاهــدات ، ط4)بــروت ، 1980( ص229

عبدالــرزاق احلســني ، العــراق يف ظــل   .6

ص229  ،)  1980  ، )بــروت  املعاهــدات 

ــيايس  ــخ الس ــار ، التاري ــى النج مصطف  .7

ــريب يف  ــن الع ــة للوط ــدود الرقي ــكلة احل ملش

شــط العــرب ، )البــرة، 1974( ص169

طــارق جميــد العقيــي ، ناجــي األصيــل   .8

دبلوماســيُا رائــدُا ومفكــر حضاريــًا ، )بغــداد، 

)2002

ــازي  ــك غ ــرج ، املل ــر ف ــي جعف لطف  .9

الداخليــة  العــراق  سياســة  يف  ودورة 

ــداد، 1987( ــة 1933-1939 )بغ واخلارجي

1 9 0 ص

ــة ،  كيــث مكاتشــان وجــورج جوفي  .10

حــرب اخلليــج ، ترمجــة املخابــرات العراقيــة ، 

)بغــداد ، 1984( ص16 .

العاقــات   : األنصــاري  أســعد   .11
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العراقيــة األيرانيــة ، دار اهلــدى ، بــروت ،  

7 ص ،1 9 8 7

ــيد  ــة رش ــي ، حرك ــد ياغ ــاعيل أمح أس  .12

عــايل الكيــاين ، دراســة يف تطــور احلركــة 

 ،)  1974  ، )بــروت   ، العراقيــة  الوطنيــة 

. ص263-262 

تأســيس   ، خطــاب  حســن  رجــاء   .13

الســيايس  دوره  وتطــور  العراقــي  اجليــش 

)1979  ، )بغــداد 

–عــاء  العــاين  عبداحلميــد  نــوري   .14

جاســم احلــريب ، تاريــخ الــوزارات العراقيــة يف 

العهــد اجلمهــوري ، 1958-1968 )بغــداد ، 

. ص139   ،  )  2005

ليــث عبداحلســن الزبيــدي ، ثــورة 14   .15

متــوز 1958 يف العــراق ، )بغــداد ، دار احلريــة 

ــر ، 1985( ، ص375 . ــة والن للطباع

صالــح حســن اجلبــوري، ثــورة 8   .16

ــم  ــة عبدالكري ــراق. هناي ــباط 1963 يف الع ش

.1990 بغــداد،  قاســم، 

جــواد هاشــم ،مذكــرات وزيــر عراقــي   .17

ــة  ــات يف السياس ــدام ، ذكري ــر وص ــع البك م

ــروت ، 2003(  ــة 1967 -2000 )ب العراقي

. ص42 

تاريــخ    ، محيــدي  عبــاس  جعفــر   .18

الــوزارات العراقيــة  يف العهــد اجلمهــوري 

)  2005 )بغــداد  ط2،ج8   ،  1968-1958

2 9 8 ص

ــتقبل  ــامرائي ، مس ــيد الس ــاري رش ض  .19

اخلليــج العــريب يف ضــوء  قانــون البحــار 

 )  1990  ، )بغــداد  ط1   ، اجلديــد  الــدويل 

3 4 ص

أيــران  سياســة   ، رمضــاين  اهلل  روح   .20

عــي  ترمجــة   ،  1973-1941 اخلارجيــة 

 )  1984  ، )البــرة   ، الفيــاض  حســن 

. ص420 

ــاه  ــرات ش ــاه ، مذك ــاه ش ــد رض حمم  .a

ايــران ، البــرة ، منشــورات مركــز دراســات 

.  1980  ، العــريب  اخلليــج 

عبــد الســام عبــد العزيــز فهمــي ،   .21

ــن ،  ــران الســيايس يف القــرن العري ــخ اي تاري

1973  ، اجليــزة 

رايض دواي طاهــر اخلزاعــي ، العاقات   .22

ــالة  ــة 1963-1975 ، رس ــة –االيراني العراقي

ماجســتر ، جامعــة املســتنرية ، كليــة الربيــة 

، 2007 ،ص40

كوردســتان موكربــاين ، ود لــر أســاعيل   .23

، موقــف اإلدارة االمريكيــة يف ضــوء الوثائــق 

وزارة اخلارجيــة االمريكيــة )1968-1964 ( 

ــل ، 2003 ، ص166 . أربي

 ، الكرديــة  القضيــة   ، الــدرة  حممــود   .24

ص406.  ،  )1966  ، ط2)بــروت 

عبــد اهلل اســاعيل ، مفاوضــات العــراق   .25
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النفطيــة 1952-1968 ، ) لنــدن ، 1989 ( 

ص94

العراقــي  النفــط   ، املوســوي  حمســن   .26

دراســة وثائقيــة مــن منــح االمتيــاز حتــى 

بغــداد   ، للطباعــة  احلريــة  دار   (  ، التأميــم 

. ص80   ،  )  1973

سابعُا: الصحف واملجات

العهــد اجلديــد، )صحيفــة( ، بغــداد ، 2   .1  

.1960  / االول  كانــون   /

الباد، 13/آب/1960.  .2  

صحيفــة )اجلمهوريــة( بغداد 25 شــباط   .3  

.  1964

 ) )بغــداد  العــرب  صــوت  صحيفــة   .4  

1966 12ك2 

صحيفــة أطــا عــات اإليرانيــة ، 12 ك2   .5  

.  1966

صحيفــة البلــد )بغــداد ( العــدد 544 يف   .6  

.  1966 أذار   20

يف   2918 العــدد   ، املنــار  جريــدة   .7  

1 9 6 4 /1 2 /3

يف  البغداديــة  العــرب  جريــدة   .8  

 1 9 6 7 /4 /1

بتاريــخ  البروتيــه  االنــوار  جريــدة   .9  

1 9 6 7 /3 /3 1

جريدة العرب يف 1967/4/5 .  .10  
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Abdul Salam Aref، a future vision in the 

course of Iraqi-Iranian relations (1963-1966).

Introduction:

Both Iraq and Iran occupies a distinct 

geographical position through their global 

and regional location، and they are linked 

by long borders، most of them are wild، not 

separated by long mountainous or watery 

natural obstacles، and many rivers that 

originate from Iranian lands and flow into the 

land of Iraq because of the decline of Iranian 

lands in the direction of The south and the 

east of Iraq، which is why it had economic 

and political importance، as well as their 

participation in the Shatt al-Arab waterway 

was important. It was one of the causes of 

the border conflict between them، due to its 

distinctive location in the high Arabian Gulf، 

and it is one of the waterways that enter Iraqi 

territory along the Iranian border down to 

north of the Iraqi city of Basra. And this 

competition

continued until the eighteenth century، 

and although border tensions and rivalries 

continued in the nineteenth century، the 

situation became more stable under the 

British occupier، who sent joint survey teams 

to draw the borders that (the borders) have 

always witnessed modification paths more 

than once.
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