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 مقدمة :
كية، واالتحاد السوفيتي، حالة الذعر من الواليات المتحدة األمري لقد استغمت كل

(م، إلحداث مكاسب سياسية واقتصادية 0988-0981) التي سببتيا حرب الخميج األولى
و عمى وبناء ،ىمكاسب عمال تمك وتسابقتا الدولتان لتحقيق وعسكرية في منطقة الخميج،

  منطقة الخميج، كما سنري. ى المصالح األمريكية والسوفيتية فيره عمأثكان لذلك 
 الخميج: فيالمصالح األمريكية  عمىأثر الحرب  .0

، اتخذت الواليات المتحدة األمريكية موقفا انتيازيا من ىذه الحرب منذ بدايتيا
أن الواليات المتحدة  إلىالتقارير السوفيتية  ذلك إشارة ودلمت عمى، (0)الخميج فيلموجود 

لىم حو 0987رصدت خبلل عام  مميون دوالر لبناء المزيد من المنشآت الحربية  (011) ا 
قاعدة عسكرية  00منطقة الخميج، وبات لدييا أكثر من  إلىوخطوط نقل القوات المسمحة 

  منطقة الخميج وما حوليا. في، (2)منطقة عمميات القيادة المركزية في
و عمىتقديم يد العون لمعراق وأغدقت  سارعت الحكومة األمريكية إلىفي البداية 

 أصبحسم بغداد من قائمة الدول الداعمة لئلرىاب، ا قرار رفعمع المساعدات االقتصادية، و 
م، وافقت ىيئة 0982، وفي ديسمبر المتنوعةمييأ رسميا لتمقي المساعدات  حسين صدام

 (011)ضمان ائتمانات مقدارىا  بعة لوزارة الزراعة، ألول مرة عمىاالئتمانات السمعية التا
مميون دوالر لبيع األرز والقمح لبغداد، وكانت ائتمانات ىذه الييئة غاية في األىمية 

بغداد تسديد  البرنامج، كان عمىبلت ووفقا ليذا بالنسبة لدولة تعاني من نقص حاد في العم
استخدمتيا في شراء  عدات الغذائية لبغداد أمواال أخرىوفرت ىذه المساو ، (0)القروض
 .(4)األسمحة

                                                           

 الفريق مذكرات في مقارنة تحميمية قراءة) 4544-4541 اإليرانية العراقية الحربعبد الوىاب القصاب:  (4)
 م،4141 السياسات، قطر ودراسة لؤلبحاث العربي ،المركز(الخزرجي فيصل الكريم عبد نزار الركن األول
 . 411ص 

الصراع الدولي عمي النفط العربي، حافظ برجاس: ؛ م4543أغسطس  44صحيفة الوطن الكويتية، في (4) 
 . 111، ص م4111بيسان لمنشر والتوزيع واالعالم، بيروت

؛ 414-411ص ص  )د.ن(، )د.ت(، ، لورى مموراى: صدام حسين واألزمة في الخميج،جوديت ميمر(1)
-4514) السوفيتي عمي العراق -سارة محمود عبد الحميم محمود: التنافس األمريكي وانظر أيضا،

م، 4144، رسالة دكتوراة غير منشورة، كمية البنات لآلداب والعموم والتربية، جامعة عين شمس (4551
 ..454ص 

ص  ،م4112القاىرة ناصر عفيفي، مكتبة الشروق الدولية، ؛ ترجمة ،جون كولي: التحالف ضد بابل ((1
411. 
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مريكية أثناء الحرب تطورت العبلقات االقتصادية بين العراق والواليات المتحدة األ
بعد عودة العبلقات  خاصةطفرة كبيرة  تجاريةالمبادالت اليرانية، وشيدت  العراقية اإل

الواليات المتحدة بشكل رئيسي، بينما تمثمت  إلىالعراق يصدر النفط ، حيث كان (5)م0980
يوضح حجم المبادالت  إلى، والجدول الت(6)الصادرات األمريكية بالمواد الزراعية والطبية

 التجارية بين الواليات المتحدة والعراق. 
 ( 0جدول)

 (7)م0986-0982التجارية بين الواليات المتحدة والعراق حجم المبادالت 
 حجم المبادالت التجارية )بالمميون دوالر ( العام 

0982 010.8 
0980 572 
0984 790 
0985 900 
0986 285 

 .211-099ان :مرجع سابق، ص ص عمىالمصدر: عادل محمد حسين ال
الموجود في أتبلنتا  إلىاإليطمنتصف الثمانينات قام بنك العمل الوطني بحمول 

بوالية جورجيا بزيادة حده االئتماني لصدام بما يزيد عن نصف مميار دوالر، وقام مدير 
البنك المحمي، كريستوفر دروجول، بالبدء في تقديم قروضا تبعا إلرشادات "مؤسسة ائتمان 

                                                           

جريدة السياسة،  ؛51، صم4554القاىرة )د.ن(، محمود بكري: جريمة أمريكا في الخميج، األسرار الكاممة،(1) 
-4541العراق في السياسة األمريكية المعاصرة  :العميانعادل محمد حسين ؛ 4541مايو  42الكويت، 

 . 455ص ،م4144، رسالة دكتوراة، كمية التربية، جامعة الموصل4111
العميان  ؛ عادل محمد حسين31-34)د.ت( ص ص  )د.ن(، شامل عبد القادر: لعبة الكبار،بغداد، (2)

 . 411:مرجع سابق، ص
( 412إلي ) 4544الباحثة عال سيد، أنو بمغت واردات العراق من الواليات المتحدة في عام  أيضا أشارت (3)

( مميون دوالر، وبمغ حجم 221م )4541(مميون دوالر، وفي عام 144م )4541مميون دوالر، وفي عام 
ون دوالر ممي 24م، بينما بمغت )4544مميون دوالر في عام  14صادرات العراق إلي الواليات المتحدة إلي 

عال سيد عبد العزيز إسماعيل: السياسة . م4541( مميون دوالر في عام 441م، وبمغت )4541( عام 
، رسالة ماجستير غير منشورة، 4551إلي  4535الخارجية لمعراق عمى المستوى اإلقميمي فى الفترة من 

 .45-44، ص ص م4551كمية االقتصاد والعموم السياسية، جامعة القاىرة 
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لىالضمانات الفيدر  لمحكومة األمريكية تصل إلى مستوى السمع" التابعة األمريكية لقروض ة ا 
وقامت  ،(8)مؤمنةالغير ىذه القروض  ، واستفادت بغداد استفادة كبيرة منالبنوك الخاصة

باستبدال المساعدات الغذائية لمشعب العراقي لشراء أسمحة وقد وصمت المساعدات 
المبالغ التي تحايل  إلىمميار دوالر، إضافة  (4) إلى م،0989-0984األمريكية عام 
لىفي أتبلنتا )بنك ديل الفورو( التي بمغت حو  إلىيا من البنك اإليطعمىالنظام لمحصول   ا 

المحاكم ىناك وحكم عمى مدير البنك وخمسة  إلىوالتي وصمت فضيحتيا  دوالرمميار  (5)
تحمل حيث  الواليات المتحدة، عمىوكان لتمك القروض أثر سمبي ، (9)ن بأحكام مختمفةأخرى

دافع الضرائب األمريكي بعض القروض التي لم يقم صدام بالطبع بسدادىا والتي كانت 
 .(01)تضمنيا الحكومة األمريكية

األمريكي، فتح واشنطن مكتبا تجاريا ليا  -استمزم التعاون االقتصادي العراقي
لمعرفة قوانين العمل في العراق وشروطو  ، واستغمت واشنطن ذلكم0985بالعراق في يوليو 

شروط وواجبات العمال العراقيين في حالة السماح ليم بالعمل  عمىومستمزماتو، كما تعرف 
األمريكية في -( شركة وضمن ىيئة العمل العراقية40مع الشركات األمريكية البالغ عددىا )

المختمفة لكبل الجانبين وجيات النظر  عمىمختمف المجاالت، وكان اليدف منيا التعرف 
 . (00)وتوسيع مجاالت التعاون االقتصادي واالستفادة من الخبرة األمريكية

ازدىار العبلقات االقتصادية والثقافية بين واشنطن  إلىوشيئا فشيئا أدي ذلك 
قات التجارية كان من بينيا اتفاق في أغسطس ع البمدان عددا من الصفوبغداد، بعدما وق  

إيجاد  عمىواالقتصادي والفني لمدة خمس سنوات، تضمن العمل  التجاري م لمتعاون0987
ظروف مبلئمة لتعزيز أواصر التعاون االقتصادي والتجاري بين البمدين، ونقل التكنولوجيا 

قدرت مبيعات الشركات ىذا و  ،(02)المتقدمة واالتصاالت السمكية وتوسيع المبادالت التجارية

                                                           

 .412-411، ص مرجع سابقجون كولي:  ((4
، دار األبحاث والدراسات 4524مجموعة من الباحثين العرب: أسرار التسميح العسكري فى العراق منذ ( (5

 .414،ص م4551العربية، لندن 
  . 412-411 ص ص مرجع سابق،جون كولي: (41)  
االقتصادي السنوي لمسفارة العراقية في واشنطن لمعام م، التقرير 4542ممفات وزارة الخارجية العراقية لعام 44)  

 ..414لعميان: مرجع سابق، ص؛ عادل محمد حسين ا44م، ص4541-4542
 .414العميان:مرجع سابق ، ص  عادل محمد حسين ((44
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 (94)تر المتطورة لمؤسسات التصنيع العسكرية العراقية بقيمة األمريكية من  أجيزة الكمبيو 
التعاون الطبي إتفاقية " عمىم 0987ن في نوفمبر الحكومتا تكما وقع، (00)مميون دوالر

 . (04)مي والثقافي"عمىوالت
ومن ناحية إيران، فقد استفادت الواليات المتحدة اقتصاديا ببيع األسمحة ليا أيضا، 

 أخرىكونترا، تم تسميم أربع شحنات الشحنة األولي في فضيحة إيران  إلىحيث باإلضافة 
من األسمحة، تضمنت تمك الشحنات قذائف، وصواريخ مضادة لمدبابات، ومعدات وتجييزات 

( مميون 42ما دفعتو إيران مقابل تمك الصفقات ) إلىوقطع غيار عسكرية، وبمغ إجم
 .  (05)دوالر

فإن الواليات المتحدة فقدت أرضيتيا بسبب العداء ومن ناحية رسمية تجاه إيران، 
رس في الموافقة عمى مبيعات ين، بسبب عدم رغبة الكونجإلىراديكالمتواصل لرجال الدين ال

ودية مع المموك العرب في الغير ي إليران، وفي ظل عبلقة واشنطن األسمحة بشكل رسم
الدبموماسيين السوفييت س إحراز تدىور العبلقات مع بغداد، كان ىاج إلىالخميج، باإلضافة 

مصالحيا الحيوية في  يقمق اإلدارة األمريكية عمى حسابيم في منطقة الخميج مكاسبا عمى
االتحاد  فيىذا الياجس شيئا فشيئا مع استمرار تدىور األوضاع  ، ولكن تبلشى(06)الخميج

  السوفيتي.
، نجد أنو بنياية الواليات المتحدة دوليا عمىوبتقييم أثر حرب الخميج األولي 

السوفيتي -ىذا النحو انتيت جولة ىامة ومصيرية من جوالت التنافس األمريكي عمىالحرب 
استغبلل  فيفي المنطقة وكانت الواليات المتحدة ىي المنتصرة في ىذه الجولة، فقد نجحت 

 عمىصعيد التنافس  عمىىذه الحرب لخدمة مصالحيا في المنطقة عمى كافة األصعدة، ف
إذ نجحت في  ،االتحاد السوفيتي عمىالعراق تمكنت اإلدارة األمريكية من إحراز نصر كبير 

                                                           

 .411-414ص ،صمرجع سابق مجموعة من الباحثين العرب:  ((41
عادل  ؛44-41بيروت، )د.ت(، ص ص  الساخن، عايدة العمي سري الدين:الحرب الباردة في الخميج(41)

 . 414العميان:مرجع سابق ، ص  محمد حسين
دراسة في العالقات السياسية،رسالة  4554-4535(  وليد محمد مصطفي: العالقات األمريكية العراقية 41)

 .444، ص م4144دكتوراة غير منشورة، كمية اآلداب، جامعة القاىرة 
)16( Stephen C. Pelletiere, Douglas V. Johnson, Leif R. Rosenberger: Iraqi Power 

and U.S. Security in the Middle East, report Strategic Studies Institute,U.S. Army 
War College1990, p. 68. 
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زيادة نفوذىا داخل العراق بشكل كبير وغير مسبوق مستغمة سقطات السياسة السوفيتية 
سكريا تعامميا مع العراق، وبدأت في التقرب منو ودراسة احتياجاتو ودعمو اقتصاديا وع في

 عمىبشكل فاق بكثير دعم االتحاد السوفيتي لو، حتي اعتمد العراق وبشكل رئيسي 
طعامو من القمح األمريكي، ىذا عبلوة   عمىالمعونات االقتصادية األمريكية إلعاشة شعبو وا 

ما منحتو اإلدارة األمريكية لمعراق من دعم عسكري وأسمحة ومعدات ومعمومات استخباراتية 
 وبذلك سيطرت الواليات المتحدة عمىمن عوامل حسم الحرب نيائيا،  عامبلكانت ببل شك 

العراق فظنت أنيا يمكنيا تحريكو لما يخدم مصالحيا في المنطقة وتمكنت الواليات المتحدة 
 .(07)بذلك من إبعاد العراق عن االتحاد السوفيتي

بخروجو مع ما يقرب من  ،ولكن عمى الورق، كان العراق عدوا عسكريا ىائبل
طائرة مقاتمة،  (951)قطعة مدفعية و  (0711)دبابة و  (5711)مميون عسكري، و 
م، كان العراق يمتمك رابع أكبر جيش في العالم )الواليات المتحدة 0991وبحمول صيف عام 

 .(08)في المرتبة الثالثة( وسادس أكبر سبلح جوي
 العديد من الدالئل والمؤشرات عمى انتصار العراق في حربو مع إيران قد أعطي

تقوية  إلىة واالستعمارية بسعييا اليادف إلىمبريقو العسكري وىذا أقمق الدوائر اإلتفو 
، مما رأسيا الواليات المتحدة عمىمصالحيا في المنطقة العربية عموما والخميج خصوصا و 

مشروع القرار الخاص بفرض  مناقشة إلى م0988الكونجرس األمريكي في سبتمبر  دفع
، بعدما تنامت أىمية العراق في (09)وعمىالحصار عمى العراق وتدمير أسمحتو وفرض الرقابة 

                                                           

 . 115سارة محمود عبد الحميم محمود: مرجع سابق، ص (43)
(18)Keith L. Shimko: The Iraq Wars and America’s Military Revolution, Cambridge 

University Press, New York 2010,  p.55. 

وقدم ىذا المشروع السناتور األمريكي )كاليبورن(، وتضمن القسم االول والثالث من مشروع القرار (45)
أولية تشتمل عمى امتناع الواليات المتحدة بيع أيا  إجراءات فرض العقوبات عمى العراق مصنفة إلي عقوبات

من المعدات العسكرية، أو إصدار أي إجازة تصدير ألي نوع من ىذه المعدات، وعقوبات إضافية تتضمن 
خمس فقرات ىي ) إيقاف استيراد النفط أو أي مادة منتجة من العراق، ومنع تصدير المنتجات الزراعية 

ري إلي العراق، امتناع الواليات المتحدة عن تقديم أية تسييالت إنسانية والتكنولوجية وأية مادة أخ
ومعارضتيا لقيام المؤسسات المالية الدولية بتقديم أية مساعدات مالية أو فنية أو قروض لمعراق، باالضافة 

ميا تصدير إلي تخفيض التمثيل الدبموماسي أو تعميقو(، ومن الجدير باإلشارة أن الواليات المتحدة أوقفت فع
لم يصادق عميو الرئيس = =م، ومشروع ىذا القرار4551المواد الغذائية المتفق عمييا سابقا في فبراير 

ريجان في حينو بسبب ضغوط الشركات األمريكية التي ليا تعامل تجاري مع العراق ولكن صادق عميو 
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 عمىاالدراك االستراتيجي األمريكي من الناحية العسكرية، من حيث خطورة تنامي قوة العراق 
 فيت المتحدة منطقة الخميج، مما يشكل تقاطعا مع رغبة الواليا فيالتوازن االقميمي 
 .(21)منطقة الشرق االوسط بصفة عامة والخميج بصفة خاصة عمى ةالييمنة العسكري

 081 تحول العبلقات األمريكية العراقية بنسبة إلىأدت ىذه المخاوف األمريكية 
درجة، وبدأ باتيام وزارة الخارجية األمريكية لمعراقيين باستخدام الغاز السام ضد سكانيا 
األكراد في ىجوم يزعم أنو وقع بعد توقف الحرب، وعمى الرغم من أن العراقيين نفوا ذلك، 

رس فرض عقوبات اقتصادية حاول الكونج ولم يتم أبدا تقديم أدلة قاطعة عمى اليجوم،
 .(20)بغداد قاسية عمى

جدا من الغازات السامة، وأن حكومة  ممك ترسانة كبيرةنظرا ألن العراق  كان ي
جبيات  فيمريكية كانت عمى عمم باستعمال العراق الغازات السامة الواليات المتحدة األ

ي موقف حازم من المسألة، بل كانت تنصح الحرب بين العراق وايران، وبدون أن تتخذ أ
 يرانم العراق وا  ي، حيث كانت تمو يائالمتحاربين بالكف عن استعمال السبلح الكيمالطرفين 

ىذا عبلوة سمحة مع العمم ال يمكن إثبات استعمال إيران ليذا النوع من األ نفسو، المعيارب
، (22)م0987الكردية عام  ضرب حمبجة والقرى في يةعمى استعمال العراق لؤلسمحة الكيميائ

توترت العبلقات أكثر، بعدما طردت بغداد دبموماسيا أمريكيا ، و بعد الحربولكن تبدل األمر 
بغداد إلجرائو اتصاالت مع األقمية الكردية العراقية، وردت الواليات المتحدة بطرد  فيمتمركزا 

، وفقا لما ذكرتو وزارة الخارجية م0988نوفمبر  فيدبموماسي عراقي من واشنطن 
 . (20)األمريكية

                                                                                                                                                      

: العبوسي حسون عموانظر؛ ، لممزيد ان...م4551الرئيس بوش بعد مصادقة الكونجرس عمييا في يوليو 
 والتوزيع، لمنشر األكاديميون م،4111-4514 الفترة في العراقي الجو لسالح االستراتيجية واألدوار القدرات
 .454-454ص ، ص م4141 عمان

، العراق 3، مجمة حولية المنتدي، العدد4114-4554عمار حميد ياسين: العالقات األمريكية العراقية   ((41
، زينة جابر إدريس ،رجمةتشارلز تريب: صفحات من تاريخ العراق؛ ت؛ 411-411م، ص ص 4144

 .114، ص 4112الدار العريية لمعموم، بيروت 
(21)Stephen C. Pelletiere, Douglas V. Johnson, Leif R. Rosenberger:op, cit., p.p 5-6. 

، ص م4111، دار ناراس، اربيل الكرديحركة التحرر الوطني لمشعب كاظم حبيب: لمحات من نضال (44)
، 44؛ فخرية عمى أمين: الكرد وحمالت االنفال، الرك لمفمسفة والمسانيات والعموم االجتماعية، العدد112

 .414، ص م4141جامعة واسط 
(23)The New York Times, November 18, 1988. 
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أعدت المخابرات المركزية األمريكية تقريرىا الذي تضمن م، 0989نياية عام  في
نتاج دول الخميج العربي، ويقترب من إ عمىوالتوسع  إسرائيلأن العراق ينوي مياجمة 

ارة األمريكية حيال ىذا التقرير رد فعل اإلد وكان، يةائيمحة النووية والبيولوجية والكيماألس
دخالبعد التشاور مع   فيو بريطانيا، البدء بمرحمة التخطيط اليادئ الستدراج العراق وا 

، وتأكدت الواليات المتحدة من (24)قياداتو التنصل منيا مشاكل أو خمق مواقف يصعب عمى
تمك الدول باتباع سياسة  حساب دول الخميج، الذي سيمزم عمىطورة عامل توسع العراق خ

 .(25)المنطقة فيالمصالح القومية األمريكية تتعارض مع 
 فيت أنو ية التي رأسرائيممخاوف المؤسسة االستخباراتية اإل شاركت واشنطنكما 

سرائيلحالة نشوب حرب جديدة عمى نطاق واسع بين العرب و  ، فإن العراق سيرسل مرة ا 
 فياركت شتكون أكثر خطورة من القوة التي سالحرب،  فيقوات عسكرية لممشاركة  أخرى

مزودة بأسمحة كيميائية ألنيا م، 0970في حرب  م أو حتى0967م، 0948حربي 
 . (26)يونسرائيموجية، كما كان يعتقد المحممون اإلوبيول

 تواجييم اأخطار  ىناك أن يونسرائيماإل رأي فقد ،إسرائيل عمى سمبا ذلك األمر أثر
 إلى أبيب تل ، لذا سعتالفمسطينية االنتفاضة من خطورة أشد الخميج حرب انتياء بعد

 الجيود إعاقة ومحاولة ،فتكا أكثر أسمحة تطوير مجال في العراق عمى بالتفوق االحتفاظ
 ىذه إسرائيلخاوف ، م(27) الصوار ومواقع األبحاث مراكز تدمير بواسطة لمعراق التكنولوجية

خاصة بعد  ،مكانة تل أبيب حميفتيا األساسية في الشرق األوسط عمىأقمقت واشنطن 
عداد كبيرة نشر أ إلىيين من إمكانية قيام تحالف عراقي أردني يؤدي سرائيمتنامي قمق اإل

                                                           

 . 454عموان حسون العبوسي: مرجع سابق، ص (41)
، دار زىران لمنشر والتوزيع، األردن 4111-4554عماد ىادي الربيعي: العراق والتحالف الغربي  ((41

 .24م، ص4141
 .421(  جون كولي: مرجع سابق،ص 42)
 العسكرية التوجيات عمي الحرب وأثر الثانية الخميج حرب من إسرائيل موقف :المبارك الوىاب عبد صفاء(  43)

 ؛12 ص م،2006 البصرة جامعة العربي، الخميج دراسات مركز ،4-4عدد العربي، الخميج مجمة االسرائمية،
 ص ص م،1992القاىرة مركز األىرام لمترجمة والنشر،الخميج، حرب :ىيكل حسنين محمد وانظر أيضا،
143-144 . 
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ية التعاون سرائيماألردن، وذلك بعدما اكتشفت المخابرات اإل من القوات العراقية في
 .(28)المخابراتي بين عمان وبغداد

ان، ولكن العبلقات بين الواليات يعتزم مواصمة نيج إدارة ريج برغم ذلك كان بوش
م، وحذر صدام من أن أفعالو، 0991المتحدة والعراق بدأت تتدىور أكثر بحمول ربيع عام 

، تضعو في طريق تصادم مع الواليات المتحدة. وفي مايو، إسرائيلوخاصة تيديداتو ضد 
 إسرائيلدون جدوى، ومع تصاعد خطاب صدام تجاه  عمقت واشنطن االئتمانات االقتصادية

ظير الوضع بصورة أكثر عدوانية، ومن  –الكويت عمى وجو الخصوص -ن خرىوجيرانو األ
ضرورة التدخل العسكري  ، ورأى(29)ىنا بدأ بوش في تغيير السياسة االمريكية تجاه العراق

ريكية، من خبلل السيطرة المصالح االقتصادية األم عمىالخميج، لمنع أي تأثير سمبي  في
 .(01نتاج النفط في الخميج)منشآت إ عمى

قميمية التي مريكي لتييئة الظروف والبيئة اإلمن ىنا كان التفكير والتخطيط األ
تعطي مبررات قوية لوجود عسكري أمريكي طويل األمد في منطقة الخميج العربي، فكان 

مبرر لمتدخل السريع بقصد احتبلل منابع النفط العربي مع العراق ىو تعال األزمة الكويتية اف
راق ليمة الع باليجوم العسكري واسع النطاق عمى وتدمير العراق، حيث توج ىذا المخطط

صرار أمريكي عمى فرض حصار شامل عمى العراق بيدف م، مع إ0990يناير  06/07
تمييدا الحتبللو الحقا والذي  تو االجتماعية،استنزاف قدراتو الدفاعية واالقتصادية وتدمير بني

  .(00)2110أبريل  في جرى
 لم الخميـج األولى وحـرب أزمة من االميركيـة المتحـدة الواليـات مـوقف نأ جدال ال

نما العالمي، الـصعيد عمى والسياسية واالستراتيجية الجيوسيـاسية التغيرات فقط تحكمو  وا 
 إلى انريج رونالد صعود منذ نفسيا، الداخمية األمريكي  المجتمع مشكبلت أيضاً  فيو أثرت
 األميركيـة المتحدة الواليات ىيبـة عمى حكمو سنين طوال اإلدارة األمريكية الذي ركـز قمة

                                                           

 .421(جون كولي: مرجع سابق،ص 44)
(29)Warren I. Cohen: America’s failing empire : U.S. foreign relations since the 

Cold War, Blackwell Publishing Ltd, USA 2005,p.22. 

م، ص 4553محمد األدىمي: الطريق إلي حرب الخميج من موىافي إلي الكويت، األىمية لمنشر، عمان  ((11
 .24؛ عماد ىادي الربيعي: مرجع سابق، ص 41-42

؛ عماد ىادي 443-442، ص ص م4554البيضاء الميدي المنجرة: الحرب الحضارية األولي، الدار (14)
 .21-24، ص ص مرجع سابقالربيعي: 
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ثبات العالمية، إيـران،  في األمريكيين الـرىائن أزمة بعد العـالمي الصعيد عمى وجـودىا وا 
لىالميبر  الداخمية سيـاستو فإن كذلك  والتأمين البطالة مشكبلت تفاقم في ساىمت المحافظـة ةا 

 وصعود األمريكي، المجتمع من الدنيا الطبقات أوساط في الفقر وتفاقم واالجتماعي الصحي
 عمى ال المتحدة، الواليات سياسة في جديد لنيج بداية يكن لم كرسي الرئاسة إلى بوش

ان، ويحمل نفس لريج السـابق النائب فيو الـداخمي، الصعيد عمى وال الخارجي الصعـيد
ناسبة لمتدخل م فرصة الخميج الثانية أزمة من األمـريكية اإلدارة رأتاأليديولوجيات، حيث 

 لبلتحاد الجـديد الدولي الموقف أبعاد جيداً  يدرك األميركي الرئيس كان فقد ،ويجب استغبلليا
، وىذا النيج السياسي، (02)الخميج حرب ومجرى مصير في العامل ذلك وتأثير السوفيتي

 الصدمة" تجاه المشكبلت الطارئة فييثبت استمرار الواليات المتحدة في استخدام "عقيدة 
حالة عدم توافر  فيالمجتمع المراد تغييره وفقا لمصالحيا، أو استخدام "نظرية المؤامرة" 

، واتضح ذلك عمميا باتخاذ مشكمة ما تمكنيا من تطبيق عقيدة الصدمة بطريقة مباشرة
  العسكري في الخميج العربي. ىالوجود سببا، دة من حرب الخميج األولىالواليات المتح

 الخميج  فيالمصالح السوفيتية  عمىأثر الحرب  .2
يران  م، بدون أي حل سياسي 0988إن انتياء األنشطة العسكرية بين العراق وا 

، لنظر السوفيتية، فمن الجانب المضيءوجية اوشيك لنزاعيم كان لو مزاياه وعيوبو من 
المزيد من  عمىالحصول  إلىيزال يسعى  ماالعراق الذي أراد التفاوض من موقف قوة كان 

سوف  المساعدات العسكرية من موسكو، واعتقد السوفيت أنو مع توقيع وقف إطبلق النار
، ولكن ىذا لم (00)الخميجتقوم الواليات المتحدة بتقميل تواجدىا العسكري في وحول منطقة 

 يحدث.
بتقييم الموقف السوفيتي بصفة عامة بعد انتياء الحرب، نجد أنو سياسيا قد فشل 

تنافسو مع الواليات  ستوىم عمىاالتحاد السوفيتي في استثمار ىذه الحرب لصالحو 
                                                           

 األوسط، شئون مجمة الباردة، الحرب بعد ما ألزمات نموذج :الخميج وحرب الكويت غزو :العميم عبد محمد (14)
 .5-4ص ص ،م4554س( )أغسط لبنان ،11عدد

، رسالة ماجستير غير منشورة، 4554-4541فترة عمي خالد حمد معروف: العالقات العراقية السوفيتية  (11)
 ؛  وانظر أيضا، 444، ص م4141 كمية اآلداب، جامعة االسكندرية

Aslıhan Anlar: Russian foreign policy towards Iraq in the post-Soviet era, 
Unpublished Master’s Thesis, Middle East Technical University, 
Turkey2006,p.22. 
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بيع كميات كبيرة من األسمحة إليران والعراق واشتراكو  فيالعراق، حقيقة نجح  عمىالمتحدة 
الخميج ولو بشكل ضعيف، وحاول تحسين  فيتأمين المبلحة  فيمع الواليات المتحدة 

التنافس عمى العراق خسر  مستوى عمىمقدمتيم إيران، إال أنو عبلقتو بدول الخميج وفي 
 إلىة االتحاد السوفيتي الرتيبة كثيرا، فقد توترت عبلقاتو بو بشكل كبير، فقد أدت سياس

دعم العراق اقتصاديا أثناء الحرب ويمنعو من  إلىفقدانو العراق، فبدال من أن يسارع 
بالسبلح  العراقمد  عمىتركو تماما، وتركزت سياستو  ،االنسياق لمواليات المتحدة والغرب

متطورة ومعونات حاجة ألسمحة حديثة التقميدي فقط في وقت كان فيو العراق في والعتاد 
اقتصادية عاجمة وىو ما سارعت الحكومة األمريكية بمده بو، وليذا خرج العراق من الحرب 

لىمو  ما قبل قيام حرب الخميج الثانية_ وخسر  اليات المتحدة األمريكية _عمى مدىا لمو ا 
حد كبير بداخمو وتمكنت الواليات المتحدة بذلك من حسم ىذه  إلىاالتحاد السوفيتي نفوذه 

 . (04)الجولة سياسيا لصالحيا تماما
 عمىعسكريا واقتصاديا، فقد عادت الحرب بالنفع  موسكو عمىعن أثر الحرب  أما

 عمىاعتماد العراق  بمغت نسبةحيث لبيعيا كمية كبيرة من األسمحة لطرفي الحرب،  موسكو
% من 2% من مشترياتو، بينما مثمت األسمحة السوفيتية نسبة 07األسمحة السوفيتية 

يران.(05)مشتريات إيران  ، وىذا الجدول يوضح واردات األسمحة السوفيتية لكل من العراق وا 
  

                                                           

؛ وانظر أيضا،  عمي خالد حمد معروف: مرجع 141سارة محمود عبد الحميم محمود: مرجع سابق، ص(  11)
 ؛444سابق، ص 

Cia documents: soviet union and the third world,19 september,1984 

 .34، ص 4551القاىرة (،)د.ن(،4544-4541عبد الحميم أبو غزالة: الحرب العراقية اإليرانية )(11)
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 (2جدول )
يران فيما بين   م0987-0981واردات األسمحة السوفيتية لكل من العراق وا 

 (06))بالمميار دوالر(
 إيران  العراق  األعوام 

0981-0980 8.821 11.605 
0984-0987 00.451 5 
0981-0987  21.271 6.2 

 72المصدر: عبد الحميم أبو غزالة: مرجع سابق، ص 
يران مع االتحاد  إلىأما تجاريا فقد أدت الحرب  تطور التبادل التجاري لمعراق وا 

من  ضحان حجم التبادالت التجارية لكليو ان إلىالسوفيتي في فترة الحرب، والجدوالن الت
يران مع موسكو منذ عام   م.0985-0975العراق وا 

 (0جدول )
 (07) )بالمميون دوالر( التجارة  السوفيتية مع العراق

 المجموع  االستيرادات  الصادرات  األعوام 
0975 080 452 800 
0981 729 098 0.027 
0980 0.259 5 0.264 
0982 0.047 25 0.070 
0980 510 506 0.107 
0984 006 820 0.059 
0985 022 668 991 

                                                           

 لالطالع عمي تفاصيل اإلنفاق العسكري، انظر تقرير الكونجرس:  (12)
Richard F. Grimmett : Trends in Conventional Arms Transfers to the Third World 

By Major supplier, 1980-1987, CRS Report: 88-352, Washington ,DC, 9May 
1988. 

رقام مقاربة ليذه الواردات والصادرات، حيث ذكرت أنو بمغت أوردت الباحثة عال سيد عبد العزيز، أ (13)
( مميون دوالر، بينما كانت في عام 132م إلي )4541واردات العراق من االتحاد السوفيتي في عام 

م إلي 4541( مميون دوالر، بينما بمغ حجم صادرات العراق إلي االتحاد السوفيتي في عام 144م )4541
م. عال سيد عبد العزيز إسماعيل: مرجع 4541( مميون دوالر في عام 335غ  )( مميون دوالر، وبم151)

 .45-44سابق،ص ص 
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Source: Cia documents: Soviet Policy toward The Middle East,1 
November  1986, p.06. 

االتحاد السوفيتي من خبلل المبادالت التجارية مع  عمىتجاريا عادت الحرب بالنفع 
 العراق، إذ تأرجحت ىذه المبادالت فيما بين أعوام الحرب بين الزيادة والنقصان، ولكن

م 0985الزيادة الممحوظة لتمك المبادالت التجارية بحمول عام  فيالتطور الحقيقي  اتضح
 المبادالت والتي لم تتعد فيو م،0975( مميون دوالر، مقارنة بعام 991والتي بمغت )

 .(08)( مميون دوالر800)
 (4جدول )

 )بالمميون دوالر( التجارة اإليرانية السوفيتية
واردات االتحاد السوفيتي من  األعوام 

 إيران
صادرات االتحاد السوفيتي 

 إيران إلى
0975 007 090 
0981 006 099 
0980 650 567 
0982 261 795 
0980 519 755 
0984 298 297 
0985 060 245 

Source: Cia documents: Soviet Policy toward The Middle East,1 
November  1986, p.57. 

المبادالت التجارية االيرانية السوفيتية خبلل العقد الثوري، نجد أنيا  إلىبالنظر 
تذبذبت بشكل كبير، وذلك بسبب الظروف السياسية المحمية والدولية التي تواجو إيران، 
والعقوبات االقتصادية الغربية ضد إيران بسبب أزمة الرىائن األمريكية، والتي جعمت التجارة 

عمى  مسألة اعتمادىاحد كبير، لكن إيران كانت مترددة في  لىإفييا  االسوفيتية مرغوب

                                                           

38) لممزيد انظر: . ( Cia documents: Soviet Policy toward The Middle East,1 November  

1986 
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االتحاد السوفيتي، وعبلوة عمى ذلك، فإن نزاع إيران مع االتحاد السوفيتي عمى أسعار الغاز 
 .(09)الطبيعي امتد إلى عبلقاتيم التجارية العابرة

 ولكن مع مرور الحرب، ومع بدء السوفييت في االنسحاب من أفغانستان، تحسنت
ويمكن النظر إلى أصول عبلقة التحسن في  ،العبلقات بين موسكو وطيران بشكل ممحوظ

م، واستعداد االتحاد السوفياتي لبللتزام بقرار منظمة الدول 0986وقت مبكر من عام 
المصدرة لمنفط )أوبك( بخفض إنتاج النفط، مما ميد الطريق لبروتوكول تعاون اقتصادي 

الطبيعي اإليراني  م الذي نص عمى استئناف تسميم الغاز0986سوفيتي إيراني، بنياية عام 
ذلك زيارة وزير الخارجية اإليراني لموسكو في فبراير  تإلى االتحاد السوفيتي، وقد تبع

يتي منذ بدء الثورة رفيع المستوى يزور االتحاد السوفم وىو أول مسؤول إيراني 0987
 .(41)االيرانية

حقا  مةلميكان بروتوكول التعاون االقتصادي السوفيتي اإليراني، نقطة التحول ا
اإليرانية، حيث شمل التجارة والبنوك والنقل ومصائد  -تية السوفيفي العبلقات االقتصادية 

األسماك والصناعات التحويمية وبناء المساكن والتكنولوجيا وبناء مصانع الصمب ومحطات 
حياء المجنة الدائمة السوفيتية اإليرانية لمتعاون االقتصادي  توليد الكيرباء في إيران، وا 

 . (40)المشترك
عبلقات إيران  فيإيجاد نوع من التحسن  فيم بدت رغبة إيرانية 0989في عام 

 جاءت، فإنياء عزلتيا الدولية فيإيران  باالتحاد السوفيتي، وذلك لعدة أسباب، أىميا رغبة
وأثمرت الزيارة عن عدد من م، 0989يونيو  فياالتحاد السوفيتي  إلىزيارة رفسجاني 

االختبلف  إلى، ولم يشر في الزيارة االقتصادية، والتعاون التقني العسكرياالتفاقيات 

                                                           

)39(R.K. Ramazani: Soviet Foreign Policy and Revolutionary Iran: Continuity and 

Change,in. Hafeez Malik (ed): Domestic Determinants of Soviet Foreign Policy 
towards South Asia and the Middle East, palgrave macmillan,USA 1990,p.229. 

)40(Stephen C. Pelletiere, Douglas V. Johnson, Leif R. Rosenberger: op, cit.,p.62. 

)41(R.K. Ramazani: Soviet Foreign Policy and Revolutionary Iran: Continuity and 

Change,in. Hafeez Malik (ed): op, cit. ,p.230. 
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وأيضا كان لمسألة تعامل السوفييت مع إيران من منطمق  ،(42)األيديولوجي بين البمدين
   .(40)في تحسن العبلقات فيما بينيما يم وليس من منطمق أيديولوجي، دورمصالح

بين إيران واالتحاد السوفيتي  عمىالتعاون النووي الف عن بدء أثمرت عودة العبلقات
ألمانيا لتوقف بناء  عمىخاصة بعدما ضغطت الواليات المتحدة  منذ أواخر الثمانينات،

ووافقت موسكو حينيا عمى تصدير أسمحة تترواح قيمتيا ما بين المفاعل النووي في إيران، 
إيران، فضبل عن التعاون في المجال النووي، ومن ثم كان ىذا  إلىمميارات دوالر  (2-4)

التعاون نقمة نوعية بالنسبة لمبرنامج النووي اإليراني، وىو التعاون الذي وفر إليران 
 عمى تقتصر أن احتياجاتيا من المفاعبلت النووية كبيرة الحجم في فترة التسعينات، دون

 عمىمقابل ذلك التوجو كان التركيز السوفيتي وفي ، (44)المفاعبلت البحثية صغيرة الحجم
ظ في تبادل العبلقات بشكل ممحو  مع أقطار الخميج العربي، قد تطورالعبلقات الثنائية 

التي ، الداخميةقد تأثر االتحاد السوفيتي سمبا بالتغيرات لكن شئيا فشيا ، و (45)الدبموماسية
 في، وظير ذلك جميا تذبذب موقفو تجاه مشكبلت الشرق األوسط قبيل تفككو إلى أدت

 موقفو من حرب الخميج الثانية التي سرعان ما اندلعت.
يران العراق بين الحرب انتياء بعد  العالم شيد وعالميا م  1989عام وبالتحديد وا 

 العالمية الحرب نياية منذ قائمة كانت التي الدولية العبلقات طبيعة في عميقة تغيرات
 والقومية االقتصادية السوفيتي االتحاد مشكبلت التغير تفاقم ىذا مصدر الثانية، وكان
 الحرب محل التوافق حل ذلك ونتيجة مشكبلتو، وطأة تحت عظمى كدولة مكانتو وانيياره من

                                                           

سياساتيا تجاه دول الخميج الصراع الداخمي في إيران وأثره عمي تطور  محمد عبد اهلل محمد النقبي:(14)
، 4141، معيد الدراسات والبحوث اآلسيوية، جامعة الزقازيقغير منشورة م، رسالة دكتوراة4535-4144

  .414ص
، القاىرة )فبراير( 12أحمد البرصان: االتحاد السوفيتي والجزيرة العربية، مجمة شئون عربية، عدد  ((11

 .415م، ص4541
الروسية فى المجال النووي، مجمة المستنصرية  -محمد: العالقات االيرانيةوليد حسن  لممزيد انظر؛(11)

 .441-444ص ص م،4141، الجامعة المستنصرية، العراق 14لمدراسات العربية والدولية، العدد
أضواء عمي سياسة االتحاد السوفيتي وروسيا القيصرية في الخميج العربي  :مصطفي عبد القادر النجار(11)

 .44، صم4141ربية، دار زىران لمنشر والتوزيع، عمان والجزيرة الع
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المتحدة  الواليات وأصبحت القطبية، أحادي نظام إلى القطبية ثنائي نظام وانتيى الباردة،
 .(46)وسياسيا عسكريا العظمى الدولة بنياية ىذه الحقبة

 فيىكذا يمكن القول أن الواليات المتحدة األمريكية واالتحاد السوفيتي، نجحا 
، من خبلل في الخميج تحقيق انتصارات سياسية أو اقتصادية، أو سياسية واقتصادية معا

، لخدمة التوتر التي أعقبت الحرب، وحالة يرانيةاإلاستثمار حالة الحرب العراقية 
 إلىإضافة  ،ميماكمييما محورا  في، كما مثمت المتغيرات السياسية الداخمية امصالحيم

ظيور الموقف النيائي  إلى ت مجتمعةأد منطقة الخميج، والتي فيالمتغيرات السياسية 
 .اوفقا لمصالحيم في ىذه الصراعات بيذا الشكل التدخميم

**** 
  

                                                           

 تحدي النمر متطاءفيبي مار: ا لويس، وليم وانظر أيضا، ؛م4545أكتوبر 44، في الكويتية القبس صحيفة(12)
 االمارات والبحوث، لمدراسات االمارات مركز جمعة، اهلل عبد ؛ترجمة ،الباردة الحرب في األوسط الشرق
 الخميج حرب بعد العربي الخميج نفط عمى األمريكية الييمنة :عموان حسين سطام ؛58-57ص ص م،1996
 ص ،م2016بغداد جامعة ،51العدد ، السياسية العموم مجمة ،2003 الثالثة الخميج وحرب 1991 الثانية

 .136-135ص
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