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حمؼ بغداد الذي جرى التوقيع عميو عاـ ،5955

فعمى الرغـ مف كؿ

االنتقادات التي وجيت الى حمؼ بغداد بوصفو مشروعاً استعمارياً اليدؼ منو
مواجية االتحاد السوفيتي والقضاء عمى الحركات التحررية في الدوؿ المشتركة
في الحمؼ ،اال انو كاف بمثابة فرصة مناسبة لتطوير العالقات العراقية –
االيرانية وتقريب وجيات النظر بيف البمديف تجاه العديد مف القضايا المشتركة
واىميا مشكالت الحدود -التي اخذت حي اًز كبي اًر مف العالقات في المدة
موضوع البحث ، -فضالً عف مواقفيما ازاء بعض االحداث التي شيدىا العالـ
آنذاؾ السيما العالـ العربي في المدة بيف عامي .5958-5955
ممحق العدد الرابع والعشرون ( حزيران )1028

33

 ناظم رشم معتوق.د.م.أ

The Baghdad Pact and its
impact on the development
of relations Iraqi-Iranian
relations 1955-1958
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Abstract
The research is attempt to study Iraqi– Iranian
relationships within the period of Baghdad Pact 19551958, , despite all the criticism leveled to the Baghdad Pact
as a colonial project intended to confront the Soviet Union
and the elimination of liberation movements in the States
participating in the Pact, but it was a good opportunity for
development the Iraqi-Iranian relations and the convergence
of views between the two countries towards many of the
common issues and the most important border problems, as
well as their positions towards some events that happened in
the world, especially the Arab world .
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حمف بغداد وأثره في تطور العالقات العراقية -اإليرانية

يعدد موضوع " حمؼ بغداد وأثره في تطور العالقات العراقية-االيرانية -5955
 " 5958مف الموضوعات الميمة بسبب طبيعة المرحمة التاريخية والصالت الوثيقة
التي تربط العراؽ بإيراف ،وقد جاء البحث كمحاولة متواضعة لموقوؼ عمى طبيعة

العالقات العراقية  -اإليرانية في إطار حمؼ بغداد ،وكيؼ اسيـ ىذا الحمؼ –
بصرؼ النظر االنتقادات التي وجيت اليو بوصفو مشروع استعماري -في تقريب
وجيات النظر بيف البمديف ازاء العديد مف القضايا المشتركة سواء تمؾ التي تتعمؽ

بالقضايا المعمقة كمشكالت الحدود -التي اخذت حي اًز كبي اًر مف العالقات بيف البمديف

ال عف مواقفيما ازاء بعض االحداث التي شيدىا
في المدة موضوع البحث ، -فض ً

العالـ آنذاؾ السيما العالـ العربي.

-2لمحة تأريخيو عن تطور العالقات العراقية -االيرانية 2233-2212
تربط العراؽ بإيراف صالت تاريخية وثقافية ودينية إلى جانب صمة الجوار التي

أوجدتيا الطبيعة ،وترتقي تمؾ العالقات الى عيود موغمة في القدـ  ،ونظ اًر لطوؿ

المدة الزمنية لتمؾ العالقات ،فسوؼ يقتصر بحثنا ىنا عمى العالقات بيف الدولتيف
منذ عاـ  5995وىو العاـ الذي شيد قياـ الحكـ الوطني وتنصيب فيصؿ بف الحسيف

في الثالث والعشريف مف اب  5995ليكوف اوؿ ممؾ عمى العراؽ في تاريخو
المعاصر.
ومما يثير االستغراب أنو عمى الرغـ مف كؿ ذلؾ التاريخ الطويؿ بيف الشعبيف
لـ تعترؼ الحكومة االيرانية بالنظاـ الجديد في العراؽ عمى الرغـ مف انيا الدولة

الوحيدة المتاخمة لمعراؽ مف الدوؿ المشتركة في عصبة االمـ وليا فيو موظفوف

قنصميوف( .)5لقد كاف ىذا الموقؼ االيراني عمى حد قوؿ احد الباحثيف "غامضاً "

وظؿ كذلؾ مدة ثماني سنوات حيث تأخر اعتراؼ ايراف بالحكـ الجديد في العراؽ رغـ

اعتراؼ عدد كبير مف الدوؿ األوربية بو(. )9
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وبغض النظر عف األسباب التي حالت دوف اعتراؼ الحكومة اإليرانية –

آنذاؾ -بالنظاـ العراقي الجديد مباشرة( ، )3فقد أعربت حكومة طيراف في عاـ 5999

عف استعدادىا لالعتراؼ بو ،وبناء عمى ذلؾ ارسؿ الممؾ فيصؿ االوؿ(-5995

 )5933في العشريف مف نيساف مف العاـ المذكور  ،وفد عراقي رفيع المستوى برئاسة
رستـ حيدر ،رئيس الديواف الممكي لتمقّي اعتراؼ ايراف بالعراؽ  ،وكاف الوفد يحمؿ
رسالة شخصية مف الممؾ فيصؿ االوؿ الى رضا شاه بيموي()5945-5995( )4

مممؤة بالعواطؼ االخوية والعبارات الودية( .)5وفي الخامس والعشريف مف الشير

المذكور اقاـ االخير مأدبة تكريماً لموفد العراقي وخالليا اعمف رئيس الوزراء االيراني
اعتراؼ بالده رسميا بالعراؽ ،فرد رئيس الديواف شاك اًر إليراف اعترافيا واعقب ذلؾ

تبادؿ الدولتيف التمثيؿ الدبموماسي( ،)6إذ عينت ايراف في شير تموز عنايت اهلل خاف

سميعي وزي اًر مفوضاً ليا في بغداد ووصميا في الثاني والعشريف مف الشير المذكور،
كما ُعيف توفيؽ السويدي ممثالً دبموماسياً لمعراؽ في طيراف

()7

.

وفي يوـ الحادي عشر مف اب مف العاـ نفسو عقد اتفاؽ مؤقت بيف الدولتيف
يمنح رعايا الحكومتيف العراقية وااليرانية حؽ افضؿ الدوؿ في اراض الدولتيف ،كما
عينت الحكومة العراقية وزي ًار مفوض ًا ليا في طيراف عاـ .5935

()8

وفي اطار تحسيف العالقات العراقية -االيرانية في المدة التي اعقبت االعتراؼ
االيراني وجو رضا شاه بيموي الدعوة الى الممؾ فيصؿ ليزور ايراف بعد اف تـ التمييد
ليا في المقابمة التي جرت بيف توفيؽ السويدي وزير العراؽ المفوض في طيراف

وتيمور طاش ،وزير البالط االيراني في الحادي والعشريف مف شباط  5939وحدد
شير نيساف مف العاـ نفسو موعدا لمزيارة الممكية  ،وبالفعؿ وصؿ الممؾ فيصؿ الى

طيراف في الثاني والعشريف مف الشير المذكور عمى رأس وفد رسمي ضـ نوري
السعيد ،رئيس الوزراء العراقي آنذاؾ وعدد مف الوزراء  ،حيث تـ التباحث حوؿ العديد
مف القضايا التي تيـ البمديف واحتمت قضايا الحدود مركز الصدارة فييا( ، )9لقد حققت

تمؾ الزيارة عدة نتائج منيا اتفاؽ الدولتيف عمى اجراء مفاوضات "عمى الفور " لعقد
معاىدات واتفاقات لحسـ القضايا المعمقة عمى أساس التفاىـ التاـ
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وعمى اثر انضماـ العراؽ الى عصبة االمـ عاـ  5939بادر رضا شاه بيموي
الى تينئة الممؾ فيصؿ واعرب عف اممو في اف تكوف " المممكة العراقية جارة صديقة
إليران" ،وفي السياؽ نفسو انبرت الصحؼ االيرانية عمى تينئة العراقييف بزواؿ
االنتداب عنيـ ودخوؿ العراؽ الى عصبة االمـ ،ولـ يقتصر االمر عمى الشاه
والصحؼ فحسب وانما تعدى ذلؾ الى عموـ الشعب االيراني الذي بدت عميو امارات

السرور والفرح بتمؾ المناسبة(.)55

واستناداً الى تمؾ المعطيات فقد كاف مف المؤمؿ اف تتحسف العالقات بيف

البمديف بشكؿ كبير جداً  ،اال اف ذلؾ لـ يحدث بسبب عدـ اعتراؼ الجانب االيراني
بشرعية الحدود بيف البمديف

()59

 ،إذ بدأت تبرز مشكالت الحدود بشكؿ ممفت لمنظر،

فقد ظير مف خالؿ سير المباحثات التي دارت بيف المسؤوليف العراقييف ونظرائيـ

اإليرانييف بمناسبة زيارة الممؾ فيصؿ-المشار الييا انفاً -أف الحكومة اإليرانية تولي

قضية تعديؿ الحدود في شط العرب اىتماماً خاصاً( .)53وفي سبيؿ حؿ تمؾ
المشكالت جرت العديد مف االتصاالت بيف الجانبيف عمى امؿ التوصؿ إلى حموؿ

ترضي الطرفيف  ،كما تـ رفع الخالؼ الى عصبة االمـ بتاريخ التاسع والعشريف مف
تشريف الثاني  ، 5934اال اف الحكومة العراقية طمبت مف سكرتارية العصبة اف تؤجؿ
النظر في ىذا الخالؼ ألنيا ترغب اف تدرس الحكومتاف العراقية وااليرانية القضية

بينيما مباشرة

()54

وقد أستمرت بعدىا المفاوضات لمدة عاميف دوف اف تحقؽ نتيجة

مقبولة مف الطرفيف(. )55

ويعد انقالب الفريؽ بكر صدقي الذي حدث عاـ  5936ضد حكومة ياسيف
الياشمي بداية لمرحمة جديدة مف العالقات العراقية -االيرانية ففي برقية مف و ازرة
الخارجية العراقية الى الحكومة االيرانية أوضحت الحكومة العراقية رغبتيا في " دوام
الصداقة وحسن العالقات السائدة بين العراق وايران والسعي لتوطيد اواصرىا  ،وبذل

كل الجيود لحسم القضايا المعمقة بين المممكتين. )56( "...

ممحق العدد الرابع والعشرون ( حزيران )1028

33

أ.م.د .ناظم رشم معتوق

وانسجاماً مع ىذا التوجو الجديد ابدت حكومة االنقالب في العراؽ رغبتيا في

تسوية القضايا المعمقة بيف البمديف  ،وفي جمستو المنعقدة بتاريخ السابع والعشريف مف

حزيراف  5937قرر مجمس الوزراء العراقي ارساؿ وفد برئاسة ناجي االصيؿ لمتفاوض
مع الجانب االيراني وتخويمو التوقيع عمى معاىدة الحدود والتفاوض واالتفاؽ عمى
صيغة الكتب المراد تبادليا ،وقبيؿ سفر اعضاء الوفد العراقي الى طيراف في التاسع
والعشريف مف حزيراف مف العاـ نفسو جرى التوقيع باألحرؼ األولى عمى معاىدة

الحدود بيف العراؽ وايراف ،وفي الرابع مف تموز تـ التوقيع بشكؿ نيائي عمى معاىدة

الحدود( .)57واعقب التوقيع عمى معاىدة الحدود العراقية-االيرانية عقد معاىدة خاصة
بالصداقة بيف البمديف في الثامف عشر مف تموز  ،5937وفي الرابع والعشريف مف

الشير نفسو عقدت معاىدة " حل االختالفات بالطرق السممية " بيف الدولتيف(. )58

وعالوة عمى توقيع معاىدة الحدود بيف العراؽ وايراف في الرابع مف تموز فقد

انضمت الدولتيف الى ميثاؽ سعد اباد (الى جانب تركيا وافغانستاف) الذي وقع عميو
في الثامف مف تموز مف العاـ نفسو في قصر الشاه سعد اباد في ضواحي طيراف

ولمدة خمس سنوات( . )59وتعيدت الدوؿ المشتركة في الميثاؽ المذكور بعدـ التدخؿ
في الشؤوف الداخمية لبعضيا بعضاً ،واحتراـ الحدود المشتركة وعدـ التدخؿ واالعتداء
باي شكؿ مف االشكاؿ( ،)91فضالً عف التشاور في جميع الخالفات ذات الصفة

الدولية وذات مساس بمصالحيـ المشتركة ،اضافة الى االمتناع التاـ  -وفي أي حالة

مف الحاالت منفرداً او باالشتراؾ مع دولة أخرى -مف ارتكاب اعتداء (. )95

وعمى الرغـ مف اف ابراـ معاىدة الحدود بيف الحكومتيف العراقية وااليرانية
وميثاؽ سعد اباد واالتفاقات االخرى التي اشرنا الييا قد انيى حالة التوتر بيف
الدولتيف – مؤقت ًا -فقد بدأت تظير عمى السطح بيف الحيف واألخر عدد مف العوائؽ
والعقبات التي واجيت تنفيذ بنود تمؾ االتفاقات السيما ما يتعمؽ بمشكالت الحدود

بسبب عوامؿ مختمفة

()99

 .وبقي الحاؿ كذلؾ الى حيف التوقيع عمى حمؼ بغداد

 5955وانضماـ ايراف اليو الذي كاف مف الممكف اف يكوف فاتحة ألنياء جميع
الخالفات وحؿ جميع القضايا المعمقة بيف البمديف.
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 -1مسيرة العالقات االيرانية -العراقية في ظل حمف بغداد 2238-2233

اعمنت حكومتا العراؽ وتركيا في الثاني عشر مف كانوف الثاني  5955قرارىما

بعقد اتفاؽ بينيما يرمي إلى تحقيؽ التعاوف بينيما لصد أي "اعتداء" قد يقع عمييما ،
كما أعمنت الدولتيف عزميما عمى االتصاؿ بالدوؿ التي لدييا الرغبة في االنضماـ

الى اتفاؽ التعاوف العراقي–التركي(. )93

وسرعاف ما تـ التوقيع بيف العراؽ وتركيا في الرابع والعشريف مف شباط 5955

بشكؿ رسمي ميثاؽ التعاوف المتبادؿ بينيما الذي عرؼ باسـ "حمؼ بغداد"(،)94
وتضمنت المادة الخامسة منو  ،السماح لمدوؿ التي ييميا السمـ واالمف في منطقة

الشرؽ االوسط وتشعر بالتيديد مف "الخطر" الشيوعي باالنضماـ الى ىذا الحمؼ(.)95

وفي اطار ذلؾ انضمت اليو بريطانيا في الرابع مف نيساف مف عاـ 5955وبذلؾ

تكوف الدولة االولى التي اشتركت في الحمؼ( ، )96اما باكستاف فانضمت إلى الميثاؽ
في تموز مف العاـ نفسو ،حيث قدـ شعيب قريشي  ،السفير الباكستاني في بغداد الى
و ازرة الخارجية العراقية وثيقة انضماـ بالده الى دوؿ الميثاؽ وقد اصبحت باكستاف

الدولة الرابعة بيف االعضاء

()97

.

وفيما يتعمؽ بالموقؼ اإليراني مف حمؼ بغداد( ،)98فقد ابدى شاه إيراف محمد

رضا بيموي( )5979-5945()99ترحيبو بيذا الحمؼ موضحاً " :من االن فاني ارحب
شخصيا باالتفاقية العراقية  -التركية" ،ومف جانبيا شجعت الواليات المتحدة
االمريكية إيراف لالنضماـ الى حمؼ بغداد وقاؿ رئيس الحكومة اإليرانية حسيف

عالء(" :)31ان األمريكيين واالنكميز طمبوا منا الدخول في ىذا الحمف ،وعرضوا
عمينا مساعدات مغرية نحن بحاجة الييا ."...ويبدو اف منشأ حرص الواليات
المتحدة االمريكية عمى انضماـ إيراف الى الحمؼ ،يعود الى اىمية موقعيا الجغرافي

مف ال ناحية العسكرية ،واف احتمالية قياـ أي غزو سوفيتي مف الشماؿ سيتـ صده مف

إيراف اوالً وستكوف االخيرة حمقة وصؿ لمنظاـ الدفاعي االمريكي الموجو ضد االتحاد

السوفيتي(. )35
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ولـ يقتصر التشجيع إليراف ،مف اجؿ االنضماـ الى حمؼ بغداد عمى الواليات
المتحدة االمريكية فقد قامت الحكومة العراقية ممثمة برئيسيا نوري السعيد والحكومة
التركية

بدور كبير في ىذا المضمار ،رغبة منيما في انياء مشكالت الحدود

واالقميات وغيرىا والتفرغ لمواجية "التيديد " الشيوعي السوفيتي ،بحسب اعتقادىما،
السيما واف الدوؿ الثالث كانت قد اشتركت عاـ  5937في تأسيس ميثاؽ سعد اباد

المشار اليو انفاً(.)39

ويظير اف الشاه كاف يأمؿ في تحقيؽ عدد مف المكاسب مف جراء انضمامو
الى حمؼ بغداد ويتضح ذلؾ مف الشروط التي وضعيا كثمف لقاء انضماـ بالده  ،فقد
طالب الدوؿ الغربية وال سيما بريطانيا والواليات المتحدة بعدد مف المطالب ومف

ابرزىا حصولو عمى المساعدات العسكرية واالقتصادية وضماف حماية بالده في حالة
تعرضيا ألي ىجوـ مف جانب االتحاد السوفيتي ،ولـ يقؼ الشاه عند ىذا الحد بؿ

طالب باعتراؼ الدولتيف-بريطانيا وأمريكا -بالسيادة االيرانية عمى البحريف ،اال اف
ىذا المطمب االخير لـ يكف يحظ بالموافقة البريطانية  ،وبناء عمى تدخالت مف نوري
السعيد تراجع الشاه عف ىذا المطمب وابدى نوع مف التجاوب في موضوع االشتراؾ
في الحمؼ ،وىكذا اصبحت االجواء مييأة النضماـ ايراف  ،وفي الثاني عشر مف
تشريف االوؿ  5955اخبرت الحكومة االيرانية نظيرتيا العراقية عزميا عمى الدخوؿ
رسمياً في حمؼ بغداد( .)33وبيذه المناسبة القى شاه إيراف محمد رضا بيموي خطابا
اماـ البرلماف اإليراني قاؿ فيو" :ان عمى إيران ان تمتفت الى دفاعيا وانو من غير

الممكن الوقوف عمى الحياد في عالم اليوم.)34( "...

وتقدـ رئيس الحكومة اإليرانية حسيف عالء ،بمرسوـ االلتحاؽ بحمؼ بغداد الى
البرلماف اإليراني ومما جاء فيو  ..." :ولما كانت ىذه االتفاقية ىي دفاعية محضة
وليس لمعدوان او العداء او اليجوم ،ولما كانت إيران ال تريد ان تبقى بعيدة عن
كتمة الشرق االوسط واحداثو لذا نرجو المجمس العمل عمى تصديق ىذا المرسوم
بصورة عاجمة" .وقد ايد البرلماف اإليراني باإلجماع قانوف انضماـ إيراف الى الحمؼ
المذكور ،وصادؽ عميو شاه إيراف في الرابع والعشريف تشريف الثاني .)35(5955
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وىكذا انضمت ايراف الى جانب العراؽ في حمؼ بغداد وأصبحتا في تكتؿ واحد

وبدأ نوع مف التنسيؽ بيف الحكومتيف ال سيما في السياسة الخارجية والدفاعية ،وىو
االمر الذي شكؿ فرصة مناسبة ألنياء معظـ القضايا المعمقة بيف العراؽ وايراف ومنيا

مشكالت الحدود وقضية نير شط العرب( ،)36ولكف السؤاؿ الذي يطرح ىنا الى أي
مدى كانت حكومتي البمديف مستعدتاف لحؿ تمؾ المشكالت؟ يمكف القوؿ  -أف مما

يؤسؼ لو  -اف ذلؾ لـ يتحقؽ ولـ تستغؿ الدولتاف تمؾ الفرصة التاريخية السانحة
وىذا ما سنالحظو في الصفحات القادمة مف البحث.

ُعقدت جمسة افتتاح المؤتمر االوؿ لمجمس حمؼ بغداد في الحادي والعشريف
مف تشريف الثاني  5955برئاسة نوري السعيد  ،رئيس الوزراء العراقي  ،وقد مثؿ
ايراف وتركيا وباكستاف رؤساء و ازراتيـ وىـ تباعاً حسيف عالء وعدناف مندريس
وجودري محمد عمي ،اما بريطانيا فقد حضر وزير خارجيتيا ىارولد ماكميالف

 Harold Macmillanوقبمت الواليات المتحدة الدعوة الموجية ليا لمحضور بصفة

مراقب( ، )37ومثمت بالمجمس بسفيرىا في بغداد( ،)38وصدر عف المؤتمر ،بياف تضمف
مباديء واىداؼ الحمؼ كاف مف ابرزىا

االعضاء(.)39

تعزيز الصداقة والتعاوف بيف الدوؿ

وانطالقاً مف ىذا المبدأ بدأت دوؿ حمؼ بغداد  :تركيا  ،باكستاف  ،العراؽ ،

ايراف ،بريطانيا والواليات المتحدة االمريكية (التي كانت تحضر بصفة مراقب) تبدي

اىتماماً كبي اًر بالخالفات القائمة منذ زمف طويؿ بيف العراؽ وايراف وأخذت  -في ظؿ
الحمؼ المذكور  -بتييئة الظروؼ المؤاتية لتسويتيا وتوثيؽ أواصر اإلخاء والتعاوف
بيف دوؿ الحمؼ والسعي الجاد لتنفيذ إحكاـ معاىدة الحدود لسنة  5937المعقودة بيف

الدولتيف ،ولما كاف انضماـ األخيرتيف إلى الحمؼ قد ترتب عميو التزاميما بسياسة
خارجية واحدة ازاء القضايا الدولية وبسياسة دفاعية مشتركة فقد جعميما ذلؾ اكثر
تقبالً لتسوية عادلة واكثر واقعية ومرونة واستعداد لحؿ القضايا المعمقة ،وانسجاماً مع
تمؾ التوجيات فقد اخذ موضوع العالقات العراقية-االيرانية يشغؿ حي اًز مف مناقشات
واجتماعات مجمس حمؼ بغداد عمى أمؿ الوصوؿ الى صيغة مشتركة وحموؿ ناجعة،
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وقد نتج عف ذلؾ قياـ المسؤوليف في البمديف بتبادؿ الزيارات الرسمية بشكؿ مكثؼ
وكاف ابرزىا زيارة الممؾ فيصؿ الثاني  ،ممؾ العراؽ  5958-5939لطيراف عاـ

 . )41(5957لقد كانت مدة انضماـ الدولتيف لمحمؼ المدة االكثر ايجابية في مسيرة
العالقات الثنائية بينيما(.)45

بدأت أولى اتصاالت العراؽ بايراف في إطار اجتماعات حمؼ بغداد  ،بيف

وزيري خارجية البمديف وىما برىاف الديف باش اعياف  ،وزير الخارجية العراقية وردالف

وزي ر الخارجية االيرانية  ،خالؿ انعقاد المجمس الوزاري لدوؿ الحمؼ الذي عقد في
طيراف وتـ االتفاؽ مف حيث المبدأ عمى صياغة مبادئ عامة تقرر اسموب العمؿ
الواجب اتباعيا مف الجانبيف اثناء المداوالت والمناقشات ،وفي مدة انعقاد المجمس في
باكستاف  5955فاتح الوزيراف العراقي واإليراني كؿ مف رئيس الوزراء العراقي نوري

السعيد ورئيس وزراء ايراف منوجير إقباؿ فوجدا تفيماً وقبوالً كبيريف  ،وبوساطة

أعضاء دوؿ حمؼ بغداد اآلخريف اتفؽ العراؽ وايراف عمى صياغة واقرار بعض

المبادئ العامة والطرؽ التي ستعالج بموجبيا القضايا المعمقة بيف البمديف وىي اف
تعالج كؿ مشكمة مف المشكالت بيف الجانبيف بشكؿ مستقؿ ،بحيث ال يعمؽ حؿ
مشكمة عمى مشكمة اخرى ،والثاني اف تعامؿ مشكمة شط العرب عمى أساس مستقؿ

بحيث ال يؤثر وضعيا عمى بقية المشكالت(.)49

ويبدو اف ىذا االتفاؽ المبدئي اقرب الى الواقعية ،اذ ال يمكف طرح كؿ

الموضوعات مرة واحدة ،فضالً عف استحالة التوصؿ الى حؿ موحد يشمؿ كؿ
القضايا المعمقة  ،اال في حالة واحدة وىي استعداد كال الدولتيف لتقديـ التنازالت.

وفي اطار تمؾ التوجيات جرت اولى المداوالت لحؿ المشكالت العالقة بيف
البمديف في اجتماع المجنة االقتصادية التابعة لحمؼ بغداد وذلؾ في شير نيساف سنة

 .)43(5956ولكف مما يالحظ انو بعد الشروع في تبادؿ المذكرات حوؿ تسوية
القضايا المعمقة ،كانت كؿ دولة تتمسؾ بوجية نظرىا الخاصة وتطرح عمى بساط

البحث المشكمة التي تعنييا اوالً ،ففي سنة  5957اعرب وزير خارجية ايراف عف
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استعداد حكومت و إلرساؿ وفد خاص الى بغداد ألجراء مفاوضات شاممة تتناوؿ جميع
القضايا المعمقة ،إال انو مف جية اخرى ّبي َف "انو ال يستطيع الشروع في المفاوضات
دون بحث مشكمة شط العرب .)44( "...وباإلضافة الى ذلؾ كاف الجانب اإليراني يرى
اف الحموؿ التي يتفؽ عمييا بشأف أي قضية ال تعد نافذة اال بعد االتفاؽ عمى كؿ
القضايا االخرى ،مما يعني انو لـ يكف يريد الحموؿ الجزئية بشأف المسائؿ

المعمقة( . )45وىو األمر الذي شكؿ أوؿ مخالفة لما اتفؽ عميو في باكستاف مف معالجة
المشكالت بشكؿ مستقؿ دوف أف تؤثر مشكمة عمى أخرى.

وعمى الرغـ مف ذلؾ فقد استأنفت الحكومتيف المداوالت خالؿ اجتماعات
المجمس الوزاري لدوؿ حمؼ بغداد التي عقدت في العاصمة التركية انقرة  ،إذ جرت
اتصاالت تمييدية بيف الجانبيف العراقي واإليراني لتسوية مشكمة شط العرب واتفؽ

الطرفاف عمى اف تجري المباحثات القادمة استناداً الى احكاـ معاىدة الحدود لعاـ

 .)46(5937كما تـ التوصؿ الى اتفاؽ بتعييف خبير سويدي الجنسية مف ذوي
االختصاص ليكوف حكماً عند حدوث خالفات حوؿ الحدود ،وعمى الرغـ مف

التفاىمات االولية التي حدثت والمذكرات التي بودلت بيف و ازرة الخارجية العراقية

ونظيرتيا اإليرانية لـ يحدث تقدـ ممموس  ،واخذ كؿ جانب يم ِ
ؽ الموـ عمى الجانب

االخر في ترؾ القضايا معمقة دوف حؿ وكؿ جانب يتيـ االخر بالتسويؼ

والمماطمة(.)47

وفي اجتماع المجمس الوزاري الذي عقد في  5957جرى اتفاؽ وقد تضمف

عدداً مف االسس منيا موافقة الحكومة االيرانية عمى اف تبدأ المجنة المشتركة لنصب

عالمات الحدود المشتركة  ،اما القضية الثانية التي تـ االتفاؽ عمييا وىي عدـ
الحاجة لزج طرؼ ثالث في المفاوضات ،في اشارة الى بريطانيا ،واالكتفاء بالخبير

السويدي المقترح ليساىـ في فض أي نزاع قد ينشب عند نصب دعائـ الحدود ،واخي اًر
وافقت الحكومة االيرانية عمى استقباؿ مبعوث او وفد عراقي يحضر الى طيراف
ليضع ىو وموظفو الحكومة االيرانية خطة العمؿ( .)48ورغـ مف ذلؾ لـ يتـ التوصؿ

الى اتفاؽ بيف الطرفيف ينيي المشكالت العالقة بينيما.
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وفي اطار العالقات الودية بيف العراؽ وايراف والتي تحققت بفضؿ حمؼ بغداد
انذاؾ  -زار الممؾ فيصؿ الثان ي  ،ممؾ العراؽ ،وولي عيده االمير عبد االلو وعدداخر مف كبار المسؤوليف العراقييف ايراف وكاف الشاه في مقدمة المستقبميف واجرى

الوفد العراقي ىناؾ محادثات مباشرة مع المسؤوليف االيرانييف بشأف كافة القضايا

المعمقة التي كانت تشوب العالقات بيف البمديف وعمى رأسيا مشكالت الحدود. )49( .

امتدت زيارة الممؾ فيصؿ الثاني مف الثامف عشر مف تشريف االوؿ ولغاية

الحادي والعشريف مف الشير نفسو عاـ  ،)51( 5957وفي المأدبة الرسمية التي أقاميا

الشاه لضيوفو تبادؿ العاىالف كممات الترحيب فرد الممؾ فيصؿ عمى كممة الشاه قائالً

" ان أواصر اإل خوة التي كانت قائمة لحسن الحظ بين شعبينا منذ قديم الزمان قد
توطدت وزادت قوة منذ تأسيس الحكم الوطني في العراق ..وقد توثقت ىذه الصالت

اخي ارً بعقد ميثاق بغداد المنسجم مع أحكام ميثاق األمم المتحدة  "...و تناولت
المحادثات جميع جوانب العالقات -االيرانية والوضع الدولي العاـ في منطقة الشرؽ

االوسط والعالـ(.)55

يتضح مف ذلؾ اف العاىؿ العراقي كاف يرى في حمؼ بغداد فرصة تاريخية
لتحقيؽ نوع مف التقارب بيف العراؽ وايراف السيما انو قد جاء منسجماً وميثاؽ االمـ
المتحدة ولكف يبدو لنا اف تغميب المصالح الذاتية لكؿ طرؼ مف إطراؼ النزاع ىو

الذي حاؿ دوف التوصؿ الى حموؿ ناجعة.

وفي اعقاب الزيارة الممكية صدر بياف مشترؾ في كؿ مف بغداد وطيراف

ممكي البمديف عمى اواصر الصداقة وأكد عمى اف الحكومتيف سوؼ
تضمف تأكيد
ّ
تبذالف جيود في سبيؿ تقوية حمؼ بغداد الدفاعي ليكوف بمقدورىما الدفاع عف ىذه
المن طقة مف جية ورفع مستوى معيشة شعبي البمديف وتنفيذ البرامج االقتصادية
المشتركة مف جية اخرى ،كما أشار البياف الى سعي البمديف لحؿ مشكالتيما بالطرؽ
السممية الودية و " تييئة الوسائل المناسبة لموصول الى حمول مرضية لمقضايا

ممحق العدد الرابع والعشرون ( حزيران )1028

33

حمف بغداد وأثره في تطور العالقات العراقية -اإليرانية

المعمقة بين القطرين الشقيقين .)59( "...ويبقى السؤاؿ مطروحاً  :الى أي مدى
استفاد العراؽ وايراف مف تمؾ التوجيات التي تضمنيا البياف المشترؾ؟

ما اف انتيت الزيارة الممكية حتى بدأت الدولتيف تعمالف مف اجؿ وضع ما
اتفؽ عميو مف نقاط ومبادئ موضع التنفيذ  ،وانسجاماً مع ذلؾ السياؽ فاتحت

الخارجية اإليرانية نظيرتيا العراقية في موضوع إجراء محادثات بشأف الحدود وشط

العرب ولقي ذلؾ استجابة واضحة مف الحكومة العراقية ،ولكف يبدو اف مسألة اختيار
خبير سويدي مف ذوي االختصاص ليكوف حكماً في المشكالت التي قد تنشأ بيف

الدولتيف عند وضع الدعامات الحدودية كانت مثار خالؼ  ،اذ لـ تتفقا عمى خبير
معيف وىو ما ادى بطبيعة الحاؿ الى توقؼ المفاوضات ،االمر الذي نتج عنو بعض

الفتور في مسيرة العالقات بيف العراؽ وايراف ،وفي محاولة مف األخيرتيف لتذليؿ

الصعوبات فقد اتفؽ عمى تقديـ طمب الى الحكومة السويدية لترشيح حكـ جديد يحظى

بقبوؿ الطرفيف ،اال اف ذلؾ لـ يتحقؽ بسبب االحداث "الدراماتيكية" التي شيدىا

العراؽ في صيؼ  5958والمتمثمة بسقوط النظاـ الممكي(.)53

ومف جانب اخر لـ تكف العالقات العراقية االيرانية  -في اطار حمؼ بغداد-
مقتصرة عمى جيود الدولتيف مف اجؿ حؿ القضايا المعمقة بينيما  ،وانما تعدى ذلؾ
الى اتخاذىما سياسة مشتركة ازاء العديد مف القضايا والتطورات التي شيدىا العالـ
انذاؾ ولعؿ ابرز تمؾ القضايا التي اتخذت ازاءىا الدولتيف موقفاً مشتركاً ىو العدواف

الثالثي( .)54فقد قررت حكومة إيراف وباالتفاؽ مع دوؿ حمؼ بغداد وىي العراؽ
وتركيا وباكستاف عقد مؤتمر عمى مستوى القمة ،دوف اشراؾ بريطانيا التي شنت
الحرب عمى مصر ،لبحث مستجدات الحرب وتطوراتيا ،وقاـ الشاه محمد رضا بيموي

بدعوة االعضاء في الحمؼ مستثنياً بريطانيا ،لالجتماع في العاصمة اإليرانية طيراف

وتحاشياً لالشكاؿ او ما ينتج عنو ىذا االجتماع اذا ما عقد تحت اسـ دوؿ حمؼ
بغداد وبغياب بريطانيا قررت الدوؿ االربعة اطالؽ تسمية قمة الدوؿ اإلسالمية

االربعة عمى اجتماعيـ( .)55وقد صدر عف االجتماع بياف مشترؾ بأستنكار العدواف
عمى االراضي المصرية والمطالبة بجالء القوات المعتدية -فو اًر -عف مصر(.)56
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وضمف السياؽ نفسو اتخذت حكومتي العراؽ وايراف موقفاً موحداً تجاه مبدأ

ايزنياور الذي طرحو الرئيس االمريكي دوايت ايزنياور في الخامس مف كانوف الثاني

 ، )57( 5957فقد اعمنت إيراف ودوؿ حمؼ بغداد وعمى رأسيا العراؽ وبصورة مشتركة
في الحادي والعشريف مف كانوف الثاني عاـ  5957عف دعميا وتأييدىا لممبدأ
المذكور ،ووصفت ىذا المشروع بانو ييدؼ صيانة السالـ في الشرؽ االوسط ولدفع

الرفاه االقتصادي لمشعوب الى االماـ(.)58

ىذا وقد اتخذ العراؽ وايراف موقف ًا مشتركاً تجاه اعالف الوحدة بيف مصر

وسوريا في االوؿ مف شباط  5958وقياـ الجميورية المتحدة ( ،)59إذ أحدث قياـ ىذه
الوحدة ردود فعؿ قوية لدى األوساط العربية والدولية ،و كاف موقؼ ايراف والعراؽ
في اطار  -حمؼ بغداد -موحداً  ،اذ لـ يعترفا مباشرة بيا ،وواصؿ مسؤولي البمديف

اجتماعات حمؼ بغداد في انقرة بغية اتخاذ التدابير الالزمة لوأد ىذه التجربة الوحدوية

وىي في الميد (.)61االمر الذي يدؿ عمى انسجاـ موقؼ الدولتيف ومقدار التقارب
الذي حدث بسبب اشتراكيما في الحمؼ المذكور.

وفي اطار التعاوف المشترؾ بيف العراؽ وايراف في ظؿ حمؼ بغداد فقد اتخذت
حكومتي البمديف موقفاً موحداً تجاه التدخؿ األمريكي في لبناف اباف االزمة المبنانية
عاـ  ،5958إذ ارسمت إيراف الى جانب دوؿ حمؼ بغداد ،برسالة الى الرئيس
االمريكي في السادس عشر مف تموز عاـ  ،5958اعربوا مف خالليا عف اف قرار
الواليات المتحدة االمريكية بالتدخؿ عسكريا في لبناف وفقا لمبدأ ايزنياور ال يضمف

فقط صيانة استقالؿ لبناف ،بؿ ويدعـ موقؼ دوؿ حمؼ بغداد في المنطقة (.)65

يتضح مف ذلؾ عمى الرغـ مف الخالفات بيف العراؽ وايراف بخصوص
القضايا المعمقة بينيما السيما مشكالت الحدود ،اال اف ذلؾ لـ يمنع اف تتخذ حكومتي
البمديف مواقؼ مشتركة اممتيا عمييما المصمحة العامة وبنود ميثاؽ حمؼ بغداد التي

حتمت عمى الدوؿ االعضاء تنسيؽ السياسات الخارجية لمدوؿ المشتركة في الحمؼ.
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ال ففي الرابع عشر مف
لـ يستمر التطور في العالقات العراقية –اإليرانية طوي ً

تموز  5958قاـ الجيش في العراؽ بثورة نجحت في اسقاط النظاـ الممكي واقامة
الجميورية  ،وكاف مف نتائج ذلؾ أف جمدت الثورة المذكورة حمؼ بغداد ولـ يشترؾ
العراؽ في اجتماعاتو في الدورات الالحقة وفي الرابع والعشريف مف اذار 5959

وجيت و ازرة الخارجية العراقية كتاباً الى الدوؿ االعضاء في الحمؼ حوؿ انسحاب

العراؽ رسمياً منو( .)69وىكذا انتيت مرحمة ميمة مف مراحؿ العالقات العراقية –

االيرانية في اطار حمؼ بغداد كاف مف الممكف استثمارىا في انياء الخالفات القائمة
بيف البمديف واقامة عالقات اقوى مبنية عمى مبادئ حسف الجوار والمصالح المشتركة

بيف الطرفيف.
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الخاتمة
يمكف القوؿ استناداً الى المعمومات الواردة في البحث أف حمؼ بغداد عمى

الرغـ مف االنتقادات التي وجيت اليو بوصفو مشروعاً استعمارياً كاف اليدؼ منو

استغالؿ الدوؿ الداخمة فيو لتكوف بمثابة حمقة في سمسمة االحالؼ الدفاعية التي عمؿ
المعسكر الغربي عمى انشائيا لموقوؼ بوجو أي تيديد سوفيتي محتمؿ لمنطقة الشرؽ

االوسط الغنية بالبتروؿ ،اال انو ساىـ الى حد بعيد في احداث نوع مف التقارب بيف
العراؽ وايراف وتمثؿ ذلؾ بكثرة الزيارات الرسمية بيف البمديف التي توجت بزيارة الممؾ
فيصؿ الثاني ممؾ العراؽ أليراف عاـ  ، 5957كما شكمت بنوده واالجتماعات
الدورية التي كاف يعقدىا المجمس الوزاري لمحمؼ فرصة مناسبة لحؿ جميع القضايا
المعمقة بيف الدولتيف  -التي تحتؿ مشكالت الحدود مركز الصدارة فييا -اال انو مف
المؤسؼ اف ذلؾ لـ يحدث بسبب تصمب الجانبيف وعدـ تقديـ التنازالت مف حكومتي

طيراف وبغداد آنذاؾ ،وقد انعكس ذلؾ سمباً عمى عالقاتيما في المراحؿ الالحقة ،ىذا
مف جية  ،ومف جية ثانية وانطالقاً مف ضرورة تنسيؽ السياسة الخارجية لدوؿ الحمؼ

فقد اتخذ العراؽ وايراف في اطار حمؼ بغداد العديد مف المواقؼ الموحدة والمشتركة

ازاء العديد مف التطورات واالحداث التي شيدتيا المنطقة ،ومنيا موقيما مف العدواف

الثالثي عمى مصر ومبدأ ايزنياور والوحدة المصرية السورية عاـ .5958مما يدؿ
بشكؿ ال لبس فيو اف حمؼ بغداد كاف بمثابة فرصة ذىبية لتقريب وجيات النظر بيف

حكومتي بغداد وطيرات لمتوصؿ الى اتفاؽ بشأف كؿ المشكالت التي اعترضت
طريؽ العالقة بيف العاصمتيف.
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( )2محمد كامؿ عبد الرحمف ،سياسة ايراف الخارجية في عيد رضا شاه ،5945-5995
مطبعة العماؿ المركزية(،بغداد،)5988،ص537
()9جياد مجيد محيي الديف ،حمؼ بغداد  5955رسالة ماجستير غير منشورة ،كمية اآلداب،
(جامعة عيف شمس :القاىرة ،)5971،ص.559
( )3ف اقش العديد مف الباحثيف اسباب تأخر االعتراؼ اإليراني بالنظاـ الممكي في العراؽ
وتأخر ذلؾ االعتراؼ الى عاـ  5999وأوردوا العديد مف االسباب والحجج  .ولالطالع عمى
تمؾ االسباب ينظر عمي سبيؿ المثاؿ :عبد الرحمف ،المصدر السابؽ،ص-537ص.555
( )4ولد رضا شاه عاـ  5878في اقميـ مازندراف في شماؿ إيراف ،تدرج في الجيش الفارسي
مف جندي حتى بمغ رتبة عقيد في قيادة الجيش ،اصبح وزي اًر لمحربية  ،وتمكف مف السيطرة
عمى مقاليد الحكـ عاـ  5995ثـ ما لبث اف أعمف نفسو شاىا عمى إيراف عاـ .5995ينظر:
محمد عبدالرحمف يونس العبيدي ،ايراف وقضايا المشرؽ العربي  ،5979-5945اطروحة
دكتوراه غير منشورة  ،كمية التربية (جامعة الموصؿ )9115،ص (51محفظة عمى قرص
)CD
( )5محيي الديف ،المصدر السابؽ،ص.556
()6حسف مجيد الدجيمي ،ايراف والعراؽ خالؿ خمسة قروف ،ط،5دار االضواء لمطباعة
والنشر والتوزيع  (،بيروت،)5999،ص-995ص.996
( )7فراقد داود سمماف  ،العالقات العراقية -االيرانية  ،5939-5994مجمة دراسات ايرانية ،
العدداف  ،9-5جامعة البصرة ،9115 ،ص. 518
( )8محيي الديف ،المصدر السابؽ،ص.556
()9عبدالرحمف ،المصدر السابؽ،ص-558ص.559
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()51الدجيمي ،المصدر السابؽ،ص.949
( )55نقالً عف عبدالرحمف ،المصدر السابؽ،ص-561ص.565
( )55سمماف ،المصدر السابؽ،ص .518مف الجدير بالذكر اف ايراف اترفت في سنة
 5937بموجب معاىدة تعديؿ الحدود المعقودة بينيا وبيف العراؽ بالبروتوكوؿ المتعمؽ بتحديد
الحدود التركية-االيرانية الموقع عميو فب اسطنبوؿ عاـ  .5953ينظر :فالح شاكر اسود،
الحدود العراقية-االيرانية دراسة في المشاكؿ القائمة بيف البمديف ،مطبعة العاني ،بغداد،
 ،5971ص.96
()59عبدالرحمف ،المصدر السابؽ ،ص.943
( )53محيي الديف ،المصدر السابؽ،ص-557ص.558ولممزيد مف التفصيالت عف
مباحثات الحدود بيف العراؽ وايراف اباف تمؾ المدة ينظر :الدجيمي ،المصدر السابؽ،ص943
وما بعدىا.
()54خالد العزي ،اضواء عمى التطور التاريخي لمنزاع العراقي –الفارسي حوؿ الحدود ،دار
الحرية لمطباعة(،بغداد،)5985،ص.67
( )55نقالً عف  :الدجيمي ،المصدر السابؽ،ص.346
()56المصدر نفسو ،ص-348ص . 349.تكونت معاىدة الحدود مف ست مواد والحؽ بيا
بروتوكوؿ مف خمس مواد وجاء في مقدمة المعاىدة اف الغرض مف عقد المعاىدة ىو رغبة
الطرفيف في توثيؽ عرى الصداقة واالخوة وحسف التفاىـ بيف الدولتيف وبغية وضع حد بصورة
نيائية لقضية الحدود بيف الدولتيف .ينظر  :فاضؿ حسيف واخروف ،تاريخ العراؽ المعاصر،
مطبعة جامعة بغداد ،بغداد ،5981 ،ص .595ولألطالع عمى النص الكامؿ لممعاىدة
ينظر :رجاء حسيف حسني الخطاب ،العالقات العراقية -الفارسية  ،5985-5847دار
الحرية لمطباعة( ،بغداد ،)5985،ص.59-53
()57عبدالرحمف ،المصدر السابؽ،ص.919
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()58المصدر نفسو،ص.918
()59خضير البديري ،التاريخ المعاصر اليراف وتركيا ،ط،9العارؼ لممطبوعات(،بيروت،
 ،)9155ص.545
( )91لممزيد مف التفصيالت عف ميثاؽ سعد اباد ينظر :الدجيمي ،المصدر السابؽ،ص355
.356( )95لممزيد مف التفصيالت عف العقبات التي اعترضت تطبيؽ معاىدة الحدود واالتفاقات
االخرى  ،ينظر :المصدر نفسو ،ص 363وما بعدىا.
()99األخبار ،جريدة ،العراؽ ،العدد  ،3947بتاريخ  53كانوف الثاني .5955
()93جورج لنشوفسكي ،الشرؽ االوسط في الشؤوف العالمية ،ترجمة جعفر الخياط ،ج ،5
(دار الكشاؼ ،بغداد –د ت) ،ص.38
()94العبيدي ،المصدر السابؽ،ص.538
()95حوؿ المزيد مف التفصيالت عف انضماـ بريطانيا لميثاؽ بغداد ينظر  :ليمى ياسيف
حسيف األمير ،نوري السعيد ودوره في حمؼ بغداد وأثره في العالقات العراقية – العربية حتى
 ، 5958مكتبة اليقظة العربية (،بغداد،)9119 ،ص-587ص593؛ عبدالحميد عبدالجميؿ
احمد شمبي،العالقات السياسية بيف مصر والعراؽ ،5963-5955مطابع الييئة المصرية
العامة لمكتاب(،مصر،)9111،ص-936ص.937
()96الزماف ،جريدة ،العدد /94ايموؿ ،5955/نقالً عف  :االمير  ،المصدر نفسو،ص.911
( )97لالطالع عمى موقؼ الحكومة االيرانية مف حمؼ بغداد ينظر:
Bhcet Kemal Yesilbursa, The Baghdad Pact: Anglo-American
defense Policies in the Middle East 1955-1959, (London, 2005),
pp:110-115 .
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( )98ولد محمد رضا بيموي في السادس والعشريف مف تشريف االوؿ  5959درس في
سويس ار وعاد الى طيراف عاـ  5936والتحؽ بالكمية الحربية فييا وتخرج برتبة مالزـ ثاف
عاـ  ، 5938ؿ يمكف مقارنتو مع ابيو مف حيث الكفاءة العسكرية او الحزـ في مختمؼ
القضايا تولى زماـ السمطة في إيراف عاـ  5945بعد تنازؿ والده رضا بيموي  .ينظر :طاىر
خمؼ البكاء ،التطورات الداخمية في ايراف ،5955-5945ط،5بيت الحكمة(،بغداد،)9119،
ص.53
( )99سيف عالء :ولد في عاـ  5884مف عائمة بارزة  ،بعد اف اكمؿ دراستو التحؽ بالخدمة
في السمؾ الخارجي  ،في عاـ  5958اصبح وزي اًر لألشغاؿ العامة وفي العاـ التالي تقمد
منصب السفير في مدريد وبعد سنة في واشنطف عاد الى ايراف عاـ 5995وشغؿ العديد مف
الوظائؼ السياسية الميمة في ايراف ابرزىا رئيس الوزراء وكاف مف المناصريف لمسياسة
االمريكية .ولممزيد مف التفصيالت ينظر :المصدر نفسو ،ص.976
()31العبيدي ،المصدر السابؽ،ص-539ص.541
()35المصدر نفسو ،ص.541
()39االمير ،المصدر السابؽ919،؛ لنشوفسكي ،المصدر السابؽ ،ص 978؛
Yesilbursa, Op., Cit.,p:115-116.
()33العبيدي ،المصدر السابؽ ،ص .541
()34المصدر نفسو ،ص.541ولممزيد مف التفصيالت عف انضماـ ايراف الى حمؼ بغداد،
ينظر  :محيي الديف ،المصدر السابؽ،ص-575ص.575
( )35يتكوف شط العرب مف التقاء نيري دجمة والفرات في مدينة القرنة عمى بعد حوالي 71
كيمومتر شماؿ مركز محافظة البصرة ،ويجري النير باتجاه الجنوب الشرقي ويمتد لمسافة
 914كيمومتر متوغالً في مياه الخميج العربي لمسافة خمسة كيمومترات محمال" بكميات مف
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الرواسب والطمي ولشط العرب رافديف رئيسييف ىما السويب والكاروف ،و يأتي نير السويب
مف الشرؽ عمى بعد  6كيمومتر جنوب القرنة قادما" مف ىور الحويزة ،أما الرافد األخر فيو
نير الكاروف الذي ينبع مف االراضي االيرانية .لممزيد مف التفصيالت ينظر :سرحاف نعيـ
الخفاجي ،مجمة كمية االداب ،العدد  ،93جامعة بغداد ، 9151 ،ص.437
( )36مف الجدير بالذكر اف الواليات المتحدة األمريكية فضمت االشتراؾ في حمؼ بغداد
بصفة مراقب  ،ألسباب عديدة ولمعرفة المزيد مف التفصيالت ينظر :ولدمار غممف ،عراؽ
نوري السعيد انطباعاتي عف نوري السعيد بيف سنة  ، 5958-5954ط( ،5لبناف ،)5965،
ص-85ص 559؛ ناظـ رشـ معتوؽ االمارة سوريا والواليات المتحدة االمريكية دراسة في
العالقات السياسية  ،5958-5949اطروحة دكتوراه غير منشورة(،كمية االداب،جامعة
البصرة )9117،ص-68ص.75
()37لمزيد مف التفصيالت عف انعقاد المؤتمر االوؿ لمجمس حمؼ بغداد ينظر  :االمير،
المصدر السابؽ،ص-918ص955؛ شمبي ،المصدر السابؽ،ص.939
()38العبيدي ،المصدر السابؽ،ص.545
()39الدجيمي ،المصدر السابؽ ،ص-389ص.391
( )41سركيس ابو زيد ،ايراف والمشرؽ العربي :مواجية اـ تعاوف،ط ،5مركز الحضارة لتنمية
الفكر االسالمي ،بيروت ،9151 ،ص.51
()45الدجيمي ،المصدر السابؽ ،ص-391ص.395
()49المصدر نفسو،ص399؛ محيي الديف ،المصدر السابؽ ،ص.968
( )43نقالً عف :الدجيمي ،المصدر السابؽ،ص.393
( )44مصطفى عبدالقادر النجار ،دراسات تاريخية لمعاىدات الحدود الشرقية لموطف العربي
 ،5981-5847ط(،5بغداد،)5985،ص.545
()45الدجيمي ،المصدر السابؽ،ص.393
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()46المصدر نفسو،ص-394ص.396
()47المصدر نفسو،ص.396
()48المصدر نفسو،ص.398
( )49مؤيد ابراىيـ الونداوي ،العراؽ في التقارير السنوية لمسفارة البريطانية ،5958-5944
ط،5دار الشؤوف الثقافية العامة( ،بغداد ،)5999،ص.945
()51الدجيمي ،المصدر السابؽ،ص-399ص.411
()55المصدر نفسو،ص-411ص.415
()59المصدر نفسو،ص-415ص.414
( )53قامت اسرائيؿ بشف ىجوـ واسع عمى منطقة سيناء في التاسع والعشريف مف تشريف
االوؿ عاـ  ،5956وبعد يوـ مف اليجوـ االسرائيمي ،انذرت كؿ مف بريطانيا وفرنسا الحكومة
المصرية باف تؤمف لقواتيما مواقع ميمة في االراضي المصرية (السويس ،بور سعيد،
االسماعيمية) بيدؼ د أر مخاطر الحرب بيف الجانبيف ،وعندما رفضت الحكومة المصرية
االنذار البريطاني الفرنسي ،شنت كؿ مف الدولتيف وبجيد مشترؾ الحرب عمى مصر في
الحادي والثالثيف مف تشريف االوؿ عاـ  .5956لممزيد مف التفاصيؿ عف العدواف الثالثي
عمى مصر ينظر:محمد حسنيف ىيكؿ ،ممفات السويس ،د ط( ،االىراـ التجارية – القاىرة –
.)5986
()54العبيدي ،المصدر السابؽ،ص.89
( )55محيي الديف ،المصدر السابؽ،ص.971
( )56في الخامس مف كانوف الثاني عاـ  5957أصدر الرئيس األمريكي دوايت إيزنياور
 )Dwight D. Eisenhower (1953-1961مبدأه الذي عرؼ بأسمو " مبدأ آيزنياور "
وتضمف عرضاً إلستراتيجية أمريكية جديدة خاصة بمنطقة الشرؽ األوسط و منيا وضع
مائتي مميوف دوالر تحت تصرفو كي يستخدميا في الشرؽ األوسط لتغطية مساعدات
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اقتصادية مخصصة لصيانة االستقالؿ الوطني ولتقديـ المساعدات العسكرية ألية دولة
تطمبيا ،وفضالً عف ذلؾ اقترح الرئيس األمريكي أف تشمؿ المساعدات استخداـ قوات
الواليات المتحدة المسمحة لضماف وحماية وحدة األراضي واالستقالؿ السياسي لمدوؿ التي
تطمب مثؿ ذلؾ العوف ضد االعتداءات المكشوفة التي قد تقوـ بيا أية دولة خاضعة
لمشيوعية الدولية .لممزيد مف التفصيالت عف مبدأ ايزنياور ينظر:
American Foreign Policy Current Documents 1957, Department of
States, US. Government printing office, (Washington, 1961), pp: 783
– 791.
()57العبيدي ،المصدر السابؽ،ص.547
( )58لممزيد مف التفصيالت عف قياـ الجميورية العربية المتحدة ،ينظر :أحمد طربيف،
الوحدة العربية في تاريخ المشرؽ المعاصر ( ،5958 – 5811دمشؽ ،)5971 ،ص655
– ص.691
()59العبيدي ،المصدر السابؽ،ص.585
()61المصدر نفسو،ص .548ولممزيد مف التفصيالت عف موقؼ ايراف مف االزمة المبنانية
 5958ينظر  :المصدر نفسو،ص-83ص.88
( )65محيي الديف ،المصدر السابؽ ،ص.318
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المصادر
الوثائق المنشورة:1-American Foreign Policy Current Documents 1957, Department of
States, US. Government printing office, Washington, 1961.

الرسائل واالطاريح الجامعية:5ػ محمد عبدالرحمف يونس العبيدي ،ايراف وقضايا المشرؽ العربي  ،5979-5945اطروحة
دكتوراه غير منشورة  ،كمية التربية ،جامعة الموصؿ.9115،
9ػ ناظـ رشـ معتوؽ االمارة سوريا والواليات المتحدة االمريكية دراسة في العالقات السياسية
 ،5958-5949اطروحة دكتوراه غير منشورة،،كمية االداب ،جامعة البصرة.9117،
الكتب العربية والمعربة3ػ أحمد طربيف ،الوحدة العربية في تاريخ المشرؽ المعاصر  ،5958 – 5811دمشؽ،
5971.
4ػجياد مجيد محيي الديف ،حمؼ بغداد  5955رسالة ماجستير غير منشورة ،كمية اآلداب،
جامعة عيف شمس :القاىرة .5971،
5ػ جورج لنشوفسكي ،الشرؽ االوسط في الشؤوف العالمية ،ترجمة جعفر الخياط ،ج  ،5دار
الكشاؼ ،بغداد –د ت).
6ػ حسف مجيد الدجيمي ،ايراف والعراؽ خالؿ خمسة قروف ،ط،5دار االضواء لمطباعة والنشر
والتوزيع  ،بيروت.5999،
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7ػ خالد العزي ،اضواء عمى التطور التاريخي لمنزاع العراقي –الفارسي حوؿ الحدود ،دار
الحرية لمطباعة،بغداد.5985،
8ػ خضير البديري ،التاريخ المعاصر اليراف وتركيا ،ط،9العارؼ لممطبوعات ،بيروت
.9155،
9ػ رجاء حسيف حسني الخطاب ،العالقات العراقية-الفارسية ،5985-5847دار الحرية
لمطباعة ،بغداد.5985،
51ػ سركيس ابو زيد ،ايراف والمشرؽ العربي :مواجية اـ تعاوف،ط ،5مركز الحضارة لتنمية
الفكر االسالمي ،بيروت.9151 ،
55ػ طاىر خمؼ البكاء ،التطورات الداخمية في ايراف ،5955-5945ط،5بيت
الحكمة،بغداد.9119،
59ػ عبدالحميد عبدالجميؿ احمد شمبي ،العالقات السياسية بيف مصر والعراؽ -5955
،5963مطابع الييئة المصرية العامة لمكتاب،مصر.9111،
53ػ فاضؿ حسيف واخروف ،تاريخ العراؽ المعاصر ،مطبعة جامعة بغداد ،بغداد 5981 ،
54ػ فالح شاكر اسود ،الحدود العراقية-االيرانية دراسة في المشاكؿ القائمة بيف البمديف،
مطبعة العاني ،بغداد.5971 ،
55ػ ليمى ياسيف حسيف األمير ،نوري السعيد ودوره في حمؼ بغداد وأثره في العالقات
العراقية – العربية حتى  ، 5958مكتبة اليقظة العربية ،بغداد.9119 ،
56ػ محمد حسنيف ىيكؿ ،ممفات السويس ،د ط ،االىراـ التجارية  ،القاىرة –.5986
57ػ محمد كامؿ عبد الرحمف ،سياسة ايراف الخارجية في عيد رضا شاه ،5945-5995
مطبعة العماؿ المركزية ،بغداد.5988،
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58ػ مصطفى عبدالقادر النجار ،دراسات تاريخية لمعاىدات الحدود الشرقية لموطف العربي
 ،5981-5847ط،5بغداد.5985،
59ػ مؤيد ابراىيـ الونداوي ،العراؽ في التقارير السنوية لمسفارة البريطانية -5944
،5958ط،5دار الشؤوف الثقافية العامة،بغداد.5999،
91ػ ولدمار غممف ،عراؽ نوري السعيد انطباعاتي عف نوري السعيد بيف سنة 5958-5954
 ،ط ،5لبناف .5965،

الكتب االجنبية:21-Bhcet Kemal Yesilbursa, The Baghdad Pact: Anglo-American
defense Policies in the Middle East 1955-1959, London, 2005.

البحوث والدراسات بالمغة العربية:99ػسرحاف نعيـ الخفاجي ،مجمة كمية اآلداب ،العدد  ،93جامعة بغداد. 9151 ،
93ػ فراقد داود سمماف  ،العالقات العراقية -االيرانية  ،5939-5994مجمة دراسات ايرانية ،
العدداف  ،9-5جامعة البصرة.9115 ،

الصحف:94ػ األخبار ،جريدة ،العراؽ ،العدد  ،3947بتاريخ  53كانوف الثاني .5955
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