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  ملخص الدراسة
  )م1981-1945(السياسة األمريكية تجاه إيران 

  
وتطوراتها على ) م1981-1945(تناولت الدراسة السياسة األمريكية تجاه إيران 

المنطقة وإيران، حيث رسمت السياسة األمريكية إستراتيجيتها منذ انتهاء الحرب العالمية الثانية، 
واجهت إيران الرفض القوات المتحاربة على األراضي اإليرانية، ثم ركز تمالتي فرضت 

 سياسة االحتواء لمنع الواليات المتحدة األمريكية أعلنت ها، وعلى أثرهاالسوفيتي لالنسحاب من
كان من أهم عناصرها مبدأ ترومان ومشروع  التي، التوغل السوفيتي في إيران والمنطقة

  .مارشال وبرنامج النقطة الرابعة

بعد قيام اإلدارة ، ثم تحولت السياسة األمريكية إلى مرحلة التواجد الفعلي في إيران
، وإفشال عملية تأميم النفط اإليراني، األمريكية في عهد الرئيس إيزنهاور بإسقاط حكومة مصدق

حيث ساهمت في نشأة حلف بغداد الذي أصبح ، واتجهت إلى سياسة تكوين األحالف والمعاهدات
كما شاركت في نشأة جهاز المخابرات ، نتو الحقاً بعد االنسحاب العراقي منهحلف الس

 إيزنهاور لمبدئه؛ وذلك في إطار مقاومة التوغل  الرئيسوأعقب ذلك إعالن، )السافاك(اإليرانية
  .وضمان المصالح األمريكية، السوفيتي في المنطقة

،  وإيرانتحدة األمريكيةالواليات الموفي مرحلة السبعينات تشكلت عالقة خاصة بين 
 إيران شرطي الواليات المتحدة األمريكيةحيث أوكلت ، السيما بعد انحسار التواجد البريطاني

وتمكنت إيران من خالل ، باإلضافة إلى السعودية، وذلك ضمن مبدأ الدعامة المزدوجة، الخليج
، ية الجيش اإليرانيتلك السياسة الحصول على المعدات العسكرية والتجهيزات الالزمة؛ لتقو

أصبحت إيران األداة العملية لتنفيذ كما ، بالرغم من معارضة جهات أمريكية لحجم ذلك التسليح
في ،  السيطرة على الجزر العربيةالسياسة األمريكية في المنطقة، وتمكنت من خالل ذلك الدور

  . للهيمنة على المنطقةالمساعي اإليرانيةإطار 

، السيما بعد نشأة األوبك، بيعة السياسة األمريكية تجاه إيرانوبرز النفط كأساس حدد ط
حيث تمكن الشاه من تغيير ، وتزعم الشاه التيار المنادي برفع أسعار النفط ضمن األوبك

، وإلغاء الكونسرتيوم النفطي في إيران، من خالل اتفاقية طهران، امتيازات التعاقدات النفطية
  .م دور فعال في ذلك1973م و1967 عاموكان لحظر النفط العربي إثر حرب



  ش 

نتيجة لالحتالل السوفيتي ، ثم كانت األحداث التي أدت إلى انتهاء مبدأ الدعامة المزدوجة
، واحتجاز الرهائن األمريكية في طهران، وقيام ثورة الخميني، وسقوط حكم الشاه، ألفغانستان

وانتهى عهد ، يع األداة الفعلية لتنفيذهي كانت قوات االنتشار السر، التعلن كارتر عن مبدأهحيث أ
 دور فعال للواليات المتحدة األمريكية كان ، التيإدارة الرئيس كارتر بالحرب العراقية اإليرانية

  .في قيامها

، عنواناً لبحثها، )م1981-1945( اختارت الباحثة السياسة األمريكية تجاه إيرانوقد 
ريكية تجاه ة العربية للدراسات التي تناولت السياسة األمافتقار المكتبأهمها ألسباب عدة أبرزها 

  .إيران في تلك المرحلة

، وقد  ومنهج المصالح القومية واتبعت الباحثة في دراستها منهج البحث التاريخي
اعتمدت في دراستها على الوثائق المنشورة ذات العالقة بموضوع الدراسة، والمراجع العربية، 

 بترجمتها، والكتب العربية المترجمة، وكذلك الدوريات، والمواقع واالنجليزية التي قامت
وثائق (االلكترونية، فامتازت المراجع بالتنوع والتعدد، ثم ذيلت الدراسة بعدد من المالحق 

  .، التي ساهمت في إثراء الدراسة)وخرائط وجداول

 ضرورة أن وقد توصلت الباحثة إلى عدد من النتائج والتوصيات، التي كان من أهمها
تُولي الجامعات الفلسطينية قسماً خاصاً لدراسة السياسات الدولية، السيما األمريكية كونها دولة 
تتحكم في السياسة العالمية، وضرورة تعميم الدراسات العلمية ذات الصلة بالدوائر الحكومية 

  .والرسمية لالستفادة منها في صنع القرار

  

                                                             

  

  

  
  
  



  ص 

  
  المقدمة

  

السيما ، لعبت السياسة األمريكية دوراً بارزاً في إيران منذ انتهاء الحرب العالمية الثانية
 كبديل للنزاع على الواليات المتحدة األمريكيةبعد التراجع البريطاني ودخول االتحاد السوفيتي و

وكانت إيران بحكم الموقع االستراتيجي والطاقات التي ، التواجد والهيمنة في مناطق الصراع
إما من قوى دولية تتطلع لالستثمار بخيراتها أو ، يمتلكها من أكثر مناطق العالم تعرضاً للهيمنة

وشكلت ، من قوى دولية تطمع بمصادرة قرارها وفرض وصاية دولية سياسية وأمنية عليها
ية التي صاغت مشاريعها السياسية بما يخدم مصالحها في السياسة األمريكية أهم تلك القوى الدول

  .إيران والمنطقة

مقابل تفوق ، لتحقيق أهداف تلك السياسة، سعت إيران إدراكاً منها ألهمية موقعها و
  .للهيمنة على منطقة الخليج والذي عدته إيران أساساً، عسكري دائم

وتطوراتها على ، )م1981-1945(تناولت الدراسة السياسة األمريكية تجاه إيران وقد 
 رسمت السياسة األمريكية إستراتيجيتها تجاه إيران منذ انتهاء الحرب ، حيثالمنطقة وإيران

  .العالمية الثانية
  

  : أهمية الدراسة 
  :ترجع أهمية الدراسة إلى 

رئيس وحتى انتهاء إدارة ال، التأريخ للسياسة األمريكية تجاه إيران بعد الحرب العالمية الثانية - 1
 ).م1981-1945(ما بين عامي ، كارتر

 .تزويد الباحثين والدارسين والمختصين بالدراسة - 2
 .االستفادة من تجربة السياسة األمريكية في إيران في تحليل الواقع السياسي في الخليج العربي - 3

 .إثراء المكتبة العربية - 4

  
  :أهداف الدراسة 

 .معرفة بداية التواجد األمريكي في إيران - 1

 على الواليات المتحدة األمريكيةسياسة االحتواء األمريكية، ودورها في سيطرة دراسة  - 2
 . إيران والمنطقة



  ض 

 المشاريع األمريكية التي أعلنتها السياسة األمريكية لخدمة مصالحها في الوقوف على - 3
 .المنطقة

صول الهيمنة األمريكية على نفط الخليج، ودور إيران في األوبك لخدمة التعرف على أ - 4
 .مشاريع األمريكيةال

الدور اإليراني في تطبيق  أثر مبدأ الدعامة المزدوجة في تسليح إيران، والوقوف على - 5
 . وفق ذلك المبدأالسياسة األمريكية في منطقة الخليج

دور السياسة األمريكية في قيام الحرب العراقية  أسباب إعالن مبدأ كارتر، ومعرفة - 6
 .وأهدافها، اإليرانية

  
  :حدود الدراسة

أي ، م1981حتى عام، م1945من عامالسياسية األمريكية تجاه إيران  الدراسة تناولت
، وقيام حتى انتهاء إدارة الرئيس األمريكي جيمي كارتر، ومنذ انتهاء الحرب العالمية الثانية

  .الحرب العراقية اإليرانية
  

  :منهج الدراسة 
، عت الروايات من مصادرهافجم، اتبعت الباحثة في دراستها منهج البحث التاريخي

أما طريقة التوثيق فقد اتبعت ، وصوالً للنتائج، وقارنت بينها، ومراجعها العربية واالنجليزية
، ورقم الصفحة، واسم الكتاب، الذي يكتفي باسم المؤلف، الباحثة التوثيق حسب النظام الفرنسي

  . في نهاية البحثوتدون البيانات التفصيلية للكتاب في قائمة المصادر والمراجع
  

  : دراسات سابقة 
اطلعت الباحثة على أدلة الرسائل العلمية في الجامعات العربية، وحسب علمها ال توجد 

  .دراسة متخصصة تشمل جميع جوانب هذه الدراسة

  :لكن الباحثة استفادت من الدراسات العلمية التالية 
، دراسة )م1909-1907(شاهإيران في عهد محمد علي ال: الفتالوي، صباح كريم رياح  -1

 . م2003، جامعة الكوفة، )غير منشورة(السياسية الداخلية، رسالة ماجستير للتطورات تاريخية

 الحديث عن تاريخ إيران في بداية -  التي هي في األصل رسالة ماجستير–تناولت الدراسة 
ة في التعرف على القرن العشرين، والعالقات األمريكية ضمن تلك المرحلة، وذلك أفاد الباحث

  .أصول العالقات األمريكية اإليرانية، والتدخالت الغربية قبيل الحرب العالمية الثانية



  ط 

  
 

السياسة الخارجية األمريكية تجاه إيران وأزمة الملف النووي : القرم، آمنة إبراهيم  - 2
 . م2007، جامعة القدس، )غير منشورة(، رسالة ماجستير )م2006-2001(اإليراني

 السياسة األمريكية تجاه إيران فيما -التي هي في األصل رسالة ماجستير- الدراسةتناولت
يختص بالتسليح العسكري اإليراني، السيما الملف النووي اإليراني، وأبعاده، وذلك أفاد 
الباحثة في معرفة حجم التسليح األمريكي إليران أثناء حكم الشاه، وبداية مرحلة تسليح 

  . ونإيران ضمن مبدأ نيكس
 

السياسة األمريكية في منطقة الخليج العربي في الفترة ما بين : آل ثاني، منى سحيم حمد  - 3
 . م1996، جامعة الزقازيق، مصر، )غير منشورة(م، رسالة ماجستير 1945-1973

 السياسة األمريكية تجاه الخليج -التي هي في األصل رسالة ماجستير-تناولت الدراسة
سة السياسة األمريكية تجاه المنطقة بعمومها، إال أنها تناولت العربي،حيث أوضحت الدرا

الحديث عن النفط اإليراني ومنظمة األوبك واتفاقية طهران وإلغاء الكونسرتيوم النفطي في 
إيران، وذلك زود الباحثة بالمعلومات حول السياسة األمريكية تجاه النفط اإليراني بصفة 

  .عامة، ودور إيران في بلورة تلك السياسةخاصة، ونفط الخليج والمنطقة بصفة 
 

أمن الخليج العربي تطوه وإشكالياته من منظور العالقات اإلقليمية : العجمي، ظافر محمد  - 4
 ، آذار1لبنان، ط-والدولية، رسالة ماجستير، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت

 . م2006) مارس(

أمن الخليج من المنظور األمريكية -رالتي هي في األصل رسالة ماجستي-تناولت الدراسة
والسوفيتي، والقضايا التي تمحورت حول السيطرة على الخليج، وشكلت بعض قضايا إيران 
أحد محاور الصراع السوفيتي اإليراني، حيث زودت الدراسة الباحثة أسباب المشاريع 

لتوغل السوفيتي، لكن  لمقاومة االواليات المتحدة األمريكيةوالمبادئ األمريكية التي أعلنتها 
الدراسة اقتصرت على المشاريع األمريكية من زاوية األمن الكامل للخليج، دون التركيز 

  .على إيران

 الدراسات السابقة في أنها تتناول لتغطية جوانب النقص في دراسة الباحثة سعىتو
ب العالمية الثانية، السياسة األمريكية تجاه إيران منذ بداية التواجد األمريكي بعد انتهاء الحر

بعد سقوط نظام الشاه، وقيام الثورة اإليرانية وانتهاء  وحتى انتهاء الدور األمريكي من إيران
  .حكم كارتر إثر ذلك

  



  ظ 

  :صعوبة الدراسة 
ندرة المصادر والمراجع : واجهت الباحثة أثناء أعداد الدراسة صعوبات عدة أبرزها 

وقد تغلبت الباحثة على ذلك من خالل االعتماد على ، زةداخل مكتبات غ، )االنجليزية(األجنبية 
التي ، ضمن المكتبات العالمية، كذلك الكتب االلكترونية االنجليزية، الكتب االلكترونية المتاحة

الكتب التي تتناول موضوعات النفط والصراع ، وأيضاً تتناول بعض موضوعات الدراسة
  .األمريكي السوفيتي حوله

  
   :تقسيمات الدراسة

قسمت الباحثة دراستها إلى مقدمة، وفصل تمهيدي وخمسة فصول، وخاتمة، وتضمن 
 جغرافيا وتاريخ إيران حتى الحرب العالمية الثانية، والقوى السياسية التي الفصل التمهيدي

  .هيمنت عليها أثناء الحرب

-1945( أثر سياسة االحتواء على السياسة األمريكية في إيران الفصل األولوتناول 
في  ، واشتمل على مبحثين؛ درس المبحث األول نشأة سياسة االحتواء األمريكية)م1951

-1947(، أما المبحث الثاني فتناول تطبيقات سياسة االحتواء )م1947-1945(المرحلة ما بين 
1951.(  

، وتكون أيضاً من )1961-1951( السياسة األمريكية تجاه إيران الفصل الثانيودرس 
، وتناول )م1953-1951(ل منهما درس السياسة األمريكية تجاه إيران في المرحلة مبحثين؛ األو

  ).م1961- 1953(المبحث الثاني السيطرة األمريكية على إيران في عهد الرئيس إيزنهاور

، )1971-1960( السياسة األمريكية ومبدأ الدعامة المزدوجة الفصل الثالثواستعرض 
تبلور مبدأ الدعامة المزدوجة في عهد الرئيس كيندي وشمل مبحثين؛ األول منهما درس 

، بينما تناول المبحث الثاني السياسة األمريكية ومبدأ نيكسون )1969-1960(وجونسون 
، وتطبيقات مبدأ نيكسون والتسليح اإليراني ضمن ذلك )1971-1969) (الدعامة المزدوجة(

  .المبدأ

لنفط في السبعينات، وتضمن ثالثة مباحث؛ السياسة األمريكية تجاه ا الفصل الرابعوعالج 
األول تناول دور إيران في إلغاء امتيازات النفط، أما الثاني فاستعرض أثر حظر النفط العربي 
على السياسة األمريكية، ودرس المبحث الثالث أثر رفع سعر النفط على السياسة األمريكية منذ 

  .م1978 وحتى عام1973عام



  ع 

، )م1981-1979(ول السياسة األمريكية في ظل مبدأ كارتر  فتناالفصل الخامسوأما 
وتضمن مبحثين؛ األول منهما تناول أثر مبدأ كارتر على السياسة األمريكية، ومنشأة قوات 

  .االنتشار السريع، بينما تناول الثاني الموقف األمريكي تجاه الحرب اإليرانية العراقية

 التواجد األمريكي أن أهمها من كان نتائج، ىعل اشتملت بخاتمة، دراستها الباحثة وأنهت
  .، السيما بعد التوسع السوفيتي في أذربيجانبعد الحرب العالمية الثانيةبدأ الفعلي في إيران 

 السياسة بموضوعات الجامعات اهتمام ضرورة أبرزها من إليها توصلت وتوصيات
 دراستها في اعتمدت حيث والمراجع المصادر وقائمة المالحق، بقائمة الدراسة أنهت ثم األمريكية،

 قامت التي واالنجليزية العربية، والمراجع الدراسة، بموضوع العالقة ذات المنشورة الوثائق على
 وذيلت والتعدد، بالتنوع المراجع فامتازت الدوريات، وكذلك المترجمة، العربية والكتب بترجمتها،

  .الدراسة إثراء في ساهمت التي ،)وجداول وخرائط وثائق (المالحق من بعدد الدراسة

إني رأيت أنه ال : "وفي الختام ال يسع الباحثة إال أن تستذكر قول العماد األصفهاني 
لو كان غير هذا لكان أحسن، ولو زيد كذا لكان : "يكتب إنسان كتاباً في يومه، إال قال في غده 

هذا من أعظم العبر، وهذا دليل ، "يستحسن، ولو قُدم هذا لكان أفضل، ولو ترك هذا لكان أجمل
  ".على استيالء النقص على جملة البشر

  .وأسأل اهللا التوفيق والسداد، وأن يكون عملي خالصاً لوجهه تعالى
  

  الباحثة
  نبيلة محمود ذيب مليحة

   فلسطين–غزة 
2012  
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  المبحث األول
  م1925جغرافيا وتاريخ إيران حتى انتهاء الدولة القاجارية عام

  
شكل موقع وجغرافيا إيران أهم المؤثرات في تاريخها القديم والحديث، السيما بسبب حكم 
موقعها على الخليج العربي، التي يعد من أهم المناطق اإلستراتيجية في العالم، وتحكمها في مضيق 

ى تنافساً هرمز، كذلك وفرة النفط فيها، وفي التاريخ الحديث شهدت إيران منذ الحرب العالمية األول
بين الدول بهدف تحقيق مصالحها الدائمة من النفط، والحفاظ على أهم مصدر للطاقة في العالم، 

  . أهم تلك الدول التي تطلعت للهيمنة على إيرانالواليات المتحدة األمريكيةحيث كانت 
   : موقع إيران : أوالً

ويحدها ، )حر قزوينتركمانستان وب(تحدها من الشمال ، تقع إيران في جنوب غرب آسيا
بحدود هي األطول بين )1(حيث تتصل بالخليج العربي، )خليج عمان والخليج العربي(من الجنوب 

ومن الغرب ، )باكستان وأفغانستان(وتحدها من الشرق ، كم) 1,200(البلدان الخليجية تبلغ 
الكتلة وبذلك تكون إيران في موقع متوسط في جنوب ، )2()تركيا والعراق وخليج عمان(

ومقتسمة الخليج العربي المتفرع من المحيط الهندي في جنوب الجزيرة العربية مع ، اآلسيوية
لذلك ، وعمان، واإلمارات العربية المتحدة، وقطر، والسعودية، الكويت : هي، خمس دول عربية

  .)4)(3(فهي صاحبة أطول حدود مشتركة مع دول الجوار

من أهمها وجود حدود مشتركة ، بعدة نواحٍ، خليجكما تميزت إيران عن جميع بلدان ال
وتناسب ، )المحيط الهندي(وإشرافها على كل من الخليج وبحر عمان، لها مع االتحاد السوفيتي

ذلك ، وتحكمها بمضيق هرمز، )5(أبعادها الجغرافية حيث ال تتعرض لالختناق أو الشطر بسهولة

                                                        
 البحر المر، البحر البحرين، خليج فارس، خليج العربي، الخليج : عديدة تسميات العربي الخليج على ُأطلقت) 1(

 بالنـسبة  أمـا  واأليدلوجيـة،  السياسية، للظروف تبعاً وذلك األحمر، والبحر العجم، خليج األدنى، أو األسفل
 الخلـيج،  على السيادة حق عتقدت هي كما إيران يعطي ذلك ألن الفارسي؛ بالخليج تسميته اعتمدت فقد إليران،

 ).57 ،54ص العالقات، في دراسة : الخليج مسمى : المالك عبد التميمي،. (العربية وجزره أجزائه بعض أو

؛ 26ص األمريكيـة،  الخارجية السياسة : إبراهيم آمنة القرم،؛  29ص األمريكية، المساعدات : سلمى حداد، )2(
 .132ص ،4ج التاريخية، الموسوعة : مسعود الخوند،

 .326ص ،)24( رقم ملحق : ُأنظر الجوار؛ دول مع إيران حدود على لالطالع) 3(

 .26ص األمريكية، الخارجية السياسة : إبراهيم آمنة القرم،؛ 205ص السورية، العالقات : سمر بهلوان، )4(

 .125ص العسكري، التعاون:  أحمد طلعت مسلم،) (5
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والذي منه يخرج النفط اإليراني إلى كل ، عالمالمضيق الذي يربط إيران ببقية المحيطات في ال
  .)1( وغيرها من الدول المستهلكةالواليات المتحدة األمريكيةأوروبا الغربية واليابان و : من
  

   :جغرافيا إيران : ثانياً
تشتمل في ثالثة أرباعها على بادية محدبة ، )2 كم1,640,000( تقدر مساحة إيران بنحو

وهي من اشد بقاع العالم قحولة ، ل حمراء ورقاع ملحية متحجرةأو صحراء قاحلة ذات رما
فتنتشر في ، أما مصادر المياه العذبة واألراضي الزراعية والتركيزات الديموغرافية، وجفافاً

وتُعد تلك األنهار ثروة ، خاصة في المجال اإلقليمي بين العراق وإيران، شمال إيران وغربها
  .)2(مجاالت حدودية وإقليمية أخرىطبيعية ال نجدها في جغرافيات 

أما هضاب إيران فأهمها هضبة واسعة مرتفعة، تشمل معظم أراضي إيران، حيث تبدو 
كمثلث، توصل ما بين وسط آسيا وغربها، كما أنها بمثابة جسر إلى آسيا الصغرى وقارة أوروبا، 

  .)3(ها التاريخيوذلك يوضح أهمية العوامل الجغرافية للهضبة اإليرانية في قيامها بدور

، وجبال )الزاغروس وألبرز(وتحيط بالهضبة اإليرانية سالسل من الجبال أهمها جبال 
فتمتد كقوس ضحل، حيث ) ألبرز(هي التي توازي الحدود العراقية، أما سلسة جبال ) زاغروس(

  .)5)(4(توجد فيها أعلى قمة جبلية في إيران، أال وهي قمة جبل دامافاند

وفي ، )6(ة التضاريسية إليران تأثيراً بالغ األهمية في توزيعها السكانيوقد أثرت الطبيع
، فبسبب توسط الهضبة اإليرانية الجدباء للبالد من جهة، تحديد تركيبتها اجتماعياً واقتصادياً

، وندرة المياه الصالحة من جهة أخرى؛ تركزت التجمعات السكانية عند أطرافها الشمالية
  .)7(لجهات الغربية منها؛ حيث وفرة المياه وخصوبة األراضيوالشمالية الغربية وا

                                                        
 .68ص السلم، عن دفاعاً : محمد العلمي،؛26ص العربي، الخليج : أنطوان متى،) 1(

 .66-65ص العراقية، الخالفات : سيار الجميل،؛ 27ص العصور، أقدم منذ إيران : أمين أحمد سليم،)2(

 .14ص العصور، أقدم منذ إيران : أمين أحمد سليم،) 3(

 .328-327 ص ،)26(و) 25( رقم ملحق : ُأنظر إيران تضاريس خريطة على لالطالع) 4(

 إيـران  : دونالـد  ولبـر، ؛  227ص ،1ج اإلسالمي، العالم تاريخ : محمود وشاكر، أحمد، إسماعيل ياغي، )5(
 .21ص العصور، أقدم منذ إيران : أمين أحمد سليم،؛ 11ص وحاضرها، ماضيها

 .329ص ،)27( رقم ملحق : ُأنظر السكانية الكثافة توزيع على لالطالع) 6(

 .2ص الشاه، علي محمد عهد في إيران : احري كريم صباح ،الفتالوي) 7(
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الثروات الطبيعية التي  : ومن األمور الهامة التي أثرت في تاريخ إيران وحضارتها
يضاف إلى ، )1(المحاجر والمناجم الغنية باألحجار الجيدة والمعادن : فهي تملك، أثرت أرضها

  .)2(حجارة كلسية تحتوي على النفطالتي تتكون من ، ذلك كله سفوح جبال زاجروس

حيث يتكلم بها نحو ، فاللغة الرسمية اللغة الفارسية، ويتميز السكان بتعدد لغاتهم وثقافتهم
  .)3 (والعربية، التركية، الكردية : مثل، غير أن هناك عدد من اللغات المحلية، من السكان% 45

وتنفرد إيران بأنها ، مهم من الشيعةومعظ، وتدين الغالبية العظمى من اإليرانيين باإلسالم
فإن ، وحسب الدستور اإليراني، %90حيث قُدروا بنحو ، كتلة الشيعة األولى في العالم اإلسالمي

  . )4(والزرداشتية، اليهودية، المسيحية، اإلسالم : األديان المعترف بها رسمياً

أهمها ،  محافظةإحدى وعشرين) 21(فتنقسم إلى ، أما التقسيمات اإلدارية في إيران
  .)6) (5(التي تشمل طهران العاصمة) طهران(محافظة 

  
   : تاريخ إيران القديم : ثالثاً

حيث تشكلت منذ أقدم العصور ، تُعد إيران من أقدم مراكز الحضارة القديمة في العالم
ثم انتهاء  ،بدءاً من مرحلة االستيطان مروراً بالفتح اإلسالمي، المراحل المتعاقبة للتاريخ اإليراني

  . بدورها في التاريخ الحديث
  
   : األصل والتسمية-1

ولكنهما ، إيران تعبير استخدم بجانب فارس قديماً؛ لإلشارة إلى منطقة جغرافية واحدة
حيث وردت في الكتابات القديمة؛ لتدل على ، فتسمية إيران هي األقدم، ليستا مترادفتين تماماً

أما مصطلح فارس فأول من أطلقه هم ،  فصارت بالد إيرانثم تطورت التسمية، موطن اآلريين

                                                        
 .330ص ،)28( رقم ملحق : ُأنظر إيران في الثروات توزيع خريطة على لالطالع) 1(

 .314-313ص إيران، العراق تاريخ : أمين أحمد سليم،) 2(

 .227ص ،1ج اإلسالمي، العالم تاريخ : محمود وشاكر، أحمد، إسماعيل ياغي،) 3(

 تقريـر ؛  133ص ،4ج التاريخيـة،  الموسوعة : مسعود الخوند،؛  23ص اإلسالمي، عالمال : جمال حمدان، )4(
 .162ص األمريكية، المتحدة الواليات سياسة : وإيران ألثيوبيا والتقييم المسح بعثة

 .331ص ،)29( رقم ملحق : ُأنظر اإليرانية المدن خريطة على لالطالع) 5(

 .133ص ،4ج التاريخية، الموسوعة : مسعود الخوند،) 6(
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ثم درج بين ، في الجزء الجنوبي لهضبة إيران) بارسا(وقد استمدوا االسم من إقليم ، اإلغريق
  . )1(وفي العهد اإلسالمي استخدمت كلمة فارس؛ للداللة على إيران القديمة، العرب بفارس

منذ ما ، يا الصغرى وشبه القارة الهنديةوفدت من آس، استوطنت إيران قبائل متفرقة
ومن ، حيث عاشوا حياة البداوة، )2(دفع بهم للهجرة؛ نضوب الموارد، يقرب من أربعة آالف سنة

وأسس إمبراطوريات ذائعة الصيت مثل ، بين العشائر اآلرية من لعب دوراً كبيراً في التاريخ
  .)3(والعيالميين وغيرهم، البارتيين، الفرس، الميديين

، واستقرت فيها،  وخالل القرن السابع بعد الميالد دخلت إيران كثير من القبائل العربية
في زمن من القرن العاشر إلى القرن ، كما هاجرت القبائل التركية إلى إيران في أعداد كبيرة

ولذلك فإن سكان إيران يمثلون مجموعة من الطوائف التي هاجرت إلى ، الرابع عشر الميالدي
التي ، مع وجود تجانس بينهم أكثر مما بين البالد األخرى، وبقايا الغزوات المتالحقة، لبالدتلك ا

  .)4(تسوي مساحتها مساحة إيران

وما تبع ذلك من ظهور ، وتعرضت إيران مثل بقية الشرق األدنى لغزو اليونان
نقاض الدولة وعلى أ، )الدولة السلوقية(إمبراطورية يونانية في فارس والعراق وبالد الشام 

م سقطت 224وفي عام ، السلوقية قامت الدولة البارتية في القرنين الثالث والثاني قبل الميالد
وتعد الدولة الساسانية آخر الدول ، فقامت الدولة الساسانية بعد انتصارها عليها، الدولة البارتية

معركة التاريخية الشهيرة بعد ال، وهي الدولة التي تغلب عليها المسلمون، الفارسية قبل اإلسالم
  .)5(ثم أدخلت اإلسالم إلى فارس، والتي أنهت حكم الساسانيين، م636عام) القادسية(معركة 

  
   : إيران في العصر اإلسالمي-2

ولم تكن ، كان انتصار المسلمين في معركة القادسية بداية دخول اإلسالم إلى بالد فارس
إال أنه لم يأت ، إذ تلتها معارك أخرى، رسالمعركة األخيرة التي جرت بين العرب والف

                                                        
 العـالم  تـاريخ  : محمود وشاكر، أحمد، إسماعيل ياغي،؛  299ص إيران، العراق تاريخ : أمين أحمد سليم، )1(

 .227ص ،1ج اإلسالمي،

(2) Kinzer, Stephen: all the shah‘s men, P. 19. 
 العـالم  تـاريخ :  محمود وشاكر، أحمد، إسماعيل ياغي،؛  404ص إيران، العراق تاريخ : أمين أحمد سليم، )3(

 .229ص ،1ج اإلسالمي،

 .212-211ص وحاضرها، ماضيها إيران : دونالد ولبر،) 4(

 الخونـد، ؛  10ص الطاقـة،  أزمـة  : جو ستورك،؛  42-41ص وحاضرها، ماضيها إيران : دونالد ولبر، )5(
 .138ص ،4ج التاريخية، الموسوعة : مسعود
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غير أن فارس ، حتى تم فتح كل بالد فارس والقضاء على دولة الفرس الساسانيين، م656عام
، ولكن ما لبث أن انتشر اإلسالم فيها بسرعة، )1(قاومت في البداية انصهارها في العرب

ل المسلمون على نشر الدين فقد عم، وازدهرت الحضارة اإلسالمية فيها إلى مرتبات عالية
  .)2(وبنوا مساجد في كل المدن المفتوحة، فأسكنوا العرب في المدن المفتوحة، اإلسالمي

يتبعون الخليفة األموي ، بعد الفتح اإلسالمي استلم الحكم في إيران والة مسلمون عرب
ارة والفكر واستطاعت أن تصبغ الحض، ثم تبعت إيران الدولة العباسية عند قيامها، في دمشق

الذي ، في عهد المعتصم العباسي، ثم تقلص ذلك النفوذ، وأن تزيد نفوذها وتدعمها، بطابعها
  .)3(استعان بالعنصر التركي

وبضعف الخلفاء العباسيين؛ ُأصيبت الدولة بعدة انقسامات سياسية؛ فظهرت ُأسر شبه 
ثم حكمت الدولة الصفورية ، )4(منها الدولة الطاهرية، مستقلة في مختلف أرجاء العالم اإلسالمي

ثم جاء بعدهم البويهيون ، وبعد الصفاريين جاء السامانيون، إيران في أواخر القرن التاسع
والذين ، الذين كانوا جنود لخدمة البويهيين، )م1186-977(ثم الغزنويون، )م932-1069(

ثم حكم إيران ، باكستانوهم الذين أدخلوا اإلسالم إلى أفغانستان و، وقضوا عليهم، خرجوا عليهم
وأخيراً دهم إيران غزو شنه ، )5 ()م1195-1038( وهم أتراك غزوا آسيا الصغرى، السالجقة

ثم لم يلبثوا أن استولوا على بغداد؛ لتنتقل الخالفة العباسية بعد ذلك إلى ، فاستولوا عليها، المغول
، الذي استولى على إيران ،)تيمورلنك(بقيادة ، ثم تعرضت إيران لهجمة مغولية جديدة، مصر

، وانقسمت بين القبائل المغولية، م1404ولكن دولته تفككت بعد موته عام، وأسس دولة له فيها
مؤسساً ،  أن يصفي الموقف كله أجمع في إيران لمصلحته)6(حتى استطاع إسماعيل الصفوي

  .)7(م1500األسرة الصفوية عام

                                                        
 .72ص اإلسالمي، العالم : أنور الجندي،؛ 138ص ،4ج التاريخية، الموسوعة : مسعود الخوند، )1(

 .50ص وحاضرها، ماضيها إيران : دونالد ولبر،؛ 10ص الطاقة، أزمة : جو ستورك، )2(

 .72ص اإلسالمي، العالم : أنور الجندي،؛ 138ص ،4ج التاريخية، الموسوعة : مسعود الخوند، )3(

 إيـران  : دونالـد  ولبـر، ؛  230ص ،1ج اإلسالمي، العالم تاريخ : محمود وشاكر، أحمد، إسماعيل ياغي، )4(
 .50ص وحاضرها، ماضيها

 .138ص ،4ج التاريخية، الموسوعة : مسعود الخوند،) 5(

 التـصوف،  شـيوخ  أحد األردبيل، اسحق الدين صفي الشيخ حفيد) : م1334 – 1252 (الصفوي إسماعيل) 6(
 محركـات  : علـي  عـادل  اهللا، عبد. (فارس في التيموري األلخان وزير الدين رشيد عند كبير بمقام حظي

 ).67ص السياسة،

 .231 -230ص ،1ج اإلسالمي، العالم تاريخ : محمود وشاكر، أحمد، إسماعيل ياغي،) 7(
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وفي عهدها ، )م1735-1492(قرنينأكثر من ، استمر حكم الدولة الصفوية إليران
ويرجع سبب ذلك؛ لظهور التعصب المذهبي ، تكونت في إيران دولة إيرانية بأغلبية شيعية

  .)1 (والمذابح ضد المسلمين السنيين؛ مما أدى إلى هروبهم إلى الهند وأفغانستان والدولة العثمانية

وكان من أهم ، لة الصفويةم بدأت الدولة األفشارية بعد القضاء على الدو1736وفي عام 
، محاولته إزالة االنقسام الديني؛ بإعالن المذهب السني مذهباً رسمياً للبالد) نادر شاه(أعمال 

وذلك عندما ، م1779وبعد ضعف الدولة األفشارية؛ سقطت إيران تحت حكم الزنديين حتى عام
  .)2( الحكم في إيرانثم االستيالء على، استطاع القاجاريون من توحيد القبائل القاجارية

  
  : )م1925-1779(إيران في عهد الدولة القاجارية  : رابعاً

، م1807ففي عام، االتصال بالدول األوروبية، بدأت إيران أثناء حكم الدولة القاجارية
م عقدت معاهدة تحالف دفاعي مع 1814ثم في عام، عقدت إيران اتفاقية تحالف مع فرنسا

بعد انتصار روسيا على إيران في سلسلة من ، م1828وسيا في عامثم معاهدة مع ر، بريطانيا
  .)3(الهزائم

 )William Darcy(امتياز وليم دارسي، م1901ثم وقعت الحكومة القاجارية في عام
وقد بلغ حجم ذلك االمتياز آنذاك ، الذي سمح لبريطانيا بالتنقيب في جنوب إيران، )4(البريطاني

في المقابل ، )5(ألف جنيه دفعها للشاه) 20(مقابل ، الضرائبمعفاة من ،  ألف ميل مربع500
إلى ، بحيث تمتد الصادرات النفطية الروسية، حاول الروس مد خط أنابيب من باكو إلى الخليج

  .)6(ونجحوا في القضاء عليها، لكن االنجليز وقفوا ضد الفكرة، أسواق الهند وآسيا

                                                        
 .13ص وأبعاد، أسباب إيران العراق : فاضل رسول،؛ 67ص السياسة، محركات : علي عادل اهللا، عبد)1(

 .96 -95ص ا،وحاضره ماضيها إيران : دونالد ولبر،) 2(

 .92 -91ص وحاضرها، ماضيها إيران : دونالد ولبر،) 3(

 مـرة  ألول النفط ظهر عندما م،1908عام) مايو(أيار 26 حتى نجاح، أي إحراز دون التنقيب عمليات ظلت) 4(
 فـصاعداً  اآلن مـن  : " بقوله اللحظة تلك البحث في العاملين الرجال أحد خلد وقد سليمان، مسجد منطقة في
 يحتـوي  نفطـي  حقل على عثر االكتشاف ألن الحقيقة؛ القول ذلك يجاف ولم ، "جوهرياً تغيراً العالم غيرسيت

 إيـران  تـصدرت  االكتشاف وبذلك الحين، ذلك حتى العالم في عليه عثر الذي النفط نصف من يقرب ما على
 ).144ص البترول، عصر : وآخرون كولن، كامبيل،. (للنفط المنتجة الدول قائمة

؛ 70ص الـسياسة،  محركـات  : علي عادل اهللا، عبد؛  14-13ص السياسي، إيران تاريخ : آمال السبكي، )5(
 .143ص البترول، عصر : وآخرون كولن، كامبيل،

 .65ص الجائزة، : دانييل بيرغين،) 6(
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جه بعضها في إيران بنفس القوة واإلصرار؛ لقد كانت األطماع البريطانية والروسية توا
 كقوة دولية ثالثة؛ للحد من النفوذ البريطاني الواليات المتحدة األمريكيةلذلك لجأت إيران إلى 

إيران حق إقامة قاعدة بحرية في الخليج العربي، وإرسال مستشارين لمساعدة  منحتها حيث والروسي،
صعوبة : " الوضع في إحدى تقاريرها بقولها مريكيةالواليات المتحدة األالحكومة، وقد وصفت 

  .)1("والبريطاني في الجنوببسبب النفوذ الروسي في الشمال،  واسع؛ نطاق على إيران اختراق

الموجه من األجانب أن تحول  االقتصاد ونمط القاجارية الدولة انتهجتها التي السياسة تلك عن نتج
منتج؛ فارتفعت األسعار، ونظر اإليرانيون لإلصالحات السوق اإليراني إلى سوق استهالكي غير 

تصدت الستبداد  إصالح حركة ظهور والى األجنبي، التغلغل لمصلحة أقيمت أنها على حكامهم، أدخلها التي
م؛ للمطالبة بحكومة دستورية 1905 و1904فقامت الثورة اإليرانية وتأججت في عامي  قاجار؛ ساللة

  .)4 (م1906إلى قبول مبدأ الحكم الدستوري عام)3(لشاه اإليراني؛ مما اضطر ا)2(تقيد الشاه

 للحفاظ على مصالحها في إيران؛ وذلك الواليات المتحدة األمريكيةمنذ ذلك الوقت سعت 
  . المطالبة بإبقاء سلطته، وما دعاها لتأييد نظام الشاه

في طهران، تقضي  تعليماتها إلى وزيرها المفوض الواليات المتحدة األمريكيةفقد أصدرت 
  .)5(إيران، وحذرته من مغبة تشجيع الشاه على منح الشعب دستوراً وبرلماناً شئون في التدخل بعدم

 لم تكن حتى ذلك الوقت، لها هيمنة في إيران، بالقدر الذي الواليات المتحدة األمريكيةلكن 
  .يران بينهمايمكنها من السيطرة على أمورها؛ وذلك ما سمح لروسيا وبريطانيا تقسيم إ

م، استطاعت روسيا وبريطانيا تحديد مناطق نفوذهما في المعاهدة الروسية 1907ففي عام
، وبقيت المناطق )7(، فأصبح الجنوب من حق بريطانيا، أما الشمال فأصبح لروسيا)6(االنجليزية

                                                        
 علـى  محمـد  عهد في إيران : رياح كريم صباح الفتالوي،؛  44ص اهللا، آية مدافع : حسنين محمد هيكل، )1(

 .185ص الشاه،

 الجنـدي، ؛ 144ص سـيروس،  عقـدة  : سهيل القش،؛  13-12ص السياسي، إيران تاريخ : آمال السبكي، )2(
 .74ص اإلسالمي، العالم: أنور

 وأبعـاد،  أسـباب  إيـران  العـراق  : فاضل رسول،. ( مظفر الدين شاه   الوقت ذلك في اإليراني الشاه كان) 3(
 ).18ص

 .18ص وأبعاد، أسباب يرانإ العراق : فاضل رسول،) 4(

 .185ص الشاه، على محمد عهد في إيران : رياح كريم صباح الفتالوي،) 5(
 العربـي،  الخلـيج  دول في لها مرفأ على للحصول روسيا من متكررة محاوالت بعد حدثت : 1907عام اتفاقية) 6(

. االتفاقيـة  بتوقيـع  بينهمـا،  الناشبة الخالفات بتسوية األمر وانتهى محاوالتها، جميع إفشال بريطانيا واستطاعت
 ).89-88ص العربي، الخليج : محمد بن خالد القاسمي،(

 اإلسـالم،  بعـد  إيـران  تاريخ:  اآلشتياني، عباس إقبال     ؛18ص وأبعاد، أسباب إيران العراق : فاضل رسول،) 7(
 .853ص
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 يؤدي الوسطى محايدة، وبذلك أفشلت بريطانيا مشاريع روسيا في الحصول على مرفأ على الخليج،
إلى مياه المحيط الهندي الدافئة، كما قضت على المطامع األمريكية، التي سعت من خالل البعثات 

  . )1(الدبلوماسية األمريكية؛ للحصول على المزيد من النفوذ في إيران

كانت الحاجة إلى مثل تلك المعاهدة قد أملتها األوضاع في أوروبا، بخاصة قوة المانيا 
  .)2(ر االتجاه نحو الشرق، التي أصابت كالً من بريطانيا وروسيا بالذعرالمتزايدة تحت شعا

وبالرغم من أن االتفاقية خدمت المصالح واألطماع البريطانية والروسية في إيران؛ إال أن 
بريطانيا كانت المستفيدة منها؛ وذلك ألن بريطانيا استطاعت من خالل سيطرتها على جنوب إيران 

  : القيام بما يلي 
 كلها )4( ليس في إيران فقط ؛ وإنما في منطقة الشرق األوسط)3(لسيطرة على أكبر آبار النفطا - 1

  .جمعاء في ذلك الوقت؛ وبذلك تحررت بريطانيا من تبعية النفط األمريكي
والسيطرة على الخليج العربي ، )5(ضرب المصالح الروسية في الوصول للمياه الدافئة - 2

وبذلك ظلت بريطانيا متحكمة في ،  النقل البحريالذي يتحكم في طرق، ومضيق هرمز
  .في حين بقيت روسيا خاضعة لنفوذ بريطانيا في تلك المنطقة، طرق نقل روسيا البحرية

التي ، م1908فاندالع الثورة اإليرانية عام، لكن االتفاقية أدت إلى غضب اإليرانيين
  .)6(ثم أعيد الحكم الدستوري، استطاعت خلع الشاه

                                                        
 علـى  محمد عهد في إيران : رياح كريم صباح الفتالوي،؛  89-88 العربي، الخليج : محمد بن خالد القاسمي، )1(

 .185ص الشاه،
(2) Kinzer, Stephen: all the shah‘s men, P. 19.  

 مكتـشف،  غيـر  يزال ال الشمال بحر نفط كان فقد بها، الخاصة النفط منابع الوقت ذلك حتى لبريطانيا تتوفر لم) 3(
 وشـركة  األمريكي، النفط على اعتمد ألنه حساسة؛ مشكلة الالزم بالنفط البريطاني األسطول تزويد مسألة وظلت

 ).143ص البترول، عصر : وآخرون كولن، كامبيل،. (بهولندا الوثيقة العالقة ذات شل

 في استراتيجي سياسي مصطلح هو إنما عليها، متعارف جغرافية منطقة إلى يشير ال مصطلح : األوسط الشرق) 4(
 ماهـان  ألفريـد  هو التسمية تلك استخدم من وأول بالغير، نطقةالم عالقة من مستمدة هوتسميت واستخدامه، نشأته

)Alfred Mahan (مركزها يقع التي المنطقة على للداللة استخدمها؛ وقد م،1902عام األمريكية البحرية ضابط 
 من الدول تلك هو الحقيقي، األوسط الشرق أن في اتفاقاً هناك أصبح الثانية، العالمية الحرب وبعد العربي، الخليج
 األمريكـي  الـصراع  : محمود ممدوح منصور،. (الهندي المحيط وإيران تركيا ومن العربي، الخليج إلى مصر

 ).44 ،39ص السوفيتي،

 عليها حتم متجمدة، مياهها عليها تطل التي البحار ألن داخلية؛ شبه دولة كونها لروسيا الجغرافي الوضع إن) 5(
 تتوسـط  كونها المنطقة، بها تتمتع التي اإلستراتيجية األهمية إلى اإلضافةب الدافئة، المياه إلى منافذ عن البحث

 ).449ص دولية، ومشكالت قضايا : وآخرون توفيق، حصو،(. الثالثة القديمة القارات

 .75ص اإلسالمي، العالم : أنور الجندي،) 6(
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  ) : 1918-1914(ثناء الحرب العالمية األولىإيران أ -1
 تشرين ثانٍ 2في ، وأعلن الحلفاء الحرب على تركيا، عندما بدأت الحرب العالمية األولى

وبذلت مساعيها لدى كافة الدول ، التزمت الحكومة اإليرانية الحياد، م1914عام) نوفمبر(
، يران أصبحت مكاناً للمؤامراتلكن إ، المتحاربة دون اجتياز الجيوش المتحاربة ألراضيها

ونجحوا في ، وباالتفاق مع قادة األلمان توغلت القوات العثمانية في األراضي الشمالية إليران
األمر الذي أقلق بريطانيا ، )1(توظيف الشعور المعادي لدى اإليرانيين ضد الروس والبريطانيين

ليصل إلى البرلمان اإليراني ، طفينكما نجح األلمان في حشد المتعا، )2(على نفوذها في الهند
  .)3 (الحزب الديمقراطي في أغلب المقاعد

 لذلك قامت القوات البريطانية والروسية المتحالفة باحتالل إيران، ثم إعادة تقسيمها بينهما، 
وبذلك أصبحت إيران خطاً تموينياً استخدمته قوات الحلفاء إلمدادات القوات الروسية، وذلك عبر 

  .نمتاخمته إليرا، فروسيا تتصل اتصال برياً بالخليج العربي عن طريق )4(عربيالخليج ال

أو االستغناء عنها كخطة تمويل للقوات المتعاركة في الجنوب ، كانت فكرة تحييد إيران
   : وذلك لألسباب التالية، غير مقبولة لدى بريطانيا وروسيا، الروسي

 . األراضي الروسيةموقع إيران القريب من المعارك التي تتم على - 1

 .م1907التواجد البريطاني في جنوب إيران منذ اتفاقية عام - 2

واالعتماد ، بعد العثور على آبار نفط فيها، مثلت إيران خط التموين األول لقوات الحلفاء - 3
 .عليها في تمويل األسطول البريطاني

لقوات بعداً يشكل خط تمويله ل،  الداعم االقتصادي للحربالواليات المتحدة األمريكية - 4
 .استراتيجياً

لكن بعد حدوث الثورة البلشفية في روسيا؛ أصبحت روسيا الحليفة بالحرب، مبعثاً؛ لتهديد 
، فاستغلت بريطانيا وضع روسيا، وتطلعت إلى األقاليم الشمالية من )5(التمدد الشيوعي والبلشفي

ن طريق إعانة الشاه ورئيس إيران، واستطاعت إقامة سلطة عسكرية واحدة ذات سيادة في إيران، ع
بالمستشارين : الوزراء مالياً، ثم عقدت بريطانيا معاهدة مع إيران، تقضي بتزويد إيران بمقتضاها 

                                                        
 .39ص السياسي، إيران تاريخ : آمال السبكي،) 1(

 جذور : حازم صاغية،. (الهند في مستعمراتها إلى لطريقها منطقة أهم البريطانية، السياسة في إيران كانت) 2(
 ).127ص السياسي، الديني الوعي

(3) Hitti, Philip K.: The Near East in History, p88.  
 .181ص المتحدة، الواليات سياسة : وإيران ألثيوبيا والتقييم المسح بعثة تقرير) 4(

(5 )Hitti, Philip K.: The Near East in History, p88.  
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والضباط، والذخيرة والمعدات الالزمة للجيش، تدفع إيران تكلفتها جميعاً، ويقدمون قرضاً قدره 
 على االنجليز، ألن معظم تجارة إيران مليون جنيه، بضمان الرسوم الجمركية، التي يسهل تحصيلها

  .)1(الخارجية تمر عن طريق موانئ، كلها واقعة في مرمى مدافع البحرية اإلمبراطورية

   : سعت السياسة اإليرانية إلى الجوار البريطاني كبديل للهيمنة الروسية ألن
تحرك وسرعة تنفيذ ال، بسبب الحدود المشتركة، مخاطر الروس على إيران كانت كبيرة -1

 .العسكري الروسي إذا لزم األمر

 .والتي ازدادت منذ بداية القرن العشرين، معرفة إيران باألطماع السوفيتية في إيران -2
 

  :)1925-1918( إيران بعد الحرب العالمية األولى-2
بعد انتهاء الحرب العالمية كانت أوضاع إيران ضعيفة واقتصادها مدمر والفوضى 

 تقريبا؛ بسبب تحويل أراضيها إلى ساحات عمليات لألطراف المتنازعة تسيطر على البالد كلها
، وقد رفضت بريطانيا حضور طرف إيراني مؤتمر السالم الذي انعقد )2(طيلة سنوات الحرب

عقب الحرب العالمية األولى؛ بحجة إن إيران ليست طرفا بالحرب؛ ألن بريطانيا خططت 
تلكاتها في الهند ومستعمرتها الجديدة العراق، باإلضافة لالنفراد بإيران، وجعلها حاجزاً بين مم

  .)3(لما تحوي إيران من النفط، والذي برزت أهميته أثناء الحرب

أما الحكومة السوفيتية فبدأت بسحب قواتها من إيران، وذلك بعد توقيع معاهدة اتفاقية 
ت القوات البريطانية م، وقد حل1918عام) مارس( آذار 23في ) Brest-Litovsk(بريست ليتوفسك 

، وتخلى السوفييت بموجبها عن جميع ممتلكاتهم في إيران، )4(فوراً محل القوات السوفيتية المنسحبة
  .)5(وتنازلوا عن كل حقوقهم التي اكتسبوها بفضل االمتيازات القديمة التي تمتعوا بها

ات مباشرة مع لكن الحكومة السوفيتية استمرت في بذل الجهود الرامية إلى إقامة عالق
م بعثة دبلوماسية إلى طهران، وقد رفضت القيادة اإليرانية االعتراف بتلك 1918إيران؛ فأوفدت عام

  .)6(م1917عام) ديسمبر(البعثة، رغم أنها اعترفت بالحكومة السوفيتية الجديدة في كانون أول 

                                                        
 .348-347ص العالمية، األزمة : هارفي أوكونور،) 1(

 .15ص الحرب، سنوات في إيران : كريم الهادي عبد سلمان،) 2(

(3) Fatemi, Nasrollah Saifpour: Diplomatic History of Persia, p123.  
(4) Peimani, Hooman: Failed Transition, p136. 

 .302ص اإلسالمي، العالم : عالء طاهر، )5(

(6) Peimani, Hooman: Failed Transition, p136.  



 -13-

لغة، م، بسرية با1919عام) أغسطس( آب 9أما بريطانيا فاستطاعت عقد معاهدة في 
  .)2)(1(وسميت االتفاقية اتفاقية المعاهدة البريطانية من أجل تقدم إيران ورفاهها

أدت المعاهدة إلى استياء عام ضد الشاه وبطانته، وكل الوجود البريطاني في إيران، 
، وحالت المعارضة الوطنية دون إبرام االتفاق، وتم رفض )3(كعدو لدود يجب اقتالعه بأي ثمن

  .)5)(4(االتفاق رسمياً

 على المعاهدة بقوة؛ ألن بنودها استهدفت الواليات المتحدة األمريكيةكما اعترضت 
الواليات المتحدة ضمان المصالح البريطانية وحدها في منطقة لها وزنها الملموس على حساب 

  .)6(، التي بدأت تولي الشرق األوسط اهتماماً متزايداً مع انتهاء الحرب العالمية األولىاألمريكية

م، 1919عام) أغسطس( آب28أما االتحاد السوفيتي فعرض على إيران من جديد في 
توقيع معاهدة معها، ورافق االقتراح طرد الغزاة األجانب من منطقة جنوب القوقاز وآسيا 

م، بالهجوم العسكري 1920عام) مايو(، ثم استخدم الخيار العسكري، فقام في أيار)7(الصغرى
قوة البريطانية من مناطقها، األمر الذي أدى إلى تدهور سمعة على إيران، وطرد ال
  .)8(اإلمبراطورية البريطانية

                                                        
نصت االتفاقية على خضوع إيران لسلطة بريطانيا، وقيام بريطانيا بتزويد إيـران بمستـشارين عـسكريين           ) 1(

عاهـدة مـن قبـل      وإداريين، تتحمل إيران نفقاتهم، على أن تحسن بريطانيا نظام المواصالت، وفـسرت الم            
المسئولين اإليرانيين بأنها محاولة لجعل إيران تحت االحتالل البريطاني، حتى وإن جاء نص االتفاقية مؤكـداً               

 ).10ص السافاك، : هرالد ارنبيرغر، (.احترام السيادة للبالد

(2) Hitti, Philip K.: The Near East in History, p89.  
 .16ص الحرب، سنوات في رانإي : كريم الهادي عبد سلمان،) 3(

 سياسـة  واستمرت االنقالب، ظروف في المعاهدة إلغاء على وبريطانيا، االنقالب زعامة بين سراً االتفاق تم) 4(
 نجـاح  على أسابيع ثالثة من أقل مرور فبعد حساسية، الدولة أجهزة أكثر في البريطانيين المستشارين استخدام

 ذلـك  وصف ماليين، خبراء عشرة)10(و عسكرياً عشرين)20 (بريطانيا نم االنقالب حكومة طلبت االنقالب،
 كانـت  إذا: " بقولـه  إيران في البريطاني السفير مع حديث في) طباطبائي الدين ضياء (االنقالب قائد الوضع

 تساعد الخلف من وتبقى الجوهرة، أجل من بالظل تضحي أن فعليها هنا موقعها إنقاذ في ترى العظمى بريطانيا
 ).137 ،133ص إيران، تاريخ في دراسات : مظهر كمال أحمد، ". (األنظار عن بعيدة بنشاطات إيران

 .14-13ص الطاقة، أزمة : جو ستورك،) 5(

 . 16ص الحرب، سنوات في إيران : كريم الهادي عبد سلمان،) 6(

(7) Peimani, Hooman: Regional Security and the Future, p94.  
  ؛791-790ص اإلسالمية، الشعوب تاريخ : كارل كلمان،وبر) 8(

Peimani, Hooman : Regional Security and the Future, P. 94. 
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كان التدخل العسكري السوفيتي في إيران قد أدى إلى قبول إيران مبدأ مفاوضة السوفييت 
  : وذلك لما يلي 

 .ظهور ضعف بريطانيا؛ بعد انهزام قواتها العسكرية أمام القوات السوفيتية - 1
 .)1(ازات التي عرضها االتحاد السوفيتي على إيران مقابل التفاوضاالمتي - 2
ضعف إيران بعد خروجها من الحرب العالمية األولى، وعدم قدرتها على إنهاء الوجود  - 3

 .البريطاني في إيران أو التصدي لالتحاد السوفيتي؛ مما يحتم عليها أن تميل نحو السوفييت

م، مذكرة للحكومة السوفيتية، 1920عام) مايو(أيار  20لذلك أرسلت الحكومة اإليرانية في 
بموافقتها على إيفاد بعثتين؛ إلجراء مفاوضات مع السلطات السوفيتية، وأعلنت الحكومة السوفيتية 
أنها لم تتراجع حتى في الظروف الجديدة عن اقتراحاتها السابقة، لكن بريطانيا بذلت جهوداً؛ 

التحاد السوفيتي وإيران، وهو ما حال دون إرسال إيران البعثتين، للحيلولة دون تقدم المحادثات بين ا
وبالرغم من ذلك فإن موسكو في نهاية األمر استقبلت سفيراً إيرانياً استثنائياً فوق العادة، حيث وصل 

م؛ إلجراء المفاوضات حول عقد 1920عام) نوفمبر(إلى االتحاد السوفيتي في تشرين ثانٍ 
م، ثم 1921عام) يناير( كانون ثانٍ 16تحاد السوفيتي من عقد المعاهدة في ، وتمكن اال)2(المعاهدة

من نفس العام، وتم فيها إلغاء مشروع االتفاقية مع بريطانيا ) يونيو( حزيران 26أقرها البرلمان في 
م، وإلغاء كل المعاهدات واالتفاقيات السابقة، سواء مع أكانت مع السوفييت أم أي قوة 1919لعام

ول شئون إيران، وقد أعلنت االتفاقية الجديدة مبادئ عدم التدخل وعالقات حسن الجوار بين أخرى ح
، وحق االتحاد السوفيتي في إرسال قواته إلى إيران أو استخدام أراضيها )3(االتحاد السوفيتي وإيران

يتية على في الحروب، وسميت المعاهدة بمعاهدة الصداقة المتبادلة، وبذلك انتهت التهديدات السوف
  .، وبذلك فإن االتفاقية السوفيتية أنهت االتفاقية البريطانية)4(إيران

  

   :)Khoshtarya()5(أثر إلغاء امتياز شركة نفط خوشتاريا -
الذي أدى إلى ، إلغاء اتفاقية امتياز نفط خوشتاريا، صادفت إيران بعد االتفاقية السوفيتية

لكن ، إلغاء امتياز االتفاقية البريطانية مع إيرانالسيما بعد ، محاولة بريطانيا الحصول عليه
  . بريطانيا تلقت ضربة أخرى في إيران عندما فشلت في الحصول عليه

                                                        
(1) Peimani, Hooman: Regional Security and the Future, p94.  
(2) Peimani, Hooman: Regional Security and the Future, p95.  

 .10ص السافاك، : هرالد ارنبيرغر،) 3(

 .263ص العربي، الخليج تاريخ : حسن محمد العيدروس،) 4(

 مـن  خوشـتاريا،  الروسـي  تمكـن  عندما م،1916عام إلى) السوفيتية خوشتاريا (نفط شركة امتياز يعود) 5(
 االتحاد في الجديدة البلشفية الحكومة بعزم علم حيث إيران، في الشمالية مقاطعاتال نفط امتياز على الحصول
 للـشركة  االمتيـاز  ببيـع  م،1920عـام ) مـايو (أيار 8 في فقام إيران؛ في االمتيازات جميع نهاءإ السوفيتي

 ).192رقم هامش ،165ص الخليج، أمن : محمد ظافر العجمي،. (اإلنجلوفارسية
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تمكنت ، قبل توقيع االتفاقية اإليرانية السوفيتية، م1920عام )أبريل(  نيسان8ففي 
ت الشمالية في المسيطرة على نفط الواليا، بريطانيا من شراء شركة نفط خوشتاريا السوفيتية

لكن االتفاقية أدت إلى معارضة فورية وعنيفة من ، )1(ثم إنشاء شركة نفط شمال فارس، إيران
حيث طالبت المجلس أن يوقف التصديق عليها؛ ألنها تزيد من ، الواليات المتحدة األمريكيةجانب 

نيين وشجعها على ذلك رغبة اإليرا، صعوبة حصول الشركات األمريكية على االمتيازات
كما طالبت بمنح الفرص ، ألن تتعهد الشركات األمريكية بتطوير نفط الواليات الشمالية، المتزايدة

  .)3)(2(للشركات األمريكية في االنضمام للمباحثات الدائرة بشأن امتياز المنطقة الشمالية

 لم يوافق  من إلغاء االتفاقية البريطانية؛ ألن البرلمانالواليات المتحدة األمريكيةوتمكنت 
بالزحف على طهران ووضع حداً ، ثم قامت القوات اإليرانية يقودها ضباط من السوفييت، عليها

  .)4(لالتفاقية البريطانية

وساعدتها على ،  على امتياز تلك الشركةالواليات المتحدة األمريكيةفي المقابل حصلت 
ة اإليرانية لعرض ذلك ذلك الظروف التي أحاطت بإيران في ذلك الوقت؛ مما دفع الحكوم

  . الواليات المتحدة األمريكيةاالمتياز على 

، الواليات المتحدة األمريكيةالحكومة اإليرانية إلى السفير اإليراني في  رئيس أرسل فقد
االمتياز الخاص لشركة (بطلب محاولة االتفاق مع شركات النفط األمريكية؛ الستغالل نفط الشمال 

 الواليات المتحدة األمريكية بمنح يقضي اتفاق، إلى التوصل تم حيث  منها،، ونيل القروض)خوشتاريا

يتلهف على وجود قوة مضادة  اإليراني المجلس ولما كان ،)5(عاماً خمسين لمدة الشمال استغالل امتياز

                                                        
 .75ص اإلسالمي، العالم : أنور الجندي، ؛716ص ،2ج الخليج، تاريخ موسوعة : محمود شاكر،) 1(

م، اهتمامـاً زائـداً باالحتيـاطي       1920تثمار األمريكية في ذلك الوقت وتحديداً بعد عام          أبدت شركات االس   )2(
 الخارجي من النفط، بحيث قامت عدداً منها بالبحث عن امتيازات جديدة في الشرق األوسط، وأقنعت الحكومة               

الشرق األوسط حتى   األمريكية برعاية مشاريع النفط ودعمها، وكان نفط إيران هو النفط الوحيد المكتشف في              
 ).58-57ص والعرب، أمريكيا : خيرية قاسمية،. (ذلك الوقت

-716ص ،2ج الخلـيج،  تـاريخ  موسوعة : محمود شاكر،؛  348ص العالمية، األزمة : هارفي أوكونور، )3(
717. 

  ؛348ص العالمية، األزمة : هارفي أوكونور،) 4(
Hitti, Philip K.: The Near East in History, p 90. 

 Standard Oil of(شركة سـتاندارد اويـل نيوجرسـي     هي االمتياز، نالت التي األمريكية الشركة كانت) 5(

New Jersey() .،155ص إيران، تاريخ في دراسات : مظهر كمال أحمد.( 
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م، على إلغاء 1921عام )أكتوبر( تشرين ثانٍ 22ثم تم التوقيع في للبريطانيين؛ فقد أسرع بالموافقة، 
  .)2)(1(متياز شركة خوشتارياا

واعتبره عمالً غير ودياً ، واحتج السفير البريطاني في طهران، رفضت بريطانيا االتفاقية
ومارست ضغوطها ضد ، كما احتجت الحكومة البريطانية لدى الحكومة األمريكية، تجاه بريطانيا

وفي ، )3(الخليج العربيالشركة األمريكية؛ وذلك بعرقلة مساعيها لنقل النفط عن طريق موانئ 
 بصحة الواليات المتحدة األمريكيةتوصل الطرفان إلى اتفاق اعترفت فيه ، م1921نهاية عام

مائة وثمانية وسبعين ألف  )178(مع دفع ، في المناطق الشمالية) االنجلوفارسية(امتياز شركة 
  .)4(ثمن لحصة النصف فيه، جنيه ألف جنيه

السيما أن إجراءات إيران ومناورات بريطانيا ، ةإال أن ذلك أثار السوفييت بشد
الذي تعهدت الحكومة اإليرانية ،  أجريت على حساب نفط الشمالالواليات المتحدة األمريكيةو

بأال ، م1921عام) فبراير(  شباط26بموجب بنود المعاهدة التي وقعتها مع الحكومة السوفيتية في 
ألنه اعتبر امتياز الشركة ، مجلس اإليرانيكما اعترض ال، )5(تمنح امتيازه لطرف ثالث

االنجلوفارسية باطالً؛ ألنه لم يخول للشركة األمريكية تحويل أي جزء من امتيازها إلى الشركة 
عرض الشركة األمريكية الخاص بمنح ، م1922ورفض المجلس في العالم التالي عام، البريطانية

  .)6(إيراننظير إبرام صفقة امتياز جديدة في ، إيران قرضاً

                                                        
التخلي عن االمتياز ألي طرف ثالث حكومة أم        : حظرت المادة الخامسة من االتفاق على الشركة األمريكية         ) 1(

ركة أم فرداً، كما ال يمكنه إشراك أي من الممولين أو الشركات األخرى، دون موافقة البرلمان اإليرانـي،                  ش
 ،2ج الخلـيج،  تـاريخ  موسوعة : محمود شاكر،. (وفي حالة عدم االلتزام بذلك الشرط يصبح االتفاق ملغياً        

 ).717ص

؛ 349ص العالميـة،  األزمة : هارفي ،أوكونور؛  155ص إيران، تاريخ في دراسات : مظهر كمال أحمد، )2(
 .717ص ،2ج الخليج، تاريخ موسوعة : محمود شاكر،

ـ  األراضي اإليرانية؛ باستثناء األ    كانت شركات االنجلو اإليرانية تمتلك الحق الكامل، في نقل النفط عبر          ) 3( ليم اق
ألسواق التجارية العالمية، من إيصال النفط إلى ا) New Jersey(الشمالية؛ لذا ال يمكن لشركة نفط نيوجرسي

بدون مساهمة شركة االنجلو إيرانية، واالتحاد السوفيتي الذي يحد إيران من الشمال لن يسمح بمرور الـنفط                 
عبر أراضيه، في حين كان جنوب إيران والعراق الذي يحدهما من الغرب تحت السيطرة البريطانية، وكانت                

 ).718، ص2موسوعة تاريخ الخليج، ج: د شاكر، محمو. (المواصالت صعبة باتجاه تركيا

 .349ص العالمية، األزمة : هارفي أوكونور،؛ 718ص ،2ج الخليج، تاريخ موسوعة : محمود شاكر، )4(

 .147ص إيران، تاريخ في دراسات : مظهر كمال أحمد،) 5(

 .349ص العالمية، األزمة : هارفي أوكونور،) 6(
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والقضاء على الفتن التي ، واستقرار األوضاع الداخلية، م1922لكن إيران بعد عام
 لمزيد من االمتيازات؛ الواليات المتحدة األمريكيةسعت من جديد لجذب ، أحدثتها العشائر

بعد أن بات االتحاد ، لتساعدها في التخلص التدريجي من النفوذ البريطاني على وجه الخصوص
 الواليات المتحدة األمريكيةفشجعت ، ي منشغالً بقضايا بناء الدولة الشيوعية في الداخلالسوفيت

وملكية ربع عدد ، %20يكفل للحكومة اإليرانية عائداً قدره ، )1(في الحصول على امتياز نفطي
لكن ، ثم بدأت عمليات الحفر، م1924وقد صادق المجلس اإليراني على االمتياز في عام، األسهم
  .)2(بعد اتهام بريطانيا بالتورط بالقتل،  اغتيال وكيل القنصل األمريكي أوقف االمتيازحادث

 بقطع العالقات مع إيران، واضطرت الواليات المتحدة األمريكيةوعلى أثرها قامت 
بريطانيا لتقديم المساعدات وتخيف القيود على الحكومة اإليرانية، فبادرت إيران بتقديم بعض 

  .)3(طانيا، تعويضاً لبريطانيا عما خسرته من جراء امتياز النفط األمريكي في إيرانالتسهيالت لبري

كانت تلك االمتيازات والتدخالت األجنبية واألوضاع الداخلية في إيران مقدمة لحركة في 
واتسعت الحركة حتى استطاعت خلع ، )4()1941-1926(بزعامة رضا خان، الجيش اإليراني
  .)5(وبانتهاء أسرة قاجار بدأت إيران الحديثة، م1925أسرة قاجار عام

                                                        
 .68-67ص سي،السيا إيران تاريخ : آمال السبكي،) 1(

 .68ص السياسي، إيران تاريخ : آمال السبكي،؛ 349ص العالمية، األزمة : هارفي أوكونور، )2(

 إيـران  تـاريخ  : آمـال  الـسبكي، ؛  408ص ،1ج األمريكية، اإليرانية العالقات : صادق محمد الحسيني، )3(
 .68ص السياسي،

 قـام  حيـث  م،1925عـام ) ديسمبر (أول ونكان 12 منذ إيران شاه) : م1944-1878 (بهلوي خان رضا) 4(
 ).216ص ،4ج التاريخية، الموسوعة : مسعود الخوند،. (بهلوي ساللة حكم بذلك مفتتحاً نفسه بتتويج

 .75ص اإلسالمي، العالم : أنور الجندي،) 5(
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 المبحث الثاني

  )1945-1925(إيران في عهد أسرة رضا شاه 
  

 . االمتيازات األجنبية في عهد رضا شاه : أوالً

 ).م1945-1939(أوضاع إيران أثناء الحرب العالمية الثانية : ثانياً
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  المبحث الثاني
  )1945-1925( إيران في عهد أسرة رضا شاه

  
   :االمتيازات األجنبية في عهد رضا شاه : أوالً

وإخضاع المناطق ، في سياسته الداخلية هو توحيد إيران) رضا شاه(كانت أول أعمال 
ة الخارجية فانعكست في تغيير طال أما السياس، المنفصلة عنها إلى حكومة إيران المركزية

، أراد إقامة دولة مستعارة من الغرب) رضا(اإلستراتيجية الغربية في التعاطي مع إيران؛ ألن 
  .)1(البريطانية فاألمريكية ثم األلمانية : وفتح أبواب إيران للرساميل األجنبية

الواليات المتحدة طانيا وبين بري : التي تمت، )2(بقرار االتفاقية : لكن الشاه اصطدم أوالً
توصلت من خاللها الدول إلى ، م1928 وفنزويال ورومانيا واالتحاد السوفيتي في عاماألمريكية

وبدأ الكارتل النفطي الذي قُدر أن يتحكم في سوق ، )3 (اتفاق إليقاف حرب أسعار النفط بينهم
نيا تقليص عائدات الحكومة اإليرانية بمحاوالت بريطا : وثانياً، )4(النفط العالمية طيلة الجيل التالي

، التي وذلك في ذروة األزمة االقتصادية العالمية، والتالعب في حساباتها، من أرباح الشركات
التي أضرت بالمصالح اإليرانية؛ مما أدى إلى انخفاض عائدات النفط ، م1929حدثت في عام

  .)5(اإليرانية إلى الثلث

                                                        
 .132-131ص الوعي، جذور : حازم صاغية،؛ 302ص اإلسالمي، العالم : عالء طاهر، )1(

 أي األسواق، في) Quota(كوتا حصة شركة كل بحصول يقضي مشترك، تفاهم إلى الشركات فيها توصلت) 2(
 إذا األخرى، الشركات مع النسبة بنفس إال مبيعاتها حجم زيادة شركة ألي يمكن وال المبيعات، من مئوية نسبة
 األمريكي، النفط عرس هو واحد معيار حسب سيتم فإنه النفط، أسعار لتحديد بالنسبة أما السوق، في الطلب زاد

 تـم  وهكـذا  السوق، ذلك قرب أو بعد كان مهما السوق، إلى األمريكي الساحل من الشحن أجور إليه مضافاً
 : دانييـل  بيـرغين، . (النفط شركات بين األسعار لحرب حداً االتفاقية وضعت وقد للنفط، موحد سعر ترسيخ

 )92-91ص الجائزة،

 .92-91ص الجائزة، : دانييل بيرغين،) 3(

 التكريـر  صناعة من% 80 على م1980عام حتى سيطرت حيث النفط، تجارة النفطي الكارتل ذلك احتكرت) 4(
 الجغرافيـا  : الـسيد  عـدنان  حـسين، . (العالمية النفط نقالت من% 50 حوالي امتالك إلى إضافة العالمي،

 ).150ص السياسية،

دراسـات فـي التـاريخ      : ؛ دسوقي، ناهـد     28ص الحرب، سنوات في إيران : كريم الهادي عبد سلمان، )5(
 .93ص الجائزة، : دانييل بيرغين،؛ 157األمريكي، ص
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:  في إطار سياسة تحجيم النفوذ البريطاني، منها لذلك قام رضا شاه بأعمال إصالحات
م، واضطرها لقبول شروط جديدة، 1932إلغاء امتياز شركة النفط البريطانية، وذلك في عام

  .)1(من أسهم الشركة، وحصة من األرباح% 25بحيث حصلت إيران بنتيجتها على 

  : لبريطاني، منها ما يلي وقد ساعدت الظروف الشاه؛ للقيام بعملية التأميم وتحجيم النفوذ ا
سقوط الحكومة القيصرية في روسيا، ثم قيام الثورة البلشفية الداعية إلى الحريات، والتي وقعت  - 1

 .م؛ مما أدي إلى حصر القلق اإليراني من جهة السوفييت1921مع إيران معاهدة الصداقة عام
أوجد عدة بدالئل أخرى مما ،  على امتياز نفط في إيرانالواليات المتحدة األمريكيةحصول  - 2

 . إليران
 .، وحصولها على امتيازات تجارية جديدة في إيران)2(زيادة االمتيازات األلمانية في إيران - 3
 .)3(بحاجة بريطانيا لعبور األجواء اإلقليمية اإليرانية؛ إلكمال خطها الجوي إلى الهند الشاه معرفة - 4

ريطانية شكوى إلى محكمة العدل وعلى أثر إلغاء الشاه االتفاقية؛ قدمت الحكومة الب
، لكن األمور بقيت معلقة، حتى اتفق الطرفان على العودة إلى المفاوضات، التي أسفرت )4(الدولية

عن استعادة إيران لحصتها األصلية من األرباح، وضرورة تعويض الحكومة اإليرانية، عن أي 
لفوائد التي تحصل عليها من مجموعة ا% 20تخفيض يطرأ على الجنيه اإلسترليني، ومنحها 

  .)5(م1993الشركة، ومقابل تلك التنازالت؛ حصلت الشركة على مد صالحية االمتياز حتى عام

الواليات لجأ إلى سياسة جديدة إلعادة التوازن مع بريطانيا، بالتوجه إلى ) رضا شاه(لكن 
مزدوج البريطاني والسوفيتي ، وإيجاد قوة موازنة تحل محل االحتالل ال)6( والمانياالمتحدة األمريكية

  .)7(بدءاً من أول الثالثينات إلى الحرب العالمية الثانية

                                                        
 : دانييل بيرغين،؛  75ص اإلسالمي، العالم : أنور الجندي،؛  76ص السياسي، إيران تاريخ : آمال السبكي، )1(

 .93ص الجائزة،

: .ب.ج دروزيل،. (م1933و 1932 عامي في ،%8 اإليرانية الخارجية التجارة حجم من المانيا نصيب بلغ) 2(
 ).64-63ص ،1ج الدبلوماسي، التاريخ

 .442ص القوى، صراع : عدنان محمد مراد،) 3(

 الخـاص،  قانونهـا  وفق مهامها وتباشر المتحدة، لألمم األساسية القضائية الهيئة هي : الدولية العدل محكمة) 4(
 للمحكمـة،  االساسـي  النظام في اطراف المتحدة األمم ضاءفأع وبالتالي المتحدة، األمم ميثاق من جزء وهو

 : وآخـرون  الوهاب، عبد الكيالي،. (التنفيذ وواجبة مواجهتها، في صدرت التي للدول ملزمة المحكمة وإحكام
 ).321ص ،1ج السياسة، موسوعة

 .442ص القوى، صراع : عدنان محمد مراد،) 5(

  ؛442ص القوى، صراع : عدنان محمد مراد،) 6(
Daniel, Elton L.: The History of Iran, p133 ؛ Lynch, Dov: Euro-Asian Conflicts and 
Peacekeeping Dilemmas, p15. 

 .181ص المتحدة، الواليات سياسة : وإيران ألثيوبيا والتقييم المسح بعثة تقرير) 7(
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فقد اتبع الشاه سياسة إحالل قوى محل قوى سياسية، مستغالً حجم تلك القوة الدولية على 
المستوى العالمي، السيما أن القوى العالمية القديمة مثل بريطانيا بدأت بالتراجع مقابل صعود للقوى 
األلمانية فاألمريكية، وذلك ما دعا الشاه للمراهنة على تلك القوى الجديدة، كوسيلة للتخلص من 

  . بريطانيا واالتحاد السوفيتي

 كانت من أوائل الدول التي اعترفت بسلطة الواليات المتحدة األمريكيةوشجعه على ذلك أن 
 تكن النوايا االستعمارية األمريكية ، وعينت سفيراً لها بدرجة وزير في إيران، كما لم)1(رضا شاه

  .واضحة في تلك المرحلة، وظهر إليران حسن النوايا األمريكية تجاه دول العالم

 بسلطة الشاه ظلت بعدها العالقات الدبلوماسية قائمة الواليات المتحدة األمريكيةبعد اعتراف 
تياز نفطي على كبرى الشركات بفاعلية عدة سنوات بين الدولتين، السيما بعد قيام الشاه بعرض ام

 من خالله السيطرة على جميع المجاالت الواليات المتحدة األمريكيةاألمريكية، حيث استطاعت 
 الواليات المتحدة األمريكية، وزاد ذلك النفوذ والسيطرة بعد أن طلب الشاه من )2(اإليرانية تقريباً

م فعالً تعيين الخبير األمريكي أرثر ميلسبو إرسال بعثة أمريكية؛ لتصنيف موارد إيران المالية، وت
)Arthur Milsbo()3(وزيراً للخزانة في إيران )؛ إلصالح مسار االقتصاد )5(م1922في عام، )4

في أعقاب طرد البعثة الدبلوماسية األمريكية من إيران ، ولكن رضا شاه عزله، النقدي في إيران
ال يمكن أن يكون هناك " : ة ما أعلنه أنهوكان من دوافع رضا شاه لتلك الخطو، م1927عام 

ثم انقطعت العالقات الدبلوماسية بين البلدين في ، )6("بل سأكون أنا الشاه الوحيد، شاهين في البالد

                                                        
 إيـران  تـاريخ  : آمـال  الـسبكي،  (.م1925عـام ) مايو(في أيار  السلطة توليه فور بالشاه أمريكيا اعترفت) 1(

 ).91ص السياسي،

  ؛ 91ص السياسي، إيران تاريخ : آمال السبكي،) 2(
Lynch, Dov: Euro-Asian Conflicts and Peacekeeping Dilemmas, p 15. 

م، بناء على طلب الشاه، حيث عمل كمستشار مالي؛ للحفاظ على توازن شئون             1922قدم إلى إيران في عام      ) 3(
؛ وذلك بـسبب  )رضا شاه(لة المالية اإليرانية، وخالل السنوات األولى تحمل أو تجاهل العديد من سلبيات         الدو

فقد ألغى كـل    . التأييد الواسع النطاق إلنجازاته في تحرير إيران من الهيمنة الخارجية والسياسية واإلقتصادية           
وحدهم فقط الطرف القوي؛ وذلك بـسبب       م، وبقي البريطانيون    1933، و 1928التنازالت الخارجية في العام     

تغلغلهم اإلقتصادي في الماضي وسيطرتهم على حقول النفط في جنوب غرب البالد، وأدى تمسك كـل مـن                  
آرثر مليسبو ورضا شاه بأرائهما حول حجم وميزانية القوات المسلحة؛ إلى نشوء خالفات والتي نجـم عنهـا            

  . م1927إقالة الشاه له، في عام 
(Ward ,Steven R.: Immortal: A Military History of Iran, P. 134 ؛ Daniel, Elton L.: The 
History of Iran, P.133 ؛ Visson, Andre : The Coming Struggle for Peace, P. 274). 
(4) Lynch, Dov: Euro-Asian Conflicts and Peacekeeping Dilemmas, p 15.  
(5)Daniel, Elton L.: The History of Iran, p  133 . 

  ؛75ص السياسي، إيران تاريخ : آمال السبكي،) 6(
Daniel, Elton L.: The History of Iran, p 133. 
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األمر الذي ، بعد تعرض الوزير اإليراني للسجن إثر حادث سير عادي، م1936عام) مارس(آذار
عندما ، م1940 حتى عامات المتحدة األمريكية في الواليوظلت العالقات معلقة، اغضب الشاه

  .)1( مبعوثاً خاصاً لالعتذار للشاهالواليات المتحدة األمريكيةأرسلت 

وفي عالقته مع المانيا قام باستدعاء مستشارين ماليين المانيين بعد خروج الخبير األمريكي، 
لجوي الداخلي، وبعد ذلك أخذت ، ومنح المانيا امتيازات للنقل ا)2(والبعثة الدبلوماسية األمريكية

  .)3(العالقات األلمانية اإليرانية تزداد، وتناوبت أموراً كثيرة، وبخاصة تدريب الجيش اإليراني

، وبتلك السياسة استطاعت إيران تقليص حجم المعامالت التجارية مع االتحاد السوفيتي
  .وإلغاء بعض امتيازاتها مع إيران

 االتفاقية التجارية األخيرة بين االتحاد السوفيتي ألن إيران تمكنت من رفض تجديد
مما أدى إلى حدوث انخفاض سريع في حصة االتحاد السوفيتي في التجارة ، م1938وإيران عام

بعد أن كانت ، عشية الحرب العالمية الثانية% 11.5بحيث أصبحت تشكل ، الخارجية اإليرانية
  .)4(سبقت ذلك التاريختبلغ ثالث مرات أكثر في السنوات الثالث التي 

من خالل إحالل ، بالرغم أن الشاه نجح في تقليص النفوذ البريطاني والسوفيتي في إيران
  .إال أن تلك السياسة أدخلت إيران في مجاالت نفوذ جديدة، قوى محل قوى أخرى

وكانت ، فقد أدى ذلك التوجه اإليراني إلى جعل إيران موضعاً لمنافسات أجنبية جديدة
لصالح ذلك ، هي الخاسر الوحيد؛ ألن أي امتياز جديد كان يعني نهباً لثروات إيرانإيران 
ويبدو أن الشاه راهن على قيمة الفائدة العائدة له من ، واستبدال استعمار باستعمار جديد، االمتياز

  .)5(جراء أي امتياز في ظل ازدياد نفقات الملكية له وألسرته

عالمية الثانية، إلى مزيد من النفوذ والصالحيات لقوى وهكذا وصلت إيران إبان الحرب ال
  .أجنبية، تنافست فيما بينها على نهب خيرات إيران، والحصول على قدر اكبر من الصالحيات

  

                                                        
 .408ص ،1ج األمريكية، اإليرانية العالقات : صادق محمد الحسيني،) 1(

 .75ص السياسي، إيران تاريخ : آمال السبكي،) 2(

 .442ص ،القوى صراع : عدنان محمد مراد،) 3(

 .38-36ص الحرب، سنوات في إيران : كريم الهادي عبد سلمان،) 4(

 يعملون رعاياه من مليون ربع وكان قرية، بألفي ممتلكاته قُدرت م،1941عام العرش عن الشاه تنازل عندما) 5(
 ).47ص اهللا، آية مدافع : حسنين محمد هيكل،. (يمتلكها كان التي األرض، في مباشرةً
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   :)م1945-1939(أوضاع إيران أثناء الحرب العالمية الثانية : ثانياً
وكان النفوذ األلماني عندما بدأت الحرب كانت إيران ما زالت تُحكم من قبل رضا شاه، 

من اآلالت المستوردة من المانيا، كما وصل % 80مستمراً في التزايد، بحيث استوردت إيران 
  .)1(مائتي ألماني) 200(عدد األلمان الذين يقيمون فيها 

، )2(م1939وعند بداية الحرب حاولت إيران أن تكون محايدة، وأعلنت عن ذلك في عام
ن أطراف الحرب، لكن عندما تطورت العمليات العسكرية ورفضت االنضمام ألي طرف م
، بحيث ازداد عدد )3 (م، اتجه رضا شاه نحو األلمان1940لصالح المانيا، واحتلت فرنسا عام

 3000، وبلغ عدد عمالء المانيا حوالي )4(رجال األعمال األلمان في طهران لدرجة ملفتة للنظر
، )6)(5(المانيا بالمؤن والمواد األولية والسلع األساسيةشخص، كما عقد رضا شاه اتفاقيات؛ لتزويد 

م 1933م و1932في عامي % 8حتى ارتفع نصيب المانيا في التجارة الخارجية اإليرانية من 
  .)7(م1941 و1940في عامي % 45إلى 

ثم استمر النفوذ األلماني في التزايد، بحيث أصبحت التجارة الخارجية اإليرانية كلها 
ة األلمانية، وأصبح الصليب المعقوف األلماني يرتفع ليس فقط في سارية وزارة تحت السيطر

التجارة؛ بل في سارية الجيش اإليراني، وأصبحت إيران معبراً لنقل اإلمدادات إلى األلمان في 
حربهم ضد السوفيت آنذاك، فأيقنت بريطانيا واالتحاد السوفيتي أن إيران أصبحت في قبضة 

  . )8(ن الشاه عن حيادهالمانيا رغم إعال

 واالتحاد السوفيتي وبريطانيا من دخول إيران الواليات المتحدة األمريكيةخشيت قيادة 
الحرب إلى جانب ألمانيا؛ ألن ذلك يعني استيالء المانيا على حقوق النفط اإليرانية، وضرب الممر 

                                                        
 .64-63ص ،1ج الدبلوماسي، التاريخ. : ب.ج دروزيل،) 1(

(2) Hitti, Philip K.: The Near East in History, p 96.  
(3) Lynch, Dov: Euro-Asian Conflicts and Peacekeeping Dilemmas, p 15-16.  

 .51ص اهللا، آية مدافع : حسنين محمد هيكل،) 4(

 الحـرب،  بدايـة  من واحد شهر بعد أي م،1939عام) أكتوبر (أول تشرين في سرياً بروتوكوالً الشاه وقع) 5(
 واألرز والشعير والقمح والصوف القطن من كميات سنوياً المانيا إلى تصدر أن بنوده، بموجب إيران تعهدت
 ).52ص الحرب، سنوات في إيران : كريم الهادي عبد سلمان،. (والجلود المجففة، والفواكه الماعز وشعر

(6) Lynch, Dov: Euro-Asian Conflicts and Peacekeeping Dilemmas, p 15-16.  
 .64-63ص ،1ج الدبلوماسي، التاريخ. : ب.ج دروزيل،) 7(

 صـهيون،  نجمـة  : دي جيرارد فيليري،؛  93ص السوفيتي، األمريكي الصراع : محمود ممدوح منصور، )8(
 .14ص
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إلمدادات؛ ألن االتحاد السوفيتي الذي يقوم الحلفاء عبره بتزويد االتحاد السوفيتي با )1(البري اآلمن
  .)2(لن يستطيع تلقي المعونات الكافية إال عن طريق إيران، أي الموانئ ذات المياه الدافئة

م، انقلبت موازين الحرب، وأصبح رهان الشاه على انتصار المانيا 1941لكن في عام
ان ما كسبوه من قبل، خاسراً، بعد فشل الهجوم األلماني على االتحاد السوفيتي، وفقدان األلم

الشاه آنذاك العودة لحلفائه القدامى، فطلبت منه بريطانيا القبض على كل األلمان  فحاول
صعباً عندما طلبت  الموجودين في إيران، ثم تسليمهم لها أو لالتحاد السوفيتي، لكن خياره صار

سالح والعتاد للعراق؛ منه المانيا مساعدتها في الهجوم على جنوب االتحاد السوفيتي، وتمرير ال
  .)3(لمساعدة العراقيين في ثورتهم ضد بريطانيا

ثم تزايدت ضغوط بريطانيا واالتحاد السوفيتي على الشاه؛ وأمام رفض الشاه، اتفقتا على 
مهاجمة إيران من الشمال والجنوب، وبدأ التحالف البريطاني السوفيتي التنفيذ؛ بتوجيه مذكرة إلى 

ه إخراج األلمان من أراضيه، وأيدت أمريكا ذلك الطلب، ولكنه قابلها رضا شاه، مطالبة الشا
بفتور مؤكداً حياده في النزاع؛ فقامت القوات البريطانية والسوفيتية بالتنسيق معاً، ودخول إيران 

م، فاحتلت القوات السوفيتية شمال إيران، فيما احتلت القوات 1941عام)أغسطس(في آب 
فرضت عليها اتفاقية نصت على طرد األلمان، وإقفال قنصلياتهم والتزام ، و)4(البريطانية جنوبها

، على أن ينتهي )5(الحياد في النزاع القائم، والسماح لقوات الحلفاء باستخدام الخطوط اإليرانية
 التخلي عن السلطة )رضا شاه(، وتم إجبار )6(االحتالل بمجرد زوال الظروف التي فرضته

                                                        
 مـن  الـسوفيتي  باالتحاد لالتصال طريق إيجاد انك : " مذكراته في تشرشل البريطاني الوزراء رئيس قال) 1(

 المحـيط  طريـق  عن للسوفييت، حربية ومهمات أسلحة إرسال الصعب من كان ألنه أهمية؛ ذا إيران، خالل
 قوات تدخل واحتمال تركيا، معارضة الحتمال والدردنيل؛ البوسفور مضيقي طريق عن أو الشمالي، المتجمد

 ).281ص السياسي، إيران تاريخ : سعيد باغ،الص. (والبحرية الجوية المانيا

  ؛ 441ص القوى، صراع : عدنان محمد مراد،) 2(
Cummings, Sally N.: Independent Kazakhstan Managing heterogeneity, p 31. 
(3) Lynch, Dov: Euro-Asian Conflicts and Peacekeeping Dilemmas, p 16.  

 العالم تاريخ : محمود وشاكر، أحمد، إسماعيل ياغي،؛  64ص ،1ج بلوماسي،الد التاريخ. : ب.ج دروزيل، )4(
  ؛ 241ص ،1ج اإلسالمي،

Cummings, Sally N.: Independent Kazakhstan Managing heterogeneity, p 31. 
 تي،السوفي االتحاد إلى إيران عبر األسلحة، من طن ماليين خمسة) 5 (من أكثر الخليج قزوين حديد خط نقل) 5(

 ).443ص القوى، صراع مراد،. (الجهد ذلك بتنظيم أمريكيا جيش في الهندسة سالح وقام

(6) Hitti, Philip K.: The Near East in History, p 96.  
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، األمر الذي أتاح )1()محمد رضا شاه( فتولى الحكم في إيران ابنه البنه، ومغادرة البالد،
  .)3("نحن من أتى به ونحن من أودى به" فيما بعد أن يتبجح ويقول)Churchill()2(لتشرشل 

وبذلك فإن السياسة التي اتبعها الشاه بالمراهنة والتوجه لتأييد ودعم المانيا أثناء الحرب أدت 
  . ، ولم تكن على المستوى المطلوب من الدراسة والتخطيطإلى إنهاء حكمه في إيران

 عملية خلع رضا شاه، فقد طلب السفير األمريكي في الواليات المتحدة األمريكيةأيدت 
إما : طهران من حكومته، من خالل تقريرين منفصلين، بعمل فعال من أجل تغيير الشاه اإليراني 

ريكية، لمكان بعيد عن البالد تؤمن فيه سالمته، وكان بعمل انقالب؛ وإما نقل رضا شاه بطائرة أم
  .)4(السفير األمريكي يريد أن يكون لحكومته السبق في خلع رضا شاه

بعد سقوط رضا شاه اتخذ النشاط األلماني طابعاً جديداً، طيلة السنوات المتبقية من الحرب 
ركزوا نشاطهم في إثارة اإليرانيين ضد األلمان وأنصارهم في الخفاء، و العمالء وعمل الثانية، العالمية
من  أعدائهم بيد أداة تحولت األخيرة أن أساس على وذلك واحد، آن في المركزية والحكومة الحلفاء

  .)5(إيران في وعمالئهم األلمان الجواسيس نشاط إيقاف استطاعوا الحلفاء لكن والسوفييت، البريطانيين

ان، صادرت القوات الغازية المعدات العسكرية بعد االحتالل البريطاني والسوفيتي إلير
مائة ) 150(التي كانت تعاقدت عليها إيران مع بريطانيا مقابل دخلها من النفط، وفقدت إيران 

  .)6(وخمسين مليون دوالر من إيرادها، وأصبح السالح يدخل الحدود السوفيتية عبر إيران

                                                        
 األخيـر  ُأجبـر  عندما والده خلف شاه، رضا وبن المخلوع إيران شاه) : م1980-1919 (شاه رضا محمد) 1(

 الخونـد، . (الثانية العالمية الحرب أثناء إيران احتلوا الذين الحلفاء ضغط حتت م،1941عام في االستقالة على
 ).216ص ،4ج التاريخية، الموسوعة : مسعود

 البريطـاني،  المحافظين حزب إلى ينتمي بريطاني دولة ورجل سياسي) : 1965-1874(تشرشل ونستون) 2(
 بريطانيـا  قيـادة  فـي  لـدوره  شهرته واكتسب ية،الثان العالمية الحرب خالل البريطانية الوزراء رئاسة تولى

 الـوزراء  رئاسة إلى عاد ثم م،1945عام العامة االنتخابات في حزبه فشل الثانية العالمية الحرب بعد أثنائها،
 موسوعة : وآخرون الوهاب، عبد الكيالي،. (م1964عام في السياسية الحياة من تقاعد ثم ،)م1951-1955(

 ).742-741ص ،1ج السياسة،

 الخلـيج،  قـصة  : لبيـب  الـساتر،  عبـد  ؛29-28ص األمريكية، الخارجية السياسة : إبراهيم آمنة القرم،) 3(
  ؛ 120ص

Hitti, Philip K.: The Near East in History, p 31; Lynch, Dov: Euro-Asian Conflicts and 
Peacekeeping Dilemmas, p 16. 

 .29-28ص ألمريكية،ا الخارجية السياسة : آمال السبكي،) 4(

 القـوى،  صـراع  : عـدنان  محمـد  مراد،؛  86ص الحرب، سنوات في إيران : كريم الهادي عبد سلمان، )5(
 .443ص

 .359ص العرب، تاريخ : نجيب صالح،؛ 456ص العالمية، األزمة : هارفي أوكونور، )6(
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انيا واالتحاد السوفيتي وإيران م، توصلت بريط1942عام) يناير( كانون الثاني 29وفي 
إلى اتفاق، أطلق عليه اسم المعاهدة الثالثية، تعهد الحلفاء فيها احترام وحدة أراضي إيران 
وسيادتها واستقاللها السياسي، كما ألزمت إحدى مواد المعاهدة الدولتين بتقديم المساعدات 

لحرب على المانيا إال بعد تطور االقتصادية إليران، وبالرغم من ذلك لم تعلن إيران رسمياً ا
  . )1(م1943عام ) سبتمبر(الموقف الحربي لصالح الحلفاء في أيلول 

بالرغم من تلك التعهدات؛ إال أن الشاه خشي من استمرار النفوذ البريطاني السوفيتي بعد 
  . انتهاء الحرب، وذلك ما دفعه للحصول على تأكيدات الرئيس األمريكي بتنفيذ بنود االتفاقية

 )Franklin D. Roosevelt() 2(فقد كتب الشاه إلى الرئيس األمريكي فرنكلين روزفلت 
تأييده ) روزفلت(بعد توقيع المعاهدة؛ ينتزع منه تأكيداً دولياً باحترام استقالل بالده، فأعلن 

عه الكامل للمعاهدة، وأكد للشاه أن العالم سيشهد كيف حفظ الحلفاء سيادة واستقالل إيران، وأطل
على حجم المساعدات االقتصادية األمريكية الموجهة منهم للدول المتضررة من الحرب، وأن 

لذلك لم يكن . )3(إيران وضعت على رأس قائمة الدول التي ستحصل على المساعدات األمريكية
  .باستطاعة الشاه سوى االنتظار ليرى بنفسه صدق الوعود األمريكية بعد انتهاء الحرب

  
   :)م1945-1939( األمريكي في إيران أثناء الحرب العالمية الثانيةنفوذلا : ثالثاً

 في غلغلمية الثانية الفرصة للواليات المتحدة األمريكية للتأتاحت سنوات الحرب العال
ى ع البريطانية في إيران، لذلك لب باحتالل المواقبالدهأهمية أن تقوم ) روزفلت(إيران، فقد أدرك 

، لكن مقابل تحقيق بعض المطالب األمريكية أيضاً، حيث أدرك الساسة المطالب البريطانية
األمريكيون أن الدور البريطاني كقوة عظمى في العالم، تراجع ليترك المجال لقوة جديدة هي 

  .)4(الواليات المتحدة األمريكية

                                                        
؛ 84-83ص الحرب، سنوات في إيران : كريم الهادي عبد سلمان،؛  26ص اإليراني، التاج : أسيمة جانو، )1(

 .444ص القوى، صراع : عدنان محمد مراد،

 األمريكـي،  الـديمقراطي  الحزب عن م1932 عام في أمريكيا رئيس) : م1945-1882(روزفلت فرنكلين) 2(
 الرابعـة  للمرة انتخب ثم مرات، ثالث أمريكيا رئاسة تولى هامة، ومالية مصرفية وتغيرات إصالحات حقق
 الحـرب  فـي  أمريكيـا  واشـتركت  اليابان، على الحرب أمريكيا أعلنت عهده في يستلمها، أن قبل مات لكنه

 ).543ص ،2ج السياسة، موسوعة : وآخرون الوهاب، عبد الكيالي،. (م1941عام في الثانية العالمية

 : آمـال  الـسبكي، ؛  239ص الخلـيج،  أمن : محمد ظافر العجمي،؛  26ص اإليراني، التاج : أسيمة جانو، )3(
 .133ص السياسي، إيران تاريخ

 .423ص اإلسالمي، العالم : عالء طاهر،) 4(
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لسوفيتي  أيضاً لذلك التوجه؛ القلق من تزايد النفوذ االواليات المتحدة األمريكيةومما دفع 
  .وتعاظمه في إيران

فقد قام االتحاد السوفيتي بتغذية االضطرابات؛ التخاذ ذريعة لقمعها، والسيطرة بشكل أكبر 
) تودة(على البالد، حتى أصبحت منطقة النفوذ السوفيتية دولة مستقلة داخل إيران، مستغلين حزب 

أن ": لإلعالن ) روزفلت( الرئيس الشيوعي، وتأييد اإليرانيين للحزب في معارضته للشاه، مما دعا
 لن تسمح بتقسيم إيران؛ حفظاً للتوازن واالستقرار العالمي أمام المطامع الواليات المتحدة األمريكية

  .)1(" السوفيتية، وأمام الضعف البريطاني

على  واشنطنوفي إطار سياسة دعم بريطانيا ومساندتها، والحد من النفوذ السوفيتي، عملت 
  .ارب األمريكي البريطاني، بحيث تم التنسيق بينهما في عدة قضايا إيرانية هامةزيادة التق

م، وقعت الدولتان اتفاقية خاصة بصدد العجز 1942عام) ديسمبر( كانون أول 4 ففي 
الحاصل في احتياجات إيران من القمح، كما لم تعترض بريطانيا على دخول القوات األمريكية إلى 

عض موانئها؛ بحجة ضرورة اإلشراف على اإلمدادات العسكرية إلى إيران، وسيطرتها على ب
  . )2(القوات السوفيتية المتمركزة في إيران

كما تطورت العالقات التعاونية األمريكية البريطانية من جهة النفط، فسعت الشركات 
ان، وكان  للحصول على امتيازات نفطية جديدة في إير؛البريطانية بالتعاون مع الشركات األمريكية

  .)3 (م1944 و1943أوج ذلك التعاون ما بين عامي 

 مخرجاً قانونياً للتدخل في إيران، يتمثل في اللجوء الواليات المتحدة األمريكيةوقد اختارت 
في ) ، بريطانيا، واالتحاد السوفيتيالواليات المتحدة األمريكية: (إلى بيان أصدرته الدول الثالث 

، تؤيد رغبة الحكومة اإليرانية في الحفاظ على استقالل إيران )4(م1943عام ) ديسمبر(كانون أول 
  .)6)(5(وسيادتها وسالمة أراضيها اإلقليمية

                                                        
 .27-26التاج اإليراني، ص: جانو، أسيمة ؛ 18المساعدات األمريكية، ص: سلمى حداد،  )1(
 .97-96إيران في سنوات الحرب، ص: سلمان، عبد الهادي كريم ) 2(

(3) Trahair, Richard C. S.: Encyclopedia of Cold War Espionage, p 337. 
بريطانيا، : م، للثالثة الكبار    1943م؛ الذي انعقد في عام      1943تم اإلعالن من خالل مؤتمر طهران في عام       ) 4(

االتحاد السوفيتي، وأمريكيا، والذي خُطط فيه لمسار الحرب، ووضعت فيه ُأسس التسوية لما بعد الحرب، وقد            
مدافع : هيكل، محمد حسنين  . (لتشير إلى أهمية دور إيران في المستقبل      خططت أمريكيا النعقاده في طهران؛      

 ).56آية اهللا، ص
على الرغم من كل التعابير عن النوايا الحسنة؛ فإن إيران وجدت نفسها مقسمة إلى منطقتـين، واقتـصادها                  ) 5(

 األمور في إيران، كما لـو  مدمراً، وأمنها ملغياً، فبريطانيا واالتحاد السوفيتي بعد المعاهدة مضيا في تصريف          
كانت بالدهما، يقتالن ويمارسان أشد الضغوط على المسئولين اإليرانيين، وكـان االتحـاد الـسوفيتي ينقـل               

المساعدات : حداد، سلمى   . (المحاصيل الزراعية اإليرانية إلى أراضيه، تاركاً الفالحين جوعا في شمال البالد          
 ).26اإليراني، صالتاج : ؛ جانو، أسيمة 17األمريكية، ص

 .17المساعدات األمريكية، ص: حداد، سلمى ) 6(
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الواليات المتحدة وعلى الرغم من الوفاق البريطاني األمريكي إال أن ذلك لم يمنع 
 للنفط العالمي،  من السعي منفردة للهيمنة على إيران؛ تخوفاً من االحتكار البريطانياألمريكية

الذي ارتفعت الحاجة إليه السيما بعد النقص المتوقع في احتياطي النفط األمريكي، حيث دفع ذلك 
  .)1(باتجاه اقتناع الحكومة األمريكية تقديم الدعم إلى إيران بشتى الطرق

وجود ال تكثيفبإرسال البعثات، و: م 1942 منذ عامالواليات المتحدة األمريكيةفقد بدأت 
قتصادي في إيران، فأرسلت بعثة دبلوماسية إلى السفارة األمريكية، االدبلوماسي والعسكري وال

عملت على التواجد األمريكي في البالد، ثم أرسلت أول بعثة عسكرية أمريكية، استمرت في 
م، مهمتها تقوية وتطوير الجيش اإليراني، ثم تلتها البعثة العسكرية الثانية، 1947إيران حتى عام

لتي كانت إلى حد كبير األضخم واألوسع، والتي ُأطلق عليها قيادة قوات الخليج الفارسي، والتي ا
  .)2(كانت مهمتها األساسية تسهيل تزويد االتحاد السوفيتي بالمواد الحربية

م، 1942إن القوات األمريكية احتلت إيران من خالل تلك القيادة في عام: ويمكن القول 
ن فيه الرأي العام األمريكي يعرف شيئاً عن المنطقة، بل إن وزارة الدفاع في الوقت الذي لم يك

األمريكية لم تمتلك أي خرائط عن إيران، عندما اتخذت قرارها، وكان حجم اإلدارة المختصة 
ثالثة عشر موظفاً، ثالثة منهم فقط يتحدثون ) 13(بشئون الشرق األوسط في وزارة الخارجية 

 بعثة نورمان شوارزسكوف الواليات المتحدة األمريكية، ثم أرسلت )3(بالغةاللغة المحلية بصعوبة 
)Norman Schwarzkopf()4(اإليرانيةرمة، التي عهد إليها بناء وتنظيم الجند )5(.  

                                                        
 .212، صالصراع الدولي: برجاس، حافظ ) 1(

  ؛ 17المساعدات األمريكية، ص: حداد، سلمى ) 2(
Robertson, David: Sly and Able, p 463 ؛ Trahair, Richard C. S.: Encyclopedia of Cold 
War Espionage, p 336. 

 .241أمن الخليج، ص: جمي، ظافر محمد الع) 3(

خبيرا أمريكي في مجال تدريب القوات الحكومية البوليسية المساندة، وعمـل فـي            : نوارمان شوارزسكوف   ) 4(
وتمحـورت  ، م، وكُلف بإرسال تقاريره االستخباراتية لهـا      1942إيران بتكليف من وزارة الخارجية منذ عام        

إليراني بتقنيات حديثة قادرة على إخماد أعمال العنف والـشغب وقمـع            مهمته في تشكيل البوليس الحكومي ا     
السيما في شمال إيران، وقبلت الحكومة اإليرانية أن يكون شوارزسكوف قائـداً        ، الخارجين عن سياسة الدولة   

واحـد  ) 21( إلى ما يقـرب مـن        1945وقد وصل تعداد تلك القوات حتى العام        ، لقوات الجندرمة اإليرانية  
 ).Robertson, David : Sly and Able, P. 463. ( ألف شرطي وضابط إيرانيوعشرين

(5) Robertson, David: Sly and Able, p 463; Visson, Andre: The Coming Struggle for 
Peace, p 274 
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ن التغلغل في شتى مجاالت للواليات المتحدة األمريكيةكما تمكنت أفواج من الخبراء ا
ن محل الخبراء األلمان للواليات المتحدة األمريكيةء ا، وإحالل الخبرا)1(االختصاص في إيران

: ن في وزاراتللواليات المتحدة األمريكيةالذين ُأبعدوا من البالد في حينه، بحيث ظهر الخبراء ا
م، أصدر 1942الدفاع والداخلية والصحة، وفي مختلف المؤسسات االقتصادية، وفي عام 

 بصفته )2()آرثر ميلسبو(حيات واسعة للخبير المجلس اإليراني مرسوماً يقضي بإعطاء صال
خبيراً مالياً منظماً للشئون اإليرانية المالية واالقتصادية، إلى درجة أنه حمله مسئولية التصرف 
في ميزانية الدولة، وفرض القوانين وصياغتها، واألهم أن الخبير األمريكي ُأعطي صالحيات 

  .)3(ونفوذ كأنه وزير المالية اإليراني

م يكتف ميلسبو بكل تلك الصالحيات، بل طالب بصالحيات جديدة تخوله حق  ول
اإلشراف على التجارة الداخلية والخارجية، واستجاب المجلس لطلبه؛ فأصدر قانون في مطلع 

  .)4(م منحت بنوده كل الصالحيات التي أرادها1943عام) مايو(أيار

اإليراني في عهدها واعتبرتها  لكن إيران عانت من بعثة ميلسبو، وتدهور االقتصاد 
إيران أنها لم تنجح إال في تكديس الضرائب والتكاليف، فقد استنزف هو وعمالؤه الكثير من 
المدخوالت اإليرانية لصالحه وفريقه؛ مما أثار غضب األوساط اإليرانية، واضطر المجلس 

  .)5(اكالحكومي اإليراني إلى إنهاء صالحيات الفريق األمريكي وتجميد عمله هن

                                                        
 مـن   ولد في إقليم جيالن القابع تحت االحتالل السوفيتي، ومالك ثري لمزارع شـاي، يعـد              : قوام السلطنة   ) 1(

أنصار الدستورية، من معارضي ساللة بهلوي الملكية، وذلك دفع به إلى المنفى إلى أن تنازل الشاه عن قرار                  
 كانون 27نفيه، ثم أعاده إلى البالد، كان على عالقة ودية مع السوفييت، ثم تولى رئاسة الوزارة اإليرانية في              

، وفشل الحكومة اإليرانية حـل الخـالف مـع          )يجانأذرب(إثر التوسع السوفيتي في     ، م1946عام  ) يناير(ثانٍ
القوات السوفيتية، وقد أعلن أحمد قوام فور توليه منصبه أنه سيتخذ عكس سياسة مصدق حيال مسألة الـنفط                  

قامت هنالك ، اإليراني، وأنه سيسعى للحصول على تسوية للنزاع حول النفط مع بريطانيا وعقب ذلك اإلعالن            
ان، وذلك احتجاجاً على أي تسوية قد تُعقد مع بريطانيا؛ مما أضطر أحمد قـوام               أعمال شغب عنيفة في طهر    

  .إلى االستقالة بعد أربعة أيام فقط من تولي ذلك المنصب
(Powaski, Ronald E.: The Cold War, p 62 ؛Ford , Alan W.: The Anglo-Iranian Oil, P. 
213; Lytle, Mark Hamilton : The Origins of the Iranian-American Alliance, p 29). 

 .98-97إيران في سنوات الحرب، ص: سلمان، عبد الهادي كريم ) 2(

(3) Trahair, Richard C. S.: Encyclopedia of Cold War Espionage, p 338. 
 .98إيران في سنوات الحرب، ص: سلمان، عبد الهادي كريم ) 4(

  ؛350 صاألزمة العالمية،: ، هارفي أوكونور) 5(
Trahair, Richard C. S.: Encyclopedia of Cold War Espionage, p 338. 
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 الدولة المفضلة لدى اإليرانيين، وقد عبر الواليات المتحدة األمريكيةوبالرغم من ذلك ظلت 
، من خالل )Wallance Murray()1(عن ذلك، السفير األمريكي في طهران واالنس موراي 

عور دراسة قام بها للحكومة األمريكية ذكر فيها، أن أية دولة كبرى في العصور الحديثة لم تتمتع بش
عفوي شامل من الترحيب وحسن النية كهذا الذي قوبل به األمريكيون من اإليرانيين من جميع 

  .)2(الطبقات

عام ) سبتمبر(العالمية وضعت بريطانيا واالتحاد السوفيتي في أيلول  بعد انتهاء الحرب
  .)3(م1946عام ) مارس( آذار 2م، خطة االنسحاب السوفيتي من إيران، بحيث ال تتعدى 1945

 تهاية واقتصادية كبيرة، في حسابات سياس فباتت إيران تمثل لها أهمية إستراتيجأمريكياًأما 
الواليات المتحدة ، السيما مع بدء تبلور األهداف األمريكية في الشرق األوسط، وظهور الخارجية
قومية  كقوة عظمى في النظام الدولي، حيث أصبح االهتمام األمريكي بإيران مصلحة األمريكية

 وزير الخارجية في ذلك )James Burns()4(، حسب تعبير جيمس بيرنزللواليات المتحدة األمريكية
  .)5(الوقت

إن استمرار بعثاتنا العسكرية في إيران بناء على طلب الحكومة اإليرانية يعد مصلحة "
واسطة البعثات قومية للواليات المتحدة األمريكية، وإن تدعيم قوات األمن الداخلية في إيران ب

                                                        
بدأ حياته الدبلوماسية كقائم باألعمال والشئون اإليرانية فـي وزارة الخارجيـة األمريكيـة    : واالنس موراي   ) 1(

 للتحـالف   ، والمهندس الرئيس الفعلي   )م1944 – 1929(، وكان يرأس قسم الشرق األدنى     )م1925 – 1922(
م أصبح شخصية ذات نفوذ في وزارة الخارجية، حيث عمل كمستـشار            1941األميركي اإليراني، وفي عام     

سياسي لوزير الخارجية، شاطر اإليرانيين في عدم ثقتهم في كل من االتحاد السوفيتي وبريطانيا، وكان يـرى          
واء إلى كٍل من إيران وأمريكيا، كما عمل  أن الدور األميركي كقوة ثالثة في المنطقة، سيكون مفيداً على حد س           

  ). م1946 – 1945(كسفير أمريكي في إيران، إال أنه أنهى خدمته كسفير في إيران بين عامي 
(Lytle, Mark Hamilton : The Origins of the Iranian-American Alliance, P. 9؛ Goode, 
James F. : Negotiating for the Past, P. 141). 

 .353األزمة العالمية، ص: وكونور، هارفي أ) 2(

 .254أمن الخليج، ص: العجمي، ظافر محمد ) 3(

م، كان عضواً في مجلس الشيوخ عـن واليـة كارولينـا            1879عام  ) مايو( أيار 2في  ولد  :  جيمس بيرنز    )4(
عـامي  م، وشغل منصب قاضي مشارك في المحكمة العليا في أمريكيا بين         1941-1931الجنوبية بين عامي    

) يوليو( تموز  2م، كما كُلف بمنصب وزير الخارجية ضمن مجلس وزراء الرئيس ترومان في             1941-1942
م، ثم شغل منـصب حـاكم واليـة كارولينـا     1947عام  ) يناير( كانون ثانٍ    21م، وخدم فيه حتى     1945عام

  .1950-1947الجنوبية بين عامي 
( Patterson, Richard S. (compiler) : The Secretaries of State, P. 104). 

 .29السياسة الخارجية األمريكية، ص: القرم، آمنة إبراهيم ) 5(
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األمريكية، يسهم في استقرارها وإعادتها عضواً في المجتمع الدولي؛ ألن استقرار إيران سيسهم 
 التجارية والبترولية والجوية الواليات المتحدة األمريكيةفي إرساء أساس سليم؛ لتنمية مصالح 

  .)1("في الشرق األوسط

بحت مسرحاً لمزيد من القوى العالمية، وهكذا فإن إيران بعد الحرب العالمية الثانية، أص
 الواليات المتحدة األمريكيةالتي تنافست للهيمنة عليها؛ بسبب األهمية اإلستراتيجية لها، وكانت 

سياسة طبقتها على المدى القريب، : أهم تلك القوى التي رسمت خططها على أساس سياستين 
بعيد، وان كانت األهم، وهي السيطرة على المدى ال: باالقتران بالقوى البريطانية، وأخرى 

  .المطلقة المنفردة على إيران، وعلى أساس ذلك بدأت العمل

                                                        
 .61-60مدافع آية اهللا، ص: هيكل، محمد حسنين ) 1(
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  الفصل األول
  أثر سياسة االحتواء على السياسة األمريكية في إيران

)1945-1951(  
  

  . )1947-1945(نشأة سياسة االحتواء  : المبحث األول

  . )1951-1947( اءتطبيقات سياسة االحتو : المبحث الثاني
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  المبحث األول
  )1947- 1945(نشأة سياسة االحتواء 
  

 .سياسة االحتواء : أوالً

  :)أذربيجان(التوسع السوفييتي في  : ثانياً
 .األطماع السوفيتية في إيران -1
 ).أذربيجان(الموقف األمريكي من الممارسات السوفيتية في  -2
 ).قوام السلطنة (التهديدات السوفيتية إليران في عهد حكومة -3

  :إيران بعد االنسحاب العسكري السوفيتي : ثالثاً

 .السيطرة السوفيتية على أوضاع إيران الداخلية -1
 من السيطرة السوفيتية على أوضاع إيران الواليات المتحدة األمريكيةموقف  -2

  .الداخلية
 . فشل اتفاقية النفط اإليرانية السوفيتية -3

  . في إنهاء السيطرة السوفيتية في إيراندور الضغوط األمريكية : رابعاً
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  المبحث األول
  )1947- 1945(نشأة سياسة االحتواء 

  

م، برزت على السياسة الدولية مجموعة من 1945مع نهاية الحرب العالمية الثانية عام
المتغيرات فرضت على السياسة األمريكية سياسات خاصة اختلفت عن المرحلة السابقة، خاصة مع 

  ).  واالتحاد السوفييتيالواليات المتحدة األمريكية( القطبين على الساحة الدولية ترسيخ مبدأ

؛ بسبب دخول للواليات المتحدة األمريكيةكما أصبح الشرق األوسط ذا أهمية بالغة بالنسبة 
االتحاد السوفيتي مجاالت العديد من الدول، وحيث قلصت بريطانيا التزاماتها، ونتيجة لذلك؛ نشأت 

  . االحتواءسياسة
   :سياسة االحتواء : أوالً

م، مارس االتحاد السوفيتي الضغوط على تركيا؛ 1945منذ انتهاء الحرب العالمية الثانية عام
من أجل الحصول على قاعدة على البحر األسود وحقوق المضايق، وعلى إيران بمحاولة إقامة نظام 

  . )1(هلية التي قامت فيهامواٍل له في شمالها، وعلى اليونان من خالل الحرب األ

 )Harry Truman()2(حيث تضافرت تلك العوامل لكي تدفع إدارة الرئيس هاري ترومان
السياسية واالقتصادية والعسكرية، التي استهدفت احتواء المد : إلى تبني سلسلة من اإلجراءات 

ت على عاتقها مهمة  الموقف العالمي، وأخذالواليات المتحدة األمريكية، فقد تزعمت )3(السوفيتي
م، التي سميت بسياسة 1947، وأعلنت عن إستراتيجيتها الجديدة في عام)4(الحد من الخطر السوفيتي

 ؛ لمواجهة االتحاد السوفيتي، حيث قدم ونظّر لها الدبلوماسي األمريكي جورج كينان)5(االحتواء
                                                        

 . 295اإلمبراطورية األمريكية، ص: شاش، طاهر ؛ 74سياسات الهيمنة، ص: طه، جاد  )1(

لثالثون ألمريكيا، ولد في ميسوري، ثم أصبح نائباً لهـا          الرئيس الثالث وا  ) : 1972-1884(هاري ترومان   ) 2(
م، ثم خلفـه بعـد      1944م، اختاره روزفلت لمنصب نيابة الرئاسة األمريكية عام       1934في مجلس الشيوخ عام   

مماته في العام التالي، دون أن يكون له خبرة كبيرة في اتخاذ القرارات القومية والدولية، وفي عهـده تبنـت                    
م؛ لمقاومة الشيوعية في غـرب      1949رشال؛إلعادة بناء اقتصاد أوروبا، وحلف األطلسي عام      أمريكيا خطة ما  

الكيالي، عبد الوهـاب،    . (م؛ لتدعيم الحكومات الموالية لها في العالم الثالث       1949أوروبا، والنقطة الرابعة عام   
 ).724، ص1موسوعة السياسية، ج: وآخرون 

 . 21المساعدات األمريكية، ص: ؛ حداد، سلمى 52-51حرب، صقراءة جديدة لل: شلبي، السيد أمين ) 3(
، وقاعدتها مدينة تبريز، والغربية مساحتها      2كم) 67124(محافظتان إيرانيتان، الشرقية مساحتها     : أذربيجان  ) 4(

 ). 195، ص4الموسوعة التاريخية، ج: الخوند، مسعود . (، وقاعدتها مدينة أرومية2كم) 67124(

سياسة أمريكية إزاء االتحاد السوفيتي، اقترحها رئيس قسم التخطيط السياسي فـي وزارة             : واء  سياسة االحت ) 5(
) تمـوز (، في مقالة كتبها بتوقيع مستعار في مجلة أمريكيـة فـي يوليـو             )جورج كينان (الخارجية األمريكية   

وفيتي، م، ارتكزت على فكرة ضرب حصار طوي األمد، وسياسة حازمة؛ لترويض االتحـاد الـس              1947عام
واحتواء سياسته التوسعية، حسب تعبير كينان، وقد استهدفت تلك السياسة تحقيق المصالح األمريكية والغربية،        
بالوسائل السلمية المدعومة بالتهديد العسكري المبطن، بعد أن تعبت شعوب العالم من الحرب، وبعد أن برهن                

عالمية الثانية، وقد تبنـت القيـادة األمريكيـة سياسـة          االتحاد السوفيتي على قدراته العسكرية أثناء الحرب ال       
، 1موسـوعة الـسياسة، ج  : الكيالي، عبد الوهاب، وآخـرون  . (االحتواء، وأخذت تدعم األنظمة الموالية لها     

 )84ص
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)George Kennan()1( )2( ، التي كتبها في "السوفيتيبواعث السلوك "من خالل مقالته المشهورة
م، وتكمن أهمية مقالة كينان، في أنها قدمت أقوى مبرر لسياسة احتواء 1947 عام) يوليو( تموز

  . )3(االتحاد السوفيتي وتطويقه

 كانت سياسة االحتواء أولى استراتيجيات السياسة الخارجية األمريكية، التي جاءت نتيجة
 هي السائدة؛ لتنفيذ )4(ع النووي وسياسة االنتقام الشاملللتخوف من التوسع السوفيتي، وكان الرد

سياسة االحتواء التي كان من أهم أهدافها مقاومة التوسع السوفيتي، ومنعه من ضم أراضي 
جديدة لهيمنته، والضغط المستمر عليه، وإنذاره الدائم للتخلي عن سياسته التوسعية بالردع 

 الشرق األوسط عبر سياسة االحتواء في عهد األمريكيةالواليات المتحدة ، وقد دخلت )5(النووي
إيران وتركيا واليونان، السيما : ترومان، من خالل محور المحيط الشمالي للمنطقة، وذلك في 

 ضمن محاوالتها للهيمنة على المنطقة بعد الحرب العالمية ،)6(بعد التوسع السوفيتي في أذربيجان
  . الثانية

                                                        
) كينان(م، ثم انضم إلى الخدمة في وزارة الخارجية ألمريكيا، وبدأ           1904ولد كينان في عام     : جورج كينان   ) 1(

ور بالتخصص في الشؤون الروسية، حيث قام بالمساعدة على فتح أول سفارة ألمريكيا في موسـكو،                على الف 
، دعا إلى تقسيم أوروبا إلى مناطق نفـوذ بـين أمريكيـا واإلتحـاد               1936-1933وقد خدم فيها بين عامي      

ضـد اإلتحـاد   سياسـة االحتـواء    على صـياغة ) كينان(السوفيتي، ومع نهاية الحرب العالمية الثانية، ركز    
، م1947السوفيتي، فقام بتقديم اقتراح سياسة االحتواء الجيوسياسية لمواجهة التكتيكات السوفياتية، وفـي عـام   

عين كينان قائد هيئة تخطيط السياسات بوزارة الخارجية األمريكية، ثم عمل لدى وزيـر الخارجيـة جـورج        
، ثم تقاعد كينـان  1949مارشال، حتى العام مارشال، مساعداً له على وضع الخطوط العريضة وتحديد خطة         

 . 1963بشكل دائم عن العمل الدبلوماسي في عام 
(Kennan, George F. : U. S. Diplomat and Scholar, p97).  

: ؛ نوار، عبد العزيز سليمان، وجمال الدين، محمود محمـد           72العالم المعاصر، ص  : عبد اهللا، عبد الخالق     ) 2(
اإلسـتراتيجية والـسياسة الدوليـة،      : ؛مقلد، إسماعيل صـبري     225تحدة األمريكية، ص  تاريخ الواليات الم  

 . 182-181ص

الجغرافيا السياسية،  : كولن  تيلور، بيتر وفلنت،     ؛288-287، ص 3تاريخ أوروبا، ج  : رمضان، عبد العظيم    ) 3(
 . 52-51قراءة جديدة للحرب، ص: شلبي، السيد أمين  ؛167ص

اتيجية على أساس حرية االنتقام الفوري والعنيف، بوسائل وفـي امـاكن مـن اختيـار      ارتكزت تلك اإلستر  ) 4(
أنه إذا حاول الشيوعيون التبديل في الهيكل القائم لعالقات القوى الدولية في            : أمريكيا نفسها، وذلك كان يعني      

مقلـد، صـبري    . (عقابأي صورة من صور التبديل، فأنه عليهم أن يتوقعوا انتقاماً نووياً رادعاً كنوع من ال              
 ). 184اإلستراتيجية والسياسة الدولية، ص: إسماعيل 

 . 501-500صراع القوى، ص: مراد، محمد عدنان ) 5(

الـشرق األوسـط فـي العالقـات        : حتى، ناصيف   ؛  501-500صراع القوى، ص  : مد عدنان   مراد، مح  )(6
 . 4األمريكية، ص
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  ) :أذربيجان(تي في التوسع السوفيي : ثانياً
شكل التوسع السوفيتي في إيران أحد األسباب غير المباشرة إلعالن سياسة االحتواء، حيث 

من المناطق الشمالية في إيران التي احتلها أثناء الحرب العالمية  االنسحاب برفض السوفيتي االتحاد قام
  .ماً إليران ضد تلك األطماع السوفيتية داعالمتحدة األمريكية الواليات موقفاً واجهت ولكنها الثانية،

   : األطماع السوفيتية في إيران-1
اتجهت إيران إلى المطالب السوفيتية بعد الحرب العالمية الثانية، حيث كانت أولى المشاكل 
المطروحة، مشكلة انسحاب القوات األجنبية من البالد؛ ألن المعاهدة بين إيران والحلفاء اقتضت بأن 

القوات األجنبية من األراضي اإليرانية، في مدة أقصاها ستة أشهر بعد نهاية الحرب يتم انسحاب 
 الواليات المتحدة األمريكية، بناء على االتفاقية الثالثية الموقعة بين بريطانيا و)1(العالمية الثانية

  . )2(م، وفق المادة الخامسة من المعاهدة1942واالتحاد السوفييتي في عام 

م، طالبت الحكومة اإليرانية الحكومات األجنبية بسحب 1945عام) مايو( أيار 19وفي 
 وبريطانيا، حيث غادرت آخر كتيبة الواليات المتحدة األمريكيةقواتها من طهران، فاستجابت 

م، وكانت آخر حافلة بريطانية قد خرجت من 1946عام ) يناير(كانون ثانٍ  أمريكية إيران في بداية
  . )3(من نفس العام) مارس(إيران في أول آذار 

 مخططات كبرى في المنطقة، )4()لستالين(أما االتحاد السوفييتي فعلى العكس، فقد كانت 
، السيما أن إيران أثبتت أهميتها )6)(5(ولم يكن لديه أي عزم بترحيل جيشه) أذربيجان(وبالتحديد في 

                                                        
؛دروزيـل،  548صراع القوى، ص: مراد، محمد عدنان ؛  56قراءة جديدة للحرب، ص   :  أمين   شلبي، السيد  )1(

 . 160، ص1التاريخ الدبلوماسي، ج. : ب. ج

آل ؛  74سياسـات الهيمنـة، ص    : طه، جاد    ؛84إيران في سنوات الحرب، ص    : سلمان، عبد الهادي كريم     ) 2(
 .  55السياسة األمريكية، ص: ثاني، منى سحيم حمد 

(3) Matthew,Ghazarian and Esdaile,James : The Iranian Withdrawal Crisis, P. 54; 
Blake, Kristen : The U. S- soviet confrontation in Iran, P. 35. 

زعيم شيوعي بارز ورجل دولة حكم االتحاد السوفيتي حكماً مطلقاً مـن         ) : م1953-1879(وزيف ستالين ج) 4(
الكيالي، عبـد الوهـاب،     . (لحزب والدولة من بعده   ، ثم استلم قيادة ا    )لينين(م، نشأ في ظل     1953 إلى   1928

 ). 137، ص3ج: وآخرون 
م، قـام الـزعيم     1945ف العـام    قبيل االنسحاب البريطاني واألمريكي من إيران، وبالتحديد في أواخر صي         ) 5(

عن للقيام بمسح جيولوجي لمنطقة أذربيجان للتنقيب       : األولى  :  بإرسال ثالث بعثات سرية من قواته        سوفيتيال
م، استوفت استكمال تأسيس وتنظيم الحـزب الـسياسي        1945)يوليو( تموز 5في  : آبار البترول فيها، والثانية     

الديمقراطي في أذربيجان؛ بهدف تهييج الناس ضد طهران نفسها، بعد أسبوعين من ذلك أعلنت البعثة الثالثـة                
ت الملقاة على عاتقه؛ هادفة إلـى إنـشاء         إتمام الهيكل األخير لذلك الحزب وعززته بجميع التعليمات والمهما        

وتوضيح المهام االقتصادية والثقافية والفنيـة التـي ينويهـا          ، رابطة صداقة بين أذربيجان واالتحاد السوفيتي     
  . السوفييت في أذربيجان

(Matthew,Ghazarian and Esdaile,James : The Iranian Withdrawal Crisis, P. 54).  
(6) Matthew, Ghazarian and Esdaile, James: The Iranian Withdrawal Crisis, P. 54; 

Klinghoffer, Arthur Jay: The Soviet Union & International Oil Politics, P. 125؛   
Blake, Kristen : The U. S- soviet confrontation in Iran, P. 35.   
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تحاد السوفييتي، التي كانت موضع أثناء الحرب العالمية الثانية، فإيران إحدى الدول المحيطة باال
اهتمام السوفييت بسبب موقعها الجغرافي، وثروتها المعدنية خاصة النفط، الذي يعد أحد ركائز 

  . )1 (الصناعة الغربية

دلت الشواهد على أن االتحاد السوفيتي يعمل على تثبيت وجوده، فقد وضع محل قواته 
نيين في طهران، إضافة إلى ذلك، فإن االتحاد عشرة آالف من األفراد والمد) 10(العسكرية 

؛ ألجل النضال ضد )3)(2()تودة(م، بدعم حزب 1945عام) أغسطس(السوفييتي قام في شهر آب 
سيطرة الحكومة المركزية في إيران، وإعالن الثورة، والمطالبة بالحكم الذاتي الكلي في منطقة 

وطالب بأن يفسح لألذربيجانيين إمكانية أذربيجان، حيث استولى الحزب على المنشآت العامة، 
  . )4(نموهم في نطاق أمتهم ولغتهم الخاصة

الموالي للسوفييت في إقليم أذربيجان، على مهاجمة حاميات الجيش ) تودة(كما عمل حزب 
اإليراني ومراكز الشرطة في كل مكان في اإلقليم؛ مما جعل المنطقة في فوضى شاملة واضحة، 

م أرسلت الحكومة اإليرانية في طهران اإلمدادات لدعم الجيش 1945عام) فمبرنو(وفي تشرين ثانٍ 
في اإلقليم، لكنها فشلت؛ بسبب اعتراض القوات العسكرية السوفييتية المعسكرة هناك، وتهديدها 

  .)5(بإطالق النار؛ إذا لم تمتثل القوات اإليرانية لألوامر الصادرة إليها بالتوقف

م أعلن الحزب الديمقراطي الكردي في 1945 عام) برديسم( كانون أول 15وفي 
التي ، )6(عن قيام الجمهورية الشعبية الكردية، الغربية وبحضور الضباط السوفييت )أذربيجان(

وقعت ، م1946 عام) أبريل( نيسان 23وفي ، بعد حوالي أربعة أشهر )أذربيجان(انفصلت عن 
وفي ذلك العام رفض االتحاد ، تحالف عسكريمعاهدة صداقة و )أذربيجان(الحكومة الكردية مع 

                                                        
 . 459العالم اإلسالمي، ص: هر، عالء طا؛ 21المساعدات األمريكية، ص: لمى حداد، س )1(

من أبرز القوى السياسية التي ظهرت في إيران بعد الحرب العالميـة الثانيـة، زاول نـشاطاً                : حزب تودة   ) 2(
واسعاً بعد سقوط رضا شاه، وبعد إطالق سراح أكثر من خمسين ماركسياً وزعيمـاً نقابيـاً، وأثـر عـودة                    

ث لجئوا مع أنصارهم ومؤيديهم إلى عمل دعائي تنظيمي نشط في معظم            الماركسيين المنفيين من الخارج، حي    
  ). حزب الجماهير اإليرانية(المناطق اإليرانية، أطلقوا عليه اسم حزب تودة إيران، 

قـصة الخلـيج،    : ؛عبد الـساتر، لبيـب      91-90إيران في سنوات الحرب، ص    : سلمان، عبد الهادي كريم     (
 ). 164ص

؛ 160، ص1التـاريخ الدبلوماسـي، ج  . : ب. دروزيـل، ج ؛ 68مدافع آية اهللا، ص : مد حسنين   هيكل، مح  )3(
 . 30من الحرب الباردة حتى الوفاق، ص: باون، كولن، وبيتر، موني 

 . 160، ص1التاريخ الدبلوماسي، ج. : ب. دروزيل، ج؛ 459العالم اإلسالمي، ص: ، عالء طاهر )4(

؛ 160، ص 1التاريخ الدبلوماسي، ج  : . ب. ؛ دروزيل، ج  124صإيران ماضيها وحاضرها،    : ولبر، دونالد    )5(
 . 38حراس الخليج، ص. : بالمر، مايكل أ

(6) Fernau,F. W. : Moslems on the March, P. 177.  
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يقضي بانسحاب القوات السوفييتية من ، )1( بريطانياًالواليات المتحدة األمريكيةالسوفييتي اقتراحاً 
  . )2(مبرراً لعدم االنسحاب، م1921 عام) فبراير( شباط 26إيران؛ مستندة على حقوق معاهدة 

  
  ) :أذربيجان(تية في ممارسات السوفي الموقف األمريكي من ال-2

 ضغوطها على االتحاد السوفيتي؛ لالنسحاب من الواليات المتحدة األمريكيةمارست 
باإلضافة إلى دعم إيران ، وتنوعت تلك األساليب ما بين المراسالت الدبلوماسية والتهديد، إيران

  . )3(في مجلس األمن
   : واالتحاد السوفيتيةالواليات المتحدة األمريكي المراسالت الدبلوماسية بين -أ

، مما دفع الواليات المتحدة األمريكيةعم الغضب الكثير من األوساط السياسية السيما 
كانت إيران حليفتنا : "قال فيها ) جيمس بيرنز(لكتابة رسالة إلى وزير خارجيته ) ترومان(بالرئيس 

 ماليين األطنان من في الحرب، كما كانت حليفة روسيا أيضاً، ووافقت إيران على حرية مرور
األسلحة والذخائر واإلمدادات عبر أراضيها من الخليج إلى بحر قزوين، ولوال تلك اإلمدادات التي 

  . )4(" ، لمنيت روسيا بهزيمة نكراءالواليات المتحدة األمريكيةقدمتها 

 )5(في ذلك الوقت تسربت أخبار المهمة السرية التي كان يقوم بها نورمان شوارزسكوف لكن
للكثير من النقد ) بيرنز(في إيران، وأصبحت القصة معروفة لدى الجميع بما فيهم موسكو وتعرض 

هل " خاصة من قبل المعارضة األمريكية في الداخل، وتساءل أحد الكتاب في صحيفة دولية 
ستخضع القضية اإليرانية لألمم المتحدة بعد تلك الفضيحة؟ إن الواليات المتحدة ال تدخل محكمة 

  . )6("لرأي العام بأيد نظيفة ا
                                                        

كان البريطانيون واألمريكيون يعملون معاً، في منطقة الخليج العربي، فقد أشارت الوثائق البريطانية، إلـى               ) 1(
نهما في إيران، ومقابالت متكررة بين الملحق العـسكري األمريكـي والمنـدوب الـسياسي               تنسيق العمل بي  

أمـن  : العجمي، ظـافر محمـد      . (البريطاني في إيران؛ بهدف متابعة التحركات السوفيتية في جنوب إيران         
 ).257الخليج، ص

 . 161، ص1، جالتاريخ الدبلوماسي. : ب. ؛ دروزيل، ج460العالم اإلسالمي، ص: طاهر، عالء ) 2(

أعضاء غير دائمين، تنتخـبهم الجمعيـة       ) عشرة(أعضاء دائمين، ومن    ) خمسة(يتكون من   : مجلس األمن   ) 3(
العامة لمدة عامين، وقرارات المجلس قوة إلزامية ال تتوفر لغيره من فروع األمم المتحـدة، وتلـك الـسلطة                   

موسوعة : الكيالي، عبد الوهاب، وآخرون  (.الملزمة ليست شاملة ومطلقة، بل قاصرة على شؤون حفظ السلم         
 ). 319-318، ص1السياسة، ج

  ؛30من الحرب الباردة حتى الوفاق، ص: باون، كولن، وبيتر، موني ) 4(
Hillman,William and Truman,Harry : Mr. President, P. 23؛ Pach Jr. , Chester J.: Arming 
the Free World, P. 94. 

في تشكيل البوليس الحكومي اإليراني بتقنيات حديثة قـادرة علـى إخمـاد        ) وارزسكوفش(تمحورت مهمة   ) 5(
السيما في شمال إيران، وقبلت الحكومة اإليرانية أن        ، أعمال العنف والشغب وقمع الخارجين عن سياسة الدولة       

 ).Robertson, David : Sly and Able, P. 463. (قائداً لقوات الجندرمة اإليرانية) شوارزسكوف(يكون 
(6) Robertson, David : Sly and Able, P. 465.  
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، م1945 عام) ديسمبر( كانون أول 23في ، رد ستالين على وزير الخارجية بيرنز
إنه ال أحد يمتلك سبباً ليستحي؛ إذا رفعت قضية انسحاب القوات السوفييتية من ": بقوله

 من الواليات وأضاف ستالين أن االتحاد السوفييتي لم يطلب، )1(إلى األمم المتحدة )أذربيجان(
  . )2("المتحدة سحب قواتها من إيران

وأخبره أنه يود ، )3(بستالين) بيرنز(التقى ، م1945عام) ديسمبر(  كانون أول30وفي 
 واالتحاد السوفييتي تودان الواليات المتحدة األمريكيةوأنه متأكد من أن ، التحدث عن إيران

وعدم جعل الموضوع على رأس جدول ، وضع حد للحرج السوفييتي حيال القضية اإليرانية
بالتعاون اإليراني مع أمريكا في ) ستالين(وذكّر ، أعمال النقاش في األمم المتحدة الشهر القادم

والتي كانت تلعب دور الوسيط في إيصال المدد إلى االتحاد السوفييتي ، الحرب العالمية الثانية
 وأن عليه احترام حرية واستقاللية تلك وذكره باالتفاقية الثالثية حول إيران، أثناء الحرب

  . )4(لكن ستالين ربط احتالل شمال إيران بحماية حقول النفط في باكو، المناطق

بالنسبة : "في معرض تذكيره بالتعاون اإليراني السوفيتي، بقوله ) بيرنز(ورد على 
يرانيون على دحر للتعاون اإليراني مع االتحاد السوفييتي فهو صحيح، فقد تعاون السوفييت واإل

، وقصد بذلك التدخالت "وأضاف أنه منذ نهاية الحرب طف الكثير من الماء تحت الجسر"عدوهم 
  .)5(سرية في إيرانال

                                                        
م؛ بعد أن صدقت 1945عام) أكتوبر( تشرين أول24ُأعلنت رسمياً بعد الحرب العالمية الثانية، في        : األمم المتحدة   ) 1(

فـي مجلـس    الواليات المتحدة واالتحاد السوفيتي وبريطانيا وفرنسا والصين، وهي الدول الدائمة           : على الميثاق   
حفظ السلم واألمن الدولي، وإنماء العالقات الدولية بين األمم على أساس حق تقرير المصير              : األمن، من أهدافها    

والمساواة بين الشعوب، وتحقيق التعاون الدولي، وعضوية األمم المتحدة متاحة لجميع األمم، التي تقبل االلتـزام                
 ).316-315، ص1موسوعة السياسة، ج: اب، وآخرون الكيالي، عبد الوه. (بميثاق األمم المتحدة

(2) Robertson, David : Sly and Able, P. 465.  
إنه ليس مستعداً  : " منزعج بصورة متزايدة؛ بسبب سلوك االتحاد السوفيتي، إال إنه قال           ) جيمس بيرنز (كان  ) 3(

، وعلى ما يبدو اتفق سـتالين       "ألمريكيةبعد للتخلي عن الجهود المبذولة للتوصل إلى حل للخالفات السوفيتية ا          
سافر بيرنز إلى موسكو، وعلى ما يبدو، كان قادراً على          ، م1945عام  )ديسمبر(معه في ذلك، ففي كانون أول     

تسوية خالفاته مع السوفييت، فقد وافق ستالين على تمثيل رمزي لألحزاب الموالية للغرب فـي الحكومـات                 
إن : " د السوفيتي في كل من رومانيا وبلغاريا، وفي المقابل، قـال بيرنـز              الشيوعية التي يهيمن عليها اإلتحا    

، كما وافق وزراء الخارجية أيضا على عقد مـؤتمر؛ السـتكمال            "أمريكيا مستعدة لالعتراف بتلك الحكومات    
  . م1946عام ) مايو(معاهدات السالم في باريس ابتداء من أيار

(Powaski, Ronald E. : The Cold War, P. 68).  
(4) Klinghoffer, Arthur Jay : The Soviet Union & International Oil Politics, P. 125؛ 
Robertson, David : Sly and Able, P. 465. 
(5) Robertson, David : Sly and Able, P. 465.  
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يشكل خطراً على ، فقد أدرك السوفييت أن التواجد األمريكي والبريطاني في إيران 
ح السوفيتية مقابل وبالتالي مطالبته باالنسحاب تعني ضرب المصال، مصالحه في المنطقة

  . استمرار سيطرة أمريكية بريطانية في إيران

تبادلت أمريكا واالتحاد السوفييتي نوعاً من الصراع ، م1945وهكذا مع نهاية العام 
) بيرنز(ومن ناحية ، فكان ستالين مع ثواره الخارجين على طهران وهم حزب تودة، داخل إيران

  .)1 ( يؤديها في طهرانالتي كان) شوارزسكوف(كانت هناك مهمة 
  

   : في تحريض إيران لتقديم شكوى لألمم المتحدةالواليات المتحدة األمريكية دور -ب
 الحكومة اإليرانية على تقديم الشكوى لمجلس األمن الواليات المتحدة األمريكيةحرضت 

اد السوفيتي ضد االتحاد السوفييتي بدعوى التمادي السوفيتي في األراضي اإليرانية مطالبة االتح
 الواليات المتحدة األمريكيةللسفير اإليراني دعم ) بيرنز(وأكد ، )2(باالنسحاب من أراضيها

 كانون 2 في الواليات المتحدة األمريكيةالسيما بعد مطالبة السفير اإليراني ، للقضية اإليرانية
، يران في ذلك الطرح ستدعم إالواليات المتحدة األمريكيةتأكيدات بأن ، م1946عام )يناير(ثانٍ 

، أن الحكومة األمريكية ال تستطيع أن تعطي تكيداً مباشراً إليران ضد السوفييت" لكنه وضح 
لكنها تتماشى مع روح القوانين المدرجة ، فالحكومة األمريكية تجمعها عالقة حميمة مع البلدين

  . )3(في األمم المتحدة

) يناير( كانون ثانٍ 19جلس األمن، في وبناء على ذلك الدعم قدمت إيران الشكوى إلى م
، وطلب الممثل اإليراني لدى األمم المتحدة آنذاك من مجلس األمم فتح جلسة استماع )4 (م1946عام

؛ لكن مجلس األمن قرر أن تحل )5(مفتوحة حيال رفض االتحاد السوفييتي االنسحاب من إيران
يرانية، وأن تخطرا مجلس األمن بنتائج المشاكل بين الطرفين، عبر مفاوضات ثنائية سوفيتية إ

  . )6(المفاوضات، واستبقى لنفسه الحق في المطالبة بمعلومات سير تلك المفاوضات

                                                        
(1) Robertson, David : Sly and Able, P. 465.  
(2) David S. Painter : The Cold War, P. 98. 
(3) Robertson, David : Sly and Able, P. 466. 

من الحرب الباردة حتى : باون، كولن، وبيتر، موني ؛ 55السياسة األمريكية، ص : م حمد   آل ثاني، منى سحي    )4(
  ؛124إيران ماضيها وحاضرها، ص: ؛ ولبر، دونالد 30الوفاق، ص

Powaski, Ronald E. : The Cold War, P. 62.  
(5) Robertson, David : Sly and Able, P. 466.  

؛ دروزيـل،   460العالم اإلسالمي، ص  : طاهر، عالء   ؛  125إيران ماضيها وحاضرها، ص   : د  ولبر، دونال  )6(
  ؛161، ص1التاريخ الدبلوماسي، ج. : ب. ج

Powaski, Ronald E. : The Cold War, P. 62.  
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 دفعت إيران باتجاه تقديم شكواها إلى األمم المتحدة؛ الواليات المتحدة األمريكيةويبدو أن 
الواليات ة فقط، وبذلك تفقد بسبب قلقها من تسوية الوضع اإليراني من خالل الوساطة البريطاني

  .  مخططاتها للتواجد في إيران، وذلك ما ظهرت مؤشراتهالمتحدة األمريكية

ألن أي تأجيل لرفع الشكوى اإليرانية إلى مجلس األمن ربما يعطي بريطانيا وقتاً كافياً 
أو ، اإليرانيةللتفاوض مع الحكومة اإليرانية، بشأن عقد صفقة نفطية تأثراً باالتفاقية السوفييتية 

الواليات المتحدة يطول المكوث السوفييتي في إيران؛ مما يحذو بالمجتمع الدولي بمطالبة 
 عن حماية مصالحها الواليات المتحدة األمريكية بسحب قواتها من إيران، فتعجز بعدها األمريكية

ريطانية محل فبدون اللجوء العاجل إلى األمم المتحدة ربما تحل السياسة الب، النفطية هناك
  . )1(السياسية األمريكية، وتكون الحكومة البريطانية هي حامية النفط البديلة 

وتبين صحة ذلك؛ ألن الحكومة السوفيتية حققت في الخفاء نجاحاً دبلوماسياً مع بريطانيا 
وحصلت على موافقة الحكومة اإليرانية بالحصول ، من جهة ومع النظام اإليراني من جهة ثانية

 Dean(ذلك بعد اتصال نائبه دين اشيسون ) بيرنز(، حيث أدرك )2(امتيازات نفطيةعلى 

Acheson()3( كانون ثانٍ 3، في )وإبالغه بأن السفير البريطاني لدى ، م1946عام ) يناير
 حث الواليات المتحدة األمريكية أتاه ظهيرة ذلك اليوم؛ للطلب من الواليات المتحدة األمريكية

تقديم شكواها إلى مجلس األمن، وكرر القول أكثر من مرة على ضرورة عقد إيران على عدم 
  . )4(جلسة مفاوضات بين السوفييت واإليرانيين، قبل تقديم الشكوى إلى األمم المتحدة

وبذلك ظهر للسياسة األمريكية أن جميع األطراف المتواجدة في إيران، تعمل على 
 بناء الواليات المتحدة األمريكية أساس ذلك بدأت حماية مصالحها والهيمنة على إيران، وعلى

  . خططها
  

                                                        
(1)Robertson, David : Sly and Able, P. 467.  
(2) Powaski, Ronald E. : The Cold War, P. 62.  

 م، وهو سياسي أمريكي هام من الحزب الـديمقراطي، تـولى منـصب        1893ولد في عام    : دين أشيسون   ) 3(
وجـاءت  .  م، ضمن حكم الرئيس األمريكي هاري ترومان   1953 - 1949وزارة الخارجية في بالده ما بين       

حوري الذي قام به في بناء السياسة الخارجية األمريكية زمن الحـرب البـاردة،          أهمية أشيسون من الدور الم    
دوراً  في إقامة التحالف الغربـي المنـاوئ للكتلـة           ) أشيسون(وقد لعب   . عقب انتهاء الحرب العالمية الثانية    

  . م1971الشرقية التي تزعمها االتحاد السوفييتيآنذاك، ثم توفي في عام
(Draper, Theodore: A Present of Things past, P. 47; Olson,James S.: Historical 
Dictionary, P. 1-2).  
(4) Robertson, David : Sly and Able, P. 467.  
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  ) : قوام السلطنة(التهديدات السوفيتية إليران في عهد حكومة  -3
؛ نتيجة األزمة مع )1(م استقال رئيس الوزراء اإليراني1946عام) يناير( كانون ثانٍ 22في 

، وهو ما عد خطًأ، ألنه مواٍل )2(وشكلت حكومة جديدة برئاسة قوام السلطنة، االتحاد السوفييتي
لحزب تودة، وتحفظ على تعيينه الغرب؛ كونه أكثر صداقة مع السوفييت من سابقه، فقد أعلنت 

، )3(الحكومة السوفييتية أنها ترغب في استضافته في موسكو؛ للنقاش حول الخالف بين البلدين
) فبراير( شباط 19من ، ك حوالي الشهر، وأقام هنا)4(إلى االتحاد السوفييتي)قوام السلطنة(فسافر 
م؛ للتفاوض على ضرورة انسحاب القوات السوفييتية من 1946 عام) مارس( آذار 11إلى 
  .)6)(5(إيران

 وأثناء اللقاء وجه السوفييت تهديداً شديد اللهجة لقوام، إما االعتراف باستقاللية الدولة 
ة سوفيتية تكون غالبية األسهم فيها لصالح الشيوعية في أذربيجان، وإنشاء شركة نفطية إيراني

السوفييت، وتطوير خطوط استيراد النفط اإليراني، وإما ستبقى القوات السوفيتية في إيران، وقد 
  . )7(في إقناع القيادة السوفيتية بسحب قواتها )قوام السلطنة(فشل 

                                                        
 ). 460العالم اإلسالمي، ص: طاهر، عالء . (كان رئيس الوزراء في ذلك الوقت هو حكيم ) 1(

 تحت االحتالل السوفيتي، ومالك ثري لمزارع شاي، يعـد مـن           القابع) جيالن(ولد في إقليم    : قوام السلطنة   ) 2(
أنصار الدستورية، من معارضي ساللة بهلوي الملكية؛ مما دفع به إلى المنفى إلى أن تنازل الشاه عن قـرار                   

 كانون  27نفيه ثم أعاده إلى البالد، كان على عالقة ودية مع السوفييت، ثم تولى رئاسة الوزارة اإليرانية في                  
إثر التوسع السوفيتي في أذربيجان، وفشل الحكومة اإليرانية حل الخالف مع القوات            ، م1946عام  ) يناير (ثانٍ

فور توليه منصبه أنه سيتخذ عكس سياسة مـصدق حيـال مـسألة الـنفط            ) أحمد قوام (السوفيتية، وقد أعلن    
قامت هنالك ، قب ذلك اإلعالن اإليراني، وأنه سيسعى للحصول على تسوية للنزاع حول النفط مع بريطانيا وع           

أعمال شغب عنيفة في طهران، وذلك احتجاجاً على أي تسوية قد تُعقد مع بريطانيا؛ مما أضطر أحمد قـوام                   
  . إلى االستقالة بعد أربعة أيام فقط من تولي ذلك المنصب

(Powaski, Ronald E. : The Cold War, P. 62; Ford , Alan W.: The Anglo-Iranian Oil, P. 
213; Lytle, Mark Hamilton : The Origins of the Iranian-American Alliance, P. 29).  

  ؛460العالم اإلسالمي، ص: ر، عالء طاه؛ 161، ص1التاريخ الدبلوماسي، ج: . ب. دروزيل، ج) 3(
Powaski, Ronald E. : The Cold War, P.62 ؛ Robertson, David : Sly and Able, P. 469. 

أرسل الشاه قبل ذلك شقيقته أشرف إلى موسكو؛ للتفاهم حول إقليم أذربيجان عقب انتهاء الحـرب العالميـة            ) 4(
 ). 27التاج اإليراني، ص: جانو، أسيمة . (الثانية مباشرةً، لكن جهود أشرف فشلت مع االتحاد السوفيتي

كما أعربوا عن استعدادهم أيضا لقبول      ، فط  جدد السوفييت طلبهم أثناء الزيارة، بالحصول على امتيازات الن        ) 5(
 . وقد رفضت إيران ذلك الطلب. سيطرة كبرى على شركة سوفيتية إيرانية مشتركة للنفط

(Klinghoffer, Arthur Jay: The Soviet Union & International Oil Politics, P. 125).  
  ؛460العالم اإلسالمي، ص: ر، عالء طاه) 6(

Powaski, Ronald E. : The Cold War, P. 62.   
  ؛460العالم اإلسالمي، ص: طاهر، عالء ) 7(

Powaski, Ronald E. : The Cold War, P.62؛ Robertson, David : Sly and Able, P. 469. 
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م جلت 1946عام) مارس( آذار 2في ، لالتحاد السوفيتي )قوام السلطنة( زيارة خاللو
دون أي بادرة انسحاب من ، الجيوش األمريكية والبريطانية عن إيران عدا الجيوش السوفييتية

الزج برسالة احتجاج ) حسين عالء(مما حذا بالسفير اإليراني لدى واشنطن ، قبل السوفييت
ت العسكرية السيما بعد التهديدا، )1(بعد اطالع سكرتير الدولة األمريكي عليها، لالتحاد السوفييتي

  . التي قام بها االتحاد السوفيتي

وبالتحديد في ، خمس عشرة كتيبة سوفيتية بالدخول إلى شمال إيران) 15(فقد قامت 
، م؛ لتعزيز قواتها القائمة على احتالل ذلك الجزء1946عام)مارس(  آذار4في ، منطقة أذربيجان

من  )قوام السلطنة(ـبتهديد مباشر ل، م1946عام) مارس( آذار15واتبعها المبعوث السوفييتي في 
، األمر الذي سيجلب عواقب وخيمة على إيران، أن يقدم المزيد من الشكاوى إلى مجلس األمن

  . )2(وذلك في المقابلة التي تمت بينها

، شكواها لألمم المتحدة رغم تقديم إيران، وبذلك ظهر أن التهديدات السوفيتية استمرت
  .  حتى تلك المرحلة لم تشكل أي أهمية؛ بسبب صيغتها الدبلوماسيةويبدو أن الضغوط األمريكية

   : من التهديدات السوفيتيةالواليات المتحدة األمريكيةموقف  -أ
التي قطعها مروراً باالتحاد السوفيتي لمقابلة ، رتب خالل رحلته)قوام السلطنة(كان 

 وخالل اللقاء طلب السفير، رانالسفير األمريكي في إي) واالنس موراي(لقاء آخر مع ، ستالين
  . )4) (3( لهالواليات المتحدة األمريكيةووعده بدعم ، الثبات)قوام السلطنة(األمريكي من 

، ، وتأكدت شكوكه تجاه السوفييتالواليات المتحدة األمريكيةإلى ) بيرنز(وعندما عاد 
 بين قوام والسوفييت، بعد وصول تقارير السفارة األمريكية في موسكو، عن المقابلة التي تمت

م، برقية عن 1946عام )مارس(  آذار4أيضاً في ) بيرنز(والتهديد السوفيتي له، وبعد تلقي 

                                                        
  ؛ 460العالم اإلسالمي، ص: ر، عالء ؛ طاه161، ص1التاريخ الدبلوماسي، ج. : ب. دروزيل، ج) 1(

Blake, Kristen : The U. S- soviet confrontation in Iran, P. 35.   
(2) Blake, Kristen : The U. S- soviet confrontation in Iran, P.36 ؛ Matthew,Ghazarian 
and Esdaile,James : The Iranian Withdrawal Crisis, P. 54 

 أركان الحرب المشتركة األمريكية عن      لو قدر لإليرانيين أن يروا المذكرة التي أعدها بعد عدة شهور رئيس           ) 3(
أهمية إيران ألمريكيا، الطمأنوا بخصوص تلك النقطة، وأدركوا أن في انتظارهم اهتماماً كبيراً أكبر مما كانوا           

إيران مصدر للنفط، وذات أهمية إستراتيجية بالغة ألمريكيا، ومـن وجهـة            : " يريدون، فقد ذكر التقرير أن      
منطقة تعطيهم فرصاً للقيام بعمليات للتعويض، أو بعملية لحماية الـنفط التـي تـديرها               النظر الدفاعية، فإن ال   
هيكـل،  . (، وأوصى التقرير بتزويد إيران باألسلحة والمواد الحربية غيـر الهجوميـة         "أمريكيا في السعودية    

 ). 71-70إيران بين التاج والعمامة، ص
(4) Blake, Kristen : The U. S- soviet confrontation in Iran, P. 35.  
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، أرسل برقية إلى وزير الخارجية )1(اإلمدادات والقوات السوفيتية التي ُأرسلت ألذربيجان
ثم ، )2(يرانيةالسوفيتي، مطالباً بإيضاح نواياهم بخصوص إيران، واالنسحاب من األراضي اإل

  . )3(اتخذ بعد ذلك التبليغ عرض جوهر تلك المالحظة للصحافة دون انتظار الرد السوفيتي

وكما ، فقد ظهر تحرك القوات السوفيتية عبر شمال إيران، كجزء من جهد منسق للهجوم
كان المطلوب من إيران أن تتفاوض مع روسيا، بينما المدفع " في وقت الحق ) ترومان(كتب 

  . )4(" إلى رأسها مصوب

البرقية، قام اثنان من مساعديه برسم خريطة ) بيرنز(كذلك في نفس الليلة التي وصلت 
) بيرنز(ألذربيجان، معلمة بأسهم تشير إلى حركة تنقالت القوات السوفيتية في المنطقة، فعرف 
كتركيا : توجهات السوفييت، ووجهة كل سهم، فقد أشارت األسهم إلى المناطق الغنية بالنفط 

إن السوفييت بدُأوا اآلن : "بقوله ) بيرنز(، وقد صرح )5(والعراق وطهران والجنوب اإليراني
أما اآلن فسوف : "، وقال أيضاً )6("بإضافة غزو عسكري إضافة إلى غزوهم السياسي في إيران

 للتأكيد وعاء الدبلوماسية ووعاء القوة العسكرية؛: ، وقصد بالوعاءين "نعطيها لهم في وعاءين 
  . )7(على الحق اإليراني في تقديم شكواها إلى األمم المتحدة

يستطيع المرء أن : " ، فيما بعد )9) (8()تبريز(وفي ذلك كتب نائب القنصل األمريكي في 
  . )10("م1946عام ) مارس( آذار4إن الحرب بدأت في : يقول بأمانة 

                                                        
(1) Robertson, David : Sly and Able, P. 469؛ Matthew, Ghazarian and Esdaile, James: 
The Iranian Withdrawal Crisis, P. 54.  

  ؛ 38حراس الخليج، ص. : بالمر، مايكل أ) 2(
Pach Jr. , Chester J. : Arming the Free World, P. 94.  
(3) Lytle, Mark Hamilton : The Origins of the Iranian-American Alliance, P. 310.  

 . 38حراس الخليج، ص. : بالمر، مايكل أ) 4(

(5) Robertson, David : Sly and Able, P. 470 ؛Chace, James : Dean Acheson, P. 7.  
(6) Lytle, Mark Hamilton : The Origins of the Iranian-American Alliance, P. 311.  
(7) Chace, James : Dean Acheson, P. 7 ؛ Pach Jr. , Chester J. : Arming the Free World, 

P. 94 ؛Robertson, David : Sly and Able, P. 473.   

من أهم المدن اإليرانية، وتُعد من أكبر مدن أذربيجان التي تحتل مكاناً على مقربة من الحدود مـع                  : تبريز  ) 8(
 ). 357، 353، ص5الموسوعة الجغرافية، مج: وهيبة، محمد عبد الفتاح، وآخرون . (تركيا وأرمينيا

  ). Robert Rousseau(في ذلك الوقت هو روبرت روسو) تبريز(كان نائب القنصل األمريكي في ) 9(
 ). 39حراس الخليج، ص. : بالمر، مايكل أ (

 . 39حراس الخليج، ص. : بالمر، مايكل أ) 10(



 -45-

) مارس( آذار8فييتي، في تحاد السو رسالة أخرى لالالواليات المتحدة األمريكيةثم أرسلت 
، مطالبة تفسير ما حدث لكن االتحاد السوفييتي لم يجيب، علماً بأن السوفييت لم يكونوا )1(م1946عام

  . )2(قد ردوا على البرقية األولى التي أرسلها بيرنز

 عام) مارس( آذار 11من زيارته لالتحاد السوفييتي، في ) قوام السلطنة(فور عودة  لذلك
 سوف تدعمه دعما كامالً، في الجلسة التالية الواليات المتحدة األمريكيةأن ) : بيرنز(م، أبلغه 1946

، وأكد على ذلك عندما ذهب أحد )3() مارس( آذار 25لألمم المتحدة، والتي ستعقد في نيويورك في 
) مارس( آذار15ي ، ف)واالنس موراي(لمقابلة السفير األمريكي في إيران ) قوام السلطنة(مستشاري 

بمقابلة المستشار اإليراني، حيث أخبره ) بيرنز(السيد ) موراي(م؛ لطلب النصح، وأخبر 1946عام
 ستدعمه في كل الواليات المتحدة األمريكيةبأن )قوام السلطنة(أن عليه مواصلة تأكيداته ل) : بيرنز(

  . )4(م لألمم المتحدةالمواقف، وأن يحث اإليرانيين بقوة على ترك ترددهم وإخضاع قضيته

بتحريض ودعم إيران لتقديم شكوى لألمم المتحدة؛ بل إنه قام رداً على ) بيرنز(لم يكتف  و
تلك التهديدات السوفييتية، بإطالق حملة عرفت فيما بعد بحملة الدبلوماسية العامة، بحيث ركزت 

زيز القوات السوفييتية وسائل اإلعالم العالمية على القوات اإلضافية التي وصلت إيران؛ لتع
الموجودة أصالً في البالد، األمر الذي أحدث ضجة دولية، وكثيراً من االهتمام اإلعالمي، السيما 

  . )5(عند وسائل اإلعالم، وخاصة األمريكية والبريطانية

يشعل الثورة، وأن قواته  أن االتحاد السوفيتي: ينفذ أوامر ترومان، الذي رأى ) بيرنز(كان 
 صديقة وحليفة هي إيران، وال يخامره شك في أن االتحاد السوفيتي يعتزم غزو تركيا على أرض

ومضائق البحر األسود والبحر المتوسط، فإن لم يواجه بقبضة حديدية، ولغة قاسية، فإن الحرب 
  . )6(تكون قيد اإلعداد، وال يفهم السوفييت إال لغة واحدة، هي كم فرقة عسكرية لديك؟

                                                        
لقاء على مستوى عاٍل مع كبار المسئولين في الدولة؛ للبحث في كيفية التعامل مع األزمـة     ) أشيسون(ترأس  ) 1(

إن : "وبعدها قال بحزم    ، عن رأيه إال بعد أن استمع للجميع، حول تلك القضية         ) أشيسون(اإليرانية ولم يفصح    
 ولكن الطريق سوف يكون مـسدوداً، إذا لـم   علينا أن ندعو موسكو تعلم أننا على وعي بتحركاتهم في إيران، 

، التي أبرقت إلى السوفييت في نفس )أشيسون(رسالة ) كينان(حيث نقل ، "تكن موسكو تود تفادي حسم المسالة     
  . يوم االجتماع، والتي طالب فيها توضيحاً لتحركات القوات السوفيتية اإلضافية إلى داخل إيران

(Chace, James : Dean Acheson, P. 7).  
(2) Blake, Kristen : The U. S- soviet confrontation in Iran, P. 35؛ Lytle, Mark Hamilton 
: The Origins of the Iranian-American Alliance, P. 311.  
(3) Robertson, David : Sly and Able, P. 471.  
(4) Blake, Kristen : The U. S- soviet confrontation in Iran, P. 36 ؛ Pach Jr. , Chester J.: 
Arming the Free World, P. 94. 

  ؛460العالم اإلسالمي، ص: ر، عالء طاه) 5(
Robertson, David : Sly and Able, P. 471.   

  ؛256أمن الخليج، ص: العجمي، ظافر محمد ) 6(
Hillman,William and Truman,Harry : Mr. President, P. 23.  
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وأخبر الممثل األمريكي ،  نداء إلى مجلس األمنيات المتحدة األمريكيةالوالثم أصدرت 
 ترغب بوضع القضية اإليرانية الواليات المتحدة األمريكيةلدى األمم المتحدة مجلس األمن بأن 

) حسين عالء(وطالب السفير ، على رأس جدول أعمال مجلس األمن خالل اللقاء المرتقب
حيث عاود مجلس ، م1946عام) مارس(  آذار25األمن بتاريخ بعرضها للنقاش في أجندة مجلس 

  . )1(األمن مناقشة القضية من جديد

 إلى إتباع الواليات المتحدة األمريكيةدفعت ، وهكذا فإن التدخالت العسكرية في إيران
  . ورفض االنسحاب، السيما بعد استمرار التعنت السوفيتي، سياسة أكثر شدة مع السوفييت

  

 : ألمريكي إليران في األمم المتحدة الدعم ا -ب
 على دعم إيران في هيئة األمم المتحدة، وطالبت الواليات المتحدة األمريكيةعملت 

وقد انتهجت  إيران، من االنسحاب السوفييتي االتحاد  خالل مجلس األمنالواليات المتحدة األمريكية
 عن وأعربت إيران، شمال في لسوفييتيا العسكري مسلكاً متشدداً في مجلس األمن من قضية التواجد

 على أصروا السوفييت لكن شرط، وال قيد بال القوات السوفييتية انسحاب إكمال ضرورة على تصميمها

  . )2(إيران من لالنسحاب الرافض موقفهم

أنه سوف يقود مسألة نقاش الدعم األمريكي للقضية اإليرانية، عندما ) : بيرنز(وأعلن 
الواليات المتحدة ثم أرسل رسالة إلى ممثل ، م 1946عام) مارس( آذار25في يجتمع مجلس األمن 

 تحترم أي قرار الواليات المتحدة األمريكيةأن :  لدى الشركات اإليرانية للبترول، مفادها األمريكية
س نف) بيرنز(، ثم أرسل )3(إيراني في عدم بيع البترول اآلن حتى يتم تطبيق كل بنود االتفاقية الثالثية

م، للسفير األمريكي في طهران يحثه على منع الشركات 1946عام) مارس( آذار24الرسالة في 
األمريكية النفطية من التفاوض مع الحكومة اإليرانية اآلن؛ ألن األمر سابق ألوانه؛ بسبب الظروف 

  . )4(المحيطة

 ثالث رسائل من) قوام السلطنة(تلقى ، م1946عام)مارس(  آذار24وفي نفس يوم 
، أن القوات السوفييتية سوف تنسحب بعد ستة أسابيع من إيران : أولها، االتحاد السوفييتي

أما الرسالة ، فكرة إقامة شركة نفط إيرانية سوفيتية تكون األسهم األكثر فيها للسوفييت : والثانية
                                                        

  ؛460العالم اإلسالمي، ص: ، عالء  طاهر؛630، االنطالق من الماضي، صديغلر )1(
Blake, Kristen : The U. S- soviet confrontation in Iran, P. 36. 

 آل ؛19المـساعدات األمريكيـة، ص  : سلمى  حداد،  ؛  314عالقات السورية اإليرانية، ص   ال: بهلوان، سمر    )2(
 . 55يكية، صالسياسة األمر: ثاني، منى سحيم حمد 

(3) Robertson, David : Sly and Able, P. 473.  
(4) Robertson, David : Sly and Able, P. 473.  
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) سلطنةقوام ال(وقد قبل ، فهي أن السوفييت سوف يساهمون في إنهاء مشكلة أذربيجان : الثالثة
مشكلة ) أذربيجان(لكنه رفض الثالثة؛ بحجة أن مشكلة ، محتوى الرسالتين األولى والثانية

  آذار24وبدأت القوات السوفيتية في ، )1(وأن على الحكومة اإليرانية أن تحلها بنفسها، سطحية
 . )2(باالنسحاب من المنطقة، م1946عام  )مارس(

كما خطط لها ، م1946عام) مارس(  آذار25لذلك عندما عقدت جلسة مجلس األمن في 
وبموجب ذلك يجب ، )3(إن االتحاد السوفييتي وإيران توصال إلى اتفاقية : قال المبعوث السوفييتي

وأن تُحل القضية باتفاق ثنائي بين االتحاد ، شكوى السيد حسين عالء من أجندة مجلس األمن رفع
، مم المتحدة ذكر أنه ال يعلم شيئاً عن االتفاقيةلكن الممثل األمريكي لدى األ، السوفييتي وإيران

  .)4(وأنه ال بد من نقاش المسالة في تلك الجلسة

 قضيته، وقاد بنفسه الوفد األمريكي لدى) بيرنز(م عرض 1946عام) مارس( آذار 26وفي 

وعارض بشدة المطالب السوفيتية، بسحب القضية اإليرانية من أجندة مجلس األمن،  األمن مجلس
  . )5(غضون خمسة أو ستة أسابيع قواتها من إيران في سحب في ستبدأ أنها موسكو إعالن من لرغمبا

م، وإال فإن حكومته 1946عام) أبريل( نيسان 10طالب الموفد السوفييتي تأجيل القضية إلى 
لن تدخل في مفاوضات جديدة مع إيران، لكن مجلس األمن رفض، ووضع القضية اإليرانية على 

، وقرر بحق إيران في بسط سيطرتها على أذربيجان، )6()مارس( آذار27مة األعمال ليوم رأس قائ
  . )8(رفض القرار وغادر الجلسة غاضباً)7(لكن سفير االتحاد السوفيتي

                                                        
(1) Blake, Kristen : The U. S- soviet confrontation in Iran, P. 36.  
(2) Matthew,Ghazarian and Esdaile,James : The Iranian Withdrawal Crisis, P. 54.  

نجح قوام السلطنة بخداع السوفييت، من خالل وعدهم بإمكانية حصولهم على امتيازات التنقيب في معظـم                ) 3(
المناطق الشمالية، وتأكيداً لحسن نواياه، قام برفع الحظر على اجتماعات تودة، وصـادر الـصحف المعاديـة       

مدافع آية اهللا،   : ، محمد حسنين    هيكل. (للسوفييت، وأمر بالقبض على الشخصيات المعروفة بعدائها للسوفييت       
 ). 69ص

  ؛460العالم اإلسالمي، ص: ر، عالء طاه) 4(
Blake, Kristen : The U. S- soviet confrontation in Iran, P. 36.   
(5)Robertson, David : Sly and Able, P. 473- 474 ؛ Pach Jr. , Chester J. : Arming the Free 
World, P. 95.  
(6) Blake, Kristen : The U. S- soviet confrontation in Iran, P. 36.  

: العجمي، ظافر محمـد ). (Andrei Gromyko(كان السفير السوفيتي في ذلك الوقت هو اندريه غروميكو ) 7(
 ). 43تاريخ الواليات المتحدة، ص: ؛ دافيز، دانيال ف، ولنجر، نورمان 257-256أمن الخليج، ص

تـاريخ الواليـات   : ؛ دافيز، دانيال ف، ولنجر، نورمان 257-256أمن الخليج، ص: ر محمد  العجمي، ظاف ) 8(
 .43المتحدة، ص
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على موافقة ، م1946عام) مارس(  آذار29مصراً على موقفه؛ فحصل في ) بيرنز(ظل 
حول مجريات التفاوض مع ، لسوفييتيتقرير من االتحاد ا مجلس األمن بضرورة إرسال

 3اإليرانيين إضافة إلى إيضاح نية السوفييت االنسحاب من الشمال اإليراني في وقت ال يتعدى 
  . )1(م1946عام) أبريل( نيسان

بأن اإليرانيين  : )موراي(السيد ) قوام السلطنة(أبلغ ، م1946عام ) أبريل( نيسان4وفي 
مقابل  ،)مايو( أيار6يقضي بانسحاب السوفييت من إيران قبيل ، والسوفييت قد توصلوا إلى اتفاق

وأن مسالة إقامة شركة إيرانية سوفيتية ، )2(حصول االتحاد السوفييتي على امتيازات داخل إيران
أما المشاكل ، )3(في دورته القادمة، إلنتاج النفط سوف تعرض على المجلس اإليراني؛ لمناقشتها

من خالل إجراء مفاوضات مباشرة بين ، ان هي من سيحل تلك المشكلةالداخلية إليران فان إير
  . )4(لحل المشكلة األذربيجانية )أذربيجان(إيران و

نائب القنصل  في ذلك اليوم قدم، كما خطط مسبقاً) مايو(  أيار6مجلس األمن في  اجتمع
فقد ، شمال إيرانبأن القوات السوفييتية انسحبت بشكل كامل من  : األمريكي في تبريز تقريره

أن السوفييت بدءوا بالنزوح من ، م1946عام) مايو(  أيار6تلقى برقيتين في  قد) بيرنز(كان 
  . )5( ومعداتهم إلى االتحاد السوفييتيطهران وأنهم توجهوا بدباباتهم

فقد آثر ، )6(م تم التأكد من أن السوفييت انسحبوا من إيران1946) مايو( وفي أواخر أيار
بعدما حققت عقود شركات نفطية جديدة كانت أركانها قد صيغت من ، لسوفيتي االنسحاباالتحاد ا

  . )7(الذي طالب أن يدير االنتخابات في تلك المقاطعة، وبعد تركه لحزب تودة خلفه، تحت الستار

                                                        
(1) Robertson, David : Sly and Able, P. 474.  

كان لإلتحاد  ، وافق اإلتحاد السوفيتي على سحب قواته في مقابل إنشاء شركة سوفيتية إيرانية مشتركة للنفط             ) 2(
على مدى السنوات الــ   % 50 عاماً، وما نسبته 25، على مدار  %51 الشركة ما نسبته السوفيتي في تلك 

 .  التي تلي ذلك25
(Klinghoffer, Arthur Jay : The Soviet Union & International Oil Politics, P. 125).  

  ؛ 125صإيران ماضيها وحاضرها، : لد ولبر، دونا ؛460العالم اإلسالمي، ص: طاهر، عالء ) 3(
Pach Jr. , Chester J. : Arming the Free World, P. 95 . 

  ؛461العالم اإلسالمي، ص: ر، عالء طاه) 4(
Blake, Kristen : The U. S- soviet confrontation in Iran, P. 37.   
(5) Blake, Kristen : The U. S- soviet confrontation in Iran, P. 37 ؛ Robertson, David: Sly 
and Able, P. 474.  
(6) Blake, Kristen : The U. S- soviet confrontation in Iran, P. 38; Chace, James : Dean 
Acheson, P. 7.  

  ؛ 257أمن الخليج، ص: ، ظافر محمد العجمي) 7(
David S. Painter : The Cold War, P. 98. 
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) ديسمبر( كانون أول12في ) بيرنز(فأرسل برقية إلى ) تبريز(أما القنصل األمريكي في 
عندما ركبت "  )أذربيجان( له نجاح الدبلوماسية التي مارسها لدحر السوفييت من م، يصف1946عام

سيارتي وتجولت في الشوارع رأيت األعالم األمريكية ترفرف في كل مكان والكل يهتف تحيا 
  .)1( "الواليات المتحدة األمريكية

   

   :إيران بعد االنسحاب العسكري السوفيتي : ثالثاً
 تخطط الواليات المتحدة األمريكيةين إيران واالتحاد السوفيتي بدأت بعد عقد االتفاقية ب

السيما البند ، التي اعتبرتها خطرة على المصالح األمريكية في الخليج، لمنع تنفيذ بنود االتفاقية
واعتبروا أن تلك الخطوة تهديداً ألمنهم ، الخاص بتأسيس شركة نفطية إيرانية سوفيتية مشتركة

  . يما بعد اقتراب إيران من السوفييت من خالل العناصر اإليرانية الموالية لهاالس، )2(القومي
  :  السيطرة السوفيتية على أوضاع إيران الداخلية -1

للحصول على ، واصل االتحاد السوفيتي تشجيع المفاوضات بين إيران وأذربيجان
قوام (ولم يقبل ، ران إلى طه)3(وجاء رئيس الحكومة األذربيجانية بيشيفاري، تصديق المجلس

) يونيو(  حزيران14بادئ األمر مقترحاته؛ إال أن اتفاقاً وقع أخيراً بين الطرفين في  )السلطنة
% 25إقليماً يتمتع باستقالل ذاتي ويدفع إليران ) أذربيجان(على أن تكون  : نص، )4(م1946 عام

وللقوى الشيوعية ،  السوفييتيوكان ذلك االتفاق بمثابة نصر لالتحاد، من الضرائب الواجبة عليه
 بتطبيق نظام اشتراكي داخلها إضافة إلى االستقاللية )ألذربيجان(ذربيجان؛ ألنه يحتفظ في أ

  . )5(في حين لم يبقَ إليران إال سيادة اسمية فقط على تلك المنطقة، اللغوية

                                                        
(1)Robertson, David : Sly and Able, P. 475.  

 . 221الصراع الدولي، ص: برجاس، حافظ ؛ 55السياسة األمريكية، ص: م حمد آل ثاني، منى سحي )2(

اثنـى  ) 12(م، وهو في سـن  1905ولد في تبريز، انتقل إلى أذربيجان الروسية في عام         : جعفر بيشيفاري   ) 3(
عي في إيران، كما خـدم      عشر عاماً، وبعد الحرب العالمية األولى لعب دوراً بارزاً في إنشاء أول حزب شيو             

، وعندما انهارت الحكومة؛ هـرب إلـى        )م1920 -1919(في حكومة جمهورية جيالن االشتراكية السوفيتية     
أخرى فعمل كناشر وعضواً في سجن في عهد الشاه رضا، ثم بعد إطالق سراحه، عاد مرة          . اإلٍٍتحاد السوفيتي 

من الممثلين الخمسة لحزب تودة من الشمال، وعنـدما  واحداً ) بيشيفاري(كان ، م1943حزب تودة، وفي عام     
، حيث أنشأ حزبه الديمقراطي في      )تبريز(إلى  ) بيشيفاري(رفض مجلس الشورى قبول وثائق تفويضهم؛ عاد        

  . م1945عام )سبتمبر(أيلول
(Lytle, Mark Hamilton: The Origins of the Iranian-American Alliance, P. 141; Fernau, 
F. W.: Moslems on the March, P. 175; Feuer, Lewis: Imperialism and the Anti-
Imperialist Mind, p 189).  

 . 461العالم اإلسالمي، ص: ؛ طاهر، عالء 161، ص1التاريخ الدبلوماسي، ج. : ب. دروزيل، ج) 4(

 . 461العالم اإلسالمي، ص: طاهر، عالء ) 5(
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ثة ثال) قوام السلطنة(م أدخل رئيس الوزراء اإليراني 1946عام) أغسطس( آب 2وفي 
وزراء شيوعيين من حزب تودة إلى حكومته؛ وبذلك أصبحت إيران تقترب أكثر من االتحاد 

تحت سيطرة شركة  السوفييتي، كما ساهم الشيوعيون باندالع إضراب عنيف وعام في القطاع الواقع
النفط البريطانية، وفي الوقت نفسه قامت مظاهرات وانتفاضات في جنوب إيران ضد حزب تودة، 

  . )1(د الشيوعي السوفييتي في إيرانوالوجو
  

  :الداخلية إيران أوضاع على وفيتيةالس السيطرة من الواليات المتحدة األمريكية موقف -2
الواليات المتحدة أدت أوضاع إيران الداخلية واقتراب إيران من االتحاد السوفيتي، إلى قيام 

  . سع السوفيتي في شئون إيران الداخليةضد التو )قوام السلطنة( بمساندة رئيس الوزراء األمريكية

التي  لالنتفاضة ، نتيجة1946عام) أكتوبر( تشرين ثان 17في ) قوام السلطنة(حيث قام 
حدثت بإخراج الوزراء الشيوعيين، المنضمين إلى حزب تودة من وزارته، ثم إعادة تشكيل وزارة 

، أعلن أنه في االنتخابات ألمريكيةالواليات المتحدة اجديدة خالية من الشيوعيين، وبتشجيع من 
أن تخضع كلياً ) أذربيجان(م، ينبغي على 1946عام) ديسمبر( كانون أول 7اإليرانية، التي ستبدأ في

  .)2(إلى الحكومة المركزية اإليرانية

م، مرسوماً ملكياً دعا فيه إلى 1946عام) أكتوبر(لذلك أصدر الشاه في تشرين أول 
أن االنتخابات يجب أن تُعقد في جميع البالد، بمجرد أن ) قوام السلطنة(لن االنتخابات الجديدة، وأع

تصبح قوات األمن الوطنية في مواقعها في كل مكان لإلشراف على تلك االنتخابات، وحينذاك 
عن تنفيذ االتفاقية، ولم تسمح بمثل ذلك اإلشراف، فأرسلت حكومة ) أذربيجان(تراجعت حكومة 

، بمساندة أمريكية )3(م قواتها إلى أذربيجان1946عام) ديسمبر(ائل كانون أول إيران المركزية في أو
من خالل السفير األمريكي في طهران، واإلمدادات العسكرية األمريكية، للقوات األمريكية المرابطة 

  .)4(في أذربيجان، السيما بعد مطالبة الشاه المساعدة؛ للسيطرة على أوضاع إيران 

قرر مقاومة دخول القوات اإليرانية إلى ) بيشيفاري( األذربيجانية  لكن رئيس الحكومة
الواليات أذربيجان، بمساندة من االتحاد السوفييتي، التي احتشدت قواتها على الحدود، وهددت 

                                                        
 . 461العالم اإلسالمي، ص: طاهر، عالء ؛ 162، ص1لوماسي، ج التاريخ الدب. :ب. دروزيل، ج )1(

 . 462العالم اإلسالمي، ص: طاهر، عالء ) 2(

  ؛126إيران ماضيها وحاضرها، ص: ولبر، دونالد ) 3(
Powaski, Ronald E. : The Cold War, P. 62.  

السبكي،  ؛57ة األمريكية، ص  السياس: آل ثاني، منى سحيم حمد      ؛  462العالم اإلسالمي، ص  : ، عالء   طاهر )4(
  ؛167تاريخ إيران السياسي، ص: مال آ

Powaski, Ronald E. : The Cold War, P. 62.  
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 وبريطانيا بالتدخل المباشر، إال أن السكان األذربيجانيين الذين كانوا متذمرين من المتحدة األمريكية
مرحبين ) أذربيجان(والنفوذ السوفييتي، استقبلوا القوات اإليرانية عند دخولها إلى ) يبيشيفار(حكم 

  .)1(بها؛ باعتبارها جيش دولتهم اإلسالمية الذي جاء يحررهم من السيطرة السوفيتية

م انهارت الحكومة الشيوعية في أذربيجان، واعتقل 1946عام) ديسمبر( كانون أول 14وفي 
  . )3(، والتجأ بيشيفاري إلى االتحاد السوفييتي)2( الذين ساهموا فيهاعدد كبير من الوزراء

ومن الصعب تفسير سلبية االتحاد السوفييتي في تلك األحداث، فربما كان يأمل بتلك 
، وكانت تلك االنتصارات التي حققها الجيش اإليراني )4(الصورة أن يسهل تصديق اتفاقية النفط 

باالنتخابات التالية، التي جرت بين شهري ) قوام السلطنة(بباً في فوز المرتبط بالحكومة المركزية س
م، في حين انهزم الشيوعيون في 1947عام) يناير( وكانون ثانٍ 1946عام) ديسمبر(كانون أول 

  . )5(االنتخابات، ولم يفز منهم إال مرشحان اثنان فقط داخل البرلمان
  

  : فشل اتفاقية النفط اإليرانية السوفيتية -3
وأمام شدة المعارضة ، اتفاقية النفط مع االتحاد السوفييتي، ناقش المجلس الجديد مباشرةً

من خالل السفير األمريكي ) لمصدق(والدعم األمريكي ،  لالتفاقية)6()محمد مصدق(التي وجهها 

                                                        
العـالم اإلسـالمي،   : ر، عـالء   طاه؛30من الحرب الباردة حتى الوفاق، ص: باون، كولن، وبيتر، موني    )1(

  ؛462ص
Fernau,F. W. : Moslems on the March, P. 17.  

 . 461العالم اإلسالمي، ص: ، عالء طاهر) 2(

(3) Fernau,F. W.: Moslems on the March, P. 179; Marlowe, John: Iran : A Short 
Political Guide, P. 82.  

 . 163، ص1التاريخ الدبلوماسي، ج. : ب. دروزيل، ج) 4(

 . 461العالم اإلسالمي، ص: طاهر، عالء ) 5(

لد من أسرة عريقة تنتمي إلى األسرة الحاكمة، من ساللة قاجـار، التـي              و) : 1967-1881(محمد مصدق ) 6(
م، درس مصدق الحقوق في باريس ثم جنيف، ثم أصبح وزيراً في آخـر حكـم             1925حكمت إيران حتى عام   

العهد القاجاري، ونادى منذ ذلك الوقت بضرورة إجراء إصالح زراعي، وتحديث النظام، وعنـدما اسـتولى                
م، عارض مصدق استبداد الشاه؛ فنفي وُأجبر على اإلقامة الجبرية فـي            1925طة في عام  رضا شاه على السل   

، الذي استدعى   )محمد رضا (م، إلى أن تنازل الشاه عن حكمه البنه         1941، حتى عام  )بأفغانستان(منطقة نائية   
معركـة  من منفاه، ثم سمح له باستئناف عمله السياسي، وعندما أصبح رئيـساً للـوزراء؛ خـاض     ) مصدق(

التأميم، عندما حمل برلمان بالده على استصدار قانون يقضي بتأميم النفط في إيران، وعلـى أثرهـا قامـت                   
: الخونـد، مـسعود   . (أمريكيا وبريطانيا بإسقاط حكومته من خالل عملية قامت بها المخـابرات األمريكيـة        

 ) 226-225، ص4الموسوعة التاريخية، ج
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، إذ ؛ فرفض التصديق على االتفاقية السوفييتية اإليرانية)1(اقتنع المجلس بسهولة، في إيران
، )2(ضد صـوتين) 102(ة ، بأغلبيد ضد اتفاقية النفط مع السوفيتصوت المجلس النيابي الجدي

  .)3(م1947عام) أكتوبر( تشرين أول 22 وذلك في

 بعض المساعدات في العتاد العسكري الحربي، وجددت الواليات المتحدة األمريكية قدمت  ثم
ات السوفييت ضد إلغاء االتفاقية، وضد تسليح خدمات البعثات العسكرية في إيران، ولم تنفع احتجاج

، بل هددت بإرسال قواتها إلى إيران طبقاً لمعاهدة الواليات المتحدة األمريكيةإيران من قبل 
، وتناقلت الصحافة )4(م، لكنها اكتفت بالتهديد، ولم يقم السوفييت بأي رد فعل على ذلك1921عام

  إيران؛ كقاعدة انطالق في عدوانهم على االتحادالسوفيتية أن األمريكيين يجهزون الستخدام

  .)5" انتصر الحزم واألمم المتحدة معالقد" الذي فاز في تلك الجولة فقال ) بيرنز( أما السوفيتي،

 الواليات المتحدة األمريكية بين )6(كان ذلك التوتر أحد الممهدات الرئيسة للحرب الباردة
أنا اعتقد أن مؤرخي المستقبل سيقولون إن الحرب : "لشاه بقوله واالتحاد السوفيتي، وذلك ما تنبأ به ا

الباردة بدأت فعالً في إيران حقاً، بالطبع لها إشارات في مناطق أخرى أيضاً، إال أن الخطوط 
رسمت هنا بوضوح ألول مرة، لقد كان ذلك خالل حادثة أذربيجان، عندما بدأت الواليات المتحدة 

  . )7(" دوراً قيادياً في الشرق األوسطتلعب ألول مرة في التاريخ
                                                        

: آل ثاني، منى سحيم حمد  ؛  242، ص 1اريخ العالم اإلسالمي، ج   ت: ر، محمود   ياغي، إسماعيل أحمد، وشاك    )1(
 . 163، ص1التاريخ الدبلوماسي، ج. : ب. ؛ دروزيل، ج57السياسة األمريكية، ص

(2) Klinghoffer, Arthur Jay : The Soviet Union & International Oil Politics, P. 125; 
Powaski, Ronald E. : The Cold War, P. 62; Marlowe, John : Iran : A Short Political 
Guide, P. 83.  

  ؛128إيران ماضيها وحاضرها، ص: ولبر، دونالد ) 3(
Klinghoffer, Arthur Jay : The Soviet Union & International Oil Politics, P. 125; Frye, 
Richard N. : Iran, p87.  

؛هيكـل،  164، ص 1التاريخ الدبلوماسي، ج  . : ب. دروزيل، ج ؛  533، ص الخليج العربي : عجي، قدري   قل )4(
 . 72مدافع آية اهللا، ص: محمد حسنين 

(5)Marlowe, John : Iran : A Short Political Guide, P. 84; Pach Jr. , Chester J. : Arming 
the Free World, P. 95.  

 شاع استخدامه في العالقات الدولية في عالم مـا بعـد            يشير مصطلح الحرب الباردة الذي    : الحرب الباردة   ) 6(
الحرب العالمية الثانية، إلى وجود حالة من العداء والتوتر الشديدين في العالقات، بين الدول الغربيـة وكتلـة           
دول شرق أوروبا الشيوعية بزعامة االتحاد السوفيتي، والحرب الباردة كانت تعني من وجهة نظـر أخـرى                 

ذرية في المصالح، وتبايناً في مضمون المعتقدات األيدلوجية التي تعتنقها كل من الكتلتـين،           وجود تناقضات ج  
ولكن لم تصل إلى حد انفجارها على شكل حرب عالمية، وإنما ظلت الوسائل واألدوات المستخدمة فـي إدارة     

: يل صـبري    مقلـد، إسـماع   . (الصراع الدولي، دون مستوى الوسيلة المتطرفة من وسائل العنف المـسلح          
 ). 37اإلستراتيجية والسياسة الدولية، ص

 . 56السياسة األمريكية، ص: آل ثاني، منى سحيم حمد ) 7(
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   : دور الضغوط األمريكية في إنهاء السيطرة السوفيتية في إيران : رابعاً
كانت مضامين الدبلوماسية والعسكرية األمريكية عامالً فعاالً، في التأثير على عملية 

لسياسة الوحيدة التي ، ولكن هل كانت تلك ا)1 (ومن إيران كلها )أذربيجان(االنسحاب السوفيتي من 
 أثناء األزمة؟، فبعد انتهاء األزمة، وانسحاب السوفييت من الواليات المتحدة األمريكيةانتهجتها 

 للضغوط الواليات المتحدة األمريكيةإيران، انقسم المحللون السياسيون بين تأكيد ممارسة 
  . الدبلوماسية أو التهديد العسكري لالتحاد السوفيتي

 بأنه ال توجد هناك تسجيالت حية أو واضحة تدل على وجود تهديدات ثقيلة واعتمد بعضهم
لم يكن معنياً بتدخل ) ترومان(، وأن )2( إلى االتحاد السوفيتيالواليات المتحدة األمريكيةقد أرسلتها 

عسكري، فقد كانت لديه مشاكل جمة تقلقه، وأن القيادة السوفيتية أدركت أن أمريكا لن تتجاوز ذلك؛ 
، بينما رأى البعض أن تلك العملية )3(عبر البحار وتنفق التكاليف من أجل منطقة في شمال إيرانلت

  . )4(واحدة من أنجح عمليات الردع األمريكي للتوسع السوفيتي بعد الحرب العالمية الثانية

د  دفعت باتجاه التهديد بالتصعيد والتهديالواليات المتحدة األمريكيةلكن الحقائق أثبتت أن 
  :  ذلك ما يلي الواليات المتحدة األمريكيةالعسكري، ومما أكد ممارسة 

في عام : " م، وقال فيه 1952عام ) نيسان( ابريل24في  )ترومان(المؤتمر الصحفي الذي عقده  - 1
م أرسلنا إنذاراً إلى رأس االتحاد السوفييتي لالنسحاب من إيران، وقد خرجوا؛ ألننا كنا 1945

 . )5("وقف من جنسه في وضع سنقابله بم
األمر الذي أجبره على ، إلى االتحاد السوفيتي )ترومان( أرسلها التي األمريكية العسكرية التهديدات - 2

على لسان بعض أعوانه أن الرسائل التي ) ترومان(الجالء من إيران، وباعتراف الرئيس 
 27طاقم معاونيه في  )ترومان(أرسلها للسوفييت، كانت بالفعل تحمل لهجة تهديدية، كما أخبر 

   .)6(بأن يقف موقفا متصلباً تجاه السوفييت) بيرنز(م، أنه حث 1946عام ) فبراير( شباط

                                                        
(1) Matthew,Ghazarian and Esdaile,James : The Iranian Withdrawal Crisis, P. 55.  
(2) Matthew, Ghazarian and Esdaile, James : The Iranian Withdrawal Crisis, P. 55; 

Chace, James : Dean Acheson, P. 7.  
اثنى عشر مليون جندي أمريكي، عادوا من الحـرب العالميـة           ) 12(منها إعادة استيعاب وتأهيل أكثر من       ) 3(

وأن االتحادات والجمعيات األمريكية كانت سـاخطة     ، األمر الذي يكلف الوقت والجهد والمال الضخم        ، الثانية
حرب، من ارتفاع األسعار والمشاكل االجتماعية األخرى؛ مما أدى ذلك إلى إضرابات            على مصائب ما بعد ال    

 . عامة خاصة بين أوساط عمال السكك الحديدية وغيرهم
 (Matthew, Ghazarian and Esdaile, James : The Iranian Withdrawal Crisis, P. 57).  
(4) Matthew,Ghazarian and Esdaile,James : The Iranian Withdrawal Crisis, P. 55.  
(5) Blake, Kristen : The U. S- soviet confrontation in Iran, P. 38.  
(6) Pach Jr. , Chester J. : Arming the Free World, P. 94; Matthew,Ghazarian and 
Esdaile,James : The Iranian Withdrawal Crisis, P. 55  .57،  
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ومما ال شك أن تلك الضغوط األمريكية كانت سبباً قوياً من أسباب خروج السوفييت من 
   : إال أن خروجهم كان له أسباب أخرى منها ما يلي، إيران

حاد السوفيتي، بإنشاء شركات نفط سوفيتية في أغزر مناطق النفط الضمانات التي نالها االت - 1
 .)1(في العالم

صديقة لالتحاد السوفيتي ال) قوام السلطنة(أن اتفاقية النفط التي سيعقدها السوفييت مع حكومة  - 2
 . )2(شاق التنقيبأغنتها م

، بعقد أن خروج االتحاد السوفيتي كان له سبب آخر لكن على حساب الحكومة اإليرانية - 3
 . )3(اتفاقية النفط المشتركة بين الحكومتين

عجز الحكومة السوفيتية عن توحيد األذربيجانيين اإليرانيين مع أبناء عمومتهم من  - 4
فإن السوفييت ، عتقدوا هذا االعتقاد أم لم يعتقدوهاوسواء عليهم ، يجانيين السوفييتاألذرب

ي تآكلت، وبالتالي قرروا تفادي إثارة أنفسهم أدركوا أن الجبهة األمامية للدعم السوفيت
 . )4(فقرروا ضمان اتفاقية نفط وعزموا على االنسحاب، األزمات والفتن في إيران

 التي طُرحت مشكالت الدوليةولى الكانت أالتوسع السوفيتي في أذربيجان فإن وهكذا 
رق االوسط بعد الشنقطة البداية في محاوالت السيطرة االميركية على و ،على الساحة الدولية

مناطق النفوذ بين  شكلتو ،بدأت مالمح تلك السياسة تتضحالحرب العالمية الثانية، حيث 
  . فيما بعدالواليات المتحدة األمريكية واالتحاد السوفيتي

ن تضطلع بمهمة أ ولعل تلك القضية أيضاً أولى المحاوالت األمريكية لمنع أوروبا
 في تفرد واشنطن ا استقاللها في القرار السياسي، ورغبة منهمواجهة االتحاد السوفيتي، خوفاً من

  . موقعها المتقدم في ادارة االزمات الدوليةصدي للعمالق اآلخر، لتضمن لنفسهابمهمة الت

                                                        
(1) Kuniholm, Bruce R. : Rings and Flanks, P. 114.  
(2) Matthew, Ghazarian and Esdaile, James : The Iranian Withdrawal Crisis, P. 55.  
(3) Blake, Kristen: The U. S- soviet confrontation in Iran, P. 38.  
(4) Matthew, Ghazarian and Esdaile, James: The Iranian Withdrawal Crisis, P. 55.  
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  المبحث الثاني
  )م1951-1947( تطبيقات سياسة االحتواء

  
التي ، شكلت األحداث السياسية بعد الحرب العالمية الثانية سياسة االحتواء األمريكية

، )3( والنقطة الرابعة)2( ومشروع مارشال)1(وتمثلت في مبدأ ترومان، كانت لها عناصرها
   .لتخدم المصالح األمريكية في المنطقة، وبرزت إيران كإحدى الدول التي شملتها تلك السياسة

   :)4(مبدأ ترومان : أوالً
،  الفصل األول في سياسة االحتواء األمريكية الجديدة)ترومان(شكل اإلعالن عن مبدأ 

  . )5(ومحاصرة النفوذ السوفيتي في الشرق األوسط، أهم دوافعه حماية مصالحها النفطية كانت الذي
  

  : إعالن مبدأ ترومان -1
ت العالقات األمريكية مع اإلتحاد السوفيتي، فمعظم منذ نهاية الحرب العالمية الثانية تدهور

دول أوروبا الشرقية أصبحت تابعة لإلتحاد السوفييتي، كما هددت إيران وتركيا من جانب اإلتحاد 
السوفيتي، واندلعت حرب أهلية في اليونان، وزاد ضغط األحزاب الشيوعية المحلية في كل من 

  . )6 (إيطاليا وفرنسا بعد الحرب

                                                        
سياسة خارجية أمريكية، هدفها صيانة المصالح القومية األمريكية، والنفوذ األمريكي، عـن            : مبدأ ترومان   ) 1(

طريق محاربة امتداد الشيوعية في جنوب شرق أوروبا، وغيرها من المناطق، تحت سـتار صـيانة الـسالم     
م، أمام الكونجرس األمريكي، للحصول على      1947عام)مارس(العالمي، أعلنها الرئيس هاري ترومان في آذار      

موسـوعة  : الكيالي، عبد الوهـاب، وآخـرون      . (موافقة تقديم عون عسكري وشبه عسكري لتركيا واليونان       
 ). 724-723، ص1السياسة، ج

م، كرد فعل 1947جاء اإلعالن عن مشروع مارشال لإلنعاش األوروبي في منتصف عام        : مشروع مارشال   ) 2(
صادية القاسية التي عاشتها أوروبا بعد الحرب العالمية الثانية، حيـث زاد مـن حـدة الـضائقة      لألحوال االقت 

االقتصادية وقف أمريكيا العمل بقانون اإلعارة والتأجير، الذي ساعدت به أوروبا من خالل الحـرب، وغيـر       
:  إسـماعيل صـبري   مقلـد، . (ذلك من ترتيبات المعونة الثنائية التي اعتادت تقديمها من قبل لبعض الـدول     

 ). 427اإلستراتيجية والسياسة الدولية، ص

تمثل في عقد اتفاقيات ثنائية بين أمريكيا والدول المعنية، مع تقديم لهـا مـساعدات          : برنامج النقطة الرابعة    ) 3(
منـصور، ممـدوح    . (إنمائية اقتصادية وفنية؛ بهدف تحقيق االستقرار السياسي واالجتماعي في تلك الـدول           

 ).115الصراع األمريكي السوفيتي، ص: د محمو
 . 294، ص)1(ُأنظر ملحق رقم لالطالع على وثيقة مبدأ ترومان ) 4(

برجـاس،  ؛ 8الحلـف األطلـسي، ص  : يري، مروان ؛ بح61قراءة جديدة للحرب، ص : شلبي، السيد أمين     )5(
 . 221الصراع الدولي، ص: حافظ

(6) Bonds, John Bledsoe : Bipartisan Strategy, p2.   
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، زامن مع ذلك بدأت بريطانيا تتخلى تدريجياً عن مسئولياتها في الشرق األوسطوبالت
بأنها ال تستطيع ، )1(م1947عام) فبراير(  رسمياً في شباطالواليات المتحدة األمريكيةحيث أبلغت 

الواليات ومن جانب ، االستمرار في دعم الموقف العسكري واالقتصادي في اليونان وتركيا
حيث ، )2( عدت ذلك فرصتها التاريخية لتنسيق أمورها مع دول الشرق األوسطكيةالمتحدة األمري

، )George Marshall()3( تحت سلطة جورج مارشال، قامت وزارة الخارجية األمريكية
 في البيت األبيض )4(التقى وفداً من الكونجرس) فبراير( من شباط 27بالتحرك سريعاً، وفي يوم 

  . )5(لإلطالع على الوضع

مع تلك األحداث، كانت األزمة اإليرانية، التي زادت من تصميم اإلدارة األمريكية  وبالتزامن
أسلوباً أكثر ) ترومان(على التشدد مع السوفييت في سياستهم تجاه الشرق األوسط، حيث انتهج 

تفكير  على إعادة الالواليات المتحدة األمريكيةنزوعاً إلى المواجهة مع السوفييت، وحملت األزمة 
  .)6(في سياستها

                                                        
أن المساعدات البريطانية إلى كل من اليونان وتركيا سـوف  : ألقى السفير البريطاني تصريحا واضحاً مفاده     ) 1(

حكومة جاللة الملك تعرب عن أملها وبكل إيمان القيـام بتـولي         "أن  : تنتهي في غضون ستة أسابيع، مضيفاً       
  . ع تصرفا سريعا تجاه تلك المسألةوتطلب ذلك الوض. " األعباء في كل من اليونان وتركيا

(Bonds, John Bledsoe : Bipartisan Strategy p8).  
مشكالت العالقـات الدوليـة،     : فضة، محمد إبراهيم    ؛  153، ص 1مذكرات كيسنجر، ج  :  كيسنجر، هنري    )2(

  ؛ 60السياسة األمريكية، ص: يم حمد آل ثاني، منى سح ؛8الحلف األطلسي، ص: بحيري، مروان ؛ 49ص
Bonds, John Bledsoe : Bipartisan Strategy p8.  

م، وكان من أوائل األميركيين الـذين  1902خدم في جيش أمريكيا في عام    ) : 1959-1880(جورج مارشال ) 3(
تم إرسالهم إلى فرنسا؛ للتخطيط لعمليات عسكرية معقدة عندما أعلنت أمريكيا الحرب على المانيا فـي عـام                  

 شغل عدداً من المناصب المختلفة في الجيش، إلى أن تـولى منـصب رئـيس هيئـة     ،م، وبعد الحرب  1917
م، وفي العام نفسه، صمم مارشـال       1947وزيراً للخارجية في عام     ) ترومان(م، عينه   1939األركان في عام    

؛ لمساعدة أوروبا على التعـافي مـن الحـرب          )مارشال(قانون التعافي األوروبي، والمعروف باسم مشروع       
مية الثانية ومنع الشيوعيين في أوروبا الغربية من الحيلولة إلى الوصول إلى السلطة، وحـصل مارشـال          العال

  . م1959م؛ لعمله على خطة مارشال، وتوفي في عام 1953على جائزة نوبل للسالم في عام 
( Kennan, George F. : U. S. Diplomat and Scholar, P. 97). 

م، بمقتـضى مـادة دسـتورية،    1789السلطة التشريعية في أمريكيا، تأسس عام    هو  : الكونجرس األمريكي   ) 4(
، 5موسـوعة الـسياسة، ج    : الكيالي، عبـد الوهـاب، وآخـرون        . (الشيوخ والنواب : ويتكون من مجلسين    

 ). 276ص

(5) Bonds, John Bledsoe : Bipartisan Strategy p8.  
؛ منصور، ممدوح،   259أمن الخليج، ص  : ، ظافر محمد    العجمي؛  42حراس الخليج، ص  . : مر، مايكل أ  بال) 6(

 .  196-195التاريخ الدبلوماسي، ص: ووهبان، أحمد 
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؛ عقد اجتماع في البيت )ترومان(م، وبناء على دعوة من 1947عام) فبراير( شباط 27وفي 
 شرح األوضاع الدولية الجديدة لقادة )1()دين أشيسون(األبيض، وتولى نائب وزير الخارجية 

ل بأن االتحاد الكونجرس، فراح يشير إلى ظاهرة الصراع األيدلوجي في عالم ما بعد الحرب، وقا
السوفيتي يحاول فرض أيدلوجيته على أكبر جزء ممكن من العالم، وأن انتصار الشيوعيين في 
اليونان أو تركيا أو إيران أو أي منطقة البحر المتوسط أو الشرق األدنى، قد يقود سريعاً إلى انهيار 

 اختراق سوفيتي محتمل ، وأن وضع البلقان في ظرف ينم على)2(الحكومات الديمقراطية في أوروبا
يتم من خالله فتح ثالث قارات للتغلغل السوفيتي، تماماً مثل التفاح الموضوع في برميل الذي ستنتقل 
إليه العدوى من تفاحة واحدة فاسدة، ولذلك فإن الفساد في اليونان سيصيب إيران وكافة دول الشرق، 

لصغرى ومصر، وإلى أوروبا عبر إيطاليا ومنها ستنتقل العدوى أيضا إلى أفريقيا من خالل آسيا ا
  .)3(وفرنسا، وذلك دون شك سيجعل األمن األمريكي في خطر محقق

أربعمائة مليون ) 400(موافقة الكونجرس األمريكي تخصيص ) ترومان(لذلك طلب 
 عام) مارس(  آذار12في ) مبدأ ترومان(ضمن ما سمي ، )4(دوالر؛ لدعم تركيا واليونان

  . )5(لك الحرب الباردةومثلت بذ، م1947

والتزاماً واضحاً ،  صريحاًالواليات المتحدة األمريكيةتعهداً  )ترومان(تضمن مبدأ 
والنفوذ السوفيتي في أوروبا وفي ،  التصدي للمد الشيوعيالواليات المتحدة األمريكيةالتزمت به 

  .)6(بما في ذلك الوسائل العسكرية، بكافة الوسائل، أي مكان في العالم
                                                        

يجب أن نكون مستعدين لمواجهة التهديدات السوفيتية، ومن أجل منع حدوثها؛ علينـا   : "أنه  ) أشيسون(أعلن  ) 1(
: فضة، محمد إبـراهيم     " (تحاد السوفيتي أن نبني مواقع قوة من شأنها إحداث تغيرات في السياسة العدائية لال           

 ).49مشكالت العالقات الدولية، ص

  ؛35حلف شمال األطلنطي، ص: مرسي، ليلي، ووهبان، أحمد ) 2(
Draper, Theodore : A Present of Things past, P. 47.  

  ؛ 35حلف شمال األطلنطي، ص:  أحمد مرسي، ليلي، ووهبان،) 3(
Bonds, John Bledsoe : Bipartisan Strategy p8. 

م، أعلن السفير البريطاني عن إفالس بالده، وأنها ستتوقف عـن مـساعدة             1947عام) فبراير( شباط 21في  ) 4(
تركيا واليونان بعد خمسة أسابيع، وعد وزير الخارجية الجديد جورج مارشال ذلك األمر مقدمـة النـسحاب                 

مختلفة، وخاصة بالنسبة لمن سيخلفهم هناك، وبمعنـى        بريطانيا من الشرق األوسط، وما سيكون له من آثار          
آخر فإن منطقة شرقي المتوسط اإلستراتيجية توشك أن تتحول إلى فراغ، لن يدع السوفييت فرصة تمر لملئه،             

؛ نوار، عبد العزيز سليمان، وجمـال       232أرض الميعاد، ص  . : مكدوجال، والتر أ  . (ما لم يمأله األمريكيون   
 . ). 224تاريخ الواليات المتحدة األمريكية، ص: الدين، محمود محمد 

: ؛ نوار، عبد العزيز سليمان، وجمال الدين، محمـود محمـد            259أمن الخليج، ص  : العجمي، ظافر محمد    ) 5(
تيلـور،  ؛ 61السياسة األمريكية، ص: يم حمد   آل ثاني، منى سح    ؛224تاريخ الواليات المتحدة األمريكية، ص    

 . 139غرافيا السياسية، صالج: بيتر وفلنت، كولن 

؛ 73العـالم المعاصـر، ص    : عبد اهللا، عبد الخالق     ؛  354لسياسة الخارجية، ص  مناهج ا : مكريدس، روي    )6(
 . 49مشكالت العالقات الدولية، ص: فضة، محمد إبراهيم 
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  : احتواء إيران ضمن مبدأ ترومان -2
 دحجر الزاوية في سياسة االحتواء، باإلضافة إلى كونه خطوة دفاعية ضد  )مبدأ ترومان(ع

الحاجة إلى وجود أسواق : النفوذ السوفيتي، تكمن وراءه دوافع اقتصادية بالدرجة األولى، أي 
في إيران والسعودية، وذلك ألن األزمة ، السيما )1(جديدة، وتأمين الوصول إلى آبار النفط الغنية

التي ظهرت في اليونان أو تركيا كانت محدودة، ولم تتطلب وجود مثل ذلك القرار السياسي، الذي 
  . )2 ( أمام التزامات وتعهدات عالميةالواليات المتحدة األمريكيةوضع 

 األولوية، فقد حيث كان الخليج العربي في ذهن راسمي السياسة األمريكية، وإن لم يكن له
إن : ، وصانع ذلك المبدأ )ترومان( مستشار الرئيس )Clark Clifford() 3(قال كالرك كليفورد 

بالمحافظة على الموارد الطبيعية : طرحها، تقول ) ترومان(تضمن فقرة، تجاهل ) ترومان(خطاب 
وبذلك فإن المبدأ أول في منطقة الشرق األوسط، ولم يكن يقصد بهذه الجملة إال نفط الخليج العربي، 

  . )4(التزام أمريكي فعلي في الخليج، كجزء من الشرق األوسط

إيران وتركيا واليونان، بعد : ورغم أن المبدأ جاء كرد على سياسة التدخل السوفيتي في 
توسيع المساعدات ) ترومان(انتهاء الحرب العالمية الثانية، وأن األسباب الحقيقية برزت في رغبة 

؛ إال أنه طُبق بالدرجة األولى للدفاع )5(ة للدول المهددة من االتحاد السوفيتي بدءاً من إيراناألمريكي
  . )6(عن اليونان وتركيا، وامتد ليشمل مناطق أخرى أيضاً، التي كانت إيران إحداها

                                                        
تـرول  إحاطـة مـستودعات ب  "ذكر دارسو السياسة الخارجية ألمريكيا أن الهدف الرئيس لمبدأ ترومان هو            ) 1(

النفط والعالقات  : الرميحي، محمد   . (الشرق األوسط بسياج، يمكن االعتماد عليه من القوة المسلحة األمريكية         
 ). 32الدولية، ص

 . 61السياسة األمريكية، ص: آل ثاني، منى سحيم حمد ) 2(

 تقربه مـن    م، ولكن بعد  1945محام من مدينة سانت لويس، وصل إلى واشنطن في عام           : كالرك كليفورد   ) 3(
دائرة هاري ترومان الداخلية، أصبح واحداً من المحامين الالمعين في المدينة ومستشاراً موثوقاً به، وخبيـراً                

، )جـون إدوارد كينيـدي    (بحل األزمات، ومقرباً ليس فقط من ترومان، ولكن أيضا إلى رؤساء آخرين مثل              
وأتهم في واحدة مـن أكبـر       ) كليفورد(، تورط   ، وفي أوائل التسعينيات   )جيمي كارتر (، و )ليندون جونسون (و

الفضائح المصرفية في التاريخ، والتي ارتبطت ببنك االعتماد والتجارة الدولي، وعلى الرغم من أن االتهامات               
ُأسقطت عنه في نهاية المطاف، إال أن إنجازاته المرموقة على مدار أربعة عقود من الزمن شوهت إلى األبد،                  

راقبين السياسيين ومؤرخي القرن العشرين، فإن كليفورد هو من المطلعين المعروفين فـي             وبالنسبة لمعظم الم  
واشنطن الذي لعبت حكمته، وذكاؤه، وقدرته على التأثير في اآلخرين دوراً رئيساً في تشكيل الـسياسة فـي                  

  . أوائل فترة الحرب الباردة، والوقت الذي ظهر فيها مبدأ ترومان وخطة مارشال
(Mcfarland, Keith D. : Clark Clifford, P. 1).  

 . 260-259أمن الخليج، ص: العجمي، ظافر محمد ) 4(

؛ طاهر، 60السياسة األمريكية، ص : آل ثاني، منى سحيم حمد      ؛  221الصراع الدولي، ص  : جاس، حافظ   بر )5(
 . 473العالم اإلسالمي، ص: عالء 

: ؛بحيري، مروان 79أمريكيا والعرب، ص: ي، مروان  بحير؛  21المساعدات األمريكية، ص  : لمى  حداد، س ) 6(
 .55السياسة األمريكية، ص
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كذلك رغم أنه لم يرد ذكر إيران باالسم في البيان السياسي لترومان، فإن صناع السياسة 
يسري على إيران، وأسر الدبلوماسيون األمريكيون إليرانيين  )ترومان(بالفعل أن مبدأ اعتبروا 

بنفس األهمية اإلستراتيجية التي تتمتع بها  للواليات المتحدة األمريكيةبأن بالدهم تعد بالنسبة 
رين ، السيما بعد أن وسع مبدأ ترومان؛ ليشمل إيران فعلياً، بعد عقد اتفاق تش)1(اليونان وتركيا

  . )2(م1947عام) أكتوبر(أول 

آالن  حيث كتب القائم بأعمال رئاسة إدارة الشئون اليونانية والتركية واإليرانية، إلى جورج
)George Alan()3( كانون أول 9 السفير األمريكي في إيران رسالة، في )م، 1947عام ) ديسمبر

دنى وأفريقيا بوزارة الخارجية، على أظن أننا نستطيع القول في مكتب شئون الشرق األ: "قال فيها 
ننظر إلى إيران على أنها مساوية تماماً لليونان وتركيا فيما يتعلق بأهميتها بالنسبة للواليات : األقل 

المتحدة، وهذا في اعتقادي هو نفس موقف وزارات القوات المسلحة، وتشاطرنا قيادتنا العليا في 
يش واألسطول بصدد األهمية اإلستراتيجية النسبية للخليج الوزارة الرأي، وال اعرف كيف يفكر الج

العربي والمضايق التركية، ولكن رأي الخاص يتجه على أن حقول النفط على نفس الدرجة من 
األهمية على األقل التي تتمتع بها المضايق، والسؤال المهم، ما الذي نستطيع أن نفعله بهذا الشأن؟ 

  .)4("دم في محاولة لحماية إيران؟ وما هي أفضل الوسائل التي تستخ

فقد أثبتت األحداث في إيران بعد الحرب العالمية الثانية، بروز الدور األمريكي  
اقتصادياً وسياسياً، كقوة ال منازع لها في العالم الرأسمالي، مما مكنها من تأدية دور عسكري 

 تحويل إيران إلى قاعدة قوية  علىالواليات المتحدة األمريكيةوسياسي قيادي في إيران، فعملت 
، السيما في الوقت الذي انسحبت القوات السوفيتية من منطقة )5(للهجوم المعادي لالتحاد السوفيتي

                                                        
 . 66حراس الخليج، ص. : بالمر، مايكل أ) 1(

 . 21المساعدات األمريكية، ص: حداد، سلمى ) 2(

م، حيث أوكلت اليه أمريكيا     1946عام  ) أيار( مايو   11في  ) واالس موراي (حل سفيراً محل    : جورج آالن   ) 3(
الحفاظ على النفوذ األميركي في مواجهة تدني ذلك النفوذ، وكان التدخل األميركي المتزايد في منطقـة                مهمة  

الـذي  ) آالن(الشرق األوسط خالل الحرب قد خلق مجموعة صغيرة من الدبلوماسيين المطلعين، ومنهم كان              
دنى فـي وزارة الخارجيـة   وكان قد أمضى السنوات األخيرة في شعبة الشرق األ      . كان متمكناً أكثر من غيره    

، وشارك مدير مكتبه باإلفتراضات الكبرى حـول  )Loy Henderson(األمريكية تحت إمرة لوي هندرسون
وأظهر هندرسون ثقتـه    ، طموحات الخطر السوفيتي التي تهدد المصالح األمنية األميركية في الشرق األوسط          

  ) . آذار( إجتماع مجلس األمن في مارسخالل) بيرنز(، بحيث كلفه بإطالع وزير الخارجية )بآالن(
(Lytle, Mark Hamilton : The Origins of the Iranian-American Alliance, P. 175).  

 . 66حراس الخليج، ص. : بالمر، مايكل أ) 4(

 . 259قراءة في الحرب العراقية، ص: بهلوان، سمير ) 5(
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إذ سمحت حكومة طهران ، نفوذها في إيران؛ ألن العالقات اإليرانية األمريكية ازدادت وثوقاً
، كقاعدة للعدوان على الدولة  باستخدام األراضي اإليرانيةللواليات المتحدة األمريكية

  . )1(السوفيتية

كذلك كانت إيران بالنسبة للغرب البوابة الخارجية في انضباط واحتواء األهداف 
حرص على أن ) ترومان(والتحركات السوفيتية في الخليج والشرق األوسط، لذلك فإن مبدأ 

  . )2(يشمل إيران إضافة لتركيا واليونان

يران، تحليل تقرير المصالح اإلستراتيجية األمريكية في إيران، وأكد على تلك األهمية إل
الذي أعدته لجنة المسح االستراتيجي األمريكي، بناء على طلب وزارة الخارجية األمريكية في 

  : م، حيث جاء في التقرير أنه 1946عام) سبتمبر(أيلول

ى من موارد النفط في  وحلفاؤها، خالل حرب كبرالواليات المتحدة األمريكيةإذا حرمت  " 
منطقة إيران، فإنه من المستبعد كثيراً أن تتمكن المصادر األخرى من تغطية المتطلبات العسكرية 

  . )3("، وأيضاً حلفائها المحليينللواليات المتحدة األمريكيةواالقتصادية 

جية بأن تقدم هيئة رئاسة األركان إلى لجنة التنسيق بين وزارات الخار:  وأوصت اللجنة 
للواليات المتحدة على أن إيران ذات أهمية إستراتيجية حيوية : والحرب والبحرية، مذكرة نصت 

، وبتزويد إيران بمساعدة عسكرية، ألغراض غير عدوانية، وتقديم المشورة لهم كعربون األمريكية
  )4(على حسن النية والمساعدة

م بعد رفض السوفيت 1946عام) مارس(ومع أن إيران هي التي كانت بؤرة أزمة آذار
االنسحاب منها؛ فإن الدبلوماسيين واالستراتيجيين األمريكيين كانوا أكثر قلقاً بكثير على تركيا، 

 على النصيب األوفر من تلك المساعدات، - في إطار مبدأ ترومان–وحصلت كل من اليونان وتركيا 
   .)5(بينما أرسلت معدات عسكرية محدودة إلى إيران والدول األخرى

) يوليو( وعلل ذلك وزير الخارجية األمريكي جورج مارشال في برقية بتاريخ تموز
م، لما اعتبره اإليرانيون سياسة تفتقر إلى التوازن، وهو أن المعونة األمريكية الضخمة 1947عام

                                                        
(1) Powaski, Ronald E. : The Cold War, P. 62.  

 . 64الخليج العربي في السياسة الخارجية األمريكية، ص: أسيري، عبد الرضا ) 2(

 . 44حراس الخليج، ص. : بالمر، مايكل أ) 3(

 . 44حراس الخليج، ص. : بالمر، مايكل أ) 4(

الـصراع األمريكـي الـسوفيتي،      : منصور، ممدوح محمـود     ؛  43حراس الخليج، ص  . : ر، مايكل أ  بالم )5(
 . 115ص
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لليونان وتركيا هدفها أن تحل محل المعونة البريطانية، بينما تقديم صفقة معونة عسكرية 
ضخمة إليران التي ال تواجه تهديداً مباشراً مماثالً، يمكن أن يجعل العالقات اإليرانية  واقتصادية

السوفيتية أسوأ مما هي عليه، وقد يؤدي إلى خلق ذات الموقف، الذي نسعى إلى تجنبه، ولن 
  . )1( أو األمن الدولي بوجه عامالواليات المتحدة األمريكيةيكون في صالح إيران أو 

اث التوسع السوفيتي في أذربيجان، ما تزال تفرض نفسها على الساحة فقد كانت أحد
الدولية، وأي مبادرات أمريكية تجاه إيران، ستمنح االتحاد السوفيتي القيام بالتدخل العسكري في 

  . إيران، السيما بعد االنسحاب السوفيتي إثر التهديدات األمريكية

لعسكرية األمريكية يجب أن تقدم مجاناًً، أما الشاه واإليرانيون فشعروا أن المساعدة ا
الواليات وليس جزءاً من اتفاقية قرض، ويجب أن تكون على مستوى أكبر بكثير مما تعده 

 الواليات المتحدة األمريكية ضرورياً، وأن تلك السياسة تعبر عن عدم استعداد المتحدة األمريكية
  . )2(إللزام نفسها بالدفاع عن إيران

  
  : بعد إعالن مبدأ ترومان  العسكرية إليرانالمساعدات -3

 الواليات المتحدة األمريكية؛ ليشمل إيران فعلياً، بعد عقد اتفاق بين )مبدأ ترومان(وسع 
الواليات ) أشرف بهلوي(، السيما بعد زيارة األميرة )3(م1947عام) أكتوبر(وإيران في تشرين أول 

، أكدت له التزام الشاه بإقامة دولة )ترومان(الرئيس ، فخالل اجتماع األميرة بالمتحدة األمريكية
أن يوجه دعوة لشاه إيران، وهي الزيارة التي تمت ) بترومان(عصرية ومستقلة، األمر الذي حذا 

 وإيران بعالقاتهما إلى الواليات المتحدة األمريكيةم، ومنذ أن تمت تلك الزيارتان، دخلت 1948عام
دها المعونات األمريكية إليران، السيما وأن العام الذي زارت فيه مرحلة تاريخية جديدة، وبدأت بع

، أي مبدأ المساعدات )4()مبدأ ترومان( أعلنت اإلدارة األمريكية الواليات المتحدة األمريكيةاألميرة 
  . العسكرية للدول التي تواجه خطراً سوفيتياً، مما قد يؤدي إلى السيطرة عليها

   : ضم إيران رسمياً لمبدأ ترومانالمساعدات العسكرية قبل -أ
 ضمت فعلياً إيران لمبدأ المساعدات العسكرية الواليات المتحدة األمريكيةبالرغم من أن 

م؛ إال أن ذلك لم يمنع من وصول المساعدات 1947عام) أكتوبر(رسمياً في تشرين أول 

                                                        
 . 67حراس الخليج، ص. : مر، مايكل أبال) 1(

 . 69-68حراس الخليج، ص. : بالمر، مايكل أ) 2(

 . 21المساعدات األمريكية، ص: حداد، سلمى ) 3(

 . 43إيران بين التاج والعمامة، ص: مهابة، أحمد ) 4(
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) مارس( ة منذ آذارللمساعدات العسكري )ترومان(العسكرية األمريكية إلى إيران ضمن برنامج 
 . م1947عام

الواليات م، وقعت إيران معاهدة تعاون مع 1947عام) يونيو( حزيران20ذلك أنه منذ 
؛ ألن إيران مثلت من )1(م1948عام) فبراير(، وقد صادق عليها المجلس في شباط المتحدة األمريكية

رير، التي تؤكد على ضرورة دعم األهمية اإلستراتيجية، ما دفع باإلدارة األمريكية إلى إرسال التقا
  . إيران عسكرياً

م أرسل القائم بأعمال رئاسة إدارة الشئون اإليرانية 1947عام) ديسمبر( كانون أول 9ففي 
 تقريراً، إلى السفير األمريكي في إيران بضرورة تزويد إيران بالمساعدات )2(والتركية واليونانية

بأن أفضل طريقة لحماية إيران، هي الزج بها بصورة إنني لست مقتنعاً : "العسكرية، ذكر فيه 
مطلقة ونهائية في المعسكر الغربي المعادي لالتحاد السوفيتي، وإذا استطعت أن أفطن إلى وسيلة 
لتقديم مساعدة حقيقية إليران، دون إجبارها تلقائياً على اتخاذ موقف العداء الصريح لالتحاد 

  .)3("لة في الحالالسوفيتي، فإنني سأستعين بهذه الوسي

الواليات لذلك برز ضرورة تسليح إيران من خالل مبدأ ترومان، حيث رافق ازدياد اهتمام 
، حيث تحولت البعثة العسكرية )4( بإيران ازدياد مساعدتها العسكرية لهاالمتحدة األمريكية

اإليرانية بآخر ، إلى بعثة قامت بدور عملياتي، وزودت القوات )5(االستشارية األمريكية في إيران

                                                        
دروزيل،  ؛261أمن الخليج، ص: العجمي، ظافر محمد    ؛128إيران ماضيها وحاضرها، ص   : ولبر، دونالد   ) 1(

  .164، ص1التاريخ الدبلوماسي، ج. : ب. ج
 Marlowe, John : Iran : A Short Political Guide, P. 84.  

كان القائم بأعمال رئاسة إدارة الشئون اإليرانية والتركية واليونانية في ذلك الوقت، هـو جـون جيرنجـان             ) 2(
)John Girenjan) .(67حراس الخليج، ص. : بالمر، مايكل أ .( 

 . 67حراس الخليج، ص. : بالمر، مايكل أ) 3(

 . 21المساعدات األمريكية، ص: حداد، سلمى ) 4(

فهناك البعثة العسكرية ألمريكيا إلـى الجـيش اإليرانـي          : تواجدت ثالث بعثات عسكرية تعمل في إيران        ) 5(
)ARAMISH(        القيادات األعلى، وقادة    ، ومهمتها تقديم المشورة والمساعدة لوزارة الحرب اإليرانية، وجهاز 

: وأجهزة الجيش والبحرية والطيران بالنسبة لقضايا التخطيط والتنظيم واإلدارة والتدريب، أما البعثة األخرى              
هـي  : ، التي تنفذ برنامج المساعدة للدفاع المشترك، والثالثـة          )MAAG(فهي مجموعة المساعدة العسكرية     

، لتقديم المشورة والعون لوزارة     )GENMISH(إلمبراطوري اإليراني البعثة العسكرية األمريكية إلى الدرك ا     
الداخلية؛ بغية تحسين وتنظيم عمليات الدرك اإليراني، وقد كانت تلك البعثات ناجحة، حيث أصـبحت إيـران        

. إحدى أقوى العسكرية في الشرق األوسط، ونقطة الضعف الوحيدة هي الكفاءة القتاليـة للجنـدي اإليرانـي                
 ). 25-24المساعدات األمريكية، ص: مى حداد، سل(
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 بعد موافقة الكونغرس األمريكي على ،)أراميش(مبتكرات السالح األمريكي، وأطلق على اسم البعثة 
 على توسيع بعثتها الواليات المتحدة األمريكيةمنح إيران مساعدات ثنائية، السيما أن الشاه حثَّ 

  . )1(العسكرية

نياً لوزارة الدفاع وهيئة األركان حيث قدمت بعثة أراميش إليران دعماً استشارياً وتق
كما منحت ، وإحكام السيطرة على البالد، وبناء جيش إيراني قوي، العامة؛ بهدف تعزيز كفاءتهما

  . )2(حقاً محتكراً في إشغال مناصب قيادية في الجيش اإليراني، االتفاقية البعثة األمريكية
  

   :المساعدات العسكرية بعد ضم إيران لمبدأ ترومان  -ب
 في تزويد إيران بالمساعدات العسكرية بعد ضم الواليات المتحدة األمريكيةاستمرت 

م من 1947عام )أكتوبر(رسمياً في تشرين أول  )مبدأ ترومان(ضمن ، اإلدارة األمريكية إليران
  . خالل االتفاقية التي تمت بينهما

، م1948) يوما( في أيار، ثم اقترحت وزارة الخارجية األمريكية على الكونغرس
وتغير ، )3(ستين مليون دوالر كدعم باألسلحة غير الفتاكة إليران) 60(تخصيص مبلغ يصل إلى 

من ، الواليات المتحدة األمريكيةالموقف األمريكي فيما يتعلق بشراء إيران معدات عسكرية من 
 )4((Robert Walker Grow) بقيادة روبرت ووكر جرو خالل جهود البعثة العسكرية الجديدة

وتطلبت مهماتها من أعضاء البعثة السفر إلى كل مكان من ، والسفير األمريكي لدى إيران
  . )6)(5(إيران؛ للوصول إلى الحدود السوفيتية؛ اللتقاط الصور وإجراء التحقيقات العسكرية

                                                        
  ؛ 20المساعدات األمريكية، ص: لمى حداد، س؛ 259قراءة في الحرب العراقية، ص: بهلوان، سمير ) 1(

Clarke, Duncan L. and Others : Send Guns and Money, Security Assistance, P. 38.  
 . 30كية، صالسياسة الخارجية األمري: القرم، آمنة إبراهيم ) 2(

  ؛259قراءة في الحرب العراقية، ص: بهلوان، سمير ) 3(
 Marlowe, John : Iran : A Short Political Guide, P. 84.   

عـام  ) تمـوز (كبير الملحقين العسكريين األمريكيين في موسكو في المدة من يوليو           : روبرت ووكر جرو    ) 4(
د قيادة الفرقة المدرعة السادسة خالل الحرب العالمية الثانية،         م، وقا 1952عام  ) يناير(م، إلى كانون ثانٍ   1950

 . وكان من أبرز المشاركين في تنفيذ سياسة االحتواء في إيران في فترة ما بعد الحرب
(Hofmann, George F. : Cold War Casualty, P. ix).  

مسمائة مليـون دوالر، واسـتخدمت      خ) 500(قامت إيران وأمريكيا معاً بتطوير شبكة رقابة بلغت تكلفتها          ) 5(
ست وحدات محمولة بالطائرات للتجسس على االتحـاد الـسوفيتي،       ) 6(إحدى عشرة محطة أرضية، و    ) 11(

 ). 314العالقات السورية اإليرانية، ص: بهلوان، سمر ). (مشروع آيبكس(وقد عثرف المشروع باسم 

(6) Hofmann, George F. : Cold War Casualty, P. 16.   
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ومتابعة تحركاته في ، فقد شكلت إيران أحد النقاط الهامة؛ للتجسس على االتحاد السوفيتي
  . للواليات المتحدة األمريكيةواهم المناطق النفطية ، قةالمنط

:  فقد كتب السفير األمريكي في موسكو لوزير الخارجية األمريكي جورج مارشال ما يلي
إيران هي النقطة األكثر حساسية بيننا وبين السوفييت وهذا بالتأكيد يتطلب منا انتباهاَ شديداً  إن"

فية من البترول إلدارة الصراع تقنياً ربما يكون نقطة الضعف إن نقص الكميات الكا، ومتواصالً
  . )1("األكبر لدينا خالل الحرب المحتملة مع السوفييت

م منح اإليرانيون موافقة بقيمة المبلغ المقترح لشراء 1948عام ) يوليو( تموز29وفي 
يات المتحدة الوالوأرسلت ، عشرة ماليين دوالر) 10(وحدد المبلغ بـ ، المعدات العسكرية

ولتكون ،  بعثة عسكرية إلى إيران؛ لترتيب شراء المعدات العسكرية للجيش اإليرانياألمريكية
  . )2( أول خطوة في تنظيم العالقات األمريكية اإليرانية

إلى قانون ، م1947عام) يونيو( حزيران20تحول االتفاق الذي تم في  م1949وفي عام
  . )3( الدفاع المشتركللمرة األولى بموجب قانون مساعدات

صرح وزير ، م1949عام) مارس(  آذار18في ) 4( وبعد توقيع اتفاقية حلف األطلسي
فقد تلقت إيران ، بأن الحلف ال يعني تراجعاً في العزم عن تأييد إيران : )دين اشيسون(الخارجية 

  . )5(الذي ُأعلن فيه الحلف، م1949عام) مارس( أول شحنة من األسلحة في نفس شهر آذار

                                                        
(1) Hofmann, George F. : Cold War Casualty, P. 17  

؛ 259 قراءة في الحرب العراقيـة، ص   :بهلوان، سمير    ؛128إيران ماضيها وحاضرها، ص   : ولبر، دونالد   ) 2(
  ؛261أمن الخليج، ص: العجمي، ظافر محمد ؛ 164، ص1التاريخ الدبلوماسي، ج : .ب. دروزيل، ج

Hofmann, George F. : Cold War Casualty, P. 16. 
خيارات السياسة األمريكية فـي إيـران والخلـيج، دراسـات           . : برانجر، روبرت جي، وتاهتينن، ديل آر     ) 3(

 . 6، ص)3(إستراتيجية

م، في واشنطن، كلٌّ من أمريكيا وفرنسا وبريطانيا وعـدد مـن            1949وقع الحلف في عام   : حلف األطلسي   ) 4(
م، وهو امتـداد وتوسـيع لمعاهـدة    1952مت للحلف اليونان وتركيا في عامالدول األوروبية الغربية، ثم انض   

بلجيكا ولوكسمبورج وهولندا وبريطانيا، والتي تعهدت فيهـا  : م، كل من   1948التي وقعها في عام   ) بروكسل(
 الدول بمساعدة بعضها إذا ما تعرضت لالعتداء العسكري، وقوبلت المعاهدة بالتشجيع في أمريكيا، األمر الذي        

اإلسـتراتيجية والـسياسة الدوليـة،      : مقلد، إسماعيل صبري    . (دفع أمريكيا لتوسيعها لتصبح حلف األطلسي     
 ). 145اللعبة الكبرى، ص: ؛ لورنس، هنري 229ص

 . 21المساعدات األمريكية، ص: حداد، سلمى ) 5(
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ثم استمر توسع انتشار فرق الخدمات العسكرية األمريكية، وبعثات تدريب وتأهيل الجيش 
 دوالر، كمساعدات 27,640,000صادق الكونغرس على مبلغ ، م1949في إيران، ففي خريف عام 

  . )1(عسكرية إضافية لكل من إيران والفلبين وكوريا وترك مهمة تقسيم الحصص لإلدارة األمريكية

 ازدياد عدد البعثات األمريكية في إيران إلى سيطرة المستشارين العسكريين األمريكيين أدى
  . )2(على الجيش اإليراني، األمر الذي أدى إلى وقوف إيران الرسمي موقفاً معادياً للسوفييت

لتصل مرحلة التوقيع على اتفاقية للتعاون ، ثم تطورت المساعدات العسكرية إليران
) مايو(  أيار23في  وذلك، الواليات المتحدة األمريكيةاعية بين إيران ووالمساعدة الدف

والتي تزامنت ، حيث أصبحت إيران بموجبها مرشحة للحصول على منح عسكرية، م1950عام
الذي شكل البداية ، مع المساعي األمريكية إلقامة حلف الدفاع المشترك في منطقة الشرق األوسط

  . )3(األولى لحلف بغداد

م للمساعدة 1952عام) أبريل(  نيسان26باتفاق آخر وقع في ، م1950بع اتفاق عاموات
وذلك على الرغم من بعض البرود الذي طرأ على العالقات بين البلدين؛ نتيجة ، العسكرية

لكن الشاه تمكن من ، معارضة الرأي العام اإليراني لالمتيازات النفطية التي منحها الشاه للغرب
) أبريل(  نيسان19وقلب حكومة مصدق في ، ضل المساعدة العسكرية األمريكيةتقوية سلطته بف

  .)4(م بمساعدة المخابرات األمريكية1953عام

،  بإرسال البعثات والمعدات العسكرية إلى إيرانالواليات المتحدة األمريكيةواستمرت 
، لمطالب السوفيتيةومثلت تلك المساعدات عامالً محفزاً مكّن الحكومة اإليرانية من مقاومة ا

وأوجدت حالة نسبية من ثبات الموقف اإليراني حتى عام ، خاصة فيما يتعلق بالتنازالت النفطية
  .)5(وأصبحت إيران قضية أخرى من قضايا الحرب الباردة، م1951

 من ذلك التعاون إلى تعزيز وجودها العسكري، الواليات المتحدة األمريكيةوقد سعت 
عاون معها في المجال العسكري، يهدف إلى تكريس األوضاع السياسية بدعوى أن إيران والت

واالقتصادية واالجتماعية في إيران، باإلضافة إلى استتباب األمن وتنميته في منطقة الشرق األوسط، 
                                                        

(1) Marlowe, John : Iran : A Short Political Guide, P. 84; Frye, Richard N. : Iran, p88; 
McGlothlen, Ronald L. : Controlling the Waves, P. 87.  

(2) David S. Painter : The Cold War, P. 98. 
آل ؛ 21المـساعدات األمريكيـة، ص    : لمى  حداد، س ؛  259 قراءة في الحرب العراقية، ص     :بهلوان، سمير    )3(

 . 82السياسة األمريكية، ص: ثاني، منى سحيم حمد 

 . 22-21المساعدات األمريكية، ص: داد، سلمى ح) 4(

(5) Gatzke,Hans W. : The Present in Perspective, P. 38-39.  
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 ومنطقة الشرق الواليات المتحدة األمريكيةوأن قوة إيران العسكرية يمكن أن تصبح حلقة وصل بين 
الذي يلقي على عاتقها وظائف عديدة ومتشابكة، تصل إلى حد حماية النظام األوسط، األمر 

االقتصادي الرأسمالي العالمي، وعليه أصبحت مهمة القوة العسكرية إليران تتعدى حدود حماية 
   . )1(األمن القومي األمريكي

  
  :ادة المساعدات العسكرية إليران الموقف األمريكي من زي -ج

، وتزويدها بالمساعدات، إال أنه كان هناك اليات المتحدة األمريكيةللورغم أهمية إيران 
اختالفاً في وجهات النظر األمريكية، حول حجم المساعدات العسكرية األمريكية إليران منذ 

  . م1949عام

م؛ في محاولة 1949 في خريف عامالواليات المتحدة األمريكيةفحين قام الشاه بزيارة 
وزير الخارجية على ) دين اشسيون( في المعونة العسكرية، أكد للحصول على زيادة كبيرة

ولم يحصل الشاه إال على ، الضرورة الملحة إلعطاء األولوية للتنمية االقتصادية واالجتماعية
خمسة وعشرين ) 25(مساعدة عسكرية محدودة، وكل ما حصلت عليه إيران كان قرضاً بـ

  . )2(مليون دوالر من بنك االستيراد والتصدير

، واالعتراض عليها، علمه ويبدو أن ما دفع الشاه للمطالبة بالزيادة في حجم المساعدات
دوالر، كمساعدات عسكرية إضافية لكل من ) 27,640,000(بأن الكونغرس صادق على مبلغ 

إيران والفلبين وكوريا، لكن يظهر أن اإلدارة األمريكية لم تكن قد وضعت إيران ضمن أولويات 
  . عدةتلك المسا

أن اإلدارة األمريكية اعتبرت الشاه زعيماً : فسر صناع السياسة األمريكية سبب ذلك 
قوياً، لكنهم لم يكونوا جميعاً يعدون أن آفاق إقامة إيران مستقرة هي آفاق طيبة، والقلة من 

ع ذلك األمريكيين هي التي عدت إيران كياناً قومياً وحكومياً، يمكن مقارنته بتركيا واليونان، وم
 إيران بالمعونة العسكرية الواليات المتحدة األمريكيةكان هناك رأياً داعماً باتجاه تزويد 

، ويرجع ذلك إلى بعض التوصيات التي أيدت تلك )3 (والقروض، على نفس مستوى تركيا
  . الفكرة

                                                        
 . 76-75السياسة األمريكية، ص: آل ثاني، منى سحيم حمد ) 1(

  ؛ 367االستشراق األمريكي، ص: الس ليتل، دوج) 2(
Marlowe, John : Iran : A Short Political Guide, P. 88.   

 . 68-67حراس الخليج، ص. : بالمر، مايكل أ) 3(
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م، متوافقة مع توصيات الشاه، 1950فقد جاءت توصيات قائد قوة الشرق األوسط في عام
 أرجع الموقف السياسي الداخلي غير المستقر في إيران، إلى غياب المعونة األمريكية، الذي

واعتمد الشاه أن السبيل الوحيد لمنح إيران شيئاً يعتمد عليه ويمكن الركون إليه، هو تقديم حزمة 
   )1(معونة لها تماثل تلك التي تقدم إلى اليونان وتركيا

 سبب إعطاء المساعدة العسكرية إليران في باإلضافة إلى أن بعض السياسيين فسر
الواليات المتحدة  أفضلية عظمى، نتيجة الخطر الذي أحست به الواليات المتحدة األمريكية

  . )4)(3(، وإثر انقالب تحقيق الشيوعيين لعدد من االنتصارات)2(األمريكية

اع عن إيران ورغم ذلك، فقد استمر العسكريون األمريكيون في منع إلزام أنفسهم بالدف
أو أي دولة أخرى في الشرق األوسط، وتناولت دراسات األركان المشتركة للجيش األمريكي، 

، عرض الخطوط العامة لألهمية اإلستراتيجية للشرق األدنى 1950التي أجريت في أوائل عام
بطريقة روتينية، بيد أنها رفضت الدعوات اللتزام أمريكي بالدفاع عن المنطقة، واستخلص 

إن فقدان : "م، للجنة المسح االستراتيجي المشتركة أن 1950عام) أكتوبر(قرير تشرين أول ت
أوروبا سيمثل اخطر ضربة للدول الغربية، وفقدان الشرق األوسط في المراحل المبكرة لحرب 
كونية لن يكون في حد ذاته ضربة قاضية، رغم أن العودة لالستيالء على الشرق األوسط 

هرياً؛ من أجل إحراز النصر، والدفاع االستراتيجي الذي يجري فيه ملياً بالنسبة ستكون أمراً جو
للشرقين األقصى واألوسط يوضح هاتين المنطقتين اللتين تعتبران اآلن ألغراض تخطيطية في 

  .)5("مستوى أدنى من أوروبا الغربية

تها، ضمن المناطق بذلك ظهر اختالف السياسة األمريكية في تطبيقاتها لمبادئها التي أعلن
التي شملتها، في المقابل واجهت اعتراضاً واضحاً من تلك الدول، حيث كانت إيران إحدى تلك 
الدول التي واجهت ذلك المعيار، وفُرض عليها من الساسة األمريكيين ازدواجية المقاييس، رغم 

  . التوجه اإليراني للمواالة األمريكية

                                                        
 . 68حراس الخليج، ص. : بالمر، مايكل أ) 1(

فجر االتحاد السوفيتي قنبلته الذرية قبل ثالثة أعوام من الموعد الذي كانت أمريكيا تتوقعـه، حيـث أعلـن                   ) 2(
انفجاراً ذرياً، قد حدث في األسابيع      إن لدينا من الدالئل على أن       : "م  1949عام) سبتمبر( أيلول 23ترومان في   

 ). 69قراءة جديدة للحرب، ص: شلبي، السيد أمين ". (الماضية في االتحاد السوفيتي 

م، ثـم االنتـصار     1948حقق الشيوعيون عدداً من االنتصارات، من خالل االنقالب التشيكوسلوفاكي عـام          ) 3(
المساعدات األمريكيـة،   : حداد، سلمى    (.، وحرب كوريا  1949-1948م، وحصار برلين    1949الصيني عام 

 ). 22ص
 . 22المساعدات األمريكية، ص: حداد، سلمى ) 4(

 . 69حراس الخليج، ص. : بالمر، مايكل أ) 5(
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   : مشروع مارشال : ثانياً
، بعد ثالثة )1( مشروع مارشال؛ إلنعاش أوروبا اقتصادياًلواليات المتحدة األمريكيةاأعلنت 

من ) ترومان(م، حيث طلب 1947عام) يوليو( تموز 7 وذلك في ،)مبدأ ترومان(أشهر من إعالن 
سبعة عشر مليار دوالر خالل ) 17(م، منح 1947عام ) ديسمبر( كانون أول 9الكونجرس في 

  .)2(مقبلة؛ لتنفيذ خطة مارشالالسنوات األربع ال
  :أهمية النفط لمشروع مارشال  -1

، وبدأت )3(لالحتواء) ترومان(مثلت خطة مارشال األداة غير العسكرية الرئيسة لتنفيذ مبدأ 
 تعمر أوروبا تحت خطة مارشال، من خالل استخدام نفط الخليج الواليات المتحدة األمريكية

تحديد لكميات اإلنتاج أو األسعار، فقد استخدمته كمصدر رئيس الرخيص والمتدفق بدون رقابة أو 
من استهالك % 58؛ ألن أكثر من نصف استهالك أوروبا من النفط الخام و)4(للطاقة والتصنيع

، لذلك )6(، حسب تقرير للكونجرس األمريكي)5(اليابان كان يأتي من منطقة الخليج بما فيها إيران
 في الشرق األوسط، هو تأمين النفط للواليات المتحدة األمريكية كان الهدف االستراتيجي األكبر

  . )7(المجاني إليها، والى حلفائها في أوروبا

                                                        
عني مارشال بمشروعه أوروبا كلها؛ إال أن االتحاد السوفيتي رفض المشروع األمريكي، باعتباره تدخالً في            ) 1(

سياسـات الهيمنـة،   : ؛طـه، جـاد   32الجماعة األوروبية، ص: يد، عبد المنعم سع. (سيادة االتحاد السوفيتي  
 ). 139العالم المعاصر، ص: ؛يحيى، جالل 76ص

: ؛ نوار، عبد العزيز سليمان، وجمال الدين، محمود محمـد           73العالم المعاصر، ص  : عبد اهللا، عبد الخالق      )2(
  ؛ 224تاريخ الواليات المتحدة األمريكية، ص

Pach Jr. , Chester J. : Arming the Free World, P. 126.   
تضمنت األهداف العسكرية للمشروع، إنشاء منظمة دفاعية ضمت مجموعة من دول شمال المحيط األطلسي   ) 3(

آل ثاني، منى  . (م، عرفت باسم منظمة حلف شمال األطلسي      1949على الجانبين األوروبي واألمريكي في عام     
 ). 63مريكية، صالسياسة األ: سحيم حمد 

؛ 120النفط والعالقات الدولية، ص   : ؛ الرميحي، محمد    102المعونة الخارجية األمريكية، ص   : جاد، محمد   ) 4(
 . 121الصراع الدولي، ص: ؛ برجاس، حافظ 506دليل الخليج، ص: مهنا، محمد نصر 

نة مـع شـركة الـنفط    عشرون س ) 20(وقعت شركة جيرسي وشركة سوني األمريكية على اتفاقية، مدتها          ) 5(
بيـرغين،  . (، وبالتالي دعموا موقفهم في مركز الجاذبية الجديد للنفط العـالمي          1947البريطانية اإليرانية عام  

 ). 154الجائزة، ص: دانييل

نائب مدير سياسة التجارة الدولية إلـى مارشـال، داعمـاً فيهـا     ) Paul Nitze(في رسالة كتبها بول نيتز) 6(
بما أننا نواة استيراد البترول من الشرق األوسط فإن علـى الواليـات             "  بمالحظة وهي    المشروع، ألقى نيتز  

وبناء عليه فإن بترول الشرق األوسط ال بد من تطويره ليلبي احتياجات            ، المتحدة تطوير هذا البترول األجنبي    
 " العالم خصوصا فيما يتعلق بإعادة تأهيل الغرب األوروبي 

(Miller, David Aaron : Search for Security, P. 183).  
تاير، برادلـي   ؛  4، ص )1(النفط، دراسة إستراتيجية  التدخل العسكري في منابع     : مجلة فورتشون األمريكية     )7(

 . 10السالم األمريكي، ص: .أ
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فقد كان نفط الخليج في مخططات رجال إدارة ترومان، مقرراً له أن يكون إلعمار 
أوروبا، وكانت خطة مارشال تتطلب الكثير من الوقود القريب الرخيص البعيد عن القبضة 

  . )1(لسوفيتيةا

بأن مشروع مارشال إلنعاش أوروبا، لم يكن  : )2( وزير الدفاع األمريكي وأكد ذلك
لينجح بدون الوصول إلى نفط الشرق األوسط، واالعتماد أكثر فأكثر على إمدادات النفط في 

  . )4)(3(الخليج العربي

إن تأثير " ) :Melvyn Leffler(وحسب رؤية المؤرخ الدبلوماسي أيضاً ملفين ليفلر
  . )5("مشروع مارشال من وجهة النظر اإلستراتيجية والجغروسياسية كان يتجاوز حدود أوروبا

إذ أرسل وزير الدفاع ، وخطة مارشال )ترومان(ومن هناك بدأت عملية الربط بين مبدأ 
إنه من دون نفط الشرق األوسط تصبح فرصة " : قال فيها، مذكرة إلى ترومان)6(األمريكي

  . )7("أوروبا ضعيفة جداً إعمار 

ركز في مشروعه ) جورج مارشال(ويرجع سبب ذلك أن وزير الخارجية األمريكي 
فقد كان الشيوعيون يتزعمون نقابات عمال مناجم الفحم ، على حل أزمة الطاقة في أوروبا

رح وعندما اقت، األوروبية؛ ولذلك كانوا يخلقون أزمة في اإلنتاج؛ من أجل خلق أزمة للحكومات
خاصة أن النفط ال بديل له من أجل الطائرات والسيارات ، النفط ليحل المشكلة) مارشال(

                                                        
  ؛260أمن الخليج، ص: العجمي، ظافر محمد ) 1(

David S. Painter : TheMarshall Plan and Oil, P. 1.  
: مهنا، محمد نصر). (James Forrestal(ان وزير الدفاع األمريكي في ذلك الوقت، هو جيمس فورستال ك) 2(

 ). 505دليل الخليج، ص
 كـانون  17م، أن ظهر عجز محلي، بينما واصلت أمريكيا تصدير النفط، وفـي         1947حدث في أواخر عام   ) 3(

عة، وضعت قواعد صارمة استهدفت ترشـيد  م، أعلن ترومان عن إجراءات حكومية واس  1948عام) يناير(ثانٍ
استخدام الوقود، وسط شتاء يواجه نقصاً في الطاقة، واتبعت أمريكيا سلسلة من اإلجراءات التـي اسـتهدفت                 
ترشيد استهالك الوقود، وكانت الصادرات النفطية األمريكية إلى أوروبا قد زادت بنسبة مائة في المائة، على                

م، أصبح نفط الخليج العربي سلعة إستراتيجية، وليس       1948مية، لذلك بحلول عام   مستويات ما قبل الحرب العال    
مجرد سلعة تجارية بالنسبة ألمريكيا، حيث اعتمدت عليه في عملية إعادة بناء أوروبا الغربية، التي مزقتهـا                 

 للـنفط فـي     الحرب، والضرورة الحتمية األساسية؛ الحتواء التوسع السوفيتي على التدفق المستمر والمتزايد          
 ). 50حراس الخليج، ص. : بالمر، مايكل أ. (الخليج

 . 505دليل الخليج، ص: مهنا، محمد نصر ) 4(

 . 52ردع الديمقراطية، ص: تشومسكي، نعوم ) 5(

العجمـي، ظـافر   ). (James Forrestal(كان وزير الدفاع األمريكي في ذلك الوقت هو جيمس فورستال ) 6(
 . )261أمن الخليج، ص: محمد 

 . 261أمن الخليج، ص: العجمي، ظافر محمد ) 7(
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منذ هذه اللحظة سيبدأ تحول ، بدون النفط سيفشل مشروعي" : )مارشال(حيث قال ، والشاحنات
وستنتهي فاعلية إضرابات ، اعتماد االقتصاد األوروبي من الفحم إلى النفط المستورد من الخارج

، وستبدأ محطات توليد الكهرباء والصناعة بصرف النظر عن الفحم،  مناجم الفحم تقريباًعمال
  .)2()1("ألن النفط الرخيص يتدفق بيسر وسهولة من الشرق األوسط 

تسلسل منطقي لمخططات  )مبدأ ترومان(عقب ) مشروع مارشال(وعملياً فإن إعالن 
في إنجاح ،  في االعتماد على نفط الخليجويؤكد على التوجه األمريكي، السياسة األمريكية

، قصد احتواء دول الخليج المنتجة للنفط بما فيها إيران )مبدأ ترومان(مشروع مارشال؛ ألن 
من ) مشروع مارشال(وإال فلماذا لم يعلن ، وظف تلك الدول للمشروع) مشروع مارشال(بينما 

  . !م؟1945 الثانية منذ عامبالرغم من أن أوروبا عانت من أثر الحرب العالمية، قبل
  

  :لنفط اإليراني في مشروع مارشال دور ا -2
؛ فإن النفط )مشروع مارشال(إذا كان نفط الخليج شكل أساس السياسة التي قام عليها  

  . اإليراني كان ضمن ذلك التوجه
، كداعم لمشروع مارشال،  على النفط اإليرانيالواليات المتحدة األمريكية فقد ركزت 

 أثبت أهميته اإلستراتيجية إلعادة بناء أوروبا )3(اس ضمن منطقة الخليج؛ ألن النفط اإليرانيوأس
  )4(بعد الحرب

حيث كتب السفير األمريكي في موسكو لوزير الخارجية األمريكي جورج مارشال ما 
انتباهاً إن إيران هي النقطة األكثر حساسية بيننا وبين السوفيت، وهذا بالتأكيد يتطلب منا : "يلي 

نقطة  شديداً ومتواصالً، إن نقص الكميات الكافية من البترول إلدارة الصراع تقنيا ربما يكون
  .)5("الضعف األكبر لدينا، خالل الحرب المحتملة مع السوفييت 

                                                        
   %. 90كانت أوروبا تعتمد على الفحم كوقود بنسبة ، حتى الحرب العالمية الثانية ) 1(

(David S. Painter : TheMarshall Plan and Oil, P. 1). 
 . 154 الجائزة، ص: بيرغين، دانييل ) 2(

دراسة حول تكاليف النفط خـالل األعـوام   ) Adelman( أدلمانم أجرى االقتصادي األمريكي  1966في عام ) 3(
، في أربع مناطق منتجة للنفط، منها أمريكيا وفنزويال وبعض الدول اإلفريقيـة ودول الخلـيج             1962-1964

وتوصل من خالل الدراسة، أن العراق كان أقل هذه البلدان جميعاً، من حيث مجموع تكاليف للبرميل الواحد،                 
 ). 171الصراع الدولي، ص: برجاس، حافظ . (المرتبة الثانيةواحتلت إيران 

 . 21المساعدات األمريكية، ص: حداد، سلمى ) 4(

(5) Hofmann, George F. : Cold War Casualty, P. 17.  
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من ، كما عدت إيران نقطة حاسمة في المنطقة؛ للحفاظ على نجاح مشروع مارشال
  .  بالسيطرة على نفط المنطقةمريكيةللواليات المتحدة األخالل السماح 

أكد على ، م1951عام) مارس( ففي تقرير أعده مجلس األمن القومي في منتصف آذار
وهي أن إيران ذات موقع استراتيجي رئيس وحاجز  : النقاط التي وردت في تقييمات سابقة

فط اإليرانية ذات وجاء في التقرير أن موارد الن، لمناطق إنتاج النفط في الشرق األوسط، واق
  . )1(أهمية عظمى القتصاديات بريطانيا ودول غرب أوروبا

م، كتب 1951عام ) يونيو( حزيران 29في ) ترومان(إلى ) تشرشل(وفي رسالة من 
إنني أشعر من منطلق واجب تمثيل حكومتي أن أضيف جهودي لمساعدتكم في : "تشرشل 

مصالح اإلستراتيجية والمعنوية لبلدينا في إيران، مواجهة التحدي الذي يمثله اإلتحاد السوفيتي لل
  . )3)(2("وفيما يتعلق بمسألة النفط التجاري وحرمان الغرب من هذا المورد

فإن األبعاد اإلستراتيجية لمشروع "أيضاً ) ملفين ليفلر(لدبلوماسي  ووفق رؤية المؤرخ ا
تماماً كما تطلبت ،  أوروبااستدعت إحباط النزعات الوطنية والقومية الثورية خارج، مارشال

وبذلك فإن عملية إسقاط حكومة ، )4("حلية بدأب داخل القارة األوروبيةمتابعة مكافحة الشيوعية الم
  . )مشروع مارشال(مصدق أتت أيضاً في سياق 

، ألن الشركات األمريكية النفطية تمكنت من الحصول على قدر كبير من االستغالل
  . )5(في إطار مشروع مارشال، ية مصدقللنفط اإليراني بعد فشل عمل

، فإن البلدان المجاورة باستثناء تركيا، أنه إذا سقطت إيران : حيث أكد تقرير أمريكي
فإن ، إلى أنه لهذه األسباب : وتوصل مشروع التقرير، يحتمل أن تستسلم أيضاً للضغط السوفيتي

                                                        
 . 67حراس الخليج، ص. : بالمر، مايكل أ ((1

 12 فيما يخص تلـك الرسـالة فـي       )تشرشل(لرئيس الوزراء البريطاني    ) ترومان(كتب الرئيس األمريكي    (2) 
فيما يخص الوضـع    ) حزيران( من يونيو    29إنني أقدر رسالتك الشخصية بتاريخ      "م،  1951عام  ) يوليو(تموز

في إيران، وإنني أشارككم وجهات نظركم تماماً فيما يخص المخاطر التي تنطوي على ذلـك، ونحـن فـي                   
ونحن، كما تعلمون، على تواصل مع حكومـة        . لينحكومتنا نولي هذا الموضوع االهتمام والحرص المتواص      

المملكة المتحدة بشأن كافة التطورات، وآمل بكل صدق أن تسود الدول حماة االعتدال، وأن نجد حالً مرضياً،              
  . وإنني سأفعل كل ما هو ممكن للمساعدة في تحقيق هذا الهدف

 (Sand,G. W. (editor) : Defending the West, P. 181).  
(3) Sand,G. W. (editor) : Defending the West, P. 181.   

 . 53ردع الديمقراطية، ص: تشومسكي، نعوم ) 4(

 . 854، ص2موسوعة تاريخ الخليج، ج: شاكر، محمود ) 5(
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 القائمة على اتخاذ الخطوات العملية  أن تواصل سياستها الرئيسةالواليات المتحدة األمريكيةعلى 
  . )1(المالئمة؛ لضمان عدم سقوط إيران فريسة للسيطرة الشيوعية

 الواليات المتحدة األمريكيةكانت مرحلة التكوين في عالقة ، م1950لذلك بحلول عام
 الواليات المتحدة األمريكيةقادت ، ووضعت الخطوط العامة الرئيسة لسياسة، بالخليج قد انتهت

فإن ذلك النفط سيغذي االنتعاش ، وعلى المدى القصير، لمزيد من التورط في الخليج العربي
وبالتالي سيلعب دوره في احتواء التهديد السياسي الناشئ عن ، االقتصادي في أوروبا الغربية

فإن نفط الخليج سيزود ، وفي األجل المتوسط والطويل، الشيوعية التي يرعاها السوفييت
للواليات المتحدة وهو مصدر يتيح ،  بمصدر بديل لإلمداداتالمتحدة األمريكيةالواليات 
  . )2( ادخار احتياطاتهم النفطية للمستقبلاألمريكية

  
   : برنامج النقطة الرابعة : ثالثاً

األداة االقتصادية  على الخمسينات وبداية األربعينات نهاية في األمريكية المتحدة الواليات اعتمدت
ة التغلغل السوفيتي في المناطق المختلفة من العالم؛ انطالقاً من إستراتيجية االحتواء التي في مكافح

  . )3 (انتهجتها خالل سنوات حكم ترومان، وقد كان من أشكال تلك األداة برنامج النقطة الرابعة

يرجع سبب نشأة البرنامج إلى النجاح الذي حققته خطة مارشال، ليس فقط على صعيد 
 التي تم تحقيقها في أوروبا، بل أيضاً النجاح الذي حققته اإلدارة األمريكية في الحصول على النتائج

لتقديم فكرة توسيع البرنامج ليشمل مناطق ) ترومان(تأييد الكونجرس األمريكي للبرنامج، مما حذا ب
ستقرارها أخرى من العالم، وخاصة الدول النامية؛ للعمل على تقوية بنيانها االقتصادي، ودعم ا

عن فكرته في النقطة الرابعة من خطابه االفتتاحي، لمدة رئاسته ) ترومان(السياسي، وبالفعل أعلن 
  . )6) (5(م1949عام) يناير( كانون ثان20ٍ في )4(الجديدة

وفر برنامج النقطة الرابعة تبريراً منطقياً؛ لتحديد المساعدة الخارجية إلى أبعد من 
  . )7(الذين عانوا من الدمار خالل الحرب العالمية الثانية، ةالحلفاء في أوروبا الغربي

                                                        
 . 67حراس الخليج، ص. : بالمر، مايكل أ) 1(

 . 10السالم األمريكي، ص. : تاير، برادلي أ) 2(

 . 56 الخليج، صحراس. : بالمر، مايكل أ) 3(

 . 103المعونة الخارجية األمريكية، ص: جاد، محمد ) 4(

  .296، ص)2(ملحق رقم : ابعة، ُأنظر الفقرة من نص خطاب الرئيس ترومان عن النقطة الر لالطالع على) 5(

 . 778األمريكيون التجربة الديمقراطية، ص. : بورستن، دانيل جي) 6(

 . 778يون التجربة الديمقراطية، صاألمريك. : بورستن، دانيل جي) 7(
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،  والدول المعنيةالواليات المتحدة األمريكيةوتمثل البرنامج في عقد اتفاقيات ثنائية بين 
واشتمل على المساعدات اإلنمائية االقتصادية والفنية؛ بهدف تحقيق االستقرار السياسي 

  . )1(واالجتماعي في تلك الدول

إلى ، من محاكاة لخطة مارشال، م1951البرنامج تحول بسبب صعوبة تنفيذه عاملكن 
ومن ثم ، في األساس إلى دعم الدول المهددة بالسقوط في فلك االتحاد السوفيتي برنامج يهدف

  . )2(خضوع البرنامج كأداة لتنفيذ إستراتيجية االحتواء األمريكية
  
   : إيران ضمن برنامج النقطة الرابعة-

لكنه كان األضخم أيضا في العالم ، وكن برنامج النقطة الرابعة في إيران هو األقدملم ي
فقد ضمت إيران للبرنامج ، )3(ثالثمائة موظف) 300(حيث كان يعمل فيه بشكل مباشر أكثر من 

  . )4(م1951ضمن برنامج النقطة الرابعة منذ عام، األمريكي للمساعدة االقتصادية

ية حول عملية المساعدات، تضمنت عدم خلط برامج المساعدات وكانت هناك رؤية أمريك
فكان برنامج النقطة الرابعة في إيران، منفصالً ، التقنية واالقتصادية مع برامج المساعدات العسكرية

  . )5(تماماً عن أي برامج مساعدات عسكرية، سواء أكانت في طهران أم إحدى مقاطعاتها
،  بمساعدة إيران تقنياً ضمن برنامج النقطة الرابعةيةالواليات المتحدة األمريكوقامت 

ولكن بشكل لم يغط ، )6(وخطة السنوات السبع للتطوير االقتصادي، فمنحتها مساعدات اقتصادية
  . كل النفقات اإليرانية للتنمية االقتصادية رغم كونها األضخم في العالم

 قبل إعالن برنامج ة األمريكيةالواليات المتحدونالت إيران المساعدات االقتصادية من 
، لكن كان هناك خالفاً بين اإلدارة األمريكية والشاه حول حجم تلك المساعدات، النقطة الرابعة

  . ولم يوفر البرنامج إليران تغطية لمشروعاتها كما توقعت إيران

طاقم هندسي المشروعات التنموية اإليرانية منذ عين  بدعم األمريكية المتحدة الواليات بدأت فقد
) Morrison- Knudsen International Company(موريسون نودسين األمريكية  شركة برئاسة

                                                        
 . 115الصراع األمريكي السوفيتي، ص: منصور، ممدوح محمود ) 1(

 . 103المعونة الخارجية األمريكية، ص: جاد، محمد ) 2(

(3) Pahlavi Reza Shah, Mohammed : Mission for My Country, P. 99.  
  ؛71المساعدات األمريكية، ص: حداد، سلمى ) 4(

Marlowe, John : Iran : A Short Political Guide, P. 89.  
(5) Pahlavi Reza Shah, Mohammed : Mission for My Country, P. 96.  
(6) Sharabi, H. B. : Governments and Politics, P. 100.   
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م؛ للتحضير إلجراء مسح شامل للتطور االقتصادي في إيران؛ تمهيداً لخطة السنوات 1947في عام 
  .)1(السبع

ة في بداية  لبرنامج النقطة الرابعالواليات المتحدة األمريكيةويبدو أنه بعد إعالن 
  . دفع باتجاه إقرار إيران لخططها التنموية، 1949عام

م، وقدمت 1949) فبراير( شباط 15فقد أقر البرلمان اإليراني خطة السبع سنوات في 
، ثم تم )2 (الشركة في نهاية الصيف تقريراً مطوالً يحدد النفقات المحتملة لتنفيذ اإلصالحات

 إلى منظمات استشارية عبر البحار؛ للعمل على وضع استجالب استشاريين أمريكيين ينتمون
الخطة حيز التنفيذ، ويتمون األبحاث التي بدأتها شركة موريسون نودسن، وذلك في 

  . )3(م1949عام ) أبريل(نيسان

كما استعانت الحكومة اإليرانية بالمستشارين األمريكيين؛ اعتقاداً منها أنه سوف يسهل 
  . )4(الواليات المتحدة األمريكيةمالية من من عملية استقطاب القروض ال

م، وقدرت نفقات 1949) يوليو( أقر المجلس اإليراني ميزانية الخطة األولى في تموز
ستمائة وخمسين مليون دوالر، على أكثر من ) 650(الخطة األصلية كما صادق عليها المجلس مبلغ 

الواليات المتحدة ال بنيل القروض من لكن المال على ذلك التقدير لم يكن يتوفر إ، صعيد تطويري
وإلى جانب ذلك استلزم تلك المشاريع الحصول ، )5(، أو بزيادة العوائد النفطية اإليرانيةاألمريكية

الواليات المتحدة وكان ذلك الوازع األول الذي دفع بشاه إيران إلى زيارة ، على قروض إضافية
 ستدعم إيران في الواليات المتحدة األمريكيةأن ، فقد اعتقد الشاه )6(1949 في خريف األمريكية

  . خططها االقتصادية من خالل تفعيل برنامج النقطة الرابعة

لكنه لم يحصل على ،  بحفاوةالواليات المتحدة األمريكيةلكن الشاه بالرغم من استقباله في 
المساعدات أي قرض وبدال من ذلك حصل على وعود بتطبيق برنامج النقطة الرابعة إضافة إلى 

  . )7(إلى جانب دعم الموقف اإليراني حيال الحصول على قروض من البنك الدولي، العسكرية
                                                        

 . 127إيران ماضيها وحاضرها، ص: ولبر، دونالد ) 1(

  ؛127ضرها، صإيران ماضيها وحا: ولبر، دونالد ) 2(
Frye, Richard N. : Iran, p88.   

  ؛248إيران ماضيها وحاضرها، ص: ولبر، دونالد ؛ 256، ص1التاريخ الدبلوماسي، ج. : ب. دروزيل، ج) 3(
Marlowe, John : Iran : A Short Political Guide, P. 88. 
(4) Marlowe, John : Iran : A Short Political Guide, P. 88.  
(5) Marlowe, John : Iran : A Short Political Guide, P. 88.  
(6) Frye, Richard N. : Iran, p88; Sharabi, H. B. : Governments and Politics, P. 100.  
(7) Frye, Richard N. : Iran, p88.  
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وقد حثه األمريكيون خالل الزيارة على ضرورة تنظيف البيت اإليراني الداخلي من 
  . )1(قبيل الحصول على ثقة أي من البنوك التي من المفترض أن تمنح قروضا إليران، الفساد

 بأي الواليات المتحدة األمريكيةجاءت في سياق عدم إلزام ،  تلك المبرراتويبدو أن
 في تلك الواليات المتحدة األمريكيةفقد كانت ، توجهات نحو إيران ضمن برنامج النقطة الرابعة

ومثل ، السيما دول أوروبا الغربية، المرحلة تولي اهتماماتها لمناطق أكثر سخونة في العالم
 ضمن برامجها التي اقترحت الواليات المتحدة األمريكيةلرابعة في نهاية أولويات برنامج النقطة ا
  . من قبل ترومان

 ورغم ذلك إال أن الشاه لدى عودته إلى إيران قام بإنشاء منظمة رفاه اجتماعي، وقام 
م، لكن 1950عام) يونيو(رئيس وزراء إصالحي، في حزيران ) على رازمارا(بتعيين الجنرال 

) 25(أعلن بنك االستيراد والتصدير بأنه سوف يمنح الحكومة اإليرانية قرضا ال يتجاوز عندما 
خمسة وعشرين مليون دوالر؛ أصيبت الحكومة اإليرانية بخيبة األمل في الوقت الذي لم تعرض فيه 

منحة أما بالنسبة ل،  وال البنك الدولي استعداداتهم لتقديم قروض إليرانالواليات المتحدة األمريكية
  .)2(برنامج النقطة الرابعة والتي لم تتجاوز نصف المليون دوالر، فلم تكن كافية بشكل أو بآخر

 وأصبحت المطالبة بالمساعدات األمريكية أمراً مخيبا آلمال اإليرانيين، حيث شعرت 
إيران باإلحباط من ضيق أفق المساعدات األمريكية، التي لم تتماشَ مع ما كان يطمح له 

  .)3(نيوناإليرا

وخرج الشاه عن طوره في الكالم ناقداً تلك السياسة، وتلفظ بكلمات الذعة في المجلس 
اإليراني ضد الحكومة األمريكية، وبدت خطة السبع سنوات على محك الخطر فيما غادر 

 عندما لم تجدد، م1951عام )يناير( في كانون ثانٍاإليرانيةيون األمريكيون األراضي االستشار
ومنع محطة صوت ، على الحكومة األمريكية) رازمارا(بينما زاد حنق ، لئك الخبراءعقود أو

واشنطن اإلذاعية من ترحيل موجاتها على محطة طهران الحكومية وكذلك منع محطة البي بي 
ثم قام بعدها بعقد اتفاقية تجارية مع االتحاد ، من ممارسة تلك المهمة أيضاً) B. B. C(سي

مما أشار إلى أن إيران سوف تتعامل مع جارتها ، عشرون مليون دوالر) 20(السوفيتي قوامها 
  . )4(الشمالية إذا كان ذلك يصب في صالحها

                                                        
(1) Frye, Richard N. : Iran, p88-89.  
(2) Frye, Richard N. : Iran, p88-89.  
(3) Marlowe, John : Iran : A Short Political Guide, P. 88; Sharabi, H. B. : Governments 

and Politics, P. 100.  
(4) Frye, Richard N. : Iran, p89.  
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ورغم قصور بعض تطبيقات نقاط سياسة االحتواء األمريكية بالنسبة إليران؛ إال أنه مثَّل 
عالناً رسمياً للحرب  أن اعتمدت مثله؛ وإللواليات المتحدة األمريكيةالتزاماً كبيراً لم يسبق 

حيث قام المبدأ على أساس تهويل التهديد ، الباردة التي حددت توازن القوى في العالقات الدولية
واستغالل المخاوف من ذلك التهديد؛ للوصول للمصالح األمريكية في ، السوفييتي والمبالغة فيه

في المنطقة إلنجاح سياسة فقد كانت إيران أهم حلقة ، المنطقة بشكل عام وفي إيران بشكل خاص
  .بعدما القت السياسة األمريكية تجاوباً بسبب نظام الشاه، االحتواء

وكانت المصالح القومية األمريكية المتمثلة في السيطرة على منابع النفط في العالم 
األساس لصياغة القرارات والمبادئ األمريكية؛ للحفاظ على تلك المصالح؛ السيما في ظل تزايد 

   .نفطال على  األمريكيتماداالع
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  الفصل الثاني
  )1961-1951(السياسة األمريكية تجاه إيران 

  
  ).م1953-1951(السياسة األمريكية تجاه إيران : المبحث األول 

) إيزنهاور( عهد الرئيس  في إيرانتزايد النفوذ األمريكي في: المبحث الثاني 
  ).م1961- 1953(
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 المبحث األول

  )1953-1951( اسة األمريكية تجاه إيرانالسي
  

  : النفط اإليراني تأميم : أوالً 
  .موقف بريطانيا من النفط اإليراني -1
 .م1951تأميم النفط اإليراني عام -2
 .الموقف البريطاني من تأميم النفط اإليراني -3
 .  من تأميم النفط اإليرانيالواليات المتحدة األمريكيةموقف  -4
 .ول إلى النفط اإليراني أثناء األزمةالمساعي األمريكية للوص -5

  : م 1953عام) بحكومة مصدق(اإلطاحة : ثانياً 
 ).حكومة مصدق( من الواليات المتحدة األمريكيةموقف  -1
 .م1953عام) بحكومة مصدق(اإلطاحة  -2
 .عملية أجاكس -3

  : م 1953إعالن اتفاقية النفط اإليرانية عام: ثالثا 
 .م1953ط عامالمكاسب األمريكية من اتفاقية النف -1
 .م على إيران1953مساوئ اتفاقية عام -2
 .على المنطقة) حكومة مصدق(نتائج سقوط  -3
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  المبحث األول

  )م1953-1951( )حكومة مصدق(السياسة األمريكية تجاه 
  

دخلت العالقات اإليرانية األمريكية خالل حكم حكومة مصدق طوراً جديداً، السيما بعد 
انية لصناعتها النفطية، وتدخل المخابرات المركزية األمريكية، فشل عملية تأميم الحكومة اإلير

  .حيث كانت السيطرة على النفط اإليراني في مقدمة أسباب ذلك التدخل
   :النفط اإليرانيتأميم : أوالً 

بعد الحرب العالمية الثانية مباشرةً، شهدت مناطق الخليج العربي تطويراً للصادرات 
المي للنفط، وأصبح النفط مستخدماً أكثر من قبل في الصناعة النفطية، وازداد الطلب الع

والمواصالت، وعلى الرغم أن تكاليف نفط الخليج كانت قليلة من حيث اإلنتاج والنقل؛ إال أن 
الشركات فرضت أسعاراً على المستهلك مبنية على نظام عالمي محسوب على أساس النفط القادم 

وبالتالي فإن األسواق المستهلكة التي يصلها نفط الخليج ، )السعر المعلن( من خليج المكسيك
تتحمل أكثر من كلفة اإلنتاج والنقل الحقيقي، كما كانت الشركات ومن ورائها بلدانها هي التي 
تقرر كمية إنتاج النفط وسعره، وما على الحكومات والبلدان المنتجة إال البقاء تحت سيطرة تلك 

 الثانية كان القطران الكبيران المنتجان للنفط هما العراق الشركات، وبعد الحرب العالمية
  .، وكانت بريطانيا تستغل النفط اإليراني من خالل شركاتها)1(وإيران

   : موقف بريطانيا من النفط اإليراني-1
منذ انتهاء الحرب العالمية الثانية امتلك النفط في إيران شركة واحدة هي شركة النفط 

 Anglo-Iranian Oil( اإليرانية-يد تسميتها بشركة النفط اإلنجليزيةالبريطانية، التي أع

Company-AIOC(، حيث ضخت )برميل من خام الخليج في المخزون االستراتيجي ) بليون
  .)2( شلناً واحداً عن كل طن نفط إيراني ثمناًدفعت، و البريطانيةللبحرية الملكية

يث تعين الوزراء وتقيلهم، وتسبغ  كما كان للشركة صالحيات واسعة في إيران، بح
عضوية البرلمان لمن تريد، وتملك السلطة والسيطرة الكاملة على رؤساء القبائل والعشائر 
المقيمة في جنوب إيران، بمعنى أن الشركة كانت تعمل كأنها مقاطعة بريطانية داخل إيران، 

  .)3(وتفرض سيطرتها سياسياً
                                                        

 .120ص الدولية، والعالقات النفط : محمد الرميحي،) 1(

 عبد النعيمي،؛  130ص األمريكي، قاالستشرا : دوجالس ليتل،؛  139ص العربي، النفط : عاطف سليمان، )2(
 .32ص العربي، الخليج على الصراع : محمد الرحمن

 .98ص األمريكية، السياسة : حمد سحيم منى ثاني، آل) 3(
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م قرر رضا شاه إلغاء امتياز الشركة بعد 1932عام) نوفمبر( تشرين الثاني 27 وفي 
 زيادة الحقوق أربع سنوات، لكن الحكومة البريطانية تدخلت مهددة باتخاذ -دون فائدة-مطالبته

؛ لحماية مصالح الشركة، وأرسلت قواتها البحرية إلى المياه )المشروعة(كافة اإلجراءات 
  . )1(س عصبة األمماإلقليمية اإليرانية، ثم قامت بعرض الشكوى على مجل

 كانون الثاني 18وفي مذكرة موجهة من الحكومة اإليرانية إلى عصبة األمم المتحدة في 
: م، وضحت فيها إيران مدى االستغالل البريطاني للنفط اإليراني حيث ذكرت فيها1933عام) يناير(
جميع حقول النفط لو كانت الحكومة اإليرانية بدالً من تعيين إتاوة محدودة، قد وضعت مجاناً "

، وأبقته خاضعاً لقانون الضريبة العادي الساري في )الشركة البريطانية(رهن صاحب االمتياز 
م من الضرائب، التي تجنيها إدارة 1932م حتى عام1905إيران فقط، لكانت تقاضت منذ عام

ض على  شلناً، بينما هي لم تتقا16 جنيه إسترليني و19,958,509الجمارك وحدها ما مجموعه 
  .)2("جنيه إسترليني تقريباً) 1,100,000(م سوى1932م حتى عام 1901شكل إتاوة من عام 

م توصل الطرفان إلى حل وسط، تم بموجبه تخفيض 1933عام) مارس( آذار 30وفي 
المساحة التي يشملها االمتياز إلى النصف، وحصلت الحكومة اإليرانية على أربع شلنات عن 

  .)4)(3(من أرباح الشركة% 20الطن الواحد، وعلى 

م، عندما أدخلت المياه الساحلية في منطقة 1933ثم قامت الشركة بمخالفة اتفاق عام
عن السعر الرسمي، % 50امتيازها، وجعلت الدفع بالذهب على أساس سعره الرسمي الذي يقل 

  .)5(وبذلك كانت حصة إيران قليلة قياساً بأرباح الشركة

                                                        
 .32ص العربي، الخليج على الصراع : محمد الرحمن عبد النعيمي،) 1(

 .121ص الدولية، والعالقات النفط : محمد الرميحي،) 2(

كتور أميني وزير االقتصاد في حكومة مصدق، الذي تولى بعد ذلك منصب رئـيس الـوزراء        أكد ذلك الد  ) 3(
كانت شركة البترول الفارسية اإلنجليزية ال تقدم إليران سوى حقـوق بخـسة ال تتعـدى           : "اإليراني بقوله   

رضـا  م، قرر   1932عام) نوفمبر( تشرين الثاني    27الشلن الواحد عن كل طن بترول ينتج في إيران، وفي           
شاه إلغاء امتياز الشركة بعد أن طالب بال جدوى زيادة الحقوق اإليرانية، ثم ُأعيد التفـاوض فـي شـروط            

اإليرانية ولمدة ستين عاماً، -االمتياز، وتم منحه من جديد لنفس الشركة التي أصبح اسمها الشركة اإلنجليزية         
. "من األرباح السنوية % 20لى نسبة   أربع شلنات عن كل طن، والحصول ع      ) 4(مع زيادة حصة إيران إلى      

 ).93 -92ص للبترول، السري التاريخ: ميشيل جاك وشارلييه، جاك، دولونيه،(

 .32ص العربي، الخليج على الصراع : محمد الرحمن عبد النعيمي،) 4(

 .98ص األمريكية، السياسة : حمد سحيم منى ثاني، آل) 5(
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م، تجددت الخالفات بين الشركة البريطانية 1947عام) برأكتو( تشرين ثاني 22وفي 
والحكومة اإليرانية، بعد قرار البرلمان اإليراني رفض منح أية امتيازات نفطية لشركات أجنبية، 
وقامت الشركة بدراسة المطالب اإليرانية، ووافقت على كثير من رغباتها، وقدمته على شكل 

ح رفض من قبل الرأي العام، واللجنة المشكلة من البرلمان اتفاقية إضافية، غير أن ذلك االقترا
اإليراني، والتي كان يرأسها محمد مصدق، رئيس الكتلة الوطنية في البرلمان، الذي كتب تقريراً 

  .)1("إن اللجنة ترى خير عمل تقوم به هو تأميم النفط اإليراني: "قال فيه 

ا على زيادة حصة إيران، وخفض م، وافقت بريطاني1949عام) يوليو( تموز 17وفي 
استخدام العاملين من غير اإليرانيين، لكن ذلك لم يلقَ رضا السياسيين، الذين أملوا في ظل نظام 
فاسد تحقيق مكاسب شخصية لهم من أموال شركات البترول، كما لم يتحقق رضا اإليرانيين 

  .)2(هاالعاملين في الشركة، الذين طمعوا في تولي المناصب القيادية في

واستمرت بريطانيا في استغالل النفط اإليراني، حيث بلغت أرباح الشركة البريطانية في 
مائتين وخمسين مليون جنيه إسترليني، في حين بلغت ) 250(م، 1950 و1945المدة بين عامي 

م فقد حصلت الشركة البريطانية 1950تسعين مليون فقط، أما في عام) 90(العائدات اإليرانية 
  .)3(الحصة اإليرانية من نفطهاخمس أضعاف على 

  
   :م1951 تأميم النفط اإليراني عام-2

بعد الحرب العالمية استفحل الصراع بين الحكومة اإليرانية وشركة النفط البريطانية، حول 
جملة من المسائل المتعلقة بالعائدات والتسويق واإلنتاج والتسعير والتوظيف، وأمام تنامي الوعي 

، )4(النفطي، وما مثلته تجربة فنزويال والمكسيك أمام الدول النفطية األخرى لالحتكار لمعاديا الوطني
فقد بدأ الرأي العام اإليراني يعي أكثر فأكثر العالقات االقتصادية والسياسية غير المتوازنة التي 

  .)5(لخمسيناتتربط الحكومة اإليرانية بشركة النفط البريطانية، ثم انفجر ذلك الوضع في أوائل ا

                                                        
 .97ص ريكية،األم السياسة : حمد سحيم منى ثاني، آل) 1(

 .93ص للبترول، السري التاريخ: ميشيل جاك وشارلييه، جاك، دولونيه،) 2(

 الـسري  التـاريخ : ميـشيل  جاك وشارلييه، جاك، دولونيه،؛  243ص وأمريكيا، البترول : سليمان قناوي، )3(
 .95ص للبترول،

 .32ص العربي، الخليج على الصراع : محمد الرحمن عبد النعيمي،) 4(

 .121ص الدولية، والعالقات النفط : محمد يحي،الرم) 5(
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م، عندما رفع القوميون 1951عام) يونيو( حزيران 10حيث نشبت أول أزمة حادة في 
اإليرانيون العلم اإليراني على مقر شركة البترول، وأصرت الجبهة الوطنية بقيادة مصدق أن التأميم 

  .)1(هو الحل الوحيد الممكن

ين ثاروا على وضع النفط اإليراني، القت دعوة مصدق بالتأميم تأييداً شعبياً؛ ألن اإليراني
ليشكل حكومة جديدة، إال أن استمرار ) حسين عالء(واستغالل الشركة البريطانية له، فلجأ الشاه إلى 

الحكم في ) محمد مصدق( على االستقالة، ثم تولى )عالءحسين (االضطرابات في الشوارع أجبر 
  .)2(م1951عام ) أبريل( نيسان 29

ناح السياسي في الحركة القومية، وما أن عين رئيساً للحكومة، حتى مثل محمد مصدق الج
أعلن مصادرة ممتلكات البريطانيين، وألغى امتيازهم في النفط، ووضع خطة لتعويض مالكي النفط 

آية اهللا (، وأعلن )3(السابقين من خالل األرباح، التي ستعود من الصناعة البترولية فيما بعد
  .)5(لى جانبه، ومثل كاشاني االتجاه الديني في إيران أنه يقف إ)4()كاشاني

م، صوت البرلمان في ظل حماس ال يمكن وصفه، على 1951عام) أبريل( نيسان 30وفي 
اقتراح مصدق بتأميم النفط اإليراني، وصدق عليه الشاه في اليوم التالي، وأعلنت الحكومة اإليرانية 

شعب اإليراني دون منازع، ودعت اللجنة أيضاً إلى أن الدخل الناتج من الزيت ومشتقاته، حق لل
  .)6(إنشاء شركة وطنية إيرانية، يعمل بها خبراء وطنيون

  
                                                        

 .93ص للبترول، السري التاريخ: ميشيل جاك وشارلييه، جاك، دولونيه،) 1(

 التـاريخ : ميـشيل  جاك وشارلييه، جاك، دولونيه،؛  97ص األمريكية، السياسة : حمد سحيم منى ثاني، آل )2(
 .95ص للبترول، السري

  ؛35ص اإليراني، التاج : أسيمة جانو،؛ 79ص اهللا، ةآي مدافع : حسنين محمد هيكل، )3(
Alexander, Charles C. : Holding the Line, P. 73; Trahair, Richard C. S. : Encyclopedia 
of Cold War Espionage, P. 208. 

ـ  اإليرانية السياسة صانعي من كان إيراني، دين ورجل سياسي) : 1963-1884(كاشاني اهللا آية) 4(  ارزينالب
 الثوريـة ) إسـالم  فدائيان (منظمة كاشاني استخدم الخمسينات، ومنتصف الثانية العالمية الحرب نهاية بين ما

 اإلجهاز في وساهم مصدق، على انقلب عندما نفوذه وفقد شعبيته وتالشت السياسية، مآربه لتحقيق المتطرفة؛
 إيـران  فـي  اإلسالمية الثورة لحكم األولى تالسنوا في ذلك، في األمريكية المخابرات ومساعدة حكمه، على

 الموسـوعة  : مـسعود  الخونـد، . (اإلعـالم  وسائل خالل من) لكاشاني (االعتبار إعادة الثورة قوى حاولت
 ).223-222ص ،4ج التاريخية،

 .79ص اهللا، آية مدافع : حسنين محمد هيكل،؛ 35ص اإليراني، التاج : أسيمة جانو، )5(

 السياسة : حمد سحيم منى ثاني، آل؛  95ص للبترول، السري التاريخ: ميشيل جاك رلييه،وشا جاك، دولونيه،)6(
 .97ص األمريكية،
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   :الموقف البريطاني من تأميم النفط اإليراني -3
كانت أولى نتائج تأميم النفط اإليراني أن توقفت شركة النفط البريطانية عن دفع التزاماتها 

رت الحكومة العمالية في بريطانيا على الشركة البريطانية تقديم أية مبالغ للخزانة اإليرانية، فقد حظ
، وتم تجميد )1(إليران حتى من مستحقاتها السابقة، وألغت مزايا التحويالت النقدية الممنوحة إليران

مما أدى إلى وقوع أزمة فورية ونقص في العمالت  ؛)2(األرصدة اإليرانية في البنوك البريطانية
  .)3(، وأصبحت البالد على حافة اإلفالسالصعبة

م، دعوى ضد إيران في 1951عام) مايو( أيار 26ثم أقامت الحكومة البريطانية في 
م، طالبت الحكومة 1951عام)يونيو( حزيران 13، وفي )الهاي(محكمة العدل الدولية في 

 عملية التأميم، فقام ، بتوقيع إيصاالت على)4(اإليرانية قباطنة ناقالت النفط الراسية في عبدان
 مليون عشرة ماليين) 10(م، بعرض مبلغ 1951عام) يونيو( حزيران 19رئيس وفد الشركة في 

) يوليو(ثالثة ماليين مليون دوالر، اعتباراً من شهر تموز ) 3(جنيه فوراً، وقسط شهري قدره 
لكن مصدق رفض م، بشرط منح حقوق استغالل النفط اإليراني لشركة بريطانية جديدة، 1951عام

مائة وأربعين مليون دوالر، ) 140(، وطالب مصدق بريطانيا نقداً فورياً، بقيمة )5(ذلك العرض
  .)6 (انسحبت بعدها بريطانيا من المفاوضات، وأعلنوا رفضهم التام

 ،)يونيو( حزيران 19وعندما أسس مصدق الشركة الوطنية اإليرانية للنفط في نفس يوم 
اإليرانية في اليوم - ام بكافة أعمال الشركة األجنبية، حظر مدير الشركة اإلنجليزيةالتي عهد إليها القي

  .)7(التالي على قباطنة الناقالت، توقيع أية إيصاالت باسم الشركة الوطنية اإليرانية

                                                        
 .96ص للبترول، السري التاريخ: ميشيل جاك وشارلييه، جاك، دولونيه،) 1(

 ؛171ص الجائزة، : دانييل بيرغين، )2(
Trahair, Richard C. S. : Encyclopedia of Cold War Espionage, P. 209  

 اإليرانـي،  التـاج  : أسيمة جانو،؛  96ص للبترول، السري التاريخ: ميشيل جاك وشارلييه، جاك، دولونيه، )3(
 .35ص

 أيام في هاماً مرفأ كانت وتصديره، اإليراني النفط تكرير ومركز الخليج، على إيران، غرب مدينة : عبدان) 4(
 الـشركة  قبل من فيها نفطي مرفأ بناء وجاء لها، شأن ال يةقر أصبحت عشر الثامن القرن في لكن العباسيين،

 ).205ص ،4ج الموسوعةالتاريخية، : مسعود الخوند،. (الحديثة انطالقتها ليعطيها البريطانية،

 الـسري  التـاريخ : ميـشيل  جاك وشارلييه، جاك، دولونيه،؛  85ص اهللا، آية مدافع : حسنين محمد هيكل، )5(
 .96ص للبترول،

 .35ص اإليراني، التاج : أسيمة جانو،) 6(

 جـاك  وشـارلييه،  جـاك،  دولونيـه، ؛  32ص العربي، الخليج على الصراع : محمد الرحمن عبد النعيمي، )7(
 .96ص للبترول، السري التاريخ: ميشيل
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م، أضرب المهندسون والفنيون البريطانيون عن 1951عام) يونيو( حزيران 27وفي 
لشركة الوطنية اإليرانية، واقترب الطراد البريطاني موريشيوس العمل، ورفضوا العمل لحساب ا

من سواحل عبدان، ثم أصدر أمراً للناقالت الموجودة في الميناء بتفريغ شحناتها، واإلقالع إلى 
 تموز 3، في %50أعالي البحار، ونتيجة لذلك؛ اضطرت مصفاة عبدان لخفض إنتاجها بنسبة 

  .)1 (م1951عام) يوليو(

شركة النفط البريطانية بتأمين تأييد شقيقاتها الشركات النفطية األخرى، بعدم كما قامت 
من الشركة، وأجبرت الحكومة البريطانية بعض ناقالت ) المسروق(، )النفط الحار(قبول شراء 

النفط التي تجرأت بنقل النفط من إيران على التوقف، ثم تفريغ ذلك النفط في مناطق حددتها 
  .)2(يةالحكومة البريطان

 في تضييق الحصار على النفط اإليراني، وساعدتها )3(واستمرت الحكومة البريطانية
على ذلك سيطرة الشركة البريطانية على احتياطي ضخم في العراق والكويت، وصالحيتها 
التامة في التصرف في امتيازاتها فيهما، بزيادة اإلنتاج كما ترغب، وعدم وجود حكومات حرة 

نذاك لتتدخل، وبذلك استطاعت الشركة البريطانية بعد مدة قصيرة أن تتخلص من في البلدين حي
  .)4(المشكلة؛ بأن زادت إنتاجها في العراق والكويت، بما عوضها عن النفط اإليراني المؤمم

  
 : من تأميم النفط اإليراني الواليات المتحدة األمريكيةموقف  -4

، فقد كانت )5(سفيرها في طهران بواسطة الخفاء، في مصدق الواليات المتحدة األمريكية أيدت
حيث أيدت الحق اإليراني في تأميم نفطه ، تجاه إيران ايجابية  رؤياالواليات المتحدة األمريكيةلدى 

                                                        
 .96ص للبترول، السري التاريخ: ميشيل جاك وشارلييه، جاك، دولونيه،) 1(

 .122ص الدولية، توالعالقا النفط : محمد الرميحي،) 2(

 إجراؤهـا  المقرر العامة االنتخابات بمناسبة للقيادات، جديد توزيع انتظار واجباً كان م1951عام نهاية عند) 3(
 تـم  حيـث  الموقف، مواجهة عن العمالية الحكومة عجز واتضح م،1951عام نهاية عند وبريطانيا إيران في

 علـى  الحكومتين لكن م،1951عام) أكتوبر (الثاني ينتشر في المحافظين، وحزب تشرشل بحكومة استبدالها
  .اإليراني التأميم قضية من الموقف نفس وقفتا الداخلية؛ السياسات في اجتهاداتهما اختالف

 والعالقـات  النفط : محمد الرميحي، ؛98ص للبترول، السري التاريخ: ميشيل جاك وشارلييه، جاك، دولونيه، (
 ).122ص الدولية،

 .138ص العرب، النفط : عاطف سليمان،) 4(

 جـاك،  دولونيـه، ( ).Henry Grady(جـرادي  هنري هو الوقت ذلك في إيران، في األمريكي السفير كان) 5(
 ).95ص للبترول، السري التاريخ: ميشيل جاك وشارلييه،
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 وتوجهاته مصدق على إيران، وأثنتوبريطانيا  بين اتفاقية المحلي، محاولة التوسط؛ للوصول إلى

  .)1(الديمقراطية

 إلى التدخل إال بالشيء القليل، لحل المشكلة قبل أن يات المتحدة األمريكيةالوالتعمد  ولم 
اعتقد أن أهم شيء هو تأييد قوة إيرانية شعبية معارضة للشيوعية، ) ترومان(تتفاقم؛ ألن الرئيس 

م، وتقدمت إيران 1951عام )يونيو( حزيران 10ورغم ذلك إال أنه عندما نشبت أول أزمة حادة في 
الواليات المتحدة  من تحصل لم دوالر، مائة مليون) 100(ل على عون أمريكي قدره بطلب للحصو

  .)2(دوالر مليون وعشرون خمسة )25( قيمته قرض على إال األمريكية

 موقفها؛ ألن قرار التأميم شكل تهديداً الواليات المتحدة األمريكيةكذلك سرعان ما غيرت 
، منها خمس شركات أمريكية )3 (ركات نفطية كبرىلالحتكار النفطي الدولي المكون من سبع ش

عارضت الحكومة األمريكية، وقررت فرض مقاطعة فورية على النفط اإليراني، واالنضمام إلى 
، عن طريق زيادة ضخ النفط من )4(جانب الشركة البريطانية، وتنمية إنتاجها ومبيعاتها من النفط

العاملة في ) األمريكية(كات النفط العالمية الكبرى والسعودية، فقد نظرت شر حقول العراق والكويت
  .)5(المنطقة إلى حوادث إيران بقلق؛ ألن انتصار إيران يعني بالضرورة تحريض للمناطق المجاورة

م بعد إعالن مصدق انسحاب إيران من المفاوضات، إثر 1951عام) يوليو( تموز 7وفي 
 بناء على -استمرار استغالل النفط اإليرانيم ب1951عام) يوليو( تموز 5قرار محكمة الهاي في 

الخروج باألزمة، وأرسل إلى ) ترومان( حاول الرئيس - الدعوى التي أقامتها الشركة البريطانية 
، كما وصل معه عضو من الوزارة البريطانية لكنهما لم ينجحا في )6(طهران مستشاره الفني

  .)7(التوصل إلى حل وسط مقبول
                                                        

 ؛95ص للبترول، السري التاريخ: ميشيل جاك وشارلييه، جاك، دولونيه،  (1)
Gasiorowski, Mark: U.S. Foreign Policy Toward Iran, P. 51. 

  ؛95 ،93ص للبترول، السري التاريخ: ميشيل جاك وشارلييه، جاك، دولونيه،) 2(
Trahair, Richard C. S. : Encyclopedia of Cold War Espionage, P. 209. 

 واحـدة و أمريكيـة  منهـا  خمس كبرى، شركات سبع سيطرة تحت م1920عام منذ النفط صناعة تركزت) 3(
 أهميـة  كسبت التي الفرنسية، الشركات إحدى ظهرت الثالثينات وفي هولندية،-بريطانية واألخيرة بريطانية،

 الـشركات  تلك سيطرت زادت وقد العالمية، الشركات مجموعة إلى وُأضيفت النفطي، النشاط مجال في دولية
 غبريـال، . (الكونسرتيوم مجموعة أو بعالس األخوات عليها وُأطلق الخمسينات، في العالمية النفط سوق على

 ).31ص األمريكية، الخارجية السياسة : إبراهيم آمنة القرم، ؛53 -52ص البترولي، الكارتل : وهبي
 علـى  الـصراع  : محمد الرحمن عبد النعيمي،؛  31ص األمريكية، الخارجية السياسة : إبراهيم آمنة القرم، )4(

 .95ص للبترول، السري التاريخ: ميشيل جاك وشارلييه، جاك، دولونيه، ؛32ص العربي، الخليج
 والعالقـات  الـنفط  : محمد الرميحي،؛  32ص العربي، الخليج على الصراع : محمد الرحمن عبد النعيمي، )5(

 .122ص الدولية،
 دولونيـه، ( ).Averell Harriman(هاريمان افريل هو الوقت ذلك في ترومان للرئيس الفني المستشار كان) 6(

 ).97ص للبترول، السري التاريخ: ميشيل جاك وشارلييه، ك،جا
 الـسري  التـاريخ : ميـشيل  جاك وشارلييه، جاك، دولونيه، ؛86ص اهللا، آية مدافع : حسنين محمد هيكل،) 7(

  ؛97ص للبترول،
Gasiorowski, Mark : U.S. Foreign Policy Toward Iran, P. 56. 
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بدأ المسئولون البريطانيون في إعداد خطة لغزو جنوب غرب ، انبعد فشل مهمة هاريم
 عن تلك الواليات المتحدة األمريكيةوعندما أخبروا ، إيران، والسيطرة على حقول النفط فيها

 لن تدعمه في الواليات المتحدة األمريكيةأن : رئيس الوزراء البريطاني ) ترومان(أعلم ، الخطة
، كما أعلنت أنها لن )1(ة المفاوضات وأجبره على ترك خطة الغزوتلك الخطوة، وحثه على متابع

؛ ألنها تعطي السوفييت تغطية شرعية للزحف من الشمال، ثم ضم )2(تؤيد أي عمل ضد إيران
  .)3(إيران إلى المعسكر السوفيتي

؛ الواليات المتحدة األمريكيةم، سافر مصدق إلى 1951عام) أكتوبر(وفي تشرين أول 
 األمن بأزمة النفط؛ بناء على دعوة المسئولين األمريكيين لزيارة واشنطن، حيث إلعالم مجلس

  . )4(رحبوا به وعرضوا عليه استعداداتهم للتوسط؛ لفك النزاع لكن كل تلك المساعي باءت بالفشل

، )5( بتعويض الكميات المفقودة من النفط اإليرانيالواليات المتحدة األمريكية تعهدت كما
للواليات المتحدة من مناطق أخرى، وقامت الشركات األمريكية بإمداد الدول الحليفة وذلك بالضخ 

ستة وأربعين مليون ) 46( فقد وزعت أكثر من،  بالنفط الذي تأثر تدفقه بسبب الحصاراألمريكية
، )6(م1950من منتج النفط اإليراني للعام  % 20برميل من النفط على تلك الدول، أي ما يقرب من 

م، 1952 ألف برميل عام20م، إلى 1950 ألف برميل عام666إنتاج النفط اإليراني من وهبط 
 في تعويض النقص في النفط، وثبات السوق النفطية، الواليات المتحدة األمريكيةوبذلك نجحت 

والقيام بدور هام في تثبيت الحصار وإضعاف االقتصاد اإليراني وتقويض جزء من شعبية 
  .)8)(7(مصدق

                                                        
(1)Gasiorowski, Mark : U.S. Foreign Policy Toward Iran, P. 56. 

 .97ص للبترول، السري التاريخ: ميشيل جاك وشارلييه، جاك، دولونيه،) 2(

 .171 -170ص الجائزة، : دانييل بيرغين،) 3(

(4)Gasiorowski, Mark : U.S. Foreign Policy Toward Iran, P. 56. 
 لتحـول  ممكـن؛  شيء أي ستفعل أنها انيابريط إعالن بعد م،1951عام) أكتوبر (أول تشرين في ذلك حدث) 5(

 ).366ص النفط، بارونات: أوكنور، ريتشارد. (اإليراني النفط من واحدة نقطة بيع دون
(6)Gasiorowski, Mark : U.S. Foreign Policy Toward Iran, P. 55. 

 احتياجـات  فيرتو المستحيل من أصبح أن بعد لالستقالة، مصدق اضطر م،1952عام) يوليو (تموز 16 في) 7(
 مظـاهرات  بـسبب  واحد؛ أسبوع إال الصمود من) مصدق (خليفة) سلطانة غافام (يتمكن ولم المالية، الدولة

 22 فـي  الحكومة رئاسة إلى مصدق عاد ثم الجرحى، ومئات القتلى عشرات وسقوط الوطنية، الجبهة أنصار
: ميـشيل  جاك وشارلييه، جاك، ولونيه،د ؛71ص الخليج، حراس.: أ مايكل بالمر،. (م1952عام)يوليو (تموز

 ).99ص للبترول، السري التاريخ

 ؛ 171ص الجائزة، : دانييل بيرغين،  (8)
Gasiorowski, Mark : U.S. Foreign Policy Toward Iran, P. 55 -56. 
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م، بينما كان العمل يعود تدريجياً إلى مصفاة 1952عام) أكتوبر(ين األول وفي تشر
عبدان بفضل تدخل الفنيين اإليرانيين؛ بسبب إعالن الشركة الوطنية اإليرانية أن ناقالت البترول 

لمصدق ) ترومان(ستحصل على حماية ومرافقة البحرية اإليرانية لها حتى تغادر الخليج، ألمح 
  .)1(اً إذا اعتقد أن الوقت يلعب لصالحهأنه سيكون مخطئ

) 120( ، بطلب عون مالي قدرهالواليات المتحدة األمريكيةوعندما اتجه مصدق إلى 
، وعقود لشراء النفط )2(مائة وعشرون مليون دوالر؛ بسبب التدهور االقتصادي في إيران

 .Dwight D(راإليراني، من خالل رسالة شخصية وجهها للرئيس األمريكي دوايت إيزنهاو

Eisenhower()3( في أيار )الواليات المتحدة م حول قضية إيران، رفضت 1953عام) مايو
 الواليات المتحدة األمريكية التعاون مع إيران أو مساعدتها، وظهر للجميع عدم تحالف األمريكية

  .)4(مع مصدق

 قبل فوات تفاقاًتحذيراً، في أنه يأمل أن تتخذ الحكومة اإليرانية ا) إيزنهاور( وأضاف 
) إيزنهاور(، وحذر )5(األوان، وأنه ال بد لها من أن تعمل بكل قوتها لمنع أي تدهور في الموقف

 ستجمد معوناتها إليران، إذا لم يقم مصدق بإجراء الواليات المتحدة األمريكيةمصدق من أن 
تنامي بفعل تعاونه تسوية معقولة لألزمة، والمتضمنة حماية مصالحهم أمام النفوذ الشيوعي الم

  .)6(مع الحزب الشيوعي اإليراني
  

                                                        
 .98ص للبترول، السري التاريخ: ميشيل جاك وشارلييه، جاك، دولونيه،) 1(

 مـن  م1953عـام ) يناير (الثاني كانون في النفطية، صادراتها وهبطت النفط، من إيران مبيعات انخفضت) 2(
 دولونيه، ؛131ص األمريكي، االستشراق : دوجالس ليتل،. (اليوم في برميل ألف 20 إلى برميل ألف 666
 ).100ص للبترول، السري التاريخ: ميشيل جاك وشارلييه، جاك،

 تقـدم  ألمريكيا، والثالثون الرابع الرئيس أمريكي، دولة ورجل عسكري) : 1969-1890(إيزنهاور دوايت) 3(
 واصـل  جنـرال،  رتبة إلى وصل حتى بسرعة الثانية العالمية الحرب أثناء في العسكريون الخدمة سلك في

 وبعـد  م،1956عام ثانية رئاسية لمدة انتخابه جدد ترومان، سلفه بدأها التي السوفيتي االتحاد احتواء سياسة
 إيزنهـاور؛  مـشروع  طـرح  مصر، على وفرنسا بريطانيا وعدوان واليهود، العرب بين م1956عام حرب

 موسـوعة : وآخرون الوهاب، عبد الكيالي،. (العرب فرفضه وبريطانيا، فرنسا مكان أمريكيا لحلول كوسيلة
 ).437ص ،1ج السياسة،

 الخلـيج،  حراس.: أ مايكل بالمر،؛  98ص للبترول، السري التاريخ: ميشيل جاك وشارلييه، جاك، دولونيه، )4(
 .73ص

(5) Powaski, Ronald E. :The Cold War, P. 104.  
  ؛170ص السياسي، ايران تاريخ : آمال السبكي، ؛52ص والعمامة، التاج بين إيران : أحمد مهابة،) 6(

Alexander, Charles C. : Holding the Line, P. 73. 
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  : المساعي األمريكية للوصول إلى النفط اإليراني أثناء األزمة  -5
 لبريطانيا حيال أزمة تأميم النفط؛ إال أنها الواليات المتحدة األمريكيةرغم مساندة 

ذلك من خالل مارست في الخفاء سياسة متوازنة؛ بهدف الوصول للنفط اإليراني، وظهر 
  .التحركات األمريكية

ألنها بالرغم من نجاح الخطة األمريكية في ثبات السوق النفطية، وتثبيت الحصار 
وإضعاف االقتصاد اإليراني وتقويض جزء من شعبية مصدق؛ إال أن المسئولين األمريكيين 

نفط، بدءوا في نفس الوقت في بذل الجهود؛ للتفاوض من أجل الوصول إلى حل مشكلة ال
  .)1(فنصحوا بريطانيا بقبول قرار التأميم والموافقة على مبدأ مناصفة األرباح

 City Service Oil( )2(كذلك قام رئيس شركة ستي سرفيس البترولية األمريكية

Company of America ( بزيارة إيران؛ بهدف الحصول على حصة للشركة من اإلنتاج
الشركة معروفاً آنذاك بعالقاته بالرئيس األمريكي اإليراني من النفط المؤمم، وكان رئيس 

إيزنهاور، ومن المقربين إليه، مما جعل ذلك يثير حفيظة بريطانيا وشكوكها، ويعتقدون أن الدافع 
الخفي لزيارة المبعوث األمريكي إليران، إنما يتمثل في محاولة ضرب المصالح البريطانية، 

يكي، وانتقال النفط اإليراني من سيطرة بريطانيا إلى واستبدال استعمار بريطاني باستعمار أمر
، ولذلك لم يهدأ غضب بريطانيا إال بعد فشل مهمة رئيس الشركة الواليات المتحدة األمريكية

  .)3(البترولية، الذي غادر إيران قبل قطع العالقات الدبلوماسية مع بريطانيا بوقت قليل
  

  :م 1953 اإلطاحة بحكومة مصدق عام:ثانياً 
فرد عليهم ،  في تهديدها له بتسوية األزمةالواليات المتحدة األمريكيةلم يهادن مصدق 

بتحذير مماثل، قال فيه إن مثل ذلك التصرف من الجانب األمريكي سيدفعه أكثر نحو الشيوعيين 
الواليات المتحدة ، ولمح مصدق أيضاً عند طلب المساعدة المالية من )5()4(واالتحاد السوفيتي

                                                        
(1) Gasiorowski, Mark : U.S. Foreign Policy Toward Iran, P. 55 -56. 

. الوقـت  ذلـك  فـي  األمريكية، البترولية سرفيس ستي شركة رئيس) Walton Jones( جونز التون كان) 2(
 ).49ص والعمامة، التاج بين إيران : أحمد مهابة،(

 .49ص والعمامة، التاج بين إيران : أحمد مهابة،) 3(

 طالب) مصدق (إن : " بقوله مذكراته في) Anthony Eden (إيدن نيأنتو البريطانية الخارجية وزير ذكر) 4(
 بتـاريخ  خطاب في قدمه مطلب على للرد، واحداً أسبوعاً بريطانيا أمهل وأنه تهديد، لهجة في طائلة، بمبالغ

: أوكنـور، ريتـشارد   . ("إسترليني جنيه مليون خمسين) 50 (بمبلغ فيه طالب م،1952عام )أغسطس (آب7
 ).368ص فط،الن بارونات

  ؛52ص والعمامة، التاج بين إيران : أحمد مهابة،) 5(
Alexander, Charles C. : Holding the Line, P. 73. 
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، أن المقاطعة قد تجبره إلى البحث عن أسواق للنفط داخل االتحاد السوفيتي، وأنه من ريكيةاألم
  .)1(ال تقع إيران في أيدي الشيوعيين كي جذرية؛ إجراءات اتخاذ األمريكية المتحدة للواليات األفضل

م قام بحل البرلمان اإليراني، واستقبل بعثة مساعدات 1953عام ) يوليو( وفي تموز
بالرغم من أنه لم يكن موالياً للسوفييت، لكنه بدا في تقبل فكرة دعم حزب توده، واقترح ، تيةسوفي

على االتحاد السوفيتي، التخلي عن طلب امتياز للنفط اإليراني، في مقابل بعض االمتيازات، لكن 
  .)2(السوفييت أصروا على طلبهم، بالحصول على امتياز للتنقيب في شمال إيران

، والتوجه نحو السوفييت، بدأ تخطيط الواليات المتحدة األمريكيةصدق بتجاهل بعد قيام م
 لإلطاحة بحكومة مصدق، ثم إعادة حكم الواليات المتحدة األمريكيةالمعسكر الغربي بقيادة 

  . حفاظاً على المصالح األمريكية والغربية-الذي أجبره الشاه على مغادرة البالد-الشاه
  : من حكومة مصدق حدة األمريكيةالواليات المت موقف -1

 ساعدت في تولية مصدق الحكم؛ الواليات المتحدة األمريكيةإن : على الرغم أن هناك قول 
؛ إال أن سياسة مصدق أدت إلى أثارة )3(الستغالله في طرد االحتكار البريطاني للنفط اإليراني

امله مع الشيوعيين، خاصة عندما ؛ ألنه لم يتوخَ الحذر في تعالواليات المتحدة األمريكيةشكوك 
األمور األمريكية لحسابه  ، بدأ يحاول بشكل ملحوظ تسيير)4(الحظوا أنه بعد نجاحه في التأميم

الخاص، ومن ناحية أخرى رفض التوصل إلى حل يوفق بين كسر حدة غضب البريطانيين؛ للحفاظ 
 له وزنه في االستفادة من على مصالحهم، ويؤدي في نفس الوقت إلى إدخال األمريكيين كشريك

) سبتمبر(النفط اإليراني، حين رفض مصدق المذكرة المشتركة التي أرسلها له في أيلول 
، التي يقترحان فيها تسوية لألزمة بين إيران وبريطانيا، )تشرشل(و) ترومان(م، كل من 1952عام

دولية تقدير التعويض الذي ، بحيث تتولى المحكمة ال)5(للنزاع المنظور أمام محكمة العدل الدولية
تستحقه الشركة، وأن تتولى المفاوضات تحديد الطريقة التي يمكن للسوق العالمي بها أن يشتري 

                                                        
  ؛73ص الخليج، حراس.: أ مايكل بالمر، ؛131ص األمريكي، االستشراق : دوجالس ليتل،) 1(

Powaski, Ronald E. :The Cold War, P. 104. 
  ؛32ص والعمامة، التاج ينب إيران : أحمد مهابة،) 2(

Powaski, Ronald E. :The Cold War, P. 104.   
 .9ص والعمامة، التاج بين إيران : أحمد مهابة،) 3(

 الملكـي،  النظـام  ومؤسسة الملكية واألسرة الشاه ضد بحملة مصدق بدأ م،1952عام)يوليو (تموز 22 في) 4(
 أن مفادهـا  م،1953عـام ) فبراير (شباط أواخر في يرتقار طهران في األمريكيون الدبلوماسيون بعث لذلك
 جاك وشارلييه، جاك، دولونيه، ؛71ص الخليج، حراس.: أ مايكل بالمر،. (الحكم عن يتنازل أن يوشك الشاه

 ).99ص للبترول، السري التاريخ: ميشيل

 .51ص والعمامة، التاج بين إيران : أحمد مهابة،) 5(
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عشرة ماليين دوالر ) 10( قرضاً فورياً قدره الواليات المتحدة األمريكيةالنفط اإليراني، وأن تقدم 
  .)2)(1(إلعانتها على االستمرار

، لم )ترومان(حة لمصدق إال أن السياسة األمريكية في عهد ورغم تلك السياسة الواض
  .ترغب بالتدخل بعملية أمريكية في إيران، بل آثرت الحلول الدبلوماسية في حل األزمة

، فقد رفض طلب بريطانيا بالمساعدة في إقصاء )ترومان(وذلك ما حدث من الرئيس 
م، بطرد جميع الدبلوماسيين 1952عام )أكتوبر( بعد قيام مصدق في تشرين أول، حكومة مصدق

البريطانيين من إيران، وإغالق السفارة البريطانية، إثر معرفته قيام العمالء البريطانيين بالتآمر 
تعاطفاً حينها مع الحركات الوطنية، مثل التي يتزعمها ) ترومان(على حكومته، وقتذاك أبدى 

مريكية القيام بعملية إقصاء حكومي قبل مصدق، ولم يرغب بالتدخل؛ ألنه لم يسبق للمخابرات األ
  .)3(أن يكون صاحب المبادرة األولى في ذلك المجال) ترومان(، حيث لم يرغب  في إيرانذلك

) إيزنهاور(لكن عندما أسفرت االنتخابات األمريكية عن تنحي الرئيس ترومان، ثم تولي 
م، تغير الموقف األمريكي 1952 عام )نوفمبر(، في تشرين ثانٍ للواليات المتحدة األمريكيةرئيساً 

فخالل أيام االنتخابات جاء عميل من وكالة االستخبارات ، حيال أحداث انقالب في إيران تغيراً كلياً
  .)4(البريطانية إلى واشنطن لمقابلة كبار موظفي الدولة وكبار رجاالت وكالة المخابرات األمريكية

) مصدق(غم أنه حيث العهد بالسلطة أن ، ر)إيزنهاور(لقد اكتشف الرئيس األمريكي 
الواليات المتحدة يتبع تكتيكاً سياسياً جديداً، ينفذه في سرية، األمر الذي زاد من إحساس 

 بالقلق، وخطورة مصدق، الذي ازداد نفوذه، واقترب أكثر من الالزم من الحزب األمريكية
  .)5()توده( اإليرانيالشيوعي

إن إيران سوف تقع في المدار السوفيتي من ) "إيزنهاور(ووفق ما كُتب في أوائل إدارة 
  .)6("الل استحواذ حزب تودة على السلطةخ

                                                        
 .299 ،297ص ،وترجمته) 3 (رقم ملحق: ُأنظر ذلك، بشأن تمت التي المراسالت على لالطالع) 1(

 .368ص النفط، بارونات: أوكنور، ريتشارد) 2(

(3) Kinzer, Stephen : All the Shah's Men, P. 3.  
  ؛98ص للبترول، السري التاريخ: ميشيل جاك وشارلييه، جاك، دولونيه،) 4(

Gasiorowski, Mark : U.S. Foreign Policy Toward Iran, P. 51; Kinzer, Stephen : All the 
Shah's Men, P. 3. 

  ؛199ص العالمية، إلى االرتقاء: إي ستيفن أمبروز،؛ 52ص والعمامة، التاج بين إيران : أحمد مهابة، )5(
Alexander, Charles C. : Holding the Line, P. 73-74. 
(6) Bowie, Robert R. and Immerman,Richard H. : Waging Peace, P. 219. 
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وكانت الدعاية البريطانية المكثفة قد ساعدت أيضاً في تصوير مصدق بأنه شيوعي، مصمم 
االتحاد السوفيتي محل الغرب في الخليج، حيث القت تلك الدعاية استجابة المسئولين  على إحالل

 من وقوع إيران تحت التأثير الواليات المتحدة األمريكيةمريكيين، السيما في ظل خوف األ
  .)2(، وازدياد نفوذ حزب توده الشيوعي في إيران)1(السوفيتي

الرأي كبار مستشاريه والمسئولين في اإلدارة األمريكية، من أمثال ) إيزنهاور( وقد شارك 
ان يعمل في المخابرات المركزية األمريكية، ويتتبع ، الذين ك)Allen Dulles()3( آالن داالس

الموقف في إيران بحذر شديد، وحسب اإلستراتيجية األمريكية الجديدة فقد ارتأت اإلدارة األمريكية 
  .)5)(4(بأن على مصدق الرحيل بالرغم من عدم تأييد بعض الشخصيات األمريكية البارزة

، وبدأ )6(إليراني ليضمن تأييد السوفييتولما كثف مصدق تعاونه مع الحزب الشيوعي ا
 من احتماالت الواليات المتحدة األمريكية، تجددت مخاوف )7(بمحاولة جذب السوفييت إليران

قبل ) مصدق(التغلغل السوفيتي في إيران، مما دفعهم إلى أن يقرروا بصفة نهائية التخلص من 
) مارس( آذار 5قبل وفاته في ) ستالين( بعد مقولة السيماأن يحكم قبضته على إيران، 

  . )8("إن إيران سرعان ما ستسقط كالتفاحة العفنة في أيدي السوفييت: "م 1953عام
                                                        

 .31ص األمريكية، الخارجية السياسة : إبراهيم آمنة القرم،) 1(

  ؛73ص الخليج، حراس.: أ مايكل بالمر،) 2(
Gasiorowski, Mark : U.S. Foreign Policy Toward Iran, P. 59 ؛ Bowie, Robert R. and 
Immerman,Richard H. : Waging Peace, P. 219. 

 الدائرة تلك رئاسة تولى األمريكية، االستخبارات دائرة في وعضو أمريكي، ودبلوماسي محامٍ : االسد آالن) 3(
 خـالل   األسـبق  الخارجية وزير داالس فوستر جون شقيق وهو م،1961و 1953 عامي بين ما المدة خالل
  ).644ص ،2ج السياسة، موسوعة: وآخرون الوهاب، عبد الكيالي،. ()م1959-1953(المدة 

Alexander, Charles C. : Holding the Line, P. 73-74. 
 تنتهي عملية االنتخابات األمريكية قام أحد رجال االستخبارات البريطانية بتقـديم خطـة لكيرميـت                أن قبل) 4(

وقد رأى روزفلت أن رئيس المخـابرات       ، روزفلت عميل المخابرات األمريكية، حيال إقصاء حكومة مصدق       
  .ن منصبه بعد آونة قصيرة، ووريثه آالن داالس متعاطف مع المقترح البريطاني ويؤيدهاألمريكية سيرحل ع

(Lytle, Mark Hamilton : The Origins of the Iranian-American Alliance, P. 204). 
(5) Gasiorowski, Mark : U.S. Foreign Policy Toward Iran, P. 59; Alexander, Charles C. 
: Holding the Line, P. 73. 

 مـن  بالصدور الشيوعي الحزب بلسان الناطقة مردم لجريدة وسمح السياسيين، المسجونين عن مصدق أفرج) 6(
 إيـران  تـاريخ  : آمـال  الـسبكي، . (شـيوعيون  فيه اتهم قضايا في البراءة أحكام صدور على وعمل جديد،

 )53ص والعمامة، التاج بين إيران : أحمد مهابة، ؛170ص السياسي،

 .74ص الخليج، حراس.: أ مايكل بالمر،؛ 170ص السياسي، إيران تاريخ : آمال السبكي، )7(

  ؛ 87ص اهللا، آية مدافع : حسنين محمد هيكل، ؛52ص والعمامة، التاج بين إيران : أحمد مهابة،) 8(
Alexander, Charles C. : Holding the Line, P. 73. 
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لكن الشواهد برهنت أن مصدق أراد االستعانة بالحزب الشيوعي؛ الكتساب الجماهير 
ار المنضوية تحت لوائه، ولم يهدف من وراء ذلك إحالل السوفييت محل البريطانيين، في احتك

  : ، فقد أثبتت األحداث أن ذلك التقارب غير ممكن بسبب )1(النفط اإليراني
مقاطعة السوفييت لنفط إيران، بعد فرض بريطانيا الحصار عليه، ورفضهم مساعدة إيران  - 1

 . اقتصادياً؛ إال بعد الحصول على امتياز نفط في شمال إيران

فض السوفييت مساعدة إيران، أثناء سوء العالقات السوفيتية اإليرانية في ذلك الوقت، ور - 2
  .)2(األزمة التي واجهت إيران بسبب الحصار المفروض على النفط اإليراني

م، أوصت الحكومة البريطانية بقطع المحادثات، 1953عام) فبراير(وفي أوائل شباط 
أنهم : البريطانيين ) آالن داالس(، السيما بعد إبالغ )3(وترك مصدق؛ لكي يتخذ الخطوة التالية
، وأن عملية االنقالب التي سوف تقوم بها )مصدق(أصبحوا اآلن مستعدين للتحرك ضد 

، وأن العملية اختير لها شخص له دراية )Ajax(جاكس أت األمريكية، سوف تسمى المخابرا
 .)Kermit Roosevelt()4()5(كبرى بالشرق األوسط وشؤونه هو كيرميت روزفلت

  
  :م 1953 اإلطاحة بحكومة مصدق عام-2

وسياسة نحو إيران، تفادت ) إجراءات جذرية(إلى تبني ) إيزنهاور(دفعت عوامل عدة إدارة 
األخذ بها، وإن كانت لم ترفضها، منها النهاية الوشيكة للحرب الكورية ووفاة ) ترومان(إدارة 

 التوسع  تضاؤل اهتمام السوفييت بانتهاج سياسةالواليات المتحدة األمريكيةستالين، وظهور لساسة 
الواليات المتحدة صوب الجنوب، وكان هناك عامالً آخر من العوامل المركزية، هو اقتناع 

                                                        
 .170ص اسي،السي إيران تاريخ : آمال السبكي،) 1(

 االحتالل منذ السوفيتية البنوك في المودعة اإليرانية، األموال استرداد الوقت ذلك في السوفييت من مصدق طلب) 2(
 تلـك  كـل  سلم السوفيتي االتحاد أن والغريب طلبها، على جواباً تتلقَ لم مصدق حكومة أن أي إليران، العسكري

 ).32ص والعمامة، التاج بين إيران : أحمد مهابة،. (دقمص حكومة انقالب نجاح بعد لزاهدي، األموال

 .71ص الخليج، حراس.: أ مايكل بالمر،) 3(

 فـي  بالخدمـة  قام ،)روزفلت ثيودور (الرئيس حفيد هو روزفلت كيرميت): 2000-1916( روزفلت كيرميت) 4(
 األوسط، الشرق في الثانية لعالميةا الحرب خالل األمريكية االستخبارات لوكالة التابع اإلستراتيجية الخدمات مكتب

 وقد وأفريقيا، األدنى الشرق شؤون قسم في المركزية، االستخبارات وكالة في التخطيط إدارة) كيرميت (ترأس ثم
 وكانت عنها المسؤول وكان ،)أجاكس (عملية إلى لالنضمام) كيرميت (مع بالتواصل البريطانية المخابرات قامت

  ).مصدق محمد (الوزراء برئيس اإلطاحة طريق عن للسلطة) إيران شاه( إعادة إلى تهدف العملية
(Trahair, Richard C. S. : Encyclopedia of Cold War Espionage, P. 286-287). 
(5) Kinzer, Stephen : All the Shah's Men, P. 4; Gasiorowski, Mark : U.S. Foreign Policy 
Toward Iran, P. 59 
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خسر التأييد داخل إيران، وأن الشاه بالرغم من ضعفه ال يزال يتمتع بقدر ) مصدق( بأن األمريكية
ب أي معقول من التأييد في إيران، بعد أن ظهر تخوف أمريكي من تدخل سوفيتي في إيران، عق

لرجاله ) ترومان(بادرة تدخل أمريكي هناك، أو مخاطرة قيام حرب عالمية ثالثة، وذلك ما صرح به 
نقل قوات أمريكية إلى إيران، سيؤدي على األرجح إلى تدخل : إن الخيار العسكري، أي : "بقوله 

   .)1("م1921سوفيتي وفقاً لبنود معاهدة عام

 أيضاً، برفع دعوى على ات المتحدة األمريكيةالواليكما هددت الشركات المستقلة في 
؛ بتهمة مخالفة قانون منع االحتكار، وتكوين تحالفات غير قانونية، وذلك على أمل )2(األخوات السبع

  .)4) (3(أن تجد في األزمة فرصة؛ لتثبت مصالحها في إيران

ل، واإلطاحة للتصرف، وتكليف وكالة المخابرات المركزية بالتدخ) إيزنهاور(كل ذلك دفع 
 بحيث ال يجب أن يقع النفط اإليراني تحت سيطرة ،م1953) أغسطس( آب 8 في ،)بمصدق(

السوفييت مهما كان الثمن، حيث إن تلك العمليات السرية من وجهة نظره تقلل من خطر اندالع 
  .)6)(5(حرب شاملة

                                                        
 .74 ،72ص الخليج، حراس.: أ ايكلم بالمر،) 1(

 أمريكيـة  شـركات  وهـي  ،)الـسبع  الشقيقات (باسم تعرف كبرى، نفطية شركات سبع : السبع األخوات) 2(
 وهيمنـت  العـالم،  في تسويقه ثم فنقله فتكريره النفط إنتاج من العالمية، النفط سوق على سيطرت وبريطانية،

 الواسـع  نفوذهـا  على عالوة لذلك، نتيجة عديدة دول اقتصادياتو العالمية، التجارة حجم نصف على بالتالي
 ؛الكيـالي، 31ص األمريكية، الخارجية السياسة : إبراهيم آمنة القرم،. (نفسها الرأسمالية الغربية الدول داخل

 ).111ص ،1ج السياسة، موسوعة: وآخرون الوهاب، عبد

 عن اختلفت التي ،)بإسرائيل(االعتراف قضية تجاه سياسته ،)مصدق حكومة (إسقاط سبب أن رأياً هناك كان) 3(
 وسـيلة  يجد سوف أنه وأبلغهم العربية، الدول سفراء مصدق استدعى فقد بها، اعترافه الشاه إعالن بعد الشاه،

 حـل  إعـالن  أورد الخارجيـة،  وزارة مـن  رسمياً بالغاً بتاريخ الصحف نشرت ثم االعتراف، ذلك لسحب
 ).82ص اإليرانية، اإلسرائيلية العالقات تطور : عمرو هاشم،. (فلسطين في ةالعام اإليرانية القنصلية

 .99ص للبترول، السري التاريخ: ميشيل جاك وشارلييه، جاك، دولونيه،) 4(

 مكتب أصدر لذلك ونتيجة دائم، سري سياسي عمل قيام على القدرة خلق إلى) كينان (دعا) أيار(مايو في) 5(
 بالطريقة السرية نشاطاتها في المركزية االستخبارات وكالة استمرار يسوغ جديداً ياًإدار أمراً القومي األمن

 تكون أن بذلك وقصد ومراجعتهم، والدفاع، الخارجية وزارة مسئولي استشارة بعد إليها التوصل تم التي
 بأنشطة تقومو محدودة، إعالم برامج تطرح بأن تعليمات إليها صدرت وقد تحريض، ال سياسية، أداة الوكالة
 : اس راي كالين،. (السوفيتي السياسي النفوذ لنشر الشيوعية؛ المحاوالت شل شأنها من أخرى سياسية
 ).8ص ،)6(استراتيجية دراسات الخارجية، العمليات مستقبل

 ؛ 99ص للبترول، السري التاريخ: ميشيل جاك وشارلييه، جاك، دولونيه،(6) 
Trahair, Richard C. S. : Encyclopedia of Cold War Espionage, P. 209; Alexander, 
Charles C. : Holding the Line, P. 73; Bowie, Robert R. and Immerman,Richard H. : 
Waging Peace, P. 220. 
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ة، ولكن في  في الظاهر للمساعدة في حل األزمالواليات المتحدة األمريكيةكانت دعوى 
الحقيقة لحصول شركات النفط األمريكية على احتكار لنفط إيران، الذي كان حتى وقتها مغلقاً في 

  .)1(وجه المصالح األمريكية

أنهم عاجلوا في تنفيذ ذلك بعد أن تبين لهم في خريف : لكن يذكر المؤرخون 
ملة لإلطاحة م، أن المخابرات البريطانية انتهت من وضع خطة محكمة ومتكا1952عام

، تضع في اعتبارها كافة االحتماالت السياسية، التي يمكن أن تؤدي إليها تلك )بمصدق(
حيث أصبح عنصر الوقت ، )2(المحاولة؛ من أجل استعادة سيطرتها السابقة على النفط اإليراني

في غير صالحهم، وسيحول دون تحقيق طموحاتهم في إيران، السيما بعد معرفتهم تفاصيل 
ة البريطانية، وتأكدت تلك المعلومات، من حديث جرى بين ممثل المخابرات البريطانية الخط

آالن (ممثل المخابرات األمريكية، أفضل عمالء المخابرات األمريكية، في إدارة ) كيرميت(و
  .)3(لجهاز المخابرات )داالس

إال إذا  وعندما حاول كيرميت معرفة تفاصيل العملية، رفض الجانب البريطاني ذلك، 
الواليات وافقت الحكومة األمريكية بصفة نهائية على الخطة وصادقت عليها، لذلك لم يعد أمام 

، قبل أن تسبقهم )مصدق( خيار سوى اإلسراع في تنفيذ خططهم لقلب نظام المتحدة األمريكية
ات الواليبريطانيا، الذين سيصبحون في وضع بعد نجاحهم، يجعلهم قادرين على أن يملوا على 

  .)4( البدء بالعمليةالواليات المتحدة األمريكية شروطهم، لذلك قررت المتحدة األمريكية

ورغم التخوف األمريكي من انفراد بريطانيا بالعملية؛ إال أن ذلك لم يستبعد المشاركة 
  : البريطانية معها في عملية االنقالب لما يلي 

 .سيطرة بريطانيا على إيران في ذلك الوقت  - أ

 .المنفرد في إيران، سيؤدي إلى كشف األطماع األمريكية في إيرانالتدخل   - ب

 لحليفتها بريطانيا، في وقت لم تكن فيه السياسة األمريكية الواليات المتحدة األمريكيةفقدان   - ت
 .مستعدة لمثل تلك الترتيبات

  

                                                        
 .123 -122ص الدولية، والعالقات النفط : محمد الرميحي،) 1(

 .173ص السياسي، إيران تاريخ : آمال السبكي،؛ 53ص والعمامة، التاج بين إيران : أحمد مهابة، )2(

؛ 53ص والعمامـة،  التـاج  بـين  إيـران  : أحمد مهابة،؛  173ص السياسي، إيران تاريخ : آمال السبكي، )3(
 . 199 ،197ص العالمية، إلى االرتقاء: إي ستيفن أمبروز،

 .54ص والعمامة، التاج بين إيران : أحمد مهابة،) 4(
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  :  وبريطانيا من خالل الواليات المتحدة األمريكيةلذلك ظهر تنسيق العمل بين 
 خطة االنقالب مع ممثلي وكالة المخابرات )1(أحد ضابط المخابرات البريطانيةمناقشة   - أ

) أكتوبر(األمريكية ووزارة الخارجية األمريكية في واشنطن، في شهري تشرين أول 
  .)2(م1952عام) نوفمبر(وتشرين ثانٍ 

ات  المقابلة التي تمت بين مندوب المخابرات األمريكية ورئيس فرع إيران في االستخبار  - ب
البريطانية في قبرص؛ بغرض وضع الخطط األولية لالنقالب، حيث أشارت بمحتوى 

 . )3(اللقاء، الوثيقة الصادرة عن ذلك االجتماع

م، للقيام بعمل سياسي في إيران كأحد 1951عام )مارس( إقرار وثيقة مجلس األمن في آذار  - ت
 .)4("يطانيا وبرالواليات المتحدة األمريكيةالخيارات، مترابط ومشترك بين 

  

   : )5(عملية أجاكس -3
؛ لتنفيذ خطة االنقالب المعروف )كيرميت روزفلت(سلمت التعليمات المحددة للعملية إلى 

؛ لينفق منها على إثارة الشارع اإليراني )7(، ووضعوا تحت تصرفه مليون دوالر)6()أجاكس(باسم 
) شوارزسكوف(لمركزية الجنرال ، كما كلفت عميل المخابرات ا)8()مصدق(وتجنيد العمالء ضد 

  .  )10(، وتنظيم مظاهرات االحتجاج)9()بمصدق(لمساعدته في ترتيب مؤامرة اإلطاحة 

                                                        
 .معهـم  االنقـالب  خطـة  بمناقشة قام الذي البريطانية المخابرات ضابط هو)Wood house (هاوس وود) 1(

 ).72ص الخليج، حراس.: أ مايكل بالمر،(

 .72ص الخليج، حراس.: أ مايكل بالمر،) 2(

 .15ص إيران، هزت مؤامرة : جيمس رايزن،: ُأنظر المقابلة، تلك حول التفاصيل من لمزيد) 3(

 .72ص لخليج،ا حراس.: أ مايكل بالمر،) 4(

   :ُأنظر العملية، لوثيقة األصلي الملف نص على لالطالع) 5(
http://www.gwu.edu/~nsarchiv/NSAEBB/NSAEBB28/ 

 ؛1، ص)1(، ملف  وثيقة ملف عملية أجاكس(6)
Alexander, Charles C. : Holding the Line, p73-74; Trahair, Richard C. S.: Encyclopedia 
of Cold War Espionage, P. 286. 

 إال المبلـغ  ذلك من ينفق لم أنه) : روزفلت كيرميت (ذكر فقد عالية، تكن لم العملية تكلفة أن أمريكيا ذكرت) 7(
  .دوالر ألف) 390 (العملية تكلفة أن األمريكية، المخابرات تقرير في وجاء نصفه، من أقل

 ).38ص اإليراني، التاج : يمةأس جانو، ؛54ص والعمامة، التاج بين إيران : أحمد مهابة،(

 .54ص والعمامة، التاج بين إيران : أحمد مهابة،؛ 3، ص)2(، ملف وثيقة ملف عملية أجاكس )8(

 .32ص العربي، الخليج على الصراع : محمد الرحمن عبد النعيمي،) 9(

 .199ص العالمية، إلى االرتقاء: إي ستيفن أمبروز،) 10(

http://www.gwu.edu/~nsarchiv/NSAEBB/NSAEBB28
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بنجاحها إلى حد كبير لحجم ما تبقى من ) االسم الكودي لالنقالب(وتدين عملية أجاكس 
 وعلى استغالل شعبية الشاه؛ ألنها اعتمدت على الفوضى التي ستعم البالد، إذا أقال الشاه مصدق،

  .)1()مصدق(الخالفات التي ظهرت بدايتها بين رجال الدين وبين حزب توده الذي يؤيد 

، الذي كان أكبر ظهير )2()آية اهللا كاشاني(و) مصدق( كذلك على العداء الذي ظهر بين 
مندوب المخابرات المركزية األمريكية والشاه، وقد أكد ) لروزفلت(، ثم أصبح حليفاً )لمصدق(
 نجحت في تجنيد رجال الدين اإليرانيين؛ الواليات المتحدة األمريكيةإن : "ذلك بقوله ) كيرميت(

ورجال ) مصدق(إلنجاح مخططها، واستطاعت تحطيم التحالف، الذي كان قائماً في البداية بين 
، وذلك لضمان تحريك الشارع اإليراني عن طريق التالعب )آية اهللا كاشاني(الدين، بزعامة 

  . )3()"مصدق(عواطف الدينية للجماهير ضد بال

كما اعتمدت الخطة على استغالل الضباط الذين فصلهم مصدق من الجيش؛ ألنهم كونوا 
لجنة سرية لحماية األمة من تيار المنادين بالجمهورية، واتصلوا بالزعماء الدينيين والمخابرات 

الواليات م، وطلبوا مساعدة 1951عام) يونيو(األمريكية، منذ بداية حملة مصدق لتطهير الجيش في 
  .)4(م1953عام) مارس(، وذلك في آذار )مصدق( في تمويل انقالب عسكري ضد المتحدة األمريكية

أقحمت نفسها في مؤامرة إقصاء حكومته، وأنها ) إيزنهاور(لم يكن مصدق يعلم أن إدارة 
األمريكي في طهران، عزم بالده عدم لجأت إلى الخداع إلنجاح العملية، السيما بعد تأكيدات السفير 

الواليات المتحدة التدخل في إيران، لكنه لم ينه حديثه إال وكان أعوان الشاه والمرتزقة الذين جندتهم 
  .)5 (ثالثمائة قتيل) 300( قتلوا من المتعاطفين مع مصدق ما يزيد عن األمريكية

ية أجاكس باستيضاح موقف الشاه  قبل البدء بتنفيذ عملالواليات المتحدة األمريكيةقامت 
منهم بعد نجاح عملية االنقالب، مما يضمن لهم سير مخططهم الجديد في إيران في طريقه 

                                                        
 .37ص اإليراني، التاج : أسيمة جانو،؛ 74ص يج،الخل حراس.: أ مايكل بالمر، )1(

 الـشركات  تـأميم  : منها موضوعات حول اإليرانية، الوطنية الجبهة داخل تظهر األيدلوجية الخالفات بدأت) 2(
 يـتم  لـم  التـي  الخالفات لتلك ونتيجة الزراعي، لإلصالح خطة ووضع االنتخاب، حق المرأة ومنح الكبرى،
 اشتراكية؛ ديكتاتورية إلقامة يسعى وأنه والشريعة، لإلسالم معاد بأنه مصدق، على االتهامات توالت حسمها؛

 رجـال  من عناصرها أهم الوطنية الجبهة فقدت لالنقسام؛ ونتيجة مؤيدوه، وبصحبته كاشاني، انسحب ثم ومن
 ).172ص السياسي، إيران تاريخ : آمال السبكي،. (النشيطين الدين

 .59-58ص والعمامة، التاج بين إيران : أحمد مهابة،) 3(

  ؛15ص إيران، هزت مؤامرة : جيمس رايزن،؛ 172ص السياسي، إيران تاريخ : آمال السبكي،)4(
Marlowe, John : Iran: A Short Political Guide, P. 12. 

  ؛ 270ص العربي، الخليج أمن : محمد ظافر العجمي،) 5(
Lytle, Mark Hamilton : The Origins of the Iranian-American Alliance, P. 204. 
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المرسوم، وذلك باإلضافة إلى أهداف أخرى تتعلق بضمان سالمة التنفيذ، كما حددت للشاه الدور 
  .)2 ( البريطانية، وتأكد لهم ذلك من خالل المخابرات)1(المطلوب منه إلنجاح العملية

 أن مصالحها ستكون مضمونة بما فيه الكفاية، للواليات المتحدة األمريكيةوأكد الشاه 
، إلسناد مهمة وقف عملية تأميم النفط اإليراني إليه، ثم إعادة )3(زاهدي وقام بترشيح فضل اهللا

ديمة نفسها على توزيع األنصبة األجنبية بطريقة جديدة، بحيث ال يكون لبريطانيا السيطرة الق
  .)5()4(منابع النفط اإليراني

؛ ألنهم يعرفون تاريخ زاهدي الواليات المتحدة األمريكيةنال ترشيح زاهدي رضا 
وكرهه لبريطانيا، بعد قيامهم بأسره خالل الحرب العالمية الثانية، بتهمة مواالته لأللمان، مما 

  .)6( النفوذ البريطاني إليران ضد عودةللواليات المتحدة األمريكيةجعل زاهدي ضمانة 

 وبدأ تنفيذ العملية بعد دخول كيرميت إيران عبر الحدود العراقية اإليرانية في تموز
  .)7(م، دون إخفاء شخصيته أو خداع سلطات الحدود1953عام ) يوليو(

م، توجه شوارزسكوف؛ لزيارة الشاه، لعزل مصدق، 1953عام) أغسطس( آب 13وفي 
ته، ثم هرب الشاه بعد ذلك بالطائرة إلى روما مع زوجته؛ ألن مصدق علم وتعيين زهيدي لخالف

                                                        
 .56ص والعمامة، التاج بين إيران : أحمد مهابة،) 1(

 .176ص السياسي، إيران تاريخ : آمال السبكي،) 2(

 اعتقلته طهران، في الحربية الكلية من تخرج إيراني، وعسكري سياسي) : 1963-1890(زاهدي اهللا فضل) 3(
 فـي  إيـران  تـورط  حـول  خان رضا للشاه الداعمة مواقفه بسبب م؛1942عام البريطاني االحتالل سلطات
 إلـى  بعـدها  ثم فلسطين، إلى نفي ثم السوفيتي، االتحاد إلى الحلفاء سالح لنقل قاعدة استعمالها وعدم الحرب،

 فـي  ونجـح  مصدق، حكومة إلطاحة جهوده عمل مصدق، حكومة أثناء للوزراء رئيساً وعين رجع ثم الهند،
 التاريخية، الموسوعة : مسعود الخوند،. (وفاته حتى بمنصبه ظل وقد األمريكية، المخابرات مع قبالتنسي ذلك

 ).221ص ،4ج

 مصدق ورفض بالقرار، المخلوع الوزراء رئيس إعالم نصيري وكلف مصدق، بإقالة مرسوماً الشاه أصدر) 4(
 حياتـه  أن ادعى أن بعد روما، ىإل الشاه هرب عندئذ نصيري، وأسر مشروع، غير القرار واعتبر الرضوخ،

 ).27ص الغرب، مصير طهران : نذير فنصة،. (جديدة حكومة بتشكيل زاهدي وكلف بمأمن، تعد لم

 .176ص السياسي، إيران تاريخ : آمال السبكي،؛ 56ص والعمامة، التاج بين إيران : أحمد مهابة،)5(

 .56ص والعمامة، التاج بين إيران : أحمد مهابة،) 6(

  ؛28ص والعمامة، التاج بين إيران : أحمد هابة،م) 7(
Powaski, Ronald E. :The Cold War, P. 104. 
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بما حدث، فخشي الشاه على حياته، وفي ذات اليوم الذي حطت فيه طائرة الشاه في روما، كان 
  .)1(الشعب اإليراني في طهران يحتفل بسقوط الشاه

فارة األمريكية في ، بمساعدة من الس)2 (بدأ تنفيذ االنقالب) أغسطس( آب 15وفي ليلة 
حيث ُأحضر اآلالف من الناس العاديين غير المنتمين إلى أحزاب إلى شوارع إيران، ، طهران

، بحيث تم )أغسطس( آب 19وذلك في  ،وتم توزيع النقود عليهم في سبيل إحداث أعمال شغب
  .)3(ألف دوالر نقداً على المتظاهرين) 390(توزيع 

 على أنهم من أتباع حزب توده الشيوعي، مما  وقامت وسائل اإلعالم بتصويرهم،
أعطى مجاالً للحكومة للنزول، بالجيش والشرطة بالسالح األمريكي إلى الشوارع؛ كي يحموا 

  .)4(المجتمع اإليراني من الشيوعيين

ثم استولى أنصار زاهدي على اإلذاعة واستعاد الجيش السيطرة على طهران، ولم تقع 
) 300(مائتان من بينهم، وأصيب ) 200( الخاص لمصدق، حيث قُتل مقاومة إال من جانب الحرس

  . )5(والقبض على الوزراء الوزارات، مقار باحتالل الجيش المفصولين ضباط وقام آخرين، ثالثمائة

 االقتصادي الوفد كان وبينما ،)6( )أغسطس( آب في الحكم، إلى الشاه عاد االنقالب عملية نجاح بعد

 أعوام، ثالثة بالسجن عليه الحكم صدر حيث للمحاكمة، مصدق قدم باكو، إلى عائداً ائرةالط يستقل السوفيتي

  .)7(شهراً عشر ثمانية) 18( عنه بعد الشاه قراراً بالعفو أصدر ثم

                                                        
 اإليرانـي،  التـاج  : أسيمة جانو،؛  99ص للبترول، السري التاريخ: ميشيل جاك وشارلييه، جاك، دولونيه، )1(

 .37ص

  ؛16ص إيران، هزت مؤامرة : جيمس رايزن،) 2(
Bowie, Robert R. and Immerman,Richard H. : Waging Peace, P. 219. 

 ؛ 99ص للبترول، السري التاريخ: ميشيل جاك وشارلييه، جاك، دولونيه، (3)
Trahair, Richard C. S. : Encyclopedia of Cold War Espionage, P. 209 ؛Gasiorowski, 
Mark : U.S. Foreign Policy Toward Iran, P. 60. 

  ؛270ص العربي، الخليج أمن : محمد ظافر العجمي،) 4(
Gasiorowski, Mark : U.S. Foreign Policy Toward Iran, P. 60 -61. 

 إيـران  تـاريخ  : آمـال  السبكي،؛  99ص للبترول، السري التاريخ: ميشيل جاك وشارلييه، جاك، دولونيه، )5(
 .172ص السياسي،

(6) Powaski, Ronald E. :The Cold War, P. 104-105; Bowie, Robert R. and 
Immerman,Richard H. : Waging Peace, P. 219; Alexander, Charles C. : Holding the 
Line, P. 73. 

 الـسري  التاريخ: ميشيل جاك وشارلييه، جاك، دولونيه،؛  59ص والعمامة، التاج بين إيران : أحمد مهابة، )7(
 .100 -99ص للبترول،
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، على الرغم )1( عملية أجاكس أنها تمت بسهولة ويسرالواليات المتحدة األمريكيةوصفت 
رها لمصدق عن طريق أحد ضباط الجيش، وكذلك لرئيس من أن العملية كادت تفشل بعد وصول خب

أركان حرب مصدق قبل ساعات من بدايتها، وبعد إلقاء أنصار مصدق القبض على قائد الحرس 
اإلمبراطوري، ونزولهم إلى الشوارع في استعراضات حماسية مناوئة للملكية، مما حذا بمركز 

 في العملية أو االنسحاب، وكادت بالفعل المخابرات األمريكية إرسال برقية بخصوص االستمرار
  .)2( أن تلغي العمليةالواليات المتحدة األمريكية

  
  : م 1953إعالن اتفاقية النفط اإليرانية عام: ثالثا 

 إليران ما الواليات المتحدة األمريكيةلم يكد االنقالب ينجح، ويتولى زاهدي، حتى أعادت 
 على تقديم عون اقتصادي عاجل إليران، وفي المقابل )إيزنهاور(، ووافق )3(انقطع من معونتها

  .)4(الواليات المتحدة األمريكيةسوى زاهدي الموقف بالشكل الذي ارتضته 

األخوات (  فأعاد العالقات مع بريطانيا، وعقد اتفاقاً مع مجموعة الشركات البترولية العالمية
ء وتطوير النفط اإليراني والوصول ؛ بهدف شرا)الكونسرتيوم(، التي أصبحت تُعرف باسم )السبع

من مجموع % 40، حيث حصلت الشركات األمريكية على )5(إلى اتفاق ودي مع الحكومة اإليرانية
، بينما حصلت الشركات الهولندية على %40، وحصلت الشركات البريطانية على )7)(6(الحصص

 .)8(حصصمن مجموع ال% 6من مجموع الحصص، وحصلت الشركات الفرنسية على % 14

                                                        
 .54ص والعمامة، تاجال بين إيران : أحمد مهابة،) 1(

 .75 -74ص الخليج، حراس.: أ مايكل بالمر،؛ 17 -16ص إيران، هزت مؤامرة : جيمس رايزن،) 2(

 المـساعدات  رفـع  تـم  كما إليران، مساعدات منح على أمريكيا ووافقت االنقالب من فقط أيام عشرة بعد) 3(
  .الحقاً طارئة كمساعدات دوالر نمليو وأربعين خمسة) 45 (مبلغ إضافة مع دوالر، مليون) 23.4(إلى

(Parsa, Misagh : States, Ideologies, and Social Revolutions, P. 31).  
 السري التاريخ: ميشيل جاك وشارلييه، جاك، دولونيه،؛ 56ص والعمامة، التاج بين إيران : أحمد مهابة،(4) 

 ؛ 100ص للبترول،
Daniel, Elton L. : The History of Iran, P. 156. 

 .123ص الدولية، والعالقات النفط : محمد الرميحي،؛ 56ص والعمامة، التاج بين إيران : أحمد مهابة، )5(

 وسـوكوني  نيوجرسـي  اوف سـتاندرد  :هـي  االمتياز نالت التي الكبار الخمس األمريكية الشركات كانت) 6(
 ).359ص العالمية، األزمة : هارفي أوكونور،. ()غلف (والخليج وتكساسو كاليفورنيا اوف وستاندرد

، 723ص،12م، مـج  1955) مارس( آذار 30بتاريخ  ) 303(وثائق وزارة الخارجية األمريكية، وثيقة رقم         (7)
726. 

  ؛56ص والعمامة، التاج بين إيران : أحمد مهابة،) 8(
Powaski, Ronald E. :The Cold War, P. 105. 
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كما تم االتفاق على سريان جميع الترتيبات لمدة عشرين عاماً، يصبح بعدها من حق 
الشاه تأميم المؤسسات البترولية، وتعهد الشاه بتوجيه الموارد المالية لتحديث بالده، وتطويرها 

  .)1(اجتماعياً واقتصادياً كما حدث بعد ذلك
  
  :م 1953كية من اتفاقية النفط عامالمكاسب األمري -1

 االتفاق بعد إرسال مبعوثها الخاص، الذي استغل خلو الواليات المتحدة األمريكيةنالت 
العاصمة من العمالء السوفييت والبريطانيين، وتمكن من إعداد ذلك االتفاق؛ لتشكيل المجموعة 

ة الدولية لتوزيع النفط، ولم يكن هناك مجاالً للعودة إلى الوضع السابق الذي تريده الشرك
  .)2(اإليرانية؛ ألن الشاه وكافة اإليرانيين رفضوا تماماً فكرة التراجع عن التأميم-اإلنجليزية

وُأعيد تنظيم الشركة البريطانية اإليرانية المؤممة، بطريقة أصبحت بريطانيا ضمن 
مما كانت تملكه، ولم يعد لها إال % 60مجموعة من المحتكرين للنفط اإليراني، حيث فقدت 

من ال شيء، وأصبحت شريكاً في صناعة % 40 فكسبت الواليات المتحدة األمريكيةا ، أم40%
  .)3(النفط اإليراني

كان الدور األمريكي في تجربة إيران واضحاً في تفكيك االحتكار البريطاني لنفط إيران، 
، )4(التي احتكرت النفط اإليراني) الكونسرتيوم(ألنه وضع تفاهم مشترك بين الشركات النفطية

: ث ذكرت جريدة بريطانية ذلك فكتبتواكتشفت بريطانيا أنها ضاعت بين الهيمنة األمريكية، حي
إن األمريكيين يزحفون على البترول اإليراني، إن مرحلة مخجلة لتصفية قوة بريطانيا، ومكانتها "

  .)5("في المنطقة قد بدأت في الظهور

ط األمريكية متعددة الجنسيات إلى شركات النف) إيزنهاور(و) ترومان(فقد حولت إدارة 
أدوات غير رسمية في يد السياسة الخارجية األمريكية في الشرق األوسط؛ ألن اقتراح تحويل 
االحتكار اإليراني الذي تقوم به الشركة البريطانية إلى كونسرتيوم متعدد الجنسية، تطلب إسهام عدد 

أن يأخذ باعتبارات ) إيزنهاور(، فكان البد لمن شركات النفط األمريكية الكبرى المتعددة الجنسية
                                                        

 .177ص السياسي، إيران تاريخ : آمال السبكي،) 1(

 االستـشراق  : دوجـالس  ليتل، ؛100ص للبترول، السري التاريخ: ميشيل جاك وشارلييه، جاك، دولونيه،) 2(
 .132ص األمريكي،

  ؛ 177ص السياسي، إيران تاريخ : آمال السبكي، ؛56ص والعمامة، التاج بين إيران : أحمد مهابة،) 3(
Alexander, Charles C. : Holding the Line, P. 73-74. 

 .123ص الدولية، والعالقات النفط : محمد الرميحي،) 4(

 .38ص األمريكية، السياسة : جورج ملك، عين) 5(
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األمن القومي في الخارج، مقابل قوانين مكافحة االحتكار في الداخل، وقد فضلت وزارة الخارجية 
) يناير(التحايل على القوانين، وبعد نقاش سريع لمجلس األمن القومي بتاريخ كانون الثاني 

األمريكي تتطلب إسهام شركات النفط  القومي األمن مصالح أن على الموافقة تمت م،1954عام
حكومة إيران داخل منطقة االمتياز الخاص بالشركة  مع تتعاقد لكي دولي؛ كونسرتيوم األمريكية في

 بإدخال االحتكارات النفطية الواليات المتحدة األمريكية، وبناء على ذلك قامت حكومة )1(البريطانية
 تشريعات خمس األمريكية الدستورية المؤسسات إلغاء بعد علناً، طيةالنف األمريكية إلى إيران والمنطقة

  .)2(االحتكارات ضد سابقة
  

 :م على إيران 1953مساوئ اتفاقية عام -2
ري لالتفاق اتفقت األخوات السبع الجديد في االتفاقية بالنسبة لإليرانيين، أنه في ملحق س كان

 على تنسيق جهودها لخفض اإلنتاج؛ بهدف الحفاظ على  بينها، باإلضافة للشركة الفرنسية للنفط،يماف
  .)3(تمكنت من فرض هيمنتها على السوق التي المجموعة تلك نفوذ ذروة بمثابة كان مما األسعار،

 وبقي ذلك التفاهم سراً بالنسبة للجمهور والحكومات اإليرانية الالحقة كلها طوال السنوات 
حديد الشروط التي يحق للشركات النفطية األعضاء في العشرين التالية، التي لم تقتصر على ت

االتحاد شراء النفط بموجبها؛ وإنما أيضاً وضعت صيغة للكمية المبرمجة اإلجمالية والمعروفة بـ 
)ABO( تلك الصيغة التي تحسب الكمية اإلجمالية في النفط المقرر ،)من إيران في السنة ) سحبها

ة بحاجات كل مشارك في االتفاقية، وبالتالي أصبحت الصيغة هي الالحقة، ثم يجري تقدير تلك الكمي
، حيث إن الشركات السبع هي التي حددت )4(التي تحكم برامج تطوير الصناعة النفطية اإليرانية

  .)6)(5(الحد األقصى لإلنتاج الذي ال يجب تخطيه

ت فيه كانت صيغة العالقات النفطية في إيران صيغة مضللة، ففي الوقت الذي اعتقد
، وأنها تملك النفط، )الكونسرتيوم(إيران أن هناك عالقة جديدة تربطها باتحاد الشركات النفطية

                                                        
 133-132ص األمريكي، االستشراق : دوجالس ليتل،) 1(

 .38ص األمريكية، السياسة : جورج ملك، عين) 2(

 .101ص للبترول، السري التاريخ: ميشيل جاك وشارلييه، جاك، دولونيه،) 3(

 .123ص الدولية، والعالقات النفط : محمد الرميحي،) 4(

) 24 (من يقرب ما الدولية النفطية الصناعة استوردت تلت، التي عاماً والعشرين الخمسة) 25 (لـ اللخ) 5(
 الـشركات ( المـستوردة  األطراف لصالح الشروط أفضل تحت إيران، من نفط برميل بليون وعشرين أربعة

    ).نالغربيي والمستوردين
(Powaski, Ronald E.: The Cold War, P. 105). 

 .102ص للبترول، السري التاريخ: ميشيل جاك وشارلييه، جاك، دولونيه،) 6(
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ولكن تسمح فقط لتلك الشركات باستغالله، كانت الصيغة في حقيقتها صيغة احتكارية تنسحب 
  .)1(على السعر واإلنتاج

رية بين الشركات، التي تستغل إيران لم يعرف باالتفاقات الس شاه أن : الغربية المصادر ذكرت
نفط إيران، وعندما علم بها في أوائل السبعينات عن طريق نشرها من خالل جلسات االستماع 

  .)2(!!في مجلس الشيوخ األمريكي كان تأثير ذلك عليه صاعقاً) الكونسرتيوم(ألقوال الشركات 

كم شاه إيران، حورب ذلك االحتكار في وقت الحق ليس من الحكومات اإليرانية تحت ح
وإنما من الشركات النفطية الصغرى، التي كانت ترغب في المشاركة في منافع النفط اإليراني، 

على أساس أن معظم الشركات المساهمة في (وكانت المعركة القانونية على الساحة األمريكية 
  .)3(هي التي فضحت تلك الصيغة االحتكارية) االتحاد هي شركات أمريكية

، والمنتجين المستقلين، التي )5)(4(الشركة االيطالية: ناك طرفين غاضبين هما كما كان ه
أثارت مجموعات الضغط الموالية للمنتجين المستقلين ضجة كبيرة، وهددت باللجوء إلى القضاء؛ 

 من حصص جزءلتطبيق قانون حظر االحتكارات، حتى أن الحكومة األمريكية أعطتهم حق اقتسام 
  .)7(؛ مما أوقف احتجاجهم بعض الشيء)6(ة الخمس من أعضاء االحتكارالشركات األمريكي

  

 :ج سقوط حكومة مصدق على المنطقة نتائ -3
أدى دور المخابرات المركزية األمريكية في سقوط حكومة مصدق إلى فرض ظل من 
 اإلرهاب على معظم الثورات التقدمية، لدى مجابهتها لشركات النفط في بالدها أو حتى التعرض

  .)8(لها؛ ألن مصير مصدق كان إنذاراً لكل حركة تسعى إلى تحدي شركات النفط
                                                        

 .123ص الدولية، والعالقات النفط : محمد الرميحي،) 1(

 .124ص الدولية، والعالقات النفط : محمد الرميحي،) 2(

 .123ص الدولية، والعالقات النفط : محمد الرميحي،) 3(

 لـشراء  استعداده أعلن ثم طهران، إلى االيطالية الشركة رئيس توجه اإليراني النفط تأميم أزمة بدأت عندما) 4(
 عـدل  االجتمـاع  ذلـك  وبعد البريطانية، الشركة رئيس دعاه عندئذ السبع، األخوات تقاطعه الذي عبدان نفط

 تـشكيل  وعنـد  مناسـب،  بتعـويض  وعدتـه  ريطانيـا ب أن الواضح من وكان عبدان، نفط شراء عن ماتيي
 النفط، إنتاج تطور : حسين مالطي،. (االتفاقية من الشركات استبعدته أجاكس، عملية بعد النفطي الكونسرتيوم

 ).70 -69ص البترول، تاريخ من الخفي الجانب وشارليه، ؛دولوناي11ص

 .11ص النفط، إنتاج تطور : حسين مالطي،) 5(

، 723،ص12م، مـج  1955) مارس( آذار 30بتاريخ  ) 303(ة الخارجية األمريكية، وثيقة رقم      وثائق وزار ) 6(
726. 

 بارونـات : أوكنور، ريتـشارد   ؛102ص للبترول، السري التاريخ: ميشيل جاك وشارلييه، جاك، دولونيه،) 7(
 .378ص النفط،

 .159ص العربي، النفط : يوسف طارق إسماعيل،) 8(
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:  بقولها )1(وتعترف السجالت العامة المعلنة بذلك، فقد نشرت الصحف األمريكية ذلك
يشكل الثمن الباهظ الذي يتعين دفعه من قبل أي جهة تصاب بسعار الوطنية المتعصبة درساً بليغاً، "

 المتخلفة ذات الموارد الغنية أن تتعلمه، قد نبالغ اذا تصورنا أن تجربة إيران يتعين على البلدان
ستمنع بروز أمثال مصدق في بلدان أخرى، ولكن تلك التجربة من شأنها، على األقل، أن تقوي 

  . )2(مراكز القادة األكثر تعقالً واألبعد نظراً

تجهيز أعمال حرمان واسعة في  بعد حركة مصدق، بالواليات المتحدة األمريكيةكما قامت 
) حرمان العدو(الخليج، بالتعاون مع بريطانيا تحسباً لسقوطها تحت السيطرة السوفيتية، تحت عنوان 

م، وحسب تقرير اللجنة 1953عام) مارس( آذار 4من نفط الشرق األوسط، وهي خطة ُأعدت في 
 تدمير المخزون من النفط في أن األولوية ستكون في: "فإن مراحل تدمير نفط الخليج تتضح في 

  .)3("العراق وإيران

كشفت تلك العملية أيضاً سياسة نفطية أمريكية جديدة للمنطقة، أساسها أهمية النفط كهدف 
 للهيمنة والتدخل في الواليات المتحدة األمريكيةمركزي للعمل السياسي األمريكي، حيث تحولت 

صالح استمرار سيطرتها على مصادر النفط، وعد العالم؛ بهدف التأثير على األوضاع القائمة ل
، وبداية تعاظم النفوذ )4(م، مثاالً بارزاً على ذلك التوجه1953إسقاط حكومة مصدق في إيران عام 

، كما كشفت العملية عن قرار أمريكي بتقديم دعم سياسي واقتصادي وعسكري )5(األمريكي فيها
  .)7()6(أكبر إليران والخليج

 على أهدافها في الواليات المتحدة األمريكية نجاح العملية، وحصول لكن بالرغم من
الواليات المتحدة  العملية ضمن سلبيات أعمال اعتبرت الواليات المتحدة األمريكيةإيران، إال أن 

، ألنها على المدى البعيد أثرت في سوء العالقات اإليرانية األمريكية الحقاً، وجعلت األمريكية
  . دة األمريكية على صعيد إيران الداخلي دولة غير مرغوب فيهاالواليات المتح

                                                        
 .38ص األمريكية، ياسةالس : جورج ملك، عين) 1(

 .55ص الديمقراطية، ردع: نعوم تشومسكي،) 2(

 .272ص العربي، الخليج أمن : محمد ظافر العجمي،) 3(

 .201ص والسياسة، البترول : توفيق الشيخ،) 4(

 .267ص العربي، الخليج تاريخ : حسن محمد العيدروس،) 5(

 الماضـية  والعشرين الخمس خالل إيران تجاه يكياأمر سياسة أن م،1979عام في صدر أمريكي تقرير ذكر) 6(
. الخلـيج  لمنطقة األمريكية اإلستراتيجية تخطيط في مستقالً، عامالً كونها من أكثر شطرنج، قطعة تُعد كانت

خيارات السياسة األمريكية فـي إيـران والخلـيج، دراسـات           . : برانجر، روبرت جي، وتاهتينن، ديل آر     (
 )4ص ،)3(إستراتيجية

 .76ص الخليج، حراس.: أ مايكل المر،ب) 7(
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 في كلمة ألقتها، بدور االنقالب في العالقة )1(اعترفت وزيرة الخارجية األمريكيةوقد 
المضطربة مع إيران، وكانت أقرب إلى االعتذار مما كان عليه أي مسئول أمريكي آخر من 

تعتقد أن أعمالها لها ما يبررها ألسباب إستراتيجية، ) إيزنهاور(كانت حكومة : "قبل، حيث قالت 
غير أن االنقالب كان نكسة بالنسبة لتطور إيران السياسي، ومن السهل أن نرى في الوقت 

الواليات الراهن السبب في أن الكثير من اإليرانيين ال يزالون غاضبين من ذلك التدخل من 
  .)2(" في شؤونهمالمتحدة األمريكية

النفط اإليراني في تلك المرحلة شكل عامالً حاسماً في السياسة الدولية، وبذلك فإن 
اتخاذ القرار السياسي، السيما السياسة األمريكية، بحيث تحول  وسلعة إستراتيجية لها دورها في

شكل سقوط حكومة مصدق والعالقات الدولية،  إلى هدف استراتيجي وعامالً هاماً في التأثير في
  .التوجه األمريكي والخططدليالً على ذلك 

الحفاظ  النهج االستعماري البريطاني في ورثتكما أصبح واضحاً أن السياسة األمريكية 
 أصبح نظامه تابعاً للسياسة ، الذي الشاهعلى مصالحها في المنطقة، من خالل السيطرة على نظام

لسياسة األمريكية في  أصبحت إيران ركناً أساسياً في استراتيجية ابحيثاألمريكية وأهدافها، 
  .المنطقة، وبدأ تشكيل الدور التاريخي اليران في المنطقة أثناء حكم الشاه

لقد كرست عملية االطاحة بحكومة مصدق أسس السياسة الخارجية األمريكية القائمة 
 خدمة لمصالحها باسم الحفاظ على األمن ؛على دعم األنظمة في منطقة الشرق األوسط

  . لح األمريكية الحيوية أي النفطواالستقرار والمصا
   

                                                        
 رايـزن، ) (Madeleine Albright (أولبرايـت  مـادلين  هي بذلك، صرحت التي الخارجية وزيرة كانت) 1(

 ).15ص إيران، هزت مؤامرة : جيمس

 .15ص إيران، هزت مؤامرة : جيمس رايزن،) 2(
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 .في تدريب جهاز السافاك) إسرائيل(دور  -3
 . من جهاز السافاكالواليات المتحدة األمريكيةموقف  -4

 : م 1957عام) يزنهاورإ(مبدأ : ثالثاً 
 . أسباب إعالن مبدأ إيزنهاور -1
 . إعالن مبدأ إيزنهاور -2
 . انضمام إيران لمبدأ إيزنهاور -3



 -107-

 المبحث الثاني

  عهد الرئيس إيزنهاور  في إيرانتزايد النفوذ األمريكي في
)1953-1961(  

  
  في صراعها لمنافسةالواليات المتحدة األمريكيةبعد سقوط حكومة مصدق، استحدثت 

االتحاد السوفيتي، عدة تدابير دفاعية، منها تشجيع دول الشرق األوسط على االنضمام في دفاع 
مشترك ضد الشيوعية، وقد انضمت إيران لكل تلك التدابير، ابتداء بقيادة الدفاع للشرق األوسط، إلى 

 إلى تأسيس ةالواليات المتحدة األمريكي، باإلضافة إلى ذلك عمدت )1(حلف بغداد، ومبدأ إيزنهاور
، الذي هدفت من إنشائه إلى تثبيت نظام الشاه، فقد كان احتواء )السافاك(جهاز المخابرات اإليرانية

لخدمة  التوسع السوفيتي في ذلك الوقت؛ يعني على وجه الخصوص لإلدارة األمريكية تهيئة إيران
  . ذلك الهدف

  
  :م 1955حلف بغداد عام: أوالً 

 سياسة االحتواء، اتبعتها بسياسة داعمة لذلك المبدأ دة األمريكيةالواليات المتحمنذ أعلنت 
من خالل سياسة األحالف والمعاهدات؛ وذلك بهدف إحباط نزعة التوسع السوفيتية، وتطويق 
االتحاد السوفيتي وحلفائه بجدار ضاغط يحول دون اختراق السوفييت لخط التقسيم الفاصل بين 

، ولتنفيذ ذلك الهدف؛ الواليات المتحدة األمريكية مناطق نفوذ المعسكرين، مع إعاقة وصولهم إلى
، الذي كان إليران دور واضح فيه، منذ نشأته وحتى )حلف المعاهدة المركزية(ُأقيم حلف بغداد 

 سياسة خاصة للواليات المتحدة األمريكيةأصبح حلف السنتو، بعد انسحاب العراق منه، كما كان 
  .اعدات العسكرية لدوله، رغم عدم انضمامها للحلف مباشرةًفيه تناولت فيه سياسة المس

  : تبلور حلف بغداد -1
أدركت اإلدارة األمريكية أنه ثمة هنالك فجوة في خط االحتواء األمني الذي أقامته، فقد كان 
العون االقتصادي والمساعدة العسكرية والفنية ضمن سياسة االحتواء غير كافياً؛ لمنع التوغل 

 للبحث عن وسائل أكثر فاعلية الواليات المتحدة األمريكيةفي الشرق األوسط؛ مما دعا السوفيتي 

                                                        
 أثـر  على م،1957عام) يناير(ثانٍ كانون يف الكونجرس موافقة بعد إيزنهاور الرئيس أعلنه: إيزنهاور مبدأ) 1(

 الفـراغ  مـلء  اسـتهدفت  التـي  الـسياسة  وهـي  م،1956عام خريف في مصر على الثالثي العدوان فشل
 استعمارية دول كونهما وانتهاء السويس، حرب في المعنوية وفرنسا بريطانيا هزيمة من المتأتي االستعماري

 عبـد  الكيالي،. (الشيوعي الخطر خوفاً من  المنطقة؛ على ألمريكيةا االمبريالية هيمنة فرض وبالتالي رئيسة،
 ).438-437ص ،1ج السياسة، موسوعة: وآخرون الوهاب،
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، وإيجاد حلف في المنطقة ضمن سياسة إضعاف االتحاد السوفيتي، وعلى ذلك )1(للدفاع عن المنطقة
األساس؛ وقعت الدول الغربية مجموعة من االتفاقيات مع الدول التي تتاخم االتحاد السوفيتي في 

 بالتعاون مع الغرب، في تطويق االتحاد الواليات المتحدة األمريكيةحدود الجنوبية، ونجحت ال
، لذلك )2(السوفيتي من الغرب، من خالل حلف األطلسي، ومن الجنوب من خالل حلف شرق آسيا

 سعت لسد الثغرة التي تمثلها المناطق الواقعة بين نطاق الحلفين، من خالل استمالة إيران والعراق؛
  .)3(إليجاد حلف جديد لتنفيذ تلك السياسة

 في دولتين مركزيتين للواليات المتحدة األمريكيةفقد كان الخطر السوفيتي يكمن بالنسبة 
هما تركيا وإيران، كما كانت جميع الجهود السوفيتية تبدو لبعض المراقبين، أنها موجهة أساساً 

،السيما بعد )4(جاه الخليج والمضايق التركيةللسيطرة على إيران وتركيا، كجزء من حملة شاملة ت
وصول تقارير السفارة األمريكية في إيران، التي أكدت دعوة االتحاد السوفيتي للشاه؛ لعقد 

  .)5(اتفاقيات لتوثيق عالقات الصداقة والجوار بينهما

 عدة مؤتمرات؛ لدراسة األوضاع الواليات المتحدة األمريكيةوكانت البداية عندما عقدت 
 في مؤتمر القاهرة الذي عقد في الواليات المتحدة األمريكيةفي الشرق األوسط، حيث خلصت 

إلى أن الوقت لم يحن بعد لوضع ترتيبات إقليمية أمنية في الشرق : م 1950عام) مارس( آذار
الواليات المتحدة األوسط، وأن إنشاء حلف إقليمي في الشرق األوسط سيضع التزامات ثقيلة على 

  .)6( هناك، كما أن المنطقة تفتقر إلى مركز قوة يقوم عليها الحلفريكيةاألم

                                                        
  ؛ 115ص السوفيتي، األمريكي الصراع : محمود ممدوح منصور،) 1(

Takeyh, Ray : The Origins of the Eisenhower Doctrine, P. 50. 
 التي المعاهدة بموجب م،1954عام) سبتمبر(أيلول في) السياتو (شرق حلف انبثق : آسيا شرق جنوب حلف) 2(

 بأنهـا  الحلـف  دفاع يشملها التي المنطقة وحددت واآلسيوية، األوروبية الدول بعض مع أمريكيا عليها وقعت
 مكنتت لكي الدول؛ تلك إلى االقتصادية المساعدة تقديم بمبدأ وأقر الباسفيكي، وغربي آسيا شرق جنوب منطقة

 : صـبري  إسـماعيل  مقلـد، . (لهـا  الـشيوعي  التبديد مواجهة في واستقاللها، حريتها ودعم نفسها بناء من
 ). 236ص الدولية، والسياسة اإلستراتيجية

 : اهللا عبـد  مـصطفى  جمـال  السلطان، ؛194ص الدبلوماسي، التاريخ: منصور، ممدوح، ووهبان، أحمد      )3(
  ؛358ص األمريكية، اإلستراتيجية

Takeyh, Ray : The Origins of the Eisenhower Doctrine, P. 50. 
 .28ص الغرب، مصير طهران : نذير فنصة، ؛15-14ص القوى، ميزان تحول : جوزيف شوربا،) 4(

-316، ص 12م، مـج  1955)يوليو( تموز   2بتاريخ  ) 316( وثائق وزارة الخارجية األمريكية، الوثيقة رقم      )5(
317. 

 .81-80ص األمريكية، السياسة : حمد يمسح منى ثاني، آل) 6(
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م، عقد مؤتمر آخر في تركيا تمت 1951عام) فبراير(  شباط21-14وفي المدة ما بين 
 بياناً الواليات المتحدة األمريكيةفيه صياغة فكرة إنشاء قيادة إقليمية للشرق األوسط، وأصدرت 

م، باالشتراك مع بريطانيا وفرنسا، على أن تضم 1951عام) أكتوبر( تشرين األول 14بذلك في 
؛ لتميزها )1( وبريطانيا وفرنساالواليات المتحدة األمريكيةمصر التي ستكون مقراً للقيادة إلى 

بموقع متحكم في قناة السويس، كذلك لقيادتها لجامعة الدول العربية، لكن مصر رفضت الضغوط 
  .)2(الغربية

 )John Dallas()3( م، عقب زيارة وزير الخارجية جون داالس1953عام) يوما(وفي أيار 
اليونان وتركيا والعراق - للشرق األوسط تأكد له أن إيران ضمن ما سماه بالحزام الشمالي

، ومن ثم ينبغي تقوية دفاعاتها، من خالل ربطها )4( تشاركه اآلراء حول التهديد السوفيتي- وباكستان
الدفاعي يجب ، وأدرك أن أي نوع من التنظيم العسكري )5(عة للمعسكر الغربيعبر أحالف تكون تاب

  أن ينبع من داخل المنطقة نفسها، مع تركيز الجهود في اتجاه تعزيز الحزام الشمالي، لكن لم
  .)6( إنشاء نظير مطابق لحلف األطلسي في الشرق األوسط ممكناً في ذلك الوقت يكن

 تركيا لتعرض على الباكستان، الواليات المتحدة األمريكيةم، دفعت 1954ومع بداية عام 
الواليات مشروع معاهدة صداقة وتعاون، السيما أن كال الدولتين مرتبطتان ارتباطاً وثيقاً مع 

 2، ثم تحققت الخطوة األولى من ذلك التخطيط بارتباط باكستان وتركيا في)7(المتحدة األمريكية
                                                        

 األمريكـي  الـصراع  : محمـود  ممدوح منصور، ؛82ص األمريكية، السياسة : حمد سحيم منى ثاني، آل )1(
  ؛272ص الخليج، أمن : محمد ظافر العجمي، ؛115ص السوفيتي،

Alexander, Charles C. : Holding the Line, P. 173. 
 : مروان بحيري، ؛19ص البريطاني، المصري للصراع األمريكية الرؤية : صكر محمد ظاهر الحسناوي، )2(

 لطيفـة  سـالم،  ؛115ص السوفيتي، األمريكي الصراع : محمود ممدوح منصور،؛  24ص األطلسي، الحلف
 .20-19ص السويس، أزمة : محمد

والده قس، وأمه،   م، من أصل بريطاني،     1888عام  ) فبراير( من شباط  25ولد في واشنطن في      :داالس جون) 3(
يدعى جون واتسون فوستر، والذي كـان وزيـرا         . إديث فوستر، وهي إبنة محام بارز، وجندي، ودبلوماسي       

م، وعندما تقلد داالس منصب وزير الخارجية في      1892للخارجية في عهد الرئيس بنجامين هاريسون في عام         
  . خالل ستين عاماًم، كان العضو الثالث في عائلته في تقلده لذلك المنصب1953عام 

(Adams, Richard Goold : John Foster Dulles,.p13). 
: فيه ذُكر حيث إيزنهاور عليه ووافق ،"أمريكيا لسياسة للغاية السرية المراجعة "األمن مجلس تقرير ذلك أكد) 4(

". والعراق إيرانو وباكستان تركيا يضم الذي الشمالي، الحزام على تعتمد كانت للمنطقة إستراتيجية أفضل أن"
 ).238ص األمريكي، االستشراق : دوجالس ليتل،(

 .108ص األمريكية، السياسة : حمد سحيم منى ثاني، آل؛ 58ص األمريكية، السياسة : مروان بحيري، )5(

 األمريكيـة،  السياسة : مروان بحيري،؛  116ص السوفيتي، األمريكي الصراع : محمود ممدوح منصور، )6(
 .58ص

 145ص الكبرى، اللعبة : هنري لورنس،؛ 41ص األمريكية، السياسة : جورج لك،م عين )7(
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الواليات المتحدة هدة دفاعية مشتركة بين البلدين، وقد باركتها م، بمعا1954عام) أبريل(نيسان 
  .)1(، ووعدت من خاللها بمساعدات عسكرية واقتصادية لتلك الدولتيناألمريكية

 من العراق استعدادها ألية ترتيبات دفاعية تراها الواليات المتحدة األمريكية ثم لمست 
ة، اعتقاداً من المسئولين هناك أن دخول العراق في  مناسبة في المنطقالواليات المتحدة األمريكية

الواليات المتحدة مثل ذلك التحالف يعني نهاية السيطرة البريطانية على العراق، وعليه وقعت 
م، وبذلك حققت 1954عام) أبريل(، في نيسان )2( اتفاقية للتعاون العسكري مع العراقاألمريكية

للواليات المتحدة  في ذلك البرنامج؛ ألن العراق تعهدت  نقطة أخرىالواليات المتحدة األمريكية
  .)3( مقابل األسلحة األمريكية االنضمام إلى حلف دفاعي غربي في المستقبل القريباألمريكية

 على تركيا أن تبادر إلى عقد تحالف مع العراق، الواليات المتحدة األمريكيةثم اقترحت 
 المبادرة التركية بالتوقيع على ميثاق تركي عراقي على غرار ما قامت به مع باكستان، وانتهت

الميثاق التركي (م، فيما عرف باسم 1955عام) فبراير( شباط 24للتعاون واألمن المتبادل في 
، وقد أصبح فيما بعد أساساً لحلف بغداد، ثم انضمت )4()حلف نوري مندريس(، )العراقي

م، 1955عام )نوفمبر( تشرين ثان22ٍ م، وفي1955عام)مارس( آذار 30بريطانيا للحلف في 
 .)5(أعلنت كل من بريطانيا، تركيا، إيران، العراق، وباكستان إنشاء حلف بغداد

  

  :أهمية انضمام إيران لحلف بغداد  -2
، من منطلق الواليات المتحدة األمريكيةاكتسبت إيران أهمية جوهرية من وجهة نظر 

تواء االتحاد السوفيتي، فضالً عن كونها مصدراً حيوياً استراتيجياً ضرورياً؛ الح اعتبارها عمقاً

                                                        
 ؛108ص األمريكية، السياسة : حمد سحيم منى ثاني، آل (1)

Alteras, Isaac: Eisenhower and Israel, P. 109. 
 يكيـة، األمر الـسياسة  : جورج ملك، عين ؛111،  109ص األمريكية، السياسة : حمد سحيم منى ثاني، آل) 2(

 .40ص

 الـسوفيتي،  األمريكي الصراع : محمود ممدوح منصور،؛  42ص األمريكية، السياسة : جورج ملك، عين )3(
 .117ص

 ؛111ص األمريكيـة،  السياسة : حمد سحيم منى ثاني، آل؛  475ص القوى، صراع : عدنان محمد مراد، )4(
 الدبلوماسـي،  التـاريخ :  أحمـد  منصور، ممـدوح، ووهبـان،    ؛  24ص السويس، أزمة : محمد لطيفة سالم،

 . 195ص

 ؛129ص األوسط، الشرق مشكالت : إبراهيم علوان، (5)
Briggs, Philip J.: Congress and the Middle East, P. 251; Alexander, Charles C.: Holding 
the Line, P. 173. 
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، كما مثلت الجسر البري الوحيد المتاح، الذي يمكن أن يغلق الثغرة التركية الباكستانية، )1(للنفط
  .)3()2(الممتدة من المحيط الهندي إلى بحر قزوين

تي ستتعرض  وبريطانيا إيران في قائمة الدول الالواليات المتحدة األمريكيةووضعت 
للتهديد السوفيتي، لذلك كانت إيران ضمن الدول التي يجب أن تنضم للحلف؛ بسبب التهديدات 

  .السوفيتية لها من خالل موقعها االستراتيجي في المنطقة

أن القوة الجوية السوفيتية ستكون : م 1953وقد أكد تقرير استخباري بريطاني في عام
ليج، ومن خالل تقسيم المصادر منطقة الشرق األوسط إلى السالح الفعال للوصول إلى شمال الخ

خمس مناطق عمليات ستكون هدفاً للحملة الجوية السوفيتية، ظهرت منطقة العراق وإيران 
للسياسة السوفيتية، وتبين أن الخطة األمريكية وضعت تصوراً، إذا قامت حرب عالمية ثالثة، كهدف 

  .)5) (4( من الحرب أرض الدفاع عن الخليجتصبح إيران والعراق في المرحلة الثانية

 انضمام إيران للحلف أفضل من بعض اإلمارات الواليات المتحدة األمريكيةكما عدت 
، )6(العربية، من حيث الموقع واإلمكانيات البشرية والقدرات العسكرية المتاحة، وأعظم نفعاً للحلف

ن، وتثبيت مواقعها الجديدة، وفي ذلك كتبت  في إيراالواليات المتحدة األمريكيةالسيما بعد نجاح 

                                                        
؛ 747، ص 12م، مج 1955 عام )ليويو( تموز   1بتاريخ  ) 315( وثائق وزارة الخارجية األمريكية، وثيقة رقم      )1(

 .39ص األمريكية، السياسة : جورج ملك، عين

، وكيل وزارة الخارجية األمريكية فيما يخص انضمام إيران إلـى  )Herbert Hoover(قال هربرت هوفر ) 2(
 بالنسبة  ،)ربما أكثر من بريطانيا   (إن أمريكيا تعلق أهمية كبيرة،      : "حلف بغداد، متحدثاً إلى السفير البريطاني       

لدور إيران في الحزام الشمالي ومنطقة الشرق األوسط عموماً، كما أضاف أن تقديرات أمريكيا ألهمية إيران                
أن إيران هي الدولة الوحيدة في الشرق األوسط إلـى جانـب   : أوال  : تستند إلى حد كبير إلى اعتبارات أربعة      

ال يمكن لمفهوم الحـزام الـشمالي أن        : وفيتي، ثانيا   تركيا وأفغانستان التي لها حدود مشتركة مع اإلتحاد الس        
خط الدفاع األمثل فـي منطقـة الـشرق         : يتحقق إال إذا أصبحت إيران أحد المشاركين في حلف بغداد، ثالثا            

  ".توفير النفط اإليراني للعالم الحر هام جداً بالنسبة ألمريكيا : األوسط يكمن في إيران، رابعاً 
(Yesilbursa, Behcet Kemal: The Baghdad Pact, P. 113) 

 .239ص األمريكي، االستشراق : دوجالس ليتل،) 3(

 كانت أوجه االختالف بين وجهات النظر األميركية والبريطانية تكمن في ماهية األمور التي تستطيع إيـران          )(4
ذها بمستوى أقـل قلـيال ممـا    القيام بها إدارياً وعسكرياً، فبريطانيا قيمت قدرة إيران على القيام بمهامها وتنفي 

  .قيمته أمريكيا
(Yesilbursa, Behcet Kemal: The Baghdad Pact, P. 113). 

 .281ص العربي، الخليج أمن : محمد ظافر العجمي،) 5(

 .416ص السياسية، التيارات : صالح العقاد،) 6(
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ستين مليون دوالر، وال يزال ) 60(لقد كلفنا القتال المرير في إيران  : " 1954صحيفة أمريكية عام
  .)1("بعيداً عن أن يصل إلى نهايته؛ ولذا يجب أن ندرس بعناية الموقف

بدأت بعد فشل حركة  في تثبيت مواقعها، أن إيران الواليات المتحدة األمريكيةوساعد 
مصدق توسيع مهامها، ودورها في العالقة الخاصة مع الغرب، بما يعكسه ذلك على محاوالت 
فرض الهيمنة على الخليج، مع ما أثاره ذلك من عدم التوافق مع تطلعات قطاعات هامة من 

ة مصدق، حيث ؛ ألن إيران كانت ال تزال تعاني من عدم االستقرار بعد اإلطاحة بحكوم)2(اإليرانيين
  .)3(ما تزال المشاعر المعادية للغرب تحدث مضاعفاتها في أجواء العالقات المتبادلة

، في مقابل تقوية القوات الواليات المتحدة األمريكيةتنفيذ كل شروط ل لكن شاه إيران استعد 
 إلى افةباإلض  على دورها في عودة حكمه،الواليات المتحدة األمريكيةالمسلحة إليران، ومكافأة 

  .)5(أو حدوث عملية انقالب عسكري ،)4(إليران السوفيتي التهديد من تخوفه

وظهر ذلك واضحاً في طلب الشاه المتزايد؛ الحصول على مساعدات إضافية عسكرية 
، كذلك إبداؤه االستعداد لتهيئة الوسائل والطرق المناسبة؛ ، تتعلق بشؤون التسليح والتدريبحديثة

ام أمريكي للتسهيالت الممنوحة لهم في إيران، ثم إلحاحه على تحديد دور لتحقيق أفضل استخد
  .)6(واضح تقوم به إيران للدفاع عن المنطقة

                                                        
 .40ص األمريكية، السياسة : جورج ملك، عين) 1(

 .17ص وإيران، تركيا  :الجبار عبد النعيمي،) 2(

 .109ص األمريكية، السياسة : حمد سحيم منى ثاني، آل) 3(

 حلـف  إنـشاء  إزاء األمريكيـة  التحركـات  تكـن  لم التي السوفيتي، االتحاد الحلف بدعم أمريكيا قيام أثار) 4(
 قيقـي الح المغـزى  أن أدركـت  حيث السوفيتية، المخابرات على بخافية السوفيتي االتحاد لتطويق عسكري؛

 منـذ  الغرب اقترحه الذي األوسط، الشرق عن الدفاع منظمة لمشروع استطراد هو الباكستاني التركي للحلف
 ونـشرها  العسكرية، القواعد إلقامة وحلفاؤها أمريكيا بها تتذرع جديدة أداة من أكثر يكن لم وأنه م،1951عام
 مـع  االتفاق ورفض بغداد، حلف عن التخلي إيران إقناع السوفييت حاول لذلك المنطقة؛ تلك دول أراضي في

 إفقادهـا  علـى  العمـل  بهـدف  إيران؛ مع العالقات تحسين وحاولوا اإليراني، النفط بشأن وبريطانيا أمريكيا
 للمـشاكل  حـل  إلـى  التوصـل  بهدف مفاوضات؛ إلى إيران السوفييت دعا كما الحلف، مساندة نحو الحماس

 منـى  ثـاني،  ؛آل129ص السوفيتي، األمريكي الصراع : محمود ممدوح منصور،. (الدولتين بين الحدودية
 ).114 ،110ص األمريكية، السياسة : حمد سحيم

؛ 241ص األمريكيـة،  المتحـدة  الواليـات  تاريخ: نوار، عبد العزيز سليمان، وجمال الدين، محمود محمد    )5(
 الـسياسة  : إبـراهيم  آمنـة  ،القـرم  ؛372ص األمريكية، االستراتيجية : اهللا عبد مصطفى جمال السلطان،
 .33ص األمريكية، الخارجية

-731، ص12م، مـج 1955 )أبريل( نيسان11بتاريخ  ) 305( وثائق وزارة الخارجية األمريكية، وثيقة رقم      )6(
732.  
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 لكن الجانب األمريكي لم يقدم اإلجابة الواضحة لشاه إيران، أو لرجال حكومته، حول 
 حتى وقت تلك ذلك الدور، وإنما قدموا قدراً عادياً من المساعدات التسليحية والتدريبية،

  .)2)(1(المحادثات

الواليات المتحدة ورغم ذلك إال أن الشاه ظل موالياً للسياسة األمريكية، ومستعداً لمنح 
  . كافة التسهيالت لتمثل إيران قاعدة أمريكية في المنطقة، رغم كافة التهديدات السوفيتيةاألمريكية

سقاط طائرة التجسس األمريكية، م عندما استغل السوفييت حادثة إ1960وتأكد ذلك في عام
فوق األراضي السوفيتية، وحاولوا الضغط على إيران وتهديدها باستخدام النووي ضدها، كما طالبوا 
الشاه عدم استخدام األراضي اإليرانية كقواعد تهدد أمنهم، وطالبوا الحكومة اإليرانية االنسحاب من 

ط أساسي إلقامة عالقات متطورة معها، لكن حلف السنتو، بإصدار تصريح تعلن فيها حيادها كشر
  .)3(إيران فضلت السياسات الغربية على السوفيتية

  

  : تسليح إيران ضمن حلف بغداد -3
 األسلحة إليران ضمن فكرة الحزام الشمالي، وأصبحت الواليات المتحدة األمريكيةباعت 

م، 1955عام) نوفمبر( رين ثانيتش 3إيران جزءاً رسمياً من المشروع الدفاعي اإلقليمي، وذلك في 
 قيمة الدعم العسكري  حيث بلغ،)4( دعم وترقية ترسانة الشاهالواليات المتحدة األمريكيةمقابل التزام 

  .)5( مليون دوالر50المقترح لها بقيمة 

 وتخلت إيران عن سياسة القوة الثالثة التي كانت تنتظرها كلما تنافس اثنان على ثرواتها؛ 
ي حلف بغداد، أو بمعنى أدق وجد الشاه في التحالف مع الغرب ما يحفظ له حكمه في ألنها وجدت ف

                                                        
إنه ال يحبذ إعطاء أمريكيا     : وزير الخارجية األمريكية جون داالس      ، في اتصال هاتفي مع آالن داالس، قال      ) 1(

يران، وإن مثل تلك الضمانات قد يعدها االتحاد السوفيتي خطوة انتقامية ضد مصر وسيتبدد مـن                ضمانات إل 
جراء ذلك أي أمل في تهدئة الوضع في المنطقة، كما وسيؤدي ذلك إلى اتخاذ خطوات ضد أمريكيـا؛ ممـا                    

  .سيجعل األمور أسوأ
(Yesilbursa, Behcet Kemal : The Baghdad Pact, P. 118). 

 .714، ص12م، مج1955 )مارس( آذار18بتاريخ ) 301(ثائق وزارة الخارجية األمريكية، وثيقة رقم و)2(

 األمريكيـة،  الـسياسة  : حمـد  سـحيم  منى ثاني، آل؛  132ص العربي، الخليج : محمد بن خالد القاسمي، )3(
 .114ص

 .239ص األمريكي، االستشراق : دوجالس ليتل،) 4(

-745، ص12م، مـج 1955 )يوليو( تموز 27بتاريخ ) 314(مريكية، وثيقة رقم   وثائق وزارة الخارجية األ    )5(
746.  
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إيران، وبدأ انضمام إيران للحلف ضمن سلسلة من سياسات الشاه التي أدت إلى أن تصبح إيران 
  .)1( في الشرق األوسطللواليات المتحدة األمريكيةالحليف األول 

الواليات إيران مساعدات مالية كبيرة من وبحكم عضوية إيران في حلف بغداد، تلقت 
ومع ، )3(؛ لبناء أنظمة قوية ومستقرة ومعادية للشيوعية في جميع أنحاء العالم)2(المتحدة األمريكية

التي اتبعها مصدق، ) التوازن السلبي(كبديل عن سياسة ) القومية اإليجابية(ابتكار الشاه لسياسة 
ات الدبلوماسية والتجارية مع البلدان الغربية بشكل أساس، أو شرع الشاه بإجراء العديد من االتفاقي

هي أن نعقد أية "، )القومية اإليجابية(فإن ، مع تلك الموالية للغرب قدر اإلمكان، ووفق ما قاله الشاه
  .)4(".اتفاقيات تدعم مصالحنا الخاصة، بغض النظر عن رغبات أو سياسات اآلخرين

يكية مدير برنامج المعونة العسكرية خالل مناقشته وأشار إلى حجم المساعدات األمر
لوال المعونة التي نقدمها لما كانت الحكومة : "م بقوله 1955-1954عونات للعامميزانية الم

  .)6() 5(" موجودة اليوم في كرسي الحكم-هديحكومة زا-الحالية 
  
  : الموقف األمريكي من حلف بغداد -4

 وبريطانيا، ألنهم الواليات المتحدة األمريكيةوار بين جاء حلف بغداد في إطار تقاسم األد
األوسط، ومثّل حلف بغداد جزءاً من  الشرق مع خاللها من للتعامل كانوا بحاجة إلى إقامة وسيلة
، )7(وبريطانيا الواليات المتحدة األمريكية بين والخالف االتفاق حاالت من الحرب الباردة، كما مثل حالة

 األدوار بينهما في الحفاظ على المصالح االسترتيجية لهما في الشرق االوسط، وذلك في اطار توزيع
للدور األمريكي البريطاني أن عليها اعتماد استراتيجية جديدة فقد أيقنت الواليات المتحدة األمريكية 

   .في الشرق االوسط

                                                        
 األمريكيـة،  الخارجية السياسة : إبراهيم آمنة القرم،؛  278ص العربي، الخليج أمن : محمد ظافر العجمي، )1(

 .33ص

 .311-310ص وترجمته،) 8 (رقم ملحق: ُأنظر األمريكية، المساعدات حجم على لالطالع) 2(

(3) Marlowe, John: A Short Political Guide, P. 12; Kamrava, Mehran: The Political 
History of Modern Iran, P. 66; Farber, David: Taken Hostage, P. 59. 

(4) Kamrava, Mehran: The Political History of Modern Iran, P. 66.  
نص رسالة وزيـر  : متحدة األمريكية لتقوية إيران عسكرياً أنظر       لمزيد من التفاصيل حول خطة الواليات ال      ) 5(

وثائق وزارة الخارجية األمريكية، وثيقـة      . (الخارجية جون فوستر داالس إلى وزير الدفاع األمريكي ويلسون        
 ).746-745، ص12م، مج1955 )يوليو( تموز 27بتاريخ ) 314(رقم

 .40ص األمريكية، السياسة : جورج ملك، عين) 6(

 .273ص العربي، الخليج أمن : محمد ظافر العجمي،) 7(
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 بالقوة، وفرضها سياسة إقامة األحالف وتعميمها  من  الواليات المتحدة األمريكية هدفتوقد  

وإلى ضمان السيطرة  إلى توسيع دائرة نفوذها، لتصل إلى تهديد الحدود الجنوبية لالتحاد السوفيتي،
  .)1(على ثروات المنطقة ووضعها االستراتيجي، والسيما النفط

 هي التي أنشأت بداية الحلف، إال أنها الواليات المتحدة األمريكيةوعلى الرغم من أن 
، بل اكتفت باالشتراك )2(ت في قرارها، ولم تنضم للحلف صراحةً بصفة أصليةسرعان ما تراجع

؛ ألنها أرادت الحفاظ على الطابع األصلي لذلك التحالف، ولم ترغب أن )3(في الحلف بصفة مراقب
، الذي نظر إلى العراق كأداة تمويه تابعة )4()جمال عبد الناصر(تثير الرئيس آنذاك المصري 

  .)5(ربية في الشرق األوسطلإلمبريالية الغ

 في قيام الحلف، عندما تحدث نائب الواليات المتحدة األمريكيةوقد أكدت بريطانيا دور 
ال ينبغي تهنئة وزير خارجية بريطانيا على عقد ذلك : "عمالي في مجلس العموم البريطاني قائالً 

، بل إلى مبادئ أمريكية، إن الحلف، فهو لم يعنِ بعقيدة كثيراً، ولم يستند إلى مبادئ بريطانية
  .)6()"داالس(الشخص الذي يستحق التهاني الحارة هو مستر 

 مهمة قيادة الحلف لبريطانيا، رغم أن وزير الخارجية الواليات المتحدة األمريكيةتركت 
، ثم قصرت مشاركتها )7 (رغب أن تبقى القوى العظمى بعيداً عن مثل هذه االتفاقيات) جون داالس(

نضمام إلى عضوية لجنة مكافحة النشاط الهدام، وكذلك اللجنتين االقتصادية والعسكرية على اال

                                                        
 .46ص األمريكية، السياسة : جورج ملك، عين) 1(

(2)Alexander, Charles C. : Holding the Line, P. 173. 
، 12م، مـج  1956 عـام  )ينـاير ( كانون ثانٍ    30بتاريخ  ) 94( وثائق وزارة الخارجية األمريكية، وثيقة رقم      )3(

 .242، 240ص

 فلـسطين  حـرب  فـي  اشـترك  عربي، وعسكري دولة ورجل قائد) : م1970-1918(الناصر عبد مالج) 4(
 بثـورة  قاموا الذين وهم والخيانة، الفساد ضد مصرية ثورة لعمل األحرار؛ الضباط جماعة نظم م،1948عام
 مبـدأ  في بارز دور له كان وقد الوزراء، رئيس منصب تقلد م1954عام وفي م،1952عام) يوليو(تموز 23
 الـشرقية،  الكتلـة  مع أسلحة صفقة أول بعقد السالح احتكار كسر العام نفس وفي م،1955عام االنحياز عدم

 تـوفي  السياسية، الساحة على بارز دور له كان كما ،)إيزنهاور ومشروع بغداد حلف(األحالف سياسة رفض
 ).76-75ص ،2ج السياسة، موسوعة: وآخرون الوهاب، عبد الكيالي،. (م1970عام في فجأة

(5) Alteras, Isaac: Eisenhower and Israel, P. 109; Briggs, Philip J.: Congress and the 
Middle East, P. 251. 

 .272ص البريطانية، العراقية العالقات : محمد جاسم الحربي،) 6(

  ؛19مذكرات ايزنهاور،ص: ، دوايت إيزنهاور(7) 
 Alteras, Isaac: Eisenhower and Israel, P. 109. 
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، )1(م1955عام) أبريل( نيسان 19التابعتين للحلف، حيث أصبحت عضواً في اللجنة االقتصادية في 
م للجنة العسكرية التابعة للحلف، موضحة بذلك رغبتها في 1957عام) مارس( آذار ثم انضمت في

  .)2(تدخلها في حماية المنطقةتعميق 

وقد قامت بتقديم المساعدة العسكرية الالزمة لذلك التعهد، من خالل التوقيع على اتفاقيات 
الواليات لكن بعد ثورة العراق، أصبحت ، )3(عسكرية ثنائية قوية مع إيران وتركيا والباكستان

  .)4(م1959 عضواً كامل العضوية في الحلف عامالمتحدة األمريكية

 للحلف في البداية؛ كي ال تتعرض الواليات المتحدة األمريكيةويرجع سبب عدم انضمام 
السيما وأن الحلف واجه معارضة شديدة من  المنطقة، في للسخط الذي قد يثيره انضمامها

نظير دخول ) إسرائيل(  الكونجرس األمريكي ضمان حدودبسبب مطالبةكذلك ؛  ومصر)5()إسرائيل(
  .)6(دة األمريكيةالواليات المتح

وال غيرها، ) إسرائيل( أن تضمن حدود أحد، ال للواليات المتحدة األمريكية ولم يكن يريد 
 أن تكون حرة في الدخول ثم الواليات المتحدة األمريكيةفي سيرته الذاتية، يريد إيزنهاور كما قال 
ا حدث في أزمة  بعض المعضالت في الشرق األوسط دون التزامات رسمية، كم  لحل الخروج
  .)7(مصدق

 كانت غير مستعدة لكشف خططها؛ فقررت أن تستخدم الواليات المتحدة األمريكيةثم إن 
المشروع؛ تقع الخسارة السياسية عليها، ويضعف مركزها  فشل  فإذا بريطانيا إلقامة الحلف،

لحلف، تظل السياسي، ومن ثم تضعف سيطرتها على المنطقة، وإذا نجح في ضم جميع الدول إلى ا

                                                        
 : اهللا عبـد  مصطفى جمال السلطان،؛  49ص العالمية، السياسة في والتكتالت األحالف : مصطفى ناصف، )1(

 .359ص األمريكية، اإلستراتيجية

، 12م، مـج  1957 عـام  )مـارس ( آذار 21بتـاريخ   ) 201( وثائق وزارة الخارجية األمريكية، وثيقة رقـم       )2(
 .463ص

 .48، 46، ص18م، مج1961عام) مارس( آذار16بتاريخ ) 22( األمريكية، وثيقة رقم وثائق وزارة الخارجية(3)

 .49ص العالمية، السياسة في والتكتالت األحالف :مصطفى ناصف،) 4(

 اغتـصب  الـذي  الكيـان  ذلك شرعية عدم لبيان التنصيص؛ إشارة بين) إسرائيل (مسمى وضع الباحثة اعتمدت) 5(
 .فيها حقاً له أن الباطل إدعائه وأثبت الحقائق، تزييف بهدف لنفسه؛ المسمى جوأدر أهلها، وشرد فلسطين، أرض

، 12م، مـج  1957 عام ) ديسمبر( كانو أول    19بتاريخ  ) 285( وثائق وزارة الخارجية األمريكية، وثيقة رقم      )6(
 )ينـاير ( كـانون ثـانٍ      30بتـاريخ   ) 94(؛ وثائق وزارة الخارجية األمريكية، وثيقـة رقـم        675-674ص
 .242، 240، ص12م، مج1956معا

 .273ص العربي، الخليج أمن : محمد ظافر العجمي،) 7(
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 فقط هي التي تملك الواليات المتحدة األمريكيةبريطانيا تنقصها الوسائل للمحافظة عليه، وستكون 
حلف بغداد تحت  يصبح وبذلك ، خاصة االلتزامات المادية تجاه الحلف،قدرات واالمكانياتتلك ال

م للحلف بهدف السيطرة األمريكية، وقد وجدت بريطانيا في ذلك مصلحتها؛ ألنها سعت لالنضما
  .)1(استعادة نفوذها في الشرق األوسط

  

  : انتهاء حلف بغداد -5
م، تحول حلف بغداد بعد انسحاب العراق منه إلى حلف 1959عام) مارس( آذار 5في 

، لكنه استطاع أن يبقى عشرين عاماً )2(م1958؛ بسبب الثورة العراقية عام)CENTO( السنتو
األمريكية السياسية واالقتصادية والعسكرية، في مقره الجديد بفضل عضوية بريطانيا، والمساعدة 

؛ وبسبب ارتكاز السياسة األمريكية بعد انسحاب العراق من الحلف على شاه )3(بأنقرة في تركيا
  . )4(إيران، كبديل للعراق في حلف السنتو، حيث أصبحت إيران واسطة العقد فيه

سنتو كانت متواضعة، فإن التحالف شكل إطاراً ومع أن التوقعات األمريكية بالنسبة لحلف ال
 في داخله على تحسين القدرات الدفاعية لدول الصف الشمالي، الواليات المتحدة األمريكيةعملت 

واستهدفت برامج المعونة المنسقة تدعيم األمن الداخلي واإلقليمي والخارجي لتلك الدول، التي كانت 
 معها اتفاقية دفاعية ثنائية، نصت االتفاقية المتحدة األمريكيةالواليات ، حيث عقدت )5(إيران إحداها

على الدعم الجوي وإقامة القواعد والمساعدة الفنية والعسكرية إليران، مقابل النفط اإليراني، وذلك 
  .)6(م1959عام 

لكن الخطط األمريكية التي أنشأت الحلف، واجهت مرة أخرى العديد من المجابهات، 
 التي لم يستطع نظام الشاه القمعي، المعزز بكل الضغوط والدسائس األمريكية السيما في إيران

، وقد )7(الواليات المتحدة األمريكيةفي أن يضعف الحركة الجماهيرية المعارضة لتوجه الحكم 

                                                        
 البريطانية، العراقية العالقات : محمد جاسم الحربي،؛  134ص األوسط، الشرق مشكالت : إبراهيم علوان، )1(

 .96ص األطلنطي، شمال حلف: مرسي، ليلي، ووهبان، أحمد؛ 273ص

 ؛33ص األمريكيـة،  الخارجيـة  الـسياسة  : إبراهيم آمنة القرم، ؛79ص خليج،ال حراس.: أ مايكل بالمر،) 2(
  ؛ 29ص المتحدة، والواليات إسرائيل : سليم أحمد البرصان،

Alexander, Charles C. : Holding the Line, P. 234. 
 .475ص القوى، صراع : عدنان محمد مراد،؛ 79ص الخليج، حراس.: أ مايكل بالمر، )3(

 .32ص اإلستراتيجية، األبعاد : الهيثم األيوبي،؛ 84ص الخليج، حراس.: أ مايكل بالمر، )4(

 .79ص الخليج، حراس.: أ مايكل بالمر،) 5(

  ؛476 -475ص القوى، صراع : عدنان محمد مراد، (6)
 Kamrava, Mehran: The Political History of Modern Iran, P. 66.  

 .46ص يكية،األمر السياسة : جورج ملك، عين) 7(
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انتهت األمور بانسحاب إيران بعد سقوط نظام الشاه، وقيام الثورة اإليرانية، حيث أعلنت إيران 
م، وبالتالي فقد الحلف أهم مرتكزاته، وزاد 1979عام) مارس( آذار 12الحلف في انسحابها من 

من أهمية االنسحاب موقع إيران الوسيط بين باكستان وتركيا، وانقطاع االتصال البري بين 
الدولتين، كما أدى انسحابها إلى إعالن باكستان االنسحاب من الحلف في نفس اليوم، ثم تالها 

النسحاب بعد ثالثة أيام، ولم يكن الموقف التركي ناجماً عن تعاطف مع ثورة القرار التركي با
إيران، بل جاء من عدم أهمية ذلك االنسحاب بالنسبة إلى األمن الغربي، على اعتبار أن بقاء 
تركيا في حلف األطلسي يضمن قيامها بالمهمات الملقاة على عاتقها في إطار الحلف المركزي، 

 للجدار الواقي الذي يحد الواليات المتحدة األمريكيةاب اإليراني عن خسارة وبذلك أسفر االنسح
  .)1(السوفييت من الجنوب

لم يخدم الحلف األهداف اإلستراتيجية الغربية في المنطقة، بقدر ما أضر بها؛ ألن النوايا 
وم بدور  من دولة كبرى تقالواليات المتحدة األمريكيةاألمريكية بدت أوضح للمنطقة، وانتقلت 

الوساطة النزيهة بين حلفائها الغرب االستعماريين ودول المنطقة إلى دولة لها نفس األهداف 
  .)2(االستعمارية الغربية

بمعنى أن الحلف رغم قدرته على التوغل في دول المنطقة، وتوظيفها لصالح السياسة 
هداف المرجوة من الحلف، وبالمدة  قياساً باالنجاحاً نسبياًيعد األمريكية وأهدافها؛ فإن ذلك النجاح 

  .التي استمر فيها الحلف قائماً

الواليات أدى الحلف أيضاً إلى كشف الخطط األمريكية للشرق األوسط، حيث تم إدراج 
 ضمن قائمة الدول الغربية االستعمارية، وشكل الخطر األمريكي للشعوب، شأنه المتحدة األمريكية

  .شأن الخطر البريطاني والفرنسي

: م1959 في عام)Wall Street Journal()3(وفي ذلك كتبت جريدة وول ستريت جورنال 
إن وزارة الخارجية األمريكية انتهت أخيراً إلى االعتراف بأن أسوأ ما يمكن أن يقوله عربي آلخر "

  .)4(في هذه األيام، هو أن يصفه بأنه صديق للواليات المتحدة
                                                        

 .32ص اإلستراتيجية، األبعاد : الهيثم األيوبي،) 1(

 .115ص األمريكية، السياسة : حمد سحيم منى ثاني، آل) 2(

م، صحيفة مختصة بالـشئون     1889صحيفة يومية أمريكية، تأسست في عام       : جورنال ستريت وول جريدة )3(
ن أربع صفحات وتباع مقابـل سـنتين للنـسخة          ولقد كانت تلك الصحيفة بصورتها األصلية مكونة م       ،  المالية

كانت الصفحة األولـى منهـا      و منطقة تداول الصحيفة األصلية من مونتريال إلى واشنطن،          وامتدتالواحدة،  
  .مخصصة ألخبار السوق

(Geisst ,Charles R. : Wall Street, P. 105).  
 .336ص العالمية، األزمة : هارفي أوكونور،) 4(
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لرئيس للحلف، ال يتعدى حماية الدول الداخلة فيه السيما أن األحداث أثبتت أن الهدف ا
من الخطر السوفيتي، أما ما عدا ذلك فقد وقف الحلف عاجزاً عن اتخاذ أي خطوة، وإال فأين 

  .)1(!كان الحلف عندما احتلت الهند باكستان الشرقية، ثم أعلنتها دولة مستقلة باسم بنغالدش؟

الواليات المتحدة روع األمريكي على أن كما دلت إشارات مستخرجة من صميم بنود المش
 حاولت فرض نفوذها؛ باعتبارها ممثلة للغرب كله على المنطقة، سواء أكان ذلك باستخدام األمريكية

أسلوب التدخل العسكري، أم إقامة القواعد العسكرية، أم تدعيم سلطات األنظمة الموالية لها، والتي 
عسكرية؛ لتعزيز دورها، ليس لإلحاطة باالتحاد - اسيةأقامت بعضها بنفسها، أم عبر تحالفات سي

 في المنطقة، وسلب ذلك االستقالل عن لمتزايدةالسوفيتي فقط، بل لضرب فكرة االستقالل الوطني ا
  .)2(طريق السيطرة على كنوز وخيرات تلك المنطقة بكل األساليب والطرق

 نجاحاً نسبياًمريكية واجهت وبذلك فإنه رغم كل التدابير األمريكية، إال أن السياسة األ
حد مبادئها الداعمة لسياسة االحتواء، والذي مثل أحد دعائم السيطرة على الشرق األوسط أل

  .ونفطه
  

   :م1956عام) السافاك(جهاز المخابرات اإليرانية : ثانياً 
 منذ سقوط حكومة مصدق وضم إيران إلى حلف الواليات المتحدة األمريكيةسعت 

ظيم األوضاع الداخلية في إيران، بما يضمن استمرار نظام الشاه، الذي شكل األداة بغداد، إلى تن
، وفي إطار ذلك الهدف قامت بتنظيم جهاز استخباراتي للواليات المتحدة األمريكيةالتنفيذية 

  .إيراني؛ للمحافظة مصالحها في المنطقة
  ) :السافاك(المخابرات اإليرانية نشأة جهاز  -1

أمن الدولة واستخباراتها، وكانت المخابرات األمريكية في  جهاز هو اإليراني السافاك جهاز
، إلى وضع )3(م مباشرة1953من سعي بعد سقوط حكومة مصدق عام أول هي إيزنهاور، الرئيس عهد

إلعادة تنظيم جهاز المخابرات اإليرانية، وتحديثه ثم إعادة تجهيزه، حيث سعى جهاز  شامل برنامج
  .)4(الغنية األسر من وغيرها هالشا أسرة وبين بينه التعاون من نوع إقامة إلى مريكيةاأل المخابرات

                                                        
 .168ص العالمية، السياسة في والتكتالت األحالف: مصطفى ناصف،) 1(

 .48ص األمريكية، السياسة : جورج ملك، عين) 2(

 إبراهيم شتا، ؛184ص التاريخية، الموسوعة : مسعود الخوند، ؛125ص الخليج، قصة : لبيب الساتر، عبد )3(
  ؛ 38ص اإليرانية، الثورة : الدسوقي

Parsa, Misagh : States, Ideologies, and Social Revolutions, P. 31. 
 .54ص األمريكية، السياسة : فواز جرجس، ؛99ص الخليجي، التعاون مجلس دول : المنعم عبد المراكبي،) 4(
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م، بناء على مشروع قانون تقدمت به 1957لكن ظهور جهاز السافاك رسمياً، تم عام
الحكومة اإليرانية إلى المجلس النيابي، حيث جرى إقراره دون مناقشة من قبل األعضاء الذين 

ا تم إضفاء الشرعية شكلياً على ما كان يتم بطرق غير مباشرة، وقد تولى رئاسته عينهم الشاه، وهكذ
عسكري مرتبط مبدئياً برئاسة الوزارة، وعملياً بالشاه الذي يعينه ويزوده بالتوجيهات، ويمكن معرفة 

  . )1(ما أعطي لتلك القيادة من أهمية من حقيقة أن رئيسها عين في منصب نائب رئيس الحكومة

م، وهو تابع لها، وضمت 1956امت المخابرات األمريكية بتأسيس جهاز السافاك عاممنذ ق
خمسين ألف عميل على األقل، يعرفون بتفوقهم في ذلك المجال، على الرغم أن العدد الحقيقي ) 50(

ثالثة ماليين، وذلك وفق أقوال ) 3(يحيط به الغموض، وهناك آراء كثيرة حول العدد الحقيقي، منها 
، وهناك رأي أن عددهم الرسمي وصل )2(وماسيين في إيران، من موظفين وعمالء وجواسيسالدبل
عشرين ألف من البوليس، وذلك ) 20(، أما الخبراء فقدروا عددهم ما بين )3(عشرة آالف) 10(إلى 

  .)4(العدد وضع جهاز السافاك في المرتبة األولى من اآلالت البوليسية الضاربة

على أحدث األجهزة االلكترونية، وآخر الصناعات التكنولوجية في اعتمد جهاز السافاك 
-1972مجال التجسس، إذ تمتع بميزانية كبيرة، فقد أعلن رسمياً أن ميزانية جهاز السافاك لعام

مائتين وخمسة وخمسين مليون دوالر، وقد ذاع صيت جهاز السافاك؛ ) 255( وصلت 1973
  .)5(باراتية قدرة على إرهاب المواطنينباعتباره من أكثر أجهزة العالم االستخ

 كما لم يقتصر نشاط المخابرات اإليرانية على البلدان المجاورة فقط، بل امتد إلى أوروبا، 
إن كبار الجواسيس في الغرب، ينظرون بإعجاب غير : " القول )6(وذلك ما حمل مجلة أمريكية

وسط، وخصوصاً في الخليج الفارسي مألوف نظراً إلى قدرتها على جمع المعلومات في الشرق األ
  .)7("ومصر ولبنان

جهاز السافاك : "وسئل مسئول كبير في المخابرات األمريكية عن جهاز السافاك فأجاب 
منظمة بوليسية محترفة تماماً، وهي أفضل آلة بوليسية من نوعها في الشرق األدنى، إن لها بعض 

  .)8("أنا ال أتصور الشاه بدون سافاكالصفات غير المحبوبة، ولكنها مؤثرة تماماً، 
                                                        

 .18ص السافاك، : هرالد ارنبيرغر،؛ 125ص الخليج، قصة : لبيب الساتر، عبد)1(

 .184ص ،4ج التاريخية، وسوعةالم : مسعود الخوند،؛ 21 ،17ص السافاك، : هرالد ارنبيرغر،)2(

(3) Parsa, Misagh: States, Ideologies, and Social Revolutions, P. 36. 
 .25ص صهيون، نجمة : دي جيرارد فيليري،) 4(

 .184ص ،4ج التاريخية، الموسوعة : مسعود الخوند،) 5(

 ).17ص السافاك، : هرالد ر،ارنبيرغ. (نيوزيورك مجلة هي الوقت ذلك في المقالة كتبت التي المجلة) 6(

 .17ص السافاك، : هرالد ارنبيرغر،) 7(

 .24ص صهيون، نجمة : دي جيرارد فيليري،) 8(
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  ) :السافاك(المخابرات اإليرانية تدريب جهاز  -2
تطور جهاز السافاك بسرعة هائلة منذ الوقت الذي ظهر فيه رسمياً في عهد الرئيس 
إيزنهاور؛ ليصبح بنفوذ غير محدود، وذلك برعاية المخابرات األمريكية؛ ألن المخابرات األمريكية 

  .)1(يس جهاز السافاك وتوجيهه فحسب؛ بل قامت بمده بأحدث األجهزة وأكثرها تطوراًلم تقم بتأس

) مايو(وأكد ذلك اعتراف اثنين من رؤساء جهاز السافاك في عهد الشاه في أيار 
  .)2( ساعدت في تنظيم جهاز المخابرات في طهرانالواليات المتحدة األمريكيةم، أن 1979عام

 من تأسيس جهاز السافاك تثبيت نظام الشاه، وتحقيق  األمريكيةالواليات المتحدةوقد هدفت 
مع السيطرة على حزب  مصدق، بحركة شبيهة سياسية حركة أي لعودة والتصدي مصالحها في إيران،

  .)3(تودة

ورغم أن من أهداف نظام جهاز السافاك المحافظة على نظام الشاه؛ إال أن ذلك لم يمنع 
  . ذلك الهدف إذا لم يخدم المصالح األمريكيةاإلدارة األمريكية من تجاهل

، فحينما أراد الشاه )John Kennedy()4(وذلك ما حدث في عهد الرئيس جون كيندي
، األمر الذي سيكون بالضرورة على حساب احتكار )إيني(التعامل مع الشركة االيطالية للبترول 
 خطة إلحداث انقالب ضد نظام حكم م،1963في عام) كيندي(الشركات الغربية للنفط اإليراني، أعد 

  .)6( مدير جهاز السافاك)5()تيمور بختيار(الشاه، بالتعاون مع 
                                                        

 .19ص السافاك، : هرالد ارنبيرغر،) 1(

 .58ص ،2ك اإليراني، المثلث : شموئيل سيجف،) 2(

   ؛119ص الغرب، مصير طهران : نذير فنصة،؛ 19ص السافاك، : هرالد ارنبيرغر،(3) 
Daniel, Elton L. : The History of Iran, P. 156. 

 لدى أمريكيا سفير كينيدي جوزيف بن ألمريكيا، والثالثون الخامس الرئيس) : م1963-1917(كيندي جون) 4(
 ُأنتخـب  أن إلـى  انتخابه ُأعيد ثم الديمقراطي، الحزب عن النواب مجلس في م1946عام في انتخب بريطانيا،

 رئاسـة  تولى ثم الشيوخ، مجلس في الخارجية العالقات لجنة في عضواً وأصبح م،1952عام الشيوخ لمجلس
 وأول سـناً،  أمريكـي  جمهوريـة  رئيس أصغر فكان عمره، من واألربعين الثالثة في يزال ما وهو أمريكيا،

 ).358ص ،5ج السياسة، موسوعة: وآخرون الوهاب، عبد الكيالي،. (المنصب يتولى كاثوليكي

 حياتـه  بدأ المنصب، ذلك توليه قبيل لطهران عسكرياً قائداً عمل السافاك، لجهاز رئيس أول : بختيار تيمور) 5(
 شـجاعة  أبـدى  حيث أذربيجان، إلى طلبه على بناء الشاه أرسله حتى فقيراً عاش طهران، في قديم منزل في

 المـدرع  للواء عام قائد نصبم تيمور ىتول للوزارة، رئيساً مصدق كان وعندما المتمردين، قتال في ومهارة
 ذلـك  ومنذ مصدق، حكومة سقوط أحداث خالل طهران إلى وحداته إحدى أرسل فقد كرمنشاه، في المتمركز

 ).57ص الشاه، سقوط : فريدون هويدا،. (أمريكيا من بأمر لطهران عسكرياً قائداً بختيار عين الحين

 .9ص والعمامة، التاج بين إيران : أحمد مهابة،) 6(
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 وبختيار الدافع الذي حذا بالشاه الواليات المتحدة األمريكية وكان ذلك التعاون بين 
م، 1970للتخلص من رئيس جهاز السافاك بختيار، بواسطة أحد أعضاء جهاز السافاك الحقاً عام

  .)1( فراره من إيرانبعد

 من تأسيس جهاز السافاك التجسس على االتحاد الواليات المتحدة األمريكيةكما هدفت 
أن التعاون بين المخابرات  : )2(السوفيتي، حيث ذكر، آخر السفراء األمريكيين في عهد الشاه

رب رجال المركزية األمريكية وجهاز السافاك اقتصر على موضوع واحد هو السوفييت، لذلك تد
جهاز السافاك على تحليل األساليب الفنية للمخابرات السوفيتية، واكتشاف أساليب التجسس 

  .)3(االلكترونية السوفيتية

 مع إيران في عهد الواليات المتحدة األمريكية كما ذكر السفير األمريكي أن تعاون 
للواليات بعد سماح إيران ، الواليات المتحدة األمريكيةالشاه، كان له ما يبرره من وجهة نظر 

 إقامة مركزين رئيسين للتصنت فوق األراضي اإليرانية، المطلة على مواقع المتحدة األمريكية
 مراقبة الواليات المتحدة األمريكيةالصواريخ السوفيتية في وسط آسيا، ومن المركزين استطاعت 

قليم الذي يمثل أقرب موقع األنشطة االلكترونية للسوفييت، والنشاط العسكري السوفيتي في اإل
للواليات المتحدة ، إضافة إلى المبالغ الكبيرة التي كان يدفعها الشاه )4(سوفيتي من منطقة الخليج

  .)5( مقابل ذلك التعاون بينهمااألمريكية

اهتم رؤساء المخابرات األمريكية بجهاز السافاك، منهم رئيس االستخبارات األمريكية 
، وطبع )6(، وآالن داالس الرجل الذي عرف باستخدام العنف)Richard Holmes(ريتشارد هولمز 

                                                        
 .62ص إيران، في السياسية االغتياالت : القادر عبد أحمد الشاذلي،) 1(

 التاج بين إيران : أحمد مهابة،. (الشاه عهد في األمريكيين السفراء آخر هو سوليفان، وليام األمريكي السفير) 2(
 ).83ص والعمامة،

 من أمريكيا قامت م،1973عام فيف السوفيتي، االتحاد على التجسس بهدف السافاك بتطوير أمريكيا استمرت) 3(
 بطريقـة  موجهـة  وقذائف نقل، وطائرات مقاتلة مروحية بطائرات الشاه بتزويد األسلحة، صفقة اتفاقية خالل
 مـصانع  أن إلـى  باإلضـافة  تقريبـاً،  دوالر مليار) 2 (إلى وصل بمبلغ األسلحة، من وغيرها الليزر، أشعة

 علـى  للتشويش وأجهزة تصوير بآالت مزودة طائرات شمل مبكر رإنذا بنظام الشاه زودت األمريكية األسلحة
. الـسوفيتي  االتحـاد  حـدود  علـى  إلقامته ،)ايبكس (هو مموه اسم تحت السمع استراق وأجهزة الرادارات

 ).19ص السافاك، : هرالد ارنبيرغر،(

 .84-83ص والعمامة، التاج بين إيران : أحمد مهابة،) 4(

 .162ص اهللا، آية افعمد : حسنين محمد هيكل،) 5(

 .19ص السافاك، : هرالد ارنبيرغر،) 6(
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أسلوبه في استخدام العنف على جهاز السافاك، من خالل تدريبه أساليب التعذيب لهم؛ للحصول على 
وكالة المخابرات األمريكية المعلومات، وأكد ذلك أحد المحللين السياسيين للشؤون اإليرانية في 

  .)1("السافاك تلقى دروساً في التعذيب، على أيدي وكالة االستخبارات األمريكيةإن جهاز : "بقوله

، لصحيفة )2(وكذلك صرح المحلل الرئيس للشؤون اإليرانية في جهاز المخابرات األمريكية
إنه ورفاقه كانوا على علم بالتعذيب الذي تعرض له المنشقون اإليرانيون على يد : "أمريكية بقوله 

ك، الذي أنشأه الشاه في أواخر الخمسينات، بمساعدة من جهاز المخابرات األمريكية، جهاز السافا
، لذلك نظر )3(التي شارك رجالها في تدريب المسئولين عن جهاز السافاك على وسائل التعذيب

  .)4(الواليات المتحدة األمريكيةاإليرانيون إلى جهاز السافاك على أن جرائمه وقفت وراءها 

ء جهاز السافاك أساليبهم في التعذيب في إيران؛ بغرض إرسالها إلى كما سجل عمال
 المعلم األول لهم، التي طبعت بدورها نسخ منها؛ لتوزيعها على بالد الواليات المتحدة األمريكية

، )5( ألصدقائهاالواليات المتحدة األمريكيةصديقة لهم، كجزء من المساعدة الفنية التي تقدمها 
جهاز وعناصرهم المدربة أن استعانت بهم السلطة اإليرانية ما بعد الثورة ووصلت فعالية ال

  .)6(اإلسالمية
   

  :في تدريب جهاز السافاك ) سرائيلإ( دور -3
 في تدريب الواليات المتحدة األمريكية) الموساد) (اإلسرائيلي(شارك جهاز المخابرات 

 الواليات المتحدة األمريكيةالسيما أن ، )7(جهاز السافاك، من خالل وساطة أمريكية بين الطرفين
شجعت دول المنطقة على التعاون فيما بينها في المجال االستخباري وإحباط النشاطات السرية 

  .)8(في ذلك الجهد االسستخباري القطري) إسرائيل(المعادية، ورغبت في دمج 

                                                        
 .33ص األمريكية، الخارجية السياسة : إبراهيم آمنة القرم،) 1(

 األمريكيـة  المخابرات جهاز في اإليرانية للشؤون الرئيس المحلل هو) Seymour Hersh (هيرش سيمور) 2(
 ).285ص ،2ج المتحدة، اتللوالي الشعبي التاريخ : هوارد زن،. (الوقت ذلك في

 .285ص ،2ج المتحدة، للواليات الشعبي التاريخ : هوارد زن،) 3(

 .14ص فالدهايم، كورت مذكرات : كورت فالدهايم،) 4(

  ؛162ص اهللا، آية مدافع : حسنين محمد هيكل،) 5(
Ram, Haggai : Iranophobia, P. 53. 

 .125ص الخليج، قصة : لبيب الساتر، عبد) 6(

 إسـرائيل،  فـي  إيـران  قـراءة  : حجاي رام، ؛33ص األمريكية، الخارجية السياسة : إبراهيم آمنة قرم،ال )7(
 .162ص اهللا، آية مدافع : حسنين محمد هيكل،؛ 44ص

 .43ص ،2ك اإليراني، المثلث : شموئيل سيجف،) 8(
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ذيب، وجرى في عمليات التع) إسرائيل(حيث استعانت المخابرات اإليرانية بخبراء من 
، فقد بلغ عدد الخبراء اليهود في )اإلسرائيلية(تدريب عمالء جهاز السافاك على يد االستخبارات 

  .)1(خمسمائة خبير يتغلغلون في كل فروعها) 500(م، 1976جهاز السافاك عام

استهدف اليهود من ذلك اإلفادة من جهاز السافاك في مصالحهم الخاصة، وقد أثبتت 
د تخطيط اليهود لذلك؛ ألنهم اعتمدوا على جهاز السافاك في معرفة جزء كبير األحداث فيما بع

، وقد صرح )2(من المعلومات عن البالد الواقعة بينها وبين إيران، خاصة العراق وسوريا واليمن
بذلك أحد مندوبي منظمة التحرير الفلسطينية في طهران، ضمن مقابلة مع مراسل صحيفة 

بمثابة محطة تنصت ونقطة مراقبة باتجاه ) إلسرائيل(ران كانت بالنسبة إن إي: "إيرانية بقوله 
  .)3("سوريا والعراق

كما اعتمدوا على جهاز السافاك في معرفة جزء كبير من المعلومات عن مصر، خاصة 
 إيران أجهزة تصنت معقدة، تتجاوز في أدائها حدود إيران الواليات المتحدة األمريكيةبعد تزويد 
  .)4( لتغطي منطقة الخليج كافة، وبعض الدول المجاورةالجغرافية،

 ذلك، في مقابلة مع صحيفة أمريكية، حيث ذكر أن الشاه )5(وقد كشف صادق قطب زادة
، ونشوء تعاون واسع )إسرائيل(أرسل عدداً من ضباط األمن واالستخبارات اإليرانيين للدراسة في 

واإليرانية، اشتمل ذلك التعاون على تبادل ) رائيليةاإلس(النطاق بين أجهزة المخابرات األمريكية و
التقديرات حول الوضع في الدول العربية ومنطقة الخليج العربي، وتبادل المعلومات بشأن نشاطات 

  .)6(الفلسطينيين، وتدريب إيرانيين في معسكرات منظمة التحرير الفلسطينية في لبنان

                                                        
 جيـرارد  فيليـري، ؛  38ص اإليرانية، الثورة : الدسوقي إبراهيم ؛شتا،17ص السافاك، : هرالد ارنبيرغر، )1(

 .24ص صهيون، نجمة: دي

 .19ص السافاك، : هرالد ارنبيرغر،) 2(

 .43ص ،2ك اإليراني، المثلث : شموئيل سيجف،) 3(

 .29ص المتحدة، والواليات اسرائيل : سليم أحمد البرصان،؛ 125ص الخليج، قصة : لبيب الساتر، عبد )4(

 ُأعـدم  ثم ،1980-1979 في للخارجية وزيراً أصبح اني،إير سياسي): 1982-1936 (زادة قطب صادق) 5(
 تزعمها التي اإليرانية، الثورة نظام قلب على التآمر تهمة إليه وجهت بعدما م،1982عام في بالرصاص رمياً

 الجبهـة  إلى وانضم طالياً، اليزال كان عندما والحزبي، السياسي العمل إلى زادة قطب انضم خميني، اهللا آية
 مهـدي  تزعمهـا  التـي  إيـران،  تحرير حركة إلى ينضم أن قبل مصدق، افكار تستلهم كانت لتيا القومية،

 ،4ج التاريخية، الموسوعة : مسعود الخوند،. (للخارجية وزيراً ليشغل م؛1979عام اهللا آية مع عاد بازركان،
 ). 222-221ص

 .58ص ،2ك اإليراني، المثلث : شموئيل سيجف،) 6(
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ئل الخمسينات، فقد جمع الطرفان العداء منذ أوا) إسرائيل(وبدأ التعاون بين إيران و
  .)2(والمناهضة لإلتحاد السوفيتي )1(المشترك للقومية العربية

  
  : من جهاز السافاك الواليات المتحدة األمريكية موقف -4

 إلى حدوث أزمة، الواليات المتحدة األمريكيةأدى تفاقم دور جهاز السافاك الحقاً لدى 
 خالل حملة الرئاسة الواليات المتحدة األمريكيةت بين إيران وومن ذلك تلك األزمة التي ثار

 Henry(، فقد أحرج الصحفيون هنري كيسنجر)Jimmy Carter()3(التي فاز فيها جيمي كارتر

Kissinger()4(  وزير الخارجية األمريكي آنذاك، حينما سألوه عن النشاطات الواسعة وغير
 .)5(فاك في المجتمع األمريكي، لمتابعة ومراقبة مواطنيهمالقانونية التي يقوم بها رجال جهاز السا

 كثيراً بالمعلومات التي تحصل عليها من جهاز الواليات المتحدة األمريكيةكما لم تهتم 
الواليات المتحدة السافاك، وصرح آخر السفراء األمريكيين في عهد الشاه، أن كل ما كانت 

ز السافاك، فيما يبدو معلومات مزيفة؛ نتيجة تالعب  تتلقاه من معلومات عن طريق جهااألمريكية
 من أن الشيوعيين على الواليات المتحدة األمريكيةسوفيتي ما، لذلك عندما حذر جهاز السافاك 

 الواليات المتحدة األمريكيةوشك االستيالء على السلطة في أفغانستان، استخف المسئولون في 

                                                        
 عمـل  المنطقـة،  في والوطنية الثورية القوى مكافحة مهمة إيران أمريكيا ووضع كسونني مبدأ إعالن بعد) 1(

 الـسياسة  أهداف لتحقيق المنطقة؛ في األمريكية والمخابرات) اإلسرائيلي (الموساد مع بالتنسيق السافاك جهاز
ـ  علـى  الصراع : محمد الرحمن عبد النعيمي،. (نيكسون مبدأ وفق المنطقة في األمريكية  العربـي،  يجالخل

  ؛139ص
Ram, Haggai : Iranophobia, P. 53).  

 ؛ 24ص صهيون، نجمة : دي جيرارد فيليري،  (2)
Ram, Haggai: Iranophobia, P. 53. 

) ينـاير  (ثـانٍ  كـانون  20 فـي  مهامـه  تـولى  ألمريكيا، والثالثون التاسع الرئيس) : م1924 (كارتر جيمي) 3(
 رشـح  م،1970عام منذ جورجيا لوالية حاكماً ثم ،)1866-1962 (يوخالش مجلس في شيخاً أصبح م،1977عام

 ومنهـا  الحزب، عن بالترشيح ففاز الحزب قاعدة على يحصل أن واستطاع الديمقراطي، الحزب عن للرئاسة نفسه
 ).22-21ص ،5ج السياسة، موسوعة: وآخرون الوهاب، عبد الكيالي،. (للرئاسة الوصول استطاع

 م،1938عام حتى فيها وعاش يهودية، عائلة من المانيا في ولد أمريكي، سياسي) : م1923(كيسنجر هنري) 4(
 منـصب  تـولى  م،1943عـام  األمريكية الجنسية على حصل النازي، القمع من هرباً أسرته هاجرت عندما

 نيكـسون  عينه م1968عام أواخر وفي وجونسون، وكينيدي إيزنهاور للرؤساء الخارجية السياسة في مستشار
 آن فـي  والـصعبة  الخطيرة المهمات من بعدد نيكسون له عهد وقد القومي، األمن لشؤون له خاصاً ستشاراًم

 )121ص ،5ج السياسة، موسوعة: وآخرون الوهاب، عبد الكيالي،. (واحد

 .24ص صهيون، نجمة : دي جيرارد فيليري،) 5(
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شير إلى عكس ذلك، ثم تبين لهم صحة المعلومات بتلك المعلومات، وأكدوا أن معلوماتهم ت
  .)1(اإليرانية بعد فوات األوان

تم حل جهاز السافاك بعد سقوط نظام الشاه، حيث طُلب من جميع المنتسبين إلى ذلك 
الجهاز تسليم أنفسهم للمحاكم الثورية، فُأعدم عدد منهم وسجن آخرون، وأصبح بعد ذلك جهاز 

  .)2(السافاك وزارة

 التحكم في إيران من خالل جهاز السافاك، الواليات المتحدة األمريكيةاستطاعت وبذلك 
الذي بدوره كان األداة الفعالة لقمع اإليرانيين، وتحقيق أهداف السياسة األمريكية في منع التوغل 

  .السوفيتي في إيران والمنطقة
 

  : م 1957مبدأ إيزنهاور عام: ثالثاً 
 لحلف بغداد مباشرةً عند الواليات المتحدة األمريكيةنضمام لم تتوفر الظروف السياسية ال

قيامه، بل دفعت األحداث إلى تأكُد اإلدارة األمريكية في عهد إيزنهاور، بعجز الحلف على القيام 
بالدور الذي ُأنشئ من أجله، السيما بعد رفض معظم دول الشرق األوسط االنضمام للحلف، وأخيراً 

 مبدأ إيزنهاور؛ لتتمكن من الواليات المتحدة األمريكيةنه، لذلك أعلنت في االنسحاب العراقي م
حماية مصالحها في المنطقة، حيث عد المبدأ أحد التطورات الهامة في سياسة الرئيس إيزنهاور؛ 

  .للمحافظة على المصالح األمريكية
  : أسباب إعالن مبدأ إيزنهاور -1

ا من خالل حلف بغداد، وتصاعد المد القومي أخفقت السياسة األمريكية في تحقيق أهدافه
، ووجد االتحاد السوفيتي )3(العربي آنذاك، حيث بلغ ذروته في تحدي الرئيس جمال عبد الناصر

 18فرصة جديدة للتحرك في المنطقة بعد أن لقي اإلنذار الذي حذر فيه من حلف بغداد في 
جم على شكل صفقة األسلحة التشيكية م ترحيباً لدى عبد الناصر، وتُر1955عام) أبريل(نيسان 

 تزويد الواليات المتحدة األمريكيةم، بوساطة سوفيتية، السيما بعد رفض 1955إلى مصرعام
  .)4(مصر بالسالح

                                                        
 .84 -83ص والعمامة، التاج بين إيران : أحمد مهابة،) 1(

 .184ص ،4ج التاريخية، الموسوعة : مسعود وند،الخ) 2(

 .37ص األمريكية، للسياسة االستراتيجي التطور : بكر تنيرة،) 3(

 الـدولي،  الـصراع  : حافظ برجاس،؛  73 -72ص الدولية، السياسات مستقبل: وآخرون وليد، الحي، عبد )4(
 .222ص
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كان القرار السوفيتي بتزويد مصر باألسلحة، إيذاناً بأن السوفييت قرروا تعدي دول 
عى مساءلة فكرة الدفاع الخطي، التي كان الحزام الشمالي إلى العالم العربي، األمر الذي استد

 لألمن اإلقليمي في الشرق الواليات المتحدة األمريكيةيقوم عليها حلف بغداد، وأسلوب 
  . )1(األوسط

ورداً على صفقة السالح التشيكية وعد جون فوستر داالس وزير الخارجية األمريكية 
  .)3()2(مصر حينذاك بتمويل مشروع السد العالي

 الواليات المتحدة األمريكيةاالتفاق في وجهات النظر بين المسئولين في أدى عدم 
وبريطانيا، حول أفضل السبل للحفاظ على األمن اإلقليمي، ومنع الهيمنة السوفيتية على الشرق 

 في ، عرضها بمساعدة مصر؛ لتمويل السد العاليالواليات المتحدة األمريكيةاألوسط، إلى سحب 
  .)5()4(م1956معا) يوليو( تموز 19

رد عبد الناصر منتقماً بانتزاع السيطرة على قناة السويس من ) يوليو( تموز 26في  و
من إجمالي الواردات % 40، التي كانت تتحكم في عبور ما ال يقل عن )6(بريطانيا وفرنسا

م، كمحاولة 1956النفطية المتجهة نحو أوروبا، لذلك وقع العدوان الثالثي على مصر في عام
، وقد أدت تلك )7 (ودة النفوذ البريطاني والفرنسي والسيطرة اإلقليمية على المنطقة والقناةلع

) إيزنهاور(، مما اضطر )8(المحاولة إلى ازدياد تنامي المد السوفيتي في منطقة الشرق األوسط

                                                        
 .240ص األمريكي، االستشراق : دوجالس ليتل،) 1(

 فـي  الـشكوى  دائمي كانوا الذين بغداد، حلف في األعضاء للسوفييت، المعادية الدول التكتيك كذل أغضب) 2(
 فـي  أفضل منه العائد وأن تأثيره، له كان السوفييتي المصري التقارب أن في م،1956عام من األول النصف
 ).241ص األمريكي، االستشراق : دوجالس ليتل،. (األيدلوجي إخالصهم من أمريكيا

 .222ص الدولي، الصراع : حافظ برجاس،) 3(

 الـصهيونية  والضغوط الشيوعية، بالصين مصر اعتراف : منها األمريكي للتراجع أخرى أسباباً هناك كانت) 4(
 ). 222ص الدولي، الصراع : حافظ برجاس،. (أمريكيا في) إلسرائيل (الموالية

 .241ص األمريكي، االستشراق : سدوجال ليتل،؛ 26ص مذكرات إيزنهاور،: ، دوايت إيزنهاور )5(

 فـي  الـصالح  الرجـاء  حول ميل، ألف عشر أحد) 11 (حوالي تقطع الخليج من القادمة النفط ناقالت كانت) 6(
 فـي و فقـط،  ميـل  وخمـسمائة  آالف ستة) 6,500 (تقطع فكانت القناة خالل من أما بريطانيا، إلى رحلتها

 فـي  الرئيسة الوصل نقطة القناة صارتو القناة، عبر نقولةالم المواد من% 70 يشكل النفط صار م1955عام
 ).244-243ص وأمريكيا، البترول : سليمان قناوي،. (الثانية العالمية الحرب بعد الجديد العالمي النظام

 .37ص األمريكية، للسياسة االستراتيجي التطور : بكر تنيرة،؛ 222ص الدولي، الصراع : حافظ برجاس، )7(

 .216 -215ص السوفيتي، األمريكي الصراع : محمود مدوحم منصور،) 8(
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ر التي انسحبت من مص، إلى استخدام قوة النفوذ الدبلوماسية والمالية األمريكية ضد بريطانيا
  . )2()1(على أثر ذلك

، السيما بعد إعالن السوفييت )3(كما تزايد الضغط على الحكومات العربية الموالية للغرب
مساندة للحركات القومية والتحررية، وتقديمه مساعدات اقتصادية وعسكرية لدول الشرق األوسط؛ 

 الواليات المتحدة األمريكية ، ثم استغاثة دول حلف بغداد بأنه إن لم تسرع)4(لدعم وجوده في المنطقة
باتخاذ إجراءات سريعة فستكون العاقبة انهيار تلك الحكومات أو السيطرة عليها من قبل 

  .)5(السوفييت
  

  : إعالن مبدأ إيزنهاور -2
 منذ كانون الواليات المتحدة األمريكيةفي ضوء تلك المتغيرات على المنطقة بدأت 

قييم سياستها تجاه الشرق األوسط؛ ألنها لن تقبل بأن يقوم م، في إعادة ت1956عام) ديسمبر(األول
االتحاد السوفيتي بملء الفراغ الذي أحدثه انحسار نفوذ بريطانيا وفرنسا في المنطقة، وأدركت 
ضرورة أن تقوم برد فعل يتناسب مع حجم التهديد الذي تتعرض له المصالح الغربية الحيوية في 

  .)6(لسوفيتي في منطقة الشرق األوسطالمنطقة؛ بهدف احتواء التوسع ا

 السياسة الممكنة للسير عليها من أجل ملء الفراغ الواليات المتحدة األمريكيةدرست 
، وتأثيرات ذلك على النهج )7(المحتمل حدوثه، بانسحاب بريطانيا الوشيك من الشرق األوسط

                                                        
 االسـتهالك  تخفـيض  إثرها على بريطانيا وأعلنت بريطانيا، ضد أمريكي نفطي حظر بفكرة إيزنهاور لوح) 1(

 وقال والسخرية، بالتصفير الوزراء رئيس األعضاء استقبل البريطاني العموم مجلس وفي ،%10بنسبة النفطي
 تلـك  على الوزراء رئيس صورة طباعة يجب الوقود، حصص لتوزيع كوبونات أصدرتم إذا : األعضاء أحد

 الـصندوق  فرفض يسعفها، أن الدولي النقد صندوق من وطلبت لبريطانيا المالي الوضع اهتز كما الكوبونات،
 ئزة،الجـا  : دانييـل  بيـرغين، . (السويس من قواتها وفرنسا بريطانيا سحبت وهكذا أمريكيا، من بإيعاز ذلك
 ).185 -184ص

 .241ص األمريكي، االستشراق : دوجالس ليتل،) 2(

 مواٍل عربي قومي اتجاه ذات حكومة تشكيل عن م،1956عام في جرت التي االنتخابات سفرتأ األردن في) 3(
 وطالبـت  األردنيـة،  البريطانيـة  التحالف معاهدة بإلغاء م،1957عام في قامت ما وسرعان الناصري، للتيار

 إلـى  اقتربـت  سـوريا  وفي السوفيتي، باالتحاد اعترافها أعلنت كما أراضيها، من البريطانية لقواتا بسحب
 ).215ص السوفيتي، األمريكي الصراع : محمود ممدوح منصور،. (سوفيتية نفوذ منطقة إلى التحول

 .216 -215ص السوفيتي، األمريكي الصراع : محمود ممدوح منصور،) 4(

 .53ص الدولية، العالقات مشكالت : مإبراهي محمد فضة،) 5(

 .219ص السوفيتي، األمريكي الصراع : محمود ممدوح منصور،) 6(

 .242ص األمريكي، االستشراق : دوجالس ليتل،) 7(
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 سياسة واشنطن، إذا لم األمريكي، في كل أرجاء المنطقة المثلثة، والمصاعب التي قد تلقاها
  .)1(ذاته) إيزنهاور(تسارع في الهروب إلى األمام كما صرح 

 من خالل تقرير مجلس األمن القومي، أنه يجب على للواليات المتحدة األمريكيةوتبين 
 أن تنأى بنفسها عن بريطانيا، وأن تحتفظ بحق العمل منفردة، عندما ال الواليات المتحدة األمريكية

  .)2( وبريطانياالواليات المتحدة األمريكيةداف تتطابق أه

أن إصدار تصريح من الكونجرس والرئيس األمريكي، سيكون بمثابة ) إيزنهاور(كما رأى 
  .)4) (3(قوة رادعة ضد المد الشيوعي في المنطقة، ووقف للنفوذ السوفيتي

صويت على على الكونجرس الت) إيزنهاور(م اقترح 1957عام) يناير(وفي كانون الثاني 
، وذلك القرار خول الرئيس سلطة التدخل )مبدأ إيزنهاور(قرار يتعلق بالشرق األوسط عرف باسم 

، واستخدام القوات المسلحة التابعة )5(في حالة هجوم شيوعي مباشر على بلد من بالد الشرق األوسط
حق توزيع كذلك ، وية لحماية تلك الدول، التي تطلب المساعدة األمريكللواليات المتحدة األمريكية

  .)6(يهامساعدات اقتصادية عل

أنه جاء متمماً لمبدأ ترومان، وآخر حلقة في سياسة األحالف الدفاعية ) إيزنهاور(عد مبدأ 
تحوالً في الفكر االستراتيجي األمريكي؛ ) إيزنهاور(، وقد شكل مبدأ )7(الحتواء الشيوعية في المنطقة

، )8(اعتمدت أسلوب التدخل العسكري؛ لمواجهة التهديدات السوفيتية الواليات المتحدة األمريكيةألن 
ولم يترك التصريح في ذهن القادة شكاً في أن أي محاولة للسيطرة على الشرق األوسط، ستقابل 

  .)10)(9(بالقوة إن تطلب األمر
                                                        

 .61ص األمريكية، السياسة : مروان بحيري،) 1(

 .250ص األمريكي، االستشراق : دوجالس ليتل،) 2(

 االنـضمام : بدائل ثالثة هناك بأن م1956عام) ديسمبر (األول كانون 7 في إيزنهاور الرئيس داالس نصح) 3(
 دولـة  مـع  دولـة  أساس على تتعامل أن أو المتحدة، األمم ميثاق تحت جديد تجمع إيجاد أو بغداد، حلف إلى

 ليتـل، . (الثالـث  الخيـار  إيزنهـاور  رجـح  وقد األمريكي، الكونجرس لها يمنحها أن يمكن سلطة، بموجب
 ).242ص األمريكي، الستشراقا: دوجالس

 .51ص الدولية، العالقات مشكالت : إبراهيم محمد فضة،) 4(

 .380ص ،1ج الدبلوماسي، التاريخ. : ب.ج دروزيل،) 5(

 .244ص األمريكي، االستشراق : دوجالس ليتل،؛ 179ص أمريكية، أوراق : داود سهيل الفالحي،)6(

 .52 -51ص لدولية،ا العالقات مشكالت : إبراهيم محمد فضة،) 7(

 .281ص السوفيتي، األمريكي الصراع : محمود ممدوح منصور،) 8(

 ينطلق: " قال حيث إيزنهاور، لمبدأ) Herman Finer (فينر هيرمان البريطاني االستراتيجي تحليل ذلك أكد) 9(
 وفـي  األوسط، الشرق في المسلح للتدخل تبرير هي ألمريكيا القومية المصلحة أن ظاهرة من إيزنهاور مبدأ

 الـسياسة  : مـروان  بحيـري، . (نفسها ألمريكيا المطلق التقدير حسب ذلك كل اإلستراتيجية، وتوابعه الخليج
 ).60ص األمريكية،

 .53ص الدولية، العالقات مشكالت : إبراهيم محمد فضة،) 10(
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  : انضمام إيران لمبدأ إيزنهاور -3
سد ثغرة ناقصة في الحزام أن إيران يجب أن تقوم بدور فعال في ) إيزنهاور(رأى 

روس غ قادرة على الدفاع عن خط جبال زاالشمالي؛ لذلك رغب في تقوية قواتها المسلحة؛ لتكون
، )1 (الممتد عبر األراضي اإليرانية، والتي رأى أنها تعد الخط الدفاعي األول عن الشرق األوسط

ن في خط الدفاع في منطقة أن األسلحة التي تنقل إلى إيران ال بد أن تتناسب مع دور إيراو
  .)2(الشمال

ودعم ذلك التوجه األمريكي بتسليح إيران؛ ألن إيران كانت ضمن دول حلف بغداد األربع 
  .)3(م1957عام) يناير(فوراً، وذلك في كانون الثاني ) إيزنهاور(التي أعربت عن تأييدها لمبدأ 

، في آذار )4( مجلس النوابوفي الجولة التي قام بها رئيس لجنة العالقات الخارجية في
خمس عشرة دولة، وجد أن إيران من بين تلك الدول التي ) 15(؛ لزيارة )أبريل(ونيسان ) مارس(

  .)5(كانت متهافتة على المزيد من الدعم األمريكي المباشر لألمن اإلقليمي

 ويرجع سبب ذلك ازدياد مخاوف الشاه من تصاعد قوة الدول المجاورة له والمتعاونة مع
 تقديم تعهدات بالدعم لواليات المتحدة األمريكيةلقد زادت مطالبة الشاه و، )7)(6(االتحاد السوفيتي

، على الرغم أن المساعدات األمريكية إليران حتى شهر حزيران )8(االقتصادي والعسكري لها
سبعمائة وأربعة وتسعين مليون دوالر، ومع ) 794(م وصلت إلى أكثر من 1957عام) يونيو(
م؛ لتدريب وتنظيم الجيش اإليراني، لكن الشاه طلب من 1957صول بعثة أمريكية في عامو

                                                        
، 703، ص12م، مـج 1955 ) فبراير( شباط  4بتاريخ  ) 269( وثائق وزارة الخارجية األمريكية، وثيقة رقم      )1(

708. 

(2) Cohen, Michael J. : Strategy and Politics, P. 93. 
 المثلـث  : شموئيل سيجف،؛  188ص المتحدة، الواليات سياسة : وإيران ألثيوبيا والتقييم المسح بعثة تقرير) 3(

 .43ص ،2ك اإليراني،

 ذلك في النواب مجلس في الخارجية العالقات لجنة رئيس) James R. Richard (ريتشارد آر جيمس كان) 4(
 ).245ص األمريكي، االستشراق : دوجالس ليتل،(. الوقت

 .245ص األمريكي، االستشراق : دوجالس ليتل،) 5(

 فـي  العراق في الثورة قيام ثم م،1958عام) فبراير (شباط في وسوريا مصر بين الوحدة إعالن بعد السيما) 6(
 لبنـان  في دامية أحداث ووقوع العراق، إلى الكويت ضم قاسم الكريم عبد ومطالبة م،1958عام) يوليو (تموز

 ). 225ص الدولي، الصراع : حافظ برجاس،. (نفسها السنة في

 . 225ص الدولي، الصراع : حافظ برجاس،) 7(

 .548-547، ص12م، مج1958)مايو( أيار 8بتاريخ ) 234( وثائق وزارة الخارجية األمريكية، وثيقة رقم)8(
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 مع إيران اتفاقية الواليات المتحدة األمريكيةرغبته في أن تعقد ) إيزنهاور(البعثة أن تنقل إلى 
 ترددت الواليات المتحدة األمريكيةجديدة، تحمي الشاه من أي اعتداء داخلي أو خارجي، لكن 

  .)1(نفيذ مطلبهفي ت

 أن تصل المعدات التي سوف ترسلها الواليات المتحدة األمريكية فقد كان هناك قلقاً لدى 
 إلى السوفييت، في حال حدوث أو وقوع حرب، كما قلقت اإلدارة الواليات المتحدة األمريكية

  .)2(رية إيرانيةاألمريكية أيضاً لمخاطر تحميل االقتصاد اإليراني ما ال يطيق أي ببناء منشاة عسك

 الشاه اتجه إلى االتحاد السوفيتي من أجل عقد معاهدة عدم اعتداء معهم، وقدم لهم وكان
نسخة خطية من تلك االتفاقية، وبين لهم استعداده لتوقيعها فوراً، فوافق السوفييت، وأرسلوا إلى 

الواليات المتحدة ك إيران نائب وزير الخارجية السوفيتية لتوقيع االتفاقية، وقد أثار عمله ذل
  .)3(األمريكية

 ضرورة عقد اتفاقية إجرائية مع إيران؛ لتنفيذ ما تم الواليات المتحدة األمريكيةلذلك رأت 
، حيث أرسلت في الحال اتفاقاً خطياً تعهدت فيه بالمساعدة إليران )4(االتفاق عليه وفق مبدأ إيزنهاور

، )5(يد إيران بالمساعدة العسكرية واالقتصاديةفي حالة تعرضها ألي اعتداء، وعلى استمرار تزو
) مارس(وانسحب المندوب السوفيتي، ووقع الشاه على االتفاق األمريكي، ثم أقره المجلس في آذار 

، وبذلك استطاع الشاه أن يحاور المعسكر الغربي والشرقي؛ بهدف الوصول إلى )6(م1959عام
  . لنوايا الشاه من تلك السياسةتحدة األمريكيةالواليات الماألسلحة، ونجح في ذلك رغم معرفة 

 أعنف وأشد رد فعل الواليات المتحدة األمريكيةنتج عن توقيع إيران التفاقية الدفاع مع 
سوفيتي تجاه إيران، حيث عد االتحاد السوفيتي أن االتفاقية تعرض الحدود الجنوبية لالتحاد لخطر 

ة في منطقة الخليج، واستمر التوتر بينهما حتى مباشر، وأن إيران تحولت إلى قاعدة أمريكي
  .)7(م، بينما ظل الشاه موالياً للسياسة األمريكية في المنطقة1962عام

                                                        
 .273ص األوسط، الشرق في جرى ماذا : الدين ناصر النشاشيبي،) 1(

(2) Cohen, Michael J. : Strategy and Politics, P. 93.  
 .273ص األوسط، الشرق في جرى ماذا : الدين ناصر النشاشيبي،) 3(

 .202ص األمريكية، السياسة : حمد سحيم منى ثاني، آل) 4(

 الـسياسة  : حمـد  سحيم منى ثاني، آل؛  273ص األوسط، الشرق في جرى ذاما : الدين ناصر النشاشيبي، )5(
 .202ص األمريكية،

 .273ص األوسط، الشرق في جرى ماذا : الدين ناصر النشاشيبي،) 6(

 .202ص األمريكية، السياسة : حمد سحيم منى ثاني، آل) 7(
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فشل مبدأ إيزنهاور، حيث ثبت أن المبدأ سيء النتائج؛ ألن االتحاد السوفيتي أصبح القوة 
ة المعادية للغرب م، كما نمت التيارات القومي1959-1958المسيطرة في المنطقة بين عامي 

  .)1(بشكل لم تشهده المنطقة من قبل

م، توصلت مجموعة عمل البيت األبيض 1958عام) أكتوبر(وبحلول أوائل تشرين األول 
البد أن يعد قديماً، وينبغي أن ) إيزنهاور(المكلفة بدراسة الوضع في الشرق األوسط أن مبدأ 

  .)2(تكون هناك بعض التغيرات الرئيسة

مالمح الفشل في سياسة سلفه، لدرجة أنه كتب محلالً ضعف ذلك )  كينديجون(والحظ 
يمثل في نظري لحظات غير ) مبدأ إيزنهاور(و) حلف بغداد(إن : " المبدأ القصير النظر بقوله 

  .)3("في الشرق األوسط) داالس(سعيدة للسيد 

 في دة األمريكيةالواليات المتحوفي المحصلة فإن سياسة األحالف والمبادئ التي أعلنتها 
، ما الواليات المتحدة األمريكيةإطار التصدي للهيمنة السوفيتية، وكافة المساعدات التي اتبعتها 

هي إال إستراتيجية انتهجت على أساس استغالل حاجة تلك الدول؛ للوصول إلى الهيمنة 
  .األمريكية على أهم المناطق اإلستراتيجية في العالم

                                                        
 للـسياسة  االسـتراتيجي  التطـور :  بكـر  تنيرة، ؛129ص األمريكية، السياسة : حمد سحيم منى ثاني، آل) 1(

 .37ص األمريكية،

 .249ص األمريكي، االستشراق : دوجالس ليتل،) 2(

 .61ص األمريكية، السياسة : مروان بحيري،) 3(
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  الفصل الثالث
  السياسة األمريكية ومبدأ الدعامة المزدوجة

  )م1960-1971(
  

 الـرئيس كينـدي     ظل ادارتـي  تبلور مبدأ الدعامة المزدوجة في      : المبحث األول   
  .)م1969-1960(وجونسون 

-1969( )الدعامة المزدوجة (السياسة األمريكية ومبدأ نيكسون     : المبحث الثاني   
  .)م1971
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  المبحث األول
   الرئيس كيندي وجونسونظل ادارتيدعامة المزدوجة في تبلور مبدأ ال

  )م1960-1969(
  

  ) : م1964-1960(التطورات السياسية في عهد الرئيس  كيندي : أوالً 
 .تطور السياسة األمريكية على الساحة الدولية -1
 . تطور السياسة األمريكية تجاه الشرق األوسط -2
 .تطورات االنسحاب البريطاني من الخليج العربي -3

  

 ) : م1964-1960(إدارة كيندي وفكرة الدعامة المزدوجة : ثانياً 
 .إيران والدعامة المزدوجة في عهد كيندي -1
 .إدارة كيندي واإلصالحات الداخلية في إيران -2

 

  ) : 1969-1964(نشأة مبدأ الدعامة المزدوجة في عهد الرئيس جونسون : ثالثاً 
 .االنسحاب البريطاني من الخليج في عهد جونسون -1
 .الموقف األمريكي بعد إعالن االنسحاب البريطاني -2
 .سياسة الدعامة المزدوجة في عهد إدارة جونسون -3

 

  : إيران والسعودية في ظل مبدأ الدعامة المزدوجة : رابعاً 
 .أثر االنسحاب البريطاني على التسليح العسكري اإليراني -1
 .عالقات إيران والسعودية في ظل مبدأ الدعامة المزدوجة -2
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  لمبحث األولا
   الرئيس كيندي وجونسونظل ادارتيتبلور مبدأ الدعامة المزدوجة في 

)1960-1969(  
  

  : تمهيد 
منذ بداية مؤشرات االنسحاب البريطاني من الشرق األوسط، توجهت اإلدارة األمريكية 

ي للبحث عن بديل لبريطانيا، في ظل صعوبة التواجد األمريكي، السيما بعد التورط األمريكي ف
مناطق مختلفة في العالم، وازدياد أهمية الشرق األوسط، حيث بدأت اإلدارة األمريكية بدراسة 

الدعامة (إمكانية تكليف بعض دول المنطقة كحارس للخليج، ضمن مبدأ عرف فيما بعد باسم 
، وكانت إيران المرشح األول لذلك الدور عن غيرها من دول المنطقة، لعدة )المزدوجة
  .اعتبارات

ورغم إعالن نيكسون لمبدأ الدعامة المزدوجة، إال أن بداية ظهور ُأسس المبدأ بدأت منذ 
، فقد أرسى دعائم ذلك المبدأ، بينما واجهت اإلدارة األمريكية في عهد الرئيس )كيندي(الرئيس 

الدعامة ( مؤشرات رسخت التوجه األمريكي لتبني مبدأ )Lindon Johnson()1(ليندون جونسون
، لكن الرئيس نيكسون حظي بإعالنه، واقتران اسمه بمبدأ الدعامة المزدوجة، أو فيما )ةالمزدوج
للعالم في ذلك الوقت، ووفق ذلك المبدأ بدأت ترتيبات جديدة لتأهيل إيران ) مبدأ  نيكسون(عرف 

  .، وقيامها بمهامه في المنطقةلذلك الدور
  ) :1964-1960(التطورات السياسية في عهد الرئيس كيندي : أوالً 

كانت البدايات األولى لتفكير إدارات السياسة األمريكية، بصياغة مبدأ الدعامة 
، وذلك بعد حدوث تطورات جديدة على )كيندي(المزدوجة، قد بدأت منذ تولى الرئيس األمريكي 

  .الساحة الدولية وفي الشرق األوسط
  

                                                        
 الرئيس اغتيال إثر الرئاسة تولى ألمريكيا، والثالثون السادس الرئيس) : م1973-1908( جونسون ليندون) 1(

 األمريكـي،  الكـونجرس  في بارع مناور بأنه اشتهر م،1969عام حتى اليتهو واستمرت م،1963عام كيندي
 الفيتناميـة،  الحـرب  في أمريكيا تورطت عهده في الشيوخ، مجلس في الديمقراطية األغلبية زعيم كان حيث

 باألسـلحة ) إسـرائيل  (زود كمـا  رئاسته، تجديد من تمكنه دون أمريكيا على فيتنام شعب انتصارات وحالت
-120ص ،2ج الـسياسة،  موسـوعة  : وآخرون الوهاب، عبد الكيالي،. (م1967عام عدوان على وشجعها

121.( 
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  : األمريكية على الساحة الدولية  تطور السياسة-1
الواليات المتحدة بانخفاض حدة المجابهة بين ) كيندي(السياسة األمريكية في عهد تميزت 

 والسوفييت، وتحولها إلى مزيجاً من التصلب في بعض المواقف والمرونة والميل إلى األمريكية
إلى بدأ تأثير التطور التقني، ووضوح : التراجع والتفاهم في مواقف أخرى، ويرجع سبب ذلك 

ة منذ منتصف الخمسينات، ووصول الطرفان إلى ما اصطلح تسميته بالتعادل خطورته الدولي
انتهاء عهد التفوق االستراتيجي األمريكي، : ، بمعنى )1(النووي التقريبي بين واشنطن وموسكو

  .)2(ووصول االتحاد السوفيتي إلى درجة المساواة

 برز الخالف كذلك حدوث انقسامات داخلية ضمن كل معسكر، ففي الشرق االشتراكي
الصيني، الذي فرق وحدة الشرق، وأنهى تفرد االتحاد السوفيتي بزعامة الشرق، كما -السوفيتي

شهد الغرب أيضاً انقساماً خطيراً، تمثل في خروج فرنسا على اإلرادة األمريكية وانسحابها من 
لك ظل العالم حلف شمال األطلسي، ودعوتها الستقالل أوروبا من الهيمنة األمريكية، لكن رغم ذ

  .)3( واالتحاد السوفيتيالواليات المتحدة األمريكيةكما كان سابقاً، عالماً ثنائي القطبية تتزعمه 
  

  : تطور السياسة األمريكية تجاه الشرق األوسط  -2
سيطرت على السياسة األمريكية في الخمسينات فكرة التحالف أو األمن اإلقليمي التي 

م، ومشروع قيادة الشرق 1950عام) مايو(تصريح الثالثي في أيار اتخذت أكثر من صيغة مثل ال
الحلف (و) حلف بغداد(، ثم الحصر الشاملاألوسط، ثم تضمين الشرق األوسط في إطار نظرية 

  .)5()4(، وأخيراً ما سمي بسياسة الرد المرن)مشروع أيزنهاور(، ثم )المركزي

ة األمريكية بشكل عام إلى التقليل إلى الحكم، اتجهت اإلدار) جون كيندي(وعندما وصل 
من شأن الشرق األوسط، كمركز للصراع مع الشيوعية، وظهر ذلك التوجه في محادثات 

                                                        
 .154ص العالمية، السياسة في والتكتالت األحالف : مصطفى ناصف،) 1(

 .59ص الدولية، العالقات مشكالت : إبراهيم محمد فضة،) 2(

 .66-65ص المعاصر، العالم : الخالق عبد عبداهللا،) 3(

 مـشكلة  أي إزاء والتـصرف  تحد، أي مواجهة لها يكفل بما األمريكية العسكرية المقدرة تطوير سياسة هي) 4(
 أم إستراتيجية تقليدية، أم نووية أكانت سواء والقتال، الردع وسائل في التنويع يقتضي ذلك وكان لها، تعرض

 مـن  ممكن قدر أكبر توفير في لرغبةا هو العسكرية اإلستراتيجية تلك انتهاج وراء من الدافع وكان تكتيكية،
 بحكـم  أمريكيـا  نفـسها  تقحـم  التي النزاعات مختلف مواجهة في األمريكية، الدبلوماسية والمرونة الحركة

 ).187ص الدولية، والسياسة اإلستراتيجية : صبري إسماعيل مقلد،. (المدى الواسعة الدولية ارتباطاتها

 .248-247ص األمريكية، اإلستراتيجية : الغزالي أسامة حرب،) 5(
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) يونيو( حزيران 4-3 في )Khrushchev()1( والرئيس السوفيتي خروتشوف) كيندي(
  .)2 (م1961عام

وانهيار غير ذي صفة؛ بسبب صعود القومية العربية، ) إيزنهاور(كذلك كان مبدأ 
اإلمبراطورية البريطانية غير الرسمي، وعلى الرغم من أن الشرق األوسط احتل موقعاً متأخراً 

انتقدت إستراتيجية ) كيندي(، إال أن السياسة األمريكية في عهد )كيندي(على قائمة أولويات 
ن الوطنيين ؛ ألن سياستها تلك أدت إلى ردود فعل مناوئة بي)3(ووزير خارجيته داالس) إيزنهاور(

  .)4(العرب، الذين اعتبروا التدخل األمريكي مجرد تناسخ لالستعمار البريطاني
  
  :اب البريطاني من الخليج العربي تطورات االنسح -3

هي تأمين ،  في الخليج العربي مصالح ثابتةالواليات المتحدة األمريكيةكانت مصالح 
 من بسط هيمنتها السياسية والعسكرية ومنع أي قوة معادية، الوصول إلى مصادر النفط هناك

 تلك المصالح بحكم للواليات المتحدة األمريكية، وكانت بريطانيا تضمن )5(على تلك المصادر
  .تواجدها في المنطقة والتحالفات والمصالح المشتركة بين الدولتين

اث وتأكد للسياسة األمريكية استمرار التواجد البريطاني في المنطقة، من خالل األحد
  .التي مرت بها المنطقة

وتالشت الشكوك األمريكية حول أهمية ملء الفراغ البريطاني عاجالً، السيما بعد 
، ألن الكويت طلبت )7( بالكويت، عقب القرار البريطاني إغالق منشآتها فيها)6(مطالبة العراق

التي نصت على مساعدة المساعدة العسكرية من بريطانيا، وفقاً لفقرة تضمنتها اتفاقية االستقالل، 
                                                        

 االتحـاد  حكـم  سـوفيتي،  دولـة  ورجل شيوعي زعيم) :م1971-1894 (خروتشوف سرغييفيتش نيكيتا) 1(
 لـسياسة  األولـى  الدعائم وإرساء للستالينية، الشديدة بالمعاداة حكمه تميز م،1964 إلى 1953 من السوفيتي
 ).611ص ،2مج السياسة، موسوعة : وآخرون ،الوهاب عبد الكيالي،. (السلمي والتعايش الدولي االنفراج

 .299ص الخليج، أمن : محمد ظافر العجمي،) 2(

 .249-248ص األمريكية، السياسة : حمد سحيم منى ثاني، آل) 3(

 .251ص األمريكي، االستشراق : دوجالس ليتل،) 4(

(5) Sick,Gary:The Middle East and the United States, P. 277.  
م على العراق، بعد سقوط نظام الحكم الملكي، ثم إنـشاء حكومـة وطنيـة               1958سوفييت منذ عام   سيطر ال  )6(

عسكرية تابعة للسوفييت، وعلى إثر ذلك قام جزء من األسطول البحري السوفيتي بزيـارة العـراق، حيـث                  
  .تمركز في ميناء أم قصر

(DORON ,GIDEON :  Peace or Oil, P. 142). 
 .251ص األمريكي، ستشراقاال : دوجالس ليتل،) 7(
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واستناداً إلى ذلك  نزلت القوات البريطانية الكويت، ودفعت ، بريطانيا للكويت عند الضرورة
  .)1(الكويت مصاريف الحملة

 مطمئنة لوجود بريطانيا مسئولة عن الدفاع في الواليات المتحدة األمريكيةفقد كانت 
، ولم يكن أمام )3)(2(ت قيادة بريطانيةالمنطقة، واعتقدت أن أي تجمع عسكري يجب أن يكون تح

على المدى القصير سوى تشجيع بريطانيا أن تعيد تأكيد وجودها العسكري في الشرق ) كيندي(
الواليات المتحدة م، نية 1961عام) يونيو(األوسط، وأكد للمسئولين البريطانيين في حزيران 

 البريطانية التي يتم إرسالها إلى الخليج،  تقديم الدعم السياسي واللوجستي الالزم للقواتاألمريكية
وذلك من أجل إحباط أي محاولة عراقية أخرى لالستيالء على الكويت عنوة، أما على المدى البعيد 
ففضل صناع السياسة األمريكية حالً عربياً لألزمة، لذلك رحبوا بقرار السعودية في منتصف تموز 

  .)4(ها تحت تصرف حكومة الكويتم، بوضع بضع مئات من جنود1961عام) يوليو(

وفي نفس الوقت توصلت بريطانيا إلى حقيقة صعوبة تشكيل وحدات للتدخل السريع في 
بريطانيا، لمساعدة األقطار المعرضة للخطر السوفيتي في المنطقة؛ بسبب فشل الحملة البريطانية 

يلة، وعندما وصلت التي ُأرسلت لحماية الكويت من هجوم العراق، حيث اقتضى وصولها مدة طو
، وعاد جنود بريطانيا إلى بالدهم في )6)(5(مرض أغلبها؛ بسبب التغير المفاجئ في اختالف األجواء

م، بعد نجاح خطط السعودية، بأن تحل محل البريطانيين قوات من 1961عام) سبتمبر( أيلول 19
  . )7 (كويتاألعضاء في جامعة الدول العربية، مع قوة مشتركة بقيادة سعودية إلى ال

                                                        
 .512ص القوى، صراع : عدنان محمد مراد،؛ 297ص الخليج، أمن : محمد ظافر العجمي، )1(

) يونيو (حزيران أواخر في الخليج مشيخات السعودية في أمريكيا سفير) Parker Hart (هارت باركر حذر) 2(
 األكبـر  اإلقليميـة  القـوى  أمـام  متاحـة  فرصة تصبح قد بريطانيا، مع ارتباطها فكت إذا بأنه م،1961عام

 ). 251ص األمريكي، االستشراق : دوجالس ليتل،. (ومطالبتها مزاعمها تؤكد لكي المجاورة،
 .471ص القوى، صراع : عدنان محمد مراد،) 3(

 .252-251ص األمريكي، االستشراق : دوجالس ليتل،) 4(

 فـي  الـسياسة  اتجـاه  ألن العربي؛ العام الرأي في ستياءا الكويت في البريطانية القوات نُزول سبب كذلك) 5(
 منـاحي  تميـز  التي السمة بمشاكله، والمشاركة العربي الوطن على االنفتاح وكان عربياً، قومياً كان الكويت
 وقـدمت  م،1961عـام ) يوليـو  (تموز 20 في العربية الدول جامعة مجلس انعقد حيث الكويت، في السياسة

 في البريطانية القوات سحب بطلب تتعهد أن الكويت االقتراح دعا حيث عليه، الموافقة متت اقتراحاً السعودية
 الكويـت،  اسـتقالل  بـاحترام  العراق ويتعهد عسكرياً، الكويت بدعم الدول بعض تقوم أن على وقت، أقرب

 أمـن  : محمـد  ظـافر  العجمي،. (البريطاني القوات محل بالتدريج حلت حيث عربية، دول أربع واشتركت
 ). 297ص الخليج،

 .513ص القوى، صراع : عدنان محمد مراد،) 6(

 .252-251ص األمريكي، االستشراق : دوجالس ليتل،) 7(
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 لذلك تخلت بريطانيا عن فكرة تشكيل وحدات للتدخل السريع، وأيدت اللجوء إلى القوات 
  .)1(إيران والعراق والسعودية: المحلية، التي كانت أقواها 

لكنها ظلت ترتبط مع دول المنطقة من خالل المعاهدات واالتفاقيات، التي ألزمت تلك 
  .، وتنفيذ السياسة البريطانية في المنطقةالدول بالتبعية للهيمنة البريطانية

م، الكتاب األبيض الدفاعي 1962وفي إطار تلك السياسة أصدرت بريطانيا في عام
م، الذي أعلنت فيه أنها المسئولة وستظل مسئولة عن ضمان مناطق النفط في شبه 1962لعام

ي تربطها ببريطانيا الجزيرة العربية، عن طريق تأمين المعونة العسكرية لتلك اإلمارات الت
  .)2(معاهدات خاصة

 أي أنها ستعتمد على تلك اإلمارات في تطبيق سياستها، من خالل تقديم المعونة العسكرية، 
  .دون أن تقحم قواتها العسكرية في المنطقة، السيما بعد الفشل الذي تكبدته في الكويت

يجاد البديل ليقوم بالدور وبذلك توافقت السياسة البريطانية مع السياسة األمريكية في إ
  .البريطاني، وذلك باالعتماد على دول المنطقة

  
  : م 1964-1960إدارة كيندي وفكرة الدعامة المزدوجة : ثانياً

ساعدت التطورات على الساحة الدولية وفي الشرق األوسط، السيما تطورات االنسحاب 
سية جديدة، السيما بعد تصاعد األحداث  فكرة سياالواليات المتحدة األمريكيةالبريطاني، إلى تبني 

  . في المنطقة

م زاد التوتر األمريكي، عندما قامت حكومة الكويت بإنشاء عالقات 1963ففي عام 
دبلوماسية مع االتحاد السوفيتي، وبذلك فإن السوفييت رسخوا مكانا لهم في الخليج، وأصبحت 

  .)3( وتأثيره هناكالمخاوف أن يسعى االتحاد السوفيتي لتوسيع نطاق نفوذه

 مستعدة لالعتماد على البيت السعودي فقط، الذي ال الواليات المتحدة األمريكيةولم تكن 
يمكن التنبوء بما يمكن أن يفعله، لدعم المصالح الغربية في الشرق األوسط، لذلك فإن إدارة 

 االعتماد عليه  يمكن- دعامة مزدوجة السعودية وإيران–ضمنت مشروعاً عموداً ثانياً ) كيندي(
أال وهو إيران، بالرغم من معرفتهم أن إيران تشابه السعودية إلى حد ما في حاجتها لإلصالح، 

                                                        
 .513ص القوى، صراع : عدنان محمد مراد،) 1(

 .473ص القوى، صراع : عدنان محمد مراد،) 2(

(3)DORON ,GIDEON :  Peace or Oil, P. 142. 
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لكن إيران تمايزت كونها عضواً ناشطاً في الحلف المركزي، ولديها أكبر الجيوش في 
  .)2()1(المنطقة

انية، مجهزة بأحدث فقد نشط الشاه اإليراني منذ توليه السلطة إلى إنشاء قوة عسكرية إير
  .المعدات العسكرية، وظهر ذلك من خالل النفقات العسكرية اإليرانية في الستينات

 دوالر، ونملي) 543(م كانت 1962يرانية عام ويكفي أن نذكر أن النفقات العسكرية اإل
ي لنفس العام، أي بفارق حوال دوالر ونملي) 433(ات العسكرية السعودية في المقابل كانت النفق

  .)3( دوالر بينهما، مما يبين مدى التسليح العسكري اإليراني مليون10

الواليات وكان المفهوم ضمن تلك السياسة، أن إيران والسعودية إذا تسلحتا من قبل 
 فإنهما ستصبحان قادرتين على حماية المصالح األمريكية في الخليج خاصة المتحدة األمريكية

  .)4(لة ضد التهديدات السوفيتية المحتم

لالعتماد على إيران كقوة مركزية في ) كيندي(ورغم التخطيط األمريكي أثناء إدارة 
المنطقة لتنفيذ السياسة األمريكية؛ إال أن ذلك التوجه لم يكن نتاج تلك المرحلة؛ ألن تخطيط 
اإلدارة األمريكية باالعتماد على إيران كركيزة في المنطقة ظهر منذ إدارة أيزنهاور، بغض 

  .لنظر عن اختالف إستراتيجية عمل اإلدارات األمريكيةا

على ورقتين خاصتين بالسياسة ) إيزنهاور(م وافق 1960عام) يونيو(ففي حزيران 
توحي أن تدهور بريطانيا كقوة في الشرق األوسط سوف يتسارع في : األمريكية، األولى 

يخلف بريطانيا كشريك أصغر فحددت مرشحاً رئيساً ل: القريب العاجل، أما الورقة الثانية 
فإن مراجعة للعالقات : " في الشرق األوسط، وكما ذكر التقرير للواليات المتحدة األمريكية

، دلت على أن إيران يساورها قلق شديد )يوليو(األمريكية اإليرانية كانت أجريت في أوائل تموز 
وأنها تعتبر " ي الخليج الفارسيبسبب نزعة العروبة، باعتبارها عقبة أمام الطموحات اإليرانية ف

  . )5 (نفسها الوريث المنطقي للنفوذ البريطاني الحالي في المنطقة

                                                        
 الحلـف  فـي  الثاني الشريك يعد الذي بالعراقي مقارنة اإليراني العسكري التسليح فاقإن حجم على لالطالع) 1(

 .312ص ،)9 (رقم ملحق :ُأنظر المركزي،

 .252ص األمريكي، االستشراق : دوجالس ليتل،) (2

 .112ص وأبعاد، أسباب إيران العراق : فاضل رسول،) 3(

(4) DORON, GIDEON:  Peace or Oil, P. 143. 
 .250ص األمريكي، االستشراق : دوجالس يتل،ل) 5(
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مجموعة خاصة؛ لتقييم األصول ) كيندي(الحكم، شكل ) كيندي(بعد أربعة أشهر من تولي 
المتردية في طهران؛ بهدف تقليل فرص الصراع الداخلي الذي قد يؤدي إلى الفوضى أو انقالبات 

الواليات ينية أو يسارية أو تخريب يدعمه السوفييت، وقد أوصت مجموعة العمل بمضاعفة جهود يم
؛ لتقوية التنمية االقتصادية واإلصالح االجتماعي في إيران، وكانت البداية إقناع المتحدة األمريكية

ا نجح في تحفيز م، وإذ1961عام) مايو(، رئيساً للوزراء في أواخر أيار )1()علي أميني(الشاه بتعيين 
عملية اإلصالح وإعادة توزيع األراضي، والقضاء على الفساد، فسوف تكون هناك حكومة أقوى، 

 وشرعت  ،، وتحت ضغط من إدارة كينيدي تم تعيين علي أميني)2(ذات شعبية أوسع في إيران
  .)3(في التحرر السياسي والحد من القمع) 1962- 1961(الوزراء في عهده  رئاسة

 :الدعامة المزدوجة في عهد كيندي ن وإيرا -1
كانت إيران متلهفة على القيام بدور أكبر في الدفاع اإلقليمي، لذلك بينما كانت بريطانيا تقوم 
بتنقيح خططها العسكرية وتتحرك جنوب السويس في اتجاه المحيط الهندي، أكد الشاه لدين رسك 

)Dean Rusk()4( وزير الخارجية األمريكي، في نيسان )م استعداد إيران للدخول 1962عام) أبريل
 ما يكفي من األسلحة والدوالرات في الواليات المتحدة األمريكيةلملء الفراغ الناجم، مقابل تقديم 

  .)5(إطار برنامج كينيدي للمساعدات العسكرية

 لم ترض عن مجموعة اإلنفاقات الواليات المتحدة األمريكيةلكن وجه الخالف بينهما، أن 
ي بذلتها إيران على قواتها المسلحة، والعجز الدائم في الميزانية، وفشلها في تنفيذ اإلصالحات الت

  .)6(االجتماعية واالقتصادية

                                                        
 القـضائي  الـسلك  إلـى  انـضم  ثم فرنسا، جامعات في القانون درس إيراني سياسي) : 1905(أميني علي) 1(

 فـي  المـال  وزارة فـي  االقتصادي القسم ثم م،1933عام في واالحتكارات الجمارك إدارة ترأس اإليراني،
 وبعدها م،1955عام في العدل ثم والمال، االقتصاد وزير ثم ،)م1940(الوزراء رئيس مساعد ثم م،1939عام

 الموسـوعة  الخونـد، . ()م1962-1961 (للـوزراء  رئـيس  ثم ،)م1958-1956 (أمريكيا في إيران سفير
 ). 213ص ،4ج التاريخية،

 .372ص األمريكي، االستشراق : دوجالس ليتل،) 2(

(3)Zahedi, Dariush : The Iranian Revolution, P. 123.  
 المتحدة، األمم لدائرة كمدير الخارجية وزارة في عمل األسبق، أمريكيا خارجية وزير) : 1909(رسك دين) 4(

 سـنوات،  ثمـاني  لمـدة  األمريكية الثرية للعائلة التابعة روكفلر مؤسسة ترأس الخارجية، لوزير كمساعد ثم
 عنـدما  منـصبه  في جونسون أبقاه ثم م،1960عام عهده في الخارجية وزارة لتولي كيندي الرئيس واختاره

: وآخـرون  الوهـاب،  عبد الكيالي،. (م1969عام مطلع في الحكم نيكسون تولى أن إلى أمريكيا، رئاسة تولى
 ).786ص ،2ج السياسة، موسوعة

 .253-252ص األمريكي، االستشراق : دوجالس ليتل،) 5(

-37، ص 18م، مـج  1961 ) فبراير(شباط   28بتاريخ  ) 16(وثائق وزارة الخارجية األمريكية، وثيقة رقم      )6(
38.( 
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الشاه على القيام بمثل تلك اإلصالحات، وباشرت للحد من ) كيندي( لذلك حثت إدارة 
م، 1962عام) أبريل(في نيسان  الواليات المتحدة األمريكيةالمساعدات العسكرية، وحينما زار الشاه 

الواليات المتحدة أكد الشاه خالل الزيارة، استعداد إيران للدخول لملء الفراغ الناجم، مقابل تقديم 
 ما يكفي من األسلحة والدوالرات، في إطار برنامج كينيدي للمساعدات العسكرية، وأبلغ األمريكية

 ليس الشيوعية، بل تململ الطبقة الوسطى التي الشاه أن ما يخافه األمريكيون على إيران) كيندي(
، )1(من الضروري أن يرفع الشاه مستواها المعيشي، من خالل برامج اجتماعية واقتصادية كبيرة

مثمناً جهود أميني لتحفيز التنمية االقتصادية والتغيير االجتماعي، لكن الشاه نقد أسلوب اإلدارة 
 في حلف شمال الواليات المتحدة األمريكيةبينه وبين حلفاء األمريكية في تمييز برنامج المساعدات 

 على استعداد لحماية إيران الواليات المتحدة األمريكيةاألطلسي، ورد عليه الرئيس األمريكي بأن 
  .)2(من أي عدوان خارجي، مقابل إال يقف الشاه في طريق التحديث واإلصالح الزراعي

 على علم باألوضاع الداخلية في إيران، وأن الشاه منذ ةالواليات المتحدة األمريكي فقد كانت 
 أحكم سيطرته على المؤسسة العسكرية، -  من قبل ضباط في الجيش- م1958محاولة اغتياله في عام

  .)3(التي أصبحت تحت سيطرته منذ بداية الستينات، ولم يلتفت إلى غيرها
  
 : واإلصالحات الداخلية في إيران إدارة كيندي -2

 اختلف مع أميني، معتبراً انحيازه إلى الواليات المتحدة األمريكيةة الشاه من بعد عود
، الواليات المتحدة األمريكيةاإلصالح الزراعي على حساب الدفاع القومي أمراً موحى به من 

؛ ألن الشاه قد أخذ نصيبه في حملة )5)(4(م1962عام) يوليو( تموز 18وأجبره على االستقالة في 
، فاضطر إلى توزيع جزء من أراضيه التي استحوذ والده عليها، حيث سيطر والده اإلصالح تلك

  .)6(من أراضي الدولة واألوقاف% 70على 

                                                        
 .300ص الخليج، أمن : محمد ظافر العجمي،) 1(

 .372ص األمريكي، االستشراق : دوجالس ليتل،) 2(

 .300ص الخليج، أمن : محمد ظافر العجمي،) 3(

المتنامية، ) أميني (رفض الشاه باستمرار خفض النفقات العسكرية، وأصبح متشككاً وشعر بالغيرة من شعبية           ) 4(
إلى أمريكيا لطلب الدعم المـالي  ) أميني(ثم لجأ ، وبدت محاوالت أميني لدعم اإلصالح مالياً آخذة في التراجع      

 .لبرامج اإلصالح واالقتصاد، لكن البنك الدولي رفض دعم برنامجه اإلصالحي مع قروض طويلة األمد

  ؛372ص األمريكي، االستشراق : دوجالس ليتل،) 5(
Summitt, April R. : For a White Revolution, P. 560. 

 .106ص والعمامة، التاج بين إيران : أحمد مهابة،) 6(
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، )كينيدي(جولة أخرى من الذعر وإعادة تقييم داخل إدارة ) أميني(أوجدت استقالة 
كومة، وشروعه   بقلق الشاه وهو يزيد من سيطرته على الحالواليات المتحدة األمريكيةوراقبت 

  .)1(بالمحادثات مع اإلتحاد السوفيتي

قامت اإلدارة األمريكية برفض طلب الشاه بزيادة المساعدات العسكرية واالقتصادية  لذلك
م؛ بحجة زعمه وجود خطر على االستقرار في إيران، وأوردت تقارير المخابرات 1962عام

شراً، ولكن مع مرور الوقت سيواجه خطراً األمريكية، أن نظام الشاه ال يواجه خطراً حالياً مبا
داخلياً من الطبقة المتوسطة، وبالتالي يجب عليه االهتمام بإصالح النظام الداخلي واالقتصاد 

  .)2(واألحوال االجتماعية داخل إيران، مثلما يهتم بالعسكرة والتسليح

 الموارد وخشية أن تؤدي طموحات الشاه اإلقليمية إلى إبطاء اإلصالحات، وأن تحول
من نائبه ليندون جونسون زيارة ) كيندي(المشروعات التنموية المطلوبة بإلحاح؛ طلب  عن

  .)3 (م1962عام) أغسطس(، في آب "طهران

، خالل الزيارة األمريكية للشاه، أبلغ جونسون الشاه 1962عام) أغسطس( آب 24وفي 
تحقق بفضل النهضة في ميادين مقتنعة أن قوة ورفاهة واستقالل إيران، سي) كيندي(أن إدارة 

الرفاهة االقتصادية للناس والعدالة االجتماعية، وأن الشاه إذا كان يريد الحصول على مزيد من 
  . )5() 4(المساعدات المادية والمعنوية، فالبد أن يتبنى أجندة اإلصالح األمريكية

ن المعونة يجب أن الرأي بشأن الشاه؛ ألنه رأى أن جزءاً كبيراً م) كيندي(خالف جونسون 
في إيران علينا أن : " م، بقوله 1962عام) سبتمبر( أيلول 10يصل إلى الشاه، لذلك نصح رئيسه في 

نقبل الشاه بكل عيوبه، كأصل ثابت مهم وقيم لنا، والبد أن نقرر بعناية شديدة، اإلمكانيات العسكرية 
 مساعدات في إطار المصالح األمنيةفي الحاضر والمستقبل، وأن نخصص لها  للشاه، المسلحة للقوات

  .)7(، وأن نؤكد استمرار الدعم األمريكي الستقالل إيران)6("للواليات المتحدة األمريكيةالكونية 

                                                        
(1) Summitt, April R. : For a White Revolution, P. 560.  

 .34ص األمريكية، الخارجية السياسة : إبراهيم آمنة القرم،) 2(

 : دوجـالس  ليتـل، ؛  188ص المتحـدة،  الواليـات  سياسـة  : وإيران ألثيوبيا والتقييم المسح بعثة تقرير) 3(
 .253ص األمريكي، االستشراق

. م عن مـضمون تلـك المقابلـة       1964عام) يناير( كانون ثانٍ    2أشارت رسالة الرئيس جونسون للشاه في       ) 4(
 ).  2-1، ص22م، مج1964 )يناير( كانون ثانٍ 2بتاريخ ) 1(وثائق وزارة الخارجية األمريكية، وثيقة رقم(

 .273ص األمريكي، االستشراق : دوجالس ليتل،) 5(

 .253ص األمريكي، االستشراق : دوجالس ليتل،) 6(

 .188ص المتحدة، الواليات سياسة : وإيران ألثيوبيا والتقييم المسح بعثة تقرير) 7(
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فقد كان الشاه الوحيد من زعماء الثالث البارزين الذي دعم التوجهات السياسية األمريكية 
، وقام بإرسال )2( الباردة ضد السوفييت وجمهورية الدومينيك، وإستراتيجية الحرب)1(في فيتنام
 على إعادة الواليات المتحدة األمريكيةم؛ لمساعدة 1962إلى فيتنام في عام) (F-5طائرات 

  .)3(التموين، خالل مهلة وقف إطالق النار في فيتنام

ويبدو أن جونسون كان على علم بتوجهات الشاه نحو السوفييت؛ لتمويل قدرات إيران 
  . تأييده الستمرار تزويد إيران بالمساعدات العسكرية، ناتج عن ذلكالعسكرية، وأن

ألن الشاه في الوقت الذي حدث فيه توقف المساعدات العسكرية، انتهج سياسة أكثر 
استقاللية في الشؤون الخارجية، فدخلت العالقات السوفيتية اإليرانية مرحلة جديدة، تعد نقطة تحول 

م، بأنه  لن 1962عام) سبتمبر(، وأبلغ الشاه السوفييت في أيلول )4(ينفي مسار العالقات بين الجارت
، وأن إيران لن تشارك في أي عدوان )5(يسمح بإقامة أية قاعدة صواريخ على األراضي اإليرانية

على االتحاد السوفيتي، وقد نال ذلك التصريح وقعاً حسناً عند السوفييت، واستقبل بارتياح في 
وعد ذلك بادرة طيبة من جانب حكومة الشاه، وبالمقابل أعلن االتحاد السوفيتي أنه االتحاد السوفيتي، 

  .)6(لن يقوم بأي نشاط عدائي ضد إيران

لكن الشاه بعد تفكير عدة أشهر في الرسالة األمريكية، اتجه إلى تنفيذ المطالب 
ح األوضاع م بدء ثورة بيضاء، إلصال1963عام) يناير(األمريكية، وأعلن في كانون األول 

  .)7(االقتصادية في إيران

                                                        
 كبيـر،  عسكري بتفوق تتمتع اأمريكي كانت بينما الستينات، في فيتنام في األمريكي التدخل جاء: فيتنام حرب) 1(

 إال قليلـة،  وبتكاليف بسرعة، النصر تحقيق بإمكانية تعتقد األمريكية الحكومة جعل مما هائلة؛ اقتصادية وقوة
 الفيتناميين بإمداد السوفيتي االتحاد وقيام النهاية، حتى الحرب تلك خوض على الشمالية فيتنام قوات تصميم أن

 التكـاليف  باهظة استنزاف حرب إلى الحرب وتحويل األمريكية، الخطة إفشال إلى أدى العسكرية بالمعونات
 ). 79-78ص الخارجية، أمريكيا سياسة : العزيز عبد محمد ربيع،. (والنفسية والبشرية المادية النواحي من

 .35ص األمريكية، الخارجية السياسة : إبراهيم آمنة القرم،) 2(

 .236-235ص لعظمى،ا الدول تدخل : بيتر مانغولد،) 3(

: وآخـرون  توفيق، حصو،؛  188ص المتحدة، الواليات سياسة : وإيران ألثيوبيا والتقييم المسح بعثة تقرير )4(
 .448ص دولية، ومشكالت قضايا

 .188ص المتحدة، الواليات سياسة : وإيران ألثيوبيا والتقييم المسح بعثة تقرير) 5(

 .448ص دولية، تومشكال قضايا: وآخرون توفيق، حصو،) 6(

 .188ص المتحدة، الواليات سياسة : وإيران ألثيوبيا والتقييم المسح بعثة تقرير) 7(



 -145-

، )كيندي(م سلم دين رسك وزير الخارجية تقريرين ل1963عام) أبريل( نيسان 20وفي 
 البد أن الواليات المتحدة األمريكيةأن :  ذا شقين، األول الواليات المتحدة األمريكيةلخصا أسلوباً 

يع بما يكفي لالحتفاظ بتأييد الطبقات  على مسار سر)1(تستمر في تشجيع الشاه في ثورته البيضاء
البد لخبراء : الدنيا للنظام، ولكن بطيئاً بما يكفي لتجنب االنهيار االجتماعي أو االقتصادي، ثانياً 

 العمل مع إيران، لتحسين قدرة اإليرانيين على االنقضاض المضاد، الواليات المتحدة األمريكية
  .)2(رىوكذلك قدرات قوات الشرطة في المدن والق

الواليات المتحدة استمرار دعم ) كيندي(م، أكد 1963عام) نوفمبر(وفي تشرين الثاني 
الواليات  تكساس ب- إليران، في مالحظات أعد إللقائها في سوق تجاري في داالساألمريكية

من المساعدات العسكرية األمريكية ُأرسلت إلى تسع دول، % 70، التي أفادت أن المتحدة األمريكية
  .)3(ع تقريباً بالقرب من حدود الكتلة السوفيتية بما فيها إيرانتق

، إيران إلى جانب )الدعامة المزدوجة(بقيام فكرة ) كيندي(لكن بالرغم من تخطيط إدارة 
 مقترح من قبل خبير )4(السعودية؛ إال أنه فكر في األشهر السابقة على وفاته بجدية، في مشروع

؛ لتقوية القدرات األمريكية في الهندي والخليج والبحر )5(وسطالبيت األبيض لشئون الشرق األ
  .)6(األحمر؛ بهدف تأمين تدفق النفط إلى الدول الغربية، وتأمين مسار نقله عبر البحر األحمر

 ما " إلى البنتاجون، مع رسالة صغيرة) كيندي(بعد أن أثار اقتراح كومر اهتمامه حوله
 فكرة أن يكون لها أسطول في المحيط الهندي، كما أبلغ كومر ، راقت للبحرية األمريكية"رأيكم؟

ألنها تحقق لنا مصداقية في البحر األحمر والخليج الفارسي وإيران "، )سبتمبر( أيلول 6رئيسه في 
  .)7("ا، وذلك كله بثمن واحدوباكستان والهند وبورما وماليزيا واندونيسي

                                                        
 مدهش اقتصادي تطور إيران في حصل "قد أنه األمريكية هوفر مؤسسة عن الصادر األمريكي التقرير ذكر) 1(

 الجديـدة  المنـشآت  وأن إيـران،  في الواحد للفرد القائم القومي الناتجفي   اديازدو م،1977و 1963عام بعد
ـ . لو غـان، ..."(األلمنيـوم  ومصاهر الديزل ولموتورات للسيارات ومعامل الفوالذ، مصانع تضم  ، .هـ

 ).13ص ،)7(إستراتيجية دراسات المتحدة، الواليات مخططات في األوسط الشرق : بيتر ودويجنان،

 .373ص األمريكي، االستشراق : دوجالس ليتل،) 2(

 .188ص المتحدة، الواليات سياسة : وإيران ألثيوبيا والتقييم المسح بعثة تقرير) 3(

   :بقوله م1963عام) يونيو (حزيران 19 في كومر أشار) 4(
 عنـصر  كيندي يقدم أن يمكن الهندي، المحيط إلى الباسفيك غرب من بحرية مهام قوة نشر إعادة طريق عن"

. "الحاجـة  عنـد  مـؤثر  نحو على مساعدتهم، على قدرتنا دتؤك أكبر مصداقية ويظهر أمريكيا، ألصدقاء دعم
 ).254ص األمريكي، االستشراق : دوجالس ليتل،(

 ليتـل، ( .الوقت ذلك في األوسط الشرق لشئون األبيض البيت خبير )Robert komer (كومر روبرت كان) 5(
 .)253ص األمريكي، االستشراق : دوجالس

 .349ص األمريكية، اإلمبراطورية : طاهر شاش،؛ 253ص ي،األمريك االستشراق : دوجالس ليتل، )6(

 .254ص األمريكي، االستشراق : دوجالس ليتل،) 7(
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  ) :1969-1964( الرئيس جونسون نشأة مبدأ الدعامة المزدوجة في عهد: ثالثاً 
واجه الرئيس جونسون منذ بداية توليه الحكم، اإلجراءات الفعلية لالنسحاب البريطاني، التي 

  .كان لها أثرها في تغيير السياسة األمريكية ألولوياتها، ونشأة مبدأ الدعامة المزدوجة الفعلية
  :يطاني من الخليج في عهد جونسون  االنسحاب البر-1

أربعة ) 54(م، عندما قدم 1966 بريطانيا إجراءاتها الرسمية باالنسحاب في عام بدأت
وخمسون نائباً عمالياً اقتراحاً إلى هارولد ولسون رئيس الوزراء، نادى بتصفية القواعد البريطانية 

مليون جنيه ) 317(م، وذلك بحجة أن تلك القواعد تكلف 1970شرق السويس في موعد أقصاه عام
  .)1(مليون )600(بينما تبلغ أرباح بريطانيا من استثماراتها في آسيا سنوياً، 

م، كشفت بريطانيا عن ورقة بيضاء، ذكرت فيها العجز 1966عام) فبراير( شباط 22في و
 الرئيس )2(الناشئ في الموازنة وهبوط قيمة اإلسترليني، كما أبلغ رئيس الوزراء هارولد ويلسون

ألبيض قبل شهرين، أنها تستعد للتخلي عن مستعمرتها في عدن جونسون في اجتماع في البيت ا
  .)4()3(جنوب شرق السعودية، وأنها تبحث عن وسائل لتخفيف الوجود البريطاني في الخليج

  تشرين ثان18ٍفي ثم استمر الدور البريطاني في المنطقة باالنحسار، واتجهت بريطانيا 
؛ في محاولة لعالج  تقريباً%15سترليني بنسبة  قيمة الجنيه اإلإلى خفضم 1967عام) نوفمبر(

  .)5(ميزان المدفوعات

                                                        
 .365ص السياسية، التيارات : صالح العقاد،) 1(

 حياتـه  ويلـسون  بدأ بريطانيا، وزراء ورئيس البريطاني، العمال حزب زعيم) : م1916(ويلسون هارولد) 2(
 فـي  اسـتقال  ثم للتجارة، وزيراً عامين بعد ليصبح م،1945عام في العموم مجلس في عمالي كنائب السياسية

 األزمـة  ويلـسون  واجـه  م،1963عـام  انتخابات كسب لحزبه، المالية السياسة على احتجاجاً م؛1951عام
 العمـال  حزب خسارة إلى األزمة أدت وقد المشتركة، األوروبية السوق دخول ومشكلة الداخل في االقتصادية

 بريطانيـا  متاعـب  أن إال م،1974عـام  فـي  الحكم إلى حزبه إعادة استطاع ثم م،1970عام في نتخاباتلال
 الوهـاب،  عبـد  الكيـالي، . (م1976عـام  في والوزارة الحزب رئاسة عن التخلي إلى اضطرته االقتصادية

 ).365ص ،7ج السياسة، موسوعة: وآخرون

رين وأبو ظبي وقطر ودبي ترغب في بقاء بريطانيـا وكـانوا            كانت الدول الصغيرة المنتجة للنفط مثل البح      ) 3(
 مليون دوالر كتكاليف تقديرية سـنوية لبريطانيـا فيمـا يخـتص       40 إلى   35راضين عن دفع ما يقرب من       

إال انه في الجانب اآلخر كانت الدول العظمى فـي          ، بمستلزمات الجيش البريطاني المتواجد في تلك المناطق        
  . إيران والعراق والسعودية ترغب في انسحاب بريطانيا بكرامتها: هي مجال إنتاج النفط، و

(Kuniholm, Bruce R. : Great Power Rivalry and the Persian Gulf , P. 49). 
 .255ص األمريكي، االستشراق : دوجالس ليتل،) 4(

 ،12م، مـج  1967عام)نوفمبر(تشرين ثانٍ    18بتاريخ  ) 279(وثائق وزارة الخارجية األمريكية، وثيقة رقم      )5(
 .585، 584ص
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فاجأ وزير المالية البريطاني الحكومة بحقائق، أن بريطانيا ) ديسمبر( كانون أول 20 وفي 
ثالثمائة مليون جنيه من الموازنة، فإنها ستكون وصلت إلى نقطة الهزيمة على ) 300(إذا لم تقتطع 

ووزير الخارجية ) ويلسون(م، توصل 1968عام) يناير( كانون الثاني 3طريق االقتصاد، وفي 
 إلى أن الطريقة الوحيدة النجاز التخفيضات الكبيرة )George Brown()1(البريطاني جورج براون 

بالنسبة لبريطانيا تقليل الخسائر شرقي السويس، وعدم البقاء في الخليج العربي، بعد االنسحاب من 
أي سحب القوات البريطانية وتخفيف تواجدها العسكري في المنطقة الممتدة من ، )2(الشرق األقصى

، وأن تُعد اإلدارات المحلية المعنية لحماية منشآتها )3(السويس إلى دييغوغارسيا في المحيط الهندي
 بعد ذلك بأسبوع؛ إلبالغ إدارة الواليات المتحدة األمريكيةالنفطية األجنبية، وقد زار جورج براون 

  .)4(جونسون بذلك

م، أعلنت الحكومة العمالية البريطانية قرارها، 1968عام)يناير(كانون الثاني 16وفي 
  .  )5(م من المنطقة، وأنها لم تعد تمتلك اإلمكانات الخاصة للبقاء هناك1971باالنسحاب قبل نهاية عام

  
  :اب البريطاني الموقف األمريكي بعد إعالن االنسح -2

مهامه كرئيس أولى تركيز السياسة األمريكية بصفة عامة، لمنطقة منذ تولى جونسون 
 في حرب فيتنام، وكان من بين الخسائر الواليات المتحدة األمريكيةجنوب شرق آسيا، وأدخل 

 هناك، التحول عن بذل جهود ايجابية الواليات المتحدة األمريكيةالتي ال تحصى بسبب تورط 
  .)7() 6(اهل إلى حد ما منطقة الشرق األوسط، وتجطلضمان استقرار الشرق األوس

                                                        
 وزيـراً  عـين  وزاريـة،  مناصب عدة تقلد العمال، حزب من بريطاني سياسي) : م1914( براون جورج) 1(

 فـي  المنصب ذلك من استقال ثم للخارجية، وزيراً ثم العمالية، ويلسون حكومة في م،1964عام في لالقتصاد
 الوهـاب،  عبد الكيالي،. (فشل ولكنه العمال، حزب رئيس بمنص تولي حاول ثم م،1968عام) مارس( آذار

 ).509ص ،1ج السياسة، موسوعة وآخرون،

 .257ص األمريكي، االستشراق : دوجالس ليتل،) 2(

 .135ص العربية، الجزر : حسن محمد العيدروس،) 3(

 .258-257ص األمريكي، االستشراق : دوجالس ليتل،) (4

(5) Kuniholm, Bruce R. : Great Power Rivalry and the Persian Gulf , P. 49.  
 حيـث  من لهم يسمح ولم ،العسكريين، المستشارين خالل من فيتنام بمساعدة كيندي عهد في أمريكيا اكتفت) 6(

 بـأن  األمريكي الكونجرس من موافقة أحرز السلطة، جونسون الرئيس تولى حين لكن بأنفسهم، بالقتال المبدأ
 المباشـر،  العـسكري  بالتدخل وإنما العسكريين، المستشارين بواسطة ذلك يكون ولن فيتنام في أمريكيا تدخل

؛ 308، ص 1مذكرات كيـسنجر، ج   : كيسنجر، هنري   . (هناك األمريكيين الجنود أعداد ازدادت لذلك ونتيجة
 ).121-120ص ،2ج الدبلوماسي، التاريخ. : ب.ج دروزيل،

 .366ص الخليج، أمن : محمد ظافر العجمي،؛ 88ص الخليج، حراس.: أ مايكل بالمر،) 7(
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) جونسون(إدارة ) جورج براون(عندما أبلغ م 1968عام) يناير( كانون الثاني 11وفي  
، بقرار انسحاب بريطانيا، لم يكن رد فعلها ايجابياً بقرار للواليات المتحدة األمريكيةأثناء زيارته 

 وزير ، حيث أجابم1971عام ) مارس(رآذااالنسحاب البريطاني المتوقع من الخليج في 
، وكان "يد أولوياتنالقد أخطأنا في تحد: "   بقوله)Dean Rusk(راسك  ديناألمريكيالخارجية 

  .)1("كونوا بريطانيا... استحلفكم باهللا: " يتوسل بقوله

 باالنسحاب من منطقتها بمثابة صدمة، ولم يلقَ ترحاباً 1968شكل إعالن بريطانيا عام 
نطن، التي اعتمدت بشكل كلي على التواجد البريطاني في المنطقة كشريك مكمل في واش

  . )2(إلستراتيجية احتواء االتحاد السوفيتي، بدءاً بقناة السويس حتى جزيرة ملقا

 صعوبة في مواجهة القرار البريطاني باالنسحاب، الواليات المتحدة األمريكيةوواجهت 
  : ا للتعامل معه وظهر ذلك من خالل ما يلي وقد أعلنت لبريطانيا عدم استعداده

إن ما كان مطلوباً هنا كان يصل إلى : "ضبه في لقائه مع براون بقوله حديث رسك وغ  - أ
الواليات درجة انسحاب بريطانيا من الشئون العالمية، والبد من أن يعرف براون أن 

 .)3(" لم تستطع ولن تستطيع أن تمأل الفراغالمتحدة األمريكية

أنا آسف لشعور : ")John Mansfield (مانسفيلد  جون أحد أعضاء مجلس الشيوخ حديث  - ب
البريطانيين أنهم مجبرون على اتخاذ تلك الخطوة؛ ألنه سيطلب منا أن نمال الفراغ، وال 

 .)4(" أدري كيف سنقوم بهذا العمل؟، ألني ال أظن بأن لدينا الرجال، أو الموارد له

: م بقولهم1968عام) سبتمبر( أيلول ين البريطانيين في حديث مستشاري جونسون للمسئول  - ت
إذا بدأ الوضع بالتدهور بالفعل فإن الواليات المتحدة األمريكية، وكل من يهمه األمر، "

 .)5("سوف يتجه نظره إلى البريطانيين 

لم : "م بقوله 1968عام) يناير( كانون الثاني 24حديث وزير الخارجية األمريكي رسك في   - ث
 أية خطط للتعامل مع ذلك الوضع، بشكل عام، أو الواليات المتحدة األمريكيةيكن لدى 

 .)6("بشكل خاص

                                                        
 ،12م، مـج  1968 عـام  )يناير(كانون ثانٍ    11بتاريخ  ) 288(وثائق وزارة الخارجية األمريكية، وثيقة رقم      )1(

 .608، 603ص
 

(2) Sick,Gary:The Middle East and the United States, P. 278.  
 .258ص األمريكي، االستشراق : دوجالس ليتل،) 3(

 .144ص العربي، الخليج : محمد بن خالد القاسمي،) 4(

 .260ص األمريكي، االستشراق : دوجالس ليتل،) 5(

 .309ص الخليج، أمن : محمد ظافر العجمي،) 6(
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لكن يمكن تفسير القلق األمريكي، وتصريحات اإلدارة األمريكية بعجزها عن 

  : السيطرة على المنطقة بعد االنسحاب البريطاني بما يلي 
ألن اهتمام الرئيس جونسون كان  في مناطق أخرى؛ الواليات المتحدة األمريكيةانشغال   - أ

 .)2) (1(متمركزاً على األحداث في الهند الصينية
 .)3(األمريكية عالقة في فيتنام وجنوب شرق آسيا القوات حيث لحظة، أسوأ في اإلعالن جاء  - ب

ومع ذلك فإن قرار االنسحاب البريطاني، تضمن بصورة واضحة أن الجيوش لن تجلو 
  .)4(إال بعد أربع سنوات

 يمكنها أن تقوم بالتخطيط لذلك االنسحاب، الواليات المتحدة األمريكية يعني أن وذلك
  : وترتيب أوضاعها بما يتناسب والدور الجديد لها في المنطقة لما يلي 

 على علم بانحسار الدور البريطاني منذ إدارة الواليات المتحدة األمريكيةإن إدارة   - أ
 .أيزنهاور

انحسار الدور البريطاني، منذ الورقتين التي تم دراستهما في  أكدت )5(التقارير األمريكية  - ب
 .عهد أيزنهاور

إن إدارة جونسون خططت لذلك االنسحاب منذ بداية مؤشرات االنسحاب، ومنذ زيارة الملك   - ت

                                                        
 احتل الثانية العالمية الحرب وخالل وكمبوديا، والوس فيتنام : هي مناطق ثالث الصينية الهند منطقة شملت) 1(

 تعرف وطنية فيتنامية مجموعة أصدرت للمنطقة الفرنسيين استعادة قبل م1945 عام وفي ،المنطقة اليابانيون
 منـة  الفيـت  انتـصار  حتـى  بـذلك،  االعتـراف  الفرنسيون رفض وقد باالستقالل، إعالناً) منة فيت (باسم
 االتفاق وتم والوس، وكمبوديا فيتنام استقالل على فرنسا وافقت بسويسرا، عقد دولي مؤتمر وفي م،1954عام

 للـشيوعية  منـاهض  لحاكم يخضع وجنوبي منة، الفيت لسلطة يخضع شمالي شطرين، إلى فيتنام تقسيم على
 تمهيـداً  م؛1956عـام  فـي  فيتنام شطري لتوحيد حرة انتخابات إجراء على االتفاقية ونصت فرنسا، تدعمه

 ضـد  العـصابات  حـرب  وانطلقـت  فيتنام، لتوحيد انتخابات إجراء رفضت الجنوبية فيتنام لكن الستقاللها،
نوار، عبد العزيز سليمان، وجمـال    . (حربها في الجنوبية فيتنام أمريكيا وساعدت الجنوبية، فيتنام في الحكومة

 ).252ص المتحدة، الواليات تاريخ: الدين، محمود محمد 

 .89ص الخليج، حراس.: أ مايكل بالمر،) 2(

(3) Sick,Gary:The Middle East and the United States, P. 278.  
 .227ص العظمى، الدول تدخل : بيتر مانغولد،) 4(

أكد تقرير السفارة األمريكية في إيران على أن انتهاء الدور البريطاني في المنطقـة سـينتهي فـي العقـد                    ) 5(
 ،12م، مـج  1958) مـايو ( أيار   29بتاريخ  ) 235(وثائق وزارة الخارجية األمريكية، وثيقة رقم     . (الستينات

 ).552-551ص



 -150-

م، حيث طلب 1966عام) يونيو( في حزيران للواليات المتحدة األمريكية )1(السعودي فيصل
؛ لملء الفراغ الذي سيتركه البريطانيون، وبعد أن ألمح جونسون المساعدة من السعودية

فيصل إلى أن ذلك يتطلب تطوير المملكة لترسانتها، وافق جونسون على بيع عتاد عسكري، 
 .)2(ووعده بمساعدة عسكرية ضخمة، وبدأ بذلك تعاون أمني بين الدولتين

بريطانيا على وعد  كانت تحاول الحصول من الواليات المتحدة األمريكيةلكن يبدو أن 
 أن بريطانيا رعت المصالح األمريكية والغربية، دون أن تتكبد السيمابالبقاء مدة أطول في المنطقة، 

  . أي جنود أو نفقات مقارنة ببريطانياالواليات المتحدة األمريكية
  

  : المزدوجة في عهد إدارة جونسون سياسة الدعامة -3
البريطاني السريع من قواعدها في كل الشرق مصراً على أن االنسحاب ) جونسون(كان 

األقصى والخليج العربي سوف تنجم عنه مشكالت خطيرة ألمن العالم الحر بأسره، لذا ناشد 
أن يؤجل أي خطوات نهائية شرقي السويس إلى أن يتم عمل ترتيبات أخرى أكثر ) هارولد ويلسون(

  .)3(استقراراً

 أن تتخذ سياسات لمأل الفراغ، الذي حدة األمريكيةالواليات المتولكن بصفة عامة كان على 
للواليات سينشأ عن االنسحاب البريطاني، ومن ثم المحافظة على أمن الخليج العربي، الذي يعني 

 أمن منابع النفط وخطوط اإلمداد التي تمثل أساس الحياة للدول الغربية المتحدة األمريكية
لبريطاني تزامن مع احتماالت نضوب احتياطي النفط ، السيما أن قرار االنسحاب ا)4(وحلفائها

 المتزايد على نفط الشرق األوسط، الواليات المتحدة األمريكيةاألمريكي واستنزافه السريع، واعتماد 
، وقد بدأ التخطيط في كيفية م1967إلى جانب التطورات على الساحة الدولية عقب حرب عام

  .)5(التعامل مع ذلك القرار
                                                        

 فـي  والده ندبه العزيز، عبد الملك لوالده الثالث االبن) : م1975-1906)(سعود آل(العزيز عبد بن فيصل) 1(
 اعترفـت  التـي  جـدة،  معاهدة على بالتوقيع انتهت التي بريطانيا، مع مباحثات في عنه لينوب م؛1927عام

 فـي  سـعود  الملـك  أخيـه  وفاة بعد السعودية على ملكاً تُوج العزيز، عبد الملك بحكومة بمقتضاها بريطانيا
: وآخرون الوهاب، عبد الكيالي،. (عنها يكشف لم لدوافع م،1975عام في أسرته أفراد أحد قتله م،1964عام

 ).281-280ص ،4ج السياسة، موسوعة

 .17ص األمريكي، السالم.: أ برادلي تاير،؛ 256ص األمريكي، االستشراق : دوجالس ليتل، )2(

، 12م، مـج  1968عـام ) يناير( كانون ثانٍ    15بتاريخ  ) 290(ثائق وزارة الخارجية األمريكية، وثيقة رقم     و )3(
 .611، 609ص

 .138ص ،3ج العربية، الجزر : حسن محمد العيدروس،) 4(

 ؛254ص األمريكيـة،  الـسياسة  : حمـد  سحيم منى ثاني، آل؛  60ص األمريكية، السياسة : زهير شكر، )5(
 .144ص ،3ج العربية، الجزر : حسن محمد العيدروس،
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 عام) يناير( كانون الثاني 16 يوم إعالن بريطانيا العالم بقرارها في لذلك في نفس
 الرئيس جونسون أن مجلس األمن بدأ )Eugene Rostow()1( م، أبلغ يوجين روستو1968

يفكر في إمكانية قيام الدول في الشرق األوسط وجنوب شرق آسيا بملء الفراغ الناجم عن 
، وكان الموقف في الخليج قد اليات المتحدة األمريكيةالوانسحاب بريطانيا، وذلك بتشجيع من 

، للواليات المتحدة األمريكيةأصبح واضحاً؛ ألن إيران والسعودية كانتا غنيتين وصديقتين بالنسبة 
ومستعدتين للقيام بأدوار واسعة في الدفاع اإلقليمي، ولكنهما كانتا على غير دراية باألسلوب، 

 وباعتهم أسلحة، الواليات المتحدة األمريكيةوالسعوديين لو شجعتهم واعتقد روستو أن اإليرانيين 
  .)2(يمكن أن يقوموا بالدور، وملء الفراغ الذي سيخلفه رحيل بريطانيا من الشرق األوسط

كذلك أكدت الدراسة التي قام بها مجلس األمن القومي، على خصوصية دور إيران 
  .)3(على إيران كدعامة أولى في المنطقةوالسعودية في السياسة األمريكية، وتركيزها 

لكن ازداد األمر تعقيداً بالنسبة لإلدارة األمريكية، بعد قيام االتحاد السوفيتي في آذار 
م، بنشر أسطوله في المحيط الهندي بعد إعالن القرار البريطاني، إضافة إلى 1968عام) مارس(

  .)4(نتائج حرب فيتنام

، الذي اعتقد هو اآلخر )رستو( مقترح مجلس األمن وعلى) جونسون(لذلك وافق الرئيس 
أن باستطاعة إيران ملء الفراغ الذي سوف تتركه بريطانيا في الشرق األوسط، بعد انسحابها من 

بسرعة على طلبات الملك فيصل من السالح، والطلب األخير للشاه ) جونسون( وافق كما ،)6)(5(الخليج
 مليون 336.2ية العسكرية اإليرانية تتضخم، وارتفعت من بشراء معدات عسكرية، وبدأت الميزان

  .)7(1969 مليون دوالر عام536.9 ثم إلى م،1968عام دوالر  مليون465.7 إلى م1967عام دوالر
  

                                                        
 وشـقيق  ،)جونـسون  (الرئيس عهد في السياسية للشؤون األمريكية الخارجية وزراة وكيل : روستو يوجين) 1(

  .األمريكي القومي األمن مستشار روستو، والت
(Schoenbaum, David : The United States and the State of Israel, P. 151-152). 

 .258ص األمريكي، االستشراق : جالسدو ليتل،) 2(

 .259ص األمريكية، السياسة : حمد سحيم منى ثاني، آل) 3(

 .88ص الخليج، حراس.: أ مايكل بالمر،) (4

 ايجابيـاً  الصداقة تلك وانعكست كيندي، للرئيس نائباً جونسون كان منذ متينة صداقة بالشاه جونسون ربطت) 5(
 إيران جونسون وصف م1964عام) يونيو (حزيران في ألمريكيا للشاه يارةز ففي البلدين، بين العالقات على
 ).35ص األمريكية، الخارجية السياسة : إبراهيم آمنة القرم،. (األوسط الشرق في بقعة ألمع "بأنها

 .41ص المتحدة، والواليات إسرائيل : سليم أحمد البرصان،) 6(

 .90ص والعمامة، التاج بين إيران : أحمد مهابة، ؛260ص األمريكي، االستشراق : دوجالس ليتل،) (7
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  :مزدوجة إيران والسعودية في ظل مبدأ الدعامة ال: رابعاً 
 وقد استغلت كانت إيران والسعودية ضمن األسس التي قامت عليها الدعامة المزدوجة،

الدولتان االنسحاب البريطاني والخطط األمريكية لالنسحاب، ونشأة مبدأ الدعامة المزدوجة في 
عهد الرئيس جونسون؛ لتحقيق مصالحها خاصة إيران، التي عدت التسليح العسكري اإليراني 

  .من أساسيات الدور اإليراني في المنطقة
  :لعسكري اإليراني  على التسليح اأثر االنسحاب البريطاني -1

م، راود القلق شاه 1966عام) فبراير(منذ إعالن بريطانيا الورقة البيضاء في شباط 
إيران مثل الملك فيصل وليندون جونسون؛ ألن بريطانيا ستنسحب في نهاية األمر من الخليج، 

الشاه ، كذلك كان )1(وكان السوفييت وعمالؤهم من العرب على استعداد لملء الفراغ البريطاني
أكثر المرشحين حماسة لخالفة بريطانيا، ليكون شرطي المنطقة، ويطمع بالجمع بين ثروة بالده 

خاصة " الشرطي الجديد لمنطقة الخليج"النفطية الهائلة والسالح األمريكي، وتظاهرت إيران بأنها 
   .)2( أنها لن تحل محل بريطانيا في المنطقةالواليات المتحدة األمريكيةبعد إعالن 

الواليات المتحدة م، أصر الشاه أن تبيعه 1966عام) يوليو(لذلك بحلول منتصف تموز 
والعراق )  3(مثلما وعد االتحاد السوفيتي مؤخراً كالً من مصر) F-4( سرب فانتوم األمريكية
خمسين مليون دوالر، فقد ) 50(، وبالرغم من أن ثمن الصفقة وصل إلى )MIG-21(بطائرات 

 ، ذكر)Walt W.Rostow()4(الً على ميزانية إيران، فإن وولت دبليو روستو شكل عبئاً ثقي
جونسون أنه بانسحاب بريطانيا من جنوب الجزيرة العربية، وبضرورة التمركز في الخليج، وبتورط 

 في فيتنام، الذي يتصاعد على نحو سريع، فإن تقوية ترسانة الشاه أفضل الواليات المتحدة األمريكية
  .)5(رة باالتفاق عليها؛ لتقوية دفاع الشرق األوسطوسيلة جدي

                                                        
 .256ص األمريكي، االستشراق : دوجالس ليتل،) 1(

(2)Ward ,Steven R.: Immortal: A Military History of Iran, P. 194.  
 بمـصر،  الناصـر  عبد في ممثلة العربية، القومية من ودولته حكمه على قادم الخطر أن أيضاً الشاه اعتقد) 3(

 حمايتـه  بل فحسب، اإليراني والنفط الشاه نظام حماية ذلك في ذريعتها تكن ولم إيران، على أمريكيا وركزت
 كـان  مما أكثر الناصرية خطر ضد موجهاً اإليرانية اإلستراتيجية تركيز أن وبدا الناصرية، مصر من أيضاً

 المسلحة قواتها من األكبر القسم انإير سحبت أن المصادفات قبيل من يكن ولم السوفيتي، الخطر ضد موجهاً
 ألمريكيـا  وكان العربي، الخليج منطقة إلى لتوجهها السوفيتي؛ االتحاد مع الحدود مناطق من م،1967عام في

 فـي  الخارجيـة  العالقـات  لجنة عن بيان كشفه الذي النحو على إيران، على الخطر مصادر تحديد في دور
 تكـون  ال بحيث قوية دفاعية بقدرة تحتفظ أن إيران على أن: " ذكر حيث م،1968عام األمريكي الكونجرس

 يمكـن  والتي راديكالية، األكثر العربية الدول من أي أو العراق أو سوريا أو المتحدة العربية للجمهورية هدفاً
  ".المطامع بعض لديها يكون أن
 ).64 -63ص األوسط، الشرق يابان إيران : سمير ؛كرم،309ص الخليج، أمن : محمد ظافر العجمي،(

 وكيـل  روستو يوجين وشقيق ،)جونسون (الرئيس عهد في األمريكي القومي األمن مستشار: روستو وولت )4(
  .السياسية للشؤون األمريكية الخارجية وزراة

(Schoenbaum, David : The United States and the State of Israel, P. 151-152). 
 .256ص األمريكي، قاالستشرا : دوجالس ليتل،) 5(
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كذلك حذرت وكالة المخابرات األمريكية البيت األبيض من عدم بيع أسلحة للشاه؛ ألن 
م، عندما تمت اتفاقية 1964، مثلما حدث عام)1(ذلك من شأنه أن يدفع إيران نحو السوفييت

مائة ) 110(سلحة ومواداً أخرى بقيمة إيرانية مع االتحاد السوفيتي، اشترت إيران بموجبها أ
م 1964عام) يوليو(وعشرة ماليين دوالر، وقد أوضحت المذكرة األمريكية اإليرانية في تموز 

  .)2(ذلك االتفاق

حيث فرضت اإلدارة األمريكية القيود على التسليح اإليراني، منها االستعداد الستقبال 
الواليات المتحدة في أي وقت تشعر فيه الوجود األمريكي من باكستان؛ ليحل في إيران 

 الواليات المتحدة األمريكية بضرورة االنتقال فوراً، وقد ربط الشاه موافقته بسماح األمريكية
تزويده بمزيد من األسلحة، أو اللجوء إلى السوفييت، لكن جونسون رفض، وكتب مغرياً له 

لسوفييت، فطالب الشاه بأسعار بسربين من الطائرات، إذا صرف النظر عن خطط التقرب من ا
  . )3(أقل للطائرات، وأن تسلم في وقت أسرع؛ كي يتخلى عن شراء معدات دفاع جوي سوفيتية

 للحصول على السالح، الواليات المتحدة األمريكيةكما مارس الشاه أيضاً ضغوطاً على 
ح الشاه لوايزمن م، حيث وض1966عام) مايو( أيار 25 لطهران في )4(أثناء زيارة حاييم وايزمن

: " نية إيران التوجه لالتحاد السوفيتي، آمالً أن يصل كالمه إلى مسامع اإلدارة األمريكية بقوله 
إنه إذا لم تكن واشنطن سخية معه، فإنه قد يشتري األسلحة السوفيتية، على غرار تسليح سالح 

اعترف له بأن سالح الجو ، لكنه "من إنتاج الصين الشعبية) 19-ميغ(الجو الباكستاني بطائرات 
اإليراني سيواجه صعوبة في استيعاب الطائرات السوفيتية، وأنه الزال يفضل السالح األمريكي، 
لكن كل شيء يتوقف على استجابة واشنطن المالية، وكان واضحاً أن الشاه قصد الضغط على 

  .)5(؛ لكي تستجيب لطلباتهالواليات المتحدة األمريكية

                                                        
 .35ص األمريكية، الخارجية السياسة : إبراهيم آمنة القرم،) 1(

 .189ص المتحدة، الواليات سياسة : وإيران ألثيوبيا والتقييم المسح بعثة تقرير) 2(

 .311-310ص الخليج، أمن : محمد ظافر العجمي،) 3(

 مـن  وكـان  روسيا، في ولد ،)إسرائيل (لدولة رئيس وأول كيميائي وعالم صهيوني زعيم : وايزمن حاييم) 4(
 الـصهيوني  المـؤتمر  فـي  الديمقراطي الجناح زعماء ومن الحركة، بداية منذ النشيطة الصهيونية العناصر
 ،7ج الـسياسة،  موسوعة وآخرون، الوهاب، عبد الكيالي،. (العملية الصهيونية انتهاج إلى دعا الذي السادس،

 ).255-254ص

 .85ص ،2ك اإليراني، المثلث:  شموئيل سيجف،) 5(
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م، لم يوافق جونسون على بيع الفانتوم إليران التي 1966عام) أغسطس (لذلك في أوائل آب
مائتا مليون دوالر؛ ) 200(فحسب، بل قدم قرضاً بما قيمته ) يوليو(طلبها الشاه في منتصف تموز 

  .)1(لتمويل مشتريات إيران من السالح مستقبالً

ها لم تمنعه في كانون الثاني ؛ إال أنللواليات المتحدة األمريكيةومع ذلك ورغم تعهدات الشاه 
 عام) فبراير(، فعقد صفقة أسلحة في شباط )2(شراء معدات عسكرية سوفيتية من م،1967عام )يناير(

مائة وعشرون مليون دوالر، مقابل تصدير الغاز اإليراني ) 120( قيمتها السوفيتي االتحاد مع م،1967
م، عندما 1966 و1965مع السوفييت منذ عامي السيما أن الشاه كان على تواصل  السوفيتي، لالتحاد

  .)3(زار موسكو وأوروبا الشرقية، في إطار التقرب إلى السوفييت، والحصول على األسلحة

 واالتحاد الواليات المتحدة األمريكيةاستخدم الشاه سياسة متوازنة في عالقاته الخارجية مع 
غم المساعدات العسكرية األمريكية، السوفيتي؛ للحصول على األسلحة، وتعاون مع السوفييت ر

  .ووعوده لهم بعدم التعاون مع السوفييت

كان الشاه الوحيد الذي استطاع في عهد : "  في مذكراته )4(وفي ذلك قال فريدون هويدا
أن يتجاوز القاعدة، ويتعامل مع الروس واالنجليز لشراء األسلحة، والدليل على ) جونسون(رئاسة 

، لم تكن أبداً على المستوى المطلوب مائة في )5(حزب الديمقراطي األمريكيذلك أن عالقته مع ال
المائة، حيث تردد في األوساط المختلفة أيضاً أن الشاه وجه االنتقادات في محافله الخاصة، خالل 

  .)6("فترة رئاسة الديمقراطيين 

                                                        
 .256ص األمريكي، االستشراق : دوجالس ليتل،) 1(

 .311-310ص الخليج، أمن : محمد ظافر العجمي،) 2(

 ،E-4م، مـج 1961 عـام ) ينـاير (كانون ثانٍ   10بتاريخ  ) 1(وثائق وزارة الخارجية األمريكية، وثيقة رقم      )3(
  .12، 1ص

 .89ص عمامة،وال التاج بين إيران : أحمد مهابة،

 الـوزراء  رئـيس  وشقيق اإليرانية، الخارجية وزارة رجال وأحد متوسطة، عائلة من ولد : هويدا فريدون) 4(
 التاريخيـة،  الموسوعة :مسعود ؛الخوند،93ص الخليج، حراس.: أ مايكل بالمر،. (هويدا عباس أمير اإليراني

 ).230ص ،4ج

 الحـزب  إلـى  جذوره تعود أمريكيا، في الرئيسيين السياسيين نالحزبي أحد : األمريكي الديمقراطي الحزب) 5(
 العبيـد  تحرير مسألة حول الحزب انقسم وقد ،)م1809-1801(أمريكيا ترأس الذي الجمهوري، الديمقراطي

. روزفلت قيادة تحت األولى المكانة استعاد أنه إال الجمهوري، الحزب خصمه أمام السياسية األرجحية وخسر
 )303ص ،2ج السياسة، موسوعة: وآخرون الوهاب، عبد الكيالي،(

 .93ص الخليج، حراس.: أ مايكل بالمر،) 6(
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تحقيق كذلك أظهرت المراسالت التي تمت بين الشاه وجونسون، مماطالت األخير في 
مطالب الشاه للسالح؛ ألنه رأى ضرورة إعادة دراسة المتطلبات اإليرانية، ووجوب أن يذهب 

فقد ن، قتصادي، مع الحفاظ على أمن إيراالكم األكبر من مصادر الدخل في إيران إلى التقدم اال
اخلية  وإيران، أوضاع إيران الدالواليات المتحدة األمريكيةكان من أسباب توتر العالقات بين 

الواليات المتحدة م، مما جعل 1965التي أظهرت ضعف الشاه، خاصة بعد محاولة اغتياله عام
 . )1 ( تعيد حساباتها في جعل استقرار إيران، يعتمد على حياة شخص واحداألمريكية

م ومؤشرات االنسحاب البريطاني التي أعطت دالئل جديدة، كان 1967لكن مع بداية عام
؛ )2(السعودية االضطالع بأدوارهما الجديدة كشرطة للمنطقة عاجالً قبل آجالًعلى كل من إيران و

بسبب إخالء القواعد البريطانية، ظهر التأييد األمريكي الكامل لتسليح إيران، من خالل تزويد 
، مع تشكيل فرقتي دروع )60/باتون م(أربعمائة وستين دبابة من نوع ) 460(الشاه بـ 

  .)3(الحي الجو والبحر اإليرانيين بصورة ملموسةجديدتين، وتعزيز قوة س

لذلك رأى البعض أن عهد جونسون، الوقت الذي أتاح للشاه بناء ترسانة أسلحة  ضخمة، 
، وأن جونسون عندما غادر البيت األبيض، كانت أسس إستراتيجية )4(أكثر من أي عهد آخر

الشرق األوسط كما هي، وكانت إيران  الجديدة؛ لضمان االستقرار في الواليات المتحدة األمريكية
والسعودية في الطريق التفاق خاص بمسئولياتها المشتركة في الخليج، وكميات من السالح 

  .)5 (األمريكي في الطريق إلى إيران والسعودية

وقد أكد ذلك حديث للشاه وإشارات تضمنت حديثه عن التسليح األمريكي إليران 
  .لمزدوجةوالسعودية ضمن مبدأ الدعامة ا

حيث ذكر السد المبني من ترسانة األسلحة األمريكية، وفي إشاراته عن التعاون مع الملك 
، كان مطروحاً للحديث في )الدعامتان(م، بين أن مبدأ نيكسون المسمى 1965السعودي في عام

  .)6(م1969 والمنطقة منذ أيام جونسون، لكنه لم يعلن إال في عامالواليات المتحدة األمريكية

                                                        
 .306ص الخليج، أمن : محمد ظافر العجمي،) 1(

 .257ص األمريكي، االستشراق : دوجالس ليتل،) 2(

 .84ص ،2ك اإليراني، المثلث : شموئيل سيجف،) 3(

 .301ص الخليج، أمن : محمد ظافر العجمي،) 4(

 .260ص األمريكي، االستشراق : دوجالس ليتل،) 5(

 .307ص الخليج، أمن : محمد ظافر العجمي،) 6(
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وقد قصد الشاه من وراء رفع مستوى قدراته العسكرية، قطع الطريق على أي محاولة 
أمريكية للحلول محل بريطانيا في الخليج؛ ألنه عارض مرابطة قوة الشرق األوسط التابعة لألسطول 

، وقد صرح في آذار )1 (األمريكي، التي عملت من البحرين منذ أواخر األربعينات في الخليج
م، أنه يعارض استخدام القوات األمريكية للمرافق البحرية في البحرين، بعد 1969 عام)مارس(

  .)2(م1971انسحاب القوات البريطانية في عام

م، أجاب عندما سئل 1972عام) يناير( كانون الثاني 29وفي مؤتمر صحفي عقده الشاه في 
ننا أعلنا منذ وقت طويل، أننا ال نود حسناً أنتم تعلمون أ: "عن الوجود األمريكي في البحرين قائالً 

أن نرى قوة أجنبية في الخليج العربي، سواء أكانت هذه القوة بريطانيا أم الواليات المتحدة األمريكية 
  )3 ("أم االتحاد السوفيتي أم الصين، فإن سياستنا لم  تتغير

م، 1968عام) ايرين( كانون الثاني 17ووجد الشاه في اإلعالن الذي أعلنته بريطانيا، في 
باالنسحاب من منطقة الخليج، المجال لتقوم إيران بدور الشرطي في المنطقة، خاصة بوجود دول 

، وأعلنت الحكومة اإليرانية فور صدور القرار )4(ضعيفة أو غير مستقرة في الجانب العربي
أن تهتم وبصورة البريطاني، بأن إيران دولة تتمتع بأعظم قوة في عموم الخليج، وأنه من الطبيعي 

 .)5(كبيرة باستقرار وأمن منطقة الخليج
  

  :ة في ظل مبدأ الدعامة المزدوجة عالقات إيران والسعودي -2
إزالة التناقضات بين إيران : كان مشروع الدعامة المزدوجة في عهد جونسون يعني 

إيران والملك ، حيث اختلفت المقومات الشخصية لكل من شاه )7( إلى أقصى حد ممكن)6(والسعودية
                                                        

 .93ص الخليج، حراس.: أ مايكل بالمر،) 1(

 .189ص المتحدة، الواليات سياسة : وإيران ألثيوبيا والتقييم المسح بعثة تقرير) 2(

 .93ص الخليج، حراس.: أ مايكل بالمر،) 3(

  ص ،E-4م، مج 1961 عام ) يناير(كانون ثانٍ    10بتاريخ  ) 1(رة الخارجية األمريكية، وثيقة رقم    وثائق وزا  )4(
1 ،12. 

 .232ص األمريكية، السياسة : حمد سحيم منى ثاني، آل) 5(

 في أكبر بدرجة السوفييت توغل بعد داالس أوضح كما م،1957عام منتصف منذ الوفاق لذلك أمريكيا سعت) 6(
 الـوزير  إجابة وفي الجهود، تلك أهمية حول) أرداالن (اإليرانية الخارجية وزير معه تفقوا األوسط، الشرق

 والتحسن التقارب مدى وعن اإليرانية، السعودية العالقات أحوال حول األمريكي الوزير تساؤل على اإليراني
 مـع  طيبة عالقات حقيقلت بجدية يسعون اإليرانيين أن : اإليراني الوزير أوضح العالقات، تلك في طرأ الذي

نوار، عبد العزيز سليمان، وجمال الـدين،       . (الشأن بذلك ايجابية خطوة من أكثر باتخاذ بالفعل وبدأ السعودية،
 ).240ص األمريكية، المتحدة الواليات تاريخ: محمود محمد 

، E-4م، مـج  1961م عـا  ) يناير(كانون ثانٍ    10بتاريخ  ) 1(وثائق وزارة الخارجية األمريكية، وثيقة رقم      )7(
 .12، 1ص



 -157-

، فيصل ملك السعودية عن بعضها، ناهيك عن التناقض والصراع العرقي بين الفارسيين والعرب
  . )1(وبالتالي عدت مهمة فائقة التعقيد، التي سيتم فيها إقناع القائدين للتعاون فيما بينهما

عودية، وإيجاد  إلى تسوية الخالفات القائمة بين إيران والسالواليات المتحدة األمريكيةسعت 
حالة من التفاهم المشتركة بصدد العديد من القضايا السياسية؛ ألن بقاء تلك الخالفات، يمثل من 

  .)2(وجهة النظر األمريكية فرصة سانحة للقوى المعادية للمصالح الغربية من النفوذ إلى المنطقة

عودي خالد بن م، دعا جونسون كالً من الشاه وولي العهد الس1968وفي نهاية خريف عام
، والوصول إلى )4(، لبحث قضايا الخليج األمنيةالواليات المتحدة األمريكية إلى )3(عبد العزيز

ترتيبات أمنية بين إيران السعودية، بحيث يشارك كال البلدين في الدفاع عن أمن منطقة الخليج 
سيترتب على االنسحاب  عزمه ملء الفراغ الذي للواليات المتحدة األمريكيةالعربي، وأعلن الشاه 

  .)5(البريطاني

 لحل نزاع بين إيران والسعودية حول حقوق الواليات المتحدة األمريكيةكما توسطت 
  .)6(التنقيب عن النفط البحري في الخليج العربي، الذي هدد بتوتر العالقات بينهما

ب الرئاسة، م، قبل تقلد الرئيس األمريكي الجديد نيكسون رسمياً لمنص1968وفي أواخر عام
، وحاول أثناء زيارته )7(بدأ الشاه حملة دبلوماسية أسفرت عن تسوية عدة قضايا معلقة مع السعودية

م إقناع السعودية بإقامة تنسيق عسكري أو حلف 1968عام) نوفمبر(للسعودية في تشرين ثاني 
، )8(تلك المفاوضاتدفاعي، بعد االنسحاب البريطاني، باإلضافة إلى إبالغهم باالهتمام األمريكي ب

وأصدر الشاه والملك فيصل بياناً مشتركاً خالل الزيارة، تحدث عن الصداقة العربية اإليرانية، 
  .)9(والتعاون العربي اإليراني في الخليج

                                                        
(1)DORON ,GIDEON :  Peace or Oil, P. 143. 

 .259ص األمريكية، السياسة : حمد سحيم منى ثاني، آل) 2(

 عين إخوته، من العديد بخالف السعودية في تعليمه وتلقى الرياض، في ولد) : م1913(العزيز عبد بن خالد) 3(
. م1975عـام ) مـارس (آذار في فيصل الملك اغتيال بعد السعودية المملكة حكم تولى فيصل، لشقيقه مساعداً

 ).602ص ،2ج السياسة، موسوعة : الوهاب عبد الكيالي،(

 .260ص األمريكي، االستشراق : دوجالس ليتل،) 4(

 العـرب  عالقات : حقي سعد توفيق،؛  138ص العربي، الخليج على الصراع : محمد الرحمن عبد النعيمي، )5(
 .89ص والعمامة، التاج بين إيران : أحمد مهابة، ؛39ص الدولية،

 .258ص األمريكي، االستشراق : دوجالس ليتل،) 6(

 .91ص الخليج، حراس.: أ مايكل بالمر،) 7(

 .299ص العربي، الخليج تاريخ : حسن محمد العيدروس،) 8(

 .91ص الخليج، حراس.: أ مايكل بالمر،) 9(
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االنسحاب البريطاني من المنطقة أسس لصياغة مبدأ الدعامة   مؤشراتوهكذا فإن
رجمة تلك السياسة، اعطاء إيران الدور عهدي كيندي وجونسون، وكانت ت منذ المزدوجة

واستغل الشاه حاجة ، أي أداء الدور الذي كانت تؤديه بريطانيا، العسكري للحفاظ على األمن
يراني؛ للوصول إلى مزيد من التسليح العسكري، وفي سبيل ذلك كان للدور اإلالسياسة األمريكية 

  .مستعداً للوفاق االيراني السعودي

دأ إعالناً أمريكياً لبداية انتهاء دور مبدأ ايزنهاور في المنطقة، ورسم  شكل ذلك المبكما
  .، السيما بعد التورط األمريكي في فيتنامبدائل أخرى للسياسة األمريكية
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  المبحث الثاني
 )الدعامة المزدوجة(السياسة األمريكية ومبدأ نيكسون 

)1969-1971(  
  : إعالن مبدأ نيكسون : أوالً 

 .مريكية قبل إعالن مبدأ نيكسوناألوضاع األ - 1

 .مبدأ نيكسون - 2
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  المبحث الثاني
 )دعامة المزدوجةال(السياسة األمريكية ومبدأ نيكسون 

)1969-1971(  
  

مبدأ الدعامة (مرحلة إعالن ) نيكسون(مع نهاية الستينات دخلت السياسة األمريكية بتولي 
، لذلك أطلق على مبدأ الدعامة المزدوجة مبدأ نيكسون، وشكل المبدأ بداية إعالن )المزدوجة

 األهداف األمريكية بوجه خاص  مبدأ جديداً في الشرق األوسط؛ لخدمةالواليات المتحدة األمريكية
  .والغربية بوجه عام، بعد االنسحاب البريطاني

وفي إطار ذلك المبدأ دخلت إيران مرحلة جديدة في السياسة األمريكية؛ لتقوم بدور فعال في 
  .في خدمة المصالح األمريكية) بشرطي الخليج(المنطقة، سمي 

  :إعالن مبدأ نيكسون  : أوالً
سوءاً بالنسبة للحكومة األميركية،  يزداد فيتنام في الموقف كان الحكم، إلى )نيكسون( وصل عندما

فخسارتها السياسية أخطر من خسائرها المادية، واقتنعت إدارة نيكسون أن االستمرار في تلك 
السياسة غير مجد؛ ألنها تحولت إلى عقدة فيتنام، التي ألقت بثقلها على البيت األبيض، والتي انطلق 

  .بدأ نيكسون، إذ حدد األسس الجديدة للسياسة األميركية في التعامل مع األحداث الدوليةمنها م
  : األوضاع األمريكية قبل إعالن مبدأ نيكسون -1

على أمل تقليل مخاطرة التورط ) يناير( كانون الثاني 20دخل نيكسون البيت األبيض في 
الواليات  محليين موالين للغرب، تقوم العسكري في العالم الثالث، وذلك باالعتماد على وكالء

، وتوافق معه الرأي السياسي الداخلي الالزم لمساندة دور )1( بتسليحهم وتمويلهمالمتحدة األمريكية
  .)2()إيزنهاور(العودة إلى انتهاج سياسات إدارة : أمريكي أكبر في الشرق األوسط، أي 

، ومراجعة )3(في فيتنام ط األمريكيكذلك طالب الرأي العام األمريكي ضرورة إنهاء التور
اإلدارة األمريكية ألسس سياستها الخارجية؛ بهدف التكيف مع التغيرات في العالم ومع الوقائع 

                                                        
 .260ص كي،األمري االستشراق : دوجالس ليتل،) 1(
 .90ص الخليج، حراس.: أ مايكل بالمر،) 2(
 العـسكرية  العمليـات  وتصعيد جهة، من فيتنام في الحقيقية خسائرها حجم إخفاء األمريكية الحكومة حاولت) 3(

 األمريكـي،  للمجتمـع  المفتوحة الطبيعة وبسبب ثانية، جهة من الفيتناميين بحق الجرائم من الكثير وارتكاب
 خـسائر  علـى  التستر األمريكية الحكومة بإمكان يكن لم الحرب، وتطورات األحداث بتغطية ةالصحاف وقيام

 مـصداقية  أخـذت  كما التزايد، في الشعبي الرفض أخذ الحقائق تكشف ومع طويلة، لمدة وفضائحها الحرب
ـ  إلـى  أدت التي التشريعات بسن األمريكي الكونجرس قام وقد التراجع، في التنفيذية السلطة  الحـرب،  افإيق

 فـي  أصـدر  الكـونجرس  ألن الكونجرس؛ مشاركة دون وإدارتها الحروب بدء على الرئيس قدرة وإضعاف
 الخارجية، أمريكيا سياسة : العزيز عبد محمد ربيع،. ()الحرب سلطات قانون (سمي بذلك، قانون م1973عام
 ). 79 -78ص
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وكانت قد تزايدت الضغوط على إدارة نيكسون؛ من جراء األعداد الكبيرة من القتلى ، )1( الجديدة
ت األمريكية في فيتنام أكثر من نصف مليون م وصل عدد القوا1969 ففي عاماألمريكيين في فيتنام،

ناهيك عن تنامي سخط ، )2(، وكانت تعد القوات الحليفة أكثر من سبعين ألفاً الذين القوا الموترجل
  .)3(وعدم رضا الشعب األمريكي تجاه االلتزامات التي أبدتها اإلدارة األمريكية تجاه الجهات األجنبية

 دوراً للواليات المتحدة األمريكيةأن :  التأكيد كيسنجر ونيكسونكذلك أراد كل من 
مركزياً في الشؤون الدولية، لذلك أصبحت هنالك حاجة إلى إستراتيجيات جديدة، وكما قال 

إن األعباء التي تواجه اإلدارة الجديدة كبيرة، ولذلك كان علينا إنهاء الحرب في : "كيسنجر الحقاً 
ارة التنافس العالمي مع االتحاد السوفيتي في ظل األسلحة وفي الوقت نفسه، أن نقوم بإد، فيتنام

النووية، وتنشيط تحالفنا مع الديمقراطيات الصناعية، وإدماج دول جديدة إلى توازن عالمي 
  .)4("جديد

  
  : مبدأ نيكسون -2

) ريتشارد نيكسون(هي التي أعدت مسودة االتفاق، فإن ) جونسون(بالرغم من أن إدارة 
سمه للمبدأ االستراتيجي األمريكي الجديد في الشرق األوسط، بعد فوزه في هو الذي أعطى ا

م، والذي يعزو فوزه إلى اإلحباط المتزايد؛ بسبب 1968عام) نوفمبر(انتخابات تشرين ثاني 
  .)5(حرب جونسون المكلفة وغير المجدية في فيتنام

ة حالة وهيئة العالم ، عندما قام كيسنجر بمناقش1969عام ) يناير( كانون ثاني 21وحتى 
) كيسنجر(مع نيكسون في البيت األبيض، لم يكن قد تمت بعد صياغة تلك السياسة، حيث واجه 

العديد من المشاكل، التي في مجملها ال تقل إلحاحاً عن مشكلة الحرب في فيتنام، ولكنه لم يصل 
هام جداً أن نميز بين من ال: "  لنيكسون )كيسنجر(وحسب قول ، )6(ابعد إلى حلول واضحة بشأنها

االضطراب الداخلي، الهجوم الخارجي من قبل قطر آسيوي مجاور، : ثالثة تعرض أمننا للخطر 
  . )7("وعدوان بقوة نووية

                                                        
 .59ص األمريكية، السياسة : زهير شكر،) 1(

 .314، ص1مذكرات كيسنجر، ج: ري  كيسنجر، هن)2(

(3) Sick,Gary:The Middle East and the United States, P. 278.  
(4) Hanhimäki, Jussi : The Flawed Architect, P. 30. 

 .260ص األمريكي، االستشراق : دوجالس ليتل،) 5(

(6) Hanhimäki, Jussi : The Flawed Architect, P. 31. 
 .297، ص1مذكرات كيسنجر، ج: ي كيسنجر، هنر) 7(
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 بأسبوعين وافق على فكرة دراسة لبحث المشكالت، )1()غوام(وقبل أن يسافر نيكسون إلى 
 وإجراء عملية إعادة نظر ها عليه كيسنجر، كان اقترحالناجمة عن االنسحاب البريطاني من الخليج،

، وقد كلف )2 (شاملة في السياسة األمريكية هناك؛ بهدف إعادة تعريف المصالح األمنية األمريكية
، والتوصية الواليات المتحدة األمريكيةهنري كيسنجر، بدراسة الخيارات السياسية المتاحة أمام 

) يناير( كانون الثاني 24في ) رسك(جية األمريكي بإطار سياسي أساسي، وحسب ادعاء وزير الخار
أنه لم يكن لدى اإلدارة األمريكية أية خطط للتعامل مع هذا الوضع بشكل عام أو : "م 1968عام

  )3("بشكل خاص

الوثيقة التي نتجت عن جهوده، وهي المذكرة الدراسية لمجلس األمن ) كيسنجر(قدم 
م، وبعد مراجعة التوصيات 1969عام) يوليو(موز إلى البيت األبيض في ت) 66رقم (القومي 

، لرسم )92رقم (التي احتوتها المذكرة، أصدر الرئيس نيكسون مذكرة قرار األمن القومي 
ة  في المنطقة، وقد تضمنت المذكرتان ثالث خيارات بالنسبالواليات المتحدة األمريكيةسياسة 
  : في الخليج هي الواليات المتحدة األمريكيةلسياسة 

 في تقديم المساعدات العسكرية إلى الحكومات الواليات المتحدة األمريكيةأن تستمر  - 1
 .الموالية للغرب في الخليج العربي، مع االبتعاد عن تبني دور عسكري مباشر في المنطقة

 .نشر قوات أمريكية في الخليج، لتأدية مهمات الشرطي التي كانت بريطانيا تؤديها سابقاً - 2

، بمعنى توظيف قوة إقليمية قادرة على ضبط مجريات األحداث في العثور على وكيل - 3
، بدالً من نشر قوات الواليات المتحدة األمريكيةالمنطقة؛ بما يضمن مصالح الغرب و

 .)4(أمريكية

وعند مناقشة تلك الخيارات، كان الخيار األول غير مقبول، خاصة بعد ارتفاع أهمية 
، كونها أحد عناصر األمن للواليات المتحدة األمريكيةبة المنطقة، لتصبح جزءاً حيوياً بالنس

القومي األمريكي، أما الخيار الثاني، والذي تمثل في التدخل عن طريق إرسال قوات عسكرية 
الواليات المتحدة إلى المنطقة، كان ال يمثل سوى مجازفة عسكرية حقيقة في ظل تورط 

 ما يسمى بعقدة فيتنام، وقد عكست نفسها على ، بحيث تركت)5( في الحرب الفيتناميةاألمريكية
                                                        

 في مدينة أهم أغانا العاصمة وتُعد الهادي، المحيط في الفلبين جنوب ماريانا، أرخبيل في تقع جزيرة : غوام) 1(
 ).367-366ص ،4ج السياسة، موسوعة: وآخرون الوهاب، عبد الكيالي،. (الجزيرة

  ؛260ص األمريكي، االستشراق : السدوج ليتل،؛ 298، ص1مذكرات كيسنجر، ج: كيسنجر، هنري (2) 
Sick,Gary:The Middle East and the United States, P. 278.  

 .366ص الخليج، أمن : محمد ظافر العجمي،؛ 254ص األمريكية، السياسة : حمد سحيم منى ثاني، آل )3(

 .256-255ص األمريكية، السياسة : حمد سحيم منى ثاني، آل) 4(

 .255ص األمريكية، السياسة : حمد حيمس منى ثاني، آل) 5(
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، السيما أن )1(التقليص النسبي لفكرة التدخل المباشر والفوري في شؤون شعوب العالم
الكونجرس األمريكي كان غير مقتنع بعد أحداث الحرب الفيتنامية بتدخل آخر في أي منطقة، 

نسب للوقائع واألحداث، التي مرت حتى وإن كانت منطقة الخليج، وبذلك أصبح الخيار الثالث األ
  .)2(بها السياسة األمريكية

م قررت مجموعة العمل أن الخيار األكثر فعالية، هو االعتماد 1969عام) سبتمبر( أيلول وفي
  .)3( في المنطقةالواليات المتحدة األمريكيةعلى نحو أكبر على إيران والسعودية، كونهما خفراء 

نيكسون، والذي تضمن مبدئيا فكرة التعاون األمني مع دول نتيجة لذلك الجهد ظهر مبدأ 
حيث ، إقليمية أخرى كوسيلة لحماية المصالح األمريكية حول العالم، بالنسبة لمنطقة الخليج 

قررت إدارة نيكسون االعتماد الكلي على السعودية وإيران؛ تنفيذاً إلستراتيجية عرفت 
  .)4(بإستراتيجية الدعامة المزدوجة

نيكسون الخطوط العامة للمبدأ في مؤتمر صحفي عقده في غوام في تموز وأعلن 
  .)6()5(م1971، وذلك في رسالته عن الوضع العالمي لعامم1969عام) يوليو(

 العسكري المباشر في المشكالت الواليات المتحدة األمريكيةوأكد المبدأ على فك ارتباط 
د قادرة أو راغبة في تقديم الرجال والمال والسالح  لم تعالواليات المتحدة األمريكيةالدولية، وأن 

 لن تستمر في دور الواليات المتحدة األمريكيةللحفاظ على الوضع القائم في العالم، وذلك يعني أن 
  .)7(شرطي العالم؛ ألن ذلك الدور أدى إلى تخبطها في أزمة سياسية واقتصادية وأخالقية

                                                        
 .88ص النفط، منابع لغزو األمريكي التحرك : أحمد المصري،) 1(

 .257ص األمريكية، السياسة : حمد سحيم منى ثاني، آل) 2(

 .261ص األمريكي، االستشراق : دوجالس ليتل،) 3(

(4) Sick,Gary:The Middle East and the United States, P. 278.  
إن أمريكيا ستواصل : أوالً :  تم تعديله وتحسينه فيما بعد من قبل البيت األبيض، ليتألف من ثالث اقتراحات              )5(

توفير درع للدفاع إذا ما قامت أية قوة عسكرية نووية بتهديد حرية أيـة أمـة                : ثانياً  .التزامها بكل معاهداتها  
تقديم المساعدات العسكرية واالقتصادية وقت     : ثالثاً   .نهامتحالفة مع أمريكيا أو أية أمة يعتبر بقاؤها حيوياً ألم         

الحاجة وفقاً اللتزامات معاهدات أمريكيا، وأن تتحمل األمة التي تتعرض للتهديد المباشر المسؤولية الرئيـسة               
  .في توفير القوى المسلحة للدفاع عن نفسها

 (Gaddis, John Lewis : Strategies of Containment, P. 298).  
 مبدأ المعروف السر: مارك وسلدن، فرجينيا، برودين، ؛298، ص 1مذكرات كيسنجر، ج  :  كيسنجر، هنري    )6(

 .6ص نيكسون،

 .92، 91، ص1م، مج1969عام) يوليو( تموز 25بتاريخ ) 29( وثائق وزارة الخارجية األمريكية، وثيقة رقم )7(
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م أكد األساس 1970ي صحيفة أمريكية عاموأحد محرر) نيكسون(وفي مقابلة تمت بين 
كما بينت في شرحي لمبدأ نيكسون، يتجه فكرنا إلى خلق وضع في : "...الذي ُأنشأ عليه المبدأ بقوله 

تلك البلدان، التي نرتبط معها بالتزامات يوجب عليها أن تعتمد علينا لتزويدها بالخراطيم والمياه، إذا 
  .)1("بكانت على استعداد لخوض غمار الحر

وكان اتجاه نيكسون للحفاظ على المصالح األمريكية اإلقليمية في الشرق األوسط، بالوكالة 
؛ لتقوم بالدور، والتخلي عن التدخل )2()إسرائيل(عن طريق دول المنطقة مثل إيران والسعودية و

  .)4) (3(األمريكي المباشر في مختلف المشكالت الدولية

كرجل بوليس ) إيران(بة للشرق األوسط زيادة دور شاه وكانت النتيجة المباشرة بالنس
، بأن وجه إليه للواليات المتحدة األمريكيةإقليمي، وذلك ما أكده نيكسون أثناء زيارة الشاه الرسمية 

إنه لمن األمور المثيرة لالهتمام، أن إيران توجد في منطقة مركزية، بالنسبة إلى : "العبارات التالية 
  .)6)(5(م، التي توجد فيها تهديدات للسالم واألمنجميع مناطق العال

  

  :ية السعودية في ظل مبدأ نيكسون العالقات اإليران -3
الواليات فيما يتعلق بمنطقة الخليج، هو اعتماد ) نيكسون(كانت الترجمة الفعلية لمبدأ 

 باعتبار أنهما ،)7( على دول المنطقة المؤيدة للغرب، وبالذات إيران والسعوديةالمتحدة األمريكية
إطار "تمثالن نقطتي االرتكاز في المنطقة، وأن تعاون تلك الدولتين يمكن أن يوفر ما يسمى بـ 

 الواليات المتحدة األمريكية؛ لذلك ركزت )8(في منطقة الخليج" اإلقليمي- قوي لالستقرار الفرعي
                                                        

 .7ص كسون،ني مبدأ المعروف السر: مارك وسلدن، فرجينيا، برودين،) 1(

 لهـا،  معـادي  خط وقيام العرب تكتل من خشيت ولكن ،)إسرائيل (توكيل أمر في األمريكية اإلدارة فكرت) 2(
 ).279ص العربي، الخليج تاريخ : حسن محمد العيدروس،. (السوفييت إلى دفعهم إلى يؤدي

ـ  مجلس في النفط خبراء كبير ،)Henry Jackson(جاكسون هنري السناتور أكد) 3(  تلـك  دور علـى  شيوخال
 قـوة  مع المتوسط، البحر في الغربي وتوجهها) إسرائيل (قوة إن :" بقوله األمريكية السياسة تطبيق في الدول
 للواليات صديقتين بالثقة، جديرتين قوتين تشكالن الفارسي، الخليج في) الشاه ظل في (المماثل وتوجهها إيران

 المتطرفـة  والثورية مسئولة الال العناصر منع السعودية العربية لكةالمم مع جنب إلى جنباً استطاعتا المتحدة،
 جدياً خطراً شكلت قد لكانت الفرصة لها ُأتيحت لو التي العناصر تلك ... واحتوائها، العربية الدول بعض في
 ).60ص الديمقراطية، ردع: نعوم تشومسكي،. ("الفارسي الخليج في الرئيسة النفطية مواردنا على حقاً

 .6ص األمريكية، السياسة : زهير شكر،؛ 93ص الخليج، وحرب البيروسترويكا : أمين هويدي، )4(

 بالنـسبة  يهـم  وال الـراهن،  الوضـع  كلمة تساوي األمريكي النمط على واألمن السالم عبارة : واألمن السالم) 5(
 والحفـاظ  إعادتـه  ويجب شرعياً، نعته يكون أن يكفي نظره ففي ال، أم عادالً الراهن الوضع كان إذا ما لنيكسون

 ).7-6ص  نيكسون، مبدأ المعروف السر :مارك وسلدن، فرجينيا، برودين،. (المنابة الدول بمعونة عليه
 .46ص األمريكية، المساعدات : سلمى حداد،؛ 66ص األمريكية، السياسة : مروان بحيري، )6(

 .3، 1، صE-4م، مج1971عام) أبريل( نيسان8اريخ بت) 123( وثائق وزارة الخارجية األمريكية، وثيقة رقم)7(
 .39ص األمريكية، اإلستراتيجية : الغزالي أسامة حرب،) 8(
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لعسكري الرادع، أما سياستها على دعمهما، وتقسيم األدوار بينهما، بحيث تؤهل إيران للدور ا
  . )1(السعودية فتؤهل لممارسة النفوذ السياسي

، بحيث قامت اإلدارة نوجونسو) كيندي(منذ عهد الرئيسين تبلور التوجه األمريكي لهما 
  .األمريكية في عهد جونسون بإزالة الخالف بينهما في مواقف عديدة

تماداً؛ بسبب مساحتها وقدراتها لقد لوحظ منذ البداية، أن إيران ستكون المنطقة األكثر اع
العسكرية وموقعها الجغرافي ما بين االتحاد السوفيتي والخليج، إضافة إلى رغبة الشاه في التعاون 

، فيما يخص الشؤون األمنية على خالف الدول العربية الواليات المتحدة األمريكيةالمفتوح مع 
  . )2(المجاورة للمنطقة

 أدركوا أن االعتماد على إيران، وهي دولة إسالمية، ولكنها لكن أصحاب القرار األمريكيون
الدول  غير عربية وفي نزاع مكرر مع جيرانها، سوف يعد تهديداً من وجهة نظر عرب الخليج، ألن

، ومن أجل تحقيق قدر من )3(العربية نظرت إلى االعتماد األميركي على إيران بمثابة التهديد
 الدول العربية الموالية للغرب في الخليج في أنه لن يتم التخلي عنها التوازن داخل المنطقة، وطمأنة

 - على الورق على األقل- أن السعودية هي الواليات المتحدة األمريكيةلصالح هيمنة إيرانية، عدت 
في نظام األمن ) الركيزتين(، ووصفت إيران على أنها أحد )4(قوة إقليمية ثانية على قدم المساواة

  .)5(هي رواية ابتدعتها بسبب ذلكاإلقليمي، و

؛ )6(لكن السعودية لم تشجع سياسة التعاطي مع إيران وفق المنهج األمريكي المرسوم
العتبارات قومية وعقائدية، وفشلت إيران في إقناعها المشاركة في الدفاع عن أمن الدول الصغيرة 

  .)7(ي المنطقةفي الخليج العربي، ولم تقم السعودية بدور الشرطي المرسوم لها ف

                                                        
 : حـسن  محمد العيدروس،؛  186ص المتحدة، الواليات سياسة : وإيران ألثيوبيا والتقييم المسح بعثة تقرير )1(

 .293ص العربي، الخليج تاريخ
(2) Sick,Gary:The Middle East and the United States, P. 278.  

 ؛ 91-90ص الخليج، حراس.: أ مايكل بالمر،(3) 
Ward ,Steven R.: Immortal: A Military History of Iran, P. 194.  

 .91-90ص الخليج، حراس.: أ مايكل بالمر،) 4(
(5)Ward ,Steven R.: Immortal: A Military History of Iran, P. 194.  

 خالل من ولكن الغرب، لصالح العسكري التعاون في التقاء نقاط لهما كانت والسعودية إيران فإن كذل ومع) 6(
 فـي  نـادي  كـون  إذ ،)Alexandre de Maranc (مارانش دو ألكسندر الفرنسية المخابرات رئيس تنسيق

 عمليـات  مطـاردة  مهمته والسعودية، إيران فيها بما ألمريكيا، الموالية الدول كل مخابرات ضم م،1974عام
 بمـا  يقومـون  اآلخرين دع "كيسنجر، هنري األمريكي الخارجية وزير لمبدأ تأكيد وهو السوفيتية، المخابرات

 ).330ص الخليج، أمن : محمد ظافر العجمي،. ("العمل في الفشل حرج تتحاشى كي به؛ القيام تريد
 العربـي،  الخليج تاريخ : حسن محمد وس،العيدر؛  267ص االمريكية، السياسة : حمد سحيم منى ثاني، آل )7(

 .369ص الخليج، أمن : محمد ظافر العجمي،؛ 299ص
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، أن ثمة )األمريكي اإليراني(كما أفادت الخلفية التاريخية للعالقات بين الجانبين 
اعتبارات دولية رئيسة، تحظى بأهمية كبرى في السياسة األمريكية تجاه إيران، فإيران مصدر 

ط إلى التقاء للنفط بالنسبة للغرب، حيث تعد الدولة الثانية بعد العربية السعودية، وأدى عامل النف
عام في المصالح بين الحكومة األمريكية وشركات النفط األمريكية والشاه، وكذلك موقع إيران 
بالنسبة للنفط ومبيعات البضائع األمريكية، ذلك أن إليران موقعاً مركزياً خاصاً فهي تقع إلى 

ط الشرق جوار االتحاد السوفيتي، وعلى الخليج العربي الذي تمر عبره معظم صادرات نف
  .)1(األوسط، وعلى حدود أفغانستان وتركيا والعراق

 حيث يضمن موقعها إقامة مركز جديد قوى لقوة عسكرية في المنطقة الواقعة على 
الحدود السوفيتية مباشرةً، في مقابل إمدادات األسلحة السوفيتية للعراق، كما تملك إيران ميزات 

، وإمكانياتها الصناعية، )2(ج القومي وعدد السكانملموسة كوكيل محلي، من حيث الحجم واإلنتا
 قابلية للنمو من العربية السعودية الجرداء، كل هذه العوامل جعلت من إيران شريكاً أكثر

  .)3(وسكانها القليلين على الرغم من االحتياطي األكبر لدى األخيرة من النفط وطاقاتها اإلنتاجية

، في مقابل رفض سعودي مطلق )إسرائيل(لى  كذلك ظهرت سياسة إيران االنفتاحية ع
للكيان الصهيوني، إضافة إلى العالقات اإليرانية القوية مع الكيان الصهيوني، والسيما جهاز 

  .)4(السافاك والموساد

 على إيران لممارسة دور الشرطي اإلقليمي في الواليات المتحدة األمريكيةلذلك وقع اختيار 
 والدول الغربية هناك، في الوقت الذي رفضت فيه ات المتحدة األمريكيةالواليلحماية مصالح  الخليج؛

  . )6)(5(على أراضيها باستثناء قاعدة الظهران لواشنطن عسكرية تسهيالت أي إعطاء حتى السعودية

                                                        
 .261ص األمريكية، السياسة : حمد سحيم منى ثاني، آل) 1(

 .235-234ص العظمى، الدول تدخل : بيتر مانغولد،) 2(

 .261ص األمريكية، السياسة : حمد سحيم منى ثاني، آل) 3(

 العربـي،  الخليج تاريخ : حسن محمد العيدروس،؛  267ص األمريكية، السياسة : حمد سحيم منى ثاني، آل )4(
 .279ص

 علـى  الحفـاظ  في وتمثلت أهدافها، لتحقيق واضح بحرص سياستها أمريكيا اختارت بالسعودية، يتعلق فيما) 5(
 وجـدة  الظهران في ريةالعسك تسهيالتها استمرار في ثم فيها، أحد يشاركها يكن لم التي النفطية، االستثمارات

 ولـم  والتدريب، بالتسليح وأمدتها خاص، باهتمام السعودية مع عالقاتها شكلت ذلك سبيل وفي خرج، وجزيرة
نوار، عبد العزيز سليمان، وجمال الدين، محمـود       . (األمريكيين عن بمعزل أجرتها اتفاقيات بشأن معها تتشدد
 ).242ص األمريكية، المتحدة الواليات تاريخ: محمد 

 .268ص األمريكية، السياسة : حمد سحيم منى ثاني، آل) 6(
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الواليات ومن ثم لم تصل السعودية إلى درجة إيران من حيث التعاون العسكري مع 
، حيث قُدر حجم مبيعات السالح )1(لية التسليح السعودي بالبطء، بل تميزت عمالمتحدة األمريكية

إليران خالل السنوات الست منذ إعالن بريطانيا انسحابها من منطقة الخليج بما يفوق ثالثة 
  .)2(أمثال حجم المبيعات للمملكة السعودية، ومتفوقاً على ما بيع للعراق

  
  :ية اإليرانية  العالقات األمريكأثر إعالن مبدأ نيكسون على -4

) نيكسون(خالل زيارة الرئيس ) مبدأ نيكسون(تعززت العالقات األمريكية اإليرانية في ظل 
م، عندما 1972عام) مايو( أيار 30، في )3()هنري كيسنجر(لطهران مع مستشاره للشؤون األمنية 

-Leonid(زارا طهران في طريق عودتهما من اجتماع قمة مع الزعيم السوفيتي ليونيد بريجيف 
Brezhnev (في موسكو)أن نيكسون قصد إصابة : ، وكانت الزيارة من وجهة نظر المطلعين )5)(4

للملكية، ) 2500(أن يعتذر للشاه عن عدم اشتراكه في احتفاالت الذكرى : هدفين بسهم واحد، األول 
 أراد أن يظهر للشاه أنه: والثاني . وإرساله نائبه بدالً منه، مما قد يفسره الشاه نوعاً من اإلهانة

  .)6(، ويبين له أنه يعد الشاه أكثر أهميةللواليات المتحدة األمريكيةمسألة أهمية إيران بالنسبة 

وخالل ساعتين ونصف من مجموع زمن المحادثات، التي وقعت خالل يومين متتاليين، تم 
د المستشارين العسكريين  على زيادة عدالواليات المتحدة األمريكيةوافقت ، عقد صفقة بين الطرفين

والتي تستخدمها الترسانة العسكرية األمريكية،  النووية، غير التقنيات بأعلى بمده للشاه وتعهدوا إيران في
فقد نظر ، )7(في المقابل وافق الشاه على أن يكون حامياً فاعالً للمصالح الغربية في مناطق الخليج

؛ ألنهما كانا يدركا جيداً أنه لم تكن )8("احميني"  وضوح الطاولة إلى الشاه وقال له بكل  عبر نيكسون
  .)9 (هناك إمكانية لتخصيص أي قوات عسكرية أمريكية للمحيط الهندي في خضم حرب فيتنام

                                                        
(1) DORON ,GIDEON :  Peace or Oil, P. 143. 

 .244 -243ص األمريكية، المتحدة الواليات تاريخ: نوار، عبد العزيز سليمان، وجمال الدين، محمود محمد ) 2(
(3) Sick,Gary:The Middle East and the United States, P. 278.  

 عـصر  بدايـة  سـمي  عما أسفر قد م،1972عام) يونيو (حزيران في السوفيتي االتحاد في القمة لقاء كان) 4(
 : محمـد  فوزي طايل،. (اإلستراتيجية األسلحة في التسلح سباق من الحد بمعنى االنفراج، وحدوث التفاوض،

 ).63ص السوفيتي، االتحاد تفكك آثار

 .262ص األمريكي، اقاالستشر : دوجالس ليتل،) 5(

 .167ص الشاه، سقوط : فريدون هويدا،) 6(

؛ 3،  1، ص E-4م، مـج  1972عام) مايو(  أيار    30بتاريخ  ) 200( وثائق وزارة الخارجية األمريكية، وثيقة رقم      )7(
 .3، 1، صE-4م، مج1972عام) مايو(  أيار 31بتاريخ ) 201(وثائق وزارة الخارجية األمريكية، وثيقة رقم

(8) Sick,Gary:The Middle East and the United States, P. 278,279.  
 .262ص األمريكي، االستشراق : دوجالس ليتل،) 9(
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وجد نيكسون وكيسنجر نفسيهما يتحدثان مع رجل يفكر تماماً بنفس طريقتهم، وقدم الشاه 
األولى أن االتحاد :  يوضح لهم نقطتين أساسيتين لهم تحليالً للموقف كما رآه، وحاول الشاه أن

الثانية، أنه بنفس القدر . السوفيتي الزال مستمراً في محاولته للوصول إلى مياه الخليج الدافئة
الذي يعلمه اإليرانيون تماماً يطمع السوفييت في بترول إيران، وقد أكد الشاه استعداده للقيام 

  .)1( تابعاًبالدور، شريطة أن يكون شريكاً ال

شاه ) نيكسون(، هي الزيارة التي نصب فيها )نيكسون(كانت تلك الزيارة التي قام بها 
بعدها أوشكت إيران أن تصبح قوة ، ، وأحدثت االتفاقية تحوالً في المنطقة)2(إيران شرطياً للخليج

عسكرية رئيسة في السوق النفطي العالمي، وأصبحت قادرة أيضاً على الوصول إلى الترسانة ال
ومنحت إيران حرية الوصول إلى أي نظام من  ،)3(األمريكية ذات اآللية العسكرية الحديثة

  .)4(األسلحة األمريكية التقليدية التي تريدها

، وأصبحت إيران حارس الواليات المتحدة األمريكيةبعد ذلك تطورت العالقات مع 
أة ألن يحول تحالفه مع القوة العظمى إلى وأصبح الشاه يمتلك الجر، المصالح األمريكية في المنطقة

الواليات المتحدة أما ، فرصة مؤثرة باإليجاب، على واقع إيران السياسي واالقتصادي واالستراتيجي
إيران فيما يتعلق بالسياسة اإليرانية الداخلية  على  فقلصت من تغطيتها االستخباراتيةاألمريكية

عندما قام ، م تم إعادة التأكيد على تلك السياسة1974في عام ، و)5(واعتمدت اعتمادا كلياً على الشاه
الواليات  وذكر أنه بسبب التكافؤ النووي السوفيتي مع )James Schlesinger()6( جيمس شليزنجر

التوازنات العسكرية اإلقليمية "قبل  ، فإن قوة الردع الغربية ستعزز بشكل كبير منالمتحدة األمريكية
  .)7("عالمفي مناطق حرجة من ال

كذلك وضعت إيران على نفسها منذ إعالن مبدأ نيكسون مهمة مكافحة القوى الثورية 
 الشاه في تنفيذ الواليات المتحدة األمريكية، في المقابل ساعدت )8 (والوطنية في عموم المنطقة

مهمة شرطي الخليج، من خالل توطيد حكمه في إيران، إذ تحولت السفارة األمريكية إلى مخفر 
                                                        

، 1، صE-4م، مـج 1972عام) مايو(  أيار 30بتاريخ ) 200(وثائق وزارة الخارجية األمريكية، وثيقة رقم   )1(
 .134ص اهللا، آية مدافع : حسنين محمد هيكل،؛ 3

 .89ص والعمامة، التاج بين إيران : مدأح مهابة،) 2(

(3) Sick,Gary:The Middle East and the United States, P. 279.  
(4)Ward ,Steven R.: Immortal: A Military History of Iran, P. 194.  
(5) Sick,Gary:The Middle East and the United States, P. 279.  

 .فاع في حكومة الرئيس جيرالد فوردكان جيمس شليزنجر وزير الد )6(
(Ward ,Steven R.: Immortal: A Military History of Iran, P. 194).  
(7)Ward ,Steven R.: Immortal: A Military History of Iran, P. 194.  

 .139ص العربي، الخليج على الصراع : محمد الرحمن عبد النعيمي،) 8(
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، ولم تعد مهمة موظفي السفارة مجرد الحفاظ على العالقات الدبلوماسية مع حكومة )1(للشرطة
  .)2(الشاه، وإنما أصبحت حماية نظامه

وبذلك أصبحت إيران الراعي األول للمصالح األمريكية في المنطقة، ولكي يكتمل دور 
  .كانت تلزم للقيام بمهامه الشاه باألسلحة، التي الواليات المتحدة األمريكيةإيران؛ أمدت  

  
   : ضمن مبدأ نيكسون المساعدات األمريكية إليران: ثانياً 

تنوعت الوسائل األمريكية لتسليح إيران، بين التسليح العسكري التقليدي، إلى التدريب 
األمريكي للقدرات العسكرية اإليرانية، حتى وصلت إلى مرحلة البعثات العسكرية اإليرانية إلى 

  . المتحدة األمريكيةالواليات
  : المساعدات العسكرية  -1

م االنسحاب الخليج العربي، بدأت إيران بزعامة 1968في أعقاب إعالن بريطانيا عام
الشاه، وبدعم أمريكي في بناء قوة عسكرية متنامية تعمل في خدمة المصالح العالمية واألمريكية 

 .)3(يرانيةخاصة؛ وعلى ذلك األساس تزايدت النفقات العسكرية اإل

 في الشرق الواليات المتحدة األمريكيةعدت المساعدة العسكرية أداة هامة في سياسة 
 مساوية من حيث -)4( حسب تأكيدات البنتاغون-األوسط، فكانت شحنات السالح األمريكي

األهمية والتأثير، لوحدات عسكرية أمريكية مقيمة، إذ ضمنت بوسيلة أكثر مرونة وأقل تكلفة 
، تواجداً عسكرياً فعلياً في المنطقة، وإقامة مراكز قوة هناك تديرها يات المتحدة األمريكيةللوال

  .)6)(5(الواليات المتحدة األمريكية

                                                        
 تـشرين  فـي  وذلك شخصاً، وثمانين وخمسة مائة) 185 (عائالتهم دون طهران يف السفارة أفراد عدد كان) 1(

 .313ص ،)10 (رقم ملحق:ُأنظر إيران، في السفارة أفراد توزيع على لالطالع م،1976 عام) أكتوبر (ثاني

 .27ص اهللا، آية مدافع : حسنين محمد هيكل،) 2(

 .172ص انية،اإلير للثورة اإلستراتيجية النتائج : محمود عزمي،) 3(

 وذلك أمريكيا، في المسلحة للقوات العامة األركان وقيادة الدفاع سكرتارية على عادةً يطلق اسم : البنتاغون) 4(
 : وآخرون الوهاب، عبد الكيالي،. (الخماسي الهندسي الشكل وهو األجهزة، فيه تعمل الذي البناء شكل بسبب

 ).565ص ،1ج السياسة، موسوعة

 الخاصـين  العمالء وليس الحكومات، فإن م،1980عام في األمريكي التقرير في جاء ما وفق أنه التنويه مع) 5(
 تجـارة : الـدولي  ستوكهولوم معهد. (العالم في السالح تجارة على تشرف التي هي الخاصة، الصناعات وال

 ).3ص ،)16(إستراتيجية دراسات الدولية، السالح

 .117ص األمريكية، السياسة. : ر بوريسوف،) 6(
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م األسلحة األمريكية في نطاق المنح المباشرة وقروض 1969واستلمت إيران حتى عام
السنة أصبحت سياسة مبيعات ، وبدءاً من تلك )1(المبيعات العسكرية التي تؤمنها وزارة الدفاع

مباشرة، وبالتالي أصبح بإمكان إيران تحديث قواتها المسلحة، وزيادتها بواسطة مواردها المالية 
، ومع تحول إيران إلى عقد صفقات مباشرة لألسلحة الحديثة، تدعمها قروض من بنك )2(المتزايدة

ات أخرى؛ لتوفير حاجات جيش الصادرات والواردات، حدث تزاحم بين الشركات األمريكية وشرك
  .)3(إيران من المعدات

 المصدر األول لألسلحة اإليرانية، حيث تم ذلك الواليات المتحدة األمريكيةوتصدرت 
 في تقييم األخطار التي تهدد إيران الواليات المتحدة األمريكيةبأقل حد من المعيقات، ولم تتدخل 

إمكانياتها في استالم وإدارة وتشغيل األسلحة وصيانة وال في تحديد أولويات السياسة اإليرانية، و
  . )4(الواليات المتحدة األمريكيةالمعدات التي تشتريها من 

م، عقد مع الشاه اتفاق سري، بمقتضى 1972إليران التي تمت عام) نيكسون(وأثناء زيارة 
يرانية، وأصبح ذلك االتفاق السري رفعت أية قيود أو تحفظات أو مراجعات لطلبات السالح اإل

، ووضح الشاه أثناء اللقاء أن )5(األمر من صالحيات البيت األبيض وحده، ال يرجع فيه إلى سواه
كل ما ينتظره مقابل دوره في المنطقة، إمكانية الوصول إلى العتاد العسكري غير النووي، في 

ه نيكسون بأن يبيع ، ووعد)F-14 ،5F-1( بما في ذلك طائراتالواليات المتحدة األمريكيةترسانة 
  .)6(الطائرات إليران

                                                        
 : أوالً : محـورين  عبر السبعينات في األوسط الشرق لدول عامة بصفة المساعدات قدمت قد أمريكيا كانت) 1(

 الـسالح  تقـديم  فيهـا  بما الخارجية، المساعدات إطار ضمن أمريكيا لحكومة العسكرية المعونة برنامج عبر
 تلـك  مثـل  قـدمت  كما فوائد، بدون وضقر بموجب بل مقابل دون وذلك الفنية، والخدمات الحربي والعتاد

 لبيـع  األمريكية الحكومة برنامج عبر : ثانياً. وتركيا واألردن ومصر) إسرائيل (إلى السبعينات في المعونات
 للـدول  الحربـي  العتـاد  بيـع  لقانون طبقاً - أمريكيا تقدمها قروض عبر أو نقداً الثمن دفع مقابل - السالح

 الـدول  وبعض والسعودية إيران من كل إلى البرنامج لذلك وفقاً األمريكي الحالس وبيع م،1968عام األجنبية
 .)118ص األمريكية، السياسة. : ر بوريسوف،. (أيضاً) إسرائيل(و العربية

 أن أسـاس  على م،1967عام) نوفمبر (الثاني تشرين في إليران األمريكية االقتصادية المساعدات إيقاف تم) 2(
 إيران أن اعتبار على م،1969عام في العسكرية المساعدات أنهيت لذلك وتبعاً جداً، لفةمتخ دولة تعد لم إيران
 ).189ص المتحدة، الواليات سياسة : وإيران ألثيوبيا والتقييم المسح بعثة تقرير. (مشترياتها دفع على قادرة

 والخلـيج، دراسـات     خيارات السياسة األمريكية فـي إيـران      . : برانجر، روبرت جي، وتاهتينن، ديل آر     ) 3(
 .9ص ،)3(إستراتيجية

 .186ص المتحدة، الواليات سياسة : وإيران ألثيوبيا والتقييم المسح بعثة تقرير) 4(

 .90ص والعمامة، التاج بين إيران : أحمد مهابة،) 5(

 .263ص األمريكي، االستشراق : دوجالس ليتل،) 6(
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م، وافق البيت األبيض في الحال 1972وفور عودة نيكسون وكيسنجر من إيران عام
على صفقات أسلحة تتضمن طائرات أسرع من الصوت وطائرات هيلكوبتر مقاتلة، وقنابل 

رار التعجيل موجهة بالليزر، وكان على البنتاغون أن يقوم بتسليمها بأسرع ما يمكن، وترك ق
  .)1(بالتسليم للحكومة اإليرانية

 ترضى بوصولها الواليات المتحدة األمريكيةوبذلك حصلت إيران على أسلحة، لم تكن 
إلى دول الشرق االوسط، وأصبحت إيران أكثر دول المنطقة التصاقاً بالواليات المتحدة 

  .األمريكية
حة التي قلت صادراتها بعد هدوء  وكان االرتفاع في أسعار النفط، وحاجة شركات األسل

  .)2(الحرب في فيتنام، عامالً مساعداً لتحقيق طموحات الشاه
  

  :م 1973 التسليح اإليراني بعد عام-2
م، والطفرة في ارتفاع أسعار النفط الهائلة، 1973عام) أكتوبر(أثر حرب تشرين األول 

 عن تقديم السالح لها لمتحدة األمريكيةالواليات اوتوفر االحتياطات النقدية الهائلة إليران، تخلت 
، حيث سمحت زيادة عائدات النفط اإليرانية بتخصيص أموال طائلة )3(بموجب شروط تسهيلية

واحد وعشرين بليون دوالر، وأربعة من ) 21.4(لإلنفاق العسكري، وزاد الدخل القومي من 
  .)4(م1976ستين بليون دوالر في عام) 60(م إلى أكثر من 1970عشرة في عام

 واتجه الشاه إلى شراء المزيد من أحدث أنواع األسلحة والمعدات العسكرية والصناعات 
الثقيلة والبتروكيمياوية، األمر الذي عاد بالفائدة الكبيرة على المجمع الصناعي الحربي وشركات 

ان األسلحة األمريكية، مع مالحظة أن معظم مشتريات األسلحة تمت دون دراسة احتياجات إير
  .)6) (5(الحقيقية

                                                        
 .263ص األمريكي، االستشراق : دوجالس ليتل،) 1(

 .368ص الخليج، أمن : محمد ظافر العجمي، )2(

 .131ص األمريكية، السياسة. : ر بوريسوف،؛ 36ص األمريكية، الخارجية السياسة : إبراهيم آمنة القرم، )3(

 .167ص المتحدة، الواليات سياسة : وإيران ألثيوبيا والتقييم المسح بعثة تقرير) 4(

 لـيس  األمريكية، لألسلحة مشترٍ أضخم كانت إيران فإن م،1980عام في األمريكي التقرير في جاء ما وفق) 5(
 الدوليـة،  الـسالح  تجـارة  : الدولي ستوكهولوم معهد. (أجمع كله العالم في بل فحسب؛ األوسط الشرق في

 ).14ص ،)16(استراتيجية دراسات

 .36ص األمريكية، الخارجية السياسة : إبراهيم آمنة القرم،) 6(
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م إلى نقطة تحول في اعتماد إيران الكامل على األسلحة 1973كذلك أدت حرب عام
األمريكية، ذلك أن إيران بدلت موقفها إلى حد ما بعد التهديدات األمريكية الخفية والمكشوفة 

ة، وإن خالل مدة استخدام سالح النفط، وبدأت بالتفاوض مع فرنسا وبريطانيا لعقد صفقات أسلح
، وتم فعالً عقد اتفاقيات هامة؛ لشراء الواليات المتحدة األمريكيةكانت ال تزال تبتاع األسلحة من 

م، كما تمت دراسة اتفاقية أسلحة مع 1974عام) أبريل( نيسان 22األسلحة من فرنسا في 
  .)1(بريطانيا

التفاق مع وكالة م تم ا1976ومع ذلك التوجه استمر التعاون األمريكي اإليراني، ففي عام
المخابرات المركزية على إنشاء شبكة استخبارات في إيران، قادرة على رصد جميع االتصاالت 

، وفي نفس العام رصد الشاه ميزانية الدفاع اإليرانية لذلك العام )2(العسكرية والمدنية في الخليج
اع لكل من بريطانيا تسعة ماليين وخمسمائة دوالر، وهو ما عادل ميزانية الدف) 9,500(مبلغ 

وفرنسا من ناحية، كما عادل مجموع ما أنفقته إيران على خطة التنمية الخمسية، في المدة من 
  .)3(م1978 حتى 1973

نة اإليرانية، بحيث أصبح واستمر تدفق األسلحة والمعدات والسفن الحربية؛ لتمأل الترسا
لك ما دفع صحيفة نيويورك تايمز إلى ، وذ)4(لدى مصانع األسلحة األمريكية" أفضل زبون"الشاه 

لقد أصبح الشاه يبتاع الطائرات األمريكية : " م، قائلة 1974عام) فبراير( شباط 25التعليق في 
  .)5("بصورة أسرع من إنتاجها

) 12(م حصلت إيران على أسلحة قيمتها 1977 وحتى عام1970ففي المدة ما بين عام
من %) 81(، كما تلقت إيران نسبة )6(متحدة األمريكيةالواليات الاثنا عشر بليون دوالر من 

م، بينما وصلت النسبة 1979 حتى عام1975مجمل صادرات األسلحة األمريكية ما بين عام
في نفس %) 61(المئوية لواردات إيران من األسلحة األمريكية بالنسبة لمنطقة الشرق األوسط 

ول اقتصادي، ذلك أن األ: م لسببين 1975م، ويرجع ازدياد التسليح األمريكي بعد عا)7(المدة

                                                        
 .59ص األمريكية، ساعداتالم : سلمى حداد،) 1(

 .139ص العربي، الخليج على الصراع : محمد الرحمن عبد النعيمي،) 2(

 .130ص والعمامة، التاج بين إيران : أحمد مهابة،) 3(

 .139ص العربي، الخليج على الصراع : محمد الرحمن عبد النعيمي،) 4(

 .173ص اإليرانية، للثورة اإلستراتيجية النتائج : محمود عزمي،) 5(

 .299ص األمريكية، اإلمبراطورية : طاهر شاش،) 6(

 .116ص النزاع، وأبعاد أسباب إيران العراق : فاضل رسول،) 7(
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عسكرية خذ يدفع مسبقاً ثمن األسلحة، وشكل ذلك مساعدة ال تضاهي للصناعة الأالشاه الذي 
  .)1(تقوية إيران عسكرياً وفق مبدأ نيكسون، للتصدي للمد السوفيتي: والثاني. األمريكية نفسها

ميات األسلحة؛ ليملك حرية العمل أما على صعيد الشاه، فزادت رغبته لخزن المزيد من ك
 بيع األسلحة إلى باكستان، إثر حربها مع الواليات المتحدة األمريكيةلمدة أطول، وذلك بعد حظر 

الهند، بالرغم من كونها عضواً في حلف السنتو، وموافقة الكونجرس على فرض حظر بيع األسلحة 
  .)2(م من عضوية األخرى في حلف الناتولتركيا؛ على أثر تدخلها في قبرص لصالح اليونان، بالرغ

  

 : والتدريب العسكري اإليراني الواليات المتحدة األمريكية -3
 بتزويد إيران بالمعدات، بل قامت بإرسال الخبراء، الواليات المتحدة األمريكيةلم تكتف 

 الفنيين  المزيد منالواليات المتحدة األمريكيةم، أرسلت 1972فبعد توقيع اتفاقية نيكسون عام
، حيث أرسلت )3(األمريكيين؛ لسد الفجوة بين نوعية المعدات العسكرية التي وصلت إيران

ألف وخمسمائة فني، يمثلون ثالثة وخمسين اختصاصاً مختلفاً، باإلضافة إلى حوالي ) 1500(
  .)4( مختص عسكري كانوا في إيران تابعين للجيش األمريكي1500

م، أن عدد األمريكيين الذين عملوا لحساب إيران 1976 وذكرت تقديرات إحصائية عام
م قدرت البعثة 1978أربعة وعشرين ألف أمريكي، وفي عام) 24(والمقيمين فيها فقط، بلغ 

، ما بين مستشارين وفنيين )5(األمريكية في إيران بأنهاهي األكبر في الشرق األوسط والعالم
  .)6(عسكريين

ن أن عدد المدنيين العاملين في مجال الدفاع، سوف كما قدرت البعثة األمريكية في إيرا
أربعة وثالثين ألف شخصاً، بما في ذلك عائالتهم بحلول ) 34(يزداد إلى ما يقرب من 

  .)7(م1980عام

حيث قاموا بتنظيم وتدريب الجيش، وعقد دورات للضباط اإليرانيين في مجال التخطيط 
التصليح، ونظام مركزي للدفاع الجوي مع الحربي وتدريب الجيش، ووضعوا أنظمة لإلمداد و

                                                        
 .149ص سيروس، عقدة : سهيل القش،) 1(

 .195ص المتحدة، الواليات سياسة : وإيران ألثيوبيا والتقييم المسح بعثة تقرير) 2(

 .190ص المتحدة، الواليات سياسة : وإيران وبياألثي والتقييم المسح بعثة تقرير) 3(

 .36ص األمريكية، الخارجية السياسة : إبراهيم آمنة القرم،) 4(

 .314ص ،)12(و) 11 (رقم ملحق:ُأنظر إيران، في األمريكية العسكرية البعثة حجم على لالطالع) 5(

 .36ص األمريكية، الخارجية السياسة : إبراهيم آمنة القرم،؛ 150ص سيروس، عقدة : سهيل القش، )6(

 .204ص المتحدة، الواليات سياسة : وإيران ألثيوبيا والتقييم المسح بعثة تقرير) 7(
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استخدام التكنولوجيا المتطورة، وكان اشتراك األمريكيين بصفة مستشارين وفنيين من الكثرة بحيث 
القريب ) مهربا(إن القوات المسلحة األمريكية أقامت محطة إذاعة وتلفاز خاصة بها، وجهز مطار 

  .)1(ل األمريكية المحملة بالشحنات العسكريةمن العاصمة طهران، مكاناً لنزول طائرات النق

 التي تعمل في مشاريع عسكرية في إيران، أكثر من )2(وبلغ عدد المؤسسات األمريكية
  . )3(م1975أربعين مؤسسة أمريكية عام) 40(

، حيث لم يخضعوا )4(وتمتع األمريكيون في إيران بالحصانة الكاملة هم وعائالتهم
سئولين أمام الجيش اإليراني أو أمام الدولة اإليرانية، وفق قانون للقانون اإليراني، وغير م

م، وأدى ذلك إلى تبعية الجيش اإليراني وارتباطه بالتقنية والتجهيزات 1963االمتيازات لعام
  .)5 (األمريكية بشكل كبير، وإلى تعدى دورهم اإلطار التقني

 في إيران؛ ألن اإليرانيين ولم تقتصر عملية التدريب على تواجد الخبراء األمريكيين
مائة وخمسون )  150(م أكمل 1972، ففي عامالواليات المتحدة األمريكيةتلقوا تدريبهم في 
ثالثمائة وعشرين أخصائي في ) 320(، إضافة إلى الواليات المتحدة األمريكيةطيار تدريبهم في 

يكية فيما بين نهاية الحرب ، وقدر عدد اإليرانيين الذين تدربوا في المؤسسات األمر)6(البحرية
  .)7(أحد عشر ألف إيراني) 11(م نحو1975العالمية الثانية حتى عام

 وأمل الشاه من ذلك التسليح، أن يصبح جيش إيران الجيش األول في منطقة الشرق 
إن الجيش اإليراني سيصبح قوياً إلى : " م بقوله 1974األوسط، وذلك ما صرح به الشاه علم 

 محل اهتمام المنطقة وحدها، ولكن العالم كله سيجد نفسه مضطراً إلدخاله في درجة ال تجعله
ثماني وسبعين طائرة من ) 78(، ومن المفارقات أنه عند سقوط نظامه، كان يملك )9)(8("حسابه
  .)10(!، لكنه لم يكن لديه معدات لتفريق المتظاهرين )16إف (نوع 

                                                        
 .263ص األمريكية، السياسة : حمد سحيم منى ثاني، آل) 1(

 .315ص ،)13 (رقم ملحق : ُأنظر إيران، في العسكرية األمريكية المؤسسات عدد على لالطالع) 2(

 .204ص المتحدة، الواليات سياسة : وإيران ألثيوبيا والتقييم المسح ثةبع تقرير) 3(

 .36ص األمريكية، الخارجية السياسة : إبراهيم آمنة القرم،) 4(

 .150ص سيروس، عقدة : سهيل القش،) 5(

 .264ص األمريكية، السياسة : حمد سحيم منى ثاني، آل) 6(

 .260ص اإليرانية، العراقية الحرب في قراءة : سمير بهلوان،) 7(

 .317ص ،)15(و )14 (رقم ملحق : ُأنظر اإليرانية، العسكرية القوة على لالطالع) 8(

 .172ص اإليرانية، للثورة اإلستراتيجية النتائج : محمود عزمي،) 9(

 .36ص األمريكية، الخارجية السياسة : إبراهيم آمنة القرم،) 10(
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  : إيران والتسليح النووي -4
عن احتمال تسلح ) اآلتي من مصادر أميركية(ة األمريكية عنصر جديد طرأ على السياس

إيران نووياً باعتبار أن ذلك هو الرد الوحيد الفعال على الحجة القوية، القائلة بأن إيران ال 
تستطيع أن تخلق قوة عسكرية متحدية القوة العسكرية السوفيتية مهما توفر لها من كميات 

 Edward ()1()كيندي(ة، وذكر ذلك السناتور األمريكي ادوارد ونوعيات األسلحة التقليدي

Kennedy (في مقال كتبه في مجلة الشؤون الخارجية األمريكية)Foreign Afairs ( بعد زيارة
ينبغي على الواليات المتحدة أن تواجه أال : "م، بقوله 1975قام بها لمنطقة الخليج العربي في عام

  .)2("يج الفارسي عند حدود األسلحة التقليديةيتوقف تدفق األسلحة على الخل

، والدور الذي الواليات المتحدة األمريكيةلذلك ومع العالقات الودية التي أقامها الشاه مع 
اضطلع به كشرطي للمنطقة أمام امتداد النفوذ السوفيتي خالل الحرب الباردة، لم تكن هناك ثمة 

، ومن ثم اتخذ شاه إيران قرارات بإطالق )3(يةمعارضة أمريكية على امتالك إيران قدرة نوو
م، وإنشاء المنظمة اإليرانية للطاقة النووية، وإنشاء مركز 1974البرنامج النووي اإليراني عام

) أكسد اليورانيوم(أمير آباد للبحوث النووية في طهران، فضالً عن الحصول على كميات من 
ثماني محطات نووية، في ) 8( على إنشاء الراتماليين الدو، وأنفق )4(المشع من جنوب أفريقيا

  .)5(إطار ذلك المشروع في نفس العام

عشرين مفاعالً نووياً، بدءاً بإنشاء ) 20(خطط  الشاه من خالل برنامجه النووي إلى إقامة 
 ميجاوات، وتم إسناد عملية إقامة المفاعلين إلى 1399- 1200مفاعلين نووين في بوشهر بطاقة 

م 1979األلمانية، التي بدأت العمل دونما عراقيل تذكر، وبحلول عام) Siemens( شركة سيمنس
                                                        

 أشـقاء  أصغر الديمقراطي، الحزب في البارزين األعضاء وأحد أمريكي، سياسي) : م1932(كينيدي ادوارد) 1(
 جون، لشقيقه االنتخابية الحملة نظم حين م،1958عام منذ السياسية حياته بدأ كينيدي، جون األمريكي الرئيس
 للرئاسـة  مرشح ثالث رسمياً أصبح م1979عام وفي ماساتشوسيتس، والية عن شيخاً م1962عام في انتخب

 السياسة، موسوعة : الوهاب عبد الكيالي،. (كارتر منافسه أمام منها انسحب لكنه كينيدي، عائلة من األمريكية
 ).357-356ص ،5ج

 .67ص األوسط، الشرق يابان:إيران : سمير كرم،) 2(

 النووية، قنبلتها فجرت عندما ذلك، إلى سبقتها الهند أن ننسى يجعلنا ال النووي، النادي إلى إيران انضمام إن) 3(
 تنظـر  لـم  الهنـد  ألن دائماً؛ ودية والهند إيران بين العالقات تكن لم كما السادسة، النووية الدولة وأصبحت

 بـصورة  وللعـراق  عامـة،  بصورة العربية للقضية الهند دعم وألن لباكستان؛ المستمر إيران لدعم بالرضا
 ).54-53ص األمريكية، المساعدات : سلمى حداد،. (إيران أزعج خاصة

 .75ص اإليراني، النووي البرنامج : جالل إبراهيم أحمد، )4(

 .36ص األمريكية، الخارجية السياسة : إبراهيم آمنة القرم،) 5(
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من عملية بناء المفاعل األول، الذي عرف باسم مفاعل %) 85(انتهت الشركة األلمانية تقريباً من 
من المفاعل الثاني، لكن العمل توقف بعد سقوط %) 50(، في حين كان التقدم يصل إلى )بوشهر(

  .)1( الثورة اإليرانيةالشاه، وقيام
  

  : االعتراضات األمريكية على التسليح اإليراني  -5
 أدت مبالغة الشاه في تسليح إيران إلى وضعه موضعاً للنقد من قبل خصومه؛ ألنهم رأوا أن

  .)2(الرفاهية في اإليرانيين وحق التنمية، حساب على بالضرورة سيكون العسكري الثقل ذلك مثل

ت األمريكية، أنه أتيح للشاه شراء المزيد من المعدات العسكرية ليس وأثار قلق اإلدارا
العادية، بل األكثر تطوراً ومن نفس الطراز الذي تمتلكه الترسانة العسكرية األمريكية والنتيجة أنه 

    )3(وجد موقفاً سوف تجد إيران نفسها فيه عما قريب عاجزة عن شراء مثل تلك المعدات

 العسكرية على حساب المشاريع االقتصادية والتنموية، ما حدث في عام وأكد زيادة النفقات
، عندما اصطدمت محاوالت الشاه لرفع أسعار النفط، بمعارضة أمريكية وسعودية، 1976- 1975

وتعذر عليه الحصول على ميزانية إضافية، عندئذ قام الشاه بإعادة النظر في بعض مشاريعه 
 الواليات المتحدة األمريكية، وأجل تنفيذ البعض اآلخر، وزار )ةالصناعية والزراعي(االقتصادية 

   .)4 (وعقد اتفاقية عسكرية اقتصادية؛ للحصول على األسلحة

كذلك من خالل عقد المقارنة مع بعض الدول المحيطة بإيران، منها تركيا وباكستان، التي 
 السياسة األمريكية في تقع في نفس دائرة إيران من حيث دورها في المنطقة؛ لتحقيق أهداف

المنطقة، وحفظ مصالحها، الشتراكها في حلف األطلسي، وحلف السنتو، نقف على مدى المبالغة في 
التسليح العسكري اإليراني، حيث وصلت قيمة مصروفات الدفاع من الدخل القومي اإليراني إلى 

ي لمصروفات من الدخل القوم%) 14(م خصص الشاه 1974ضعف قيمة تلك الدول، ففي عام 
لنفس العام، وهي ما تعادل %) 8.4و% 3.7(الدفاع، في حين وصلت القيمة في تركيا وباكستان إلى 

  .)5(نصف النسبة اإليرانية تقريباً

                                                        
 .75ص اإليراني، النووي البرنامج : جالل إبراهيم أحمد،) 1(

ـ   12الصادرة بتاريخ    المذكرة،  ) D.C.20301(وثائق وزارة الخارجية األمريكية، وثيقة رقم       ) (2 شرين أول    ت
  .E-4م، مج 1970) أكتوبر(
، E-4م، مـج  1971عـام ) سبتمبر( أيلول   30بتاريخ  ) 146(وثائق وزارة الخارجية األمريكية، وثيقة رقم       (3) 

  5، 1ص
 .81ص اإليراني، التسليح : سلمى حداد،) 4(

 .312-311ص ،)17 (و) 16(رقم ملحق : ُأنظر التسليح، نفقات في اإليرانية المبالغة مدى على للوقوف) 5(
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وأعربت وزارة الدفاع األمريكية عن قلقها من تدفق بيع األسلحة إليران؛ ألنها فاقت 
حظتها لم تؤخذ بعين االعتبار في البيت قدرات إيران االستيعابية واحتياجاتها، إال أن مال

، وعارض إرسال مزيد )1(األبيض، كذلك حذر الكونجرس من تزايد إرساليات األسلحة إلى إيران
 بشأن ازدياد الدعم )2(من الخبراء العسكريين هناك، وظهرت خالفات حادة في اإلدارة األمريكية

  .)3(العسكري إليران

 مقتنعاً بأن الفائدة من وراء الشاه تساوي أكثر من )4(األبيض البيت كان المقابل في
  .)5(مساوئه

يمكن تفسير سبب استمرار الدعم العسكري األمريكي إليران على ذلك النحو من و
  : المبالغة من التسليح بما يلي 

األسلوب الذي اتبعه الشاه في تضخيم األخطار التي تحيط بإيران، من خالل عقد المقارنات  - 1
الصحفية، رداً على منتقدي سياسته في مجال التسليح، وضح اإلمكانيات في مؤتمراته 

                                                        
 لقلـق  كنتيجـة  المـشاكل  مـن  العديـد  ونجمـت  إليران، األمريكية األسلحة بيع سياسة الكونجرس تحدى) 1(

 عمليـة  تعقيدات من وإعفاء قيود دون إليران، نيكسون زيارة بعد تمت األسلحة مبيعات أن: منها الكونجرس،
 وبكميـات  والمعقـدة  المتقدمة لألسلحة الشاه اتطلب وكانت الدفاع، ووزارة األمريكية اإلدارة في القرار اتخاذ

 قلقـاً  أثارت قد األجهزة تلك مع للتعامل اإليرانية، الخبرات نقص بسبب األمريكيين للمستشارين وطلبه كبيرة،
 من المعدات تلك نضوب وبسبب األمريكية؛ المسلحة القوات في األمريكيين الخبراء نقص بسبب أمريكيا؛ في

 بعـض  فـي  األمريكيون الخبراء سيتورط المنطقة، في نزاع نشوب حال في كذلك يكي،األمر الجيش مخازن
 ).194ص المتحدة، الواليات سياسة : وإيران ألثيوبيا والتقييم المسح بعثة تقرير. (اإليرانية المواقع

 يطالـب  لاألو االتجـاه  : اتجاهين إلى األسلحة مبيعات موضوع حول األمريكية السياسية الدوائر انقسمت) 2(
 مثلـه  الثـاني  واالتجاه الكونجرس، من أو مختصة هيئات لمراقبة البيع عمليات بإخضاع األقل على أو بوقف

 ).67 -66ص األمريكية، السياسة : زهير شكر،. (األسلحة بيع لسياسة المؤيدون

م، 1970) تـوبر أك(  تشرين أول     12بتاريخ  )  D.C.20301( وثائق وزارة الخارجية األمريكية، وثيقة رقم      )3(
  .E-4مج 

ريتشارد نيكسون وهنري كيسنجر في تشكيل السياسة الخارجية ألمريكيا، وبرعا في النـشاط        تعاون كل من    ) 4(
السري والقرارات التي توصال إليها سراً، وكانا ال يثقان بالبيروقراطية الفدرالية، ويستاءان من أية محاوالت                

ما الدبلوماسية، واتفقا على أن أمريكيا يمكـن أن تفـرض النظـام             من جانب الكونغرس للتدخل في مبادراته     
واالستقرار في الشؤون الخارجية إذا سيطر وتحكم البيت األبيض في سياسته، وتحديداً فيما يخص بالـسياسة                

  .الخارجية
(Kaplan ,Lawrence S. : American Historians and the Atlantic Alliance, P. 95). 

  تـشرين أول  12الصادرة بتـاريخ   المذكرة ،) D.C.20301(ة الخارجية األمريكية، وثيقة رقم  وثائق وزار )5(
 .E-4م، مج 1970) أكتوبر(
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أربعة وثالثين مليون، وبين ) 34 ( حينئذالعسكرية المحدودة إليران، التي يبلغ عدد سكانها
 .)1( نسمةسبعة ماليين) 7(، التي لم تتجاوز آنذاك قاإلمكانيات العسكرية الهائلة للعرا

الواليات المتحدة ، وأن تسليح )2(يراني سابق للتسليح العراقيبالرغم من أن التسليح اإل
 إليران سبب توجه االتحاد السوفيتي إلى مزيد من المساعدات العسكرية للعراق، األمريكية

 .وعقد االتفاقيات بذلك

تنديد الشاه المتكرر بالخطر السوفيتي على المنشآت البترولية اإليرانية والمنشآت  - 2
 .)3( المؤتمرات الصحفيةالعسكرية، من خالل

نجاح االتحاد السوفيتي في ذلك الوقت في الحصول على قواعد له في الصومال واليمن  - 3
 .)4(الجنوبي، وعلى تسهيالت بحرية في سواحل ليبيا وسوريا، ومحاوالته في موزنبيق

الواليات المتحدة بما دلت عليه بالنسبة لكل من م، 1973عام) أكتوبر(حرب تشرين األول  - 4
 .)5 (اإلستراتيجية) إسرائيل( وإيران من دالالت، وأهمها تقلص أهمية ألمريكيةا

، والذي تمثلت في بيع كميات كبيرة من )6(المصالح األمريكية في بيع السالح إليران - 5
األسلحة لزبون مضمون يدفع نقداً، ويمتص فائض العملة األجنبية الناجم عن ارتفاع أسعار 

، كما شكل ذلك السالح قوة عسكرية قادرة على حماية %)300(النفط اإليراني بنسبة 
 .)7(المصالح النفطية األمريكية في الشرق األوسط

ظهور لوبي إيراني داخل المؤسسات األمريكية، وله تشعبات في األعمال المصرفية والنفط  - 6
، والتسليح، منها إرسال تبرعات للبيت األبيض مباشرة، للمساعدة في حملة انتخاب نيكسون

 .، مما شكل ذلك عنصر ضغط على القرارات األمريكية)8(كما أثبتت القرائن الموثقة

                                                        
 .130 -129ص والعمامة، التاج بين إيران : أحمد مهابة،) 1(

ـ  جانب في استهدفت م،1972عام) أبريل (نيسان 9 في صداقة معاهدة السوفيتي واالتحاد العراق وقع) 2(  امنه
 ).92ص الخليج، حراس.: أ مايكل بالمر،. (لألسلحة إيران تكديس موازنة األقل، على

 .130ص والعمامة، التاج بين إيران : أحمد مهابة،) (3

 .130ص والعمامة، التاج بين إيران : أحمد مهابة،) 4(

 .65 ،64ص األوسط، الشرق يابان:إيران : سمير كرم،) 5(

 ومن لمصالحهم، منها يستفيدون كانوا الذين لألمريكيين، الستغالل وسيلة ريكيةاألم األسلحة صفقات شكلت) 6(
 م؛1976عـام ) أغـسطس  (آب في طهران في األمريكية العسكرية للبعثة المالية السجالت إتالف قضية ذلك

 اإليرانـي،  التسليح : سلمى حداد،. (إليران األمريكي العون مشروع في جرت سمسرة عمليات إخفاء بهدف
 ). 83ص

 .11ص األمريكية، المساعدات : سلمى حداد،) 7(

 .135ص اهللا، آية مدافع : حسنين محمد هيكل،) 8(
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عد مبدأ نيكسون أكثر فعالية وأقوى تأثيراً في الشرق األوسط منه في جنوب شرق آسيا 
، وكانت إيران من المصالح الحيوية األمريكية، بدرجة فاقت كثيراً فيتنام الجنوبية )1(بفضل إيران
الجنوبية، وتمكن الشاه من تنصيب نفسه خلفاً لبريطانيا، من خالل الدعم العسكري أو كوريا 

  .)2(الواليات المتحدة األمريكيةاألمريكي، واستقبل الشاه استقبال الملوك في رحالته المتكررة إلى 

م، تمثل في الحسابات األمريكية الحارس 1979وظلت إيران حتى انهيار حكم الشاه عام
، وبقي الشاه )3(ماية للخليج، وظل دور الدفاع المباشر موكالً إليها تحت قيادة الشاهالذي وفر الح

، استخدم سلطته لالرتقاء بالمصالح األمريكية، وتقديمها للواليات المتحدة األمريكيةحليفاً وفياً 
  .)4(الواليات المتحدة األمريكيةعلى ما سواها، ولم يتوان عن القيام بأي فعل لصالح 

للواليات المتحدة  الرغم من أن البعض عد مبدأ نيكسون ظل سياسة ناجحة وعلى
 حتى سقوط فيتنام، إال أن كثيراً من المعلقين أعلن وفاة مبدأ نيكسون بسقوط فيتنام، األمريكية

  .)5 (م1975عام) أبريل(التي سقطت في نيسان 

، وسقوط نظام الشاه؛ ألنها  لكن النهاية الحقيقية له بعد قيام الثورة اإلسالمية في إيران
وبرحيله ثم قدوم نظام ، اعتمدت منذ بدايتها على قوة ومتانة عالقة اإلدارة األمريكية مع الشاه

 في طهران، لم تعد هناك شبكة أمنية أمريكية ناجعة في للواليات المتحدة األمريكيةإسالمي معاد 
  .)6(الخليج العربي

ين أن مبدأ نيكسون المسئول األول عن سقوط نظام لكن على صعيد إيران، عد بعض المحلل
  .)7(واالقتصادية االجتماعية حدة من زاد مما اإليرانيين؛ حساب على األسلحة بتكديس سمح ألنه الشاه؛

  
  

                                                        
 .264ص األمريكي، االستشراق : دوجالس ليتل،) 1(

 العالميـة،  إلـى  االرتقـاء : إي سـتيفن  أمبروز،؛  268ص األمريكية، السياسة : حمد سحيم منى ثاني، آل )2(
 .382ص

 التدخل اتجاهات فيتنام عقدة بعد ما : مايكل كلير،؛  268ص األمريكية، السياسة : حمد سحيم منى ثاني، آل )3(
 .49ص األمريكي،

 .17ص األمريكي، السالم.: أ برادلي تاير،) (4

 .264ص األمريكي، االستشراق : دوجالس ليتل،؛ 74ص السريع، االنتشار قوة: جيفري ريكورد، )5(

 ؛ 350ص األمريكية، اإلمبراطورية : طاهر شاش، (6)
 Sick,Gary:The Middle East and the United States, P. 279.  

 .76ص األمريكية، السياسة : زهير شكر،) (7
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  :لتطبيقات العملية لمبدأ نيكسون ا: ثالثاً 
أ  للجزر العربية أول خطوة عملية في إطار سياسة مبدم،1971 عامشكل احتالل إيران

  .نيكسون، لخدمة األهداف األمريكية في الخليج واإليرانية على السواء
  :م 1971 إيران للجزر العربية عام احتالل-

منذ إعالن بريطانيا انسحابها، أصبح على الدرك اإليراني تسلم المواقع البريطانية وفق مبدأ 
ة بدأت إيران تعلن مطامعها في نيكسون، الذي أوكل إليه دور الشرطي للمنطقة، وتنفيذاً لتلك السياس

 قضية هامة بالنسبة )1(المنطقة بحجة المحافظة المصالح الغربية، وكانت قضية الجزر العربية
، وذلك ما قوى االدعاء اإليراني، بأهمية )2(لإليرانيين، خاصة أنها كانت تقع في منطقة إستراتيجية

  . السيطرة عليها

خليج، بإعطاء إيران الدور العسكري األساس؛ وحسب ترجمة سياسة مبدأ نيكسون في ال
للحفاظ على األمن، أي القيام بالدور الذي كانت تقوم به بريطانيا، يجب تسليم الجزر العمانية الواقعة 

إلى إيران؛ لحماية مضيق هرمز، ) رأس الخيمة والشارقة(على مدخل الخليج، والتابعة إلمارتي 
نة اإليرانية والتوسعية على المنطقة العربية، التي أوكلها ، بفرض الهيم)3(وتلبية طموحات الشاه

  )4(الواليات المتحدة األمريكيةلنفسه أو أوكلت إليه من قبل 

حيث طالب الشاه بتلك الجزر؛ ألنها احتلت موقعا استراتيجياً، ومن شأنها  زيادة  حصة 
م القنوات الرئيسة لحركة ؛ كذلك ألنها من أه)5(إيران في  التنقيب عن النفط في الجرف القاري

وبذلك فهي تحرز إليران ميزة ، السفن، إذ تقع غرب مضيق هرمز، المدخل الرئيسي للخليج

                                                        
عبـارة عـن صـخرة      ) طنب الكبرى (لم يكن بالجزر عدد كبير من السكان األصليين، حيث كانت جزيرة             )1(

طنـب  (ء بضعة صيادين زائـرين، وكانـت جزيـرة          جرداء، ولم تكن في ذلك الوقت آهلة بالسكان، باستثنا        
صغيرة جداً حيث نبعت أهميتها اإلستراتيجية، من أنها كانت تشكل خطراً على النقل البحـري، إال            ) الصغرى

كانت كبيرة بما يكفي ليكون لها ميناء صغير، عالوة على بضعة كيلومترات مربعـة              ) أبو موسى (أن جزيرة   
ووصل عـدد سـكانها     . ي سطح مستو يكفي ليكون بمثابة مدرجاً للطائرات       من األراضي، ولكن ليس لديها أ     

في (خمسين نسمة، عدا عن مجموعات من العمال العرب الذين عملوا في التعدين             ) 50(الدائمين إلى أقل من     
  .بحثاً عن أكسيد الحديد في الجزيرة) المناجم

(Cordesman, Anthony H.and Hashim, Ahmed S : Iran: Dilemmas of Dual Containment, 
P. 131). 

 .332ص ،)30( رقم ملحق : ُأنظر الخليج، في العربية الجزر موقع على لالطالع) 2(

 .59ص العربي، الخليج على الصراع : محمد الرحمن عبد النعيمي،) 3(

 .98ص الخليجي، التعاون مجلس دول : المنعم عبد المراكبي،) 4(

 ؛ 161ص العربية، اإلمارات ةدول : حسن محمد العيدروس، (5)
 Kuniholm, Bruce R. : Great Power Rivalry and the Persian Gulf , P. 50.  
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، والدولة التي تسيطر عليه، يمكنها التحكم في منطقة الخليج العربي كله )1(إستراتيجية هامة
  .)2(بسهولة

خل الخليج العربي، وأبدى لذلك أكد الشاه للغرب أهمية موقع الجزر االستراتيجي عند مد
قلقه من احتمال سيطرة عناصر انقالبية عليها، وكيفية تأثير ذلك على تدفق نقل النفط واستقرار 

، السيما أن النزاع حول الجزر العربية له أصوله منذ وقت طويل، بسبب أطماع )3(المنطقة
  . إيران في المنطقة

  :ربية راني العربي حول الجزر الع أصول النزاع اإلي-أ
، حيث مثلت سلطة السلطان بن )4(بدأت قضية الجزر العربية في أواسط القرن التاسع عشر

صقر زعيم القواسم معظم جزر الخليج الجنوبية، حتى إذا توزعت سلطة القواسم بين إمارتي 
إمارة الشارقة ) أبو موسى(الشارقة ورأس الخيمة، فرض الواقع الجغرافي أن تتبع جزيرة 

، وقد عمدت إيران إلى احتالل تلك الجزر )طنب الكبرى وطنب الصغرى رأس الخيمة(وجزيرتي 
م، لكنهم اضطروا للتراجع أمام اعتراض شيخ الشارقة مؤيداً 1904عام) مارس(الثالثة في آذار 

بالضغط البريطاني، وكانت تلك بداية الخالفات التي استجدت في الثالثينيات عندما ربطت إيران 
 والجزر الثالث، واقترح الشاه حينئذ أن تعمد بريطانيا على إقناع شيخ رأس )5(بحرينبين قضيتي ال

  . )6(، إال أنه رفض االقتراح)طنب الكبرى والصغرى(الخيمة بالموافقة على بيع جزيرتي 
                                                        

 الـست  الجزر تشكل وهرمز، والرك قشم : وهي بالفعل إيران تمتلكها الجزر من لمجموعة العربية الجزر بضم) 1(
  .واليابان الغرب إلى الخليج نفط من كبير ءجز عبره يمر الذي هرمز مضيق مدخل يغطي الذي الهالل شكل معاً

 (Hiro,Dilip : Neighbors, Not Friends, p6). 
 ؛52ص وإيران، العربية اإلمارات بين الخالفات : شمالن العيسى،  (2)

Cordesman, Anthony H.: Iran and Iraq, P. 31.  
 .155ص ،3ج العربية، الجزر : حسن محمد العيدروس،) 3(

فبعض المـصادر   ، ران أحقيتها في منطقة أبو موسى وكانت تلك االدعاءات محط صراع تاريخي              ادعت إي  )4(
م، والـبعض اآلخـر   1887أيدت الطرح اإليراني خصوصا بعد االنسحاب البريطاني من تلك المناطق عـام         

رت أنكرها؛ ألن إيران لم يكن لها أي دور في السيطرة على تلك المناطق في العصر الحديث، حيـث سـيط                   
كما ادعى اإليرانيون أيضا أن األسرة التـي كانـت          ، على تلك المنطقة عائلة حاكمة منبعها من رأس الخيمة        

  .تحكم منطقة أبو موسى، ومنبتها من منطقة الشارقة، تعود أصولها إلى الجذور اإليرانية
(Cordesman, Anthony H.: Iran and Iraq, P. 32 ؛Cordesman, Anthony H.and Hashim, 
Ahmed S : Iran: Dilemmas of Dual Containment, P. 130).  

 مـن  جزءاً دوماً كانت البحرين أن : األولى حجتين، إلى البحرين على بالسيادة اإليرانية االدعاءات استندت) 5(
 فهـي  : الثانيـة  الحجة وأما). 1602-1705(البرتغالي لالحتالل فيها خضعت التي المدة باستثناء فارس بالد

 جـزءاً  البحرين األخير فيها عد التي البريطاني، والمقيم إيران بين عقدت التي م،1822) أغسطس(آب اتفاقية
 ).880ص ،2ج الخليج، تاريخ موسوعة : محمود شاكر،. (فارس من

 .147ص الخليج، قصة : لبيب الساتر، عبد) 6(
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م؛ 1959م وللحلف المركزي عام1955ثم حاولت إيران استغالل انضمامها لحلف بغداد عام
  .)1 ( من بريطانيا عن تلك الجزر، لكنها فشلت في تحقيق أهدافهالكي تحصل على تنازالت

خالل المناورات ) أبو موسى(م، قامت إيران باحتالل جزيرة 1961عام) مارس(وفي آذار 
المشتركة التي أجرتها البحرية اإليرانية مع األسطول األمريكي، في نطاق عضوية إيران للحلف 

نها، إثر االحتجاجات العربية العنيفة، واضطر وزير المركزي، غير أنها سارعت بالجالء ع
  .)2(الخارجية اإليرانية إلى التصريح بأن اإلنزال اإليراني كان مناورة عسكرية طارئة

بعد ذلك استمر الموقف البريطاني من الجزر العربية واالدعاءات اإليرانية قائماً خالل 
اذ الموقف الحازم سياسياً ودولياً ضد الستينات، على أساس تجميد األمر الواقع، وعدم اتخ

االدعاءات اإليرانية، وعدم وضع حد لتحديات إيران لعرب الخليج العربي، وتلويح حكومة إيران 
  .)3 (المستمر باستخدام القوة

  
  :ة بعد قرار االنسحاب البريطاني  األطماع اإليراني-ب

ما أعلنت بريطانيا عن م عند1968أصبحت مسالة التحكم في الجزر قضية هامة في عام 
، التي الواليات المتحدة األمريكيةوسبباً في اتجاه الشاه لتقوية عالقاته مع  الخليج، من االنسحاب نيتها

، ونصبته شرطي الخليج؛ لحماية المصالح الغربية ومنع التغلغل )4(زودته باألسلحة المتطورة الحديثة
  .)5(السوفيتي في المنطقة، وتهديد منابع النفط

 وأعلن الشاه آنذاك عزمه شغل الفراغ الذي سينشأ عن االنسحاب البريطاني، ولتحقيق ذلك 
الهدف؛ بدأ الشاه مطالبته بضم الجزر العربية الثالث والبحرين بإصرار، وكذلك المطالبة باالعتراف 

  . )6(، وتأكيد األحقية اإليرانية في تملك الجزرابه وريثاً لبريطاني

                                                        
 .102ص ،3ج العربية، الجزر : حسن محمد العيدروس،) 1(

 .102ص ،3ج العربية، الجزر : حسن محمد وس،العيدر) 2(

 .131ص ،3ج العربية، الجزر : حسن محمد العيدروس، )3(

  ؛ 130ص ،3ج العربية، الجزر : حسن محمد العيدروس، (4)
Cordesman, Anthony H.: Iran and Iraq, P. 32. 

 .92ص العربي، الخليج : محمد بن خالد القاسمي،) 5(

، E-4م، مـج  1961عـام )  يناير( كانون ثانٍ    10بتاريخ  ) 1(جية األمريكية، وثيقة رقم   ثائق وزارة الخار  و(6)  
، E-4م، مـج 1969عام) أبريل(نيسان 1بتاريخ ) 9(ثائق وزارة الخارجية األمريكية، وثيقة رقم   ؛ و 12،  1ص
 .3، 1ص

Cordesman, Anthony H.: Iran and Iraq, P. 32. 
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على بريطانيا للتخلي عن مطالبته في البحرين، بأن يقايض ذلك ببلد ثم كرر الشاه عرضه 
آخر، وذريعته أن االنسحاب البريطاني من الخليج، يشكل وضعاً غير مقبول إليران، وعلى طهران 

   .)1(أن تؤمن استقرار المنطقة انطالقاً من تلك اإلستراتيجية، أي الجزر العربية الثالث

قر إجراء استفتاء شعبي في البحرين، ليقرر السكان بمقتضاه لكن تدخل األمم المتحدة، أ
مصيرهم بين االستقالل أو التبعية إليران، وُأقرت النتيجة لصالح عرب البحرين، الذين رغبوا في 

  . )2(االستقالل، مستنكرين مطالبة الشاه بضمهم لحكمه

، متضمناً مشيخات م1968عام) فبراير( شباط 26وعندما قام اتحاد اإلمارات العربية في 
، ولكن أعيقت )3(ساحل عمان إلى جانب مشيخة قطر والبحرين، أظهرت بريطانيا تأييداً له

، أهمها معارضة الشاه لذلك التوجه؛ ألنه رآه )4(المفاوضات بشأن ذلك االتحاد بفعل عوامل كثيرة
حرين، ورأى أن التأثير كما ادعى الشاه أيضا هيمنته على الب، بمثابة قناع لبقاء النفوذ البريطاني

وأن انضمام البحرين إليه غير شرعي، ، )5(البريطاني سوف يمثل عائقا أمام تحقيق طموحاته
، وأبلغت الحكومة )6(وكذلك انضمام رأس الخيمة والشارقة، إذا جعلت بريطانيا الجزر تابعة لهما

إال بعد تلبية مطالبها بشأن اإليرانية بريطانيا أنها لن تعترف بدولة اإلمارات العربية المتحدة 
  .  )7(الجزر

                                                        
 .147ص الخليج، قصة : لبيب الساتر، عبد) 1(

 .147ص ،3ج العربية، الجزر : حسن محمد العيدروس،) 2(

 .313ص الخليج، أمن : محمد ظافر العجمي،) 3(

قطر وباقي اإلمارات أن تضع نفسها كداعم للبحرين في وجه االدعاءات اإليرانية وقلقوا من قيـام        ترغب لم) 4(
، إضافة  )200,000(سكانية البحرينية النسبية    أي اتحاد يضم البحرين؛ ألنهم أخذوا في عين االعتبار الكثافة ال          

القتصادها المزدهر مما سيدفع البحرين للسيطرة على االتحاد، ومما زاد األمر سوءاً أن ساللة آل ثاني فـي                  
قطر وآل خليفة في البحرين، كان بينهما تنازع على الحدود، ومن جانب آخر جمعت قطر والبحرين عالقات                 

رين اعتمدت على الدعم السعودي لها ضد إيران، ناهيك أن السعودية لم تكن لتوافق              طيبة مع السعودية، فالبح   
على االتحاد إال بعد تامين أحقيتها في بعض االدعاءات فيما يخص أبو ظبي، كذلك فـإن االتحـاد مـع أبـو      

ـ            ) أغنى اإلمارات المتصالحة  (ظبي ي من شأنه أن يضع قطر والبحرين في موقف االضطرار إلى دعم أبو ظب
، في نزاعها المستمر مع المملكة العربية السعودية، لذلك كان كل منهما متردداً في االنضمام إلى ذلك االتحاد                

  . لكن بتشجيع وضغط بريطاني، تنازلت أبو ظبي في النهاية للسعودية في بعض ادعاءاتها
(Kuniholm, Bruce R. : Great Power Rivalry and the Persian Gulf , P. 50- 49 ). 
(5) Kuniholm, Bruce R. : Great Power Rivalry and the Persian Gulf , P. 49.  

 .313ص الخليج، أمن : محمد ظافر العجمي،) 6(

(7) Kuniholm, Bruce R. : Great Power Rivalry and the Persian Gulf , P. 50.  



 -184-

 الواليات المتحدة األمريكيةوتزامناً مع تلك األحداث قامت مباحثات سرية ثالثية بين 
؛ لبحث حل مناسب لمسألة ملء فراغ القوى في الخليج بعد انسحاب القوات )1(وبريطانيا وفرنسا

شاه على إعالن االستقالل البحرين، البريطانية، ووصلت المباحثات في النهاية إلى موافقة ال
مقابل السماح له باحتالل الجزر اإلستراتيجية الثالث الواقعة في مضيق هرمز، وعد نيكسون 

، - للدفاع عن أنفسهمالواليات المتحدة األمريكية تقوية أصدقاء -ذلك الحل مناسباً لتنفيذ نظريته 
الواليات المتحدة يسيرون طبقاً لرغبة واعتقد أن إيران ستتمكن من جعل مشايخ جنوب الخليج 

 في مناطق مختلفة خاصة في الواليات المتحدة األمريكية، وتحقيق األمن، كما تراه األمريكية
 من توفير نفقات الدفاع عن الواليات المتحدة األمريكيةمنطقة الخليج أيضاً، وبذلك تعفى 

ران في مطالبتها بالجزر العربية،  دعمت إيالواليات المتحدة األمريكية، أي أن )2(المنطقة
  .)4()3(بالتوافق مع التغاضي البريطاني

، اشترط أال تعارض الواليات المتحدة األمريكيةكذلك تم اتفاق ضمني بين إيران و
 كانون أول 1بريطانيا احتالل إيران للجزر، مقابل أال تحاول إيران احتالل الجزر حتى 

تفاقات بين بريطانيا واإلمارات المتصالحة وتحرر م، أي بعد أن تلغى اال1971) ديسمبر(
  )5(بريطانيا من التزاماتها  بحمايتها

لكن الشاه ظل قلقاً تجاه  تنفيذ بريطانيا للمخطط األمريكي في المنطقة، وتكليفه كحارس 
  .لها، والسماح له باحتالل الجزر العربية

ى القوة لتحقيق ذلك، وهدد، م، بأنه سيلجأ إل1971عام) فبراير( شباط 2ألنه أعلن في 
، كما حذر من تقاعس بريطانيا إزاء المطالب اإليرانية في )6(بانسحاب إيران من حلف السنتو

إذا لم يحترم أصدقاؤنا الحاليون حقوق إيران المشروعة في الخليج العربي، ": الخليج، بقوله 
 .)7("يران باتخاذ مواقف مضادة اتجاههمعليهم أن يتوقعوا قيام إ

                                                        
 : فريـدون  هويدا،. (سنوات بثالث م1971عام إيران إلى بها قام التي نيكسون زيارة قبل المباحثات حدثت) 1(

 ).168ص الشاه، سقوط

 .168ص الشاه، سقوط : فريدون هويدا،) 2(

: لالطالع على سير المحادثات بشأن الجزر العربية بين الشاه وبريطانيا والواليات المتحدة األمريكية؛ انظر             ) 3(
، ووثيقـة  E-4م، مج1971عام) سبتمبر( أيلول 9بتاريخ ) 143(وزارة الخارجية األمريكية، وثيقة رقم  وثائق  

 .E-4م، مج1971 عام)سبتمبر( أيلول 13بتاريخ ) 144(رقم 
 .516ص القوى، صراع : عدنان محمد مراد،) 4(

(5) Kuniholm, Bruce R. : Great Power Rivalry and the Persian Gulf , P. 51.  
 .313ص الخليج، أمن : محمد ظافر ي،العجم؛ 148ص الخليج، قصة : لبيب الساتر، عبد )6(

 .232ص األمريكية، السياسة : حمد سحيم منى ثاني، آل) 7(
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؛ ليقبل )1(واستجابت بريطانيا، ومارست الضغط على الشيخ خالد بن محمد القاسمي
باتفاق تتعهد إيران بموجبه دفع مبلغ مليون ونصف المليون من الجنيهات اإلسترلينية كمعونة 

%)  45(إليران و%) 55(، وتقسيم الحصص النفطية بين إيران والشارقة بنسبة )2(للشارقة
سبعمائة شخص من سكان ) 700(التي من أجله سمحت إيران ألكثر من للشارقة وهذا السبب 

، أما الشيخ صقر بن محمد القاسمي فرفض أي )3(اإلمارات البقاء في تلك المنطقة والعمل فيها
  .)4 (اتفاق حول جزيرتي طنب الكبرى والصغرى

ن جزيرة بعد ظهور أن حاكم الشارقة استوعب مطالب الشاه، وسيتم التوصل إلى تسوية بشأ
أبو موسى مع اإليرانيين، مهدت بريطانيا الطريق إلنشاء دولة اإلمارات العربية المتحدة 

م، وأعلنت البحرين رفضها االنضمام 1971) يوليو( تموز 17، الذي ُأعلن إنشاؤها في )اإلمارات(
 أيلول 11م، وتبعتها قطر في 1971عام) أغسطس( آب 14إلى ذلك االتحاد، ثم أعلنت استقاللها في 

  )5 (.1971عام) سبتمبر(

 وبريطانيا تجاه مطالبته بالبحرين، مقابل الجزر المتحدة األمريكية للواليات بوعده الشاه والتزم
  .الواليات المتحدة األمريكيةالعربية، كذلك التزم الشاه باالتفاق الضمني الذي تم بين إيران و

احدة من نبأ االستقالل، كما قام تنفيذاً ألنه قام باالعتراف باستقالل البحرين بعد ساعة و
م، أي قبل يوم من 1971عام) نوفمبر(  تشرين ثان30ٍلالتفاق باحتالل الجزر الثالث في 

االنسحاب الرسمي البريطاني من الخليج، فيما ثارت االحتجاجات الكالمية من قبل الكثير من 
 بإبالغ  المجلس اإليراني أن )7(يدا، وقام رئيس الوزراء اإليراني عباس هو)6(البلدان العربية

                                                        
 م1970عـام  وفـي  م،1965عـام  في) صقر الشيخ (خلع بعد الشارقة حكم تولى : القاسمي محمد بن خالد) 1(

 الوهـاب،  عبـد  الكيـالي، . ()سـلطان  الشيخ (أخوه خلفه ثم م،1972عام في وقتل اغتيال، لمحاولة تعرض
 ).280ص ،1ج السياسة، موسوعة: وآخرون

 .148ص الخليج، قصة : لبيب الساتر، عبد) 2(

(3) Cordesman, Anthony H.: Iran and Iraq, P. 33. 
 .148ص الخليج، قصة : لبيب الساتر، عبد) 4(

(5) Kuniholm, Bruce R. : Great Power Rivalry and the Persian Gulf , P. 50-51.  
 ؛ 232ص األمريكية، السياسة : حمد سحيم منى ثاني، آل(6) 

Daniel, Elton L. : The History of Iran, P. 160; Kuniholm, Bruce R. : Great Power 
Rivalry and the Persian Gulf , P. 51.  

 الغربية المانيا في بالده سفارة في الثاني السكرتير منصب شغل إيراني، دولة ورجل سياسي : هويدا عباس) 7(
 رئاسـة  تـولى  اإليرانية، النفط شركة إدارة لمجلس رئيساً عين م1958عام وفي م،1951و م1947عام بين

) فبرايـر (شباط في ُأعدم الثورة وبعد شهراً، عشر خمسة) 15(ُأعتقل بعدها عاماً، عشر ثالثة) 13 (الحكومة
 ).230ص ،4ج التاريخية، الموسوعة : مسعود الخوند،. (م1979عام
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السيادة الفارسية الكاملة على تلك الجزر قد تم استعادتها، بعد مفاوضات طويلة مع الحكومة "
البريطانية، وأن إيران لم تتخلَّ بأي شكل يمكن تصوره، ولن تتخلى عن سيادتها التي ال تقبل 

  .)1"(الجدل

ص المنظم لعملية االنسحاب البريطاني من وعلى أثر ذلك قام المبعوث البريطاني الخا
الخليج، في تلك القضية في ظاهر األمر بدور الوسيط بين إيران والمشيخات أكثر من قيامه 

  .)2(بدور المفاوض، واستخدمت بريطانيا نفوذها في الضغط على العرب؛ لقبول الحل اإليراني

 كانون أول 9ن العراق في ولما اجتمع مجلس األمن للنظر في القضية بناء على دعوة م
م، وقفت بريطانيا إلى جانب إيران، أما الشيخ خالد بن محمد القاسمي فتوفي 1971عام) ديسمبر(

  .)3(م، ثم حل محله شقيقه، ولم يتبدل الوضع1972عام) يناير( كانون الثاني 25في 

 مكثفة وبذلك فإن بريطانيا خالل تلك السنوات التي قررت فيها االنسحاب، قامت بمساعٍ
لضمان استقرار األمن الخاص بمصالح الغرب، في الوقت الذي شاركت فيه السياسة األمريكية 
دوراً كبيراً في استغالل نزعة الشاه التوسعية، وتأييد استيالء إيران على الجزر العربية الثالثة 

من منطقة ؛ لتكون الضامن الجديد أل)4(في إطار تمكين إيران من ممارسة دورها كشرطي الخليج
ومن ذلك ، الخليج الغنية بالنفط، ولكي تكون أيضاً حصناً منيعاً ضد التغيرات الثورية في المنطقة
  .)5(دور إيران في إرسال قواتها للقتال مع القوات العمانية ضد المتمردين المسلحين هناك

وهكذا فإن مبدأ الدعامة المزدوجة على الرغم من كونه جاء نتيجة فشل السياسة 
األميركية في جنوب شرق آسيا، إال أن تطبيقاته وجهت بالدرجة األولى نحو الشرق األوسط، 
وكانت إيران أهم دول المنطقة التي ساهمت في تطبيقه، كونها قوة إقليمية رئيسة في منطقة 

  . الشرق األوسط، وبفضل قدراتها االقتصادية والعسكرية والبشرية الكبيرة

                                                        
(1)Cordesman, Anthony H.and Hashim, Ahmed S : Iran: Dilemmas of Dual 
Containment, P. 131.  

 .222ص ،3ج العربية، الجزر : حسن محمد العيدروس،) 2(

 .148ص الخليج، قصة : لبيب الساتر، عبد) 3(

 .156ص ،3ج العربية، الجزر : حسن محمد العيدروس،) 4(

(5) Hiro,Dilip : Neighbors, Not Friends, p6; Ward ,Steven R.: Immortal: A Military 
History of Iran, P. 194.  
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 األول المبحث
  النفط امتيازات إلغاء في إيران دور

  

   : تمهيد
 األوسط الشرق أهمية على الثانية العالمية الحرب منذ الواليات المتحدة األمريكية أكدت

 فقد األمريكيون، الرؤساء اتبعها التي السياسات تباين من الرغم وعلى األمريكية، السياسة في
 على يتعين التي الرئيسة، واألهداف األساسية المصالح على اتفاق أو إجماع شبه هناك كان

  .تحقيقها إلى تسعى وأن حمايتها، على تعمل أن األمريكية السياسة

 حددت والتي األمريكية، السياسة عليها حافظت التي األهداف تلك أهم النفط وشكل
، النفط على والغربي األمريكي االعتماد تزايد بعد السيما األوسط، قالشر منطقة تجاه سياستها

 الرسمية غير األداة كانت -الجنسيات متعددة -األمريكية النفط الشركات أن باالعتبار األخذ مع
  . السياسة  تلك لتطبيق

 االحتكارات مع تعاقداتها إلغاء بأهمية للنفط المنتجة الدول إدراك ذلك، واكب كما
 خالل من المنطقة في النفطية السياسة في أثرت التي الدول تلك إحدى إيران وشكلت ية،النفط

 ،)1(بالنفط وحلفائها الواليات المتحدة األمريكية تزويد في ودورها ،)األوبك (منظمة في عضويتها
  .م1973عام حرب ثم 1967عام حرب أثناء

 وإيران؛ الواليات المتحدة األمريكية نبي النفطية السياسة على والمتبادل الوثيق التفاهم ورغم
 االحتكارات نشاط مجاالت تضييق إلى لزعامته وتأكيداً مصالحه، من انطالقاً في لجأ الشاه أن إال

 بعد )األوبك( ضمن النفط أسعار رفع واستمرار ،)الكونسرتيوم( إلغاء خالل من األمريكية، النفطية

  .م1973عام
  

   :م1971عام طهران اتفاقية : أوالً
 على الحصول األوبك، ضمن للنفط المنتجة الدول محاوالت إحدى طهران اتفاقية شكلت

 قادت التي الدول تلك مقدمة في إيران وكانت أراضيها، داخل النفطية لالحتكارات أفضل عائد
                                                        

 إيـران  تجـاه  األمريكيـة  السياسة أن م،1979عام في انتربرايز أمريكان مؤسسة عن الصادر التقرير بين) 1(
 على الحصول في األمريكية المصالح من مكون مؤشر عبر كبير حد إلى الثانية العالمية الحرب بعد رسمت
برانجر، روبرت جي، وتاهتينن، ديل     . (االسخباراتية المعلومات وجمع العربي، الخليج إلى والوصول النفط،

 ). 4ص ،)3(خيارات السياسة األمريكية في إيران والخليج، دراسات إستراتيجية. : آر
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 اإليراني النفط تأميم عملية فشل بعد عليها فُرض الذي النفطي االحتكار بعد السيما التوجه، ذلك
  .مصدق حكومة قوطوس
  :طهران اتفاقية مقدمات -1

 مع باالتفاق إيران بها قامت مخططات من تالها وما م،1971عام اإليرانية االتفاقية أدت
 األوبك، منظمة ضمن جديدة نفطية سياسة لفرض اإليرانية؛ التوجهات دعم إلى األوبك دول

  . ولالد تلك في النفطية الشركات مع أفضل امتياز إلى والوصول
  :األوبك نشأة -أ

 على األمريكية الطاقة سياسة بتأثير تطوره، مراحل كل في )1(العالمي النفط سوق تأثر
 داخل النفط استخراج كلفة سعر ارتفاع نتيجة الواليات المتحدة األمريكية وكانت ظروفه،

 الستينات دايةب ومع لالستيراد، اللجوء إلى مبكراً اضطرت قد النفطية، آبارها وتشتت أراضيها،
 طور في الخليج، بلدان إنتاج الفنزويلي، للنفط الطبيعي السوق كان الذي األمريكي السوق شهد

  .)2(الوقت ذلك في االزدهار

 النفطية الشركات م،1950عام قبل) إيران فيها بما (الخليج دول نصيب حددت وقد
 ثابتاً، السعر ذلك وكان األمريكية، الشركات فيها بما) النفطي الكارتل أو السبع األخوات (الكبرى

 وتحت السوق، في البرميل بيع بسعر عالقة يدفع لما يكون أن دون برميل، كل عن يدفع
 وصار األرباح، في المناصفة مبدأ الشركات قبلت المنتجة، الدول قبل من المتزايدة الضغوط

 اإلنتاج عمليات على طرةالمسي هي الشركات كانت ولما األرباح، سعر لحساب يتخذ الخام الزيت
 الدول استشارة دون م،1960و 1959عامي خالل األسعار خفضت وحدها، والتسعير والتصدير

  ).3(األوبك النفط لمصدري اتحاد لتأسيس المباشر السبب بمثابة ذلك وكان المنتجة،

 خفض قررت التي )Exxon()4( األمريكية إكسون شركة التخفيض في التوجه ذلك وقاد
 جداً كبيرة النسبة تلك وكانت قبل، من عليه كانت عما سنتاً عشر أربعة) 14 (برميلال سعر

 والسعودية إيران : هي إكسون قرار من متضررة دول خمس جعل مما م،1960عام بمقاييس
 إكسل لمواجهة ليس م؛1960عام) أيلول (سبتمبر بغداد في تجتمع وفنزويال والكويت والعراق

                                                        
  .320ص ،)18 (رقم ملحق : ُأنظر رىاألخ الطاقة موادب مقارنة للنفط العالم احتياج حجم لمعرفة) 1(

 . 90ص العربي، الخليج : أنطوان متى،) 2(

 . 155ص األمريكية، السياسة : حمد سحيم منى ثاني، آل) 3(

 الوهـاب،  عبـد  الكيـالي،  (الـسبع،  باألخوات سمي ما أو النفطي الكونسرتيوم في ساهمت أمريكية شركة) 4(
 ). 111ص ،1ج السياسة، موسوعة : وآخرون
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 في مختصة تجعلها أن الدول تلك أرادت التي الكبرى، السبع ركاتالش لمواجهة ولكن فقط،
 والسعرية اإلنتاجية النفطية السياسات رسم مهمة وترك فقط، والتقنية الفنية الجوانب

 ،األسعار مستوى استقرار تثبيت بهدف ؛)األوبك( منظمة تأسيس إلى ذلك أدى مما ،)1(للحكومات
 التخفيض قبل ،السائدة المستويات إلى الحالية األسعار ةوإعاد ،النفطية االحتكارات معارضةو

  .)2(م1960 عام) أغسطس (آب في حدث الذي

 السيطرة وتحقيق النفط، دخول زيادة المشترك لطموحهم باإلضافة األوبك أعضاء وحد
 طريق عن اقتصادها تمويل يجري نامية، بلدان جميعاً باعتبارهم النفط، اقتصاديات على الوطنية

 أساس على عام بشكل قام الذي النفطي، الكارتل جانب من لالستغالل هدفاً كانوا وأنهم ط،النف
  .)3(الحقوق في التساوي عدم على مستندة متشابهة امتيازات اتفاقات

 التي ،)4(األوبك في إيران العراق، السعودية، : الثالثة األعضاء البلدان بين إيران وكانت
 السياسية العالقات إن أدق بتعبير المستهلكة، البلدان حاجات تلبية على قادر النفط، من مخزوناً تملك

  .)6)(5(الطاقة من المصدر لذلك المستهلك الغربي، للعالم بالنسبة حاسمة هي فقط، الثالثة البلدان مع
  

   : األوبك من والغرب الواليات المتحدة األمريكية موقف -
 به، تعترف أال وحاولت متجانس، غير كياناً يةالبدا منذ األوبك النفطية االحتكارات عدت

 على كل للنفط المنتجة البلدان مختلف مع المباشرة الصالت على المحافظة سياسة وانتهجت
 منتجين ظهور  الستينات في استمر حيث م،1971عام حتى ذلك لها تسنى معينة وبدرجة حدة،
 البلدان من وغيرهما ونيجيريا، لجزائروا ظبي وأبو ليبيا : مثل للنفط العالمية السوق في كبار

 لكن الطلب، على للعرض الدائمة الجارية الزيادة ظل في البعض، بعضها نافست التي النامية،
  . )7(لألوبك االنضمام إلى النهائي الحساب في بها أدى النفط دخول لرفع البلدان تلك طموح

                                                        
 . 360ص الخليج، أمن : محمد ظافر العجمي،) 1(

 ؛90ص العربي، الخليج : أنطوان متى، (2)
 Hân, Võ Xuân: Oil, the Persian Gulf States, P. 43.  

 . 30ص األوبك،: و .ر اندجيكيان،) 3(

 .322 -321ص ،)20(و )19 (رقم الملحق ُأنظر األوبك، ببلدان مقارنة إيران إنتاج حجم لمعرفة) 4(

 تـدبير  فـي  أساسي دور للشاه وكان األوبك، لمنظمة بالنسبة المجد سنوات بمثابة السبعينيات سنوات كانت) 5(
  . الخليج لدول ثروات جلبت التي األسعار ارتفاع

(Farber, David : Taken Hostage, P. 70). 
 . 132ص العربي، الخليج : أنطوان متى،) 6(

 . 30ص األوبك،: و .ر اندجيكيان،) 7(
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 يمكن الذي الخطر ومدى ته،نشأ عند باألوبك) إيزنهاور (األمريكي الرئيس استخف كما
 شخص أي : "أن على م،1960عام) سبتمبر (أيلول أواخر في وأصر األوبك، تكتل يمثله أن

 من أي على برميل، كل على سنتات خمس) 5 (زيادة عرض لو المنظمة، تلك يشق أن يمكنه
  .)1("الدول تلك

 ،)األوبك( منظمة في البارزين األعضاء جانب من المتكررة الجهود أن التوجه ذلك دعم
 بأي قدرتها عدم بسبب كذلك ،الستينيات في األسعار في التغيرات على التأثير من تتمكن لم

  .)2(النفطية للصناعة العالمي الهيكل تغيير على مجدية طريقة

 أنه على األوبك إلى نظرت التي الدول ضمن الواليات المتحدة األمريكية أصبحت الحقاً
 ضرب في للواليات المتحدة األمريكية المبدئي الهدف يتغير ولم ،مصالحها ضد مسلط كيان

 اإلمكانات مع وتأقلمت تطورت ضدها األمريكي الصراع وأساليب أشكال لكن األوبك، وإضعاف
 صراعها في واستخدمت المنظمة، تلك على الضغط لممارسة واشنطن بيد غدت التي المحدودة

  )3(الرأسمالية السوق آلية واستغالل االقتصادية والدوافع والدبلوماسي السياسي الضغط األوبك مع

 خبراء توقع لمنصبه،) إيزنهاور (ترك من شهر قبل إعداده تم استخباراتي تقرير وفي
 خالل من كفاءة أكثر نحو على المنتجة الدول تعمل أن "تقييمهم في المركزية المخابرات وكالة

  .)4("الماضي في تفعل كانت مما أكثر الشركات، على للضغط األوبك
 

   :م1971عام اإليرانية االتفاقية -ب
 أكثر، أو قرن نصف خالل ترتفع لم التي العالمية السلع من الوحيدة هي النفط أسعار كانت

 بلدان في المنتج النفط من البرميل سعر وكان تتضاءل، كانت الحقيقية األسعار فإن العكس على بل
 دوالراً) 1.8 (كان م1960عام وفي سنتاً، وعشرون دوالر) 1.20 (هو م1900عام الثالث العالم

 مصحوبة واقتصادية سياسية تغيرات وحدوث األوبك، ظهور من سنوات عشر وبعد سنتات، وثماني
 الزيادة وكانت ،)5(سنتات وثماني دوالر) 1.8 (أيضاً هو م1970عام في البرميل سعر ظّل بالتضخم،

  .)6(األسعار ارتفاع إلى ليس اإلنتاج في السريعة زيادةال إلى ترجع الحكومات، عائدات في

                                                        
 . 138ص األمريكي، االستشراق : دوجالس ليتل،) 1(

(2) Hân, Võ Xuân: Oil, the Persian Gulf States, P. 43.  
 . 90ص األمريكية، السياسة. : ر بوريسوف،) 3(

 . 139ص األمريكي، االستشراق : دوجالس ليتل،) 4(

 . 126ص الدولية، والعالقات النفط : محمد الرميحي،) 5(

(6) Hân, Võ Xuân : Oil, the Persian Gulf States, P. 43. 
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 على هجوم أول أسعارها، تخفيض على رداً النفط، أسعار زيادة ابمطالبتهت ليبيا وشكل 
 حاجة بسبب إيران، منها اآلخرين األوبك أعضاء نشاط دعم على توحصل ،)1(الشركات مواقع

  . )2(االستثمارات من الحجم ةمتزايد بمقادير فيها تجري الذي والتصنيع التطور

 إلى تهدف نفطية، مباحثات بإجراء األخرى، هي المطالبة م1967عام منذ إيران بدأت ثم
 خطة في تمثلت والتي إيران، بها قامت التي التنمية، مشروعات بسبب السنوي، اإلنتاج زيادة

 القسط يتحمل أن ويجب ة،االقتصادي لمواردها األساس المصدر النفط أن باعتبار الرابعة، التنمية
  .)3(م1968 عام خطبه إحدى في ذلك إلى الشاه وأشار التنمية، أعباء من األكبر

 أنه رأى ألنه التنموية، بحاجتها بالده في النفطي اإلنتاج ربط بمبدأ أيضاً الشاه وطالب
 لكمياتل المساوية النفط من الكميات المناطق، في العاملة الشركات تنتج أن المعقول من ليس

 النفط مداخل تستوعب أن تستطيع ال الكميات منها تستخرج التي البالد أن مع إيران، في المنتجة
 الكمية في تخفيضات تتطلب األمور كانت وإذا السكان، وال المساحة حيث من ال تلك،

 تلك فإن العالمي، النفط سوق في والطلب العرض ميزان على بناء النفط من المعروضة
  .)4(السكان وقليلة الصغيرة الدول نفط من تتم أن يجب التخفيضات

 قد ،)5(أمريكية شركات هي إيران في النفط على المسيطرة الشركات معظم وكانت
 المخابرات بها قامت التي) أجاكس (عملية منذ إيران في النفطي االمتياز على حصلت

  ).النفطي رتيومالكونس (إنشاء من تالها وما ،)مصدق (حكومة إلسقاط األمريكية؛

                                                        
 قـام  م1969عـام  في : "ذكر حيث طرحها في ليبيا أمريكيا تأييد األمريكية اإلدارة عن صادر تقرير صرح) 1(

 إلـى  باإلضافة األمريكية، النفط شركات ضد ليبيا تحركت قصير وقت وخالل الملكية، أطاح ليبيا في انقالب
 وكـان  اليبيـة،  للخزانة النفط انتاج من اضافية عوائد على الحصول أجل من أخرى، بيةأجن نفطية منظمات
 الرضـوخ  علـى  الشركات وتشجيع الخالف، عن بعيداً البقاء هو الليبية التحركات تلك من الرسمي الموقف

ران والخليج،  خيارات السياسة األمريكية في إي    . : برانجر، روبرت جي، وتاهتينن، ديل آر     ". (الليبية للمطالب
 ).13ص ،)3(دراسات إستراتيجية

 . 30ص األوبك،: و .ر اندجيكيان،؛ 25ص الدولية، والعالقات النفط : محمد الرميحي، )2(

؛ 4،  1، ص E-4م، مـج  1969عام) مارس( آذار 6بتاريخ  ) 4(وثائق وزارة الخارجية األمريكية، وثيقة رقم      )3(
 . 172ص ،األمريكية السياسة : حمد سحيم منى ثاني، آل

 . 124ص الدولية، والعالقات النفط : محمد الرميحي،) 4(

 وشـمال  الخليج في النفطي االحتياطي من% 62 تملك األمريكية الشركات كانت م،1971عام تقدير حسب) 5(
 ). 24 -23ص العربي، النفط : عاطف سليمان،. (امتيازاتها بموجب أفريقيا،
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الواليات المتحدة  لهيمنة بقوة يتحركون األمريكية النفطية الشركات ممثلو كان كما
 التنفيذي برنامجهم ذلك شكل حيث واشنطن، في اإلدارة بمساعدة المنطقة، على األمريكية
  .)2)(1(األمريكي االستراتيجي للمخطط

الواليات  نجاح لضمان ركات؛الش تلك نشاط الواليات المتحدة األمريكية تابعت وقد
  .الشركات تلك خالل من األوسط الشرق نفط على السيطرة في المتحدة األمريكية

 القومية االستشارية اللجنة تشكيل األمريكية الخارجية رعت ،م1970عام أوائل فيف
 املةالع ،الجنسية المتعددة األمريكية الشركات على الحكومة نفوذ زيادة بهدف ؛األجنبي للبترول

   .)3(األوسط الشرق في

 والتي األمريكية، للحكومة الرسمية غير األداة هي األمريكية النفط شركات فإن وبذلك
  .له المنتجة الدول في النفط على السيطرة تتم خاللها من

 ؛%)16.8(بمقدار إنتاجها زيادة إيران طالبت م،1967لعام التالية الخمس السنوات وفي
 التنمية مشروع من الرابعة الخمسية الخطة النجاز دوالر؛ مليون) 6,493 (مبلغ الحتياجها
 بعض من مستفيدة ،)4(الزيادة تلك وأقر اإليراني، البرلمان اجتمع وقد اإليراني، والعمران
  .)5(1953عام اإليرانية والحكومة) الكونسرتيوم(الشركات بين الموقع االتفاق نصوص

 متواصالً ضغطاً  إيرانمارستف الزيادة، نصف على إال يوافق لم الكونسرتيوم لكن 
 نفطه، من إيران استفادة تنظم جديدة، قوانين بسن التلويح حد بلغت لدرجة النفط، شركات على

                                                        
 نفـوذ  انحـسار  بـشأن  م،1980عـام ) أكتوبر (أول تشرين في صدر ذيال األمريكي التقرير ذلك على أكد) 1(

 احتكـار  أن فـي  شـك  ثمـة  ليس : "ذكر حيث الحكومات، بين المباشر التعامل وازدياد الكبرى، الشركات
 المـستوردة  الحكومـات  بين مفيداً حاجزاً الماضي في شكل الممنوحة االمتيازات تحت الخام للنفط الشركات

 في سريع بتبديل سمح الذي األمر النفط، أسواق في كبرى مرونة ضمن أنه كما للنفط، ةالمصدر والحكومات
 كـان  الوضع ذلك أن نؤمن نحن األسواق، تبديل بحسب األسعار لمؤشرات سريع وانتقال المصدرة، الكميات

 حـرب ال بعد سنة والعشرين الخمس) 25 (الـ في كان ذلك أن مالحظة من البد ولكن أمريكيا، مصلحة في
 والـسالح  الـنفط  : النـواب  مجلـس  في األوسط والشرق ألوروبا الفرعية اللجنة تقرير ". (الثانية العالمية

 ).  5-4ص المنطقة، في األمريكية والسياسات

 . 96ص األمريكية، السياسة : جورج ملك، عين) 2(

 . 147 -146ص األمريكي، االستشراق : دوجالس ليتل،) 3(

 . 172ص األمريكية، السياسة : حمد مسحي منى ثاني، آل) 4(

 . 125ص الدولية، والعالقات النفط : محمد الرميحي،) 5(
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 التأميم بذلك يعني- النفط، من االستفادة تنظيم دولياً يحق أنه مبدئياً بذلك صراحة الشاه ولوح
 على والتجريح بالنقد الكونسرتيوم تتناول إليرانيةا الصحافة وبدأت -به المتحدة األمم اعتراف

  .)1(باالستغالل ووصفه اإليرانية، الحكومة تجاه بالتزاماته الوفاء عدم أساس

 مثل المنتجة للدول توأصبح ،)2(تغير قد الوقت ذلك في للشركات بالنسبة الوضع كان
 ذلك أدركت قد األمريكية لشركاتا وكانت النفطية، امتيازاتها بتغيير المطالبة على القدرة إيران

  .بذلك االعتراف إلى النفط رجال اضطر مما الجديد، الوضع

 خشية إلى باإلضافة والحكومة، والبرلمان اإليرانيين من المتواصل اإليراني للضغط نتيجة
 ولالد تأثير تحت ووقوعها بالعمالة، اتهامها كثر أن بعد فردياً، موقفاً إيران تتخذ أن الكونسرتيوم

 على الكونسرتيوم في الممثلة الشركات وافقت ،الواليات المتحدة األمريكية خاصة الكبرى الغربية
) نوفمبر (ثانٍ تشرين 15 إلى 7 بين ما المدة في اإليرانية الحكومة مع مفاوضات في الدخول

 قرُأ مشترك، بيان صدر ثم الكونسرتيوم، وتراجع إيران، لصالح المفاوضات وانتهت م،1970عام
 تسع الخام البرميل سعر ورفع ،%55 إلى% 50 من النفط شركات عائد على الضريبة رفع فيه

  .)3(سابق سعر آخر من بنسات
  

   :األوبك دول على اإليرانية االتفاقية أثر -ت
 الخليج، في الدول باقي على وإيران الكونسرتيوم بين حدثت التي االتفاقية أثرت       

 الدول تلك تزايد أال أرادوا حيث ،)4(هناك العاملة الشركات مسئولي تفكير في األمر ذلك كان لذا
 دول على إيران مع إليها التوصل تم التي الصيغة نفس بعرض فقاموا اإليرانية، المكاسب على

 منظمة طلب تجاهل الوقت، ذلك حتى النفطية الشركات استطاعت حيث تعميمها، بهدف المنطقة؛
  .)5(ماعيةالج للمفاوضات األوبك

                                                        
 . 173 -172ص األمريكية، السياسة : حمد سحيم منى ثاني، آل) 1(

 فـوجي  شركة في النفط خبير) James Akins (آكنز جيمس أبلغ م،1970عام) يناير (ثاني كانون 21 يف) 2(
 جديـد،  وعـصر  جديـد،  يوم في كنا) : "Jean McCloy (ماكلوي جان للشركات نونيالقا المستشار بوتوم
. نعيشه الذي العالم في بالواقع، االعتراف من البد كان لذا المشاركة، أو التأميم نحو متنامياً سعياً هناك وكان

 ). 147 -146ص األمريكي، االستشراق : دوجالس ليتل،(

 . 174 -173ص األمريكية، اسةالسي : حمد سحيم منى ثاني، آل) 3(

خيارات السياسة األمريكية فـي إيـران والخلـيج، دراسـات           . : برانجر، روبرت جي، وتاهتينن، ديل آر     ) 4(
 . 13ص ،)3(إستراتيجية

(5) Hân, Võ Xuân : Oil, the Persian Gulf States, P. 43.  
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 االقتصادية التنمية عن الناتجة النفط، على العالمي الطلب في الهائلة الزيادات بعد لكن
 الخليج دول فإن لذلك ،)1(عمالئهم على للضغط النفط لمنتجي فرصة عد األمر ذلك فإن، الدولية
 يتم موحدة إستراتيجية خالل من )2(المعلنة األسعار مستوى في وعامة، كبيرة زيادة طلبت

 في عقد الذي األوبك مؤتمر في تم ما وهو األوبك، منظمة اجتماع في عنها واإلعالن تنسيقها
 وحصل الخليج، دول لجنة بجمع الشاه قام حيث ،)3(م1970عام) ديسمبر (أول كانون في فنزويال

  .)4(للنفط الواحد البرميل لسعر وارتفاع األرباح من أكبر حصة على

 النفط، أسعار لرفع المؤتمر؛ أعقبت التي المفاوضات في اًمميز دوراً مارس كما 
 الواحد الشهر تتجاوز ال مهلة النفطية للشركات أوبك قادة أعطى حيث ،)5(التعاقد شروط وتحسين
 مع حلول إلى التوصل عدم حال في أنه السعودي الملك وأعلن القرارات، حول للتفاوض

 بين الخالف حدة تصاعد وأمام واحد، طرف من سارية ستعد القرارات تلك فإن الشركات،
 الحكومة مساعدة طلب ،)6(للشركات القانوني المستشار اقترح المنتجة، والدول الشركات
  .)7(األوبك أمام قوياً يكن لم الشركات موقف ألن للتدخل؛ األمريكية
  

   : م1971عام طهران اتفاقية مباحثات -2
 منو ،شركة وعشرين ثالث) 23( ممثلو معاجت م1971عام) يناير (ثاني كانون 11 في

 ثاني كانون 28 في األوبك مع مشترك الجتماع اإلعداد أجل من ،السبع األخوات ممثلو بينهم
 لتبرير وذلك األوبك، بسبب أزمة تالقي أنها زعمت حيث ،)8(طهران في م1971عام) يناير(

  .)9(األسواق في عليها الحصول تنوي كانت التي العالية األسعار

                                                        
(1) Farber, David : Taken Hostage, P. 70.  

 هـو  والريع الريع، مدفوعات لحساب كأساس تستخدم ولكنها الحقيقية، الصفقات أسعار المعلنة عاراألس تمثل ال) (2
 الخمـسينات  بدايـة  مـع  األوبك البلدان أغلب في بلغت التي الدخل ضريبة وأيضاً%) 12.5 (قدره مالي التزام

 ). 25ص األوبك،: و. ر اندجيكيان،%). (55 (إلى السبعينات في زادت ثم المعلن، السعر من%) 50(

 . 174ص األمريكية، السياسة : حمد سحيم منى ثاني، آل) 3(

(4) Farber, David : Taken Hostage, P. 70.  
 . 126ص الدولية، والعالقات االنفط : محمد الرميحي،) 5(

  :دوجـالس  ليتـل، . (الوقت ذلك في للشركات القانوني المستشار هو) Jean Macloy (ماكلوي جان كان) 6(
 ). 147 -146ص األمريكي، االستشراق

 األمريكـي،  االستـشراق  : دوجـالس  ليتـل، ؛  174ص األمريكيـة،  السياسة : حمد سحيم منى ثاني، آل )7(
 . 147 -146ص

 . 151ص للبترول، السري التاريخ : ميشيل جاك وشارلييه، جاك، دولونيه،) 8(

 . 119ص الطاقة، أزمة : جو ستورك،) 9(
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 القانونية الحصص لحماية قوية؛ سياسة لوضع نيكسون إدارة اهتمام األمر استدعى
) يناير (الثاني كانون 16 وفي ،)1(األوسط الشرق نفط في للواليات المتحدة األمريكية

 وكيل الواليات المتحدة األمريكية أرسلت طهران، في المفاوضات بدأت عندما م،1971عام
 بغية ؛)3( )2(نيكسون الرئيس من شخصي بتخويل )John Erwin(ناروي جون الخارجية وزارة
 للتأثير النفط سالح استخدام أجل من ضغطي العربي العام الرأي فيه بدأ وقت في األوضاع، تهدئة
 تزايد بعد النفط، أزمة ظهور بوادر إلى باإلضافة ،)إلسرائيل (المنحاز األمريكي الموقف على

  .)4(الكبرى صناعيةال الدول قبل من عليه الطلب

 األمريكيين ذهن في ليطبع طهران؛ إلى خارجيته وزير نائب إيفاد من نيكسون قصد وقد
  .)5(األزمة شدة

 والسعودية إيران حكومات على أن معلناً ر،التحذي أسلوب األمريكي المبعوث استخدم
 على الضغط في فشلت األمريكية المساعي لكنو المتشددة، مطالبها في النظر يدتع أن الكويتو

 النفط أسعار وزيادة ،األوبك منظمة قرارات تطبيق بغرض ؛)6(طهران في المجتمعة األوبك
 في االستقرار لتحقيق للشركات ضمانات تقديمو ،الضرائب مدفوعات مستوى وزيادة ،المعلنة

  .)7(تعهداتها في الحكومية المشاركة

 دول مع التفاوض في ماهرة تكن لم الواليات المتحدة األمريكية فإن ،الجميع وباعتراف
       .)8(طهران اجتماعات في ،حلفائها مع التنسيق في أو ،األوبك منظمة

، الخليج منتجي مع بالتفاوض الشركات نصح سوى أمامها األمريكية الخارجية تجد ولم
اه  ما جاء في االجتماع الذي تم بين الشوفق، وذلك األوبك دول باقي مع مفاوضات تعقبها ثم

                                                        
 . 147 -146ص األمريكي، االستشراق : دوجالس ليتل،) 1(

، E-4م، مـج  1971 عـام  )يناير( كانون ثانٍ    16بتاريخ  ) 110(وثائق وزارة الخارجية األمريكية، وثيقة رقم      )2(
 .1ص

 الـذين  صانعيها عبر أوضح، بشكل اإلستراتيجية خططها بلورت قد) نيكسون (إدارة عهد في أمريكيا كانت) 3(
 : جـورج  ملك، عين. (سياستها ويوجهون أساساً، أمريكيا يقودون والذين منها، جزءاً النفط احتكارات تمثل

 ). 97ص األمريكية، السياسة
 . 177ص األمريكية، السياسة : حمد سحيم منى ثاني، آل) 4(

 . 119ص الطاقة، أزمة : جو ستورك،) 5(

 . 178ص األمريكية، السياسة : حمد سحيم منى ثاني، آل) 6(

(7) Simpson, Ebow Bondzi: Legal Relationships, P. 86.  
(8) Keohane, Robert O.: The International Politics, P. 94. 
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 عليه االتفاق سيتم ما تعميم يتم أن على الشركات، عليه وافقت ما وهو ،)1(يوالمبعوث األمريك
  .)2(األوبك دول باقي على الخليج دول مع

 األسعار مناقشة على الشركات فيها وافقت التي األولى المرة هي المفاوضات تلك كانت
 مفاوضاتب بعد فيما عرف دجدي عصر االتفاقيات تلك عن نتج حيث ،األوبك منظمة مع

 قد األوبك منظمة فإن، طهران اتفاقية بعد" : بقوله بذلك األوبك في مسئول وصرح ،)3(طهران
"  : ذكر حيث األمريكية لإلدارة تقرير المعنى نفس على وأكد ،)4("السابق من أقوى أصبحت

 أسس توضع ولم نفط،ال سعر يرتفع لم إذ األوبك، لمنظمة جداً هاماً انتصاراً النتيجة كانت
 للدول تجمعاً باعتبارها هائلة؛ قوة بالفعل تملك األوبك أن أيضاً تبين بل فقط، أخرى زيادات
   .)5("كارتل سماها البعض بل للنفط، المنتجة

 طهران باتفاقية عرفت اتفاقية، إلى الخليج ودول الشركات توصلت المفاوضات بعد
 جمع تم حيث ،)6( بطهران م1971عام) فبراير (طشبا 14 في توقيعها تم وقد م،1971لعام

 للنفط المصدرة وللدول النفط شركات إلى وتسليمه ،نهائياً وإقراره ،األوبك منظمة قانون وتدوين
 نصف نحو تساوي بنسبة الضرائب زيادة على االتفاق نصو االتفاق، ذلك إطار في العالم في

  .)7(%55-50 بنسبة ضريبةال معدل زيادة مع األولي، وبكاأل منظمة مطالب

 ،)م1976عام تنتهي (سنوات خمس االتفاق مدة تكون أن على االتفاقية نصت كما
 ذلك أنو ،للخليج مطالب أو أخرى قفزات هناك يكون لن أنه األوبك منظمة حكومات تعهدتو

  .)9()8(م1975 العام حتى سيصمد االتفاق
                                                        

، E-4م، مـج  1971 عـام  )يناير( كانون ثانٍ    16بتاريخ  ) 111(وثائق وزارة الخارجية األمريكية، وثيقة رقم      )1(
 .6، 1، صE-4، مجم1971عام) يناير( كانون ثانٍ 14بتاريخ ) 109(وثيقة رقم؛ 5، 1ص

 . 178ص األمريكية، السياسة : حمد سحيم منى ثاني، آل) 2(

(3) Hân, Võ Xuân: Oil, the Persian Gulf States, P. 43 . 
(4) Farber, David: Taken Hostage, P. 70.  

سـات  خيارات السياسة األمريكية فـي إيـران والخلـيج، درا         . : برانجر، روبرت جي، وتاهتينن، ديل آر     ) 5(
 .13ص ،)3(إستراتيجية

 .5، 1، صE-4م، مج1971عام) فبراير( شباط 18بتاريخ ) 115( وثائق وزارة الخارجية األمريكية، وثيقة رقم)6(
(7) Ghosh, Arabinda: OPEC, the Petroleum Industry, P. 27.  

 في االجتمـاع   اروين جونكي  األمريكانت تلك هي ذات الشروط التي تم االتفاق عليها بين الشاه والمندوب             ) 8(
) ينـاير ( كـانون ثـانٍ      16بتـاريخ   ) 111(وثائق وزارة الخارجية األمريكية، وثيقة رقـم      . (الذي تم بينهما  

  )5، 1، صE-4م، مج1971عام

 ؛126ص الدولية، والعالقات النفط : محمد الرميحي، (9)
Ghosh, Arabinda : OPEC, the Petroleum Industry, P. 27.  
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 في واشتراكها األرباح، من تجةالمن الدول نصيب زيادة على طهران اتفاقية ركزت
 بعد انهارت ثم عامين، لمدة سارية وظلت ،)1( ذاتها االمتياز نُظم تمس ولم األسعار، تحديد
  .)2(م1973عام) أكتوبر (األول تشرين حرب إثر جديدة واقتصادية سياسية مستجدات ظهور

  
   :م1973عام في الكونسرتيوم اتفاقية إلغاء : ثانياً

 النفطية، مواردها على السيطرة اإليرانية الحكومة حاولت التي ولىاأل المرة كانت
 فاستيالء التأميم عملية فشل عنها نتج لكن مصدق، حكومة أثناء النفطي االحتكار وإلغاء

 الشركات، تلك بها قامت التي المؤامرة الشاه وأدرك اإليراني، النفط على النفط كونسرتيوم
 تمت؛ التي االتفاقية بإلغاء القيام من الوقت ذلك في يتمكن لم لكنه بينها، تم الذي السري واالتفاق

 العوامل من مجموعة ظهرت السبعينات بداية مع أنه إال حكمه؛ بها مر التي الظروف بسبب
  . أفضل نفطية امتيازات على بالحصول الشاه قيام في ساهمت

   :الكونسرتيوم وإلغاء إيران -1
 االمتياز شروط تحسين خالل من تمت لكنها النفطية، مواردها استعادة إيران حاولت

 إيران لتصبح الشاه؛ وضعها التي بالخطط لتفي تكن لم التحسينات تلك أن إال بها، المساس دون
  .المنطقة دول أقوى

 إليران، مرضية غير طهران اتفاقية وفق تتم الذي النفط أسعار رفع عملية كانت فقد
 إلى الدوالر قيمة انخفاض وأدى ،بالدوالر مقيمة كانت ألنها ،رالدوال قيمة في االنخفاض بسبب

  . )3(اإلجمالية األرباح من حصتها حاد بشكل قلل مما لألرباح، الحقيقية القيمة انخفاض

 اتفاق خالل من وإنهاءه النفطي، االحتكار إلغاء اإليراني للشاه بالنسبة الحل وأصبح
 الدولية الظروف اختالف بذلك التفكير على دهوساع نفطها، في حقها إليران يحفظ جديد

 جملة من وكان تمت التي التأميم وعملية مصدق، عهد في حدثت التي األحداث عن والداخلية
   : يلي ما اإليراني النفط تأميم عملية طرح إعادة في التفكير بلورة في ساهمت التي الظروف تلك

 .البريطاني االنسحاب بعد المنطقة في مريكياأل الشرطي مهمة توليها بعد العسكرية إيران قوة  - أ
 شرطي وفق إليها الموكلة بالمهام للقيام العسكري؛ التسليح من مزيد في إيران رغبة  - ب

 السالح، شراء عملية تمويل في عليه تعتمد الذي المالي العائد زيادة يستدعي مما الخليج،
                                                        

 سياسـات  : عـدنان  والجنـابي،  فاضل الجلبي، ؛342ص العربي، الخليج تاريخ : حسن محمد عيدروس،ال) 1(
 . 34ص والتسعير، اإلنتاج

 . 178ص األمريكية، السياسة : حمد سحيم منى ثاني، آل) 2(

(3) Keohane, Robert O.: The International Politics, P. 95.  



 -200-

 .إليران األولى السلعة اإليراني النفط السيما
 لإلدارة إيران أهمية مدى أظهرت إليران، نيكسون األمريكي الرئيس بها قام تيال الزيارة  - ت

 .المنطقة في لها وحاجتها األمريكية،

 م،1953 عام انقالب بعد أنشئ الذي )الدولي رتيومونسلكا (تنحية يحاول الشاه ظل لذلك
 إجبار من م1973عام) مارس (آذار في تمكنو ،)1 (إيرانية وطنية نفط شركةب عنه واالستعاضة

 على ،م1953 عام في النفط اتفاق بموجب أنشئ لذيا) الشركات ائتالف (الكونسرتيوم أعضاء
 عمليات على كلياً سيطر بالتاليو ،م1953عام اتفاق إلغاء أعلن عندما إليران، المدفوعات زيادة
 على ونسرتيومالك أجبرو ،)2 (اإليرانية الوطنية النفط شركة بها تعهدت التي ،واإلنتاج البيع

 عشرون مدته اتفاق إلى خالله من توصل حيث مجزٍ، أنه الشاه اعتقد جديد، دعق على التفاوض
 اثنتان وانتهت... بها فزت وأخيرا" : بقوله يجهر أن واستطاع. )3(م1973عام من بدءاً عاماً

   .)4("صناعتنا عمليات على األجنبية طرةالسي من سنة وسبعون
  

   : الكونسرتيوم إلغاء من المتحدة األمريكيةالواليات  موقف -2
 الكونسرتيوم اتفاق بإلغاء م،1973عام) يوليو (تموز 31 في الشاه أصدره الذي القانون أثار

 القلق بسبب منعه؛ األمريكية المتحدة الواليات حاولت حيث ،)5(األمريكية المتحدة الواليات غضب

  .النفط على األمريكي االعتماد ازدياد بعد السيما طقة،المن لدول التأميم عدوى انتقال من األمريكي

   : بذلك للشاه أرسله خطاب خالل من بذلك نيكسون الرئيس وصرح
 بأكملها، المنطقة على بشدة تؤثر قد جاللتكم حكومة من المقدمة األخيرة العروض أن من أخاف"

 باألنشطة بالغاً اهتماماً مهتم الراهن الوضع في أنني تعلم كما المشتركة، عالقتنا وضع وعلى
 الجهاز تنظيم وإعادة آسيا، شرق جنوب منطقة في السالم إلى للوصول المفاوضات بهذه المرتبطة
 فأي الحالي، الموقف أعرض أن أستطيع يجعلني ال وهذا السلطة، تولي يوم بي الخاص اإلداري

 بالنسبة ضارة آثار لها تكون وقد للجانبين الشرعية الفائدة تقابل ال واحد جانب من انفرادية خطوة
 الموقف، دراسة من أتمكن حتى فردي عمل أي تؤجل أن أتمنى أنا سوياً، لها نسعى التي لألهداف

  .)6("لي بالنسبة نظر وجهات ووضع
                                                        

(1) Farber, David : Taken Hostage, P. 71.  
(2) Daniel, Elton L. : The History of Iran, P. 160.  

 . 126ص الدولية، والعالقات النفط : محمد الرميحي،) 3(

(4) Farber, David : Taken Hostage, P. 71.  
 . 122ص والعمامة، التاج بين إيران : أحمد مهابة،) 5(

 . 382ص وأنا، الشاه : أسد علم،) 6(
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 بحيث ،للواليات المتحدة األمريكية أهمية أكثر أصبح المرحلة تلك في النفط أن ذلك
 استهالكها وتزايد الخارجية، الطاقة مصادر لتبعية خاضعة ةالواليات المتحدة األمريكي أصبحت

% 16.3 إلى م1960عام% 5 من للخارج النفطية تبعيتها نسبة وارتفعت كبير، بشكل
 .)1(م1974عام

الواليات المتحدة  اعتماد مدى أدرك الشاه أن خاصة األمريكي، التهديد استنكر الشاه لكن
 المنطقة، شرطي دور الشاه وتسلم البريطاني، االنسحاب دبع المنطقة، في إيران على األمريكية

  .تعقيب دون نيكسون خطاب الشاه يترك لم لذلك

   : بقوله نيكسون الرئيس خطاب على الشاه رد م1973عام) يناير (ثانٍ كانون 20 وفي

 معنا، اتفاقية إلى للوصول الوقت؛ من متسع لديها البترول شركات جميع أن نظن نحن"
 الشاه استياء األمريكي السفير إبالغ وطلب ،"أخرى جانبية أشياء في الوقت هذا ضونيق ولكنهم

 ،"نفط شركة شكوى لمجرد اإليرانية األمريكية بالعالقات هدد الذي "نيكسون، الرئيس خطاب من
  .)2("صديق أو عدو من نصيحة أي نقبل لن" : بقوله لرجاله وأضاف

 مفاوضات في األخيرة التطورات الشاه ناقش م،1973عام) يناير (ثانٍ كانون 27 وفي
 في الدول أقل بمستوى اإليرانية الحصة تحديد نيكسون، الرئيس طلب من متذمراً وكان النفط،
 يمكن ال جماهيرية، ومتطلبات للتنمية، متطلبات لديها إيران إن : "وقال بأكمله، األوسط الشرق

  .)3("العرب اننابجير الخاصة المتطلبات بتلك أطالقاً، مقارنتها
  

   : إيران على الكونسرتيوم اتفاقية إلغاء قرار أثر -3
 االقتصادية، مشروعاتها وتنفيذ وتحقيق أكبر، عائدات على الحصول إيران القانون مكن

 االقتصاد في فعالة قوة لها تجعل مكانة إيران تحقيق بإمكانية وبشر برامجها، من والكثير
 من%) 40 (اشترت حيث عالمية، مشروعات عدة في شاركةالم إيران واستطاعت العالمي،

 المعونات تقديم بوسعها أصبحت كما والصلب، الحديد لصناعة األلمانية )كروب( شركة أسهم
 مليار) 18.6 (النفطية ثرواتها على سيطرتها بعد إيران عائدات وبلغت الثالث، العالم لدول

                                                        
 . 81ص العربي، الخليج : نأنطوا متى،) 1(

 . 382ص وأنا، الشاه : أسد علم،) 2(

 . 384ص وأنا، الشاه : أسد علم،) 3(
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 مكعباً، متراً ملياراً) 9.6(العام نفس من الخام للنفط إيران تصدير حجم وبلغ م،1975عام دوالر
  .)1(م1974عام عن% 5.35 مقدارها بزيادة

 طريق عن الخام اإليراني الغاز لتصدير اتفاق أضخم م1976عام إيران وقعت كما 
 تصدر أصبحت االتفاق لذلك طبقاً إنها حيث ،)2(وفرنسا االتحادية والمانيا النمسا السوفيتي االتحاد

 اتفاقاً فرنسا مع إيران وقعت كما مكعباً، متراً مليار) 13.4 (األوروبية الدول إلى وياًسن إيران
 تسعة) 9 (قيمته بلغت ،الواليات المتحدة األمريكية قلق أثار بحيث نوعه، من فريداً يعد للتعاون

 ،السائلة الغازات إلنتاج ومصنع نووية كهربائية محطات بمقتضاه فرنسا تقيم دوالر، مليار
 وتوسيع الغاز، لنقل وأوروبا طهران بين أنابيب خط مد ثم السائل، الغاز ذلك لنقل وناقالت
 على الحصول سبيل في كله وذلك ،)3(طهران مترو وبناء اإليرانية، والصلب الحديد مصانع

 شاهال أقامه الذي االحتفال بعد استدانتها التي ديونها تسديد استطاعت كما ومستمراً، متدفقاً النفط
  .)5()4( إيران في الملكية على عام وخمسمائة ألفين مرور بمناسبة م،1973عام نهاية في

 الدول جميع من مالية بمساعدة جديدة منظمة تأسيس اقترح الشاه أن ذلك من وأهم
 تقديم صندوق، شكل تتخذ العالم، في صناعية دولة عشرة اثنتي ومن األوبك، في األعضاء
 التطورات وتلك عاماً، وعشرين خمسة لمدة%) 2 (وبفائدة سهلة بشروط النامية للدول القروض

 أن أسعدها بريطانيا مثل دوالً أن خاصة وغضبها، الواليات المتحدة األمريكية قلق أثارت
  .)6(منها تقترض

 وإلغاء اإليراني، النفط الستعادة الشاه محاوالت واجهت األمريكية األطماع فإن وبذلك
 في وتأثيراتها إليران الواليات المتحدة األمريكية حاجة مستغالًَ به، بطةالمرت االحتكارات

  .بكاملها المنطقة في النفطية السياسة في يؤثر أن المرحلة تلك حتى الشاه واستطاع المنطقة،

                                                        
 . 122ص والعمامة، التاج بين إيران : أحمد مهابة،) 1(

 . 177ص السياسي، إيران تاريخ : آمال السبكي،) 2(

 . 123ص والعمامة، التاج بين إيران : أحمد مهابة،) 3(

 ،129ص اهللا، آيـة  مـدافع  : حسنين محمد هيكل،). (برسوبوليس مهرجان (اسم االحتفال على الشاه أطلق) 4(
156 .( 

 ،129ص اهللا، آيـة  مـدافع  : حـسنين  محمد هيكل،؛  175ص الدولية، والعالقات النفط : محمد الرميحي، )5(
156 . 

 . 129ص اهللا، آية مدافع : حسنين محمد هيكل،؛ 177ص السياسي، إيران تاريخ : آمال السبكي، )6(
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  الثاني المبحث

  األمريكية السياسة على العربي النفط حظر أثر
  

   : م1973 عام حرب -
 .م1967عام يالعرب النفط حظر -1
 .م1973عام العربي النفط حظر -2
 .الواليات المتحدة األمريكية على م1973عام العربي النفط حظر أثر -3
 .م1973عام النفط حظر أثناء إيران دور -4
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  الثاني المبحث
  األمريكية السياسة على العربي النفط حظر أثر

  

 األمريكية، السياسة في النفط أهمية نيكسون الرئيس عهد منذ األمريكية المتحدة الواليات أدركت
أن نفط الشرق  األمريكية للسياسة أكد قد األزمة، رافق الذي النفط وحظر م1973عام حرب وكانت

 السيماالمنطقة،  حيال السياسة األمريكية لمفهوم إطاراً عاما تشكل التي الثوابت األوسط يقع ضمن
  .األمريكية المصالح على الحفاظ في دورها انإير وتولي البريطاني، االنسحاب عقب جاءت األزمة أن

  

   :)1(م1973 عام حرب -
 العرب بها قام التي األولى المرة م1973عام حرب إثر حدث الذي النفط حظر يكن لم

 على للضغط للعرب )2(األولى التجربة 1967عام حرب شكلت حيث ،السياسة تلك بإتباع
 كأحد اإليراني الدور برزو ،)إلسرائيل (مستمرةال المساندة ضد  الواليات المتحدة األمريكية

 .السياسة لتلك الداعمة العناصر
   :م1967عام العربي النفط حظر -1

 االختراقات أخذت ،)إسرائيل(و العرب بين نسبي هدوء حدوث بعد الستينات، مطلع في
 ،)3(مصر من قواتها المتحدة األمم أجلت م1967عام) مايو (أيار وفي تزداد، بينهما الحدودية
 تبعها لذلك أمريكي؛ بدعم )4(الحرب وقامت المصرية، المطارات) اإلسرائيلية (الطائرات وهاجمت

  .)5(والمانيا وبريطانيا الواليات المتحدة األمريكية عن العربي للنفط قطع

                                                        
 العربية األقطار من وغيره العراق إليها وانضم وسوريا، مصر شنتها التي الحرب هي : م1973عام حرب) 1(

 العربيـة  الدول فرضته نفطي حظر الحرب ورافق م،1973عام) أكتوبر (أول تشرين 6 في) إسرائيل (ضد
 ). 210 ،208ج لسياسية،ا الموسوعة : وآخرون الوهاب، عبد الكيالي،. (للنفط المنتجة

 حين م،1956عام) نوفمبر (ثاني تشرين في النفط سالح استعمال فكرة فيها ظهرت التي األولى المرة كانت) 2(
 سـالح  تـستخدم  أن اسـتطاعت  التي الوحيدة العربية الدولة سوريا وكانت مصر، على الثالثي العدوان وقع

 في نجاحها وكان المتوسط، البحر إلى  عبر أراضيها  العراق نم النفط تنقل التي األنابيب فجرت حينما النفط،
 ). 9اإلستراتیجیة الدولیة، ص: غالي، بطرس. (الحدود أضيق

 لحمايـة  م؛1956عام حرب منذ تيران مضائق في ترابط المتحدة، األمم لهيئة التابعة المراقبين قوات كانت) 3(
 التجاريـة،  السفن وحركة النفط وصول وتؤمن وإيالت، العقبة خليج خالل) إسرائيل (إلى المتوجهة المالحة

 المتحـدة  األمـم  لمراقبـي  أوامره الناصر عبد جمال المصري الرئيس أصدر م،1967عام) مايو (أيار وفي
 ). 214ص الجائزة، : دانييل بيرغين،. (سيناء إلى قواته أرسل ثم تيران، مضائق من باالنسحاب

 خططـوا  اليهـود  لكن ،)اإلسرائيلية (المالحة أمام تيران مضائق بإغالق مصر قيام للحرب المباشر السبب كان) 4(
 اإلسـتراتيجية  أهـدافها  وحددوا ومائية، وتوسعية وديموغرافية اقتصادية دوافع على بناء مدة، منذ الحرب لتلك

 الـصعيدين  لـى ع لهم المالئم الوضع وانتظروا األهداف، تلك لتحقيق الالزمة القوى وأعدوا واألمنية، التوسعية
 ). 37ص تيران، مضائق إغالق : الهيثم األيوبي،. (الصفر ساعة تحديد بغية والدولي؛ العربي

 . 361 -360ص الخليج، أمن : محمد ظافر العجمي،) 5(
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 خالل من أطول كان أنه إال مؤقتاً، الموانئ في النفط توقف وكان الغرب، عن النفط توقف
  .)2 (السعودي )TAPLINE() 1 (تابالينال أنبوب

 إيصال وإيران الواليات المتحدة األمريكية حاولت الحرب، قيام وقبل األزمة بداية ومنذ    
  .فشلت لكنها أجنبية لدول  أعالماً تحمل أمريكية سفن عبر) إسرائيل (إلى اإليراني النفط

 على المفروض الحصار اختبار أنب األنباء وكاالت تناقلت م،1967عام) مايو (أيار 27 ففي
 أن تلبث لم الوكاالت تلك لكن ريا،يليب علم تحمل بواخر على إيراني نفط وصول عند) إسرائيل(

 بعد عادت ثم المضائق، نحو اتجهت ليبريا علم تحمل أمريكية باخرة أن ،)مايو (أيار 29 في أكدت
  .)3(السواحل خفر مدفعية من التهديدي القصف

 وأمدها ،)إلسرائيل (دعمه في الواليات المتحدة األمريكية إلى الشاه انضم الحرب وأثناء 
 من حصل حيث لطهران، )Moshe Dayan()4(ديان موشى زيارة بعد وذلك والمال، والعتاد بالنفط
 األغنياء إيران يهود من والتبرعات األموال تلقت التي ،)إسرائيل (تريده ما كل على أيضاً الشاه
 الجيش صفوف في لالنضمام أوالدهم بإرسال وقاموا ،)إسرائيلية (سفر وازاتج حملوا الذين

  .)6)(5()اإلسرائيلي(

                                                        
ميالً أي ما   1068خط من خطوط األنابيب الرئيسة في منطقة الشرق األوسط، يبلغ طوله            : أنبوب التابالين   ) 1(

يومياً من شرق السعودية إلى صيدا / آالف برميل) 500(، كان ينقل ما يصل إلى )يلومتراتك 1709(يعادل 
م، وساهم في تقريب المسافة على ناقالت النفط المتجهة إلى أوروبـا           1950وقد تم إنجازه في عام      ، في لبنان 
  . ) كيلومتر3200(ميل أي ما يعادل ) 2000(بحوالي 

(Drysdale, Alasdair and Blake, Gerald H. : The Middle East and North Africa, P. 338).  
 . 361ص الخليج، أمن : محمد ظافر العجمي،) 2(

 . 35ص تيران، مضائق إغالق : الهيثم األيوبي،) 3(

 الثـورة  خـالل  اليهودية القوات صفوف في خدم وسياسي، عسكري قائد) : م1981-1915 (ديان موشى) 4(
 حتـى ) اإلسـرائيلي  (الجـيش  أركـان  لهيئة رئيساً م1958عام عين ،)م1939-1937 (بين ما الفلسطينية

 ليفـي  حكومة في الدفاع وزارة تولى م،1956عام سيناء الحتالل العسكرية العملية خاللها تولى م،1958عام
 عـيالم، . (م1978عـام  ومصر) إسرائيل (بين ديفيد كامب اتفاقية في شارك م،1967 حرب عشية اشكول،

 ).  236ص اإلعالم، معجم : جوني ؛منصور،153ص الحديث، التاريخ في يهودي لفأ : يغال

 مجلـة  نـشرتها  -إيراني عيان شاهد شاهدة أن إذ النفطي، الدعم على الحرب في اإليراني الدور يقتصر لم) 5(
 المطـارات  فـي  تهـبط  كانت األمريكية الحربية الطائرات أن قررت -1967عام) يوليو (تموز في فرنسية
 لـسالح  المميـزة  داود نجمة عالمات عليها وترسم ألوانها، تغير يتم وهناك الحرب، أثناء اإليرانية الحربية
 ). 69ص األوسط، الشرق يابان إيران : سمير كرم،). (إسرائيل (إلى ذلك بعد تنقل ثم) اإلسرائيلي (الطيران

 . 48ص اإلسرائيلية، اإليرانية العالقات على أدلة : حسن جبريل،) 6(
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 نفط أنبوب إنشاء لمشروع الواليات المتحدة األمريكية دعم إلى النفط حظر أدى كذلك
  .اإليراني بالنفط والغرب) إسرائيل (لتزويد عسقالن، إيالت

 بشكل م1967عام قبل بالنفط ألمريكيا الحليف) إسرائيل (زودت إيران أن ذلك
 وكان خاصة، تسويق مشاكل تواجه إيران تكن لم مفتوحة؛ السويس قناة كانت وطالما ،)1(مستقل

 في الوضع ذلك وأثار نفطها، تصدير مواصلة على إيران بقدرة المس إلى القناة إغالق أدى قد
 مد طريق عن المغلقة، السويس قناة من بدالً نفط ناقل) إسرائيل (تكون أن فكرة) إسرائيل(

 النفط، ناقالت بواسطة أوروبا إلى النفط نقل يتم هناك ومن عسقالن، إلى إيالت من جديد أنبوب
 حرب إثر الظروف تغير ومع م،1965عام صيف في المعنى بذلك اقتراحاً رفضت إيران لكن
) اإلسرائيلية (الحكومة وكلفت موقفه، لمعرفة الشاه على الموضوع عرض تقرر م،1967عام

  .)4()3(المهمة بتلك )Pinhas Sapir()2( سفير بنحاس

الواليات  ومباركة دعم على اعتمدت الشاه موافقة أن أدركت) إسرائيل (أن ويبدو
  .المنطقة في األمريكي الشرطي إيران أن السيما للمشروع، المتحدة األمريكية

 أيلول 12 بتاريخ إيران في شاهال مع) سفير بنحاس (المالية وزير اجتماع أثناء لذلك
 .)5(للفكرة الواليات المتحدة األمريكية تأييد للشاه بينت م،1967عام) سبتمبر(

  

                                                        
 قـام  الشاه ألن إيران، مع العالقة وتقوية بتنمية المتعاقبة أمريكيا حكومات قامت والسبعينيات، الستينيات في )1(

 الـشرق  في آخر زعيم أي من أكثر المنطقة، في المتحدة للواليات الخارجية للسياسة المعلنة األهداف بتدعيم
 الـدول  إحـدى  كونهـا  ،)إسرائيل (ودعم النفط، داداتإم توفير األمريكية، األهداف تلك أهم وكان األوسط،
  . وحلفائها أمريكيا إلى النفط تدفق استمرار بدعم الدوام على قامت إيران فإن للنفط، المنتجة الرئيسة

 (McAlister, Melani : Epic Encounters, P. 203) 

 العمل، حزب زعماء من م،1930عام فلسطين إلى هاجر ثم بولندا، في ولد) : 1975-1907(سفير بنحاس) 2(
 الثالثـة  الدورة في والصناعة للتجارة وزيراً عين المالية، وزارية إدارية مناصب الخمسينات مطلع في تولى

) Golda Meir(جولدامئير استقالة بعد للحكومة رئيساً يصبح وكاد والمالية التجارة حقائب تولى ثم للكنيست،
 عـيالم،  ؛263ص واإلسـرائيلية،  الصهيونية والمصطلحات عالماإل معجم : جوني منصور،. (م1974عام

 ). 375ص الحديث، التاريخ في يهودي ألف : يغال

وثـائق  . (م1957مع التنويه أن مناقشة مشروع مد خط ذلك االنبوب بدأت لدى اإلدارة األمريكية منذ عـام      ) 3(
 .)465-464، ص12م، مج1957) مارس( آذار21بتاريخ ) 202(وزارة الخارجية األمريكية، وثيقة رقم

 . 93ص ،2ك اإليراني، المثلث : شموئيل سيجف،) 4(

 . 94 -93ص ،2ك اإليراني، المثلث : شموئيل سيجف،) 5(
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  :يلي لما األنبوب مشروع على الموافقة المرحلة تلك في الشاه مصلحة اقتضت المقابل في
 .مريكيةاأل العسكرية المساعدات من لمزيد ضمان يعد الذي للمشروع، األمريكي التأييد -1
 .األزمة قبل تستهلكه كانت التي الدول إلى وتسويقه اإليراني النفط بيع استمرار  -2
 المستويين على التطويرية برامجها تنفيذ من لتتمكن للنفط؛ المالي للعائد إيران حاجة -3

 .النفط عائد أساس على قامت والذي والتنموي، العسكري

 شركة معارضة من الرغم على لفكرةا وأيد األنبوب، مشروع على الشاه وافق وهكذا
 وانتهى م،1968عام) يونيو (حزيران في األنبوب مد عملية تنفيذ بدأ ثم اإليرانية، الوطنية النفط

أي السنة األولى من م، 1970وفي عام  ،)1(م1969عام) ديسمبر (أول كانون في منه العمل
، يومياً من خالل الخط/  برميلمائتين وعشرين ألف) 220(تم ضخ ما يقرب من ، تشغيله

/  برميلستمائة ألف) 600(كانت طاقة الخط تمكنه من ضخ ما يقرب من ، 1972وبحلول العام 
  .)2(أو ما يفوق طاقة ضخ التابالين ، يومياً

 مضائق مصر أغلقت الذي الشهر نفس في بدأ األنبوب تنفيذ  مشروع أن ذلك ومعنى
 الواليات المتحدة األمريكية بين المسبق التخطيط كديؤ مما ،)اإلسرائيلية (المالحة أمام تيران

 الواليات المتحدة األمريكية مع المشروع تداولت) إسرائيل (وأن األنبوب، إلنشاء ،)إسرائيل(و
  .للتنفيذ انطالق نقطة كانت م1967عام حرب لكن م،1965عام منذ

 نظر وجهة من آمنة، األنبوب خالل من اإليراني النفط نقل عملية أصبحت ذلك بعد
 تموز 7 في تونسية صحيفة سؤال على رده فيو العربية، الدول فعل رد يخشى يعد ولم الشاه،

 ال اإليرانية، الموانئ الناقالت فيها تغادر التي اللحظة في : " الشاه قال م،1971عام) يوليو(
 من لذلك الطريق، في وهي أصحابها، رغبة حسب اتجاهها تغير فالناقالت النهائي، هدفها نعرف

  )3(! "؟)...إسرائيل (إلى عربي نفط وصول عدم يضمن منا

 أحمد سبقاأل السعودي النفط وزير وفسر بالفشل، م1967عام النفط حظر عملية انتهت
 الشركات يد في كان النفط أن إلى يعود المحاولة فشل إن : "بقوله الفشل سبب يماني زكي

  .)4("تصديراً ثم فتكريراً استخراجاً يةالعرب الدول يد في كان مما أكثر األمريكية

                                                        
 . 94ص ،2ك اإليراني، المثلث : شموئيل سيجف،) 1(

(2) Drysdale, Alasdair and Blake, Gerald H.: The Middle East and North Africa, P. 339. 

 . 96 -95ص ،2ك اإليراني، المثلث : شموئيل سيجف، )3(

 . 362ص الخليج، أمن : محمد ظافر العجمي،) 4(
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 على قادرة كانت فالشركات وبالتالي ،شامالً حظراً العربي النفط حظر يكن لم كما 
 للدخل خسارة للحظر ةالرئيس النتيجة فكانت مختلفة، اتووجه أماكن في ،الشحنات مبادلة

 أن آنذاك المقاطعة تجربة فشل أسباب من كان كذلك ،)1(للنفط المصدرة العربية للدول بالنسبة
 في عليه اعتمدت الذي نفسه بالحجم )2(العرب نفط على تعتمد تكن لم الواليات المتحدة األمريكية

 وأن ،العربية الدول نفط من استهالكها إجمالي من% 5 هتستورد ما قيمة بلغت إذ م،1973عام
  .)4()3(النفط من بحاجته الغرب تزويد في استمرا وفنزويال الشاه

  
  :م1973عام العربي النفط حظر -2

 األسعار، على طفيفًا تأثيرا وىس تؤثر أن ،األولى سنواتها في كاألوب دول تستطع لم
 لها للنفط حظر بفرض كأوب منظمة في األعضاء العربية ولالد قامت م1967عام حرب خاللو

 الدول غير نم المنتجة الدول قامت عندما تالشى، ما سرعان الحظر ذلك لكن ب،الغر ضد
 الحظر فرضت التي الدول تلك أن عن الفض الفجوة، بملء وفنزويال إيران تتزعمها العربية
  .)5(آخر طرف أي من أكثر متضررة نفسها وجدت

 ومتشابكتين مرتبطتين والنفط السياسة من كل مسألتا أصبحت م1973 عام بحلول كذلك
 النفط على االعتماد في زيادة ريكيةالواليات المتحدة األم وشهدت مضى، وقت أي من أكثر

                                                        
(1) Claes ,Dag Harald : The Politics of Oil-Producer Cooperation, P. 218.  

 ضـمن  إال المحلـي؛  اسـتهالكها  احتياجات لسد م1967عام حتى العربي النفط على تعتمد ال أمريكيا كانت) 2(
 والسابع، السادس واألسطولين فيتنام في السيما البحار، وراء فيما األمريكية القوات ولكن جداً، ضعيفة حدود

 شـكل  على أما النفط أخذت حيث العربي، الخليج منطقة في العربي النفط مصادر على كلياً اعتماداً اعتمدت
 فإن لذا مخفضة، بأسعار عليه تحصل وكانت مكررة، نفطية مواد شكل على وأما المنطقة، خارج تكرره خام

 اإلمـدادات  تلك تأمين اضطرارها جراء من كبيراً، ضرراً ألحق القوات تلك عن العربي النفط إمدادات قطع
 اسـتخدام  لضرورة نظراً السيما ارتفاعاً، أكثر منها الشحن وتكاليف أعلى أسعارها بعيدة، أخرى مصادر من

 م،1967حرب أعقاب في نُشر رسمي أمريكي تقرير وحسب أبعد، مصادر من النقله الناقالت؛ من أكبر عدد
 حاليـاً؛  تـصرفه  ما على زيادة ستتكبدها أنها تعتقد التي اإلضافية النفقات قدرت األمريكية الدفاع وزارة فإن

 واحد) 21 (مجموعه بما األوسط، الشرق نفط قطع ما إذا األمريكية، للقوات الالزمة النفطية المنتجات لتأمين
 ). 27ص العربي، النفط : عاطف سليمان،. (شهرياً دوالر مليون وعشرون

 إنتاجهـا  إيـران  وزادت يومياً، برميل ألف أربعمائة) 400,000 (بـ الوقت ذلك في إنتاجها فنزويال زادت) 3(
 ميـاً يو برميـل  ألـف  مائـة ) 100,000 (بـ إنتاجها أمريكيا وزادت يومياً، برميل مائتي) 200,000 (بـ
 ). 217ص الجائزة، : دانييل بيرغين،(

 ؛362ص الخليج، أمن : محمد ظافر العجمي،  (4)
Claes ,Dag Harald : The Politics of Oil-Producer Cooperation, p218.  

 . 73ص نيكسون، الرئيس مذكرات : نيكسون) 5(
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الواليات  احتياجات لتوفير والمالئم المناسب الكارتل األوبك منظمة تكن ولم ،)1(أوبك من المستورد
 كميات باستيراد الواليات المتحدة األمريكية بدأت عندما ،)2(1973 عام إال المتحدة األمريكية

  .)3 (كياألمري المخزون انخفاض بعد النفط من متزايدة

 في أخرى مرة كسالح النفط الستخدام العربية؛ القوى بين رغبة هنالك كانت كذلك 
 سيناء جزيرة شبه إلى السويس قناة المصرية القوات عبرت عندما لذلك ،)إسرائيل( مواجهة
 بدأت ،)اإلسرائيلية( العربية الحرب بدء معلنة ،م1973عام) أكتوبر (أول تشرين 6 في المحتلة

  .)4 (العالم في نسبياً المستقرة النفط سوق قبةح نهاية

 األعضاء للنفط المصدرة العربية الدول أصدرت م1973عام) أكتوبر (األول تشرين 17 وفي
 لدعمها ؛)5(الواليات المتحدة األمريكية إلى النفط تصدير على مؤقت حظر فرض قرار األوبك، في
 حيث ،)6(الكويت في )األوبك( عقدته الذي جتماعاال في وذلك وسوريا، مصر ضد الحرب في) إسرائيل(

 حتى ستستمر التخفيضات هذه وأن الشهر، ذلك في%) 5 (بنسبة إنتاجها ستخفض أنها قررت
  .)7(للفلسطينيين الوطنية بالحقوق واالعتراف المحتلة، األراضي جميع من) إسرائيل (انسحاب

 وعد ،%)70 (بنسبة السعودي الخفيف الخام للنفط المعلن السعر برفع الدول تلك قامت كما 
 العسكرية المعدات من )8(الجوي النقل عملية على رداً) النفط سالح (الستخدام األول القرار ذلك،

 الرئيس طلب بيومين ذلك وبعد ،)9() أكتوبر (أول تشرين 13 في بدأت والتي (إلسرائيل األميركية
 دوالر، بليون اثنين فارزة اثنين) 2.2(قيمةب) إلسرائيل (عسكرية مساعدة الكونجرس من نيكسون

                                                        
(1) Claes ,Dag Harald : The Politics of Oil-Producer Cooperation, p215، 218.  

 ،)21 (رقـم  ملحـق  ُأنظـر  األوبك، دول من م1973عام أمريكيا تستورده الذي الخام النفط كمية لمعرفة) 2(
 .323ص

(3) Cleaver, Tony : Economics : The Basics, P. 98.  
(4) Claes ,Dag Harald : The Politics of Oil-Producer Cooperation, p218; Lowell S., 

Feld: Oil Markets in Crisis, P. 105.  
 رقـم  ملحـق  ُأنظر األوبك، في األعضاء العربية الدول من م1973عام األمريكية النفط مستوردات لمعرفة) 5(

 .324ص ،)22(

 . 9ص العربي، النفط : مروان بحيري،؛ 100ص المتبادل، االعتماد : أحمد علي عتيقة، )6(
(7) Goldschmidt Jr,Arthur : A Concise History of the Middle East, P. 301.  

 البلـدان  مـن  العديد دفع ولكنه ،)إسرائيل (مساعدة في األمريكي الجوي الجسر لوقف النفطي الحظر فشل) 8(
 البلـدان  تلك كل وسارعت إلسرائيل، أسلحة تحمل التي األمريكية للطائرات الهبوط حقوق لحرمان األوروبية

 اعتمـدت  الـشتاء،  فصل اقتراب ومع. النفط إمدادات تضاءلت ذلك، ومع. 242 رلقرا العربي التفسير لدعم
 . أزمة حدوث وتجنب الوقود استهالك لخفض تقشفية إجراءات األوروبية الحكومات

(Goldschmidt Jr,Arthur : A Concise History of the Middle East, P. 302).  
(9)Lowell S. , Feld : Oil Markets in Crisis, P. 105.  
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%) 10 (بنسبة اإلنتاج بتخفيض يطالب كان الذي فيصل، الملك لجأ) أكتوبر (أول تشرين 19 وفي
 منظمة أعضاء القرار وشاركه وهولندا، الواليات المتحدة األمريكية على نفطي حظر فرض إلى

  .)1(العرب األوبك

) نوفمبر (ثانٍ تشرين 5و 4 يومي الكويت في أخرى مرة العرب النفط وزراء اجتمع ثم
 إجمالي وزيادة وهولندا، الواليات المتحدة األمريكية مقاطعة على اإلبقاء وقرروا م،1973عام

  .)2(%5 بنسبة الشهري الخفض استمرار مع ،%25 نسبة إلى التخفيض

 النفط مخزون هفي كان وقت في وقع الذي -العربي النفط لمستهلكي الفوري الفعل رد كان 
 أن من الرغم على كان، سعر بأي النفط لشراء الفورية؛ السوق نحو مفاجئاً اندفاعاً - منخفضة
 في العربية األقطار من األمريكية النفط لواردات فقط معادالً كان العربي النفط إنتاج في الخفض

 في واسع نطاق على ندرة هناك ستكون بأنه انطباعاً أعطى أنه إال ،%10 -5 حوالي الوقت، ذلك
  . )3(السعر رفع إلى ذلك أعقبت التي السوق في الرعب حالة وأدت النفط، في المستقبل

 فإن النفط؛ ارأسع انخفضت فإذا ،االستهالك معدالتو النفط أسعار بين عالقة فهناك
 منخفضة النفط أسعار كانت عندما والسبعينات الستينات ففي ،صحيح العكسو يرتفع االستهالك

 المعنية، الغربية الحكومات توجيهات تحت باألسعار تحكمت التي الشركات، قبل من محدودةو
  . )4( النفط استهالك من لإلكثار توجهت المستهلكة األقطار فإن

  

   :الواليات المتحدة األمريكية على م1973عام العربي النفط حظر أثر -3
 طوابير انتشرت إذ ،)5(العربي النفط رحظ نتيجة الواليات المتحدة األمريكية في الوضع تأثر

 تتنافس المحطات الماضي في كانت أن بعد الوقود، لملء المحطات أمام تنتظر للسيارات، طويلة
 األسطول وبالذات بالحظر، األمريكي الجيش تأثر كما الزبائن، لجلب خصم منح على

الواليات  وصول طرق الحرب جنتائ وأعاقت ،)7(للنفط المصدرة الدول حماية عن المسئول)6(السادس
                                                        

 ؛9ص العربي، النفط : مروان بحيري،(1) 
Lowell S. , Feld : Oil Markets in Crisis, P. 105.  

 . 63ص الطاقة، أزمة : العزيز عبد العجيزي،) 2(

 . 100ص المتبادل، االعتماد : أحمد علي عتيقة،) 3(

 . 178ص الثمانينات، في السعودية : وليم كوانت،) 4(

 األمريكـي  االسـتيراد  بمجمل قياساً باألوبك، األعضاء العربية الدول نفط على أمريكيا اعتماد حجم لمعرفة) 5(
 .325ص ،)23 (رقم ملحق ُأنظر م،1973عام أمريكيا النفطي الحظر قبل وذلك الكلي،

 ويـشكل  المتوسـط،  البحـر  فـي  التواجد دائمة ضاربة، أمريكية بحرية قوة : األمريكي السادس األسطول) 6(
 عـسكرية  سياسـية  وأداة عـام،  بشكل العالم في األمريكية اإلستراتيجية أركان من ركناً السادس سطولاأل

 الـصهيوني  الكيـان  ذلـك  في بما األمريكية، االمبريالية المصالح وحماية المنطقة؛ شعوب لتهديد مطوعة؛
 ). 184ص ،1ج السياسة، موسوعة : وآخرون الوهاب، عبد الكيالي،. (ألمريكيا التابعة واألنظمة

  .249-248ص وأمريكيا، البترول : سليمان قناوي،) 7(
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 وقت في الهندي، والمحيط العربي الخليج موانئ إلى بالفعل، محدودة كانت التي ،المتحدة األمريكية
  .)1(المنطقة في البحري وجودها زيادة إلى خاللها تحتاج الواليات المتحدة األمريكية كانت

ى حاجتها لإلمدادات النفطية  بأثر األزمة عليها، ومدالواليات المتحدة األمريكيةبالغت 
الخارجية؛ لتمويل أسطولها في ذلك الوقت، ومما يؤكد مدى المبالغة األمريكية في تهويل األزمة ما 

  : يلي 
م؛ لدراسة مسألة 1969إنه طبقاً لدراسات اللجنة الوزارية التي شكلها الرئيس نيكسون في عام - 1

، 1980 أو 1975للنفط العربي في عاميواردات النفط األجنبية، فإنها افترضت حدوث توقف 
وذلك لمدة شهور أو سنة أو سنتين أو ثالث سنوات، وكان من نتيجة دراستها أن توقف النفط 
العربي، لن يؤثر على اإلمدادات الالزمة للنشاط العسكري األمريكي، وأنه يمكن التغلب على 

ع في اإلنتاج من مشكلة وقف الواردات عن طريق السحب من أرصدة المخزون والتوس
 .)2(المصادر المتاحة، أو تخفيض االستهالك عن طريق فرض قيود عليه

أن اإلمدادات النفطية العربية إلى أسواقها في الغرب، : ذكرت األرقام المعلنة عن تلك المرحلة  - 2
عن المعدل االعتيادي، %) 20(انخفضت ولمدة قصيرة جداً خالل المعارك بنسبة لم تتجاوز 

ون النفطي األمريكي واألوروبي الغربي، كان يصل في تلك األيام إلى ما مقداره وأن المخز
أضعاف، أي ما يمكن للمستهلكين الغربيين استهالكه في ستة أشهر، وأنه لو كانت هناك ) 3.5(

أزمة حقاً، فهي في المسائل السعرية، التي ال تنعكس على الشركات الموردة والمسوقة للنفط، 
 .)3(ستهالك ذاتهبل على نمط اال

إن الحمالت اإلعالمية األمريكية بأن الموارد النفطية األمريكية في طريقها للنضوب، وأن  - 3
أمنه القومي واقتصاده ورفاهيته معرضة للخطر، ثبت بعد ذلك أن احتياطات النفط لم 

 قد الواليات المتحدة األمريكيةتنضب، بل سارت في طريق الزيادة المطردة، وكانت 
 تلك الحمالت الدعائية؛ إلشراك الشركات األمريكية في استغالل النفط الواقع تحت استغلت

 .)4(السيطرة البريطانية
) Henry Kissinger(هنري كيسنجر  أقوال حسب بها استخدم الذي والحدود بالشكل النفط سالح إن - 4

 .)5("يوجع الواليات المتحدة، ولكنه ال يجرحها أو يقتلها: "م 1973أثناء أزمة حرب 

                                                        
 . 101ص الخليج، حراس. : أ مايكل بالمر،) 1(

 . 385ص الطاقة، أزمة : مصطفى خليل،) 2(

 . 94ص األمريكية، السياسة : جورج ملك، عين) 3(

 . 368ص الطاقة، أزمة : مصطفى خليل،) 4(

 . 116ص ألمريكية،ا اإلستراتيجية : سعيد جواد،) 5(
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ولكن القلق األمريكي كان سببه تأثيرات األزمة على المدى البعيد، أو في حال تكرارها 
مرة أخرى؛ ألن ذلك من شأنه أن يؤثر على الشركات األمريكية، ومدى استفادتها من خالل 

 .االستثمار النفطي

 طقة،المن في الواليات المتحدة األمريكية أولويات ترتيب م1973عام حرب أعادت كذلك
 أكبر تحتوي ألنها المنطقة؛ إلى وأوروبا الواليات المتحدة األمريكية نظر لفتت المقاطعة أن ذلك

 إلى نظرهم ولفتت الصناعي، تقدمهم الستمرار واليابان؛ الغرب إليه يحتاج العالم في نفطي احتياطي
 مرة ألول وتم ط،النف وقف من صغيرة دوالً يمنع لم الذي المنطقة، في الغربي األمن نظام ضعف
 على طاغية كانت التي اإلستراتيجية، األمور مع واحدة مرتبة في االقتصادية والمصالح النفط وضع
 لوقف الشمالي للحزام الجنوبي الجناح إال يكن لم الخليج ألن األمريكي،  االستراتيجيالفكر

  .)3)(2(النفط منابع احتالل دبتهدي التلويح إلى الواليات المتحدة األمريكية اضطر مما ،)1(السوفييت

 -الكونجرس في خصوصاً -نافذة أوساطاً األمريكية اإلدارة داخل هناك كانت كما 
 الخليج، شرطي مبدأ وفق الخليج في العسكري التدخل فكرة ضمن إيران استخدام فكرة دعمت

 إذا: " أنه )4(جاكسون هنري إلى ورفع م،1977عام) ديسمبر (أول كانون في صدر تقرير ففي
 األمريكية المتحدة الواليات فعلى خليجية، دولة ألية الداخلية الشؤون في التدخل إيران من طلب

 نفذت إذا إيران على يقع ال اللوم وأن أجله، من تهيأ الذي الدور هو هذا بأن مسبقاً، تعترف أن
  .)5("الضمنية مهمتها

                                                        
 . 382ص الخليج، أمن : محمد ظافر العجمي،) 1(

 أمريكيـا  استخدام إمكان عامة، كقضية مرة ألول السطح على ظهر م،1974عام) ديسمبر (أول كانون في) 2(
 وحـدد  األوبك، منظمة بواسطة الصناعي العالم اختنق إذا أجنبية نفط حقول على لالستيالء العسكرية؛ القوة

 لكسر األخرى الجهود كافة فشلت إذا أخير كملجأ المسلح التدخل وزارته، في بارزون وأعضاء فورد الرئيس
 اإلعـالم  أن العـسكري،  التدخل أمريكيا نية على الخطيرة الدالئل من كذلك محتملة، أسعار لتحديد أو حظر

 ثاني كانون 9 بتاريخ نامجبر في األمريكية البحرية مشاة بها قام قوات إنزال تجربة عرض الفرنسي المرئي
) ديسمبر (أول كانون 20 في سردينيا جزيرة شواطئ على تمت قد التجربة تلك وكانت م،1975عام) يناير(

 يتقـارب  التـي  المتوسط، البحر شواطئ على تجارب عدة بإجراء األمريكية القوات قامت كما م،1974عام
 ؛20ص الدولية، اإلستراتيجية : بطرس غالي،(. الخليج شواطئ وضع من واالستراتيجي الجغرافي وضعها
 ). 15ص ،)8 (إستراتيجية دراسات النفط، واردات تأمين. : ر كاليد ومارك، ،.م جان كولينز،

 . 171ص الدولية، والعالقات النفط : محمد الرميحي،) 3(

 المتحمسين وأحد اسع،الو النفوذ ذات الطبيعية والموارد للطاقة الشيوخ مجلس لجنة رئيس : جاكسون هنري) 4(
 ). 51ص العربي، النفط : مروان بحيري،). (إسرائيل(و للشاه المناصرين

 . 51ص العربي، النفط : مروان بحيري،) 5(
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 التراجع مؤشرات أحد كانت لعسكري،ا بالتدخل األمريكي التهديد عملية أن البعض عد بينما
 المسئولين على فرض الحدث ذلك ألن فقط، الشاه على االعتماد وعن ،)نيكسون مبدأ (عن الجزئي

 ردع إستراتيجية إلى التدخل عدم على القائم نيكسون مبدأ إستراتيجية تطوير األمريكيين
  .    )2)(1(وتطويق

 نيكسون أقامه الذي الدعامتين، مبدأ إلى جديدة مبادئ أضافت م1973عام حرب فإن وبذلك
 ثم وافية، بكميات ووصوله معتدلة، األسعار وبقاء النفط، منابع إلى الوصول سهولة منها الخليج، في

  .)3(الغربي االقتصاد ضمن عائداته توظيف

 على ارتكزت التي االستعمارية، المنطقة في األمريكية السياسة ونوايا أسس كشفت كما
  .الهدف ذلك لخدمة أمريكية سياسة أي استراتيجيات وتهيئة النفطية، لحهامصا حماية

  

  : م 1973  دور إيران أثناء حظر النفط عام-4
 إيران رأت ،الواليات المتحدة األمريكيةو الغرب على العربي النفط حظر فُرض عندما

 من وأن سي،سيا كسالح النفط استخدام على يجبرها ال وضع في وأنها يخصها، ال األمر أن
  .)4 ("عقود من به التزمت بما تفي أن : "الشاه قال كما واجبها

 وأكد ذلك بسلوكه تجاه ،)5(األوسط الشرق تجاه متوازنة سياسة تبني الشاه ادعى كما
  .الطرفين

                                                        
 نتيجـة  سـيدفعه،  الذي الثمن أن المحتمل الخصم إفهام إلى والنووية اإلستراتيجية الوجهة من الردع يهدف) 1(

 إقنـاع  إلـى  الـردع  يرمي النفسية الوجهة ومن مغانم، من به يفوز أن يمكن مما بكثير أكبر العدائي لعمله
 الـسياسة،  موسوعة : الوهاب عبد الكيالي،. (الحاالت بعض في بالفعل ستستعمل الذرية األسلحة أن الخصم

 ). 156ص الدولية، والسياسية اإلستراتيجية : صبري إسماعيل مقلد، ؛816ص ،2ج

 . 71ص يكية،األمر السياسة : زهير شكر،) 2(

 . 382ص الخليج، أمن : محمد ظافر العجمي،) 3(

 . 119ص والعمامة، التاج بين إيران : أحمد مهابة،) 4(

 محـاوالت  رفض المقابل وفي طهران، في) اإلسرائيلية (الممثلية إغالق بشأن المطالب رفض قد الشاه كان) 5(
 األيـام  فـي  فقـدتها  التي طائراتها عن كتعويض ؛إيران من الفانتوم طائرات) إسرائيل (تسليم بشأن أمريكيا
 وزيـر  علـى ) Henry Jackson (جاكـسون  هنري األمريكي السناتور مقترح رفض كما للحرب، األولى
 فـانتوم  بطائرات) إسرائيل (تزويد إمكانية دراسة) James Schlesinger(شليزنغر جيمس األمريكي الدفاع

 م،1967عـام  حـرب  في لموقفه وخالفاً العرب، إلى التقرب تمحاوال على ذلك يؤثر أن خشية إيران، من
 : شـموئيل  سيجف، (العربية المواقف يؤيد الشاه أن إلى يميل العربي العالم جعلت خطوات الشاه اتخذ حيث

 ). 106 -105ص ،2ك اإليراني، المثلث
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 بالنفط الواليات المتحدة األمريكيةو) إسرائيل (بتزويد استمر الذي الوقت في ألنه 
) 600 (بـ مصر تزويد طريق عن المصرية، الحرب آلة ساعد ،)1 (للدهشة مثيرة بصورة
 إلى عسكرية ومعدات سعودية مشاة كتيبة إيرانية طائرات ونقلت النفط، من طن ألف ستمائة

 للقطار سمح كما للمعالجة، طهران إلى سوريين جرحى ونقلت الجوالن، هضبة في القتال جبهة
 مرور ومنع والعراق، سوريا إلى طريقه يف إيران أجواء عبر بالمرور السوفيتي الجوي

  .)3()2(اإليرانية األراضي عبر استراليا من يهود متطوعين

 سياسة تعديل تمو ،م1973عام) ديسمبر (أول كانون في) األوبك (أعضاء اجتمع وعندما
الواليات المتحدة  نحو الحظر توجه بحيث الغربية، الدول موقف توحيد لمنع النفط؛ حظر

 تشارك لم ،)5(أفضل بوضع تمتاز أنها على أخرى غربية دول وصنفت ،)4(وهولندا األمريكية
 شاركت لكنها ،الواليات المتحدة األمريكية على المفروض حظربال االجتماع في العرب إيران

  .)6(االجتماع داخل النفط سعر برفع المطالب االتجاه في

الواليات المتحدة يث اعتمدت عليها  بالنفط، بحالواليات المتحدة األمريكيةوقامت بتزويد 
وجدت ، و)7(النفط في ظل الحصار النفطي اعتماداً كلياً؛ لتأمين وصول الوقود واألمريكية

لى غربي المحيط الهادي نفسها تعتمد عية األمريكية في المحيط الهندي والبحر المتوسط والبحر
ى شركة النفط الوطنية اإليرانية أصدر الشاه شخصياً أوامره إلموارد اإلمدادات اإليرانية، و

الذي أرسل بدوره الوقود إلى األسطول ، بتحويل الوقود إلى األسطول اإلمبراطوري اإليراني

                                                        
(1) Farber, David : Taken Hostage, P. 71. 

 18 فـي ، سويسرا في كيسنجر بينو بينه عقد اجتماع ففي العربي، للعالم بالتقر محاوالته في الشاه استمر) 2(
 أبـو  نفـط  حقـول  عن األخيرة تخلت إذا) إلسرائيل(النفط ببيع الشاه وعد م،1975 عام) فبراير (شباط من

 في مصر إلى تسليمها تم وقد سيناء، جزيرة شبه في م1967 عام في) إسرائيل (عليها استولت التي روديس،
  . م1975 عام

(Nachmias, Nitza : Transfer of Arms, P. 80).  
 . 106 -105ص ،2ك اإليراني، المثلث : شموئيل سيجف،) 3(

 عـن  تعبر أوروبا، شمال إلى شحنها يتم التي النفط صادرات معظم ألن هولندا، إلى العربية الدول أشارت) 4(
 كامبيـل، . (لها والمساند) إسرائيل (إلى المنحاز حكومتيهما مواقف وبسبب روتردام، الهولندي الميناء طريق
  )169ص البترول، عصر نهاية : وآخرون كولن،

(Goldschmidt Jr,Arthur : A Concise History of the Middle East, P. 302).  
 ؛  249ص وأمريكيا، البترول : سليمان قناوي، ؛179ص وثائق، : وآخرين حسين آغا، (5)

 Claes ,Dag Harald : The Politics of Oil-Producer Cooperation, p219.  
(6) McAlister, Melani : Epic Encounters, P. 203; Goldschmidt Jr,Arthur : Arthur : A 

Concise History of the Middle East, P. 302.  
(7)Sick,Gary : The Middle East and the United States, P. 27 9.   
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صل عملياتها في أتاحت تلك المساعدة من جانب الشاه للبحرية األمريكية أن توااألمريكي، و
 مبرراً لقرار إدارة -واوما زال-عده الكثيرون في ذلك الوقت هو تطور المحيط الهندي، و

  .)1(نيكسون باالعتماد على الشاه

 كافأتها التي ،الواليات المتحدة األمريكية رضا تنال أن ذلك خالل من إيران واستطاعت
 باستثناء جميعها بل األسلحة، من نوع أي تقريباً وشراء ،)2(األمريكية األسلحة صفقات من بمزيد

 في تطوراً األسلحة أكثر ذلك في بما ،ت المتحدة األمريكيةالواليا ترسانة من النووية األسلحة
 بتزويد مولعاً كان التي ،)15- ف (طائرة على الشاه حصل وبالتالي ،)3(الخاصة األميركية الترسانة

  .)4(بها جيشه

 وحلفائها الواليات المتحدة األمريكية إمداد على الحرب في اإليراني الدور يقتصر ولم
 األطراف بين االشتباك لفك القائمة؛ المفاوضات نجاح في فعال بدور ساهملي امتد بل بالنفط،

  .الحرب في المتنازعة

 من) إسرائيل(و طرف من وسوريا مصر بين االشتباك فك اتفاقية عتوقي عند أنه ذلك
 ذلك إعاقة على القادرةو الفاعلة القوة العراق كانت ية،أمريك وضغوط تدخل بعد آخر، طرف
 ثاني كانون في القاهرة في كان عندما المصريين للمفاوضين أكد كيسنجر لكنو ،)5(االتفاق

 أمر يتولى سوف الشاه" : قالو العراقي، الدور من للقلق مبرر يوجد ال أنه ،م1974عام) يناير(
 من القلق بعدم لمصر الواليات المتحدة األمريكية تطمينات على أيام تمض لمو ،"العراق

 رسالة األنباء وكاالت نقلت حتى ،)إسرائيل(و مصر بين االشتباك فك قالتفا ق،العرا معارضة
   : قالت طهران من صادرة

 وقع اشتباك في شخصاً، وثمانون واحد وجرح عديدون، قتل أنه إيراني عسكري متحدث أعلن"
 كانت الطرفين خسائر أن عراقي بيان في وجاء ،"والعراقية اإليرانية القوات بين الحدود على
 وحدات وأن الحدود، على جنودها تحشد بدأت اإليرانية القوات إن : "عراقي بيان وقال ة،فادح

  .)6("العراقي الجوي المجال اخترقت اإليراني الطيران

                                                        
 .102ص الخليج، حراس. : أ يكلما بالمر،) 1(

 . 253ص الجائزة، : دانييل بيرغين،) 2(
(3) McAlister, Melani: Epic Encounters, P. 204; Hoff, Joan: Nixon Reconsidered, P. 170.  

 . 253ص الجائزة، : دانييل بيرغين،) 4(

 األمة وتنفيذ ،)المعركة خدمة في طالنف (شعار ورفعت م،1973عام العربي النفط حظر قرار  العراق ترأست )5(
 ). 202ص أمريكية، أوراق : داود سهيل الفالحي،. (العربية

 . 87ص السياسي، البعد : صالح محمد المسفر،) 6(
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 المفاوضات نجاحإ في  وساعد وإشغالها، العراقية القوة شتيتت في الشاه نجح بذلكو
 اعتادت لطالما سياسة هيو ومصر، )إسرائيل(و الواليات المتحدة األمريكية بين الجارية

  .تطبيقها على الواليات المتحدة األمريكية

 والذي ،الواليات المتحدة األمريكيةو إيران بين المشترك والتخطيط الوفاق ذلك من وبالرغم
 العسكري التدخل خطة تطبيق آلية ضمن إيران الواليات المتحدة األمريكية إدراج إلى وصل

 التدخل؛ بذلك الواليات المتحدة األمريكية تهديد فكرة له ترق لم الشاه أن إال النفط، منابع واحتالل
 من استبعده قد الشاه كان ما وهو المنطقة، في إليران رسمها التي الهيمنة على تعدي ذلك اعتبر ألنه

  . البريطاني االنسحاب منذ األمريكية السياسة خيارات

 كانون 16 في ،النفط منابع الحتالل العسكري خلبالتد األمريكية التهديدات على رد لذلك
 -األمريكية بالتهديدات معنياً يكن لم أنه ضمناً المفهوم من أنه رغم -م1974عام) يناير (ثاني
 الالزمة؛ اإلجراءات سنتخذ فإننا "للنفط المنتجة الدول ضد التهديدات سياسة استمرت إذا بأنه

 .)1("التهديدات هذه لمواجهة

 واستبعاده ،مريكياأل تدخلال دون ،لمنطقةل الحارس دورب االضطالع الشاه يةن أكد ذلكو
 التي نفسها، الواليات المتحدة األمريكية كانت وإن حتى المنطقة، في أجنبية قوة أي وجود

  .الدور له رسمت

في إطار سعيه الواضح إن ما قام به الشاه لم يتعد سوى إدارة ازمة النفط لصالحه، 
يران فإذلك، سياسية ال  الظروفهيأت له، و اإلقليمي في منطقة الشرق األوسطلتعزيز دوره

حدى أهم الدول المنتجة للنفط، وقادت موقفاً حيادياً في حظر النفط العربي، ودعمت السياسة إ
  .لها دوراً هاماً في المنطقة تمارس، واألمريكية أثناء األزمة

هي العامل التي الشرق األوسط المصالح األمريكية في   ذلك منسجماً معجاءو
 .االستراتيجي األهم في تحديد السياسة الخارجية للواليات المتحدة األمريكية

  
  
  

                                                        
 . 97ص األولية، المواد منتجو : جودة الخالق، عبد) 1(
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  الثالث المبحث

  )1979-1973 (عام من األمريكية السياسة على النفط سعر رفع أثر
  

  :1973السياسة األمريكية تجاه رفع سعر النفط عام: أوالً 
 .م1973سعار النفط عامدور إيران في رفع أ -1
 .م1973التأييد األمريكي لسياسة إيران النفطية عام -2
 .م1973 عام للواليات المتحدة األمريكيةأهمية رفع أسعار النفط  -3

 

  : 1973السياسة األمريكية تجاه رفع سعر النفط  بعد عام: ثانياً 
 .تأثير رفع سعر النفط على االقتصاد األمريكي -1
  .ار النفطمبررات إيران لرفع أسع -2
 . دور السعودية في األوبك لتنفيذ السياسة األمريكية -3
 .أثر رفع أسعار النفط في عهد جيرالد فورد على السياسة األمريكية -4
 .أثر رفع أسعار النفط في عهد كارتر على السياسة األمريكية -5
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  الثالث المبحث
  )1979-1973 (عام من األمريكية السياسة على النفط سعر رفع أثر

  
   : 1973السياسة األمريكية تجاه رفع سعر النفط عام:  أوالً

م سياسة رفع أسعار النفط، من خالل اجتماعات 1973اتبعت إيران منذ حرب عام
األوبك الدورية، وأيدت اإلدارة األمريكية تلك السياسة في البداية، إال أنها تراجعت عنها بسبب 

  .القات األمريكية اإليرانيةتأثر مصالحها، وكان لذلك دور رئيس في تحول الع
  : دور إيران في رفع أسعار النفط  -1

)  أكتوبر(من تشرين األول ، وذلك في المدة م على سياسة األوبك1973أثرت حرب عام
، حيث تركت آثاراً كبيرة على سعر النفط في السوق، ومن ثم كانت )ديسمبر(إلى كانون أول 

  . )1(لرسميةألعضاء أوبك الفرصة لرفع أسعار البيع ا

واستغل الشاه حالة الفوضى في سوق النفط العالمية التي سببتها الحرب، وتلت حظر 
السند لتحديد سعر عام ) األوبك(النفط، فقام من خالل مبادرة بمنح منظمة الدول المصدرة للنفط 

السوق، عندما اجتمع أعضاء  ، وبعد شهرين ونصف من زيادة مستمرة في سعر)2(للنفط
م، طالب أعضاء األوبك رفع أسعار النفط الرسمية، 1973عام) ديسمبر(في كانون أول ) األوبك(

  .)3(وترأس الشاه التيار المطالب بذلك، حيث طالب برفع أسعار النفط الخام أربعة أضعاف

ثالثة وعشرين دوالراً للبرميل، في حين ) 23(كانت لجنة األوبك قد اقترحت سعر 
أحد عشر دوالراً ) 11.6(ثماني دوالرات، لكن إيران اقترحت سعر ) 8(اقترحت السعودية سعر 

فارزة ستة للبرميل الواحد؛ ألن الشاه كان يعلم أن بدائل النفط التي تحدثت عنها الدول الغربية 
أحد عشر دوالراً فارزة ستة دوالراً، ) 11.6(وهم، وفي نهاية االجتماع تم االتفاق على سعر 

دوالراً ) 1.80(م هو 1970ما عد انجازاً كبيراً، إذ كان السعر في عامكما اقترحت إيران، وهو 
 عام األوبك األول في المنتج السعودية هي على الرغم من أن، )4(واحداً فارزة ثمانين فقط

، وأن )مليون برميل يومياً  (5.861ت إيران تنتجكان، و)مليون برميل يوميا 7.595(م 1973

                                                        
(1) Claes ,Dag Harald : The Politics of Oil-Producer Cooperation, p219.  
(2) Daniel, Elton L. : The History of Iran, P. 160.  

 . 179ص وثائق، : وآخرين حسين آغا،؛ 100ص المتبادل، االعتماد : أحمد علي عتيقة، )3(

 . 249ص وأمريكيا، البترول : سليمان قناوي،) 4(
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من أجل االستغالل األقصى لحالة السوق، وزيادة بتلك النسبة،  سعررفع ال الذي هندس هوالشاه 
  .)1(السعر بصورة كبيرة بقدر اإلمكان

 تحسين الرغبة في، منها دوافع مالية بسبب على األرجح، أقل بزيادة السعودية  وقد طالبت
 ستؤدي إلى،  الكبيرةربما خشيت أن الزيادةأنها الطويل، باإلضافة إلى ذلك،  على المدى العائدات

للحفاظ على وحدة  ، لكن)2(والعراق إيران منافسيها نحو في منطقة الخليج ميزان القوى تحول
بشدة رفض الذي تزعم ، وزير البترول والثروة المعدنية السعودي )أحمد يماني(وافق ، األوبك

 ، وأشار تقييم)3( الركودالكبيرة في األسعار، معلالً أنها قد تدفع اقتصاد البلدان الصناعية إلى الزيادات

  .)4(م1974و 1973عامي  في النفط أسعار رفع في القيادي الشاه دور إلى األمريكية الخارجية لوزارة
  

  : م 1973التأييد األمريكي لسياسة إيران النفطية عام -2
م؛ إال أن 1973بالرغم من تأثر المصالح األمريكية، نتيجة ارتفاع أسعار النفط عام

، وكان موقف الشاه بخصوص رفع أسعار )5( كانت في ذلكيات المتحدة األمريكيةالوالمصلحة 
النفط، قد نال دعماً فعلياً من إدارة نيكسون، على الرغم من تحذيرات وزارة الخزانة وشركات 

، فحسب ما أشارت إليه بعض وثائق وزارة الخارجية األمريكية المنشورة بذلك )6(النفط
م، البلدان المنتجة على رفع 1973 شجعت خالل عاملمتحدة األمريكيةالواليات االموضوع، أن 

  .)7(أسعار النفط

وأظهر الشاه ثقة بالغة في قراراته بشأن االستمرار في زيادة األسعار، األمر الذي أكد 
أنه تلقى نصيحة من أحد المصادر، السيما أن عملية رفع أسعار النفط تحتاج إلى رأي خبراء في 

وق؛ لمعرفة مدى إمكانية زيادة أسعار النفط، دون أن يؤدي ذلك إلى انفجار في مهمة قوى الس
االقتصاد الدولي، ولن تكون هناك فائدة من رفع أسعار النفط إلى أربعة أضعاف، إذا لم يكن 

الواليات المتحدة هناك من يشتريه، وانطالقاً من مبدأ من المستفيد؟ اتجهت شكوك الكثيرين إلى 
  .)8(ن شركات النفط  األمريكية، كانت هي المسيطرة والمتحكمة في سوق النفط؛ ألاألمريكية

                                                        
(1) Hân, Võ Xuân: Oil, the Persian Gulf States, P. 25; Claes ,Dag Harald: The Politics 

of Oil-Producer Cooperation, p219.  
(2) Hân, Võ Xuân: Oil, the Persian Gulf States, P. 25.  
(3) Claes ,Dag Harald: The Politics of Oil-Producer Cooperation, p219.  

 . 94ص الخليج، حراس. : أ مايكل بالمر،) 4(

 . 250ص الجائزة، : دانييل بيرغين،) 5(

(6) Daniel, Elton L.: The History of Iran, P. 161.  
 . 90ص العربي، الخليج : أنطوان متى،) 7(

 . 130ص اهللا، آية مدافع : حسنين محمد هيكل،) 8(
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في البحث الذي نشر في ) Fred Halliday( وأشار المحلل االنجليزي فرويد هوليداي
، إلى دور إيران في رفع أسعار النفط في األوبك؛ لتنفيذ مصالحها الواليات المتحدة األمريكية
للواليات  العسكرية، وشراء األسلحة المتطورة، كذلك اتهام الغرب العسكرية، وتقوية قدراتها

   : ودورها في رفع األسعار، لتوافق ذلك ومصالحها بقولهالمتحدة األمريكية
بعد االتفاق السري الذي كان وثيق االرتباط بالدوائر المالية العليا، وبين شاه إيران لبيع األسلحة "

ن دول األوبك زيادة أسعار النفط الخام، األمر الذي تم بنسبة م م1973إليران طلبت طهران في عام
كبيرة، تركت آثارها المدمرة على كثير من الدول، وفي مقدمتها دول أوروبا الغربية، ما أشار 

 ورئيسها، بالنسبة لزيادة أسعار النفط ألغراض خاصة، الواليات المتحدة األمريكيةباالتهام إلى 
ران نتيجة لذلك؛ تمويل أضخم عملية شراء لألسلحة عرفها التاريخ وبالتالي أصبح في وسع إي

  .)1("الحديث

في الشرق األوسط، هو ) لمبدأ نيكسون(وكانت تقارير كثيرة ذكرت أن اإلنجاز الرئيس 
، دون خوف من المعارضة األميركية، أو حتى من االعتراضات المبدئية من قبل )الشاه(تشجيع 

  .)2(أسعار نفط أوبك؛ لدفع ثمن مشترياته الباهظةالسعوديين، للبدء في رفع 

ويبدو أن حصانة الشاه من االنتقادات األمريكية، قد أكدت له أن ما قام به إنما هو لصالح 
 من البلدان الواليات المتحدة األمريكيةاألميركيين، ألن ارتفاع األسعار كان له أثر أقل على 

اه في اصطناع الوسائل لزيادة عوائد النفط اإليراني، حيث ؛ لذلك استمر الش)4() 3(الصناعية األخرى
طالب الحكومة األمريكية إقناع شركات النفط األمريكية العاملة في الخليج، بشراء المزيد من النفط 
اإليراني، حتى ولو أدى ذلك إلى تقليص كمية مشترياتهم من دول الخليج األخرى مثل السعودية 

 لم تكن مستعدة لحث الشركات على فعل ذلك، ولم تكن تحدة األمريكيةالواليات الموالكويت، لكن 
ترغب في تلقي النقد الالذع من قبل السعودية والكويت؛ لزيادة عوائد النفط اإليراني أو أن تقلل 
امتيازاتها النفطية لدى هذين البلدين، لذلك كان البديل للشاه استمرار زيادة أسعار النفط، كوسيلة 

وأدركت أنه في حال ،  الفكرة ضمنياًالواليات المتحدة األمريكيةوقبلت ، ائد اإليرانيةلزيادة العو

                                                        
 . 119ص والعمامة، التاج بين إيران : أحمد مهابة،) 1(

(2) Hoff, Joan: Nixon Reconsidered, P. 170.  
كان ما عندنا من احتياط بترولي ومن غاز طبيعي يـسمح     : "  مذكراته بقوله    صرح بذلك الرئيس كارتر في    ) 3(

لنا بأن نصمد، بل وحتى كان يسمح لنا أن نستمر على ازدهارنا لحقبة قصيرة من الزمن، في حـال تقلـص              
اإلمكانيـة،  وارداتنا منه أو توقفها منه أو توقفها نهائياً، لكن عدداً كبيراً من البلدان األخرى لمتكن لديها هذه                  

، وجعلها تعي حالة التبعية التي هي فيهـا   أوقفها وظهرها إلى الحائطم1974 و 1973فإن الحظر في عامي    
 ).6مذكرات جيمي كارتر، ص: كارتر، جيمي ". (على صعيد الطاقة 

(4) Quandt, William B.: U. S. ENERGY POLICY, P. 287.  
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، ما دام ذلك )1(أرادت إيران المزيد من السالح األمريكي، فإنه ال بد من العمل على زيادة عوائدها
  .ال يضر بالمصالح األمريكية

الواليات المتحدة مت وعلى أساس تبني السياسة األمريكية لمبدأ زيادة األسعار، دع
 الفكرة ولم تبذل جهداً؛ إلقناع الشاه بخفض أسعار النفط أو إبقائها على حالها؛ ألنها األمريكية

السيما أنها كانت في ذلك الوقت تتقرب إلى إيران؛ إلبداء ، اقتنعت بفكرة زيادة رفع أسعار النفط
 بردها على رفع الشاه أسعار النفط، ، واكتفت)2(تعاونها في حماية المصالح األمريكية في الخليج

أنها أبدت بالكاد احتجاجها، كما لم يشر إلى الشاه باالنتقادات الرسمية؛ لدوره في رفع األسعار، 
  .)3(1973عام ) ديسمبر(عشر دوالرات للبرميل الواحد في كانون أول ) 10( إلى أكثر من

  
  : م 1973 عام ةللواليات المتحدة األمريكيأهمية رفع أسعار النفط  -3

 من رفع أسعار النفط المتزايد، وشجعت إيران الواليات المتحدة األمريكيةاستفادت 
ودعمتها في توجهها برفع أسعار النفط ضمن منظمة األوبك، ولم يكن ذلك من قبيل االرتجالية 

 ودعم يةالواليات المتحدة األمريكفي اإلستراتيجية األمريكية، ألن ذلك كان له أثر ايجابي على 
  : لها في مناحي عديدة منها ما يلي 

شكلت أسعار النفط المنخفضة أحد أسباب المقدرة التنافسية العالية للسلع األوروبية واليابانية،  -1
التي حلت بالجملة مكان المنتجات األمريكية سواء أكانت في السوق األمريكية أم األسواق 

م في ارتفاع أسعار السلع األوروبية، وساعد أن ارتفاع األسعار ساه: ، بمعنى )4(الخارجية
في منافسة السلع األمريكية لها، ورفع سعر الفائدة على الدوالر، كما ساهم في ارتفاع قيمته 
تجاه العمالت األوروبية، فأفقد أوروبا فرصة اإلفادة من اعتدال أسعار النفط في تلك 

  .)5(الدوالرالمرحلة؛ نتيجة احتساب الفاتورة النفطية األوروبية ب
ويكفي أن نذكر أن صناعة السكر األلماني تعرضت لخطر الدمار الشامل، ألنها إذا حرمت 

أربع وعشرين ساعة، سيتبلور السكر في األنابيب، وبالتالي تخرج المانيا ) 24(من النفط 
 ارتفاع سعر السكر بارتفاع الكلفة اإلنتاجية: ، وذلك يعني أمرين )6(من سوق السكر العالمي

                                                        
(1) DORON ,GIDEON :  Peace or Oil, P. 143.  
(2) DORON ,GIDEON :  Peace or Oil, P. 143.  
 
(3) Quandt, William B. : U. S. ENERGY POLICY, P. 287.  
 

 . 34ص األوبك، : و. ر اندجيكيان،) 4(

 . 22ص األمريكية، العالقات في األوسط الشرق : ناصيف حتى،) 5(

 . 44ص األمريكي، الموقف : سمير كنعاني،) 6(
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، وقياساً على ذلك للواليات المتحدة األمريكيةله، أو انهيار صناعته، وفي كلتا الحالتين إفادة 
  . معظم المواد االستهالكية التي تعتمد عليها الصناعة اإلنتاجية

حيث كان " هذه هي نهاية مشروع مارشال: "وكما قال هنري كيسنجر بشأن رفع سعر النفط 
سعر منخفض، من أهم فوائد المشروع التي جنتها أوروبا بعد أن تزويد أوروبا بالطاقة نظير 

  . )1(مزقتها الحرب
مكنت زيادة األسعار الشركات المتعددة الجنسيات أن تنقل إلى المستهلكين، ال الزيادة في  -2

التكلفة فحسب؛ بل تضخيم مثل تلك الزيادة أيضاً، وبما أن معظم الشركات أمريكية القاعدة 
إن إيراداتها األعلى أفادت االقتصاد األمريكي، وزادت من قدرتها على : فإنه يصح القول 

تنويع مصادر اإلمدادات، ومكنتها من مواصلة عملية نقل الموارد من بلدان العالم الثالث إلى 
، ويكفي أن نشير إلى أن نسبة االستثمارات األمريكية في النفط )2(الواليات المتحدة األمريكية

من %) 33(ط من مجموع استثماراتها، تجني في المقابل أكثر من فق% 2العربي هي 
 .)3(األرباح الكلية الستثماراتها في العالم

 تجعل من األجدى واألكثر ربحاً الواليات المتحدة األمريكيةإن التشريعات الضريبية في  -3
عملية إنتاج ، أن تحدد أسعاراً معلنة مرتفعة للخام، ومن ثم تسند ل)4(لشركات النفط األمريكية

الخام نسبة من األرباح تزيد عن النسب المسندة إلى العمليات التالية، وكلما كانت األسعار 
%) 27.5(المعلنة أعلى، كلما زادت بالتالي اإلعفاءات الضريبية المسموح بها، والتي بلغت 

 .)6)(5(من الدخل اإلجمالي من اإلنتاج

                                                        
 . 130ص اهللا، آية مدافع : حسنين دمحم هيكل،) 1(

 . 95 الخارجية، والسياسة الطاقة : عباس النصراوي،) 2(

 . 116ص األمريكية، اإلستراتيجية : سعيد جواد،) 3(

 الطاقـة،  أزمـة  : مصطفى خليل،. (األوسط الشرق نفط من% 60 على األمريكية الشركات تسيطر كانت) 4(
 ). 385ص

 ناحية فمن مزدوجة، صفة ذات كانت ألنها عامة؛ بصفة األسعار زيادة في كبير دح إلى الشركات ترغب لم) 5(
 لوضـع  للوصول وطموحها لالستغالل، الجديد االستعماري النظام على النامية البلدان لهجوم تجلياً فيها رأت

 وطيـد وت البلـدان  تلـك  دخول زيادة اكتمال خشيت كما النفطية، صناعتها على والسيطرة السوق في قيادي
 مـن  المـستقبل  فـي  الـنفط،  أسـعار  على السيطرة بانتقال الوطني النفط قطاع في وباألخص اقتصادياتها،
 الوقـود  أسـعار  رفـع  عن بعيدة تكن لم ذاتها فالشركات أخرى ناحية ومن األوبك، أعضاء إلى االحتكارات

 تتحـول  وبدأت الشمالي، القطب في البحار في والمكلفة الجديدة النفط مصادر تجهيز بدأت إنها حيث السائل،
 احتكارات من بذلك متحولة ،)وغيرها الذرية والطاقة الفحم (للطاقة األخرى االقتصادية الفروع إلى بالتدريج

 ). 33ص األوبك، : و. ر اندجيكيان، (للطاقة احتكارات إلى نفطية

 . 56 البترولي، الكارتل : وهبي غبريال،) 6(
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األوروبية واليابان إلى المعونة العسكرية، كلما إن رفع أسعار النفط سيؤدي إلى حاجة الدول  -4
 .)1(اضطربت أوضاعها االقتصادية وساد فيها اضطراب اجتماعي نتيجة لرفع سعر النفط

 في ظل األسعار الجديدة، البحث عن حقول جديدة الواليات المتحدة األمريكيةاستطاعت  -5
، كما )2(سعار القديمة للنفطللنفط أو موارد جديدة للطاقة مما كان يتعذر حدوثه في ظل األ

أملت كثير من الشخصيات األمريكية أن تتمكن البالد بعد رفع األسعار أن تكسب االستقاللية 
، وتوحيد صفوف الدول األوروبية واليابان في الميدان النفطي، مما )3(في مجال الطاقة

 لكي تعيد حدة األمريكيةالواليات المت، لذلك قامت )4(سيؤدي إلى تدعيم النفوذ األمريكي عليها
تجميع شركائها التجاريين وراء قيادتها، وتعيد تثبيت مركزها إزاء شركائها التجاريين 

م، وتلك الوكالة في 1974والبلدان المنتجة للنفط، بإنشاء وكالة الطاقة الدولية في أوائل عام
كقوة موازية ضد األساس ائتالف البلدان المتطورة ما عدا فرنسا، وقُصد منها أن تستخدم 

 الدور القيادي فيها بحكم امتالكها الواليات المتحدة األمريكية، وقد تزعمت )5()األوبك(
) يناير(مصادر كبيرة للطاقة بالمقارنة مع األقطار األخرى، وفيما بعد في كانون ثانٍ 

ي مجال م بدئ العمل ببرنامج التعاون الطويل األمد ألقطار وكالة الطاقة الدولية ف1976عام
الطاقة، تلخص هدف ذلك البرنامج في تقليص تبعية الغرب لمصادر الطاقة المستوردة، 
وتعزيز تضامن األقطار المستهلكة في ظروف األزمات، ووضع حد لخضوع الغرب لرغبة 

 .)6(في فرض أسعار النفط) األوبك(

 اإليرانية نتيجة ذلك  أن جزءاً كبيراً من زيادة اإليراداتالواليات المتحدة األمريكيةإدراك  -6
الواليات المتحدة االرتفاع، سوف يستخدم لدفع ثمن مشتريات األسلحة اإليرانية من 

  . ، وذلك ضمن المشروع األمريكي اإليراني الخاص بشرطي الخليج)7(األمريكية

وبذلك فإن عملية رفع سعر النفط خالل بداية السبعينات، أثبتت مدى فعاليتها للسياسة 
 االستفادة منها، وإعادة ترتيب أولياتها بالنسبة الواليات المتحدة األمريكية وتمكنت األمريكية،

  .للشرق األوسط ودول أوروبا الغربية
  

                                                        
 . 18ص الدولية، جيةاإلستراتي : بطرس غالي،) 1(

 . 18ص الدولية، اإلستراتيجية : بطرس غالي،) (2

 . 34ص األوبك، : و. ر اندجيكيان،) 3(

 . 18ص الدولية، اإلستراتيجية : بطرس غالي،) 4(

 . 97ص الخارجية، والسياسة الطاقة : عباس النصراوي،) 5(

 . 94ص األمريكية، السياسة. : ر بوريسوف،) 6(

(7) Daniel, Elton L.: The History of Iran, P. 161.  
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   :1973السياسة األمريكية تجاه رفع سعر النفط  بعد عام: ثانياً 
م، استمرت أسعار النفط باالزدياد، من 1973بعد انتهاء الحظر النفطي وأحداث عام

، وقاد ذلك التوجه الشاه اإليراني، الذي حصد نتيجة ذلك االرتفاع عائداً أفضل )األوبك(خالل 
لبالده، حيث أصبح بمقدوره تنفيذ برامجه العسكرية واالقتصادية؛ إال أن رفع أسعار النفط هدد 

  . المصالح األمريكية، وشكل خطراً ليس على االقتصاد األمريكي، فحسب بل والغربي أيضاً
   :ير رفع سعر النفط على االقتصاد األمريكيتأث -1

زادت عملية رفع أسعار النفط، من التكلفة الباهظة على الدول المستهلكة للنفط، وأدت 
إلى ما وصفت بأنها أكبر عملية في التاريخ؛ لنقل رؤوس األموال من مجموعة واحدة من الدول 

  .)1(إلى مجموعة أخري

 تغير، إثر تحولها إلى بلد استيراده النفطي حدة األمريكيةللواليات المتوكان الوضع بالنسبة 
، كما أصبح واضحاً تأثير الحظر واألسعار األعلى للنفط التي وضعتها األوبك، على )2(في تصاعد

االقتصاد الغربي واقتصاد العالم الثالث، أي أن ارتفاع النفط بات عائقاً للنمو االقتصادي األمريكي 
  .)3(والغربي على السواء

 أن القفزات المفاجئة في سياسة رفع أوبك سعر النفط، الواليات المتحدة األمريكية وأكدت 
 وبلدان العالم الثالث الرأسمالي للواليات المتحدة األمريكيةنسفت استقرار الوضع المالي والنقدي 

زيادة أسعار  التي شرعت الواليات المتحدة األمريكيةاألخرى وبخاصة الدول النامية، وبذلك فإن 
  .)4(النفط، كانت أول المتضررين منها

 تجاه رفع األوبك لسعر النفط، قد بدأ بعد الواليات المتحدة األمريكيةوكان التغيير في سياسة 
 التي ،)األوبك( بسياسة ضاقت الواليات المتحدة األمريكية كانت حيث سنوات، م بعدة1973حرب عام

يمارسون ضغوطهم على المنظمة؛ لزيادة رفع أسعار  ين، الذينأحد صقورها البارز بأنه الشاه وصفت
النفط، واحتد النقاش أحياناً بين المسئولين اإليرانيين والشاه شخصياً، وبين المسئولين األمريكيين 

  .)5(وأجهزة اإلعالم والصحافة في البلدين

                                                        
(1) Daniel, Elton L.: The History of Iran, P. 160, 161. 

 . 90ص العربي، الخليج : أنطوان متى،) 2(

 . 90ص العربي، الخليج : أنطوان متى،؛ 102ص الخليج، حراس. : أ مايكل بالمر، )3(

 . 171ص الدولية، والعالقات النفط : محمد ي،الرميح؛ 91ص األمريكية، السياسة. : ر بوريسوف، )4(

 . 119ص والعمامة، التاج بين إيران : أحمد مهابة،) 5(
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لبه برفع ومن خالل المراسالت الخاصة، حاول الرئيس نيكسون إقناع الشاه إلبطاء مطا
نحن مدركون ألهمية مصدر النفط  كأحد مصادر الطاقة؛ : "األسعار، فرد الشاه وهو غير نادم قائالً 

 أن هذا بالنسبة لنا هو مصدر ولكننا نعرف أيضاً، لتحقيق االزدهار واالستقرار لالقتصاد الدولي
  .)1("ثروة قد تنفذ خالل ثالثين عاماً

 إحدى أهم الدول الرأسمالية الكبرى التي نادت يةالواليات المتحدة األمريكوأصبحت 
بإضعاف األوبك، وتزعمت ذلك خالل المؤتمرات السنوية لقادة الدول الرأسمالية السبع الكبرى 

، التي بدئ بعقدها )، بريطانيا، المانيا، فرنسا، ايطاليا، كندا، اليابانالواليات المتحدة األمريكية(
 1975لدورات الست التي عقدتها تلك الدول بين عامي م، التي ركزت كل ا1975منذ عام

م، على مسألة البحث عن مخرج من أزمات الطاقة التي تعاني منها دول الغرب، وقد 1980و
 في كل مرة أن تسحب الدول األخرى المشاركة إلتباع خط الواليات المتحدة األمريكيةحاولت 

  .)2()األوبك(متشدد نحو 
  

  :سعار النفطمبررات إيران لرفع أ -2
مكنت األزمة إيران أن تحتل أهميتها الحالية في الساحة الدولية، وكانت آثارها واضحة، 
بعد بدء المقاطعة وتعديل األسعار، ألن إيران بدأت تنفيذ المشروعات في كل المجاالت إلحياء 

حكومات إلى %) 45( أن الشاه كان يرى أن ثمن النفط يذهب بنسبة السيماالمجتمع اإليراني، 
  .)3(مصاريف نقل وما شابه%) 20(للمصدرين، %) 35(الغرب، 

ومع استمرار الضغط على سوق النفط، وارتفاع أسعار النفط الخام في السوق الفوري 
أو الثانوي فوق أسعار المنتجين المعلنة بكثير، استمرت إيران باستغالل الوضع المضطرب، 

  .)4(ورفع أسعار صادراتها النفطية

م، أن تبيع برميل النفط 1973عام) أكتوبر( تشرين األول 16ت حسب اتفاق واستطاع
 في شهر تشرين ستة عشر دوالر) 16(باعت نيجيريا البرميل بسعربينما دوالر، ) 5.50(بسعر 
، مع )5(اإليراني تقريباً عن السعر %)200(، أي بزيادة تصل إلى  من نفس العام)نوفمبر(ثاني 

                                                        
(1) Farber, David: Taken Hostage, P. 71.  

 . 95ص األمريكية، السياسة. : ر بوريسوف،) 2(

 . 250ص ،الجائزة : دانييل بيرغين،؛ 119-118ص والعمامة، التاج بين إيران : أحمد مهابة، )3(

 . 180ص وثائق، : وآخرين حسين آغا،) 4(

 . 248ص وأمريكيا، البترول : سليمان قناوي،) 5(
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، وبذلك تمكنت إيران )1(دوالر في ذلك الوقت) 2.89(لنفط العربي كان التنويه أن سعر برميل ا
  : م من توفير إيرادات أعلى من النفط عن طريق ما يلي 1973منذ عام

 .عائدات النفط بعد إلغاء امتياز الكونسرتيوم - 1

 .ارتفاع أسعار النفط الذي تضاعف بسبب األزمة - 2

 تعويض الشاه اإليراني للسوق ما امتنعت زيادة الكمية المباعة من النفط اإليراني؛ بسبب - 3
 .الدول العربية من تزويده بسبب الحظر

أي أن رفع سعر النفط مكّن إيران من القيام بتنفيذ خططها العسكرية والتنموية، وساعد 
، السيما أنها وصفت في ذلك الوقت بارتفاع )2(الشاه في بناء إيران وفق طموحاته في المنطقة

   )3(يةنسبة التخلف واألم

عشرين مليار ) 20(م، أن تلقت إيران 1975كما نتج عن رفع أسعار النفط حتى عام
  .)4(مليون دوالر فقط قبل بضع سنوات) 200(دوالر سنوياً من عائدات النفط، في مقابل 

وقد تزعمت إيران رفع أسعار النفط ضمن برنامج األوبك؛ ألنها اعتقدت أن إنتاجها 
أن معجزة النفط ستنتهي بعد خمسة : "حيث كان الشاه يردد دائماً النفطي لن يدوم طويالً، 

  .)5("وعشرين عاماً، ويجب أن نفكر من اآلن في أنواع بديلة من الطاقة

كما كان يردد مراراً وتكراراً، وغالباً بصورة معادية للدول الغربية أن سعر النفط الخام 
، وأن )6(ليتناسب مع تكاليف أنواع الوقود البديلةأقل من قيمته، وينبغي أن يرتفع بما فيه الكفاية؛ 

مادة خام للعديد من الصناعات، وال يجب تبذيرها واستخدامها كوقود، بل طالب بربط أسعار النفط 
  .)7 (النفط بمعدل التضخم العالمي، وأسعار عشرين إلى ثالثين سلعة تؤخذ كمقياس

                                                        
 . 143ص األوبيك، : الفتاح عبد الجبالي،) 1(

 نتيجـة  هائل؛ بازدهار تتمتع إيران كانت السبعينات بداية في : "فيه جاء حيث أمريكي تقرير ذلك على أكد) 2(
 شـراء  تـستطيع  وكأنهـا  إيران فبدت السياسية، القوة من قدراً خلقت الثروات هذه أن كما النفطية، ثرواتها

خيـارات  . : برانجر، روبرت جي، وتاهتينن، ديـل آر       ". (النفطية بعوائدها المستقبل، في ومجدها استقاللها
 ). 11ص ،)3(السياسة األمريكية في إيران والخليج، دراسات إستراتيجية

 . 119ص والعمامة، التاج بين نإيرا : أحمد مهابة،) 3(

(4) Daniel, Elton L.: The History of Iran, P. 160, 161.  
 والعمامـة،  التـاج  بـين  إيـران  : أحمد مهابة،؛  107ص الخارجية، والسياسة الطاقة : عباس النصراوي، )5(

 . 119ص

(6) Amuzegar, Jahangir: The Dynamics of the Iranian Revolution, P. 238.  
 . 39ص العربي، الخليج على الصراع : محمد الرحمن عبد النعيمي،) 7(
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وب سريعاً، تبنت إيران دائماً مبدأ وعلى أساس أن االحتياط النفطي اإليراني قابل للنض
المطالبة بزيادة األسعار في األوبك ضمن  مجموعة األوبك التي تتدنى عائداتها عن نفقاتها، 

  .)1 (وليس لها مدخرات كبيرة

 ورغم أن إيران كانت المطالبة في اجتماعات األوبك بأعلى األسعار، إال أن غضب 
 والدول المستهلكة األخرى، والصعوبات االقتصادية ريكيةالواليات المتحدة األمالرأي العام في 

الناجمة عن ذلك االرتفاع، لم يوجه إلى إيران والشاه، ولكن وجه إلى الدول العربية التي  كانت 
، وفي الصحافة األميركية، وحتى غالباً في الدوائر )2(تسعى فعالً للحد من ارتفاع األسعار

مفتعلون ألزمة النفط وكانت ذين يصورون على أنهم األشرار الالرسمية، كان العرب عادةً هم ال
  .)3 ( بشكل عام ينظر إليها بطريقة مختلفة تماماً من قبل صانعي السياسةإيران

  
 :  دور السعودية في األوبك لتنفيذ السياسة األمريكية  -3

زيادة م، وما تبع ذلك من 1973 منذ حظر النفط عامالواليات المتحدة األمريكيةكانت 
كبيرة في أسعار النفط، فرضها األعضاء من غير العرب في منظمة الدول المصدرة للنفط 

، قد منحت عالقاتها مع بلدان الخليج أولوية عالية، وخاصة مع كل اجتماع نصف سنوي )أوبك(
لألوبك، وبروز إمكانية ارتفاع جديد في األسعار، وحافظت على عالقات جيدة مع البلدان 

  .)4(لرئيسة السيما السعوديةالمنتجة ا

 خط ضرب األوبك من الداخل، بواسطة تشجيع النشاط الواليات المتحدة األمريكيةوانتهجت 
 في األوبك، وجرى التعويل على توسيع الشقاق للواليات المتحدة األمريكيةاالنقسامي للقوى المؤيدة 

قطار المحافظة وعلى رأسها حلف األ: في المنظمة حول أسعار النفط، الذي عكس صراع قوتين 
السعودية وإيران، وحلف األقطار المناهضة لالمبريالية، وتمكن الحلف األول خالل أعوام معينة من 

 .)5(فرض خطه في بعض األحيان على المنظمة، فبقيت األسعار مجمدة

لكن بعد رفض الشاه االنصياع لإلدارة األمريكية، ووقف المزايدة على أسعار النفط، 
ت لدراسة إمكانية وقف الشاه من خالل دول األوبك، السيما الدول التي تقع في نفس اتجه

  .المنحنى اإليراني داخل األوبك
                                                        

 . 107ص الخارجية، والسياسة الطاقة : عباس النصراوي،) 1(

(2) Daniel, Elton L. : The History of Iran, P. 161.  
(3) Quandt, William B. : U. S. ENERGY POLICY, P. 287.  

 . 3ص ،)4(إستراتيجية دراسات القومي، األمن تحديات . : آر ديل تهتين،) 4(

 . 97ص الخارجية، والسياسة الطاقة : عباس النصراوي،) 5(
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، )1(وعلى أساس ذلك اتجهت للسعودية؛ لوقف حدة مطالبة الشاه برفع سعر النفط في األوبك
م تغير السياسة الودية م؛ إال أنها ل1973ألن السعودية بالرغم من انضمامها إلى الحظر النفطي عام

، التي أنتهجها الملك فيصل وولي عهده األمير خالد بن عبد الواليات المتحدة األمريكيةمع 
) يونيو( في حزيران للواليات المتحدة األمريكية، حيث قام ولي العهد خالد بزيارة رسمية )2(العزيز
قني والعسكري، وقد أعربت م، نجم عنها اتفاق شامل بشأن التعاون االقتصادي والت1974عام 

السعودية عن استعدادها؛ للمساعدة في الحفاظ على اإلمدادات المنتظمة من النفط إلى األسواق، 
  .)3(وكبح ارتفاع أسعار النفط

 وأكدت التقارير األمريكية أن واشنطن اعتمدت على السعودية؛ للتخفيف من حدة زيادة 
فإن السعودية وحدها بإمكانها أن "لمسئولين األمريكيين؛ األسعار النفطية في المنطقة، وحسب رؤية ا

  .)4("تتحدى منظمة األوبك، بل وأن تمزقها وتقضي عليها

ورغم أن السعودية أبدت استعداداً للمطالب األمريكية، ونظرت إليها اإلدارة األمريكية بأنها 
فط أقل وثوقاً واعتماداً من الحليف المحتمل في عملية خفض أسعار النفط؛ إال إنها عدت مصدراً للن

  .)5(المصدر اإليراني

عملت السعودية على التخفيف من حدة األسعار في المنظمة، وحاولت منع حدوث مثل تلك 
م، ساعد السعودية على ذلك مركزها في السوق النفطي إنتاجاً 1973الزيادة التي حدثت عام

 مارست ضغطاً اقتصادياً وسياسياً على بلدان ، وعائداتها المالية وودائعها الضخمة، وقد)6(ومخزوناً
، وكانت قوة مهيمنة على قرارات التسعير داخل األوبك، وتمكنت من خالل زيادة إنتاجها )7(األوبك

جعل األسعار معتدلة؛ ألنها كانت تغرق السوق بالنفط، مما يؤدي إلى فشل الشاه برفع سعر 
  .)9()8(النفط

                                                        
(1) Claes ,Dag Harald : The Politics of Oil-Producer Cooperation, p220. 

. ودسـع  آل العزيـز  عبـد  الملك ابن وهو م،1975عام منذ السعودية ملك) : م1913(العزيز عبد بن خالد) 2(
 ). 602ص ،2ج السياسة، موسوعة : وآخرون الوهاب، عبد الكيالي،(

(3) Claes ,Dag Harald : The Politics of Oil-Producer Cooperation, p220. 
 . 38ص العربي، الخليج على الصراع : محمد الرحمن عبد النعيمي،) 4(

(5) Quandt, William B. : U. S. ENERGY POLICY, P. 287.  
 أن دون اليـوم  في برميل ماليين ثالثة) 3 (حدود ضمن وتخفيضه، إنتاجها رفع على مقدرة للسعودية كانت )6(

 ). 204ص النفط، جبهة على األخيرة التطورات حول تقرير : رهف بدوي،. (بذلك تتأثر

 العربـي،  لـيج الخ : أنطـوان  متى، ؛3ص ،)4(إستراتيجية دراسات القومي، األمن تحديات . : آر ديل تهتين، )7(
 . 91ص

 قـوة  تـشكل  السعودية كانت الحظر، رفع بعد أنه م1978عام في صدرت التي األمريكية الدراسة في ورد) 8(
 دراسـات  القـومي،  األمـن  تحـديات  . : آر ديـل  تهتـين، . (الـنفط  أسعار في االعتدال مجال في رئيسة

 ). 4ص ،)4(إستراتيجية

 بيرغين،؛  12ص ،)16(يكية في الشرق األوسط، دراسات إستراتيجية     األولويات األمر . : كوانت، وليام ب     )9(
 . 253ص الجائزة، : دانييل
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تحديد األسعار، كانت السعودية تقرر المستوى الذي ينبغي اجتماع ألعضاء األوبك ل كل وقبل
  .)1(الخام، وتدخل اجتماعات أوبك بسعر ثابت للنفط الخام محدد مسبقاً النفط سعر أن يتم فيه تحديد

للواليات المتحدة كانت السعودية تستجيب للمطالب األمريكية، وتشعر أنها تعمل معروفاً 
، لذلك وضعت السعودية كل مشاريعها وإنفاقها المالي، وسياستها )2(، وتتوقع ما يقابلهاألمريكية

 الواليات المتحدة األمريكيةألن  ؛)3(الواليات المتحدة األمريكيةالنفطية واإلنمائية تحت سيطرة 
لقاء سيطرتها غير المباشرة على قرارات  ربطت بين بيع أسلحتها وتكنولوجيتها، ودعم األنظمة

  .)5)(4(األوبك

لسعودية على دورها القيادي حول القضايا المتعلقة بالنفط طوال سنوات السبعينيات حافظت ا
، وظلت السعودية المنافس األبرز لشاه إيران، في )6(من خالل اإلصرار على زيادة األسعار المعتدلة

المقابل قاد شاه إيران هجوماً مضاداً ضد السعودية، مصراً على أن مبدأ األوبك نص على أنه ال 
مكن إليرادات المنتج أن تنحدر، وكانت تلك المواجهة بين السعودية وإيران بداية لصراع طويل ي

، األمر الذي هدد في مناسبات )7(هذين المنتجين الرئيسيين في منظمة أوبك بشأن مسألة السعر بين
ة من قبل عديدة، بزيادة اإلنتاج وخفض األسعار، إذا تبنت منظمة األوبك مستويات األسعار المقترح

  .، كما سيأتي الحديث عنه)8 ()األوبك(إيران التي شكلت أحد صقور 
  

 : رفع أسعار النفط في عهد الرئيس جيرالد فورد  -4
 )Gerald Ford()9( فورد جيرالد األمريكي الرئيس عهد في األمريكي االقتصادي التضخم وصل

قد حمل األزمة ) فورد(ان الرئيس في أسعار المواد االستهالكية، وك%) 11.2(مستوى كبيراً هو 
                                                        

(1) Claes ,Dag Harald : The Politics of Oil-Producer Cooperation, P. 220.  
 . 73ص الثمانينات، في السعودية : وليم كوانت،) 2(

 . 38ص لعربي،ا الخليج على الصراع : محمد الرحمن عبد النعيمي،) 3(

 يفـسح  ذلـك  ألن الغرب؛ في اقتصادية مشاكل قيام عدم األمريكية السياسة تنفيذ من أيضاً السعودية هدفت) 4(
 االنتخابات، عبر بهدوء السلطة إلى الشيوعيون صعد حيث إيطاليا، في حدث كما اليسارية، لألحزاب المجال

 ). 251 -250ص الجائزة، : دانييل بيرغين،. (سطاألو الشرق إلى السوفيتي النفوذ وصول خشيت وبالتالي

 . 107ص الخارجية، والسياسة الطاقة : عباس النصراوي،) 5(

(6) Ahrari, M. E. : Iran, GCC and the security dimensions, P. 201.  
(7) Claes ,Dag Harald : The Politics of Oil-Producer Cooperation, P. 220.  
(8) Ahrari, M. E. : Iran, GCC and the security dimensions, P. 201.  

 األمريكـي  النـواب  مجلـس  في نائباً انتخب ألمريكيا، والثالثون الثامن الرئيس) : م1913 (فورد جيرالد) 9(
 اسـتقالة  بعـد  ألمريكيـا  رئيساً عين ثم م،1973عام في األمريكي للرئيس نائباً عين ثم ،)م1949-1973(
. م1976عـام  فـي  كارتر أمام الرئاسة معركة في وفشل م،1974عام في ووترغيت فضيحة إثر) نيكسون(
 ). 624ص ،4ج السياسة، موسوعة : وآخرون الوهاب، عبد الكيالي،(
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بدأت ، الذي تزعمه الشاه في إطار اجتماعات األوبك، و)1(األمريكية ارتفاع أسعار النفط المبالغ فيها
لكن اإلدارة األمريكية توجيه انتقادات للشاه اإليراني؛ بسبب مطالبته المستمرة برفع أسعار النفط، 

ال أحد يستطيع : " شار إلى استقاللية إيران بقرارها بقوله الشاه رفض نقد السياسة األمريكية له، وأ
  .)2("أن يملي شروطه وأوامره علينا، ومن يمد إصبعه باتجاهنا، سنمد إصبعنا باتجاهه

 وإيران حول الواليات المتحدة األمريكيةم بين 1975 و1974ووقعت خالفات في عامي 
 الذي عقد )3(ر ذلك بوضوح في االجتماعم، وظه1976مسألة أسعار النفط، وازداد التوتر عام 
  .)5)(4(بين شاه إيران ووزير الخزانة األمريكي

في المقابل استطاعت السعودية أن تبقي سعر نفط منظمة األوبك مجمداً بين عامي 
  .)6(، بسبب رفضهم االرتفاع الكبير في األسعار التي دعت إليه إيران1976 و1974

 15 على أساس مبدأ الند للند، ففي يات المتحدة األمريكيةالوال واستمر الشاه في معاملة 
إن إيران تستطيع أن تضر بالواليات المتحدة : "م صرح لوكاالت األنباء 1976عام) مارس( آذار

األمريكية، بقدر ما يستطيع األمريكيون األضرار ببالده إن لم يكن أكثر، وأي انتقام إيراني لن 
يران كمصدرة رئيسة للنفط؛ وإنما سيكون بإمكانها خلق متاعب  يكون قائماً على أساس مبدأ إ

  .)7(للواليات المتحدة في منطقة الخليج

                                                        
 . 44ص األمريكي، الموقف : سمير كنعاني،) 1(

 . 253ص الجائزة، : دانييل بيرغين،) 2(

 فـي  النيـروز،  أعيـاد  يقضي الشاه كان حيث بالخليج، رانيةاإلي الجزر إحدى في انعقد الذي االجتماع هو) 3(
 إيـران،  إليه دعت مؤتمر انعقاد وقت في إيران إلى االثنان جاء أن وكان م،1976عام) مارس (آذار أواخر
 فـي  الماليـة  للمعامالت عالمية سوق إلى إيران تحويل بهدف واألمريكيين؛ اإليرانيين البنوك مديري وضم

 نقـص  في وتمثلت األمريكيون، ساقها التي المبررات أمام تحقيقه في فشلت قد إيران أن إال األوسط، الشرق
 العمالـة،  نقـص  : فـي  المتمثلة طهران، في العالمية المالية البورصة تلك مثل إلقامة الضرورية؛ الشروط
 المـساكن  أزمةو المطار كفاءة وعدم المواصالت، وسوء إيران، في األجنبية البنوك وندرة األسعار، وتضخم
 ). 120ص والعمامة، التاج بين إيران : أحمد مهابة،. (وغيرها أسعارها، وغالء

 اللقـاء  في صحبه وقد الوقت، ذلك في األمريكي الخزانة وزيرھ و  ) William Simon( سايمون وليام كان) 4(
 مهابـة، . ()Chase Manhattan Bank( منهـاتن  تشيز بنك مدير) David Rockefeller( روكفلر ديفيد
 ). 120ص والعمامة، التاج بين إيران: أحمد

 . 120ص والعمامة، التاج بين إيران : أحمد مهابة،؛ 239ص العظمى، الدول تدخل : بيتر مانغولد، )5(

(6) Ahrari, M. E. : Iran, GCC and the security dimensions, p201.  
 . 231ص المجوس، دور وجاء : محمد اهللا عبد الغريب،) (7
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م، في رد وزير خارجية إيران 1976كذلك ظهر التوتر في العالقات األمريكية اإليرانية عام
أن عهد على التهديد األمريكي لدول األوبك، وذلك ضمن مؤتمر مسقط للدول المطلة على الخليج، ب

التهديدات ولى، وأن دول العالم الثالث والدول النامية ستستخدم مصادرها المحدودة لما تقتضيه 
 والغرب على موقف إيران في األوبك كان الواليات المتحدة األمريكيةمصالحها الوطنية، إال أن رد 

مر األوبك الذي  مارست ضغوطها على السعودية، في مؤتالواليات المتحدة األمريكيةصعباً؛ ألن 
، %)10(بدالً من %) 5(م لالكتفاء بزيادة األسعار بنسبة 1977عام) ديسمبر(انعقد في كانون أول 

التي قررها المؤتمر في المرحلة األولى، وأعلنت السعودية زيادة إنتاج بترولها بما عوض النقص 
ستراتيجية قد أدت إلى ، ونفذت تهديدها بإغراق السوق، وكانت تلك اإل)1(في األسواق العالمية

  .)3() 2(أضرار كبيرة بمرافق إنتاج النفط في المملكة العربية السعودية

وعدم %) 15( فقد تبنت إيران في المؤتمر زيادة أسعار النفط بنسبة كبيرة وصلت إلى 
 سنتاً في سعر البرميل، 30 و20زيادة إنتاج النفط، لكنها اضطرت لتقديم تخفيضات تراوحت ما بين 

  . )4( أجل الحفاظ على معدل صادراتها من النفط الثقيلمن

كحد أعلى، %) 5(ويبدو أن اإلدارة األمريكية اقترحت على السعودية زيادة األسعار بنسبة 
بناء على الدراسة التي قدمتها اإلدارة األمريكية في الجلسة التي عقدها مجلس الشيوخ، على اعتبار 

  .ا الدول المستهلكة للنفطأن تلك أعلى نسبة يمكن أن تتحمله

م، عقد مجلس الشيوخ األمريكي جلسة؛ لمناقشة مسألة 1977عام) يناير( ففي كانون ثانٍ
تأثير سياسة أسعار أوبك على اقتصاد األقطار المستهلكة للنفط، وقُدمت معطيات أعدتها اإلدارة 

ود البلدان الرأسمالية في أسعار النفط العالمية تق%) 5(الحكومية مسبقاً، دلت على أن زيادة 
، وترفع ثمن %)0.3(، كما تزيد معدل التضخم %)0.2(المتطورة إلى زيادة نسبة البطالة 

خمس مليارات من الدوالرات، أما بالنسبة للدول ) 5(المستوردات اإلجمالية السنوية من النفط 
ستمائة ) 600(ية حوالي النامية فترفع تلك الزيادة في األسعار الثمن اإلجمالي لمستورداتها النفط

  .)5(مليون دوالر سنوياً

                                                        
 . 123ص والعمامة، التاج بين إيران : أحمد مهابة،) 1(

 بأسـعار  الزيادة وباعت يومياً، برميل مليون) 5. 9 (إلى يومياً برميل) 5. 8 (من إنتاجها السعودية زادت) 2(
 عبد النعيمي،%). (5 (بنسبة السعودي النفط أسعار زيادة اليماني، الشيخ قبل حتى الوضع واستمر منخفضة،

 ). 39ص العربي، الخليج على الصراع : محمد منالرح

(3) Claes ,Dag Harald : The Politics of Oil-Producer Cooperation, p220. 
 التـاريخ  : ميشيل جاك وشارلييه، جاك، دولونيه،؛  231ص المجوس، دور وجاء : محمد اهللا عبد الغريب، )4(

 . 166ص للبترول، السري

 . 91ص األمريكية، ةالسياس. : ر بوريسوف،) 5(
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كما اتجهت إدارة الشركات النفطية إلى سياسة تقليص مشترياتها من النفط، كرد على 
  . ارتفاع أسعاره؛ بهدف السيطرة على سوق النفط

ألنه لم تمض أكثر من ثالثة أسابيع على انعقاد المؤتمر، حتى أعلنت الشركات األخوات، 
سرتيوم، المستخرجة والمسوقة للنفط اإليراني، تخفيض مشترياتها منه بحجة ارتفاع أعضاء الكون

  .  )1(أسعاره؛ مما اضطرت معه إيران وبعض دول األوبك تخفيض أسعار نفطها
وترتب على قرار الكونسرتيوم خفض مشترياته من نفط إيران، وبالتالي انخفاض 

، عما كانت %)60(م بمقدار 1977عام) يناير(ني مبيعات إيران خالل الثلث األول من كانون الثا
برميالً يومياً، بينما كانت قد ) 3,558,424(تبيعه في مثل ذلك الوقت من العام السابق، أي بواقع 

 برميالً يومياً، مما سجل نقصاً 5,453,556 ما يعادل 1976عام) ديسمبر(باعت في كانون أول 
، %)34.7(يوماً فقط من انعقاد مؤتمر قطر بمقدارفي مبيعات إيران النفطية، بعد خمسة عشر 

، األمر الذي %)10(م بنسبة 1977في الوقت الذي كانت إيران تأمل أن تزيد مبيعاتها عام
أغضب إيران، حتى أنها هددت الشركات التي ال تفي بالتزاماتها مع إيران بوضعها في القائمة 

  . )2( موقف مماثل في مواجهة تلك الشركاتالسوداء، والتنسيق مع دول األوبك األخرى، التخاذ

 وزير النفط السعودي إلى )3(ووصلت الحملة اإلعالمية اإليرانية ضد أحمد زكي يماني
مرحلة وصفه بأنه عميل للمصالح األمريكية، وكان ذلك بسبب اإلجراءات األمريكية التي وجهت 

وأعلن عبد المجيد مجيدي وزير الدولة لالقتصاد اإليراني، وبالتالي سياستها الداخلية والخارجية، 
خمسة عشر يوماً؛ ) 15(للميزانية والتخطيط اإليراني عن اضطراره لتأجيل تقديم الميزانية مدة 

) 2(إلعادة النظر فيها نتيجة االنخفاض في تصدير النفط اإليراني، الذي قال أنه بلغ أكثر من 
خمسمائة مليون دوالر؛ ) 500(وبية قيمته بليون دوالر، وطلبت إيران قرضاً من األسواق األور

  . )4(لتعويض نقص عائداتها من النفط

وظلت الصحافة اإليرانية لمدة طويلة تعكس أراء القادة اإليرانيين الذين رأوا أن 
 أرادت أن تخلق من دول الخليج بزعامة السعودية قوة موازنة إليران الواليات المتحدة األمريكية

                                                        
 . 124 -123ص والعمامة، التاج بين إيران : أحمد مهابة،) 1(

 . 124ص والعمامة، التاج بين إيران : أحمد مهابة،) 2(

 جامعـة  مـن  القـانون  فـي  ماجـستير  علـى  حـصل  الـدمام،  في ولد) : م1938 (اليماني زكي أحمد) 3(
 والمعدنيـة  النفطية الثروة وزير عين المعاصرة، اياوالقض اإلسالمي القانون كتاب ألف ،)Harvard(هارفرد

 ،12ج التاريخيـة،  الموسـوعة  : مـسعود  الخوند،. (األوبك في النفط وزراء وأبرز خالد، الملك حكومة في
 ). 387ص

 . 126 -124ص والعمامة، التاج بين إيران : أحمد مهابة،) 4(
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 حرضت الدول العربية على الضفة األخرى للخليج يات المتحدة األمريكيةالوالفي الخليج، وأن 
  .)1(للقضاء على منظمة األوبك، وهي التي تحرك السياسة العربية

، أن )BusinessWeek( واعترف الشاه في عصبية ظاهرة لمجلة بزنس وييك األمريكية
 االقتصادية وعلى قواتنا إيران إذا اضطرت إلى تخفيض إنتاجها؛ فإن ذلك سيؤثر على خططنا

 مقابل تصلبها معه في تلبية الواليات المتحدة األمريكيةالعسكرية، بل ومضى الشاه في تصلبه تجاه 
؛ فإن الواليات المتحدة األمريكيةطلباته من األسلحة، حين ذكر أنه إذا كان السالح سلعة تملكها 

) ديسمبر(لمانية في كانون أول األ) دير شبجل(النفط اإليراني، كما صرح الشاه لصحيفة 
كالغاز : م، بأنه يجب مقارنة األسعار الجديدة للنفط باألسعار الجديدة للطاقات األخرى 1976عام

الطبيعي والطاقة النووية والطاقة الشمسية، وما يمكن الحصول عليه من البحار، وأن النفط يجب أن 
نتاجه مائة عام بدالً من عشرين عاماً كما يريد يستهلك إلنتاج المواد البتروكيمائية فقط؛ ليستمر إ

  .)2(الغرب، الذي يحاول استهالك نفطنا مقابل ال شيء، ويبيعنا اكتشافاته بحيث ندفع فيها دماءنا

وكانت كلما اشتدت حملة الصحافة األمريكية على إيران وعلى الشاه شخصياً، كلما ازداد 
مريكيين، وصرح الشاه في أحد مؤتمراته الصحفية، غضب الشاه وتصلبه وقام بتوجيه االتهامات لأل

 ضمن دولتين في العالم تعمالن ضد إيران، بل إن الصحف اإليرانية الواليات المتحدة األمريكيةبأن 
 لخطف )3()كارلوس( بأنها تقف وراء محاولة اإلرهابي الدولي الواليات المتحدة األمريكيةاتهمت 

 وزير الداخلية )4()جمشيد اموزجار( في فيينا، وأن محاولة قتل وزراء نفط األوبك أثناء اجتماعهم
                                                        

 . 121إيران بين التاج والعمامة، ص: مهابة، أحمد ) 1(

 . 124، 121إيران بين التاج والعمامة، ص: مهابة، أحمد ) 2(

، وهـو قاتـل ومجـرم    )Ailjic Ramirez Sanchez(اسمه الحقيقي إيليتش راميريز سانشيز : كارلوس ) 3(
م فريق من ستة أشخاص، واعتدوا على مؤتمر لزعماء منظمة األوبك في فيينا، وقتل         1975فنزويلي، قاد عام  

رطة واقتصادياً ليبيياً، قبل محاصرته لوزراء النفط األحد عشر فـي منظمـة األوبـك،               اثنين من رجال الش   
واحد وخمسين موظفاً آخرين من منظمة األوبك، وبعد التفاوض مع النمساويين، اسـتقل            ) 51(باإلضافة إلى   

وفـي  وبعد ذلك ترك الخاطفون الطـائرة،      ، طائرة مع الوزراء األحد عشر إلى طرابلس عن طريق الجزائر         
خمسون مليون دوالر من أموال الفدية التي دفعها ولي عهد السعودية وشاه إيران، من أجـل                ) 50(حوزتهم  

إطالق سراح وزراء نفطهم، فضال عن مليون دوالر كمنحة من الرئيس الليبي معمر القذافي في ليبيا، الـذي         
  . أيد الهجوم على وزراء منظمة األوبك

(Hamm, Mark S. : Terrorism as Crime, P. 159) ( ، Thackrah, John Richard : Dictionary 
of Terrorism, P. 32).  

، ثم  )م1974( سياسي إيراني، تولى عدة مناصب وزارية منها وزارة الداخلية        ) : م1923(جمشيد اموزجار   ) 4(
 الموالي )راسناخير(، ثم سكرتير عام لحزب   )م1977-1976(، ثم وزير دولة     )م1974(رئيس منظمة األوبك  

، ثم ُأجبر على االستقالة نتيجة االضطرابات الواسعة التي عمـت           )م1978-1977(للشاه، ثم رئيس الوزراء     
 ). 213، ص4الموسوعة التاريخية، ج: الخوند، مسعود . (إيران
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 تقف وراء إطالق الواليات المتحدة األمريكيةاإليراني، كانت هي الهدف الرئيس من المؤامرة، وأن 
كانت انخفضت؛ بسبب ) األوبك(؛ ألن أسعار )1(وزمالئه) كارلوس(كل من الجزائر وليبيا لسراح 

  . في ذلك الوقتالواليات المتحدة األمريكيةتسعى إليه العملية، وذلك ما كانت 

إن اإلذالل الذي تعرض له الرهائن في فيينا، أثناء : "وكان أحد الكُتَّاب قد ذكر ذلك بقوله 
وأعوانه، كان له دور أكبر لتلطيف أسعار نفط أوبك من الدور الذي ) كارلوس(اختطافهم على يد 
  .)2 ("بذله هنري كيسنجر

  

  :  واإلدارة األمريكية في عهد كارتر النفط -5
م، أظهر توتراً 1977 مع بداية عامالمتحدة األمريكية الواليات رئيس كارتر جيمي أصبح عندما

وطلب وضع قيود على تصدير السالح، لذلك ، )3(حول إثارة مسألة قضية حقوق اإلنسان في إيران
  .)4(يران، والتضخم والفوضى والفساد فيهاأخبار األوضاع في إ انتشار بعد خاصة بالقلق الشاه شعر

، مما اضطر كارتر إلعالن برنامج الواليات المتحدة األمريكيةازدادت أزمة الطاقة في  كما
لتقليص استهالك الطاقة، وحملت إدارته ازدياد األزمة االقتصادية لرفع أسعار النفط، وصرح كارتر 

الواليات المتحدة قليص استهالك الطاقة في م، عندما عرض برنامجه لت1977بذلك في منتصف عام
تهددنا كارثة قومية في المستقبل القريب، إن أزمة الطاقة لم تقهرنا بعد، ولكنها : " بقولهاألمريكية

  .)5("ستقهرنا حتماً، إذا لم نتخذ التدابير على الفور

رفع سعر  في أن أسباب التضخم االقتصادي األمريكي الواليات المتحدة األمريكيةبالغت 
  : النفط، وكانت هناك دالئل أكدت ذلك منها ما يلي 

أن رصيدها الذهبي ال يكفي للقيام بالوظائف  األمريكية المتحدة الواليات وجدت م1971عام منذ  - أ
؛ )6(، إلغاء قابلية تحويل الدوالر إلى ذهب)أغسطس( آب 15المنوطة به، فأعلنت في  النقدية

 .م ورفع سعر النفط1973، أي قبل أزمة عام)7(الدولي ديالنق النظام انهيار إلى أدى مما
                                                        

 . 121إيران بين التاج والعمامة، ص: مهابة، أحمد ) 1(
(2) Hamm,Mark S. : Terrorism as Crime, P. 159.  

  ؛178-177خيارات صعبة مذكرات سايروس، ص : فانس، سايروس) 3(
Seliktar, Ofira : Failing the Crystal Ball Test, P. 70.  

 .253الجائزة، ص: بيرغين، دانييل ) 4(

 . 171النفط والعالقات الدولية، ص: الرميحي، محمد ) 5(

ور الذي دارت حوله قاعدة الـصرف بالـذهب بعـد           الدوالر، هي المح   و كانت العالقات الوثيقة بين الذهب    ) 6(
الحرب العالمية الثانية، ذلك أن ارتباط عمالت معظم الدول بالذهب لم يكن مباشراً، بل كـان عـن طريـق                 
الدوالر، وكانت قاعدة الصرف بالذهب، هي قاعدة الصرف بالدوالر، وكان الذهب يؤدي دوره فـي النظـام      

: المحجوب، رفعت ) (اإلسترليني والدوالر (فاءة ما دامت العملة االحتياطية      النقدي الدولي خالل ذلك الوقت بك     
 ). 26 -25الدول المصدرة للبترول، ص

 . 22الدول المصدرة للبترول، ص: المحجوب، رفعت ) 7(
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أن ذلك االدعاء قصد به اإلساءة دولياً إلى مجموعة الدول النفطية، عن طريق إظهارها بمظهر  - ب
الدول القابضة على ثروات اقتصادية ومالية كبيرة، ال تستحقها كما ال تحسن استخدامها، وأن 

له عواقب خطيرة على استقرار نظام النقد ذلك الوضع المتردي يمكن أن تكون  ترك
 . )1(العالمي

أن الرؤساء األمريكيين وجدوا في رفع سعر النفط؛ ذريعة إللقاء اللوم عليها في أسباب  - ت
 .التضخم االقتصادي، ومنع توجيه االتهام ضد اإلدارات األمريكية غير المقدرة لألمور

 األوبك، بعد تولي كارتر حافظ الشاه على موقعه الريادي في رفع األسعار في
الواليات أنه إذا ما حاولت : وفي حديث للشاه لمجلة بزنس وييك األمريكية، صرح ، )2(لمنصبه

 الضغط على دول األوبك بحظر بيع األسلحة لها، فإن إيران ستشتري أسلحتها المتحدة األمريكية
ي على إيران نتيجة التعامل من فرنسا وبريطانيا واالتحاد السوفيتي، ألن خطر االتحاد السوفيت

  . )3(معه، لن يزيد عن خطر حظر األسلحة عليها

وأنهم يجب ... إنهم سوف يحتاجون إلى شد أحزمتهم: "وفي موضع آخر صرح بقوله 
وأن فتيانهم وفتياتهم الذين يتلقون الكثير من المال من آبائهم أيضا يجب ... أن يعملوا بجدية أكبر

أو بأخرى في كسب عيشهم، وبذلك فإن الشاه الزعيم اإليراني الوحيد عليهم أن يفكروا بطريقة 
  .  )4(الواليات المتحدة األمريكيةالذي كان يلقي أوامره على 

 ازداد استياؤها من محاوالت الشاه جذب التأييد في الواليات المتحدة األمريكية    لكن 
 يؤدي ذلك إلى إضعاف النفوذ نطاق منظمة األوبك، لفكرة رفع األسعار؛ نظراً لخشيتها أن

  . )5(السعودية داخل المنظمة المعتدل الذي تمارسه

ولم تتمكن السعودية من السيطرة على سياسة الشاه الخاصة بالنفط، وأصر أحمد بن 
 من السعودية أن تستخدم طاقتها اإلنتاجية الواليات المتحدة األمريكيةأنه إذا أرادت ، زكي يماني

الضغوط  ن على الحكومة األمريكية أن تمارس دوراً أكثر حيوية؛ في تخفيفباسم االعتدال، فإ
  .)6(الواردة من إيران، وكان ذلك ما فعله جيمي كارتر

                                                        
 . 48تصارع القوى العالمية، ص: مقلد، إسماعيل ) 1(

 . 253الجائزة، ص: بيرغين، دانييل ) 2(

 . 122يران بين التاج والعمامة، صإ: مهابة، أحمد ) 3(

(4) Farber, David : Taken Hostage, P. 71.  
 . 125إيران بين التاج والعمامة، ص: مهابة، أحمد ) 5(

(6) Claes ,Dag Harald : The Politics of Oil-Producer Cooperation, p220.  
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، أنه أثناء عشاء رسمي الواليات المتحدة األمريكيةحيث أشارت تفاصيل زيارة الشاه إلى 
 وإيران، وأن الشاه قام ة األمريكيةالواليات المتحدعالقات الصداقة بين "أشار كارتر إلى ، بينهما

العالقات المميزة الخاصة بمرحلة حكم نيكسون ستستمر، في مقابل "بانتزاع وعد من كارتر بأن 
لرفع سعر برميل النفط، ) األوبك(وعد الشاه له بالعمل ضد خطة منظمة البلدان المصدرة للبترول 

عناية إيران بمجال الطاقة النووية األميركية، ونتيجة لذلك اللقاء أشار البيان الرسمي لكارتر إلى 
م على تجميد األسعار لجميع 1978، ووافقت إيران عام)1(وموقعها الفريد في منطقة الخليج

  .)3)(2(الدول

م ليس فقط ثباتاً في السعر، بل انخفاضاً عما وصلت إليه 1978 عاموشهدت أسعار النفط
م، من خالل مؤتمر صحافي في 1977خريف عام وأعلن الشاه في ، )4(%)40(م بنسبة 1974عام

إن إيران لن تأخذ زمام المبادرة ضد أي زيادة في أسعار النفط في اجتماع منظمة : "واشنطن بقوله 
، وكان ذلك التحرر ثمناً استحق الدفع مقابل طلباته "م1977عام) ديسمبر(األوبك  في كانون أول 

الواليات المتحدة رام اتفاقية إمدادات عسكرية مع العسكرية ومنشآته النووية، حيث استطاع إب
  .)5( مقابل ذلكاألمريكية

، الواليات المتحدة األمريكيةخفيض الشاه ألسعار النفط بمثابة خطوة تكتيكية إلرضاء كان ت
فمن خالل تقديم تلك التنازالت، اعتقد الشاه أنه سيحظي بدعم كامل من واشنطن ضد كل أعدائه من 

فالبيت األبيض، لم تكن لديه نية من ذلك القبيل، حيث كان هناك سوء ، ومع ذلك. ارجالداخل أو الخ
، ومع ذلك صرح كارتر )6( حول الشاهالواليات المتحدة األمريكيةفهم من قبل جميع األطراف في 

إن إيران دولة ديمقراطية، وأن حقوق اإلنسان ": مثنياً على الشاه بسبب تجميده أسعار النفط بقوله 
يها محفوظة تماماً، وأن إيران في طريقها لتصبح دولة إيران الحديثة، في ظل القيادة التاريخية ف

  .)7("للشاه العظيم والحكيم

                                                        
(1) Seliktar, Ofira : Failing the Crystal Ball Test, P. 70.  

سـفير أمريكيـا فـي    ) John West(مارست أمريكيا ضغوطاً على السعودية أيضاً، وصرح جون وست ) 2(
: " م؛ للقيام بالحد من رفع أسعار األوبك بقوله         1978السعودية بممارسة أمريكيا الضغوط على السعودية عام      

كياً، ستبقى أسعار البترول مجمدة     حصلت الواليات المتحدة بنتيجة بيع األسلحة للسعودية على شيئين أوتوماتي         
 ). 95السياسة األمريكية، ص. : بوريسوف، ر( "م، وستبقى السعودية الدوالر أساساً للعائدات1978عبر 

(3) Clark, John G. : The Political Economy of World Energy, P. 302.  
 . 83تأثير الثروة النفطية، ص: أحمد، أحمد يوسف ) 4(

(5) Amuzegar, Jahangir : The Dynamics of the Iranian Revolution, p238; Clark, John G. 
: The Political Economy of World Energy, P. 302.  

(6) Amuzegar, Jahangir : The Dynamics of the Iranian Revolution, p238.  
 . 263الجائزة، ص: بيرغين، دانييل ) 7(
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الواليات المتحدة ظهر بعد ذلك أن مسألة تجميد األسعار لم تستمر طويالً، رغم أن 
فة، إزاء السعودية  مارست ضغوطات مستمرة على منظمة األوبك، وعلى مستويات مختلاألمريكية

وإيران، من أجل إظهار المرونة واالعتدال بخصوص مسألة أسعار النفط، ورفعت األسعار بنسبة 
 عن أسفها الواليات المتحدة األمريكيةفي مؤتمر األوبك المنعقد في أبو ظبي، وأعربت %) 14.5(

) ديسمبر(كانون أول  17بصدد القرار، وجاء ذلك في البيان الذي أصدره البيت األبيض بتاريخ 
م، وأشار البيان أيضاً إلى أن مثل تلك الزيادة الضخمة في األسعار، ستعوق برامج تطور 1978عام

االقتصاد العالمي، وتقليص نسبة التضخم؛ ثم بعث كارتر برسائل إلى الملك السعودي وشاه إيران 
الواليات المتحدة م المالي في ؛ ألن التضخ)1(في المقام األول طلب فيها االمتناع عن رفع األسعار

  . ازداد بصور كبيرةاألمريكية

م، ضمن الجلسة األولى للدورة التاسعة 1978عام) نوفمبر(في تشرين ثاني وُأعلن عن ذلك 
  : والستين للكونجرس األمريكي، حيث ذُكر 

الي م، بحو1974- 1973قدرت التكاليف المباشرة بالنسبة لالقتصاد األمريكي، لحظر النفط عام"
خمسة عشر ألف مليون دوالر، أما التكلفة المتراكمة الرتفاع أسعار النفط منذ ذلك الحين ) 15(

ثالثمائة ألف مليون دوالر، وحتى لو احتسبنا ) 300(بالنسبة للواليات المتحدة األمريكية فربما بلغت 
 النفطي لبلغت م، وللحظر1973 عام من ارتفاع هذه األسعار، كنتيجة مباشرة لحرب20/1العشر أو

  .)2("مليون دوالر) 30إلى  15( ما بين الواليات المتحدة األمريكية الحرب تكلفة

رد الشاه على المناشدات األمريكية  بالحد من رفع سعر النفط، أن كشف لمجلة بزنس 
 بعثت إليه رسائل بواسطة كيسنجر؛ لتثنيه عن موقفه المتشدد الواليات المتحدة األمريكيةوييك، أن 

لرفع أسعار النفط، وأنه لم يستجب له، وذلك االعتراف أحرج كارتر، وعقد مهمته في إصالح 
  .)3(االقتصاد األمريكي، وهو ما لم ينسه كارتر للشاه، الذي دفع ثمنه الشاه ملكه فيما بعد

م أعلنت السعودية رفضها االنصياع للمطالب األمريكية، 1979كذلك في أواخر عام
ة رفع أسعار النفط ضمن األوبك، وكانت من مسببي ارتفاع األسعار في وشاركت إيران عملي

ذلك العام، بسبب التجاهل األمريكي للمطالب السعودية، بتسوية الوضع في الشرق األوسط 
 .)4(من القدس الشرقية) إسرائيل(بطريقة مواتية للفلسطينيين، بما في ذلك انسحاب 

                                                        
 . 92سة األمريكية، صالسيا. : بوريسوف، ر) 1(

 . 142وثائق، ص: آغا، حسين وآخرين ) 2(

 . 126إيران بين التاج والعمامة، ص: مهابة، أحمد ) 3(

(4) Clark, John G. : The Political Economy of World Energy, P. 302.  
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حدثت أحياناً بين شاه إيران واإلدارات األمريكية لكن في مجمل القول، رغم الخالفات التي 
 نيكسون وكيسنجر وجيرالد الواليات المتحدة األمريكيةحول قضية رفع أسعار النفط؛ إال أن رؤساء 

، تلك المعاملة من )2(، وحتى في عهد الرئيس كارتر)1(فورد جميعهم، تعاملوا مع الشاه بلطف
ملحوظ في المصالح اإلستراتيجية األمريكية، المعنية بذلك المفترض أن تكون مستمدة من التداخل ال

عشر مليارارت دوالر؛ ) 10(أكثر من نوبات الغضب التي شعر بها األمريكيون، من جراء إضافة 
 سنوياً الستيراد النفط بسبب حينئذ ستدفع الواليات المتحدة األمريكيةبسبب تكاليف النفط، أو أن 

 أن ارتفاع األسعار أقل خطراً من الواليات المتحدة األمريكيةطة عدت وببسا، المبادرات اإليرانية
التهديد بمقاطعة تصدير النفط، وأن تأمين أمن إمدادات النفط هو بكل وضوح أكثر قيمة من انخفاض 

  .)3( أسعار النفط

كنت انظر إلى شاه إيران، وشأني في : "  كارتر في مذكراته بقوله أكد ذلك الرئيسوقد 
ن جميع الرؤساء الذين سبقوني، على أنه حليف من حلفاء الواليات المتحدة، ومن أوالهم ذلك شأ
  .)4("بالثقة 

بعد أحداث سقوط شاه إيران لم تعد قرارات األوبك صالحة للتنفيذ، ووفقاً لقرارات مؤتمر 
ل ، كان المفروض زيادة أسعار النفط ك1978عام) ديسمبر(األوبك المنعقد في شهر كانون أول 

، )5(دوالر للبرميل) 14.55(م مقدار 1979عام) أكتوبر(ثالثة أشهر، حتى تبلغ في أول تشرين أول 
الواليات المتحدة لكن بسبب توقف ضخ النفط اإليراني إلى السوق، حدثت أزمة نفط خاصة في 

هما ولم ، وبالرغم أن السعودية واإلمارات قامتا بدور أداة التوازن، وزادتا من إنتاج)6(األمريكية
ترفعا سعر النفط المصدر من أراضيهما، إال أن المشكلة كانت فنية، ألن النفط الخام اإليراني 
خفيف، وعندما انقطعت إمداداته وبدأ االعتماد على مصادر أخرى، لم تتمكن معامل تكرير النفط 

  .)7(من التكيف مع الخام الثقيل

                                                        
(1) Quandt, William B. : U. S. ENERGY POLICY, P. 287.  

خيارات صعبة : فانس، سايروس  : ُأنظرول آراء اإلدارة األمريكية في عهد كارتر،     حلمزيد من المعلومات    ) 2(
 .180-179مذكرات سايروس، ص

(3) Quandt, William B. : U. S. ENERGY POLICY, P. 287. 
 .111مذكرات جيمي كارتر، ص: ي كارتر، جيم) 4(

 . 172 -171ول، صالتاريخ السري للبتر: دولونيه، جاك، وشارلييه، جاك ميشيل ) 5(

أن االرتفاع في أسعار النفط بـسبب سـقوط نظـام        مع التنويه أنه وفق ما جاء في مذكرات الرئيس كارتر         ) 6(
مـذكرات جيمـي كـارتر،    : كـارتر، جيمـي   . (%20 الشاه، أدى إلى تضخم مالي في أمريكيا وصل إلى       

 )170ص

 . 274، 271الجائزة، ص: بيرغين، دانييل ) 7(
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ت األوبك، من أجل توحيد األسعار م، عندما اجتمع1979عام) ديسمبر( وفي كانون أول 
 أربعة وعشرين دوالراً للبرميل، وزادت 24قرر الشيخ اليماني زيادة سعر النفط السعودي إلى 

  .)1(للبرميل، وسادت الفوضى) 28.5(إيران سعر نفطها إلى 

برز و وبانتهاء مرحلة السبعينات شكل النفط محوراً أساسياً للخطط اإلستراتيجية األمريكية،
وأصبح إمكانية السيطرة على موارده هي أساس الهيمنة العالمية، وامتالكه  ،ره االستراتيجيدو
، واعتلت الرأسمالية النفطية عرش صناعة القرار يقل عن أي سالح عسكري في العالمال 

 المتطلبات النفطية في باتت وسيطرت على فكر القائمين عليه، كما ،االستراتيجي األميركي
  . الجديدة ومرتكز استراتيجيتها األمريكيةاإلدارةصدارة أجندة 

 في مراقبة التطورات في الشرق األوسط؛ الواليات المتحدة األمريكيةلذلك استمرت 
  .)2(لضمان وصول النفط إليها وفق أسعار وكميات أقرتها اإلدارات األمريكية المتعاقبة

  

                                                        
 . 172 -171التاريخ السري للبترول، ص: اك، وشارلييه، جاك ميشيل دولونيه، ج) 1(

مع التنويه أن تلك السياسة األمريكية الزالت تعتمد حتى اآلن، وما كانت الحرب الخليج األولى والثانية، إال                 ) 2(
مريكيـة  لضمان وصول النفط إلى أمريكيا والغرب، بالرغم من اختالف االدعاءات التي أعلنتها اإلدارات األ             

 . كأسباب للحرب
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  الفصل الخامس
  ترالسياسة األمريكية في ظل مبدأ كار

1979-1981  
  

  .أثر مبدأ كارتر على السياسة األمريكية : المبحث األول
  

  .الموقف األمريكي تجاه الحرب اإليرانية العراقية : المبحث الثاني
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  المبحث األول
  أثر مبدأ كارتر على السياسة األمريكية

  
   : تبلور مبدأ كارتر : أوالً
 .م1979سقوط شاه إيران عام -1
 .م1979األمريكية عام أزمة الرهائن  -2
 .م1979التدخل السوفيتي في أفغانستان عام -3

 

  : م1979مبدأ كارتر عام : ثانياً
 . قوات االنتشار السريع -



 -242-

  المبحث األول
  أثر مبدأ كارتر على السياسة األمريكية

  
   :تبلور مبدأ كارتر : أوالً

ج نجاح الثورة اإليرانية كانت نقطة التحول األساسية في السياسة األمريكية في منطقة الخلي
واختالل التوازن االستراتيجي في المنطقة، الذي ارتكز على التفوق العسكري اإليراني، حيث شكلت 
إيران المحور الرئيس للنظام اإلقليمي في الخليج، ولكل المشاريع واالتفاقات األمنية، لذلك بخسارة 

قدمة لها في خط المواجهة مع االتحاد  أهم قاعدة متالواليات المتحدة األمريكيةإيران خسرت 
  .السوفيتي في منطقة تعد من أهم المناطق حيوية لالقتصاد الرأسمالي العالمي

كذلك مع تنامي دور االتحاد السوفيتي خاصة بعد احتالل أفغانستان، دفع بالقادة األمريكيين 
 التدخل العسكري المباشر، إلى إعادة النظر بمبدأ نيكسون القائم على االنسحاب من المناطق، وعدم

  .واالعتماد بالتالي على الحلفاء المحليين، ونشأة مبدأ كارتر
   :م1979 سقوط شاه إيران عام-1

م أهم تغيير في المجال الحيوي على حدود االتحاد السوفيتي الجنوبية، فقد 1979شهد عام
للواليات المتحدة الحليفة أدت الثورة في إيران إلى ضرب أكبر حلقة من حلقات دول الشرق األوسط 

  .)1(األمريكية

وتضافرت سلسلة من العوامل الداخلية والخارجية لقيام ثورة ضد نظام الشاه، يأتي في عداد 
العوامل الداخلية، الفساد اإلداري واالستبداد من جانب جهاز الحكومة والبالط، والتوزيع غير العادل 

، وشراء األسلحة والتجهيزات الحربية األمريكية لمداخيل النفط التي أنفقت لسد حاجات الشاه
، إلى جانب تحكم الشاه في جميع شؤون البالد المالية واالقتصادية والدفاع والسياسة )2(الصنع

، ويأتي في عداد األسباب الخارجية احتجاج اإليرانيين ضد السيطرة األمريكية )3(الخارجية والداخلية
، وضغط )النفط(النفطية العالمية لمصدر الثروة القومية في إيران، واستمرار نهب الشركات 

  .)5)(4(العسكرية األمريكية على حياة البالد
                                                        

 .89السياسة األمريكية، ص: شكر، زهير ) 1(

 .73-72السياسة األمريكية، ص. : بوريسوف، ر) 2(

 .200الثورة اإليرانية، ص: حسين، سوسن ) 3(

ر بين إيران والعراق، الذي سـهل  اتفاق الجزائ :  تناولت الدراسات أسباب أخرى لقيام الثورة اإليرانية منها         ) 4(
مائتي ألف زائر سنوياً للعتبات المقدسة في العراق، وكان بعضهم يقع تحت دعايـة الخمينـي                ) 200(ة  زيار

منطقة : الرميحي، محمد   . (المركزة، ودور منظمة التحرير الفلسطينية في تدريب المعارضين للشاه وتسليحهم         
 ).27الخليج العربي، ص

 .73 -72السياسة األمريكية، ص. : بوريسوف، ر) 5(
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ثم ، م1977فقد تسلم رجال الدين زمام المبادرة في قيادة التظاهرات منذ منتصف عام
وفي خريف ، وقتلت العديد من الناس، من العام نفسه) نوفمبر(تدخلت الشرطة في تشرين ثانٍ 

وزادت ، وعمال المصانع الحكومية وموظفو المصارف)1(م أضرب عمال النفط1978عام
إلى إنهاء  ثم تحولت األحداث في إيران إلى حركة شعبية عامة وواسعة ترمي، )2(التظاهرات
 من الحياة السياسية واالقتصادية والعسكرية الواليات المتحدة األمريكيةوطرد ، نظام الشاه

  .)4(ادة الوطنية الكاملة على الثروة النفطيةوفرض السي، )3(للبالد

 قام اإليرانيون بمسيرة ضمت ثمانية ماليين متظاهر، 1978عام )ديسمبر( أول كانون 10 وفي
م، تاركاً 1979عام) يناير( كانون ثانٍ 16ولم يكن أمام الشاه بعد شهر من ذلك إال مغادرة إيران في 

  .)6(م؛ ليعلن الجمهورية اإلسالمية1979عام) ريلأب( نيسان1 في )5(إيران، ثم عاد الخميني

والذي نتج ، وكان لسقوط شاه إيران تأثيراته السلبية على السياسة األمريكية في المنطقة
الواليات المتحدة عن سوء التقديرات األمريكية في التنبوء بالوضع الداخلي اإليراني؛ لذلك سعت 

ولما أيقنت ،  خالل دعم نظام الشاه أثناء الثورة للحفاظ على سيطرتها في إيران مناألمريكية
  . فشل تلك السياسة اتجهت إلى محاولة استقطاب زعماء الثورة كبديل لنظام الشاه

 :  مؤشرات سقوط الشاه في التقارير األمريكية -أ

وأن نظام ،  مدى خطورة الوضع الداخلي في إيرانالواليات المتحدة األمريكيةلم تدرك 
بل اعتقدت أن للشاه القدرة على السيطرة على األمور الداخلية ، شيكاً على االنتهاءالشاه أصبح و

  .وترتيبها

                                                        
  .أدى اإلضراب إلى توقف الصادرات، التي بلغ مجموعها حوالي خمسة ماليين برميل يومياً) 1(
 ).22ص ،)8 (إستراتيجية دراسات النفط، واردات تأمين. : ر كاليد ومارك، ،.م جان كولينز،(

 .385أمن الخليج، ص: العجمي، ظافر محمد ) 2(

. ين، واستطاعت أن تقتل عدداً، وتجرح عدداً آخر مـنهم    تعقبت المنظمات السرية األجانب وخاصة األمريكي     ) 3(
لالطالع على الشخصيات التي اغتالتها المنظمات السرية في إيران، ضمن جهـود النـضال ضـد التواجـد                 

 .االغتياالت السياسية في إيران: الشاذلي، أحمد عبد القادر  :  ُأنظراألمريكي 

 .74السياسة األمريكية، ص. : بوريسوف، ر) 4(

م صار من مشاهير    1940م، في بلدة قرب طهران ألسرة دينية، وفي عام        1900ولد الخميني عام  : الخميني    ) 5(
ستون سنة، حيـث كـان مـن قـادة        ) 60(مدرسي الفقه والفلسفة اإلسالمية، ثم أصبح رمزاً سياسياً وعمره          

كثر من مرة، ثم انتهى إلى      م، وكان قد دخل السجن أ     1962المعارضة ضد ما سماه الشاه بالثورة البيضاء عام       
، 219إيران بين التاج والعمامـة، ص     : ؛مهابة، أحمد   266الجائزة، ص : بيرغين، دانييل   . (المنفى في العراق  

224.( 

 .385أمن الخليج، ص: العجمي، ظافر محمد ) 6(
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وظل اهتمام كارتر بنظام الحياة اإليرانية الداخلية، أقل شأناً من اهتمامه بمصير سياسات 
أن م، كانت إيران الدولة الوحيدة التي من الممكن 1978الشاه الخارجية، لدرجة أنه بحلول عام 

  .)1(تنافس من حيث األهمية اإلستراتيجية دول أوروبا الغربية وأميركا الشمالية

م صدر تقرير عن وزارة الخارجية األمريكية بين 1978عام) أغسطس(وفي شهر آب 
م، تقرير 1978عام) سبتمبر( أيلول 28أن الشاه يفقد قبضته الحديدية في إيران، لكن صدر في 

الشاه سيظل حاكماً على األقل عشر سنوات أخرى، لقد : "سكرية ذكر من وكالة االستخبارات الع
  .)2("جابه الشاه مثل هذه األزمات في الماضي، وتغلب عليها بالدم والنار والحديد

 الحقائق التي وردت لها من الخارج، والتي أكدت توتر )3(كما خالفت التقارير األمريكية
  .األوضاع الداخلية في إيران، لدرجة كبيرة

في طهران، تقريراً ) اإلسرائيلي(م أرسل السفير 1978عام) أبريل(ففي مطلع نيسان 
حول تقييمه للوضع في إيران إلى وزارة الخارجية في القدس، قدر أن األزمة الداخلية في إيران 
هي أكثر تعقيداً مما يمكن توقعه، وبحث ذلك التقييم مع الحكومة األمريكية، التي خالفت التقرير 

، فقد أدى انشغال كارتر وإدارته بأمور أخرى، إلى )4("بإمكان الشاه التغلب على ما يحدث: "بأن 
  .)5(وضع ثقتهم في الشاه، وقدرته على ضبط األمور في إيران

  
  :  في دعم نظام الشاه أثناء أحداث الثورة اإليرانية الواليات المتحدة األمريكيةدور  -ب

ى األحداث في إيران، من خالل دعم واسع متعدد الجوانب ظهرت ردة الفعل األمريكية عل
  وقمع الشغب، وأجهزة حديثة متطورةللشاه، في البداية أرسلت إلى إيران مجموعات خاصة بمكافحة 

                                                        
(1) Spencer, Donald S.:  The Carter Implosion, P. 79.  

 .383االرتقاء إلى العالمية، ص:  ؛أمبروز، ستيفن إي 268الجائزة، ص: بيرغين، دانييل ) 2(

م، وقـدمت  1977كانت تقارير وكالة االستخبارات األمريكية عن وضع إيران الداخلي ضـئيلة قبـل عـام            ) 3(
معلومات قليلة وغير واضحة عن التغيرات االجتماعية والسياسية في إيران، ووفق مـا جـاء فـي تقريـر                  

ت االستخبارات، في مرحلة استخالص النتائج بشأن إيـران ال يتعـدى درجـة              أمريكي، أن نتاج عمل هيئا    
فشل المخابرات األمريكية في إيران، دراسـات إسـتراتيجية         : تقرير مكتب حكومة الواليات المتحدة      (مقبول

 ).7، 5، ص)2(

 .138ردود الفعل اإلسرائيلية على الثورة، ص: شاهين، حنا ) 4(

 .269زة، صالجائ: بيرغين، دانييل ) 5(
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، وفي مرحلة احتدام الثورة، وقتل الشاه المئات من )1(إلخماد االضطرابات وقمع المظاهرات الشعبية
) أيلول( سبتمبر 10تأييده للشاه، كما أعلن في ) سبتمبر(يلول المتظاهرين، أعلن كارتر في أ

م عن بيع إيران صفقة سالح جديدة، بما في ذلك طائرات قاذفة، وكتب مراسل وكالة 1978عام
باألمس فتحت الشرطة اإليرانية النيران على المتظاهرين لليوم الثالث على : "الصحافة الدولية 

  .)2("هاتفياً بالقصر الملكي يعرب فيه مساندته للشاهالتوالي، وأجرى كارتر اتصاالً 

م أعلن كارتر من جديد دعمه للشاه، حيث أمر 1978عام) أكتوبر( تشرين أول 31وفي 
بتحريك قوات األسطول البحري األمريكي نحو الخليج، وهدد بالتدخل المسلح في إيران من أجل 

لقد : " ذكر الرئيس كارتر ذلك في مذكراته بقوله ، وقد )3(إنقاذ نظام الشاه، وقمع الثورة اإليرانية
  )4(" نصحناه بالصمود، وأكدنا له وقوفنا إلى جانبه 

 تشرين 9 في الواليات المتحدة األمريكيةلكن عندما جاء السفير األمريكي في طهران إلى 
؛ لدراسة م، وذكر أن األمر في إيران سيء للغاية، عقد أول اجتماع حقيقي1978عام) نوفمبر(ثانٍ 

أوضاع إيران، وعرف كارتر أن الوقت متأخر، فأرسل مذكرة إلى مدير المخابرات ومستشار األمن 
، ووصف ما )5("لماذا لم تخبروني بالحقيقة قبل اآلن؟: " القومي ووزير الدفاع والخارجية، يسأل 

  .)6("إنها غاية في الرداءة وسوء التصرف: " تقوم به المخابرات األمريكية، بقوله 

، يستولي فيه )7( بإمكانية تدبير انقالب عسكريالواليات المتحدة األمريكيةفكرت 
الواليات المتحدة العسكريون المؤيدون لها على زمام السلطة، لكن انتصار الثورة أفشل كل خطط 

) ديسمبر(، حيث اعترف كارتر لوزير خارجيته أثناء اجتماعه معه في كانون أول )8(األمريكية
                                                        

أرسلت إلى طهران كتيبـة  ) إسرائيل(م، أن حكومة 12/6/1979قالت صحيفة كيهان في عددها الصادر في     ) 1(
، وأنهم ارتـدوا    )اإلسرائيلية(كوماندوس مختارة، لديها الخبرة في قتال المدن، ونقلت الكتيبة بطائرات العال            

وجت إشاعة بأن الكتيبة حـضرت مـن إقلـيم          لباس الجيش اإليراني، ولكي تغطي سلطات الشاه قدومهم، ر        
بلوخستان، ثم انضم إلى الكتيبة خبراء عسكريون يهود، وأعضاء منظمة الدفاع اليهودية السرية المكونة من                

 ).129اليهود في إيران، ص: كيوان، مأمون . (يهود إيرانيين

، 2 للواليـات المتحـدة، ج     التـاريخ الـشعبي   : زن، هوارد   ؛  75السياسة األمريكية، ص  . : وف، ر  بوريس )2(
 .284ص

اعترف الشاه في مذكراته أن أمريكيا لم تعمل شيئاً إلنقاذه، عندما عرفوا أن ورقتـه خاسـرة، بـل كـانوا             (3)
معاون رئيس حلف الناتو، الـذي وصـل   ) Haizer(يرغبون في مغادرته البالد، كما قال له الجنرال هايزر          

ضة بدون علمه أيضاً، وعندما زاره في قصره لـم يبحـث معـه              إلى إيران بغير علم منه، واتصل بالمعار      
الثـورة البائـسة،    : الموسوي، موسى   . (تطورات األزمة، بل كان يسأله بصورة مكررة متى تغادر إيران؟         

 ).20-19ص

 .76السياسة األمريكية، ص. : بوريسوف، ر؛ 114مذكرات جيمي كارتر، ص: كارتر، جيمي  (4)

 .269جائزة، صال: بيرغين، دانييل ) 5(

 .131التاج اإليراني، ص: جانو، أسيمة  (6)

 .356إيران بين التاج والعمامة، ص: مهابة، أحمد  (7)

 .76السياسة األمريكية، ص. : بوريسوف، ر (8)
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م، بتدبيره انقالب ضد حكومة الثورة، وأن محاولة ترتيب االنقالب العسكري ضد إيران 1978عام
  .)1(قد فشلت في آخر لحظة

الواليات المتحدة لجأت ، م لما أصبح واضحاً أن نهاية الشاه أوشكت1979وفي مطلع عام
لك غادر الشاه لذ، )2(لكن بدون شاه،  إلى المناورة عن طريق المحافظة على نظام الشاهاألمريكية

  .)4) (3( الواليات المتحدة األمريكيةم بإلحاح من 1979عام) يناير(إيران في كانون ثانٍ 
  

  : الجهود األمريكية للسيطرة على حكومة الثورة  -ت
بدأت اإلدارة األمريكية بممارسة دورها من وراء الكواليس مع الدوائر المعارضة؛ بهدف 

، وظهر في اعترافات أتباع )5(الشاه والمؤسسات الحكومية القائمةظل دستور  في وطنية حكومة تشكيل
 غيرت سياستها في دعم الشاه في الشهور األخيرة قبل سقوط الواليات المتحدة األمريكيةالخميني أن 

الواليات المتحدة ، كما ذكرت وكاالت األنباء أن )7( وأتباعه)6(النظام، وبدءوا باالتصال بالخميني
  .)9()8 (م1978عام) ديسمبر( كانون أول 6 إلجراء اتصال مع الخميني منذ  سعتاألمريكية

                                                        
 .439، ص2المفاوضات السرية، ك: هيكل، محمد حسنين  (1)

ى إيران؛ بهدف إقنـاع القـوات المـسلحة    م وصل المندوب األمريكي إل    1979عام) يناير( كانون ثانٍ    3في  ) 2(
، وكان مطلوبـاً منـه   -عينه الشاه أثناء الثورة-)شاهبور بختيار(اإليرانية بتحويل والئها إلى رئيس الوزراء      

التأكد من ذلك، ولم يعلم الشاه بوصوله إال بعد عدة أيام، إذ لم تعد أمريكيا تهتم بالشاه وعلمه في ذلك الوقت،                 
. ؛ ألنه عد تعيينه غير شرعي، طالما أن الشاه هو الـذي قـام بتعيينـه         )بختيار(حكومة  لكن الخميني رفض    

 ).224-223مدافع آية اهللا، ص: هيكل، محمد حسنين (

الشقيقة التوأم للشاه، إنها عرفت بعقد اجتماع قمة غربي مع أمريكيا في كانون ثـانٍ               ) أشرف(قالت األميرة   ) 3(
 في إيران، وتعتقد أنه في االجتماع ُأتخذ قرار، أن تكون إجازة الشاه بـال               م؛ لبحث الموقف  1979عام) يناير(

 ).358إيران بين التاج والعمامة، ص: مهابة، أحمد . (عودة

 .76السياسة األمريكية، ص. : بوريسوف، ر؛ 118-117مذكرات جيمي كارتر، ص:  كارتر، جيمي )4(

 .76السياسة األمريكية، ص. : بوريسوف، ر) 5(

واصل الخميني مع األمريكيين بالرغم من ادعائه في خطاباته عكس ذلك، وكانت ضمن حكومـة الثـورة                 ت) 6(
شخصيات حملت الجنسية األمريكية، واعترفت شخصيات من أركان حكم الخميني أنهم اجـروا اتـصاالت               

حاور مع الشاه   ، كما اعترف كارتر في مذكراته بتوجيه شخصيات سياسية للت         باألمريكيين بعلم الخميني وأمره   
الثـورة  : الموسوي، موسـى    ؛  119-118مذكرات جيمي كارتر، ص   : كارتر، جيمي    (.حول تعديل موقفه  

 ).21-20البائسة، ص

 .20الثورة البائسة، ص: الموسوي، موسى ) 7(

 في مثل هذه الظروف فـإن البـدائل  : "ذكر التقرير الصادر عن مؤسسة هوفر، بعد قيام الثورة اإليرانية أن  ) 8(
المفتوحة للواليات المتحدة محدودة، وبالنظر إلى أهمية إيران اإلستراتيجية في الخليج، وأهميتها منتج للـنفط               
وموقعها كسد ضد االتحاد السوفيتي، فإن أمريكيا ال يسعها أن  تسمح  لهذا البلد أن يتحـول تـدريجياّ نحـو       

األفضل بالنسبة إلى أمريكيا هو أن تصل إلـى         ، والحل   ... و منطقة النفوذ السوفيتية كما حدث في أفغانستان      
 مخططـات  فـي  األوسـط  الشرق : بيتر ودويجنان، ، .هـ. ل و غان،. (اتفاق مع أولئك الثوار المسلمين    

 )  17ص ،)7 (إستراتيجية دراسات المتحدة، الواليات

 .234وجاء دور المجوس، ص: الغريب، عبد اهللا محمد ) 9(
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الواليات م، بعد بضعة أيام من نجاح الثورة، أعلنت 1979عام) فبراير( شباط 16 ففي 
 أن الواليات المتحدة األمريكية اعتقدت حيث المؤقتة، الثورة بحكومة  عن اعترافهاالمتحدة األمريكية

 باستئناف معنية ستكون الواليات المتحدة األمريكيةب العسكرية االقتصادية قاعدتها ارتباط بسبب إيران

في تصدير النفط  واالستمرار والتقنية األمريكية العسكرية المساعدة على والحصول معها، تعاونها
  .)1(اإليراني إلى السوق األمريكية

وقوياً، لكنهم لم يخسروا كل  ثابتاً حليفاً خسروا الشاه بسقوط  كما اعتقد القادة األمريكيون أنهم
 الجمهورية مع التعامل الواليات المتحدة األمريكية وحاولت النفوذ الذي يتمتعون به في المنطقة،

 أو احتواءها تحاول الواليات المتحدة األمريكية دون أن تعطيها االنطباع بأن الحذر، من بكثير اإلسالمية

ها النجاح؛ بسبب الموقف المتصلب لقادة الثورة اإليرانية، الذين ل يكتب لم المحاوالت تلك تحييدها،
  .)2(عدوا االمبريالية األمريكية العدو األول لصالح الشعب اإليراني

  

  : أثر سقوط نظام  الشاه على السياسة األمريكية  -ث
لمجرد وجود مؤشرات أولية لمشكلة ، جلب قرار إدارة كارتر بالتخلي عن حكومة الشاه

  .)3( معه سلسلة من الضربات الصاعقة لمصالح الواليات المتحدة والغربجادة

، لذلك بسقوط الشاه )4(إيران القوة الرئيسة لحصار االتحاد السوفيتي والتجسس عليه كانت فقد
الموضوعة ) السوداء الصناديق( تدعى كانت التي ،األمريكية المتحدة للواليات اإللكترونية المنشآت اختفت

والتي قامت بمراقبة التجارب الصاروخية السوفيتية؛ مما أثارت تساؤالت  السوفيتية، الحدود طول على
  . )5(حول قدرة وزارة الدفاع في المستقبل، التحقق من االمتثال السوفيتي بمعاهدة سالت

أصبحت محطات المراقبة العسكرية التابعة : " وأكد ذلك الرئيس كارتر في مذكراته بقوله 
مال الشرقي من إيران محاصرة، ولم يعد بإمكان تأمين مهمتها، وهي مالحظة التجارب لنا في الش

  .)6("التي يجريها السوفييت على الصواريخ في الجانب اآلخر من الحدود 

، وانهيار الحلف الذي عد )7()حلف السنتو(كما أدى سقوط الشاه إلى انسحاب إيران من 
 وإيران، الواليات المتحدة األمريكيةنهار الحلف العسكري بين ركيزة االستعمار األمريكي الجديد، وا

                                                        
 .76ألمريكية، صالسياسة ا. : بوريسوف، ر) 1(

 .86السياسة األمريكية، ص: شكر، زهير ؛ 395أمن الخليج، ص: العجمي، ظافر محمد  )2(
(3) Spencer, Donald S.:   The Carter Implosion, P. 79.  

؛ بوريسوف،  22الثورة اإليرانية، ص  : العلوي، هادي    ؛154الخليج العربي، ص  : القاسمي، خالد بن محمد     ) 4(
 .78ة األمريكية، صالسياس. : ر

(5) Spencer, Donald S.:   The Carter Implosion, P. 79.  
 .121مذكرات جيمي كارتر، ص: كارتر، جيمي  )6(

 .217ندوة، الخطر العسكري األمريكي، ص) 7(
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وألغيت االتفاقيات العسكرية األمريكية اإليرانية، وتوقف تصدير السالح األمريكي إلى إيران 
  .)1 (وُأجليت البعثات العسكرية األمريكية عن أرض إيران

لفاء المحليين، فتغير القاضي باالعتماد على الح) مبدأ نيكسون(كذلك بسقوط الشاه سقط 
ميزان القوى المحلي والخوف من عدوى الثورة اإلسالمية، وعدم وجود بديل محلي إليران قادر 
على القيام بدور شرطة الخليج؛ مما دفع ذلك اإلدارة األمريكية إلى ضرورة البحث عن إستراتيجية 

  .)2(جديدة في الخليج؛ لحماية المصالح األمريكية في الخليج

قوط الشاه تعرض موارد النفط الشرق أوسطية الحيوية للعالم الغربي للخطر، حيث س وكشف
، وأبطلت عمل االتحاد )3(الحكومة اإليرانية الجديدة بقيادة الخميني على كل العمليات النفطية سيطرت

ر النفط كبير إنتاج وتصدي بشكل إيران وقلصت اإليراني، النفط استغل الذي )الكونسرتيوم( العالمي النفطي
مائتين وثالثين ) 230(إلى السوق العالمية، فإذا كان متوسط صادراتها في عهد الشاه قد بلغ حوالي 

خمسة وعشرين مليون طن، كما أممت العديد )  25( إلى 1980مليون طن في العام، فقد هبط عام
ان، وألغت كل من قطاعات الصناعة األساسية، وفقدت االحتكارات األمريكية كل توظيفاتها في إير

الواليات أبرمها مع احتكارات المركب الصناعي الحربي األمريكي، وفقدت  الشاه نظام كان التي العقود
 بذلك سوقاً واسعة ومربحة اقتصادياً لعملها وتصريف منتجاتها، فقد تقلصت المتحدة األمريكية

  .)4(م1978مع عامبالمقارنة %) 72(م، بنسبة 1979الصادرات األمريكية إلى إيران في عام

نسفت الثورة اإليرانية في : "وجاء في التقرير السنوي لمجلة الشؤون الخارجية ما يلي 
م، ما اعتبر على مدى عشرات السنين ركيزة أساسية للسياسة األمريكية في 1979إيران خالل عام

 لضمان الوصول ؛الواليات المتحدة األمريكيةالمنطقة، وتحولت الدولة القوية التي اعتمدت عليها 
  .)6("للواليات المتحدة األمريكية خالل ليلة واحدة إلى عدو لدود )5(إلى نفط الخليج

                                                        
 .78السياسة األمريكية، ص. : بوريسوف، ر) 1(

 .85السياسة األمريكية، ص: شكر، زهير ) 2(

بيرغين، ؛  21، ص )11(سة استراتيجية أفغانستان الغزو السوفيتي، درا   : الخاصة بأفغانستان   مجموعة العمل    )3(
 .274الجائزة، ص: دانييل 

 .79السياسة األمريكية، ص. : بوريسوف، ر) 4(

أمريكيا ستواصل اعتمادها الشديد على   : " حسب التقديرات األمريكية التي وردت في التقارير األمريكية فإن          ) 5(
) 2.4(م على األقل، ومن المتوقع أن ترتفع نسبة االستيراد قليالً من            1983د النفط من الخليج حتى عام     استيرا

مـن  %) 34(م، ومن المتوقع أن يزود الخليج       1985عام) 2.8-2.5(م إلى   1979مليون برميل يومياً في عام    
في االستيراد من الخلـيج  م، وهذه الزيادة 1979في عام %) 31(م، في مقابل 1985هذه االستيرادات في عام   

تقرير اللجنـة الفرعيـة   . (..."يمكن أن تغطي جزئياً النقص المتوقع في االستيراد من إفريقيا وفنزويال وكندا          
 ).4النفط والسالح والسياسات األمريكية في المنطقة، ص: ألوروبا والشرق األوسط في مجلس النواب 

 .78السياسة األمريكية، ص. : بوريسوف، ر) 6(



 -249-

، وبالتالي قام )إلسرائيل(كما أنهى الخميني شحنات النفط التي كانت تتوجه من إيران 
دة للواليات المتحالحليف الحيوي ) إلسرائيل(الخميني بنقل المسؤولية األساسية لتوريد النفط 

  .)2)(1( المتعطشة أصالً لمصادر الطاقةاألمريكية

 حسابات جديدة في مفاوضات الواليات المتحدة األمريكيةوفرضت الثورة اإليرانية على 
، مما جعل كارتر يعمل على تسريع المفاوضات  القائمة بين )اإلسرائيلي(-االتفاق المصري

، ألنه علق خططه في الشرق )4(اه، من أجل ملء الفراغ الذي تركه سقوط الش)3(األطراف
 إلى )5("كامب ديفيد"إلى اتفاق نهائي يتحول به إطار ) إسرائيل(األوسط على وصول مصر و

معاهدة سالم كاملة بين البلدين، تكون السبيل الوحيد لتثبيت المنطقة في مواجهة األزمة، التي 
 Znbengo(نغو بريجنسكي أحدثتها الثورة اإليرانية، وأوفد مستشاره لألمن القومي زنبي

Brzezinski()6 (إلى لقاء ذي طبيعة خاصة مع السادات)لالتفاق معه على تكثيف الدور )7 ،
                                                        

:  م بقولـه  2/3/1979صرح مناحيم بيغن بعد إزاحة الشاه، في حديث له مع كارتر في البيت األبيض فـي         ) 1(
 - طبقاً ألقوالـه –فإسرائيل "هناك قضايا معلقة، يتحتم حلها قبل استئناف الكالم في السياسة، وأهمها البترول    "

، وهي اآلن فقدت أو كادت أن تفقد كال         كانت تشتري بتروالً من إيران، إلى جانب ما تحصل عليه من سيناء           
 ).333العالقات السورية اإليرانية، ص: بهلوان، سمر . ("المصدرين

(2) Spencer, Donald S. :   Donald S. :   The Carter Implosion, P. 79.  
 .259فياض، إسرائيل الخاسر األكبر، ص ؛333العالقات السورية اإليرانية، ص: بهلوان، سمر ) 3(

 .39األبعاد اإلستراتيجية، ص: األيوبي، الهيثم  ؛142ردود الفعل اإلسرائيلية، ص: شاهين، حنا ) 4(

كان للشاه دور في اتفاق كامب ديفيد، ذلك أنه بعد استئناف العالقات الدبلوماسـية بـين إيـران ومـصر                    )  5(
ن قبول التسوية، وبالفعـل  م، بشأ1971م، تسلم الشاه من السادات طلب تدخله لدى نيكسون في عام         1960عام

م، عندما زار بيغن طهـران فـي    1978حتى عام ) إسرائيل(استمرت محاوالت الشاه للوساطة لدى أمريكيا و      
تطـور العالقـات    : هاشم، عمـرو    ؛  19،  22مذكرات جيمي كارتر، ص   : كارتر، جيمي   . (م22/7/1978

 ).87، 84اإلسرائيلية اإليرانية، ص

عينه ) جيمي كارتر (يعد رائداً في دراسة مقارنة لألنظمة الشيوعية، ومع انتخاب           : )م1928(زنبينغو بريجنسكي ) 6(
م، 1953م، حصل على شهادة الدكتوراة من جامعة هارفارد في عام  1976كارتر مستشارا لألمن القومي في عام       

دولية في جامعـة   م، ثم انتقل إلى جامعة كولومبيا، حيث درس في كلية الشؤون ال           1960ثم درس هناك حتى عام      
، كما شغل منصب مدير معهد البحوث المتعلق بالتغير الدولي، ومعهد البحوث للشؤون             )م1977-1962(كولومبيا

  .م1981إلى كولومبيا في عام ) بريجنسكي(، عاد )كارتر(الشيوعية، بعد عمله مع إدارة 
(Balmer, Randall: Encyclopedia of Evangelicalism, P. 694; Utter,Glenn H. and 
Lockhart, Charles (editors) : American Political Scientists :  A Dictionary, p44). 

عسكري سابق ورجل دولة ورئيس جمهورية مصر، خلف الرئيس         ) : م1981-1918(محمد أنور السادات  ) 7(
وزار القـدس   م،  1973عـام )  أكتوبر(جمال عبد الناصر في رئاسته للجمهورية، خاض حرب تشرين أول           

ضمن محادثات مع اليهود، ثم خطب أمام الكنيست اليهودي، ُأغتيـل علـى يـد الحركـة اإلسـالمية فـي             
 ).76-75، ص6موسوعة السياسة، ج:  الكيالي، عبد الوهاب، وآخرون . (م1981عام
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المصري في المنطقة؛ لتعويض غياب إيران، بما في ذلك بحث خطط مشتركة بين مصر 
، أم ، للعمل السري، سواء أكانت ضد الثورة اإلسالمية في إيرانالواليات المتحدة األمريكيةو

  . )1(ضد تأثيراتها في النطاق المحيط بها، الذي بدأ يتفاعل مع نداءاتها

الواليات المتحدة  تلك الحقيقة، ولمسا مدى اهتمام )2(في المقابل وعي السادات وبيغن
 ببناء الخط الدفاعي الجديد وحاجتها الملحة إلى دركي يحل محل الشاه، وخطورة األمريكية

على مواقعهم، فعرضا على وزير الدفاع األمريكي هارولد الوضع القادم من إيران 
م، 1979عام) فبراير( شباط 18 خالل زيارته للمنطقة في )Harold Brown()3(براون

، وأعربا عن استعدادهما للحلول مكان )4(استعدادهما لتذليل العقبات التي تعرقل توقيع االتفاق
مقابل الحصول على مساعدات اقتصادية ، )5(إيران من الناحية العسكرية واإلستراتيجية

  .)6(وعسكرية كبيرة

كما كشفت أحداث الثورة اإليرانية كذب دعوى الحملة التي أطلقها كارتر، حول قضية 
 منذ بداية الثورة دعمت وأيدت نظام الواليات المتحدة األمريكيةالدفاع عن حقوق اإلنسان؛ ألن 

، حتى وصل عدد )7(ف من قبل الشاه وأجهزتهالشاه بصرف النظر عن اإلرهاب والقمع والعن
مائتي ألف إلى جانب المفقودين والمعتقلين، فقد ذكر اإلعالم ) 200(ضحايا النظام اإليراني 

                                                        
 .440 -439، ص2المفاوضات السرية، ك: هيكل، محمد حسنين ) 1(

هابي صهيوني، ورئيس حزب حيروت الفاشي، وتحالف الليكـود، والقائـد    زعيم إر ) : م1913(مناحيم بيغن ) 2(
الكيـالي، عبـد   . (م1977السابق لمنظمة األرغون االرهابية، ثم رئيس وزراء الكيان الصهيوني منـذ عـام      

 )650، ص1موسوعة السياسة، ج:  الوهاب، وآخرون 

ك من عائلة يهودية، كان أحـد الـذين   عسكري وسياسي أمريكي، ولد في نيويور   ) : م1907(هارولد براون ) 3(
، ثـم   )م1965-1961(للعمل في إدارته، فعين مديراً لدائرة األبحاث في البنتاغون        ) كينيدي(اختارهم الرئيس   

أصبح عضواً في البعثة األمريكية     ) نيكسون(وزيراً لسالح الجو، وفي عهد الرئيس       ) جونسون(عينه الرئيس   
) ينـاير ( كـانون ثـانٍ      3فييت، حول تحديد األسلحة اإلستراتيجية، وفي       المكلفة بإجراء مفاوضات مع السو    

، 1موسـوعة الـسياسة، ج    :  الكيالي، عبد الوهـاب، وآخـرون       . (وزيراً للدفاع ) كارتر(م عينه   1977عام
 ).210ص

 .38األبعاد اإلستراتيجية، ص: األيوبي، الهيثم ) 4(

 .141ردود الفعل اإلسرائيلية، ص: شاهين، حنا ) 5(

 .52إسرائيل ومشروع كارتر، ص:  ؛شوفاني، إلياس 38األبعاد اإلستراتيجية، ص: األيوبي، الهيثم ) 6(

 .79السياسة األمريكية، ص. : بوريسوف، ر) 7(
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الواليات المتحدة الغربي أن مسئولية تدمير إيران تقع في الجزء األكبر منها على عاتق 
  .)1( في عهد كارتراألمريكية
  

  : م 1979ية عام أزمة الرهائن األمريك-2
م تظاهرة طالبية حاشدة نددت 1979عام) نوفمبر( تشرين ثانٍ 4شهدت مدينة طهران في

باالمبريالية األمريكية، ودعت إلى ضرب مصالحها في الشرق األوسط، وتوجه المتظاهرون نحو 
 وظفيتم احتجاز م، و)2(للواليات المتحدة األمريكيةالسفارة األمريكية، مرددين شعارات معادية 

  .)4(ثالثة وخمسين رهينة) 53(، الذين بلغ عددهم )3(السفارة األميركية كرهائن في طهران

كان دور الخميني غير واضح، ولكن في وقت الحق ظهر دعم الخميني ، في بداية األمر
كما  ،)5(م على ذلك1980عام) مارس( آذار 10لموقف الطالب، حيث أكدت تصريحات الخميني في 

احتالل السفارة األمريكية عمل مخطط له على مستوى القيادة العليا للثورة، وأنه  أن أكدت على
 التصريحات التي  أيضاًأحيط علماً باحتالل الطلبة اإليرانيين للسفارة األمريكية، وأكدت على ذلك

  .)7) (6(أدلى بها أحمد الخميني في مؤتمره الصحفي

، )8(تحدة األمريكية على جرائمهما في إيران بمحاكمة الشاه والواليات المالخمينيطالب ثم 
؛ ألن اإليرانيين كانوا في ذلك الوقت )9( بإعادة الشاه إلى إيران لتتم محاكمتهكما طالب الطلبة

                                                        
 .202إيران تحرر أم سفيتة، ص : هوشانجنهافاندي، ) 1(

 ؛36ص طهران، رهائن أزمة امادر : أنتوني هايمان، ؛153المجابهة األمريكية اإليرانية، ص: شاهين، أحمد  (2)
Trahair, Richard C. S. :  Encyclopedia of Cold War Espionage, P. 219.  

 ؛394إيران من الداخل، ص: هويدي، فهمي ) 3(
Rezun, Miron :  Saddam Hussein's Gulf Wars, P. 77.  

 .176، ص1موسوعة األمن واالستخبارات، ج: زهر الدين، صالح ) 4(

نص رسالة الخمينـي حـول       ،)NLC-6-31-2-2-7 (، وثيقة رقم    األرشيف الوطني األمريكي  سسة  مؤ) 5(
  .م1980) مارس(موضوع الرهائن بتاريخ آذار 

، باحتالل السفارة واحتجـاز     )للخميني(إلى الطلبة الموالين    ) أحمد(عبر ابنه   ) الخميني(صدرت األوامر من    ) 6(
بعد ذلك  ) الخميني(والطلبة شيخ في لباس رجل الدين، حيث كافأه         موظفيها، وكان ضابط االتصال بين أحمد       

 ).105الثورة البائسة، ص: الموسوي، موسى . (بمنصب نائب رئيس مجلس األمة

 .471 -470إيران بين التاج والعمامة، ص: مهابة، أحمد ) 7(

لخميني حول نص رسالة ا ،)NLC-6- 31-2-2-7 (، وثيقة رقم األرشيف الوطني األمريكيسسة مؤ (8)
 .م1980) مارس(موضوع الرهائن بتاريخ آذار 

 ؛138مذكرات جيمي كارتر، ص: كارتر، جيمي  (9)
Taillon, J. Paul De B. : The Evolution of Special Forces in Counter-Terrorism, P. 
 .Trahair, Richard C. S. :  Encyclopedia of Cold War Espionage, P. 219؛103
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م، وغير واثقين أن 1953 مسئولية أحداث حكومة مصدق عامالواليات المتحدة األمريكيةيحملون 
  .)1(ر العمليةوكالة المخابرات المركزية سوف تحاول تكرا

دفعت عملية احتجاز الرهائن اإلدارة األمريكية؛ للقيام بمحاوالت إلعادة الرهائن األمريكية، 
  .تنوعت بين الوسائل الدبلوماسية والعقوبات، ثم انتهت بالعملية العسكرية

   : )2( ردود الفعل األمريكية على احتجاز الرهائن األمريكية-أ
 احتجاز الطالب اإليرانيين للبعثة الدبلوماسية األمريكية مريكيةالواليات المتحدة األاستغلت 

في طهران؛ لتكتيل األمريكيين وراء كارتر ودعم مواقعه، السيما بعد غضب األمريكيين وثورة 
 على تخريب األوضاع وإشاعة الواليات المتحدة األمريكية، كما عملت )3(مشاعرهم تجاه اإليرانيين

 إيران، وإثارة المصاعب االقتصادية وقلب نظام الخميني، ورفضت أجواء عدم االستقرار في
    .)5 (، وأعلنت عدم استعداها لتسليم الشاه)4(المطالب اإليرانية

وتركزت ردة فعل الحكومة األميركية من أجل الضغط على الحكومة اإليرانية في 
   : اإلفراج عن الرهائن األميركيين على ثالث مستويات

، من خالل تجميد األصول اإليرانية، وتنظيمها لحصار )6(ات االقتصادية على إيرانالعقوب: أوالً 
م أمر كارتر بتجميد األرصدة الحكومية 1979، ففي تشرين ثانٍ عام)7(دولي على إيران

، وتوقفت المساعدة االقتصادية )8( وفروعهاالواليات المتحدة األمريكيةاإليرانية في بنوك 
                                                        

 .385االرتقاء إلى العالمية، ص:  بروز، ستيفن إي أم) 1(

مع التنويه أنه منذ بداية األزمة أرسل كارتر رسالة للخميني يطالبه فيها بتحرير األسرى، واقامة عالقات صداقة ) 2(
مؤسسة األرشيف الوطني األمريكي، وثيقة رقم . (واحترام مع إيران، وارسال مبعوثين أمريكيين إلى إيران

)85/2 -2/4 NLC( ، 6نص رسالة جيمي كارتر للخميني، فيما يتعلق بإطالق سراح الرهائن اإليرانية بتاريخ 
   ). م1979 عام)نوفمبر(تشرين ثانٍ 

 .153المجابهة األمريكية اإليرانية، ص: شاهين، أحمد ؛ 77السياسة األمريكية، ص. : بوريسوف، ر )3(

م، وكانت شـروط اإليـرانيين      1980عام) فبراير(يرانية، حتى شباط    لم تحصل أمريكيا على قائمة بالمطالب اإل      ) 4(
عودة الشاه إلى إيران لمحاكمته، وإعادة ثروة الشاه إلى الشعب اإليراني، واعتراف أمريكيـا بمـسئوليتها عمـا                  

. قبلاقترفته في إيران في الماضي، باإلضافة إلى اعتذار أمريكيا وتعهدها بأال تتدخل في شؤون إيران في المـست           
 ).388االرتقاء إلى العالمية، ص:  أمبروز، ستيفن إي ؛ 138مذكرات جيمي كارتر، ص: كارتر، جيمي (

 .153المجابهة األمريكية اإليرانية، ص: شاهين، أحمد ؛ 77السياسة األمريكية، ص. : بوريسوف، ر )5(
(6)Taillon, J. Paul De B.:  The Evolution of Special Forces in Counter-Terrorism, P. 

103.  
 ؛ 36دراما أزمة رهائن طهران، ص: ي هايمان، أنتون؛ 129مذكرات جيمي كارتر، ص:  جيمي كارتر، (7)

Walt, Stephen M. :  Revolution and War, P. 225.  
 بعد  ذكر كارتر في مذكراته أن الواليات المتحدة األمريكية رفضت اللجوء لذلك القرار؛ ولكنها اضطرت له              ) 8(

معرفتها بطلب اإليرانيين سحب ودائعهم، لذلك أعطى كارتر أمراً بتطبيق الخطة المستعجلة التـي وضـعت                
 .)129مذكرات جيمي كارتر، ص:  جيمي رتر،كا . (نقاطها والقاضية باحتجاز الممتلكات اإليرانية
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إليران، كما فرضت الحظر على تصدير البضائع األمريكية إلى إيران والعسكرية األمريكية 
 ،)1(اإليراني النفط استيراد عن الواليات المتحدة األمريكية وتوقفت بما في ذلك األغذية واألدوية،

وأصدر كارتر بياناً للشعب األمريكي بذلك، ورد اإليرانيون بحظر تصدير النفط إلى أي 
  . )2(الواليات المتحدة األمريكيةشركة تنتمي إلى 

 تشرين 9، ففي )3(القانون الدولي، حيث طلب كارتر من األمم المتحدة التوسط في المسألة: وثانياً 
م، انعقد مجلس األمن للمرة األولى، وطالب بتحرير الرهائن على 1979عام) نوفمبر(ثانٍ 

لجنة من األمم المتحدة بحل ) ارآذ(الفور، كما أمر األمين العام لألمم المتحدة في مارس 
، إال أنه قبل أن تتمكن اللجنة من رؤية الرهائن، طالب الخميني أعضاءها التعبير )4(األزمة

  .)5 ( الشيطان األكبرالواليات المتحدة األمريكيةعن آرائهم حول جرائم الشاه، وأن 
ث كرست معظم برامجها توظيف الرأي العام العالمي، من خالل وسائل اإلعالم، حي:  وثالثاً 

بثت دعاية إذاعية  ولتغطية األزمة، بما في ذلك برنامج عن أزمة الرهائن، ُأذيع كل مساء،
  .)6(إلى إيران من أجل إضعاف مكانة الخميني

 بمحاوالت عديدة لحشد الواليات المتحدة األمريكيةأما على الصعيد الخارجي فقد قامت 
ة على إيران، وقدمت اقتراحاً إلى السوق األوروبية المشتركة تأييد حلفائهم لفرض عقوبات اقتصادي

  .)7(بالمقاطعة االقتصادية، ووقف معامالتهم التجارية مع إيران

 وقد نجحت أخيراً تلك المحاوالت األمريكية لفرض العقوبات االقتصادية، قبل يومين فقط 
 تضافر الجهود في العقوبات من تنفيذ مهمة إنقاذ للرهائن؛ ألن الحلفاء وصلوا إلى قناعة أن

االقتصادية، يمكن أن يؤخر أي مبادرات عسكرية أميركية متهورة، السيما أن كارتر أعلن عن 
، وحملت التصريحات الصادرة عن وزارة الخارجية األمريكية )8(نواياه السلمية فيما يخص القضية

                                                        
 ؛ 77السياسة األمريكية، ص. : بوريسوف، ر (1)

 Houghton, David Patrick:   US Foreign Policy and the Iran Hostage Crisis, P. 2.  
؛ 155جابهة األمريكية اإليرانيـة، ص    الم: شاهين، أحمد   ؛  129مذكرات جيمي كارتر، ص   :  جيمي   كارتر، )2(

 .247البترول وأمريكيا، ص: قناوي، سليمان 

(3)Taillon, J. Paul De B.: The Evolution of Special Forces in Counter-Terrorism, P. 
103; Houghton, David Patrick:   US Foreign Policy and the Iran Hostage Crisis, P. 2.  

: فالدهايم، كورت  :  ُأنظرلمزيد من المعلومات حول المفاوضات التي تمت في إيران بشأن إطالق الرهائن             ) 4(
 .مذكرات جيمي كارتر:  جيمي كارتر، ومذكرات كورت فالدهايم

(5) Trahair, Richard C. S.:  Encyclopedia of Cold War Espionage, P. 219.  
 ؛387االرتقاء إلى العالمية، ص :  أمبروز، ستيفن إي(6) 

 Walt, Stephen M.:  Revolution and War, P. 225.  
  .108الثورة البائسة، ص: الموسوي، موسى ) 7(

(8) Taillon, J. Paul De B.: The Evolution of Special Forces in Counter-Terrorism, P. 
103.  
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، كذلك من خالل توجيه مجموعة )1( التوجه لإلجراءات العسكريةالواليات المتحدة األمريكيةعدم نية 
متنوعة من األطراف والوسطاء إلى طهران، وجلبه الخبراء اإليرانيين من الجامعات األمريكية، 

  .)2(للوقوف على رؤيتهم بخصوص المسألة

لكن على الرغم من ذلك؛ إال أنه كانت هنالك تكهنات لعمل عسكري محتمل، ونشرت 
 عسكرية إضافية في المنطقة، وذكر كارتر بصورة علنية أن  قواتالواليات المتحدة األمريكية

، وتبلور ذلك الموقف بعد مماطلة رئيس )3(الحكومة اإليرانية ال تمتلك السيطرة الكافية على الموقف
  .)5(، وإبالغه كارتر أسفه، أنه لم تكن لديه السلطة لإلفراج عن الرهائن)4(الحكومة اإليرانية

وهو خيار ، )6( بعملية عسكرية سرية إلنقاذ الرهائن األميركيين وافق كارتر على القيام 
إذ أنه رفض بشكل متفاوت من قبل المخططين العسكريين منذ ، عد في البداية صعبا للغاية

، ولقد كانت تلك المهمة العسكرية أكبر كارثة في رئاسة كارتر، )8()7(الشروع في التخطيط له
اإلنقاذ؛ نتيجة لحادث تصادم بين الطائرات والذي وقع بعد حيث توفي ثمانية جنود في محاولة 

  . )9(إلغاء العملية في منتصف طريقها

عندما وافقت إيران على إطالق سراح ، م1980أما انتهاء األزمة فجاء في خريف عام 
من األصول ، أحد عشر مليار دوالر) 11(الرهائن في مقابل الحصول على ما يقرب من 

  .)10( والتزامات مالية أخرىاإليرانية المجمدة
                                                        

 .155المجابهة األمريكية اإليرانية، ص: شاهين، أحمد ) 1(
(2) Houghton, David Patrick:   US Foreign Policy and the Iran Hostage Crisis, P. 2.  
(3) Walt, Stephen M.: Revolution and War, P. 225; Taillon, J. Paul De B.: The 

Evolution of Special Forces in Counter-Terrorism, P. 103, 104; Trahair, Richard C. 
S.:  Encyclopedia of Cold War Espionage, P. 219.  

أدى استمرار الصراع على السلطة في إيران، إلى عرقلة الجهود الرامية إلى حـل األزمـة عـن طريـق                  ) 4(
 افتقر إلى السلطة إلبرام أية صـفقة؛ وبـسبب   )بني صدر ( كبير؛ بسبب أن  الوزير       التفاوض، وذلك إلى حد   

 .أنصار التسوية  الذين كانوا عرضة التهامات بعدم امتالكهم لحماسة ثورية كافية
  (Walt, Stephen M.:  Revolution and War, P. 225) 

  .389، صاالرتقاء إلى العالمية:  ستيفن إي :   أمبروز، ستيفن إي ) 5(
(6)Rezun, Miron :  Saddam Hussein's Gulf Wars, P. 77.  

 األمريكية بوضع خطة عملية محتملة اإلدارةفي تصريحات كارتر في مذكراته، فإنه بدأت  وفق ما جاء) 7(
ا  بعد يومين من االستيالء على السفارة، وأخذت الحلول المتعددة تستبعد الواحد اثر اآلخر، إما ألنهلإلنقاذ

غير قابلة للتنفيذ، وإما ألنها قد تكون مكلفة جداً على صعيد الخسائر البشرية، وكانت  الصعوبة الكبرى في 
  .)127مذكرات جيمي كارتر، ص: كارتر، جيمي  . (أن السفارة صعبة المنال

 ؛61العملية العسكرية الفاشلة، ص: األيوبي، الهيثم ) 8(
Houghton, David Patrick:   US Foreign Policy and the Iran Hostage Crisis, P. 2.  
(9) Houghton, David Patrick:   US Foreign Policy and the Iran Hostage Crisis, P. 2.  
(10)Walt, Stephen M.:  Revolution and War, P. 225.  
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 )2( بين إدارة ريغان)1(كشفت أزمة الرهائن األمريكية فضيحة التورط االستخباري السري
م والثورة اإليرانية، التي تم بموجبها االحتفاظ بالرهائن األمريكيين 1980أثناء حملته االنتخابية عام

، من أجل التأثير على مركز كارتر، يكيةللواليات المتحدة األمرحتى اإلعالن عن فوز ريغان رئيساً 
، )3(وتذكر المعلومات الصحفية لتلك الفضيحة، أن أبرز أبطالها مدير الوكالة كيسي والرئيس بوش

وتم االتفاق قبل يومين فقط من تولي ريغان لمنصبه، وجرى اإلفراج عن الرهائن أنفسهم بعد 
يب ذلك التوقيت لدرجة أن اإلفراج لم ساعات فقط من مغادرة كارتر لمنصبه رسميا، وجري ترت

  .)4(يحدث إال بعد أن أدى ريغان اليمين لتولي منصبه

وإدارته هي حل األزمة قبل أن يترك الحكم، ) كارتر(كانت النقطة الوحيدة التي تهم 
، وقد ذكر )5(هو أن يقرن وصوله  إلى الحكم مع حل أزمة الرهائن) ريغان(والنقطة التي كانت تهم 

إن تحرر الرهائن خالل الساعات المقبلة، تكون : " رتر في مذكراته قبيل االنتخابات بقوله ذلك كا
إعادة انتخابي مضمونة، وإن خاب أمل الشعب األمريكي مرة جديدة أيضاً، فإنه ال يعود أمامي أية 

  .)6("فرصة عملية في الفوز 
  

  : م 1980عملية مخلب النسر عام -ب
ورئيس هيئة ) براون(و) بريجنسكي(م، ناقش كل من 1979 عام)نوفمبر( تشرين ثانٍ 8في 

م بدأت 1980عام) أبريل( نيسان 24، وفي يوم )7(األركان المشتركة خطة العملية العسكرية
                                                        

، توصلوا إلى اتفـاق  )يغانر(بأن ممثلي طاقم موظفي ) مفاجأة أكتوبر(في كتابه ) غاري سيك (وفق ما زعم    ) 1(
االنتخابية رتـب   ) ريغان(مع اإليرانيين لتأخير اإلفراج عن الرهائن، إلى ما بعد االنتخابات، وأن مدير حملة              

، فـي مقابـل     )كـارتر (بدال من   ) ريغان(، وأن تقوم إيران بتسليم الرهائن إلى        )الخميني(له لقاء مع ممثلي     
، باإلضافة إلى وعود أخـرى مـن األسـلحة فـي        )إسرائيل(بر  الحصول على بعض األسلحة على الفور ع      

   .المستقبل، والمكاسب السياسية إذا ما تولت إدارة ريغان منصب الرئاسة
(Houghton, David Patrick: US Foreign Policy and the Iran Hostage Crisis, P. 141-142). 

م، ضـد   1980عـام ) نوفمبر(جرى انتخابه في تشرين ثانٍ    الرئيس األربعون ألمريكيا،    ) : م1911(رونالد ريغان ) 2(
منافسه كارتر، ينتمي إلى الحزب الجمهوري، دخل المعترك السياسي كيمني متطرف، ونجح في حاكمية واليـة                

م، عرف بدعمه 1977، التي تُعد من أهم وأكبر الواليات األمريكية، ثم جدد له المنصب في عام )م1966(كاليفوريا
 ). 873، ص2موسوعة السياسة، ج:  الكيالي، عبد الوهاب، وآخرون . (ني في فلسطينللكيان الصهيو

 .36ص طهران، رهائن أزمة دراما :  أنتوني ؛هايمان،211ص القناع، قناع : الدين نور محمد شحادة،) 3(
(4) Houghton, David Patrick :   US Foreign Policy and the Iran Hostage Crisis, P. 141-142. 

هـذه  ، وفي النهاية :  "، وعلق قائالًجاء خبر اإلفراج عن الرهائن عندما كان كارتر عائداً إلى منزل طفولته         ) 5(
  ".النهاية التي طالت، انتهت الصدمة الوطنية ألزمة الرهائن اإليرانية

(Houghton, David Patrick :   US Foreign Policy and the Iran Hostage Crisis, P. 143). 
 .112الثورة البائسة، ص: الموسوي، موسى ؛ 196مذكرات جيمي كارتر، ص: كارتر، جيمي ) 6(

(7) Taillon, J. Paul De B. :  The Evolution of Special Forces in Counter-Terrorism, P. 
103-104.  
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بإنقاذ ) دلتا(، والتي ستقوم من خاللها القوة الخاصة )مخلب النسر(، التي أطلق عليها اسم )1(العملية
يجب ) : "كارتر(، قال الرئيس )لبريجنسكي(صحراء اإليرانية، ووفقاً الرهائن من قاعدة سرية في ال

  .)2("أن نمضي دون تأخير

، ورافقتها ثالث طائرات تزود )3(وانطلقت ثالث طائرات أمريكية من مطار قنا في مصر
) US Carrier Nimitz(ثماني طائرات من الحاملة نيمتز ) 8(بالوقود، وانطلقت في الوقت نفسه 

  .)4(ج العربي، وكان اللقاء في مطار بوشت بادام الصحراوي جنوب شرق طهرانفي الخلي

إال أن األمور لم تجر ، فقد أراد كارتر تحت ضغط االنتخابات الرئاسية تحسين صورته
تم إلغاء ، م1980عام) أبريل( من نيسان 25ففي الساعات األولى من صباح ، )5(كما أراد

ة بالحصول على ما يكفي من طائرات الهليكوبتر إلكمال العملية؛ بسبب مشكلة تقنية مرتبط
 من وقد كانت العملية في غاية السرية إلى أن طرأت مشكلة التزود بالوقود مع واحدة، المهمة

ومما زاد ، )6 (وأسفر االصطدام عن مقتل ثمانية رجال،  باألخرىطائرات الهليكوبتر واصطدامها
لمتبقين تركوا أو أنهم أجبروا على ترك جثث زمالئهم أن أفراد قوة اإلنقاذ ا، األمر سوءاً

وتمكن اإليرانيون من ، )7(باإلضافة إلى وثائق حكومية حساسة في الصحراء اإليرانية، ورائهم
التي ، الحصول على تكنولوجيا تلك الطائرات والعديد من األسلحة والخرائط والوثائق السرية

  .)8(استخدموها فيما بعد ألغراض دعائية

كبير من الوكاالت األمريكية، التي شاركت في التخطيط  عدد وجود إلى العملية فشل سبب عزوي
، وأن ذلك التنسيق فيما بينها لم ينجز على نحو كاف ومناسب، وقد )مخلب النسر(والتنفيذ لعملية 

  . )9(هدد الخاطفون فيما بعد بقتل الرهائن في حال إجراء أية محاولة أخرى من قبل األمريكيين

                                                        
 ؛163-162مذكرات جيمي كارتر، ص: كارتر، جيمي  (1)

Rezun, Miron :  Saddam Hussein's Gulf Wars, P. 77.  
(2) Trahair, Richard C. S. :  Encyclopedia of Cold War Espionage, P. 219; Taillon, J. 

Paul De B. : The Evolution of Special Forces in Counter-Terrorism, P. 104.  
هالل، علـي  . (م1980عام) يناير (، منذ كانون ثانٍ)قنا(بدأت أمريكيا التدريبات العسكرية للعملية في مطار        ) 3(

 ).65مصر وأمن الخليج، ص: الدين 

 .397أمن الخليج، ص: العجمي، ظافر محمد ) 4(

، 1موسوعة األمـن واالسـتخبارات، ج     : ؛زهر الدين، صالح    398أمن الخليج، ص  : العجمي، ظافر محمد    ) 5(
 .181ص

 ؛165مذكرات جيمي كارتر، ص: كارتر، جيمي  (6)
 Trahair, Richard C. S. :  Encyclopedia of Cold War Espionage, P. 219.  
(7) Houghton, David Patrick :   US Foreign Policy and the Iran Hostage Crisis, P. 2.  
(8) Rezun, Miron :  Saddam Hussein's Gulf Wars, P. 77.  
(9) Trahair, Richard C. S. :  Encyclopedia of Cold War Espionage, P. 219.  
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، وأثبتت أن )1( في الخليجالواليات المتحدة األمريكيةبدت مهمة اإلنقاذ الفاشلة تأكيداً لعجز 
 ضعيفة في أهم مرتكزات عقيدتها العسكرية، وهي التكنولوجيا التي لم الواليات المتحدة األمريكية

ا في إقناع أهل الخليج ورقتهم التي اعتمدوا عليه وخسروا العملية، تلك في لخدمتهم األمريكيون يروضها
 الواليات المتحدة األمريكيةبقدرتهم على حماية حلفائهم، واستقر في ذهن أهل القرار في الخليج أن 

  .)2(فقدت مصداقيتها العسكرية والسياسية، وتولى الرئيس كارتر المسؤولية عن ذلك الفشل

ولخص ، م1980إلى هزيمة كارتر في انتخابات عام ، وأدت بصورة جزئية على األقل
إن النسر ، باختصار" : العملية بقوله) James A. Bill( بيل. األديب األميركي جيمس أ

  . )3("م1980األمريكي قد ترك مخلبه مكسوراً في صحاري إيران في أبريل 
 

  : م 1979التدخل السوفيتي في أفغانستان عام -3
 أفغانستان من أهم يجمع المراقبون السياسيون على اعتبار التدخل السوفيتي في

، التي أثرت عليها، التطورات الدولية الكبرى منذ الحرب العالمية الثانية على السياسة األمريكية
بالرغم أن ذلك ، وأسهمت بشكل كبير في تبلور سياسة أمريكية جديدة في منطقة الشرق األوسط

  . التدخل لم يكن األول في تاريخ االتحاد السوفيتي مع أفغانستان
 : تاريخ األطماع السوفيتية في أفغانستان  -أ

بدأت أحداث أفغانستان منذ القرن التاسع عشر، حيث شهدت صراع بين بريطانيا 
والقياصرة الروس للسيطرة على وسط آسيا، وحاول الروس الوصول للمياه الدافئة، ولم ينجحوا في 

  .)4 (السيطرة على أي جزء من أفغانستان

م عندما حدث انقالب، وصل فيه الشيوعيون إلى 1978اموتجددت المحاوالت حتى ع
 وتعاون مع )6(، الذين لجئوا إلى االتحاد السوفيتي طلباً للمساعدة، وتمت اتفاقية صداقة)5(الحكم

  .)7(السوفييت، وكان ثمن الصداقة مع السوفييت قتل السفير األمريكي في كابول
                                                        

 .111حراس الخليج، ص. :  بالمر، مايكل أ) 1(

تاريخ الواليات المتحدة،   : دافيز، دانيال ف، ولنجر، نورمان      ؛  398أمن الخليج، ص  : ي، ظافر محمد    العجم )2(
 ؛389ص

Trahair, Richard C. S. :  Encyclopedia of Cold War Espionage, P. 219.  
(3)Rezun, Miron :  Saddam Hussein's Gulf Wars, P. 77.  

 .168قضايا العالم اإلسالمي، ص:  النبراوي، فتحية، ومهنا، محمد نصر ) 4(

، )13( التوسع الجغرافي السياسي الـسوفيتي، دراسـات إسـتراتيجية   : مركز معلومات الدفاع في واشنطن       )5(
 .41ص

  .301، ص)4(ملحق رقم  :  ظرُأنلالطالع على نص المعاهدة السوفيتية األفغانية ) 6(

أمـن  : العجمي، ظـافر محمـد   ؛ 170قضايا العالم اإلسالمي، ص :  النبراوي، فتحية، ومهنا، محمد نصر    )7(
 .483الصراع على العالم، ص: ؛ ألنشتاين، جان 390الخليج، ص
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 وبطلب من الحكومة كان أكثر م ظهرت معارضة شديدة للحكومة،1978وفي أواخر عام
م، ازداد انحياز 1978عام) ديسمبر(من ألف مستشار سوفيتي في أفغانستان، وبحلول كانون أول 

، ثم عمق السوفييت تورطهم )1(أفغانستان إلى السوفييت من خالل اتفاقية صداقة جديدة في موسكو
قوات السوفيتية انقالباً؛ الستبدال م، عندما قادت ال1979عام) ديسمبر(في أفغانستان في كانون أول 

في بداية و، )2(زعيم شيوعي آخر تفضله موسكو، وفي إطار العملية احتلت القوات السوفيتية البالد
  .)3(مائة ألف) 100(م قُدر عدد القوات السوفيتية في أفغانستان بـ 1980عام

أن المجازفة باالقتراب وبالرغم من أن القادة السوفييت أدركوا خطورة تلك العملية، وعلموا 
من تلك المنطقة تعد بمثابة إعالن حرب؛ إال أن تطورات قضية احتجاز الرهائن األمريكية في 

 وإرسال قواتها إلى الخليج، والتهديد الواليات المتحدة األمريكيةطهران، وما رافقها من ارتفاع نبرة 
 الذين )4( الخوف عند القادة السوفييتباستخدام القوة العسكرية ضد إيران، كل تلك المعطيات أثارت

الواليات المتحدة فضلوا استباق األمور وإرسال قواتهم إلى أفغانستان؛ ليقطعوا الطريق على 
، وترويعهم من اإلقدام على أية عملية ضد إيران بحجة إنقاذ الرهائن، أو حماية مضيق األمريكية

  .)5(هرمز وتأمين مرور النفط العربي إلى الغرب
  

  : أثر االحتالل السوفيتي ألفغانستان على السياسة األمريكية  -ب
، ليفاجئوا الواليات المتحدة األمريكيةكان نجاح الثورة اإليرانية مازال تأثيره يدوي في 

 قلقها من التوغل السوفيتي للوصول الواليات المتحدة األمريكيةبدخول السوفييت أفغانستان، فادعت 
  .إلى المحيط الهندي

نقطة انطالق لسيطرة ممكنة على جزء كبير من إمدادات "ر كارتر من أن الغزو بمثابة وحذ
يستغل  النفط في العالم، وذكرت دراسة لوزارة الدفاع األمريكية أن االتحاد السوفيتي قد

  .)6(االضطرابات في إيران؛ لتغيير التوازن في جميع أنحاء العالم
                                                        

 .170قضايا العالم اإلسالمي، ص:  النبراوي، فتحية، ومهنا، محمد نصر ) 1(

؛مرسـي،  19، ص )16( األولويات األمريكية في الشرق األوسط، دراسات إستراتيجية      . : ليام ب   كوانت، و ) 2(
 .269حلف شمال األطلنطي، ص:  ليلي، ووهبان، أحمد 

(3)Rogers, Tom :  The Soviet Withdrawal, P. 18.  
ة دائمة لـشرق مـضيق      م، إلى القيام بعمليات مراقب    1979عام) نوفمبر( تشرين ثانٍ    25عمد السوفييت منذ    ) 4(

لجنـة  . (هرمز، حيث جاءت تلك الخطوة كرد فعل على التعزيزات األخيرة للقوات األمريكية في المنطقـة               
، )29(بلدان المحيط الهندي والتسهيالت العسكرية، دراسة إسـتراتيجية       : القوات المسلحة في مجلس النواب      

 ).24ص

 .89السياسة األمريكية، ص: شكر، زهير ) 5(

أفغانـستان الغـزو    : مجموعة العمل الخاصة بأفغانستان     ؛  134مذكرات جيمي كارتر، ص   :  جيمي   رتر،كا )6(
 ؛12، ص)11(إستراتيجيةالسوفيتي، دراسة 

Walt, Stephen M. :  Revolution and War, P. 251.  
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، وليس )1(فغانستان فرضته أوضاع أفغانستان الداخليةولكن ما يجب التنويه إليه أن احتالل أ
  : ، ومما يؤكد ذلك ما يلي )2(كما ادعت اإلدارة األمريكية جزءاً من خطة توسعية مسبقة

 التدخل في أفغانستان منذ الخمسينات، عندما طلبت الواليات المتحدة األمريكيةرفضت  - 1
 المساعدات تمثل إثارة خطيرة حكومة أفغانستان مساعدات عسكرية، بدعوى أن مثل تلك

: ، بمعنى )3(للسوفييت، األمر الذي أجبر أفغانستان على طلب المساعدة من االتحاد السوفيتي
 .أن أفغانستان بالنسبة لإلدارة األمريكية حسمت كمناطق هيمنة سوفيتية

وصلت معلومات من السافاك اإليراني، عن عملية محتملة الحتالل االتحاد السوفيتي  - 2
 .)4( لم تُعر تلك المعلومات أي قيمةالواليات المتحدة األمريكيةفغانستان، إال أن أ

، أن دخول )جورج كينان(رأي أغلب المختصين بالشؤون السوفيتية، وفي طليعتهم  - 3
 .)5(السوفييت إلى أفغانستان ال يؤثر إطالقاً في المصالح الحيوية واإلستراتيجية األمريكية

عدم وجود قلق أمريكي تجاه تحركات سوفيتية ) John Collins(وفسر جون كولينز 
  : نحو إيران بقوله 

إنهم على مبعدة من الخليج تتراوح ما بين ست وسبع مئات من األميال، عبر أراضي إيران "
التي تقيم ) زغروس(الشديدة الوعورة، وجميع حقول النفط تقع على الطرف الغربي من جبال 

قول النفطية، لذا فإني اعتقد أن قيام السوفييت بالسعي إلى التحرك من حاجزاً هائالً دون تلك الح
أفغانستان إلى الخليج يشكل في أي يوم من األيام احتماالً تافهاً ال يذكر، كذلك ال أتوقع طابوراً 

  .)6("من الدبابات يتدفق من القوقاز إلى الجنوب باتجاه الخليج

                                                        
رد المتنـامي،   ذكرت دراسة أمريكية  أن حكومة أفغانستان كانت حكومة غير فعالة في حملتها؛ لسحق التم              ) 1(

وتحقيق السيطرة على البالد، حيث كان هناك خطراً حقيقياً من المنظور السوفيتي بسقوط الحكومة المواليـة                
للسوفييت، ثم تولي حكومة إسالمية معادية لهم، وزاد تصاعد الحماس اإلسالمي الذي اكتسح إيران وبلـدان                

المية السكان المسلمين فـي جمهوريـات آسـيا         المنطقة، من مخاوف السوفييت، من أن تجتاح النزعة اإلس        
مجموعـة العمـل الخاصـة    . (الوسطى السوفيتية، وبناء على ذلك كان تحركهم العسكري إلـى أفغانـستان    

 ).12، ص)11(أفغانستان الغزو السوفيتي، دراسة استراتيجية : بأفغانستان 

 .137تية تجاه الخليج، ص؛العليكم، السياسة السوفي89السياسة األمريكية، ص: شكر، زهير ) 2(

 .219النضال من أجل أفغانستان، ص: عبد البديع، أحمد ) 3(

 .83إيران بين التاج والعمامة، ص: مهابة، أحمد ) 4(

 .90السياسة األمريكية، ص: شكر، زهير ) 5(

 .62أزمة األوبك، ص: شيخ األرض، رباح منير ) 6(
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حيث ذكر بالرغم من أن االتحاد السوفيتي وأكد على ذلك تقرير للكونجرس األمريكي، 
 عن منشآت الخليج؛ إال أن قيوداً جغرافية ال تزال تقيد الواليات المتحدة األمريكيةأقل عزلة من 
  .)1(مجال خياراته

 هو استمرار السوفييت في الواليات المتحدة األمريكيةأن ما تتوقعه ") : كولينز(كما ذكر 
ه تدفع البالد إلى حالة الفوضى، وأن االتحاد السوفيتي إذا نجح تشجيع الخميني، التي في تصور

في إنماء جماعة مجندة له داخل إيران، فقد تعمد تلك الجماعة إلى السيطرة على الحكم، وربما 
م؛ لدعوة االتحاد السوفيتي إلى وضع قواته في إيران السترجاع حالة 1921استخدام اتفاقية عام

  .)3)(2( "ى الخليج دون طلقة رصاص واحدةاالستقرار ثم االنتقال إل

 خشيت انتقال عدوى السوفيتية، إلى البلدان التي الواليات المتحدة األمريكيةبمعنى أن 
بدت غير مستقرة من خالل الجماعات الموالية لالتحاد السوفيتي، وال يمكن أن نغفل وجود 

  .  إيران أثناء حكم الشاه في إيران الذي كان له تأثيره في أوضاع)4(حزب تودة الشيوعي

 كانت بحاجة إلعادة تقييم خططها الواليات المتحدة األمريكيةلكن األهم من ذلك كله أن 
في المنطقة، ومدى فعاليتها بعد ظهور مدى ضعف الخطط اإلستراتيجية األمريكية في الحفاظ 

   .)5(على منابع النفط، بالمقابل قوة التخطيط العسكري السوفيتي

                                                        
)1 (      ُأنظرد بين االتحاد السوفيتي والتدخل العسكري في الخليج،         لمزيد من المعلومات بشأن الصعوبات التي تح : 

 .13، 11، ص)8(دراسات إستراتيجية. : ، ومارك، كاليد ر.ينز، جان ملكو

أن السوفييت عززوا المراقبة الدائمة لمضيق هرمـز،   : أكد التقرير األمريكي الصادر عن الكونجرس األمريكي        ) 2(
لجنة . ( م، كرد فعل على التعزيزات األخيرة للقوات األمريكية في المنطقة         1979عام)نوفمبر( تشرين ثانٍ  25منذ  

 ).24، ص)29(بلدان المحيط الهندي، دراسات إستراتيجية: القوات المسلحة في مجلس النواب 
؛شيخ األرض،  13، ص )8(تأمين واردات النفط، دراسات إستراتيجية      . : ، ومارك، كاليد ر   .كولينز، جان م  ) 3(

 .62أزمة األوبك، ص: ر رباح مني

، الذي كان مـسئوالً عـن   )Stanfield Borner(ق ستانفيلد بورنر سبى رئيس المخابرات األمريكية األرأ) 4(
م، أن الخطر الحقيقي الذي يقلق الغرب هو احتمـال تـسلم حـزب تـودة                1981 و 1977إيران بين عامي    

خمـسة  ) 5,500(مريكية، السيما في وجـود      الشيوعي الحكم بعد موت الخميني، كذلك كان رأي اإلدارة األ         
آالف وخمسمائة خبير سوفيتي في إيران، وفي ظل استمرار إرسال السوفييت ألوفاً من الرجال مـن أصـل                  

يوميـات الفـضيحة    : البرازي، تمام   . (إيراني، يتكلمون اإليرانية، ومالمحهم ال تختلف شيئاً عن اإليرانيين        
 ).  43اإليرانية، ص

م، حيث بينت قوة التواجد والتخطـيط     1981ذلك دراسة أعدها مجلس االقتصاد واألمن القومي عام       أكد على   ) 5(
العسكري السوفيتي من خالل القواعد البحرية والجوية في المنطقة، باإلضافة إلى االكتفاء الذاتي إلـى حـد                 

حـرب المـوارد    : القومي  مجلس االقتصاد واألمن    . (كبير في الطاقة وموارد المواد الخام، خالفاً لألمريكي       
 ).23، ص)44(ودوائر األعمال، دراسات إستراتيجية 
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وأكدت الشهادة التي ، "إن األمة تمر بوعكة  وأزمة ثقة" : بقوله) كارتر(حيث صرح 
إن " : م نفس المضمون بقوله1980نائب وزير الخارجية األمريكي عام) جوزيف سيسكو(ألقاها 

  .)1("خطر إساءة الحساب كبير اليوم

نستان؛ إال لكن رغم األزمة األفغانية والتحركات األمريكية لمواجهة الغزو السوفيتي ألفغا
 كانت لها اعتبارات يجب مراعاتها ضمن العالقات األمريكية الواليات المتحدة األمريكيةأن 

   : السوفيتية منها
حسبت إدارة كارتر حساباً للمكاسب التي حققتها اإلدارة في محادثات الحد من األسلحة  - 1

ألولى للوضع أن بل رأت في تحليلها ا، التي سيعكرها التدخل األمريكي) سالت(النووية 
 .)2 (التدخل في أفغانستان يعد تدخالً في منطقة نفوذ سوفيتية

التدخل السوفيتي في أفغانستان جاء في ظرف يشكو فيه الخليج من حالة تضعضع سياسي  - 2
فالثورة اإليرانية وانعكاساتها على العالقات اإليرانية ، ومن فراغ استراتيجي غربي، محلي

عربية واإليرانية العربية الخليجية زعزعت كل المعادالت األمنية األمريكية واألمريكية ال
 .)3(والتي ضمنت األمن واالستقرار لمدة من الزمن، السابقة

أن التدخل والتصادم مع السوفييت سيعقد المشكلة اإليرانية األمريكية؛ ألن الطلبة ما زالوا  - 3
 .)4(يحتجزون الرهائن في السفارة األمريكية

من خالل قيام المسئولين ،  األمريكي على التدخل السوفيتي في أفغانستانلذلك ظهر الرد
بشكل ظهر فيه االتحاد السوفيتي على أنه ، األمريكيون بإثارة ضجة عالمية إسالمية وتضخيمها

ولم تتجاوز ردود الفعل ، )6()5(الواليات المتحدة األمريكيةوليس ، الخصم الحقيقي للعالم اإلسالمي
بأن ذلك الغزو يعد عمالً عدائياً يهدد سياسة ،  التصريح الذي أصدرته إدارة كارتراألمريكية في

 .)7(وبعض اإلجراءات التي لم تكن ذات فاعلية في وقف العدوان السوفيتي، الوفاق

                                                        
وثائق، : آغا، حسين  وآخرين     ؛  20ردة إلى البحث عن نظام دولي، ص      من الحرب البا  : شلبي، السيد أمين     )1(

 .164ص

 .393أمن الخليج، ص: العجمي، ظافر محمد ) 2(

 .90السياسة األمريكية، ص: شكر، زهير ) 3(

 .393أمن الخليج، ص: لعجمي، ظافر محمد ا) 4(

أشد ما أثار استياء السوفييت من األفكار األمريكية، أنها حاولت استثمار مفهوم التهديد السوفيتي، الذي لـم                 ) 5(
العيـدروس، محمـد   . (يكن له وجود في الخليج العربي؛ لتكتيل دول المنطقة في الحلف العسكري المقتـرح          

 ).296ي، صتاريخ الخليج العرب: حسن

أفغانستان الغزو السوفيتي،   : ؛ مجموعة العمل الخاصة بأفغانستان      92السياسة األمريكية، ص  : شكر، زهير   ) 6(
 .21، ص)11(دراسة استراتيجية

 .223النضال من أجل أفغانستان، ص: عبد البديع، أحمد ) 7(
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 على احتجاجات رأي العالم اإلسالمي، والالجئين الواليات المتحدة األمريكيةواعتمدت 
 السوفيتي للتأثير على الرأي العام العالمي، كما أوصلت القضية إلى ، من جراء التدخل)1(األفغان

كان بإمكاننا أن نتصرف على أصعدة : "لما جاء في مذكرات كارتر أنه ، ووفقاً )2(األمم المتحدة
عسكري واقتصادي وسياسي، أما العسكري فال يمكن تصوره، لكننا تمسكنا بمعظم : ثالثة 

  .)3("ت في مجلس األمن القومياالقتراحات األخرى التي طرح

 األزمة؛ لتكثيف وجودها العسكري في المحيط الواليات المتحدة األمريكيةثم استغلت 
، ومحاولة )4(الهندي والخليج العربي؛ بحجة حماية منابع النفط وممراته من األطماع السوفيتية

  .)5 ( في المنطقةربط المنطقة بمشاريع أمنية للدفاع المشترك؛ لضمان األمن واالستقرار

أجمع المحللون السياسيون الغربيون على اعتبار التدخل السوفيتي في أفغانستان السبب 
الرئيس؛ إلعادة تقييم اإلستراتيجية األمريكية، والتخلي نهائياً عن مبدأ نيكسون، ألن عملية 

الن اإلستراتيجية  إلعالواليات المتحدة األمريكيةاحتالل أفغانستان كانت الفرصة المناسبة أمام 
م مع حظر النفط العربي، والرد األمريكي 1973التي تبلورت منذ عام) مبدأ كارتر(الجديدة 

بالتهديد باحتالل آبار النفط، واعتبار منطقة الخليج جزءاً من الحزام األمني الغربي، والتي 
ع سقوط الشاه؛ م، وسقوط مبدأ نيكسون م1979اتضحت نهائياً مع انتصار الثورة اإليرانية عام

 للواليات المتحدة األمريكيةإال أن الظروف التي رافقت نجاح الثورة، وتنامي الشعور المعادي 
عند شعوب المنطقة، لم تكن لتسمح لإلدارة األمريكية اإلعالن عن إستراتيجيتها الجديدة، خوفاً 

  .)6(من زيادة النقمة الشعبية ضد السياسة األمريكية
  

                                                        
ين في أفغانستان مادياً ومعنويـاً، وحـث   ظهر اإلجراء األكثر حسماً بالنسبة ألمريكيا، في تبني دعم المجاهد ) 1(

الدول اإلسالمية على دعمهم، وتكثيف الدعاية التي تضخم الخطر الشيوعي، ثم كانت الخطوة التي اقترحهـا                
في استمالة باكستان؛ لتكون الشريان الذي يغذي المجاهدين األفغان، ومن هنالك تحولت أزمـة              ) بريجنسكي(

.  حكومة موالية، إلى حرب باردة بـين أمريكيـا واالتحـاد الـسوفيتي             أفغانستان من تدخل سوفيتي لفرض    
 ).274االستشراق  األمريكي، ص: ليتل، دوجالس  ؛394-393أمن الخليج، ص: العجمي، ظافر محمد (

، )6( و)5( ملحـق رقـم   :  ُأنظـر لالطالع على القرارات الدولية بشأن االحتالل الـسوفيتي ألفغانـستان       ) 2(
 .306 -305ص

  .135مذكرات جيمي كارتر، ص: كارتر، جيمي  )3(

 ؛21-20، ص )11(أفغانستان الغزو السوفيتي، دراسـة اسـتراتيجية      : مجموعة العمل الخاصة بأفغانستان      )4(
 .93السياسة األمريكية، ص: ، زهير شكر

 .94السياسة األمريكية، ص: شكر، زهير ) 5(

 .95-94السياسة األمريكية، ص: شكر، زهير ) 6(
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  : تر مبدأ كار: ثانياً 
واجهت السياسة األمريكية في الخليج عدة متغيرات، طرحت نفسها على اإلستراتيجية 
األمريكية في المنطقة، ففي الخليج  تصاعدت أحداث إيران بسرعة كبيرة فاقت كل التوقعات؛ 
لتطيح بشكل نهائي بنظام الشاه، ومعه أهم أعمدة اإلستراتيجية األمريكية في المنطقة، طوال عقد 

، والذي جسدته أيضاً مسألة الرهائن األمريكية، التي زادت من مخاوف األمريكيين )1(بعيناتالس
وحسم الجدل الذي كان قائماً في األوساط اإلستراتيجية األمريكية حول فعالية مبدأ نيكسون، 
وحول الخيارات المطروحة في المنطقة، فقد استبعدت وبشكل نهائي فكرة البديل المحلي إليران، 

، وتواكبت األحداث اإليرانية مع )2(بدأت تتبلور تدريجياً الصورة الجديدة للسياسة األمريكيةو
  .)3(قفزة جديدة لسعر النفط، التي من شأنها أن تضر بالمصالح األمريكية

 المعاهدة المصرية في الوقت نفسه وبتوازن مثير لألحداث تمت وقائع وتداعيات توقيع
، وأخبار التدخل السوفيتي في أفغانستان، معلناً بذلك تغيراً كيفياً في م1978 في عام)اإلسرائيلية(

، وظهر أن )4(حجم التدخل العسكري السوفيتي ونوعيته داخل البلدان غير الشيوعية في العالم
؛ إلعادة تقييم سياستها، وإنهاء الواليات المتحدة األمريكيةالغزو السوفيتي ألفغانستان ما تنتظره 

  .)5(مبدأ نيكسون

اكتسبت اإلستراتيجية األمريكية في الخليج مالمح جديدة، ) 6( في ضوء تلك المتغيرات
 إلى إعادة تقييم إستراتيجيتها ووجودها العسكري في الواليات المتحدة األمريكيةواضطرت 

، واتخاذ سياسات تدعيم القوى األمريكية، والحصول على القواعد والتسهيالت، )7(المنطقة
 بالحفاظ على الواليات المتحدة األمريكية، كما أصبح التزام )8(انية التدخل المباشروتطوير إمك

                                                        
إسـرائيل ومـشروع كـارتر،    : ؛شوفاني، إليـاس  42اإلستراتيجية األمريكية، ص  : حرب، أسامة الغزالي    ) 1(

 .17ص

 .86السياسة األمريكية، ص: شكر، زهير ) 2(

 .418التيارات السياسية، ص: العقاد، صالح ) 3(

 .42اإلستراتيجية األمريكية، ص: حرب، أسامة الغزالي ) 4(

 .395ن الخليج، صأم: العجمي، ظافر محمد ) 5(

كان هناك عامالً آخر هو الدعم السوفيتي للقوى المتطرفة، وتواجد الخبراء األلمـان الـشرقيين والقـوات                 ) 6(
 ).55مشكالت العالقات الدولية، ص: فضة، محمد إبراهيم . (الكوبية في اليمن والقرن اإلفريقي

(7) Johnson, Maxwell Orme : The Role of U.S. Military Force, P. 145. 
 .42اإلستراتيجية األمريكية، ص: حرب، أسامة الغزالي ) 8(
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أمن الخليج، من أهم العناصر اإلستراتيجية األمنية لتلك الدول، واتخذ كارتر عدداً من الخطوات 
  .)1(األولية نحو إعادة نهج سياسته الخارجية تجاه موقف السياسة الواقعية

االعتماد على القوى المحلية كالسعودية أو القوة العسكرية وطرحت عدة بدائل من 
، أو إنشاء أسطول أمريكي دائم في المحيط )إسرائيل(األمريكية المباشرة، بل التفكير اتجه إلى

  )2(الهندي

م، تم استدعاء خبراء اإلستراتيجية في إدارة 1979عام) يونيو(وفي أواسط حزيران 
الذي فقد ) مبدأ نيكسون(؛ للتعويض عن )بدأ كارترلم(كارتر؛ لوضع الخطوط الرئيسة 

 أن إدخال القوة العسكرية بشكل مباشر، إنما الواليات المتحدة األمريكية، فقد أدركت )3(صالحيته
، في مقابلة )بريجنسكي(، وكما أعلن )4 (هو السبيل الفعال الوحيد لمواجهة التصرفات السوفيتية

 مستعدة الواليات المتحدة األمريكيةأن ) : كارتر(أ الرئيس معه قبل أسبوع واحد من إعالن مبد
  .)5(المصالح الحيوية"الستخدام القوة لحماية 

م، دعا فيه إلى 1980عام ) يناير( كانون ثانٍ 23في ) كارتر(وفي الخطاب الذي ألقاه 
ألفكار حماية المصلحة الوطنية األميركية، وإلى تدابير أمنية أقوى، وتخللت الخطاب مجموعة ا

 على التحرك في وجه االتحاد السوفيتي، وقد الواليات المتحدة األمريكيةوالمبادئ التي ستساعد 
، التي وصفت نفط الخليج بأنه مصلحة حيوية يتم )6 ()مبدأ كارتر(سميت تلك األفكار والمبادئ 

ة على منطقة ، وأن أية محاولة من قبل أي قوة خارجية للسيطر)7(الدفاع عنها بأي وسائل ضرورية
كما استهدف المبدأ منع وقوع أية هجوم ، )8(الخليج الفارسي، سيتم صدها بأي وسيلة ضرورية

                                                        
(1) Hunter , Shireen T. : The Gulf Cooperation Council Security, P. 145;  Seliktar, 

Ofira: Failing the Crystal Ball Test, P. 183.  
 .370اإلمبراطورية األمريكية، ص: شاش، طاهر ) 2(

 .72النفط العربي، ص: روان بحيري، م) 3(

 .8تآكل ميزان األمن، ص: شوربا، جوزيف ) 4(

(5)Thornton, Richard C. : The Carter Years, P. 518.  
 ؛38حرب الخليج، ص: ؛ تادرس، نهى 396أمن الخليج، ص: العجمي، ظافر محمد (6) 

Seliktar, Ofira : Failing the Crystal Ball Test, P. 183.  
الـنفط  : عبد الظاهر، محمود سعيد      ؛34ما بعد عقدة فيتنام اتجاهات التدخل األمريكي، ص       :  ير، مايكل   كل) 7(

 .20في السياسة الخارجية، ص

(8)Walt, Stephen M. :  Revolution and War, P. 251 ؛Johnson, Maxwell Orme : The Role 

of U.S. Military Force, P. 145 .  
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سوفيتي على إيران تمهيداً للزحف السوفيتي نحو منطقة الخليج، وبذلك فإن مبدأ كارتر صدر لمنع 
  .)1(السوفييت االستفادة من فراغ السلطة الذي نشأ في أعقاب سقوط الشاه

مفاجأة للعالم كله أجمع، وكان أكبر المذهولين شاه إيران الذي اعتقد ) بدأ كارترم(شكل 
 خطة للتعامل مع ما يجري له ولمنطقة الواليات المتحدة األمريكيةطوال أزمته مع الثورة أن لدى 

  .)2(الخليج، ليكتشف أن ما تقوم به إدارة كارتر ال يعدو أن يكون ردة فعل آنية لم يخطط لها مستقبالً
  

   :)3(قوات االنتشار السريع -
إطاراً للتعاون األمني في الشرق األوسط، وتقديم الدعم العسكري ) مبدأ كارتر(شكل إعالن 

 ضد ما سمي الواليات المتحدة األمريكيةالمباشر عند الحاجة؛ بقصد المساعدة في الدفاع عن حلفاء 
  .)5)(4(ري في المحيط الهندي، وبتعزيز الوجود األمريكي البح)باالعتداء السوفيتي(

؛ بإقامة قوات أمريكية تسمى قوات )6(وكانت نقطة االنطالق تنفيذ مشروع للفكرة القديمة
، والتي )7( النفطية فيهاالواليات المتحدة األمريكية؛ لحماية منطقة الخليج ومصالح )التدخل السريع(

سياسة األمريكية الجديدة، والتي وصل  العمود الفقري لتلك الالواليات المتحدة األمريكيةعدتها 
  .)8(مائة ألف جندي) 100(قوامها في ذلك الوقت 

                                                        
 ؛389تاريخ الواليات المتحدة، ص: ، ولنجر، نورمان دافيز، دانيال ف (1)

 Hunter , Shireen T. : The Gulf Cooperation Council Security, P. 145; Green , Jerrold 
D.: Arab Politics and the Iran-Contra Affair, P. 120.  

 .396أمن الخليج، ص: العجمي، ظافر محمد ) 2(

سكري األمريكي في الخليج لدراسات أمريكية، بسبب العقبات التي تعتريها؛ لكـي           خضعت عملية التدخل الع   ) 3(
التغلب على المسافات الطويلة والطبيعة القاسية لبيئة أرض المعركـة، واالسـتعداد       : تتمكن من النجاح منها     

ـ     ع تلـك  لتعويض غياب المساعدة المحلية الفعالة، لالطالع على المزيد بخصوص آلية التعامل األمريكـي م
 .قوة االنتشار السريع والتدخل العسكري:  ريكورد، جيفري  :  ُأنظرالعقبات، 

م إلى إبقاء قوة بحرية شرق أوسطية صغيرة، تكونت في غالب األحيان مـن              1949عمدت أمريكيا منذ عام   ) 4(
نـدي  بلـدان المحـيط اله  : لجنة القوات المسلحة فـي مجلـس النـواب     . (سفينة قيادة ومدمرتين وبارجتين   

 ).24، ص)29(والتسهيالت العسكرية، دراسة إستراتيجية

 .97التحرك األمريكي لغزو منابع النفط، ص: المصري، أحمد ) 5(

الذي تقدم به إلى الكونجرس ) Robert McNamara(يعد مشروع وزير الدفاع األمريكي روبرت مكنامارا) 6(
ض في ذلك الوقت؛ حيث عد البعض أن وجود قوة من         األمريكي في الستينات الفكرة األولى، لكنه قوبل بالرف       

إيـران بـين   : مهابة، أحمد  . (هذا القبيل يدفع أمريكيا للقيام بدور شرطي العالم، وهو أمر غير مرغوب فيه            
 .472التاج والعمامة، ص

 .63-62مستقبل السياسات الدولية، ص:  عبد الحي، وليد، وآخرون ) 7(

اإلمبراطوريـة األمريكيـة،    : شاش، طاهر   ؛  442ا ومشكالت دولية، ص   قضاي:  ون  حصو، توفيق، وآخر   )8(
 .299ص
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وإنشاء قوة االنتشار السريع، ردع أي محاولة ) مبدأ كارتر(وكان الغرض من  
، وحتى قبل نجاح الثورة اإليرانية بمدة )1(الستغالل االتحاد السوفيتي لفراغ السلطة في إيران

مريكية جديدة ارتكزت على تعزيز التواجد العسكري األمريكي في منطقة تبلورت إستراتيجية أ
  .)2(الخليج العربي، وإيجاد قوة االنتشار السريع؛ لضمان استمرار تدفق النفط

، حيث دعا إلى العودة إلى )3(م، عندما قطع النفط أول مرة1973كان ذلك منذ عامو
 في المنطقة، ثم خفت األمور حدة األمريكيةالواليات المتأسلوب التدخل المباشر؛ لحفظ مصالح 

ليتحول األمر إلى تحرك محدود في تأكيد الوجود القديم في الجفير بالبحرين والسعودية وجزيرة 
  .)4(مصيرة في عمان

وتعد أبرز دراسة تضمنت خطة متكاملة للتدخل عسكرياً في مناطق النفط العربي، تلك 
، ثم )5()آبار النفط كأهداف عسكرية(حت عنوان م، ت1975عام) أغسطس( التي نشرت في آب

م، بإيعاز من كارتر، تحليالً للوضع العالمي 1977أجرى مجلس األمن القومي األمريكي في عام
الواليات من خالل الظروف الدولية في ذلك الوقت، حيث استخلص المجلس في تقريره إلى أن 

داد كاف؛ لتذليل األزمات الحالية، أو التي قد  وقواتها المسلحة ليستا على استعالمتحدة األمريكية
، وعلى )7(، وغير كافية لحماية المصالح األمريكية على نطاق عالمي)6(تنشب في دول الخليج

م، قراراً بتكوين قوات التدخل 1977عام) يوليو(أساس تلك الدراسة؛ أصدر كارتر في تموز 
  . )8(وفيتي ألفغانستانقبل الثورة اإليرانية واالحتالل الس: السريع، أي 

، القاضي بتشكيل )18(م أصدر كارتر األمر الرئاسي رقم 1978عام) أغسطس(وفي آب
فرقة عسكرية للعمل في مناطق التوتر اإلقليمي، والحقاً تبين أن الخليج سيكون اختصاصها المباشر؛ 

ارت الدالئل، إلى م أش1978، وفي أواسط عام)9(لألهمية اإلستراتيجية واالقتصادية لتلك المنطقة
  .)10(تعاظم االهتمام بتعزيز الوجود األمريكي في المحيط الهندي وبحر العرب والخليج

                                                        
(1)Walt, Stephen M. :  Revolution and War, P. 251.  

 .86، 85السياسة األمريكية، ص: شكر، زهير ) 2(

 .44قوات التدخل السريع، ص: ؛غرادوف، فيكتور فينو 57مبدأ كارتر، ص: تادرس، نهى ) 3(

 .395أمن الخليج، ص: ر محمد العجمي، ظاف) 4(

 .270الصراع الدولي، ص: برجاس، حافظ ) 5(

 .82السياسة األمريكية، ص: عين ملك، جورج ) 6(

 .176تدخل الدول العظمى، ص: مانغولد، بيتر ) 7(

 .98التحرك األمريكي لغزو منابع النفط، ص: المصري، أحمد ) 8(

 .111السياسة األمريكية، ص: عين ملك، جورج ) 9(

 .188قضايا عسكرية، ص: ؛ عزمي، محمود 52-51النفط العربي، ص: بحيري، مروان ) 10(
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 لم تُعر القضية اهتماماً كبيراً؛ وذلك الواليات المتحدة األمريكيةوبالرغم من ذلك، إال أن 
االستقرار، بسبب الثقة التي وضعتها في القوات المسلحة لشاه إيران، كعامل مؤثر يساعد على 

أن القليل من االهتمام أعطي ألنواع األحداث الطارئة، التي قد ) براون(واعترف أحد مستشاري 
الواليات المتحدة ، لكن بعد رحيل الشاه، وقيام )1( في الخليجالواليات المتحدة األمريكيةتواجه 

) كارتر(بها حكومة  بإعادة النظر في سياستها تجاه الخليج، فإن الدراسة التي قامت األمريكية
 يجب أن تكون مستعدة الواليات المتحدة األمريكيةإلى أن : خلصت ) بريجنسكي(وأشرف عليها 

 ذلك ذريعة؛ لتعجيل الواليات المتحدة األمريكيةللقيام بدور عسكري مباشر في الخليج، ووجدت 
  . )3) (2(تنفيذ مخططاتها إلقامة تلك القوات

م، قام مجلس األمن القومي بالتأكيد على 1979عام) يويون( وفي لقاء سري في حزيران
المصالح اإلستراتيجية األميركية في منطقة الخليج والمحيط الهندي مع دراسة عمل طرق لحماية 

، واتخذ مجراه بالفعل في شهر تشرين ثانٍ )4(إمدادات النفط، بما في ذلك إنشاء قوة لالنتشار السريع
، حيث )5(ولى الطالب اإليرانيون على السفارة األمريكية في طهرانم، عندما است1979عام) نوفمبر(

على أثرها بتوسع ضخم في القوات الجوية والبحرية في المنطقة، كما أمر البنتاغون ) كارتر(أمر 
  .)6(باإلسراع في تطوير قوة االنتشار السريع، وأن يتم اختيارهم من وحدات القتال المختلفة

                                                        
 .4، ص)1(التدخل العسكري في منابع النفط، دراسات إستراتيجية: مجلة فورتشون األمريكية ) 1(

 25، وكان يتحدث كضيف على برنامج واجه االمة فـي محطـة تلفزيونيـة يـوم             )هارولد براون (أعرب  ) 2(
بأن حماية تدفق النفط من الشرق األوسط هي بوضـوح جـزء مـن             : م، عن رأيه    1979عام) فبراير(شباط

؛ رداً )جيمس شـليزنجر (مصلحتنا الحيوية، وأنه يبرر أي فعل مناسب بما في ذلك استخدام القوة، كما تحدث   
ريكـي؛ لحمايـة   على أسئلة برنامج شركة االذاعة القومية في التاريخ نفسه، عن إمكانية وجود عـسكري أم     

) فرانك تـشيرش  (والسناتور  ) سايروس فانس (المصالح الحيوية األمريكية في الخليج، وعبر وزير الخارجية         
م، حينما  1979عام) مارس( آذار 18رئيس لجنة العالقات الخارجية، بمجلس الشيوخ عن عواطف مماثلة في           

لمزيد مـن المعلومـات حـول       ). سي. بي.أي(كانا يردان على أسئلة برنامج في محطة  اإلذاعة األمريكية           
، ومارك، كاليـد  .كولينز، جان م : ُأنظراستخدام أمريكيا للخيار العسكري وحماية مصادر النفط في الخليج،      

 ). 8(تأمين واردات النفط، دراسات إستراتيجية. : ر

الـسياسة  : جـورج   عـين ملـك،     ؛  50ام اتجاهات التدخل األمريكي، ص    ما بعد عقدة فيتن   :  كلير، مايكل    )3(
 .84األمريكية، ص

(4) Seliktar, Ofira :  Failing the Crystal Ball Test, P. 183.  
أن إدارة كارتر فكرت جدياً فـي غـزو   ) : Jack Anderson(ذكر تقرير للكاتب الصحفي جاك أندرسون) 5(

 اللحظـة األخيـرة؛     م؛ باعتبار ذلك آخر ضربة فـي      1980إيران، والسيطرة على آبار النفط في خريف عام       
لزيادة فرص إعادة انتخابه، وتوافق ذلك مع حدوث زيادة كبيرة في أعداد قوات أمريكيا في المحيط الهنـدي                  

 ).74تدمير النظام العالمي، ص. : بويل، فرانسيس أ. (والخليج العربي

إيران بين التـاج  : حمد مهابة، أ؛ 51-50اتجاهات التدخل األمريكي، ص ما بعد عقدة فيتنام     :  كلير، مايكل    )6(
 .472والعمامة، ص
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أن الوضع اإليراني هو واحد : " م 1979عام) ديسمبر(أول  كانون 27وأكد براون في
من عدد من األحداث التي ذكرتنا بأنه من الواجب علينا أن نكون قادرين على تحريك قوات 

، وعلى حد رأي مصادر )1(بسرعة إما لردع نزاع وأما إن لم ينجح ذلك فلتحقيق الغلبة فيه 
 االتحاد السوفيتي أفغانستان، وبعد أن تفجرت كانت الحاجة ملحة بعد أن احتل: "البنتاغون 

) مارس(، وبحلول آذار )2("الثورة اإليرانية، فأطاحت بالشاه، ثم أحضرت آية اهللا خميني
  . )4)(3(م ُأعلن عن إنشاء قوة مهام االنتشار السريع المشتركة رسميا1980ًعام

كانت  ،ها مبدأ نيكسونكية التي جسديرمة في السياسة األ نقطة التحول الرئيسوهكذا فإن
 الذي كان يرتكز على ،في نجاح الثورة االيرانية واختالل التوازن االستراتيجي في المنطقة

  .التفوق العسكري االيراني

 وبسقوط شاه ايران سقط عملياً مبدأ نيكسون الداعي الى االعتماد على الحلفاء 
 ؛ القوة العسكرية السبيل االفضلالمحليين، وراح القائمون على السياسة االميركية يرون في

ميركية جديدة تجاه منطقة الخليج العربي ترتكز أ سياسة وتبلورت ،لحماية المصالح االميركية
خل سريع يضمن استمرار تدفق على تعزيز التواجد العسكري في هذه المنطقة، وايجاد قوة تد

  .النفط

اندفاع كية من يرمخاوف األفغانستان عزز المأن التدخل العسكري السوفييتي في أكما 
 نحو منطقة الخليج، ورأت واشنطن في هذا التدخل الذريعة المناسبة لزيادة تواجدها تيسوفي

 الى زعزعة ثقة بعض حلفاء سيؤدين سقوط شاه ايران أ السيماالعسكري في المنطقة، 
  .لمتحدة بهاالواليات ا

ركي من تكرار التجربة مي األلقويبدو أن انتهاج تلك السياسة كان يندرج أيضاً ضمن الق
اإليرانية، واال فلماذا أعلنت انهيار سياستها بسقوط أحد البدائل في منظومة الدعامة 

  .المزدوجة؟

هذا اذا أضفنا اعتبارات أخرى لسياسة البدائل المقترحة إليران، فإن الواليات المتحدة 
، إيران  الداخلي فيبالموقفاألول أن تكون على علم ودراية : األمريكية تقع بين أمرين 

                                                        
 .51ما بعد عقدة فيتنام اتجاهات التدخل األمريكي، ص:  كلير، مايكل ) 1(

 .37قوات االنتشار  السريع األمريكية، ص: مصاروة، عبد السالم ) 2(

 .308، ص)7(ملحق رقم  :  ُأنظرلالطالع على القدرات العسكرية لقوات االنتشار عند إعالن إنشاؤها، ) 3(

 .101قوة االنتشار السريع، ص:  ريكورد، جيفري ) 4(
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وأخفقت في ايجاد الدعامة األخرى، وذلك يحتم اإلدارة األمريكية على انتهاج سياسة التدخل 
  .المباشر من خالل قوات االنتشار السريع

، وفي كلتا تجهل الوضع اإليراني الواليات المتحدة األمريكية  تكونأن: والثاني 
ريكي المباشر سيمثل حالً لألزمة، السيما أن ذلك التوجه الحالتين؛ فإن التدخل العسكري األم

شهدت ، لكن السياسة األمريكية في عهد كارتر كان له بدايته منذ االدارات األمريكية السابقة
  .عالنها
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  م1980الموقف األمريكي تجاه الحرب العراقية اإليرانية عام
  

  : م1980راقية عامأسباب الحرب اإليرانية الع : أوالً
 .النزاعات الحدودية بين إيران والعراق - 1
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  :  في استمرار الخالف اإليراني العراقيالواليات المتحدة األمريكيةدور  : ثانياً
 . مع أكراد العراقالواليات المتحدة األمريكيةعالقة  - 1
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  : م1980الحرب العراقية اإليرانية عام : ثالثاً
 . في الحرب اإليرانية العراقيةالواليات المتحدة األمريكيةدور  - 1
 .المساعدات العسكرية األمريكية إليران أثناء الحرب - 2
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  بحث الثانيالم

  م1980ة اإليرانية عامالموقف األمريكي تجاه الحرب العراقي
  

إذا كانت أحداث إيران والتوسع السوفيتي في أفغانستان فرضت على السياسة األمريكية 
المحافظة ) ريغان(كذلك فإن أحداث الحرب العراقية اإليرانية فرضت على إدارة ، )مبدأ كارتر(

وحماية ، واالستمرار في احتواء منطقة الخليج،  وتطويرهعلى إستراتيجية ذلك المبدأ
  .ودعم الحرب بما يخدم أهداف تلك السياسة، االستثمارات األمريكية النفطية الضخمة

  
   : أسباب الحرب اإليرانية العراقية : أوالً

لتزيد ، لم تكد الثورة اإليرانية تنتهي بسقوط الشاه حتى قامت الحرب بين إيران والعراق
للواليات لة عدم االستقرار في منطقة الخليج وإيران ذات األهمية اإلستراتيجية واالقتصادية حا

   : وقد تركزت أسباب الخالف حول فيما يلي، المتحدة األمريكية
   : النزاعات الحدودية بين إيران والعراق-1

نت قائمة ورث العراق وإيران بعد الحرب العالمية الثانية جميع مشكالت الحدود التي كا
م تم 1937وفي عام، باإلضافة إلى العداوة القومية بينهما، بين الدولة العثمانية والدولة الفارسية

تابعاً للعراق على ، الذي يعد أنسب منفذ للعراق إلى البحر، )1()شط العرب(االتفاق على اعتبار 
باستثناء الجزر القريبة  ،حيث أكدت االتفاقية على السيادة العراقية على شط العرب، طول امتداده

بطريقة ، مع ضمان حرية المالحة إليران) عبدان(والتي منها جزيرة ، من الشاطئ الشرقي
  .)2(مفصلة تفصيالً دقيقاً في االتفاقية

األمر الذي أدى إلى ظهور الخالف ، ولم تكن إيران على استعداد للقبول بذلك كحل دائم
  .)3(اريخبين الجانبين من وقت آلخر منذ ذلك الت

                                                        
نهر عريض يمتد ما بين التقاء دجلة والفرات حتى رأس الخليج، ويفصل مـا بـين العـراق                  : شط العرب   ) 1(

وإيران، وتقع على الجانب اإليراني أكبر مصفاة للنفط في جزيرة عبدان، ومنذ عهد الدولة العثمانية وضـع                  
التيـارات  : العقـاد، صـالح     . (سيادة العثمانية، ثم ورثها العراق في عهد االحتالل البريطاني        الشط تحت ال  
 ).36دفاعاً عن السلم، ص: ؛العلمي، محمد 419السياسية، ص

التيـارات  : العقـاد، صـالح     ؛  120تراتيجي بين العراق وإيران، ص    التنافس االس : محمود، أحمد إبراهيم     )2(
 .419السياسية، ص

 .24التوازن العسكري، ص: ر، مارك وآخرين هيل) 3(
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فاجأت إيران العراق ، م في العراق1958عام) يوليو( تموز 17   وعندما قامت ثورة 
ولما رفض العراق الطلب اإليراني؛ أعلن الشاه في ، م1937بمشروع لمعاهدة تحل محل معاهدة

فارضاً السيطرة اإليرانية ، )1(م1937م إلغاء معاهدة الحدود عام1969عام) أبريل( نيسان 19
 الواليات المتحدة األمريكيةوذلك في إطار تكليف ، ء من شط العرب بالقوة المسلحةعلى جز

لدرجة أن القوات الجوية اإليرانية ، وظل التوتر قائماً بين البلدين، )2(الشاه لدور شرطي الخليج
  .)3(ظلت سنة كاملة في حالة تأهب تام

  
  : )4( دعم إيران ألكراد العراق-2

؛ )5(م؛ استخدمت إيران ورقة األكراد1937ق بإلغاء اتفاقية عامعندما لم يعترف العرا
للضغط على الحكومة العراقية، وصارت تزود األكراد بالسالح والمال، بالمقابل أثارت العراق 

  .)6(ضد الحكومة اإليرانية) خوزستان(عرب 

 لم واستمرت إيران في المرحلة التالية بتزويدهم باألسلحة والمعدات والخبراء، بحيث
م، أن يوضع قيد 1970يتح لنظام الحكم الذاتي الذي توصلت إليه العراق مع األكراد عام

  .)7(التنفيذ

م، قطعت العالقات الدبلوماسية بين البلدين، إثر احتالل إيران للجزر 1971وفي عام
سوفيتية، بعد ، وزاد حدة التوتر اإليراني العراقي، قلق الشاه من توثق العالقات العراقية ال)8(العربية

                                                        
الخالفـات العراقيـة اإليرانيـة،      : ؛الجميل، سيار   453-452دليل الخليج العربي، ص   : مهنا، محمد نصر    ) 1(

 .82ص

 .291-290الصراع الدولي، ص: برجاس، حافظ  ؛40ــ، العداء اإليراني للعراق، صـ) 2(

 .176تدخل الدول العظمى، ص: مانغولد، بيتر ) 3(

%) 14(إلى العراق صارت العراق تحتوي على أقلية لغوية تبلغ          ) الموصل(بعد ضم لواء    :  أكراد العراق   ) 4(
مليون من األكراد الذين تدين غالبيتهم العظمى باإلسالم السني، ولم تُعـرف            ) 1 3/4(من السكان، تتمثل في     

ا هزمت الدولة العثمانية؛ بدأت تطلعاتهم إلنشاء       المشكلة الكردية إال مع انتشار المبدأ القومي في الشرق، ولم         
، )كركـوك (دولة قومية، ثم لجئوا إلى الكفاح المسلح، للمطالبة بحكم ذاتي في إقليم كردستان، بما فيه منطقة                 

؛ نافعـة،   284المشرق العربي المعاصر، ص   : العقاد، صالح   . (من النفط العراقي  %) 70(التي تنتج وحدها    
 ).  42ن الحرب العراقية اإليرانية، صالتفاعالت بي: حسن 

 .333، ص)31( خريطة األكراد، ملحق رقم : ُأنظرلالطالع على التواجد الكردي في المنطقة ) 5(

  ؛ 24التوازن العسكري، ص: هيلر، مارك وآخرين  ؛420التيارات السياسية، ص: العقاد، صالح ) 6(
Daniel, Elton L. :  The History of Iran, P. 160. 

 .420التيارات السياسية، ص: العقاد، صالح ) 7(

 .42-41دفاعاً عن السلم، ص: العلمي، محمد ) 8(
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م، وتدفق األسلحة 1972عام) أبريل(توقيع معاهدة الصداقة والتعاون بين الطرفين في نيسان 
م، انفجر الوضع على الحدود، وتأزم بين 1974عام) فبراير(، وفي شباط )1(السوفيتية على العراق

  .)2(الطرفين، واتخذ مجلس األمن توصية بتعيين ممثل دولي؛ لدراسة المشكلة
  

   :م1975اتفاقية الجزائر عام -3
م ومن خالل الوساطة الجزائرية؛ تم عقد اتفاقية الجزائر، ضمن 1975عام) مارس(في آذار 

، حيث  قام كل من )3 (في الجزائر العاصمة) األوبك(مؤتمر منظمة البلدان المصدرة للبترول 
واتفقا على الحفاظ على أمن الرئيس العراقي والشاه رسمياً بحل جميع الخالفات الحدودية القائمة، 

، وتنازلت العراق عن سيادتها )4(الحدود، وتم منح اإليرانيين حقوق حرية المالحة في شط العرب
، وأثبتت االتفاقية بشكل )5(على نصف منطقة شط العرب؛ فأصبحت السيادة مشتركة بين الدولتين

 .)6(أساس الهيمنة اإليرانية في شؤون الخليج

، )آذار( مارس 12 مساندة األكراد في العراق، وأبلغ الشاه األكراد في وامتنعت إيران عن
 إلنهاء الثورة )7()مصطفى البرازاني(أنه تم توقيف كافة أشكال الدعم، وبناء عليه كان قرار 

  .)8(الكردية

شكلت اتفاقية الجزائر عامل تهدئة واستقرار في العالقات اإليرانية العراقية، واستمر 
  .)9( الثورة اإلسالمية في إيرانذلك حتى قيام

                                                        
 .291الصراع الدولي، ص: برجاس، حافظ ) 1(

 .453دليل الخليج العربي، ص: مهنا، محمد نصر ) 2(

: الجميـل، سـيار     ؛420التيارات السياسية، ص  : العقاد، صالح   ؛  42دفاعاً عن السلم، ص   : مي، محمد   العل )3(
التنافس االستراتيجي بـين العـراق وإيـران،        : ؛ محمود، أحمد إبراهيم     83الخالفات العراقية اإليرانية، ص   

 .120ص
(4) Stansfield, Gareth R. V. :   Iraqi Kurdistan, P. 77; Simons, Geoff :  Iraq :  From 

Sumer to Saddam, P. 303.  
 . 24التوازن العسكري، ص: ؛هيلر، مارك وآخرين 119عراقي اإليراني، صالصراع ال: زهران، جمال ) 5(

(6)Daniel, Elton L. :  The History of Iran, P. 160.  
من أبرز زعماء الحركات الكردية منذ األربعينات، بحيث اقترنت الحركـة الكرديـة             : مصطفى البرازاني   ) 7(

م، ودعمته بريطانيـا    19454 و 1943عراق ما بين عامي     باسم مصطفى البرازاني، قاد تمرده المسلح ضد ال       
في تلك المرحلة؛ إلضعاف الجيش العراقي، ثم تطورت مطالب البرازاني إلى مطالب قومية تختص بالوجود               
الكردي في المنطقة، وذلك بفضل نشاط عدد من الضباط والمثقفين األكراد، الذين عملوا فـي حـزب هيـوا      

الكردية، بعد قيام القوات المسلحة العراقية بالهجوم على        ) ماهاباد(إلى منطقة   ) البرازاني(القومي، وقد هرب    
 ).15-14القضية الكردية في العراق، ص: الحاج، عزيز . (األكراد 

 ؛24التوازن العسكري، ص: ك وآخرين ؛هيلر، مار119الصراع العراقي اإليراني، ص: زهران، جمال  (8)
 Stansfield, Gareth R. V. : Iraqi Kurdistan, P. 79؛Mojab, Shahrzad :  No Safe Haven, P. 116. 

 .291الصراع الدولي، ص: برجاس، حافظ ) 9(
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  : م 1975الموقف األمريكي من اتفاقية الجزائر عام -
 التفاقية الجزائر، وتمت الموافقة من )هواري بن مدين (عندما رتب الرئيس الجزائري

  . من االتفاقيةالواليات المتحدة األمريكيةقبل الشاه، ظهر خالف بين السياسيين حول موقف 

 استنكرت االتفاقية، وأعربت عن استيائها، الواليات المتحدة األمريكيةن فريق منهم وجد أ
) نيكسون وكيسنجر(والتحول في سياسة الشاه، وانهيار الخطة األمريكية، التي تبلورت أثناء زيارة 

  .)1(إليران

 كأحد -، وزير الخارجية األمريكي)هنري كيسنجر(وآخر وجد أن االتفاقية كانت بوجود 
 وإيران قررتا أن الوقت قد حان للتوصل الواليات المتحدة األمريكية وأن -لى الساحةالالعبين ع

 . )2( يمكنهما في نفس الوقت التخلص من األكراد- وبطبيعة الحال–إلى تسوية مع بغداد، وكذلك 

لكن ما يجب التنويه له أن دعم األكراد من خالل التصريحات األمريكية لم يكن صلب 
 أيدت االتفاق، بحكم الواليات المتحدة األمريكيةيكية، لذلك فإن األرجح أن تكون المصلحة األمر

  .للواليات المتحدة األمريكيةحصول إيران على سيادتها في منطقة شط العرب الهامة 
  

   : في استمرار الخالف اإليراني العراقيالواليات المتحدة األمريكيةدور : ثانياً 
 في زيادة الخالف بين إيران والعراق، وتجلى ذلك مريكيةالواليات المتحدة األساهمت 

في دعم الموقف اإليراني تجاه قضية األكراد في العراق، ومساعدتها له، السيما أن عالقات 
قيادة األكراد، حيث طالب ) البرازاني( مع األكراد بدأت منذ تولى الواليات المتحدة األمريكية
  .ضد النظام العراقي بدعمه الواليات المتحدة األمريكية

   : مع أكراد العراقالواليات المتحدة األمريكيةعالقة  -1
بدأ االطالع األمريكي على الوضع الكردي في نهاية الستينات، عندما اشتد الصراع بين 

 الحركة الكردية بزعامة الواليات المتحدة األمريكيةالحكومة العراقية واألكراد، حيث ساندت 
  .)3(فرت له المال والسالح بشكل سريمصطفى البرزاني، وو

واتصل البرزاني بالعديد من أعضاء الكونجرس، وبصفة خاصة النائب الديمقراطي عن 
الواليات والية فلوريدا األمريكية، ورئيس اتحاد نقابات العمال، وذلك في محاولة منه؛ إلقناع 

                                                        
 ؛138- 137مدافع آية اهللا، ص: سنين هيكل، محمد ح (1)

 Sick,Gary : The Middle East and the United States, P. 279.  
(2) Simons, Geoff :  Iraq :  From Sumer to Saddam, P. 303.  

 .134عالقة األكراد بالواليات المتحدة، ص: مخيمر، أسامة ) 3(
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 األكراد العراقيين، ووقف  بالتدخل لدى الحكومة العراقية؛ لتحسين أوضاعالمتحدة األمريكية
  .)1(تهجيرهم من مناطقهم الزراعية الخصبة إلى المناطق الصحراوية

كما طلب البرزاني المساعدات العسكرية األمريكية، من خالل اتصاالت تمت بينه وبين 
  . وكالة المخابرات األمريكية؛ بهدف مساعدته ضد النظام العراقي

م، قُدم للكونجرس 1975كزية ونشاطاتها عامففي تقرير عن وكالة المخابرات المر
أن رئيس وكالة المخابرات المركزية في إيران، يقر أن البرازاني : األمريكي، عرض فيه 

م، طالباً العون في صراعه ضد الحكومة العراقية 1971عام) أغسطس(اتصل به في آب
ييت، وأوضح التقرير أنه فالمركزية في بغداد، على أساس أن الحكومة العراقية تحالفت مع السو

م، 1972عام) مارس( في آذار الواليات المتحدة األمريكية المطالب الكردية إلى تم إرسال
  .)3) (2(وتقارير عن احتياجات البرازاني، مع توصية بضرورة تلبيتها

الواليات إن تخلي : وكان البرزاني يحاول بتلك االتصاالت االستفادة من الرأي القائل 
الواليات المتحدة  عن مساعدة األكراد في العراق ما زال محل جدل في األمريكيةالمتحدة 
  .)4( نفسهااألمريكية
  

   : في مساندة الشاه لقضية األكرادالواليات المتحدة األمريكية دور -2
نيكسون ( قضية األكراد، في الزيارة التي قام بها الواليات المتحدة األمريكيةأثار الشاه مع 

أنه يرى، مع تزايد التزاماته في الخليج فالبد من : م، حيث أوضح لهما 1972إليران عام) وكيسنجر
الواليات المتحدة أن ) : لمصطفى البرازاني(تحييد العراق، وبناء على ذلك االتفاق أكد الشاه 

 ستقدم له المساعدة، وأضاف بأنه إذا ظهرت أية مشاكل بخصوص تمويل المعونة، فإنه األمريكية

                                                        
 .442إيران بين التاج والعمامة، ص: مهابة، أحمد ) 1(

 اختلف الموقف األمريكي في الستينات عن مرحلة السبعينات بالنسبة لقضية األكراد، حيث ذكـر الـصحفي               )2(
قابل الـسفير األمريكـي   ) مصطفى البرازاني(أن  : )Dana Adams Smidt(األمريكي دانا آدمس سميدت

للـصحفي، أن الـسفير   ) البرازانـي (، واستفسر منه إمكانية لجوء األكراد إلى أمريكيا، وذكر          )جورج آالن (
 .وحركته أدوات سـوفيتية   ) البرازاني(األمريكي أغلق الباب في وجهه، مفسراً ذلك الموقف بأن أمريكيا تُعد            

 ). 19 القضية الكردية في العراق، ص:الحاج، عزيز (

 .136مدافع آية اهللا، ص: هيكل، محمد حسنين ) 3(

 .442إيران بين التاج والعمامة، ص: مهابة، أحمد ) 4(
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استعداد ألن يصبح مسئوالً عنها، وأخبر نيكسون الشاه أثناء الزيارة، بأنه سيبحث القضية على 
  .)1(للواليات المتحدة األمريكيةباهتمام عند عودته 

عندما أعلنت الحكومة العراقية تأميم كل العمليات الخاصة ) يونيو(وفي أول حزيران
 مبعوثاً إليه يرسلبأنه س: ؛ ليخبره )اهبالش)  (يونيو( حزيران16في ) نيكسون(بالنفط، اتصل 

 نيكسون الشاه، وبين تقريره الذي حمله مبعوثمعه رده على طلبه بخصوص األكراد، قابل 
 على استعداد لمساعدة األكراد، الواليات المتحدة األمريكيةأن : مضمون الرسالة، ومؤداها 

، واعتماداً على )2(تقليدي العراق، شعر أنه مهدد من قبل عدوه ال)إيران(إكراماً  لحليف وفي 
  .)3(مائة وستة ماليين دوالر) 106التقارير المنشورة بلغت قيمة العون األمريكي 

 مع الشاه اإليراني تسليح األكراد ودعمهم بمعاونة الواليات المتحدة األمريكيةكما نسقت 
  .)5(يرانية، بحيث اعتمدوا بشكل متزايد على اإلمدادات والمساعدات اإل)4()إسرائيل(

   أدى ذلك اإلفراط في دعم الشاه لألكراد، إلى إرسال مبالغ كبيرة من أموال وكالة 
اإلستخبارات المركزية، وحسب شهادة أحد زعماء األكراد بعد توقيع اتفاقية الجزائر أن األكراد 

  .)6(مائة وخمسين مليون دوالر أمريكي) 150(لديهم على األقل 
  

   : ألكراد العراقيات المتحدة األمريكيةالوال مبررات دعم  -3
من مساعدة األكراد إثارة القالقل للعراق فحسب، ألنه ال ) نيكسون والشاه(هدف 

 وال الشاه أرادا لألكراد النجاح في حربهم ضد العراق، بل استنزاف الواليات المتحدة األمريكية

                                                        
  .136مدافع آية اهللا، ص: هيكل، محمد حسنين ) 1(

Sick,Gary : The Middle East and the United States, P. 279 

 .137دافع آية اهللا، صم: هيكل، محمد حسنين ) 2(

اإلستراتيجية األمريكية،  : ؛السلطان، جمال مصطفى عبد اهللا      176تدخل الدول العظمى، ص   : مانغولد، بيتر   ) 3(
 .374ص

م، وذلك  1967خالل حرب عام  ) إلسرائيل(، في مقابل دعمهم     )اإلسرائيلي(حصل األكراد على الدعم التقني      ) 4(
اقي لالنتشار في كردستان، وأعربت الحكومة العراقية آنذاك عـن          عن طريق إجبار وحدات من الجيش العر      

  ).إسرائيل(قلقها بشأن تورط وانخراط األكراد مع ثالثة قوى مهددة لنظامها، وهم أمريكيا وإيران و
(Stansfield, Gareth R. V. :   Iraqi Kurdistan, P. 76). 

  ؛99الصراع الدولي، ص: حسن، إبراهيم محمد (5) 
Mojab, Shahrzad :  No Safe Haven, P. 116; Stansfield, Gareth R. V.: Iraqi Kurdistan, P. 

76.  
(6) Hoff, Joan:  Nixon Reconsidered, P. 264; Stansfield, Gareth R. V.: Iraqi Kurdistan, 

P. 79.  
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 الضغط على العراق؛ إلخراجه من الواليات المتحدة األمريكية، كما هدفت )1(الموارد العراقية
  ، )2(تحالفه مع االتحاد السوفيتي واالستجابة للتوجهات األمريكية اإليرانية

 أرادت تزويد األكراد الواليات المتحدة األمريكيةوأكد ذلك تقرير لنيكسون، الذي ذكر أن 
  .)3(بالمساعدة التي تكفي لجعلهم مصدر قلق وضيق للعراق فحسب

 األكراد انتصاراً كامالً على العراق، األمر الذي سيمكنهم من المطالبة كذلك لئال يحقق
  .)4(بشيء من االستقالل؛ مما يسبب كثيراً من الحرج إليران، التي توجد فيها أقلية كردية كبيرة

إال أنه ال يجب إغفال أهدافاً أخرى لإلدارة األمريكية، والتي تجلت أثناء حرب تشرين ثاني 
، )إسرائيل(م، والدور اإليراني في نجاح اتفاقيات وقف إطالق النار بين مصر و1973عام) أكتوبر(

بعد عمليات االشتباك التي دعمها الشاه على الحدود الكردية، في محاولة إلشغال العراق، كما سبق 
  .الحديث عنه

الة القضية لذلك لم يستند الدعم األمريكي لألكراد العراقيين إلى اقتناع اإلدارة األمريكية، بعد
الكردية أو مشروعية مطالب األكراد، إنما جاء ذلك الدعم لتحقيق مصالح أمريكية، وذلك دعا 

حتى في "لوصف الموقف األمريكي من قضية األكراد، وفقاً لتقرير تسرب من الكونجرس أفاد أنه  
  .)5("سياق العمل السري، فإن عملنا هو عمل ساخر

أنه سيشرح في كتاب آخر : المجلد األول من مذكراته في ) كيسنجر(وعلى الرغم من وعد 
تلك السياسة، إال أنه لم ينوه حول ذلك األمر حتى في المجلد الثاني، وما وجد من معلومات إنما هو 

كتابات م، و1979للقضية الكردية في واحدة من الكتابات، التي نشرت في عام) كيسنجر(تبرير 
؛ مما يؤكد عدم )6( سوء استخدام األكراد باعتبارهم رهن جيوسياسيالالحقة تجاهلت تماما) نيكسون(

  .وجود تبريرات منطقية؛ لإلدارة األمريكي تجاه دعم األكراد

 تجاه األكراد، إلى الحفاظ على الواليات المتحدة األمريكيةوفي العموم هدفت سياسة 
  .)7(جدالً حتى يومنا هذاالوضع الراهن؛ من أجل تأمين مصالحها الحيوية، وهي سياسة مستمرة 

  
                                                        

(1)Hoff, Joan :  Nixon Reconsidered, P. 264.  
 .134راد بالواليات المتحدة، صعالقة األك: مخيمر، أسامة ) 2(

 .22العراق إيران أسباب وأبعاد، ص: رسول، فاضل ) 3(

 .137مدافع آية اهللا، ص: هيكل، محمد حسنين ) 4(

  ؛ 22 العراق إيران أسباب وأبعاد، ص:رسول، فاضل  (5)
Hoff, Joan:  Nixon Reconsidered, P. 264.  
(6) Hoff, Joan:  Nixon Reconsidered, P. 264.  
(7) Stansfield, Gareth R. V.: Iraqi Kurdistan, P. 76.  
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ما قامت به الواليات المتحدة األمريكية تجاه قضية األكراد يندرج ضمن ما اصطلح إن 
 وذلك من خالل إدارة األزمة بدفع قوى محلية ؛ الحفاظ على توازن القوى في المنطقةتسميته،

  .للحفاظ على  ذلك التوازن

لحفاظ على التوازن االيراني العراقي وشكلت القضية الكردية  في توجهاتها أهم محور ل
أهدافها في تحقيق في المنطقة، وهي سياسة حرصت الواليات المتحدة األمريكية عليها؛ ل

  .منابع النفطمناطق السيطرة على  والمنطقة،
  

  :م 1980الحرب العراقية اإليرانية عام: ثالثاً 
رة اإليرانية، خاصة أن عادت الخالفات من جديد بين إيران والعراق بعد انتصار الثو

، وأنه اضطر لقبول االتفاق؛ ليتخلص من انشغال )1(م1975العراق شعر بمهانة اتفاقية الجزائر عام
، في )2(جيشه، وهدر طاقته وإمكاناته االقتصادية، واستخدامها في حروب مع المتمردين األكراد

ئر، وادعى أنها مجحفة بحق إيران، المقابل أعلن النظام اإليراني جهراً، بأنه يرفض اتفاقية الجزا
وأن الشاه اضطر للتنازل عن أراضي إيرانية للعراق في المناطق الجنوبية، لقاء وقف الحمالت 

  )3(اإلعالمية ضده، التي كان يبثها راديو بغداد باللغة الفارسية

مة وطالب العراق بضرورة استئناف المفاوضات بين الدولتين؛ لالتفاق على المشكالت القائ
إلى السيادة العراقية، لكن إيران رفضت ذلك، ) شط العرب(بين الدولتين، بما يضمن عودة منطقة 

، مما دفع صدام حسين إلى إلغاء )4(وطالبت بتأجيل النظر في تلك األمور إلى أجل غير مسمى
 أمام م من جانب واحد، ومزق النسخة العراقية منها1980عام) سبتمبر(اتفاقية الجزائر، في أيلول 

، كما طالب )5(ماليين من مشاهدي التلفاز، معلناً عودة ما اعتبره نهراً عراقياً إلى أصحابه الشرعيين
بتحرير منطقة عربستان أو خوزستان، والجزر العربية الثالث في الخليج، لكن السلطة اإليرانية 

  .)6(الجديدة تمسكت بحقها في شط العرب، ونادت بقيام دولة إسالمية في العراق
                                                        

: نوفـل، سـيد      ؛420التيارات السياسية، ص  : العقاد، صالح   ؛  291الصراع الدولي، ص  : جاس، حافظ   بر )1(
التنـافس االسـتراتيجي بـين العـراق وإيـران،        : ؛ محمود، أحمد إبراهيم     5الحرب العراقية اإليرانية، ص   

 .120ص

 .98الصراع الدولي، ص:  إبراهيم محمد حسن،) 2(

 .37ـــ، العداء اإليراني للعراق، ص) 3(

  .119الصراع العراقي اإليراني، ص: زهران، جمال ) 4(

سكوفيلد، ؛  5الحرب العراقية اإليرانية، ص   : نوفل، سيد    ؛453دليل الخليج العربي، ص   : مهنا، محمد نصر     )5(
 .12الخالف حول جزر الخليج، ص: ريتشارد 

 .291الصراع الدولي، ص: برجاس، حافظ ) 6(
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م، أطلق العراق هجومه المفاجئ ضد األراضي 1980عام) سبتمبر( أيلول 22 وفي 
  .)1(اإليرانية؛ مما أدى إلى قيام الحرب بين إيران والعراق

  
   : في الحرب اإليرانية العراقيةالواليات المتحدة األمريكيةدور  -1

ية العامل النفطي ؛ للداللة على أهم)بحرب البترول(سميت الحرب اإليرانية العراقية 
كمحور هام من محاور الصراع إقليمياً ودولياً، فعلى الصعيد اإلقليمي وبعيداً عن االعتبارات 
الدينية والخالفات السياسية واأليدلوجية، التي كانت السبب المباشر في قيام الحرب، فإن النفط 

  .)2(الصراع اإليراني العراقيإنتاجاً وتسعيراً وتسويقاً كانا من أهم أهداف : والتحكم في مساره 

وعد المحللون اإلستراتيجيون أيضاً أن النفط من أهم عوامل النزاع في الحرب اإليرانية 
العراقية؛ ألن شط العرب المتنازع عليه يعد المنفذ الوحيد للعراق على مياه الخليج والمحيطات، 

سفن الكبرى؛ لنقل النفط من وذو أهمية إستراتيجية؛ لكونه وسيلة ممتازة للمالحة وعبور ال
من المنشآت النفطية العراقية، %) 90(، حيث قامت على الضفاف الشرقية )3(الموانئ العراقية

  .)4 (من إنتاج البالد%) 50(وعلى الضفة الغربية تشكل حقول النفط 

ومن جهة أخرى، فإن القيادة الجديدة في إيران لم تتخلَ عن أهداف الشاه، في فرض 
لى دول الخليج، بل تمسكت بشط العرب والجزر العربية، ونادت بسقوط النظام الزعامة ع

  .)5(العراقي، وإقامة الدولة اإلسالمية

 واالتحاد الواليات المتحدة األمريكية -وبالرغم من الموقف العلني، بالتزام الدولتين 
اجتماعهما في بداية  الحياد تجاه الصراع، كما أعلن عنه وزيرا خارجية البلدين، إثر -السوفيتي

  .)6(الحرب، إال أن كل طرف حاول التحرك بما يتوافق ومصالحه

 23حيث بدأ الموقف األمريكي بإظهار الحياد في أول الحرب، حيث صرح كارتر في 
إننا نأمل في إمكانية حل النزاع سلمياً، وعلى وجه : " م بقوله 1980عام) سبتمبر(أيلول 

، وطالب االتحاد السوفيتي والدول األخرى بعدم التدخل، "دوليةالسرعة، بمساعدة المؤسسات ال
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 .291الصراع الدولي، ص: برجاس، حافظ ) 2(

 .292الصراع الدولي، ص: برجاس، حافظ ) 3(

 .513تاريخ العالم المعاصر، ص: ميكال، بيار ) 4(

 .293الصراع الدولي، ص: برجاس، حافظ ) 5(

 .294الصراع الدولي، ص: حافظ برجاس، ) (6
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الواليات المتحدة وفي محاولة لمنع تأثير أزمة الحرب على أزمة الرهائن سلبياً، وبعثت 
للواليات أنه ال عالقة :  عبر طرف ثالث، إلى المسئولين اإليرانيين برسالة مفادها األمريكية

إلى إظهار معارضة استمرار القتال، ) كارتر(انتقلت تصريحات  بالنزاع، ثم المتحدة األمريكية
، )كارتر(بذلك، وكان واضحاً أن وعود ) كارتر(الذي قد يؤدي إلى تفتيت إيران، وصرح 

  . )1(ومحاوالته التقرب إلى إيران زادت بسبب اقتراب موعد االنتخابات

 لها دور تحدة األمريكيةالواليات الموعلى خالف ذلك فقد رأى المحللون السياسيون، أن 
، )اإلسرائيلية(، من خالل مراكز االستخبارات والمعلومات األمريكية و)2(في تحريك ذلك النزاع

التي نشطت؛ لتعميق الشكوك المتبادلة بين النظام العراقي والنظام اإليراني الجديد، مستغلة حادثة 
  .)3(من أراضيها) للخميني(طرد العراق 

، بتزويدها العراق بمعلومات )4( والمشجع للعراق إلثارة الحربكما أدت دور المحرض
، وإمكانية )5(زائفة، أو على األقل مبالغ فيها عن نقاط الضعف في القوات اإليرانية المسلحة

، ونجحت في ذلك، بعد تسريب المخابرات األمريكية )6(م1980انهيار سريع لنظام الخميني عام
ة، فقد كانت الطائرات األمريكية لإلنذار والمراقبة، المرابطة تلك المعلومات عن طريق السعودي

في السعودية للغرض المزعوم من حق الدفاع عن النفس الشرعي لذلك البلد، تزود العراق 
  .)7 (بالمعلومات المخابراتية التي تجمعها عن القوات اإليرانية

نية، تهاوت نتيجة عمليات كما أشارت تلك المعلومات أيضاً إلى أن القوات المسلحة اإليرا
  .)8(سالح الطيران المعروفين بوالئهم للشاه ضباط بين وخاصة الجديد، النظام اتخذها التي التطهير

  : وقد عزي سبب رغبة السياسة األمريكية في قيام الحرب إلى جملة من األسباب منها 
ع أسعار النفط، ، طالبا باستمرار رف)األوبك(كانت العراق وإيران عضوين متشددين في   - أ

، فقد )9(مقابل الدول المعتدلة كالسعودية، التي خدمت سياستها النفطية المصالح األمريكية
                                                        

 .47، 42حرب الخليج، ص: تادرس، نهى ) 1(

(2)Khalidi, Rashid :  Sowing Crisis, P. 32. 
 .46التفاعالت بين الحرب العراقية اإليرانية، ص: نافعة، حسن ) 3(

 .84الصراع على الخليج العربي، ص: النعيمي، عبد الرحمن محمد ) 4(

 .268ءة في الحرب العراقية اإليرانية، صقرا: بهلوان، سمير ) 5(

 .84الصراع على الخليج العربي، ص: النعيمي، عبد الرحمن محمد ) 6(

 .75-74تدمير النظام العالمي، ص. : بويل، فرانسيس أ) 7(

 .419التيارات السياسية، ص: العقاد، صالح ) (8

 .295الصراع الدولي، ص: برجاس، حافظ ) 9(
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اتخذت الدول النفطية في منظمة األوبك، ومن بينها إيران والعراق قراراً بتخفيض إنتاج 
ر، دوال) 30(النفط؛ للتمكن من رفع سعره بدرجة مبالغ فيها، بحيث تجاوز سعر البرميل 

 من انخفاض حاد في الواليات المتحدة األمريكيةلكن الحرب أدت الحرب إلى ما استهدفته 
دوالر، وصار يباع بخصومات ) 15(السعر، حتى هبط في أواخر النزاع إلى أقل من 

 .)1(دوالرات) 9 أو 10(نزلت به إلى 

علهما مشغولتين إيران والعراق دولتان ال يمكن التحكم بهما، ومتنافستان في المنطقة، وج - ب
، حيث أكدت تقارير )2 (بالحرب، وتقويضهما سيجعلهما قابلتين للتوجيه والتحكم والسيطرة

لجنة العالقات في الخارجية بالكونجرس على ضرورة أن يكون العراق منشغالً باستمرار 
–في صراعات خارجية؛ كي ال تتاح له الفرصة الكافية؛ لتحقيق أي من أهدافه التخريبية 

، وافترضت التقارير أن يخرج العراق من صراعه مع إيران - حد تعبير التقاريرعلى
منهوك القوى سياسياً وعسكرياً، وأن يوجه ما لديه من موارد اقتصادية ألغراض التنمية 
الداخلية لمرحلة ما بعد الحرب مع إيران، كما افترضت التقارير أن توجيه الموارد 

 .)3(من تطلعات العراق لزيادة نفوذه في دول العالم الثالثاالقتصادية العراقية سوف يحجم 

 في الخليج العربي، وأنها الواليات المتحدة األمريكيةأن إيران تشكل خطراً على مصالح  - ت
، مصدر لألصولية اإلسالمية، كما اتخذت بعد الثورة الواليات المتحدة األمريكيةحسب زعم 

التوسعية في المنطقة، ومن نهجها في عملية ، وسياستها )إسرائيل(موقفاً متشدداً من 
 .، كما تُعد مصدراً لتصدير الثورة اإلسالمية إلى البلدان المحيطة)4(السالم

أحدثت الحرب توتراً في العالقات اإليرانية العربية، التي تحسنت إثر نجاح الثورة  - ث
طيني، وما شكله من اإليرانية، وتأييدها للقضية الفلسطينية، وقيام التحالف اإليراني الفلس

 .)5(تهديد  للسياسة األمريكية في الخليج العربي، وتحديداً مصالحها النفطية في المنطقة

 في استثمار الحرب، ريثما تستكمل استعدادها للتدخل الواليات المتحدة األمريكيةرغبت  - ج
العسكري في الخليج، والهيمنة على نفطه وعلى موقعه االستراتيجي، كما اعتقدت أن 

  .)6(الحرب قد تعجل بإطالق  سراح الرهائن في إيران

                                                        
 .419لتيارات السياسية، صا: العقاد، صالح ) 1(

 .71-70الخليج العربي في السياسة الخارجية األمريكية، ص:  أسيري، عبد الرضا ) 2(

 .85جريمة أمريكيا في الخليج، ص: بكري، محمود ) 3(

 .267قراءة في الحرب العراقية اإليرانية، ص: بهلوان، سمير ) 4(

 .295الصراع الدولي، ص: برجاس، حافظ ) 5(

تـدمير النظـام العـالمي،    . : بويل، فرانسيس أ؛ 76آثار تفكك االتحاد السوفيتي، ص: ، فوزي محمد   طايل )6(
 .74ص
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 أن في استمرار الحرب مصلحة لها ولحلفائها، الواليات المتحدة األمريكيةلذلك رأت 
الواليات المتحدة ، حيث كان هدف )1(شرط أال تمتد إلى مناطق أخرى، وأال تهدد النفط وممراته

 بين إيران والعراق، القائمة على السماح لبناء  الرئيس، الحفاظ على لعبة توازن القوىاألمريكية
  .)2(قوة إحداهما؛ لموازنة القوة األخرى

الواليات المتحدة إلى أن :  كما أشارت كافة التقارير الصادرة عن البيت األبيض 
 ال تريد خروج إيران منتصرة من الحرب؛ ألن النتيجة األولى ستكون تصدير الثورة األمريكية

الدول الخليجية، ومن ثم يتهدد نظام الحكم في تلك الدول، ومن ثم سيقطع الحكام اإليرانية إلى 
 الواليات المتحدة األمريكية، وإذا حاولت الواليات المتحدة األمريكيةالجدد للخليج النفط عن 

التدخل عسكرياً لمنع الوصاية اإليرانية على دول الخليج، فإن ذلك سيتطلب نقل قوات وإمدادات 
  .)3(كبيرة للمنطقةعسكرية 

كما أنها ال تريد بروز العراق كقوة مهمة، حيث عارضت قيام دولة قوية في منطقة 
، وقد )4("الخليج يمكنها أن تهدد الدول األخرى المنتجة للنفط، وتفرض إرادتها على المنطقة 

اق نحن ال نريد للعر: " أوضح رئيس قسم الشرق األوسط في مجلس األمن القومي ذلك بقوله 
أن يكسب الحرب، كما أننا ال نريد للعراق أن يخسر، فنحن في الحقيقة لسنا سذج، فقد كنا نعرف 

  .)5(صدام حسين؛ إال أنه يخصنا

هذه : " حين قال ) هنري كيسنجر(واستناداً إلى ما صرح به وزير الخارجية األمريكية 
، " الطرفان كالهما مهزومينأول حرب في التاريخ نتمنى أال يخرج فيها منتصر، وإنما أن يخرج

  .)6("أنه من المؤسف أن الحرب قد تنتهي بخسارة أحد الطرفين فقط": وفي موقف آخر صرح 

ويستدل من وقائع الحرب ما أكد ذلك الرأي، فعندما كان مسار الحرب يميل لمصلحة 
  .)7 (العراق، كانت المساعدات واألسلحة تأتي إلى إيران، والعكس صحيح

                                                        
 .294الصراع الدولي، ص: برجاس، حافظ ) 1(

 .40عالقات العرب الدولية، ص: توفيق، سعد حقي ) 2(

 .76جريمة أمريكيا في الخليج، ص: بكري، محمود ) 3(

 .85الصراع على الخليج العربي، ص :  النعيمي، عبد الرحمن محمد4)(

(5) Gareau, Frederick H. : State Terrorism and the United States, P. 176.  
 .267قراءة في الحرب العراقية اإليرانية، ص: بهلوان، سمير ؛ 295الصراع الدولي، ص: جاس، حافظ بر )6(

 .90تدمير النظام العالمي، ص. : أ؛بويل، فرانسيس 295الصراع الدولي، ص: برجاس، حافظ ) 7(
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لذي كانت إيران تستعيد توازنها، وتقوم بهجمات ناجحة ضد القوات ففي الوقت ا
 تسارع بمساعدة العراق، بما يسمح بإطالة أمد الحرب الواليات المتحدة األمريكيةالعراقية، كانت 

  . )1(على النحو الذي يخدم األهداف األمريكية

د حيال الحرب  أعلنت رسمياً الحياالواليات المتحدة األمريكية وعلى الرغم من أن 
، في أغلب سنوات يالعراقية اإليرانية، إال أنها مالت بشكل ملحوظ تجاه الجانب العراق

، حيث زودت العراق ببعض االستخبارات الفضائية، حول مواضع وتحركات )3)(2(الثمانينات
سربت المال سراً لصدام حسين بشكل غير مباشر، وفي نفس الوقت حرصت و ،القوات اإليرانية

  .)4(  أال تسمح للعراق بتحقيق نصر عسكري حاسم؛ ألن ذلك ال يخدم سياستهاعلى

 اسم دولة العراق من قائمة الدول الواليات المتحدة األمريكيةم، أزالت 1982وفي عام 
الواليات المتحدة التي تعتبرها داعمة لإلرهاب الدولي، وبدأ مسئولون رفيعو المستوى من 

 الواليات المتحدة األمريكيةم، وفي وقت الحق مدت 1983أواخر عام بزيارة بغداد في األمريكية
/ اعتمادات لتمويل السلع(مليار دوالر، على شكل اعتمادات سلعية ) 2(العراق بما يقرب من 

م، أصبح من المعروف على نطاق واسع أن العراق يستفيد من 1984، وبدءاً من عام )البضائع
) صدام حسين(من خالل مصادر أمريكية، باإلضافة إلى أن معلومات استخباراتية، تم توفيرها 

م، إن العراق يستخدم معلومات استخباراتية 1984عام ) مايو(نفسه قال بشكل قاطع في أيار 
، التي قادها الطيارون األميركيون المقيمون في السعودية، وفي )األواكس(مصدرها من طائرات 

 بشكل علني العالقات الواليات المتحدة األمريكيةت م، أعاد1984عام ) نوفمبر( تشرين ثانٍ 26
  .)5(الدبلوماسية مع العراق

                                                        
 .46التفاعالت بين الحرب العراقية اإليرانية، ص: نافعة، حسن ) 1(

خاصة بعد انتصارها العسكري في شبه جزيرة الفاو فـي أوائـل العـام      ، ظهر التهديد اإليراني في المنطقة    ) 2(
في الحرب، حيث كان يبـدو مـن   م، مما دفعها للميل إلى جانب العراق من أجل منع النصر اإليراني          1986

الممكن في ذلك الوقت أن تهزم إيران العراق، والهيمنة على المنطقة سياسـياً وعـسكرياً، لـذلك فالـسالم                   
  . يمكنه أن يهدد المصالح األمريكية اإلقليمية1987-1986اإليراني في 

(Yetiv, Steve A.: America and the Persian Gulf, P. 73). 
(3)Yetiv, Steve A.: America and the Persian Gulf, P. 73 ؛Gareau, Frederick H.: State 

Terrorism and the United States, P. 176. 
 ؛46ن الحرب العراقية اإليرانية، صالتفاعالت بي: نافعة، حسن  (4)

Moeller, Susan D.: Compassion Fatigue, P. 251; Vorys, Karl von: American Foreign 
Policy, P. 53 

(5) Gareau, Frederick H.: State Terrorism and the United States, P. 176. 
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م، عندما 1987عام ) أيار( مايو 17واستمرت تلك السياسة حتى نهاية الحرب، ففي
تعرضت السفينة الحربية األمريكية؛ لهجوم بواسطة طائرة تابعة لسالح الجو العراقي، وعلى الرغم 

 على الواليات المتحدة األمريكيةإدانة العراق بهذا الخصوص، فقد وافقت من األدلة التي أثبتت 
سبعة وعشرين ) 27(، ووعد العراق بدفع )الخطأ(التفسير العراقي، بأن الحادث وقع عن طريق 

  .)1(مليون دوالر كتعويضات لعائالت البحارة، والتي دفعها العراق على مدار ثالث سنوات

 الحرب للتركيز على مخاطرها على أمن حدة األمريكيةالواليات المتكذلك استغلت 
، واقترح كارتر منذ البداية دعوة بعض )هرمز(اإلمدادات النفطية، وحرية المالحة عبر مضيق 

واستمرار ) هرمز(الدول الغربية المستوردة للنفط، إلى بحث الخطة الالزمة؛ لضمان أمن مضيق 
  .)2(تدفق النفط من خالله

، )3(بأن القوات األمريكية جاهزة للتدخل؛ لإلبقاء على مضيق هرمز مفتوحاً وكرر تهديداته 
أربعين سفينة ) 40(وسارعت إلى زيادة عدد سفنها الحربية في مدخل الخليج حتى وصلت إلى 

وعشرين ألف رجل، باإلضافة إلى كاسحات األلغام وحامالت الطائرات، وفي نطاق تعزيز ذلك 
 إلى الطلب من دول الخليج منحهم القواعد يات المتحدة األمريكيةالوالالوجود العسكري، سعت 

  .)4(والتسهيالت العسكرية

وكانت تلك هي النقلة الكبيرة األولى للحضور العسكري األمريكي، والتي جاءت أثناء 
الحرب اإليرانية العراقية، وتحت ذريعة الدفاع عن حرية المالحة ومضيق هرمز والمصالح 

، السيما بعد التهديد اإليراني بإغالق مضيق هرمز، بالرغم )5(ي منطقة الخليجالحيوية للغرب ف
من وجود بعض الشكوك أمريكية حول فعالية التدخل العسكري، خاصة بعد فشل الوحدات 

  .)6(األمريكية التي أرسلت إلى إيران لتحرير الرهائن

                                                        
(1) Vorys, Karl von :  American Foreign Policy, P. 53. 

  .294الصراع الدولي، ص: برجاس، حافظ ) 2(

المي من النفط يمر    م، أن نصف التموين الع    1980أكدت الدراسة الصادرة عن الكونجرس األمريكي في عام       ) 3(
بلـدان  :  لجنة القوات المسلحة في مجلس النواب        . (منقوالً من الخليج إلى بحر العرب     ) هرمز(عبر مضيق   

 )24، ص)29(المحيط الهندي والتسهيالت العسكرية، دراسة إستراتيجية

ـ . :  ، مايكل أ  بالمر؛  85ع على الخليج العربي، ص    الصرا: النعيمي، عبد الرحمن محمد      )4( راس الخلـيج،   ح
 .300-299الصراع الدولي، ص: برجاس، حافظ ؛ 111ص

 .85الصراع على الخليج العربي، ص: النعيمي، عبد الرحمن محمد ) 5(

 .93العراق إيران أسباب وأبعاد، ص: رسول، فاضل ) 6(
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تدخل الدول الكبرى، إن الحرب اإليرانية وما آلت إليه من تطورات، و: وخالصة القول 
إنما سببه النفط الذي هو جوهر الصراع على المنطقة، فالدول الصناعية المتقدمة وعلى رأسها 

 هي المستهلك األكبر للنفط، ويبقى هاجسها األهم الحصول عليه، الواليات المتحدة األمريكية
باب، ومن أجل تحقيق بأرخص األثمان وبالكميات التي تحتاج إليها دون انقطاع ألي سبب من األس

هذين الهدفين في منطقة يشوبها عدم االستقرار، فليس هناك من حل جذري من وجهة النظر 
  . )1(األمريكية إال بالسيطرة على منابع النفط، والتحكم في أسعاره وإنتاجه

  

   :المساعدات العسكرية األمريكية إليران أثناء الحرب -2
 عهد الشاه، واستطاعت الحصول على قطع غيار لها امتلكت إيران األسلحة األمريكية من

، مهمته الحصول )لندن(بعد الحظر األمريكي عليها، من خالل إقامة مركز للمشتريات الحربية في 
على األسلحة وقطع الغيار والصواريخ األمريكية من أي مصدر، حيث دفعوا للعمالء أسعاراً 

  .)2(مغرية، بحيث اشتروا كل سالح عرض عليهم

؛ )3( أثناء الحرب إلى استدراج إيران من جديد كحليفالواليات المتحدة األمريكيةسعت و
بهدف تحسين العالقات األمريكية اإليرانية، السيما بعد قيام مجموعات موالية إليران، بخطف سبعة 

ث ، حي)5( )4(م، منهم رئيس شعبة المخابرات المركزية في لبنان1984مواطنين أمريكيين بلبنان عام
ألفي صاروخ وقطع مختلفة ألنظمة صواريخ هوك المضادة للطائرات ) 2000(تم تسليم أكثر من 

) أكتوبر(م، وتشرين أول 1985عام ) أغسطس(إلى إيران في سبع شحنات سرية للغاية ما بين آب 
  .)6 (تم اإلفراج عن عدد من الرهائن، م، وفي مقابل شحنات األسلحة تلك1986عام 

 تميل علناً إلى جانب العراق خشية انتصار الواليات المتحدة األمريكيةت لذلك بينما كان
إيراني، شحن مجلس األمن القومي األمريكي األسلحة سراً إليران، وزود اإليرانيين بمعلومات 

  .)7(مخابراتية سرية

                                                        
 .303الصراع الدولي، ص: برجاس، حافظ ) 1(

 .207قصة الخليج، ص: عبد الساتر، لبيب ) 2(

 .268قراءة في الحرب العراقية اإليرانية، ص: ان، سمير بهلو) 3(

، أثناء األزمة الرهائن في لبنان؛ بهدف إنهاء األزمة،         )إسرائيل(قامت أمريكيا بتزويد إيران بالسالح أيضاً خالل        ) 4(
ولم يتم إعالم سوى عدد قليل من المسئولين األمريكيين، باإلضافة إلى الرئيس ريغـان، حـول عمليـات نقـل                    

  . األسلحة، وقد عارض وزير الخارجية األمريكي ووزير الدفاع مبيعات األسلحة تلك، ولكن تم رفض اعتراضهما
(Bakhash, Shaul :  The Reign of the Ayatollahs, P. 268). 

 .18صفقة األسلحة المشبوهة، ص: روث، يوجين ) 5(

(6)Bakhash, Shaul :  The Reign of the Ayatollahs, P. 268. 
 .123حراس الخليج، ص. :  بالمر، مايكل أ) 7(
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 بنت موقفها في البداية على الواليات المتحدة األمريكيةأن : ويرجع سبب ذلك أيضاً إلى 
ابات مختلفة، حين قدرت أن القوات العراقية ستسحق القوات اإليرانية بسهولة، ولكن بعد أن حس

بأنها قد تركت الساحة اإليرانية لغيرها، وكان ) ريغان(تطورت األمور بذلك الشكل، أدركت إدارة 
 األمريكية السوفييت في طليعة المستفيدين من غيابهم، يليهم أصدقاء األمريكيين الذين سربوا األسلحة

وكوريا الجنوبية خاصة، فالبد من مراقبة عمليات التسريب؛ لجعل ) إسرائيل(وقطع الغيار مثل 
الواليات المتحدة الحظر األمريكي فعاالً، وحمِل اإليرانيين على القبول بالتفاوض المباشر مع 

واسطة عمالء يهود، ، وبدأ التفاوض فعالً بإيحاء من مجلس األمن القومي األمريكي، وباألمريكية
  .)1(الواليات المتحدة األمريكيةورجال أعمال بينهم سعودي مقيم في 

  

  :  في تزويد إيران بالسالح أثناء الحرب الواليات المتحدة األمريكية أساليب -

اشترك في عملية تزويد إيران باألسلحة األمريكية كل من المخابرات المركزية 
، وتجار أسلحة معروفين )اإلسرائيلية(من القومي، والحكومة األمريكية، وأعضاء من مجلس األ

  .)2(عالمياً باإلضافة إلى ممثلين عن إيران

 ،)إسرائيل( إيران باألسلحة في البداية عن طريق الواليات المتحدة األمريكيةفقد زودت 
ح ، ومن خالل وساطة تاجر السال)4(، من خالل اليهود المزدوجي الجنسية)3(م1981منذ عام 

، فكانت األسلحة ترسل من إسرائيل إلى إحدى الدول األوربية أو اإلفريقية، ومن ثم )5(اإليراني
  .)6(يتم تغيير األوراق ثم شحنها إلى إيران

للواليات مستشاره الخاص، الذي قدم ) اإلسرائيلي(السيما بعد إرسال رئيس الوزراء 
ي إيران، وذلك بتعاون محدد من جانب  اقتراحاً هدف دعم حكومة معتدلة فالمتحدة األمريكية

من ضعف الموقف اإليراني في الحرب، ) إسرائيل(، وأوضح قلق الواليات المتحدة األمريكية

                                                        
 .208قصة الخليج، ص: عبد الساتر، لبيب ) 1(

 .18صفقة األسلحة المشبوهة، ص: روث، يوجين ) 2(

) تـاور (مرت عملية تزويد أمريكيا إيران باألسلحة بعد سقوط الشاه بسبع مراحل، حسب ما ورد في تقرير                ) 3(
البـرازي،  (، ة، لالطالع على تفاصيل المراحـل، ُأنظـر   لصهيونية األمريكي عن يوميات الفضيحة اإليرانية ا    

 )372، 353يوميات الفضيحة اإليرانية، ص: تمام

تقريـر  : ؛العمري، وليد   33شركة دنماركية تساهم في بناء مصنع حربي في إيران، ص         : أبو رومي، عطا    ) 4(
 .37حول صفقات األسلحة على خط واشنطن، ص

(5) Bakhash, Shaul:  The Reign of the Ayatollahs, P. 268. 
تقريـر  : ؛العمري، وليد  33شركة دنماركية تساهم في بناء مصنع حربي في إيران، ص: أبو رومي، عطا  ) 6(

 .37حول صفقات األسلحة على خط واشنطن، ص



 -287-

وأن ذلك الضعف يؤدي إلى مزيد من التطرف الداخلي وزيادة النفوذ السوفيتي في المنطقة، وهو 
 ترى أن العمل باتجاه المحافظة على )إسرائيل(، وأن )إلسرائيل(ما يشكل تهديداً خطيراً بالنسبة 

، )إسرائيل(ميزان القوى في المنطقة، إنما هو أمر حيوي، وعليه قامت الخطة المقترحة من 
بضرورة دعم العناصر اإليرانية المعتدلة والموالية للغرب، حتى تصل إلى السلطة في إيران، 

دها، ومقاومة النفوذ السوفيتي وذلك يتحقق من خالل تزويدها باألسلحة؛ كي يمكنها تثبيت وجو
 .)1(في المنطقة

،  في تلك العمليةللواليات المتحدة األمريكيةبمثابة البديل، والدرع ) إسرائيل(وشكل دور 
فقد استخدم اليهود مرة أخرى؛ للتقليل من الخطر السياسي ) ريغان(وحسب اعتراف الرئيس 

  .)2(الكبير المحيط به

 اإليرانية، مرهوناً بالدعم األمريكي المباشر أو بالواسطة، فقد كان أمد الحرب بالحسابات
م؛ 1981عام) نوفمبر(وعليه أقر مجلس الشورى اإليراني في جلسته، التي عقدها في تشرين ثانٍ 

  . )3(مائتي مليون دوالر) 200(بقيمة ) إسرائيل(بشراء أسلحة من 

مصلحة الطرفين حول خير عميل، السيما بعد أن تالقت ) إسرائيل(وجدت إيران في 
، )إلسرائيل(ذلك الموضوع، فالنزاع بين إيران والعراق يعني نزاعاً بين طرفين كليهما عدو 

، والتعاون مع الخميني يؤمن رعاية )اإلسرائيلي(إضافة إلى أن بيع السالح ينشط االقتصاد 
  .)4() ألفا80ً(للجالية اليهودية المتواجدة في إيران

إلى إيران؛ مما اضطر ) اإلسرائيلية(لدنمركية بنقل األسلحة وحدث أن ساهمت السفن ا
وزير الخارجية الدانمركي إلى القيام بجولة تطييب خواطر البالد العربية؛ إلنقاذ الصادرات 

  .)6 ( بعد ذلك إلى تزويد إيران بنفسهاالواليات المتحدة األمريكية، ثم اتجهت )5(الدنمركية

إليران باألسلحة ألول مرة، عندما قام السوفييت ) إسرائيل(وقد كشفت عملية تزويد 
م، 1981عام) يوليو(بإسقاط طائرة أرجنتينية اخترقت المجال الجوي لالتحاد السوفيتي في تموز 

                                                        
 .19صفقة األسلحة المشبوهة، ص: روث، يوجين ) 1(

(2)Draper, Theodore : A Very Thin Line, P. 328. 
 .32ـــ، العداء اإليراني للعراق، ص) 3(

 .207قصة الخليج، ص: عبد الساتر، لبيب ) 4(

تقرير : ؛العمري، وليد     33شركة دنماركية تساهم في بناء مصنع حربي في إيران، ص         : أبو رومي، عطا    ) (5
 .37حول صفقات األسلحة على خط واشنطن، ص

 .46ب العراقية اإليرانية، صالتفاعالت بين الحر: نافعة، حسن ) 6(
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وقد ثبت أن الطائرة كانت عائدة من طهران، بعد أن أفرغت شحنة من المعدات والذخيرة التي 
  .)1( العراقبدفعها؛ الستمرار الحرب مع) إسرائيل(قامت 

عن مؤامرة بيع ما يزيد عن مليار ) اإلسرائيلية(كما كشفت الحقائق في العالقة األمريكية 
ونصف من األسلحة المتنوعة، وبشكل خاص األمريكية الصنع إلى إيران، التي سعت عناصر 

إلى التحضير لها، واعتقل في جزر البهاما ومدينة نيويورك يهود من ) إسرائيلية(أمريكية و
، وكذلك بعض نشيطي المخابرات األمريكية السابقين، ولو الواليات المتحدة األمريكيةإسرائيل و

نجحت جوانب الصفقة المتعددة، ألصبحت إيران في وضع عسكري واستراتيجي هجومي 
  .)2(قوي

قدمت إليران معدات عسكرية؛ الستخدامها ) إسرائيل(أن ) اإلسرائيلي(وأكد وزير الدفاع 
سبعة وعشرين مليون دوالر، إلى جانب معلومات أخرى قد قدرت قيمة ) 27(قيمة في الحرب ب

  .)3(مائتي مليون دوالر) 200(األسلحة التي أرسلت إليران بنحو 

كما أكد مصدر رسمي بوزارة الخارجية األمريكية، وصول أسلحة أمريكية عبر 
، أمريكية )اإلسرائيلية(سلحة ، وأكد وزير الدفاع اإليراني لصحيفة فرنسية، وصول األ)إسرائيل(

 قطعاً لصواريخ هووك الواليات المتحدة األمريكيةوالتي قدمت فيها ، )4(الصنع سراً إلى إيران
  .)5( وسام، التي كانت إيران في أمس الحاجة لها

م تسربت أنباء شحنات األسلحة األمريكية إلى 1986عام) نوفمبر(وفي أوائل تشرين ثانٍ 
، عن طريق مجلة الشراع البيروتية، التي تمت من خالل أكبر شبكة )6()يلإسرائ(إيران عبر 

إيران (أو ) إيران جيت(لتهريب األسلحة، بعلم المسئولين األمريكيين، والتي سميت بفضيحة 
) 2008( وإيران الواليات المتحدة األمريكية، حيث تضمنت الصفقة المعقودة بين )7()كونترا

، وترسانة ضخمة من قطع الغيار للطائرات واألجهزة )هوك(خ صارو) 15(و) وتا(صواريخ 

                                                        
تطور العالقـات اإليرانيـة     : ؛ زهران، جمال    89تطور العالقات اإلسرائيلية اإليرانية، ص    : هاشم، عمرو   ) 1(

 .43اإلسرائيلية، ص

 .21أمريكيا تتبنى كلياً الموقف اإلسرائيلي، ص: مصاروة، عبد السالم ) 2(

 .298-297اليهود في إيران، ص: كيوان، مأمون ) 3(

 .122الصراع العراقي اإليراني، ص: زهران، جمال ) 4(

(5)Khalidi, Rashid :  Sowing Crisis, P. 32 ؛ Draper, Theodore : A Very Thin Line , P. 328. 
 .166طهران مصير الغرب، ص: فنصة، نذير ) 6(

 .489-488عمامة، صإيران بين التاج وال: ؛مهابة، أحمد 123حراس الخليج، ص. :  بالمر، مايكل أ) 7(
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    مستشار شيمون بيريزالواليات المتحدة األمريكيةااللكترونية، والتي كشف عنها في 
)Shimon Peres()1()2(.  

الواليات وفي الوقت الذي أكدت المصادر الغربية والحكومات المسئولة رسمياً في 
 العالقات العسكرية مع إيران، رفضت إيران تلك المعلومات، )إسرائيل( والمتحدة األمريكية

واعتبرتها نوعاً من قبيل الدعاية األجنبية، وقد سحب بعض أعضاء البرلمان اإليراني طلباً تقدم 
به آخرون؛ لمناقشة االتصاالت اإليرانية األمريكية، وذلك بعد أن تعرضوا النتقادات من قبل 

  .)4)(3(ر بالدعاية األجنبيةالخميني، الذي اتهمهم بالتأث

) فرانكفورت(كذلك تمت عملية تهريب السالح األمريكي إلى إيران عبر مطار 
في هولندا أحياناً، حيث نقلت األسلحة في صناديق مقفلة، ) أمستردام(، وعبر مطار )5(بالمانيا

حدة للواليات المتعلى متن طائرات شحن أو على متن طائرات الركاب العادية، التابعة 
أو جنوب أفريقيا، ثم تحط في مطار فرانكفورت، حيث كانت تُفرغ ) إسرائيل( أو األمريكية

الحمولة، ثم تُنقل إلى الطائرات اإليرانية المتوجهة إلى طهران، وكانت مواعيد تسليم الشحنات 
ن االثنين واألربعاء من كل أسبوع، أما في حاالت الطوارئ فيضاف يوما: تتم في أوقات ثابتة 

  .)6(آخران، الجمعة فالسبت، بحيث استمر ذلك الجسر الجوي المموه أربعة أيام في األسبوع

                                                        
، كان له نشاطه في حركة الكيبـوتز، أوفـده           حينئذ سياسي ووزير الدفاع للكيان الصهيوني    : شيمون بيريز   ) (1

م، انضم إلى الهاجانـاة، ثـم قـاد    1946الماباي إلى المؤتمر الصهيوني الثاني والعشرين المنعقد في بال عام       
، وفـي   )م1959-1953(م ترأس بعثة وزارة الـدفاع       م، ث 1948الوحدات البحرية الصهيونية في حرب عام     

م أصبح وزيراً للنقل والمواصالت، ثم دخل بعدها كوزير   1970م أنتخب عضواً للكنيست، وفي عام     1959عام
 ).647، ص1موسوعة السياسة، ج:  الكيالي، عبد الوهاب، وآخرون . (للدفاع

 .166طهران مصير الغرب، ص: فنصة، نذير ) 2(

، كتحصيل لألموال اإليرانية القديمة،     )إسرائيل(الذي قال فيه الخميني بأنه حصل على أسلحة من          في الوقت   ) 3(
، الذي  )زيوريخ(في نيويورك إلى بنك في      ) درسن(تكشف أن ثمن تلك الصفقة دفع نقداً، حيث حول من بنك            

 ) 50-49أدلة على العالقات اإليرانية، ص: جبريل، حسن . (يملكه يهودا بلوم

 .44تطور العالقات اإليرانية اإلسرائيلية، ص: هران، جمال ز) 4(

تم لقاء من اللقاءات الكثيرة، التي جرت للتحضير؛ لعملية توريد األسلحة في مدينة فرانكفورت، وبالتحديـد                ) 5(
أوليفـر  : في فندق كونتننتال، قرب محطة القطارات الرئيسة، واألشخاص الذين حضروا تلك اللقاءات هـم               

) إسـرائيل (ومستشار رئيس وزراء ) Gorbanevar(، وتاجر السالح جوربانيفار )Oliver North(نورث 
لمكافحة اإلرهاب، وممثل عن طهران، ذو صلة بتأجير السالح، وكان ذلك فـي شـهر               ) Amiram(اميرام  
 ).19صفقة األسلحة المشبوهة، ص: روث، يوجين . (1986عام) فبراير(شباط 

 .53يات الفضيحة اإليرانية، صيوم: البرازي، تمام ) 6(
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إذا كانت أحداث سقوط الشاه وأزمة الرهائن األمريكية واحتالل أفغانستان من ختاماً، 
قبل السوفييت، قد أسست لمبدأ جديد في السياسة األمريكية في الشرق األوسط، بالعدول عن 

ى القوى المحلية واالعتماد على القوى الذاتية األمريكية والتدخل المباشر عند االعتماد عل
 الحاجة، فإن أحداث الحرب اإليرانية العراقية أوجدت توازناً للمنطقة من وجهة النظر األمريكية

: إحداهما انشقت عن الوالء األمريكي، واألخرى : ، كونها أنهت قوتين )االحتواء المزدوج(
  .لسياسة السوفيتية، وخدمت المصالح األمريكيةسعت تجاه ا
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  الخاتمة
  

وخلصت إلى نتائج ، )م1981-1945(تناولت الباحثة السياسة األمريكية تجاه إيران 
  : وتوصيات عدة أهمها 

  : أهم النتائج : أوالً 
 .برز التواجد األمريكي الفعلي في إيران بعد الحرب العالمية الثانية - 1

إلى توجه إيران نحو ،  في إيران بعد انتهاء الحرب العالمية الثانيةأتاح التوسع السوفيتي - 2
 .الواليات المتحدة األمريكيةالمعسكر الغربي بقيادة 

وشكلت البعثات ، سعت اإلدارة األمريكية منذ انتهاء الحرب؛ للهيمنة على إيران - 3
 .الدبلوماسية والعسكرية أساس لها

لسيطرة على إيران بعد تدخل جهاز االستخبارات  من االواليات المتحدة األمريكيةتمكنت  - 4
ومنذ ذلك الوقت نجحت السياسة األمريكية في ، األمريكية في عملية إسقاط حكومة مصدق

 .السيطرة على إيران

الواليات وتجهيزه وإعداده وتدريبه إلى ، )السافاك( يرجع نشأة جهاز المخابرات اإليرانية - 5
 .نطقة وعمالئها في المالمتحدة األمريكية

 .لالهتمام بالمنطقة، كان النفط اإليراني أهم المحاور التي دعت السياسة األمريكية - 6

حيث قاما بإرساء ، ديكسون إلى عهد الرئيس جونسون وكينيرجع أساس نشأة مبدأ ني - 7
 .للواليات المتحدة األمريكيةدعائمه منذ إدارتهما 

 .ن مبدأ نيكسونيعد االنسحاب البريطاني من المنطقة من أهم أسباب إعال - 8

لسياسة وشكلت إيران الدعامة األقوى ل، اعتمد مبدأ نيكسون على كل من إيران والسعودية - 9
 .األمريكية

حيث تمكنت إيران من خالله أن تصبح أقوى ، قام مبدأ نيكسون على أساس تسليح إيران - 10
لى وفاقت المصروفات العسكرية اإليرانية التسليح العسكري ع، دول المنطقة عسكرياً

 .المستوى العالمي

، الواليات المتحدة األمريكيةشكلت مرحلة السبعينات العالقة بين إيران ودول الخليج و - 11
 .حيث صاغتها السياسة األمريكية على أساس؛ ضمان الوصول لمنابع النفط

وما تالها من حظر للنفط العربي؛ ، )إسرائيل(ساهمت الحروب التي قامت بين العرب و - 12
 . اإليراني على سوق النفطإلى سيطرة الشاه
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 سقوط نظام الشاه عن انتهاء مبدأ نيكسون؛ لذلك أعلن كارتر عن مبدأه الذي اعتمد أسفر - 13
 .على قوات االنتشار

أدت قضية احتجاز الرهائن األمريكية إلى كشف ضعف اإلدارة األمريكية في مخططاتها  - 14
 جديدة أمام الرئيس كما أدت إلى إخفاق الرئيس كارتر في الفوز برئاسة، العسكرية

 .األمريكي رونالد ريغان

خططت اإلدارة األمريكية لقيام الحرب العراقية اإليرانية بعد سقوط الشاه؛ للقضاء على  - 15
وعلى النظام العراقي الموالي ، القوة العسكرية اإليرانية التي بنتها في المرحلة السابقة

 .لالتحاد السوفيتي

  
  :التوصيات : ثانيا 

امعات الفلسطينية قسماً خاصاً لدراسة السياسات الدولية، السيما األمريكية ألنها أن تولي الج - 1
  .دولة مركزية تحكمت في السياسة الدولية

أن تهتم المكتبات الفلسطينية، بتغطية العجز في مواضيع المكتبة، السيما التي تختص  - 2
 .بالسياسة األمريكية وإيران

 التي تختص بالسياسة الدولية، السيما إنشاء مراكز متخصصة لترجمة ونشر الكتب - 3
 .األمريكية

تعميم الدراسات العلمية ذات الصلة على جميع الوزارات والدوائر الحكومية الرسمية؛  - 4
 .لالستفادة منها في صنع القرار

 .التي تُعنى بالسياسة األمريكية تجاه إيران والشرق األوسط األكاديمية، العلمية المؤتمرات أعداد - 5

راسة الموقف األمريكي بناء على المعطيات االقتصادية لالقتصاد األمريكي، وبلورة دالقيام ب - 6
 .القرار على أساسه

إعطاء النفط العربي دور أكبر في السياسة والقرار الدولي، وتوحيد الجهود ليشكل ضرورة  - 7
 .عنصراً ضاغطاً في السياسة الدولية
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  قـــالمالح
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  :الوثائق : أوالً 
  )1(رقم ملحق 

  )1( )مبدأ ترومان(وثيقة 

  

                                                        
(1)http://www.trumanlibrary.org/whistlestop/study_collections/doctrine/large/document

s/pdfs/6-10. pdf#zoom=100 
 

http://www.trumanlibrary.org/whistlestop/study_collections/doctrine/large/document
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  )2(ملحق رقم 
  م1949 يناير عام20في ) ترومان(س الفقرة من نص خطاب الرئي

  )1(عن النقطة الرابعة
  
يجب علينا مباشرة برنامج جديد جرئ؛ لجعل فوائد تقدمنا العلمي وتطورنا الصناعي متاحة من "

ها، إن أكثر من نصف سكان العالم يعيشون ونمو) غير المتطورة(أجل تحسين المناطق النامية
في أحوال تقترب من الفقر والبؤس، وطعامهم غير مناسب، وهم ضحايا األمراض، ومعيشتهم 

  . االقتصادية بدائية وراكدة، وإن فقرهم هو إعاقة وتهديد لهم وللمناطق األكثر ازدهاراً
  . . . رفع المعاناة عن هؤالء الناسوألول مرة في التاريخ، تمتلك اإلنسانية المعرفة والمهارة ل

وفقط بإعانتها ألقل أعضائها حظاً إلعانة نفسه، وبالتالي تستطيع العائلة اإلنسانية أن تحقق الحياة 
  . المحترمة والمقنعة التي هي حق لجميع الشعوب

 والديمقراطية وحدها تستطيع توفير القوة الحيوية إلثارة شعوب العالم في عمل اقتصادي، ليس
فقط ضد مضطهديهم من بني اإلنسان، ولكن أيضاً ضد األعداء القدامى الجوع والبؤس 

  ...".والقنوط

                                                        
 . 778األمريكيون التجربة الديمقراطية، ص. : بورستن، دانيل جي) 1(
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  )3(ملحق رقم 
  ) ترومان(إلى مصدق، كمرفق لرسالته ) ترومان(نص الرسالة المقترحة من الرئيس 

  م، في جهوده للمساعدة في حل1952عام) أغسطس( آب 21إلى تشرشل في 
  )1(ي قضية النفط اإليران

 
The following was the text of a proposed message from President Truman 
to Mossadeq, as an annex of his message to Churchill of 21 August 1952, 
in his effort to help resolve the Iranian oil question.  
Text of my message to Mossadeq.  
“Mr. Churchill has consulted me on the proposals that he is communicating 
to you in an effort to secure a settlement of the oil question. My 
Government has had an earnest and continuing interest in the efforts to 
bring about a resumption of the flow of Iranian oil to world markets and it 
is my belief that the present proposals offer a splendid opportunity for the 
parties to resolve their difficulties. I believe that the proposed course of 
British action is one which fairly meets your problems and on behalf of this 
Government I am glad to urge you to give it the most sympathetic 
consideration.”  
“The interest of the United States is solely that of standing ready to assist in 
this matter if such assistance is desired by the parties. I wish to assure you 
that if agreement is reached on the present proposals, this Government is 
prepared to assist you in your current financial difficulties, if you so desire, 
and will for this purpose make an immediate grant of $10,000,000 available 
to your Government.” 
“It is my sincere hope that a basis can now be found which will permit a 
renewal of oil operations in Iran and afford an opportunity for bringing 
about improvement of conditions of the Iranian people through the 
programs of development for which we all so devoutly hope.”  
If the above would be acceptable I should think you would wish to place a 
cross reference in your message to your consultation with me and our 
agreement. Specifically, I should think Paragraph 2(c) which speaks of 
United States assistance should be worded to indicate that I had informed 
you of our willingness to provide such a grant. I hope in drafting your 
message you will consider the other points I have made above and wish to 
assure you that any drafting suggestions on my part for your message are 
due entirely to my conviction of the urgent need for arriving speedily at an 
agreement acceptable to the Iranians and satisfactory to you.  

                                                        
(1) Sand,G. W. (editor) : Defending the West , P. 235- 236. 
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If the points I have made are agreeable to you, it might be possible to put 
forward the proposals in terms of such a formula as the following :  
1. Submission to the International Court of Justice of the question of the 
compensation to be paid in respect of the nationalization of the enterprise 
of the Anglo-Iranian Oil Company in Iran, having regard to the legal 
position of the parties existing at the time of nationalization and to all the 
claims and counterclaims of both parties.  
2. The appointment of suitable representatives of both parties to negotiate 
arrangements for resuming the flow of oil from Iran to world markets. As a 
first step, HMG are prepared to seek appropriate arrangements for the 
lifting of all the oil products presently held in storage in Iran and for 
advances in respect of such oil products.  
3. Upon agreement to submit the claims of both parties to the International 
Court of Justice (a) HMG will relax restrictions on exports to Iran and on 
Iran's use of sterling, and (b) it is our understanding that the United States 
Government will make an immediate grant of $10,000,000 to the Iranian 
Government.  
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  )3(ترجمة ملحق رقم 

  
  ) ترومان(إلى مصدق، كمرفق لرسالته ) ترومان(نص الرسالة المقترحة من الرئيس 

  م، في جهوده للمساعدة في حل1952عام) أغسطس( آب 21إلى تشرشل في 
  .)1( قضية النفط اإليراني

   
  : نص رسالتي إلى مصدق

 إلى تسوية لقد استشارني السيد تشرشل بشأن المقترحات التي أرسلها إليك من أجل التوصل"
إن حكومتي لديها مصلحة جادة ومستمرة في جهودها للتوصل إلى استئناف تدفق ." لقضية النفط

النفط اإليراني إلى األسواق العالمية، ولذلك فإنه في اعتقادي أن هذه المقترحات تقدم فرصة 
ريطاني رائعة لكال الطرفين لحل الصعوبات التي يواجهونها، إنني أعتقد أن مسار العمل الب

المقترح يلبي إلى حد ما مشاكلك ونيابة عن هذه الحكومة يسرني أن أدعوكم إلعطائه النظر 
 . "األكثر تعاطفا

إن مصلحة الواليات المتحدة فقط هي أن تقف على استعداد للمساعدة في هذه المسألة في حال "
لتوصل إلى إتفاق بشأن أنه إذا تم ا: قبول هذه المساعدة من جانب الطرفين، وأود أن أؤكد لكم 

المقترحات الحالية، فإن هذه الحكومة على استعداد لمساعدتكم في الصعوبات المالية القائمة، إذا 
كنت ترغب في ذلك، وستقوم هذه الحكومة من أجل هذا الغرض بتقديم منحة فورية بــــ 

  ."متاحة لحكومتكم $ 10,000,000

ساس يسمح بتجديد العمليات النفطية في إيران، وإتاحة إنني آمل مخلصا أن يتوفر هنالك اآلن أ"
الفرصة إلحداث تحسين في ظروف الشعب اإليراني من خالل برامج التنمية التي نحن جميعا 

 . "نأملها بكل أمانة

فينبغي أن تضع إسناد ترافقي في رسالتك بخصوص التشاور معي ، وإذا قبلتم كل ما تقدم
التي تتحدث عن ) ج (2ى وجه التحديد، ينبغي أن تصاغ الفقرة واالتفاق الذي جرى بيننا، وعل

. مساعدة الواليات المتحدة؛ لإلشارة إلى أنني كنت قد أبلغتك باستعدادنا لتوفير مثل هذه المنحة
كما وآمل عند صياغتك لرسالتك أنك سوف تنظر في النقاط األخرى التي أوضحتها أعاله، وأود 

تراحات في رسالتك من جانبي نابعة من قناعتي من الحاجة أن أؤكد لكم أن أي صياغة الق
 .الملحة للتوصل بسرعة إلى اتفاق مقبول لإليرانيين ومرضية لك

                                                        
 .  ترجمة الباحثة)1(
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إذا كانت النقاط التي طرحتها هي مقبولة بالنسبة لك، فمن الممكن طرح هذه المقترحات بصيغة 
 : على النحو التالي 

لة التعويضات التي يتعين دفعها فيما يتعلق عرض النزاع على محكمة العدل الدولية في مسأ - 1
بتأميم المشاريع لشركة النفط البريطانية اإليرانية في إيران، مع مراعاة الوضع القانوني 

 .لألطراف القائمة في وقت التأميم ولجميع اإلدعاءات واإلدعاءات المضادة من كال الطرفين
ترتيبات استئناف تدفق النفط من إيران تعيين ممثلين مناسبين من كال الطرفين للتفاوض على  - 2

إلى األسواق العالمية، وكخطوة أولى، فإن حكومة صاحبة الجاللة على استعداد إليجاد ترتيبات 
 .مناسبة لرفع جميع منتجات النفط المخزنة حاليا في إيران والدفعات المالية المتعلقة بها

  : ى محكمة العدل الدولية وبناء على اتفاق لتقديم اإلدعاءات من كال الطرفين إل - 3
فإن حكومة صاحبة الجاللة ستخفف القيود المفروضة على الصادرات إلـى إيـران وعلـى                  -  أ

 .استخدام إيران للجنيه اإلسترليني

عـشرة ماليـين دوالر للحكومـة     ) 10(إن حكومة الواليات المتحدة ستقدم منحة فورية بقيمة   - ب
 . اإليرانية
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  )4(ملحق رقم 
تعاون، بين اتحاد الجمهوريات السوفيتية االشتراكية   و جوارمعاهدة صداقة وحسن

  )1( )م1978)  ديسمبر( كانون أول 5وقعت في (وجمهورية أفغانستان الديمقراطية 
  

إن اتحاد الجمهوريات السوفيتية االشتراكية وجمهورية أفغانستان الديمقراطية إذ يعيدان 
اللتين . 1931 و1921األفغانيتين لعامي _ سوفيتيينتأكيد التزامهما بمقاصد ومبادئ المعاهدتين ال

وضعتا األساس لعالقات صداقة وحسن جوار بين الشعبين السوفييتي واألفغاني واللتين تلبيان 
  .مصالحهما الوطنية األساسية

  .وإذ يرغبان في أن يعززا بكل طريقة الصداقة والتعاون الشامل بين البلدين
ات االجتماعية واالقتصادية، للشعبين السوفيتي وإذ يصممان على تطوير االنجاز

واألفغاني وصيانة أمنهما واستقاللهما، والعمل بتصميم من أجل تالحم جميع القوى المحاربة، 
  .من أجل السالم واالستقالل الوطني والديمقراطي والتقدم االجتماعي

سيا والعالم األمن في آ ووإذ يعربان عن تصميمهما الراسخ على تسهيل تقوية السالم
مساهمتهما في تطوير عالقات بين الدول وتقوية التعاون المثمر والنافع بصورة متبادلة  ووأجمع

  .في آسيا معلقين أهمية عظمى على زيادة تماسك األساس التعاقدي القانوني لعالقتهما
 عقد قررا، وإذ يعيدان تأكيد تفانيها تأكيد تفانيهما بمقاصد ومبادئ ميثاق األمم المتحدة

  : معاهدة الصداقة وحسن الجوار والتعاون الحالية واتفقا على ما يلي 
  )1(مادة 

يعلن الفريقان المتعاقدان الساميان بجدية قصوى تصميمهما على تقوية وتعميق الصداقة 
المتينة القائمة بين البلدين، وتطوير تعاون شامل بينهما على أساس المساواة، واحترام السيادة 

  .السالمة اإلقليمية وعدم تدخل الواحدة منهما في الشئون الداخلية لألخرىالوطنية و
  )2(مادة 

يبذل الفريقان المتعاقدان الساميان جهوداً لتقوية وتوسيع التعاون االقتصادي والعلمي 
وتوخياً لهذه المقاصد سينميان ويعمقان التعاون في ميادين . والتقني والمقيد لهما بصورة متبادلة

ة والنقل واالتصاالت والزراعة، واستخدام الموارد الوطنية وتطوير الصناعة المولدة الصناع
ببطاقة وفروع االقتصادية األخرى، ويقدمان المساعدة في تدريب موظفين وطنين، وفي تخطيط 
تنمية االقتصاد القومي، وسيوسع الجانبان التجارة على أساس مبادئ المساواة والمنفعة المتبادلة 

  .ة الدول األكثر رعايةومعامل

                                                        
 .189، 185قضايا العالم اإلسالمي، ص:  النبراوي، فتحية، ومهنا، محمد نصر ) (1
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  )3(مادة 
سيعزز الفريقان المتعاقدين الساميين تنمية التعاون، وتبادل الخبرة في حقول العلم 
والثقافة والفن واألدب والتعليم والخدمات الصحية والصحافة والراديو والتليفزيون والسينما 

  .والسياحة والرياضة والحقول األخرى
ون بين أجهزة سلطة الدولة والمنظمات العامة والهيئات وسيسهل الجانبان توسيع التعا

التجارية والمؤسسات الثقافية والعلمية؛ بغية التعرف بصورة أعمق على حياة شعبي البلدين، 
  .وخبرتهما في العمل وانجازاتهما

  )4(مادة 
حسن الجوار، فضال  وان الطرفين المتعاقدين الساميين عمال منهما بروح تقاليد الصداقة،

سيستشيران بعضهما ويتخذان بموافقة الجانبين إجراءات مناسبة؛ ، عن ميثاق األمم المتحدة
  .لضمان أمن واستقالل البلدين وسالمة أراضيهما

وفي مصلحة تقوية القدرة الدفاعية للفريقين المتعاقدين الساميين، سيستمران في التطوير 
  . معقودة بينهماالتعاون في الحقل العسكري على أساس اتفاقات مالئمة

  )5(مادة 
يحترم اتحاد الجمهوريات السوفيتية االشتراكية سياسة عدم االنحياز، التي تتبعها 

  .جمهورية الديمقراطية والتي هي عامل مهم للحفاظ على السالم واألمن الدوليين
سوفيتية وتحترم جمهورية أفغانستان الديمقراطية سياسة السالم، التي يتبعها اتحاد الجمهوريات ال

  .االشتراكية، وتستهدف تقوية الصداقة والتعاون مع جميع الدول والشعوب
  )6(مادة 

يعلن كل واحد من الفريقين المتعاقدين الساميين بجدية قصوى، أنه لن ينضم إلى أحالف 
عسكرية أو سواها أو يشترك في أيه تكتالت من الدول أو في أيه أعمال  إجراءات، موجهه ضد 

  .عاقد السامي اآلخرالفريق المت
  )7( مادة

سيستمر الفريقان المتعاقدان الساميان في بذل كل الجهد؛ للدفاع عن سالم الشعوب وأمنها 
وتعميق عملية تخفيف حدة التوتر الدولي، ونشرها في جميع أنحاء العالم بما في آسيا، وترجمتها 

ية القضايا الدولية موضع النزاع إلى أشكال متماسكة من التعاون المفيد بصورة متبادلة بين وتسو
  .بالوسائل السلمية

وسيعمل الجانبان بنشاط من اجل تحقيق نزع شامل وكامل للسالح بما في ذلك نزع 
  .السالح النووي تحت رقابة دولية فعالة
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  )8( مادة
يسهل الفريقان المتعاقدان الساميان تنمية التعاون بين الدول اآلسيوية، وإنشاء عالقات 

حسن جوار وثقة متبادلة بينهما، وخلق نظام أمني فعال في آسيا جهود مشتركة تبذلها سالم و
  .جميع دول القارة

  )9( مادة
يواصل الفريقان المتعاقدان الساميان كفاحهما الثابت، ضد كيد قوى العدوان، من أجل 

  . القضاء نهائيا على االستعمار والعنصرية بجميع أشكالها ومظاهرها
انبان مع بعضهما ومع دول أخرى محبة للسالم في تقييد الكفاح العادل للشعوب، وسيتعاون الج

  .من أجل حريتها واستقاللها وسيادتها وتقدمها االجتماعي
  )10( مادة

يتشاور الفريقان المتعاقدان مع بعضهما حول جميع القضايا الدولية الكبرى التي تؤثر 
  .على مصالح البلدين

  )11(مادة
المتعاقدان الساميان التزامهما بموجب المعاهدات الدولية القائمة بأال يناقضا يعلن الفريقان 

  .أحكام المعاهدة ويتعهدان بأال يعقد أيه اتفاقات دولية ال تتفق معها
  )12(مادة

تسوى المسائل التي يمكن أن تنجم بين الفريقين المتعاقدان الساميين حول تفسير أو 
  .لحالية ثنائيا بروح الصداقة والتفاهم واالحترام المتبادلينتطبيق أي نص من نصوص المعاهدة ا

  )13(مادة
تبقى المعاهدات الحالية سارية المفعول لمدة عشرين سنة، اعتباراً من اليوم الذي تصبح 
فيه نافدة، وما لم يعلن أحد الفريقين المتعاقدين الساميين، قبل انتهاء هذه المدة بستة أشهر رغبته 

هدة فإنها تبقى سارية المفعول للسنوات الخمس التالية، وهكذا دواليك إلى إن في إنهاء المعا
تعطي أحد الفريقين المتعاقدين الساميين إشعاراً خطياً، قبل انقضاء المدة الخمسية الراهنة بعزمه 

  .على إنهاء المعاهدة
  )14( مادة

شرين عاماً، من إذا أعرب أحد الفريقين المتعاقدين الساميين عن رغبته في سياق الع
سريان المعاهدة بإنهائها قبل انقضاء مدتها، فإنه سيشعر خطياً الفريق المتعاقد اآلخر، قبل ستة 
أشهر من التاريخ المنوي؛ إلنهاء المعاهدة برغبته في انتهاء المعاهدة، قبل انتهاء مدتها، ويجوز 

  .كلله اعتبار المعاهدة منتهية اعتبارا من التاريخ المحدد بذلك الش
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  )15( مادة
تبرم المعاهدة الحالية وتصبح سارية المفعول، في يوم تبادل وثائق اإلبرام، الذي سيتم 

  .في كابول
جعلت المعاهدة الحالية في نسختين كل منهما باللغتين الروسية والدارية والنسختان 

  .موثقتان بصورة متماثلة
  

  .1978) ديسمبر( كانون أول 5أنجزت في موسكو بتاريخ 
  

عن اتحاد الجمهوريات 
  السوفيتية االشتراكية

 ليونيد بريجنيف

عن جمهورية أفغانستان  
  الديمقراطية

 محمد تاراكي
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  )5(ملحق رقم 
  اإلدانة العالمية للتدخل السوفيتي في أفغانستان
  )1(نص مشروع قرار مجلس األمن حول أفغانستان

  ) :1980) يناير(انون ثاني  ك7الذي جرى نقضه من قبل االتحاد السوفيتي في (
 فيما يلي نص قرار مجلس األمن الدولي حول أفغانستان الداعي إلى –األمم المتحدة 

) يناير(انسحاب القوات األجنبية، والذي نقضه االتحاد السوفيتي بتاريخ السابع من كانون ثاني 
1980.  

م، 1980) يناير( ثاني إن مجلس األمن بعد أن نظر في الرسالة المؤرخة الثالثة من كانون
  ).2 و1اإلضافتين  و13724/س(الموجهة إلى رئيس مجلس األمن 

وإذ يعيد تأكيد حق الشعوب بتقرير مستقبلها بصورة متحررة من على السالم واألمن 
و إذ يشعر بقلق شديد إزاء التطورات األخيرة في أفغانستان وتأثيرها التدخل الخارجي بما .الدوليين

  .اختيار شكل الحكم الخاص بهافي ذلك الحق ب
تأثيرها التدخل الخارجي بما  ووإذ يشعر بقلق شديد إزاء التطورات األخيرة في أفغانستان،

  .في ذلك الحق باختيار شكل الحكم الخاص بها
وإذ يعي التزامات الدول األعضاء، باالمتناع في عالقاتها الدولية عن التهديد بالقوة، 

إلقليمية واالستقالل السياسي، ألية دولة أو أية صورة أخرى ال تتمشى مع واستخدامها ضد السالمة ا
  . غايات األمم المتحدة

يعيد مجدداً تأكيد قناعته بأن صيانة سيادة كل دولة  سالمة أراضيها واستقاللها السياسي، هو  - 1
كان أي انتهاك له ألي عذر ، مبدأ أساسي من مبادئ أساسي ميثاق األمم المتحدة الذي سيكون

 .أهدافه ومناقضا لغاياته

 .يتأسى بشدة للتدخل المسلح األخير في أفغانستان، الذي ال يتمشى مع ذلك المبدأ - 2

يؤكد إن سيادة أفغانستان، وسالمة أراضيها واستقاللها السياسي، ووضعها كدولة غير منحازة  - 3
 .يحب أن تحترم احتراماً كامالً

جميع القوات األجنبية من أفغانستان؛ لتمكين يدعو إلى االنسحاب العاجل وغير المشروط ل - 4
السياسية واالجتماعية  وشعبها من تقرير شكل الحكم الخاص به، واختيار أنظمته االقتصادية

 .هو متحرر من التدخل أو اإلكراه والتقييدات الخارجية من أي نوع كان

 .ضون أسبوعينيطلب من األمين العام أن يقدم تقريراً، عن التقدم نحو تنفيذ هذا في غ - 5

  .يقرر البقاء في حالة متابعة لهذه القضية - 6

                                                        
 .190 -189قضايا العالم اإلسالمي، ص:  النبراوي، فتحية، ومهنا، محمد نصر ) 1(



 -306-

  )6(ملحق رقم 
  )1(1980) يناير( كانون ثاني 14نص قرار الجمعية العمومية لألمم المتحدة بتاريخ 

  
 كانون 9المؤرخ في ) 1989 (462 بقرار األمن إذ تحيط علماً ...إن الجمعية العمومية

 عقد دورة استثنائية طارئة للجمعية العامة لبحث المسألة م، الذي يدعو إلي1980) يناير (ثانٍ
   ) (الواردة في الوثيقة 

ما يترتب عليها من  و شديد القلق إزاء التطورات األخيرة في أفغانستان،وإذ يساورها
  .األمن الدوليين وآثار على السلم

ا واختيار  حق جميع الشعوب غير القابل للتصرف فيه بتقرير مستقبلهوإذ تؤكد من جديد
  .شكل حكمها دون تدخل خارجي
 التزام جميع الدول، باالمتناع في عالقتها الدولية عن التهديد وإذ تضع في اعتبارها

بالقوة أو استعمالها، ضد سيادة أي دولة وسالمتها اإلقليمية واستقاللها السياسي، أو بأي طريقة 
  .أخرى ال تتفق مع مقاصد ومبادئ ميثاق األمم المتحدة

 إلى االنتهاء الفوري للتدخل األجنبي المسلح في أفغانستان، إذ تدرك الحاجة الملحةو
  .حتى يتسنى لشعبها أن يقرر مصيره، دون تدخل أو قصر خارجيين

  . تدفق الالجئين الكبير من أفغانستانوإذ تالحظ مع بالغ القلق
ل في الشئون  إلى قراراتها بشأن تعزيز األمن الدولي، وعدم جواز التدخوإذ تشير

وبشأن مبادئ القانون الدولي فيما يتعلق ويتصل . الداخلية للدول، وحماية استقاللها وسيادتها
  .بالعالقات الودية، والتعاون بين الدول وفقا لميثاق األمم المتحدة

 إزاء التصاعد الخطير في التوتر، واشتداد التنافس وزيادة وإذ تعرب عن بالغ قلقها
ل في الشؤون الداخلية للدول؛ مما يضر بمصالح جميع الدول والسيما بلدان اللجوء إلى التدخ

  .عدم االنحياز
 مقاصد ومبادئ الميثاق والمسئولية الملقاة على عانق الجمعية وإذ تضع في اعتبارها

 3الموافق ) 5-د( ألف 377العامة بموجب األحكام ذات الصلة بالميثاق وبقرار الجمعية العامة 
  .1950) نوفمبر(تشرين ثاني 

 أن احترام سيادة كل دولة  وسالمتها اإلقليمية واستقاللها السياسي هو مبدأ تؤكد من جديد - 1
بأية درعية على اإلطالق مع ، أساسي من مبادئ ميثاق األمم المتحدة يتنافى أي انتهاك له

 .مقاصده وأهداف الميثاق

                                                        
 .192، 190قضايا العالم اإلسالمي، ص:  النبراوي، فتحية، ومهنا، محمد نصر ) 1(
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 . والذي يتنافى مع ذلك المبدأ، التدخل المسلح الذي حدث مؤخرا في أفغانستانتشجب بقوة - 2

 جميع الدول أن تحترم سيادة أفغانستان وسالمتها اإلقليمية واستقاللها السياسي وطابع تناشد - 3
 .وأن تمتنع عن أي تدخل في الشؤون الداخلية لذلك البلد، االنحياز الذي تتصف به

غانستان من اجل  إلى االنسحاب الفوري غير المشروط والكامل للقوات األجنبية من أفتدعو - 4
تمكين شعبها من تقرير شكل حكمه واختيار نظمه االقتصادية والسياسية واالجتماعية دون 

 .أي تدخل أو تخريب أو قصر أو ضغط خارجي من أي نوع من األنواع

 جميع األطراف المعينة على أن تسهم بسرعة ووفقا لمقاصد ومبادئ الميثاق في تهيئة تحث - 5
 .لالجئين األفغان طوعا إلي ديارهمالظروف الالزمة لعودة ا

 جميع الدول والمنظمات الوطنية والدولية أن تقدم مساعدات اإلغاثة اإلنسانية بغية تناشد - 6
التخفيف من محنة الالجئين األفغان وذلك بالتنسيق مع مفوض األمم المتحدة السامي لشئون 

 .الالجئين

، من على علم بصورة فورية متزامنة األمين العام أن يبقى الدول األعضاء ومجلس األترجو - 7
 .بالتقدم المحرر صوب تنفيذ هذا القرار

 هذا تنفيذ في تساعد أن يمكن التي والوسائل الطريق في ينظر أن األمن مجلس إلى تطلب - 8
   .القرار
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  )7(ملحق رقم 
  )1(1980عناصر قوة االنتشار السريع عام 

رعية لقوى ونقل القوة التابعة للجنة الخدمات كما ورد في شهادة الجنرال كيلي أمام اللجنة الف(
  )1980) مارس(  آذار9العسكرية في مجلس الشيوخ في 

، ال تملك قوات مفروزة لهذه الغاية بشكل دائم، في تنظيمها الحالي، قوة االنتشار السريع
 وتتمتع -)ق ع م أ س( قوة العمل المشتركة لالنتشار السريع –لكنها تملك قيادة أركان 

وهذه الوحدات . وحدات منتخبة من أسلحة الجيش والبحرية والمارينز والجو) سحب(وقبحق
حسبما تمليه ) تشكيالت قوى(من ) ق ع م أ س(لقوات قتالية يمكن جمعها بواسطة) خزانا(تشكل

  .الطوارئ وبين يمكن تخصيصها لقوة االنتشار هناك
  : الجيش 

 . ألف16 الشمالية تضم كارولينا، قاعدة براغ،  المحمول جوا82الفريق  −

 .16500كنتاكي تضم -فورت كامبل) الهجوم الجوي( المحمولة جوا 101الفريق  −

 .17500جورجيا تضم ، فورت ستيوارت) المؤللة(العشرون  وفريق المشاة الرابعة −

 .والية واشنطن، فوالت لويس، فريق المشاة التاسعة −

 .فورت هورد، كتيبة  فرسان القتال الجوي السادسة −

 .كنتاكي- فورت نوكس194كتيبة المدرعة ال −

 .تكساس، فورت بلس، كتيبة المدفعية المضادة الحادية عشرة −

 .مجموعة القوات الخاصة الخامسة −

  .كتيبتان من الجوالة −
 

  : سالح الجو

والية ، قاعدة كانون الدوية)111-طائرات ف(الجناح القتالي التكتيكي السابع والعشرون −
 .نيومكسيكو

والية ، قاعدة هولدمان الجوية)15-طائرات ف(األربعون ولي التكتيكي التاسعالجناح القتا −
 .نيومكسيكو

 .والية جورجيا، قاعدة مودي الجوية) 4طائرات ف (347الجناح القتالي التكتيكي  −

 .والية كارولينا الجنوبية–قاعدة ميرتل بيتش ) 10-طائرات أ(354الجناح القتالي التكتيكي  −

 .والية لويزيانا-قاعد انجلند الجوية)7-طائرات أ (23تيكي الجناح القتالي التك −

                                                        
 .196-195الصراع على الخليج العربي، ص: لنعيمي، عبد الرحمن محمد ا) 1(
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 ). اواكس3 -طائرات إي(552جناح االنذار والسيطرة المحمولة جوا  −

طائرات ، ه 52 -طائرات ب(الخمسون و الفرية الجوية السابعة-قوة النقل اإلستراتيجية −
 .نيفادا، ةقاعدة مينوت الجوي)س-ويو71-وطاثرات االستطالع سي، 135-الصهريج كسي

-وسي-141-وسي، أ5-طائرات سي(أسراب نختارة من قيادة النقل الجوي العسكري  −
130.( 

  
  : )المارينز(مشاة البحرية 

تضم . جناح مارينز جوي وعناصر إسناد، قوة مارينز كاملة تتألف من فرقة مارينز −
16500. 

المعدات الثقيلة (ية كاليفورنيا وال،  بالمز29قاعدة المارينز ، كتيبة المارينز البرمائية السابعة −
 ). سفن شحن للتوضيع المسبق في المحيط الهندي7لهذه الوحدة مخزونة في 

  
 : البحرية 

 5-3كل مجموعة تتألف من حاملة طائرات إضافة إلى (ثالث مجموعات حاملة طائرات  −
 ).طرادات ومدمرات وفرقاطات

ات هجومية وسفن هجومية  ثالث مجموعات برمائية جاهزة تتألف من حامالت حوام −
 .وزوارق ابرار أخرى، وسفن ابرار دبابات، برمائية
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  :ول االجد: ثانياً 
  )8(ملحق رقم 

  
U.S. Technical Aid to Iran, 1951-56 (millions of dollars)  )1(  

  
Fiscal Year Aid 

1951 1.3 
1952 23.6 
1953 23.2 
1954 84.8 
1955 75.5 
1956 73.3 

                                                        
(1)Kamrava, Mehran : The Political History of Modern Iran, P. 67.  
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  )8(لحق رقم مترجمة 
)2( )1( )بماليين الدوالرات (1956-1951، المساعدات األمريكية إليران  

 
 السنة المالية المساعدات

1.3 1951 
23.6 1952 
23.2 1953 
84.8 1954 

 

                                                        
(1)Kamrava, Mehran : The Political History of Modern Iran, P. 67.  

  الباحثة ترجمة(2) 
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  )9(ملحق رقم 
 )1(اإلنفاق اإليراني والعراقي على التسلح ووارداتهما من األسلحة

  )بماليين الدوالرات( )1969-1978(
  

 الواردات من األسلحة إجمالي اإلنفاق الدفاعي

 العراق إيران العراق إيران السنة
1969 1828 826 220 70 
1970 2045 822 160 50 
1971 2505 857 320 40 
1972 3093 977 525 140 
1973 3729 1304 525 625 
1974 6303 1686 1000 625 
1975 8646 1738 1200 675 
1976 9521 1837 2100 1000 
1977 8747 2007 2400 1500 
1978 10598 2136 2100 1500 

                                                        
 .92ص الخليج، حراس.: أ مايكل بالمر،) 1(
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  )10(ملحق رقم 
  )1(أفراد السفارة األمريكية في إيران

 العدد المسمى م

 90 وزارة الخارجية  - 1

 15 وكالة المعلومات األمريكية  - 2

 14 حراس البحرية  - 3

 45 مكتب الملحق العسكري  - 4

 1 األسطول  - 5

 2 نبيةوكالة الزراعة األج  - 6

 1 وزارة التجارة  - 7

 3 إدارة مكافحة المخدرات  - 8

 3 جهاز العائدات الداخلية  - 9

 11 وكالة الطرق الفدرالية  - 10

 185 المجموع 

                                                        
 .197 -196ص المتحدة، الواليات سياسة : وإيران ألثيوبيا والتقييم المسح بعثة تقرير) 1(
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  )11(ملحق رقم 

 )1(1977البعثة العسكرية األمريكية في إيران عام 

 العدد الوحدة م

 109 قسم الجيش  .1

 34 قسم البحرية  .2

 66 قسم سالح الطيران  .3

 209 لمجموعا 

  
  )12(ملحق رقم 

  )2(فرق المساعدة الميدانية البحرية
 العدد الوحدة .م

 255 الجيش  .1

 136 األسطول  .2

 321 سالح الطيران  .3

 151 فعاليات المساندة  .4

 863 المجموع 

  
  
  
  
  
  

                                                        
 .198ص المتحدة، الواليات سياسة : وإيران ألثيوبيا والتقييم المسح بعثة تقرير) 1(

 .199ص المتحدة، الواليات سياسة : وإيران ألثيوبيا والتقييم المسح بعثة تقرير) 2(
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  )13(ملحق رقم 
  )1(المؤسسات األمريكية العاملة بعقود في إيران وعدد األفراد التابعين لها

  1975عام) أكتوبر(ن ثانٍ تشري
 عدد األفراد مجال تخصصها الشركة م

 3 الكترونيات الطائرات AAIمؤسسة   .1

 10 صيانة طائرات اوغسطابل  .2

 13 صيانة محركات الطائرات مؤسسة أفوك  .3

 1,423 للتدريب على الطيران بيل هليوكبتر العالمية  .4

 7 إدارة البرامج بوزالن وهاملتون  .5

 35 ترميم الدبابات يورك-بون ميكلوهلين  .6

 16 إنشاء أحواض السفن براون وروت  .7

 1 طائرات شركة طائرات سسنا  .8

 4 اتصاالت الكترونية كولينز راديو  .9

 1 صيانة أسلحة اميرسون الكتريك  .10

 264 أجهزة كمبيوتر مؤسسة علوم الكمبيوتر  .11

 1 الكترونيات شركة ابسكو  .12

 11 صواريخ جنرال ديناميكس  .13

 15 محركات وأسلحة كتريكجنرال ال  .14

 3 صيانة محركات طائرات اليسون/جنرال موتورز  .15

 19 صيانة طائرات مؤسسة جرامان ايروسبيس  .16

 1 الكترونيات مؤسسة هازلتاين  .17

 7 الكترونيات وذخيرة طائرات هوزايركرافت  .18

19.  ITT 4 اتصاالت الكترونية 

 85 اتصاالت شركة المنتجات الفنية الدولية  .20

 7 الكترونيات يكمؤسسة أت  .21

 3 صيانة طائرات مؤسسة كامان ايروسبيس  .22

 7 الكترونيات ليتون  .23

                                                        
 .206 ،205ص المتحدة، الواليات سياسة : وإيران ألثيوبيا والتقييم حالمس بعثة تقرير) 1(
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 123 صيانة طائرات لوكهيد  .24

 160 صيانة طائرات مؤسسة لوجستيك ساربورت  .25

 4 الكترونيات ماريتا-مارتن  .26

 41 صيانة طائرات كماكدونال دوغالس  .27

 29 صواريخ وصيانة طائرات نورثروب  .28

 5 االتاتص اتصاالت بيج  .29

 35 الكترونيات فورد-فيلكو  .30

 4 صيانة محركات الطائرات وتني-برات  .31

 126 صواريخ رايثون  .32

 7 الكترونيات RCAمؤسسة   .33

34.  SDC 4 تدريب دفاع جوي 

 1 الكترونيات شركة سنجر  .35

 107 منشآت ـ أحواض سفن ستان ويك  .36

 3 الكترونيات مؤسسة سلفانيا  .37

 2 تسليح تكساس السترومينتس  .38

 140 الكترونيات يستنج هاوسو  .39

 2,728  المجموع 
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  ) 14(ملحق رقم 
  )1(م1978جدول القوة العسكرية اإليرانية عام

  
  )15(ملحق رقم 

  )2(م1978 األسلحة العسكرية اإليرانية عامجدول

 "تشيفتين"دبابة  النوع
   دبابة نوع

 )48-م( )47-م(
  دبابة نوع

 )160-م(
  دبابة استطالع خفيفة 

 "سكوربيون"بريطانية الصنع طراز 
  ناقلة جنود مدرعة 

 ميركية وسوفيتيةأ
 مدافع ميدان

  825 250 460 400 760 العدد

  

                                                        
 .173ص اإليرانية، للثورة اإلستراتيجية النتائج : محمود عزمي،) 1(

 .173ص اإليرانية، للثورة اإلستراتيجية النتائج : محمود عزمي،) 2(

 مضادة للطائرات" هوك"كتائب صواريخ  ألوية مستقلة فرقة مشاة فرقة مدرعة عدد الجنود

285,000 3 3 
1  

 مدرع
1  

 مشاة
1  

 محمول جواً
1  

 4 قوات خاصة
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  )16(ملحق رقم 
  )1(المئوية لمصروفات الدفاع قياساً بالدخل القوميالنسبة 

 1977 1976 1975 1974 الدولة

 10.9 12.0 17.4 14.0 إيران

 5.7 5.5 9.0 3.7 تركيا

 4.6 5.5 7.2 8.4 باكستان

                                                        
 .31ص اإلستراتيجية، األبعاد : الهيثم األيوبي،) 1(
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  )17(ملحق رقم 
  )1()مليار دوالر(مصروفات الدفاع 

 المجموع 1978 1977 1976 1975 الدولة

 36.136 9.942 7.894 9.500 8.800 إيران

 9.938 2.286 2.652 2.800 2.200 تركيا

 3.258 .938 .808 .807 .725 باكستان

  

                                                        
 .31ص اإلستراتيجية، األبعاد : ثمالهي األيوبي،) 1(
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  )18(ملحق رقم 
  )1()الصينحاد السوفيتي وأوروبا الشرقية وما عدا االت( حاجة العالم للطاقة

  1985 و1920بين عامي 

 %ويةكهرباء نو %كهرباء هيدروكلين %الغاز الطبيعي %نفط  %الفحم السنة

1920 86 9 2 3 - 

1925 81 14 3 3 - 

1930 75 17 5 3 - 

1935 70 21 5 4 - 

1940 69 21 6 4 - 

1945 60 25 10 5 - 

1950 52 32 10 6 - 

1955 44 37 13 6 - 
1960 36 41 16 7 0.03 
1965 30 46 17 7 0.2 
1970 22 53 18 6 1 
1971 21 54 18 6 1 
1975 18 55 18 6 3 
1980 15 55 17 6 7 
1985 14 54 16 6 10 

  

                                                        
 .39-38ص جولة في السياسة، : آخرونو، حسن براهيم اإل)(1
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  )19( ملحق رقم
  )1(بماليين األطنان) 1981-1950( إنتاج النفط في بلدان األوبك في األعوام 

 1981 1980 1980 1978 1977 1976 1975 1974 1973 1970 1960 1950 الدولة
  االحتياطات المؤكدة

 1980في نهاية 

 1040 40.0 51.5 55.4 58.8 47.3 45.3 44.9 48.7 49.6 47.2 8.6 - الجزائر

 2604 115.0 112.9 117.0 115.7 116.4 119.5 122.1 155.8 175.8 194.3 49.4 77.9 فنزويال

 62 8.0 8.8 10.1 10.6 11.2 11.4 11.3 10.2 7.6 5.4 0.8 - جابون

 1276 79.0 78.5 79.1 82.4 83.2 73.9 64.1 68.0 66.2 42.3 20.8 6.7 اندونيسيا

 4025 44.0 130.0 170.4 128.9 110.9 98.4 111.2 96.9 99.5 76.4 47.5 6.6 العراق

 7931 65.0 76.6 152.2 260.8 276.4 288.7 268.0 301.2 292.8 191.3 53.5 32.3 إيران

 22946 490.0 496.4 473.1 422.0 453.1 420.8 352.4 422.7 377.8 188.4 64.5 26.6 السعودية

 473 19.5 22.8 25.1 23.4 21.4 23.6 21.1 25.0 27.5 17.4 .8.2 1.6 قطر

 9320 58.0 81.4 124.7 108.9 94.3 99.4 105.2 128.6 151.8 150.6 84.4 17.1 الكويت

 3037 55.0 85.9 102.5 96.2 100.1 92.3 71.5 73.4 104.8 159.7 - - ليبيا

 2258 68.0 101.7 114.3 94.0 104.3 100.9 88.3 111.6 101.8 54.2 0.8 - نيجيريا

 4054 73.5 92.6 90.9 89.5 95.2 93.2 80.4 81.2 74.2 37.2 - - اإلمارات

 153 10.2 10.8 10.8 9.7 8.6 9.4 8.2 9.0 1.6 0.1 0.3 0.3 اإلكوادور

 59179 1125 1340 1524 1501 1522 1477 1350 1532 1540 1165 439 169 إجمالي األوبك

 88300 2859 3059 3220 3087 3056 3025 2822 2647 2793 2270 1052 520 العالم كله

  حصة األوبك 
 في اإلنتاج العالمي

32.5 41.7 51.3 55.1 57.9 47.8 48.8 50.3 48.6 47.3 43.8 39.4 67.0 

  

                                                        
 .141ص األوبك، : و.، راندجيكيان) 1(
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  )20( ملحق رقم
  )1( )التسليم على المركب بماليين الدوالرت( 1980-1973صادرات بلدان األوبك في األعوام 

 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 
 12410 8198 6348 5932 5332 4699 4688 1906 الجزائر

 18773 14317 9126 9548 9299 8800 11070 4679 فنزوال

 1892 1476 1307 1246 1136 942 979 290 جابون

 21432 15590 11643 10853 8547 7103 7426 3211 أندونيسيا

 26352 21502 11008 9651 9271 8297 6603 1974 العراق

 13465 19872 22430 24245 23499 20212 21572 6204 إيران

 102503 57616 40716 43465 38287 29671 35566 9087 السعودية

 5648 3768 2367 2102 2209 1809 2016 710 قطر

 19956 18242 19422 9754 9845 9184 10852 3821 الكويت

 22579 15236 9907 11423 9561 6837 8265 4017 ليبيا

 26737 17823 9483 11838 10566 7993 9194 3466 نيجيريا

 20703 13652 9050 9512 8547 6878 6392 1801 اإلمارات

 2394 2172 1494 1436 1258 897 1124 532 إكوادور

 294844 209464 145301 138167 137357 113325 125744 41698 اإلجمالي

  

                                                        
 .144ص األوبك، : و.، راندجيكيان) 1(
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 )21( ملحق رقم
  )1( من النفط الخام من دول األوبكالواليات المتحدة األمريكيةمستورادات 

 المصدر

  النفط الخام المستورد
) بآالف البراميل(

) يونيو(حزيران 
 م1973عام

  النفط الخام المستورد
) سبتمبر(أيلول ) بآالف البراميل(

 م1973عام

 16657 16980 فنزويال

 1468 1144 اإلكوادور

 18744 12566 السعودية

 1082 1180 دولة اإلمارات العربية

 6258 4435 ليبيا

 6024 8705 اندونيسيا

 4739 4549 الجزائر

 13201 12512 نيجيريا

 6835 7243 إيران

 1335 21930 الكويت

 777 - قطر

 77120 91244 المجموع

                                                        
 .147أمريكيا والنفط، ص: سمير اعتمدت الباحثة في األرقام  الواردة في الجدول من كتاب كنعاني، ) 1(
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  )22( ملحق رقم
  )1(أعضاء األوبك  من النفط الخام من الدول العربيةةالواليات المتحدة األمريكيمستورادات 

 المصدر

  النفط الخام المستورد
حزيران ) بآالف البراميل(

 م1973عام) يونيو(

  النفط الخام المستورد
  ) سبتمبر(أيلول ) بآالف البراميل(

 م1973 عام

 18744 12566 السعودية

 1082 1180 دولة اإلمارات العربية

 6258 4435 ليبيا

 4739 4549 الجزائر

 1335 21930 الكويت

 777 - قطر

 32158 44660 المجموع

                                                        
 .147أمريكياً والنفط، ص: ، سمير مدت الباحثة في األرقام  الواردة في الجدول من كتاب كنعانياعت) 1(
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  )23( ملحق رقم
  م1973 من النفط الخام عامالواليات المتحدة األمريكيةمستورادات 

 )1()بآالف البراميل(

 
  مجمل

 االستيراد
 النسبة المئوية الدول العربية النسبة المئوية دول األوبك

 )يونيو(حزيران 
 1973عام

107932 91244 84.5% 44660 41.3% 

 )سبتمبر(أيلول 
 1973عام

116316 77120 66.3 32158 27.6% 

 

                                                        
 .إعداد الباحثة) 1(



 -326-

  :الخرائط : ثالثاً 
  )24(ملحق رقم 

   )1(موقع إيران الجغرافي االستراتيجي
  

 

                                                        
 .40إيران ماضيها وحاضرها، ص: ولبر، دونالد ) 1(
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   )25(ملحق رقم 
  )1(مظاهر السطح في إيران

  

 

                                                        
 .305تاريخ العراق إيران، ص: سليم، أحمد أمين ) 1(
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  )26(ملحق رقم 
  )1(مظاهر السطح في إيران

  

  

                                                        
 .307تاريخ العراق إيران، ص: سليم، أحمد أمين ) 1(
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  )27(رقم ملحق 
  )1 (م1966الكثافة السكانية في إيران عام

  

  

                                                        
 .352، ص5الموسوعة الجغرافية، مج: بة، عبد الفتاح محمد، وآخرون وهي) 1(
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  )28(ملحق رقم 
  )1(توزيع الثروات المعدنية في إيران

  

  

                                                        
 .386، ص5الموسوعة الجغرافية، مج: وهيبة، عبد الفتاح محمد، وآخرون ) 1(
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  )29(ملحق رقم 
  )1(المدن اإليرانية الرئيسة

  

 

                                                        
 .356، ص5الموسوعة الجغرافية، مج: وهيبة، عبد الفتاح محمد، وآخرون ) 1(
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  )30(ملحق رقم 
  )1(خريطة موقع الجزر العربية

  

  
  

                                                        
 .152ص ،4ج التاريخية، الموسوعة : مسعود الخوند،) 1(
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  )31(ملحق رقم 
  )1(التواجد الكردي في المنطقة

  

 
  

  
 

  
  
  

                                                        
 .276الجغرافيا السياسية المعاصرة، ص: وي، فايز محمد العيس) 1(
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  قائمة المصادر والمراجع 
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  قائمة المصادر والمراجع
  

  :الوثائق : أوالً 
جولة في السياسة الدولية، مؤسسة دار العلوم، الكويت، : اإلبراهيم، حسن وآخرون  - 1

 .م1978، .ط.د

خيارات السياسة األمريكية في إيران  : .ديل آر، وتاهتينن، روبرت جي، برانجر - 2
، الواليات المتحدة مؤسسة أميركان انتربرايز، )3 (جيةدراسات إستراتي، والخليج

، لبنان-بيروت، مؤسسة األبحاث العربية، )ترجمة (مؤسسة األبحاث العربيةاألمريكية، 
 .م1979، ط.د

: الكونجرس األمريكي-تقرير اللجنة الفرعية ألوروبا والشرق األوسط في مجلس النواب - 3
 دراسة إستراتيجية، )1 (ملحق رقم، لمنطقةالنفط والسالح والسياسات األمريكية في ا

، لبنان-بيروت، مؤسسة األبحاث العربية، )ترجمة (مؤسسة األبحاث العربية، )27(
 .م1981، ط.د

سياسة الواليات  : تقرير بعثة المسح والتقييم ألثيوبيا وإيران وشبه الجزيرة العربية - 4
بحر األحمر في الماضي المتحدة الخاصة باألسلحة في منطقتي الخليج الفارسي وال

 كانون أول، حركة التحرير الوطني فتح التعبئة والتنظيم الدراسات، والحاضر والمستقبل
 .م1977عام)ديسمبر(

، فشل المخابرات األمريكية في إيران والخليج : تقرير مكتب حكومة الواليات المتحدة - 5
،  األبحاث العربيةمؤسسة، )ترجمة (مؤسسة األبحاث العربية، )2 (دراسات إستراتيجية

 .م1979) نوفمبر (تشرين ثانٍ، ط.د، لبنان-بيروت

 دراسات إستراتيجية ،،تحديات األمن القومي في العربية السعودية : .ديل آر ، تهتين - 6
مؤسسة األبحاث الواليات المتحدة األمريكية، -واشنطن، مؤسسة أميركان انتربرايز، )4(

 .م1981، ط.د، لبنان-بيروت، يةمؤسسة األبحاث العرب، )ترجمة (العربية

عبد ، قوة االنتشار السريع والتدخل العسكري األمريكي في الخليج : جيفري، ريكورد - 7
  .م1983، 1ط،  مصر–القاهرة ، دار المستقبل العربي، )ترجمة (الهادي ناصف

دار ابن خلدون ، ونفط الشرق األوسط، أزمة الطاقة في الواليات المتحدة : جو، ستورك - 8
  .م1974،  لبنان–بيروت ، عة والنشرللطبا

تآكل ميزان القوى في الشرق ، تآكل ميزان األمن في الشرق األوسط : جوزيف، شوربا - 9
الواليات المتحدة -واشنطن، مركز األمن الدولي، )15 (دراسات إستراتيجية، األوسط
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، نانلب-بيروت، مؤسسة األبحاث العربية، )ترجمة (مؤسسة األبحاث العربيةاألمريكية، 
 .م1980، ط.د

تآكل ميزان القوى في الشرق ، تحول ميزان القوى في الشرق األوسط : جوزيف، شوربا - 10
الواليات المتحدة -واشنطن، مركز األمن الدولي) 15 (دراسات إستراتيجية، األوسط

، لبنان-بيروت، مؤسسة األبحاث العربية، )ترجمة (مؤسسة األبحاث العربيةاألمريكية، 
 .م1980، ط.د

الشرق األوسط في مخططات الواليات المتحدة في  : بيتر، ودويجنان، .هـ . ل، وغان - 11
مؤسسة األبحاث ، جامعة ستانفرد-مؤسسة هوفر، )7 (دراسات إستراتيجية، الثمانينات

 .م1980، ط.د، لبنان-بيروت، مؤسسة األبحاث العربية، )ترجمة (العربية

دراسات ، لالستخبارات األمريكيةمستقبل العمليات الخارجية  : راي اس، كالين - 12
 مؤسسة األبحاث العربية، الواليات المتحدة األمريكية، مؤسسة هوفر، )6 (إستراتيجية

 .م1980، ط.د، لبنان-بيروت، مؤسسة األبحاث العربية، )ترجمة(

 دراسات إستراتيجية، األولويات األمريكية في الشرق األوسط : .وليام ب ، كوانت - 13
 مؤسسة األبحاث العربية، الواليات المتحدة األمريكية، نجزمؤسسة بروكي، )16(
 .م1980، ط.د، لبنان-بيروت، مؤسسة األبحاث العربية، )ترجمة(

، تأمين واردات النفط واستخدام القوة المسلحة : .كاليد ر، ومارك، .جان م، كولينز - 14
بحاث مؤسسة األ، قسم القضايا الرئيسة-مكتبة الكونجرس، )8 (دراسات إستراتيجية

 .م1979، ط.د، لبنان-بيروت، مؤسسة األبحاث العربية، )ترجمة (العربية

بلدان المحيط الهندي  : الكونجرس األمريكي-لجنة القوات المسلحة في مجلس النواب - 15
، )ترجمة (مؤسسة األبحاث العربية، )29 (دراسة إستراتيجية، والتسهيالت العسكرية

 .م1981، ط.د ،لبنان-بيروت، مؤسسة األبحاث العربية

، نص رسالة )NLC-6-31-2-2-7(مؤسسة األرشيف الوطني األمريكي، وثيقة رقم   - 16
 .م1980) مارس(الخميني حول موضوع الرهائن بتاريخ آذار 

، نص رسالة )NLC 2/4-85/2(مؤسسة األرشيف الوطني األمريكي، وثيقة رقم  - 17
 تشرين ثانٍ 6انية بتاريخ جيمي كارتر للخميني، فيما يتعلق بإطالق سراح الرهائن اإلير

 .م1979 عام)نوفمبر(

، التدخل العسكري في منابع النفط االحتماالت والخطط : مجلة فورتشون األمريكية - 18
، مؤسسة األبحاث العربية، )ترجمة (مؤسسة األبحاث العربية، )1 (دراسة إستراتيجية

 .م1979)مايو (أيار، ط.د، لبنان-بيروت
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حرب الموارد  : مركز المعلومات اإلستراتيجية القومي-يمجلس االقتصاد واألمن القوم - 19
، الواليات المتحدة األمريكية، )44 (دراسات إستراتيجية، ودوائر األعمال األمريكية

، ط.د، لبنان-بيروت، مؤسسة األبحاث العربية، )ترجمة (مؤسسة األبحاث العربية
 .م1980

) : ارجية والدفاع الوطنيدائرة الشؤون الخ (مجموعة العمل الخاصة بأفغانستان - 20
مؤسسة ، إدارة األبحاث-مكتبة الكونجرس، أفغانستان الغزو السوفيتي والرد األمريكي
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م، 1955) يوليو( تموز 27بتاريخ ) 314( وثائق وزارة الخارجية األمريكية، وثيقة رقم - 27
 .12مج

 عام) يوليو( تموز 1بتاريخ ) 315( رجية األمريكية، وثيقة رقموثائق وزارة الخا - 28
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Abstract 
The American policy towards Iran (1945-1981) 

This study tackled the  U.S.A  policy towards Iran (1945-1981) and its 

developments in the region and Iran, where the American policy formed its 

strategy since the end of World War II, which imposed the concentration of 

the warring forces over Iranian territory, leaving Iran encountering the 

rejection of the Soviet Union withdrawal out of its territory, and that led the 

U.S.A to announce its containment policy, with Truman Doctrine, Marshall 

plan and the fourth point as its key elements, to prevent the Soviet 

expansion and spread over Iran and the region.  

 

The United States policy then moved towards an actual presence in Iran 

after its administration under President Eisenhower had toppled 

Mohammad Mosaddeq government, thwarted the nationalization of the 

Iranian oil, and adopted the policy of treaties and the formation of 

alliances, contributing to the emergence of the Baghdad Pact, which later 

on known as the CENTO after the Iraqi withdrawal. The United States also 

participated in establishing the Iranian intelligence service known as the 

(SAVAK), and that was followed by the announcement of President 

Eisenhower to his doctrine to resist the Soviet expansion in the region, and 

to ensure and safeguard the interests of the United States. 

 

 Besides, in the 1970s remarkable good ties were formed between the 

United States and Iran, especially after the decline of the British presence, 

where the United States entrusted Iran as the policeman of the Gulf, within 

the principle of the double pillars, in addition to Saudi Arabia. By virtue of 

this policy, Iran managed to get the military and the necessary equipment to 

strengthen the Iranian army, despite the opposition from the American 

bodies to the size of this armament. Iran has also become a practical tool 
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for the implementation of United States policy in the region, and managed 

through that role to control the Arab islands in the context of the Iranian 

efforts to dominate the region. 

 

Moreover, oil was the basis that determined the United States policy 

towards Iran, especially after the emergence of OPEC, and the Shah headed 

the countries that sought to raise the oil prices within OPEC, where he 

managed to change the oil contractual concessions through the Tehran 

agreement, and the abolition of the oil consortium in Iran, and the Arab oil 

embargo in 1967 and 1973 wars had an active role in achieving that. 

 

Afterwards, other following events led to the end of the double pillars 

principle as a result of the Soviet occupation of Afghanistan, the fall of the 

Shah's rule, the Khomeini revolution, and the American hostage crisis in 

Tehran, where President Carter announced his Doctrine, in which the rapid 

deployment forces were the actual tool for its implementation. The 

administration era of President Carter ended with the Iran-Iraq war, which 

the United States had an active role in its creation. 

 

The researcher selected the United States policy towards Iran (1945-1981) 

as the title of her research for several reasons most notably the lacking of 

the Arab library of studies that dealt with the American policy towards Iran 

at this stage, but she managed by relying on Arabic references that tackled 

the Gulf and oil in general, as well as English books, conducting a 

scientific study on the United States policy towards Iran (1945-1981) 
 

The researcher also depended in her study on the published documents, 

Arabic and translated books, English books translated by her own, as well 
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as periodicals. She also annexed her study with appendices of maps, tables 

which contributed to the enrichment of the study. 

 

The researcher reached a number of conclusions and recommendations, 

most notably is that the Palestinian universities should assign a special 

section for the study of the international politics, especially the American 

one since it is the country that controls the global politics, as well as the 

need to generalize the scientific studies relevant to the governmental and 

official departments in order to make use of them in decision-making. 


