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(53)العالمية الثانية في الشرق األوسطعاما من الحرب  70بعد  -السالم المستحيل   

 

(English Version) 

(Japanese Version) 

 

: الحرب والسالم في الشرق األوسط4الفصل   

 

المتحدة والواليات العرب من بدعم العراق ضد المعزولة إيران: الحرب العراق-إيران (35) 4-7  

 

 (Translated from English version to Arabic by Google Translate) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الحكومة بين المعركة األفغانية الحرب تكن لم. يدمف بشكل األفغانية الحرب) المجاهدون( اإلسالميون المحاربون خاض ، أفغانستان في  

بدأت. والتوحيد اإللحاد بين المعركة أيًضا كانت بل ، فحسب الريفيين القبليين والمتمردين السوفييتي االتحاد من المدعومة الشيوعية المركزية  

الدين رجال من المكونة اإلسالمي التحالف قوات هزمت ، إيران في. المجاورة إيران في توغلت ثم أفغانستان في اإلسالمية النهضة حركة  

اإلسالمية الثورة حققوا. الغربي النمط على" البيضاء الثورة" إلى دعا الذي شاه رضا البازار وتجار  

 

وعظ. العربية البلدان في اإلسالمية النهضة حركة نشر يعتزم ، اإلسالمية إيران لجمهورية األعلى الديني الزعيم ، الخميني هللا آية كان  

لإلطاحة دعاهم. والبحرين السعودية العربية المملكة المثال سبيل على ، الفارسي الخليج من اآلخر الجانب في العربية البلدان في المسلمين  

الثروة وتحتكر المنورة والمدينة المكرمة مكة مقدستين إسالميتين مدينتين تحتل كانت السعودية سعود عائلة أن الخميني هللا آية انتقد. بالملكيات  

المسلمين أغرا الخميني هللا آية. بالملك اإلطاحة عليهم يجب المسلمين بأن بشر لقد. هللا عدو أنها على سعود عائلة الخميني هللا آية أدان. النفطية  

هللا وتجاهل اإلسالم عقيدة نسي الذي العلماني الدكتاتور لمقاومة أيضا العراق في  

 

الكثير هناك كان كما. السكان أغلبية الشيعة المسلمون كان ، البحرين في. الفارسي الخليج ساحل طول على الشيعة السكان من العديد هناك كان  

إلى يهدف وكان. بالنظام اإلطاحة إلى الشيعة هؤالء الخميني دعا. البالد السني الرئيس حكم حيث العراق من الجنوبي الجزء في الشيعة من  

المتوسط األبيض البحر إلى إسرائيل طرد" إلى اإلسالمية الدول ودعا. بإسرائيل حتى اإلطاحة !" 

 

العربية المملكة في المكرمة مكة في الكعبة مسجد كمهدي نفسه انتقد شاب احتل ، اإليرانية الثورة حدثت عندما ، 1979 نوفمبر في  

بين المعركة بدأت. الشيعة المسلمين سيطرة السنة الحكام عزز. الخميني هدير من خائفين الخليج دول وملوك العراق دكتاتور كان. السعودية  
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ذات الطوائف بين صراع لديها كان ما غالبًا المسيحية أن من الرغم على. السابع القرن في اإلسالم مهد أيام منذ أخرى مرة والسنة الشيعة  

في يتدخلوا لم. المختلفة للطوائف كريًما يكون أن على اإلسالمي المجتمع اعتاد ، الحرب إلى األحيان بعض في وأدى المختلفة المذاهب  

والشيعية السنية الطائفتين بين جديدة مواجهة اإليرانية الثورة أحدثت ، ذلك ومع. البعض بعضهم  

 

أن اعتاد الديكتاتور أن المعتاد من كان. إيران على الحرب أعلن. سلطته لتعظيم فرصة الصراع هذا أن حسين صدام العراقي الرئيس اعتبر  

أيضا آخر تأثير توقع. الموقف نفس حسين للرئيس كان. الداخلية المشاكل عن الناس أنظار صرف أجل من المجاورة الدولة على الحرب يعلن . 

كانت العراقية اإليرانية الحرب بأن الخليج دول وأقنع. العراق الخليج دول تتبع قد ، إيران على الحرب إعالن بمجرد أنه من يقين على كان  

كانت اإليرانية العراقية الحرب أن على الغربية الدول أصر ، ذلك على الوةع. والسنة الشيعة بين والمعركة والعرب الفرس بين معركة  

العلمانية والديمقراطية الدينية السياسات بين المعركة  

 

حسين وحث. القوية إيران يحاربوا أن من أضعف كانوا لكنهم. بلدانهم في المقيمين الشيعة من السعودية العربية والمملكة الكويت انزعجت  

والمملكة الكويت من كل وقدر. المقابل في عنهم نيابة العراق وسيقاتل الحرب تكاليف تحمل على والكويت السعودية العربية المملكة حكام  

الحرب تكلفة تحمل في وشرعوا. انزعاجها تسوية على قادرة األموال كانت إذا عما راضية الغنية الخليج دول كانت. العراق السعودية العربية . 

في األمريكية السفارة واحتالل الشاه بنظام اإلطاحة بعد المتحدة الواليات في إليران المعادية المشاعر تراكم حقيقة صدام يتجاهل لم كما  

ستصبح المتحدة الواليات أن المؤكد شبه من كان ولكن. العراق دكتاتورية المتحدة الواليات تدعم أن الواقعي غير من كان ، بالطبع. طهران  

المتحدة الواليات إلى باإلضافة العراق دعم السوفييتي االتحاد حتى ، الحرب بدأت عندما. إيران على النار العراق فتح إذا للعراق حليفة  

 

العراقي الجيش غزا ، المعركة من األولى المرحلة في. العراق قبل من مفاجئ بهجوم 1980 سبتمبر في العراقية اإليرانية الحرب وقعت  

اإلسالمية بالثورة للتو فازوا الذين اإليرانيين المتطوعين للجنود كان. شديدة كانت إيران مقاومة لكن. متفوقة حديثة بأسلحة اإليرانية األراضي  

ا اإليرانيون الجنود ظهر. يخشون الذين هم العراقيون الجنود كان. الموت من خوف دون بشجاعة قاتلوا. عالية قتالية روح في اآلخر تلو واحدً  

العراقيون الجنود فقد. المتطوعين الجنود تجديد في نقص هناك يكن لم. نسمة مليون 80 إيران سكان عدد يبلغ. الجراد مثل المعركة ساحة  

شيعية أو عربية مقابل فارسية كانت التي العراقية اإليرانية الحرب أصبحت. 1981 مايو في مسدود طريق إلى الحرب وصلت. القتال روح  

استنزاف حرب سنة مقابل  
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