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أثر العالقات الحدودية بين العراق وايران

في إعادة التوزيع اإلداري للمدن الحدودية

سوسن صبيح حمدان

قسـم الدراسـات الجغرافيـة
مركز المستنصرية للدراسات العربية والدولية

الملخص

أثرت العالقات السياسية بين الحكومات المتعاقبة في كل من العر ار يوايرران ى رر مرر
التاريخ ،في إىادة توزيع المدن الحدودية الواقعرة ى رر لرول الطرريل الحردودم الممترد مرن
الطمال إلر الجنوب في (طر الع ار ر غرب إيران) ،وتحديد ىائرديتاا ححرد الب ردين ،ومرا
الطرركل الحررالي ل حرردود العراقيررة ر اإيرانيررة إا المحير ة الناائيررة ل تجرراوزات اإيرانيررة مررن
جاة ،والتنازات المستمرة من قبل الحكومرات المتعاقبرة ى رر العر ار (سروا كانرت احرتالل
أجنبرري أو حكومررات ولنيررة) ل مرردن واح ار رري العراقيررة ليررالم إيرران مررن جاررة ثانيررة ،أمررا
لتحقي ر أاررداا سياسررية ى ررر حسرراب الع ر ار  ،أو ل ررعا اررخذ الحكومررات ،وات ررخت اررخذ
التنازات طكالً قانونياً من الل المعااردات والبروتوكروات الموقعرة برين اللررفين ،برالرغ

مرن أن العديررد مررن المعاارردات كانررت ت كرد ى ررر أحقيررة العر ار بالمرردن واح ار رري (ميرردر
النزاع) ،إا أن ىد الت از الجانرب اإي ارنري بتلبير بنرود المعااردات يواللرا ذ ل كثيرر منارا،
أدى إل ررر ررياع مس رراحات واس ررعة م ررن اح ار رري العراقي ررة ،وقس ررمت ا ررخذ الد ارس ررة الم رردن
الحدودية التي كان لاا دور بارز في العالقات العراقية ر اإيرانية إلر أربع أقسا رئيسة:
المرردن الحدوديررة الواقعررة فرري طررمال الع ر ار وتعرررا اررخذ المنلقررة ب رر(إق رري طررارزور) ،وت ر
التن ررازل ى ررن الم رردن الواقع ررة

ررمن ا ررخذ المنلق ررة ف رري معاا رردة زا رراب  ،9361واتفاقي ررات
السنوات السابقة.

المرردن الحدوديررة الواقعررة فرري وسررل العر ار احى ررر

ررمن إق رري ح روان ويعرررا اليررو باسر

(طارسرتان ر قيرر طريرين) و المردن الحدوديرة الواقعرة فري وسرل العر ار احدنرر مرن نفرل ر
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ررعت مرردن اررخذ المنررال ل سرريلرة اإيرانيررة بموجررب معاارردة
ار رو الثانية .9481

المرردن الحدوديررة الواقعررة فرري جنرروب العر ار (إق رري ىربسررتان) و ررمت إلررر إيرران فرري العررا
 ،9196وأقرتاا معاادات السنوات الالحقة .
المقدمة
يظار تأثير المدن الحدودية في العالقات القائمة بين دول الجوار من الل أامية
اخذ المدن واحسباب التي أدت إلر نطوئاا وتلوراا ،فمعظ مدن الحدود خات البعد
التاري ي في النطأة واحامية اإستراتيجية ،متأتية ىادةً من وقوىاا ى ر لر النقل
المامة ،حيث يتد ل العامل ااقتيادم (النطال التجارم) و(النقل) في نطوئاا وزيادة
أاميتاا ،فقد تتسع اخذ احامية إخا ما ظارت فياا أنطلة اقتيادية أ رى كالزراىة
والتعدين في حالة اكتطاا ححد المعادن أو ميادر اللاقة المامة .
إن اخذ احامية تيبم سالحاً خو حدين ،فمن جاة قد تساىد ى ر نطو ىالقات

حسن الجوار بين الدول التي تقع ىنداا اخذ المدن ،من الل التعاون في استلالل
الثروات والموقع ااستراتيجي ل مدينة ،ومن جاة ثانية قد تيبم محل أنظار وألماع
أحدى الدولتين ى ر حساب اح رى ،اسيما مع وجود التفو

العسكرم والرغبة في

التوسع ،ومد النفوخ ى ر حساب دول الجوار ،ول بعد الجلرافي دو اًر ماماً في نطو
ال الفات ى ر الحدود ( وى ر ىائدية المدن الحدودية) ومنال

النفوخ السياسي ،فقد

تتلور اخذ ال الفات إلر حروب ويراىات ،غير إن تفسير أسباباا في إلار تاري ي
محض يجرداا من دوافعاا الحقيقية ويربلاا بالدوافع المع نة لأللراا المتيارىة
وت ل المالبسات التاري ية بداية لكل التح يالت ،والحقيقة إن ااىتبارات الجلرافية
وحقائقاا خات تأثير كبير في الدوافع ل حروب ،تتدا ل معاا ااىتبارات السياسية في
التنافس ى ر الزىامة اإق يمية أو الدولية لبقاً لحج احلراا المتيارىة وألماىاا.
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هدف البحث .تادا اخذ الدراسة إلر تس يل ال و ى ر المدن واحقالي العراقية

وتوزيعاا المكاني.

حدود البحث .طمل البحث المنلقة الحدودية الممتدة ر طر الع ار ر من التقا الحدود
العراقية اإيرانية طمااً ،وحتر إق ي ىربستان جنوباً.

أهمية الدراسة .تكمن أامية البحث في بيان حج التجاوزات اإيرانية ى ر الحدود
واح ار ي العراقية ،والتي أ خت طكالً قانونياً بموجب المعاادات وااتفاقيات الموقعة
الل فترات تاري ية م ت فة.

مشكلة البحث  .تكمن مطك ة البحث في أن الحدود العراقية اإيرانية ل تكن بطك اا
الحالي ،وما الطكل الخم ى يه اليو إا المحي ة الناائية ل مواقا السياسية ل حكومات

المتعاقبة ى ر كال الب دين.
هيكلية البحث .لبيان أبعاد اخا المو وع ت تقسي اخذ الدراسة إلر ثالث مباحث.
المبحث احول .ال الفات الحدودية ولبيعة الحدود العراقية ر اإيرانية.
المبحث الثاني .مطاكل الحدود وأثراا في إىادة التوزيع المكاني ل مدن الحدودية.
المبحث الثالث .دور المعاادات وااتفاقيات في تثبيت الحدود وىائدية المدن الحدودية.
المبحث األول
الخالفات الحدودية وطبيعة الحدود العراقية ـ اإليرانية
أولا :مفهوم الحدود الدولية

يمكن تعريا الحدود ى ر أناا :ال لول التي تحدد مساحات الدولة ،ومجال

سيادتاا وسيلرتاا  ،أم المدى الخم تستليع الدولة فيه ممارسة سيادتاا ،ويفيل بين
سيادة اخذ الدولة والدول اح رى المجاورة لاا .ول حدود أامية من الناحية السياسية
والقانونية وااقتيادية وااجتماىية والحربية  ،وتكتسب اخذ احامية قوةً وثباتاً  ،سوا
بمرور الزمن أو بالمعاادات وااتفاقات ،وتحظر بعناية وحماية القوانين الدا ية في
الدولة والقانون الدولي ،وميثا احم المتحدة  ،والمنظمات الدولية واإق يمية اح رى(،)9

حناا احد العناير التي تد ل في تطكيل المظار الح ارم ل منلقة التي تقع ى ر
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جانبياا ،كما إناا أحد اللر التي ي جأ إلياا لتحديد اإق ي الجلرافي ،واي ليست مجرد
لول مرسومة ى ر الور في ال رائل السياسية ،بل إناا ىبارة ىن مقلع ىمودم

يمتد من الف ا الجوم إلر سلم احرض ،ويتوغل في بالن احرض إلر مركزاا(،)9
فاي خات تأثير كبير ى ر احو اع الدا ية والعالقات ال ارجية ل دول(.)6

ل يكن مفاو الحدود الحديثة معروفاً فيما قبل القرن الثامن ىطر ،واو المفاو

القائ ى ر أساس أن الحدود (خط يفصل بين دولتين حيث تنتهي سيادة دولة وتبدأ

سيادة دولة أخرى) ،إخ كانت الحدود ىبارة ىن ت و واسعة من احرض ،أو طريل من
احرض ،وكانت تطمل ت ك المساحات في أحيان كثيرة إق يماً بأكم ِه يفيل بين الدولتين،

واخا اإق ي ىبارة ىن (دولة يليرة) أو مدينة يل ى ياا (الواية) أو (المدينة
ِ
نفسه
الحاجزة) ،وتحل من الناحية السياسية محل الحدود ،فقد كانت تعد في الوقت
إس وباً ل حماية وت من الدولة ىن لريقاا حماية أ ار ياا وسالمة أمناا أو ل ت فيا من
حدة التوتر بين نظامين من أنظمة الحك الم ت فة أو بين دولتين بيناما ىدا تق يدم ،

وأحسن مثال ى ر خلك ،الواية الحاجزة بين الدولة العثمانية والدولة الفارسية واي دوي ة
( اآل

قوين ي) في ديار بكر وقد ا تفر اخا النظا في معظ أنحا العال  ،بسبب

الزيادة الملردة ل سكان ،وااستقرار ،والحاجة إلر استلالل احرض لسد حاجة السكان،
فقد أدى إلر دمج اخذ المساحات يوا افتاا إلر أ ار ي الدول .وتبقر ىم ية تحديد
الحدود وت ليلاا بين الدول مستندة أما ى ر نظا الحياة التاري ية أو ااتفاقيات
بموجب المعاادات كما او الحال في تحديد الحدود القائمة بين الدولة العثمانية
والفارسية  ،احمر الخم

طكل الحدود الحالية بين الع ار يوايران(.)8

إن المفاو القدي ل حدود أو المنال الحدودية او ما يعرا اليو باس (الت و ) التي
تعرا ى ر أناا إق ي

ارجي أو طريل من احرض ،تكون منلقة انتقالية بين الوحدات

السياسية أو تفيل فيما بيناا ،وقد تيبم منال الت و مو وع منافسة أو يراع بين
دولتين أو أكثر ،ان كل مناا ترغب في
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المطك ة بتحويل منلقة الت و إلر ل حدود ،ويت خلك بعدة لر مناا :أ ر تقسي
منلقة الت و بين احلراا المتجاورة المتنازىة.
برت

اخذ المنلقة إلر أحدى الدول .

وفي كال الحالتين يتحول إلر حدود  ،وأحياناً ت
()5

من منال الت و  ،واي ى ر ىدة أنواع

منال سياسية معو ة أو مساىدة

:ر

9ر منال الزحا أو التوسع .
9ر المنال العازلة .
وكال النوىين ممكن أن يتجول إلر دولة مستق ة حيادية.
 6ر منال محايدة  ،واخذ ا تتحول إلر وحدات سياسية مستق ة بل تدار من قبل دولة
واحدة أو من قبل الدول التي تفيل بيناا اخذ المنال .
8ر منال يل

ى ياا مجال الميالحة أو مجال التأثير.

ثانيا :المشاكل الحدودية بين دول الجوار الجغرافي

إن ىد ااتفا بين الحكومات أو الطعوب لدولتين متجاورتين أو أكثر ،ى ر موقع

معين ل ل الحدود الخم يفيل مقالعاتا ومن ث سكانا  ،يثير الكثير من المطاكل
التي قد تتلور إلر الفات ويراىات وحروب ،واناك بعض ال يائص التي تعتبر
أساسية في مو وع مطاكل الحدود:ر
9ر إن معظ الحدود السياسية اي حدود ميلنعة وليست من ينع اللبيعة يوان

اإنسان او الخم يحدد مواقع الحدود وليست اللبيعة ،إا أنه في المنال الجب ية يكون
ل تقسي المياذ او الحدود اللبيعية بين دولتين.
 9ر إن مطك ة الحدود في جواراا مطك ة بطرية  ،وأناا انعكاسات ل عالقات بين الدول
نحو بع اا البعض.
6ر إن أم حد دولي قد يكون مو ع نزاع في أم وقت من احوقات ،يوان غالبية الحدود
السياسية التي تظار لنا اآلن الية من المطاكل كانت في الما ي مثار لألزمات .
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وقد تظار مطك ة الحدود بين الدول حسباب اقتيادية أو سياسية أو اجتماىية أو
تاري ية ،مناا ما يرجع للموض تحديد الحدود ى ر الور وىد تثبيتاا ى ر احرض،
وقد تحدث بسبب دول غير معترا بوجوداا من قبل بعض جيراناا(.)3

ثالث ا :طبيعة المنطقة الحدودية العراقيةـ اإليرانية

يطترك الع ار يوايران بحدود برية لوي ة تب غ أكثر من (9911ك )( ،)1وحدود نارية
تتبع طل العرب ولمسافة تقارب( 919ك )( ، )4ول ترس الحدود في اخذ المنلقة مجرد

رس

ل اندسي خم لبيعة جلرافية ،فقد واجه ال ب ار المت ييون في ترسي الحدود

اىتبارات خات لبيعة متعددة الجوانب ومتناق ة ى ر جانبي المنلقة المتنازع فياا ،إخ
يالحظ أن:
9ر المنلقة تتوسل ىالمين م ت فين ح ارياً وىرقياً ( الفرس طرقاً) و(العرب غرباً) مع

تدا ل العرب

من حدود الدولة الفارسية في إق ي (ىربستان) ،ويزداد ىم

ال الا

ى ر جانبي المنلقة بوجود ا تالفات مخابية مما أثار يدامات ىبر التاريخ ،ومن جاة
أ رى فأن طمال اخذ المنلقة يسكناا مس مون من أيل (اندور أوربي) وا احكراد،
وتعد منلقتا (جبال كردستان) مولناً تاري ياً استولنته اخذ القبائل منخ مئات السنين،

وا أكثر ا تالفاً وتمسكاً بأىرافا وتقاليدا (.)1

9ر موقع المنلقة الجلرافي وقرباا من ميبات احناار في ال يج العربي ،ايةً طل

العرب ،وملالبة كل جانب بالسيلرة ى ر اخا المنفخ الما  ،والتي غالباً ما يت ااتفا

ى ياا في المعاادات والبروتوكوات ت خ بنظر ااىتبار من قبل الم للين أثنا

و ع الم للات المتع قة بترسي الحدود(.)91
6ر وجود المنال

التجارية وىقد الموايالت البرية المامة في المنلقة المنبسلة أو

المنال القريبة مناا  ،وأاماا بلداد والبيرة وتبريز ،أدى إلر محاولة كل جانب من

و عاا في دائرة نفوخاا ،واو ما أدى إلر نطو يراىات تاري ية متعددة (.)99

ينلوم تاريخ اخذ الحدود ى ر أربعة قرون من العالقات غير الودية بين اإمبرالورية
العثمانية والفارسية ،والتي بدأت منخ السيلرة العثمانية ى ر (الع ار ) في العا 9568
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وتحوي ه إلر ساحة ل نزاع بين الساللين العثمانيين وم وك الفرس ،وحتر اطتراك الدولة
العثمانية في الحرب العالمية احولر  9194و روجاا منازمة ،وقد ورث الع ار مطاكل
()99

الحدود اخذ مع قيا الدولة العراقية في  ،9199وحتر الوقت الحا ر

.

لقد كان ل دوافع السياسية والعوامل الجلرافية والح ارية وال لوية والدينية تأثي اًر كبي اًر

في ىم ية ترسي الحدود ،ومواقا الدول المتيارىة في المنلقة ،كما أن الت و بين
الدولتين غير وا حة وغير مستقرة في اخذ المنلقة  ،حيث تناوب كال الجانبين السيلرة
ى ياا في أوقات م ت فة.
ول تكن الحدود العراقية ر اإيرانية بطك اا الحالي حدوداً ثابتة بل اي مجرد اليورة

اح يرة ل تجاوزات اإيرانية ى ر اح ار ي العراقية ىبر التاريخ اللويل ،والتنازات
المستمرة من قبل القوى ااستعمارية المحت ة حرض الع ار (العثمانيين) و(البريلانيين)
من جاة ،والحكومات العراقية المتعاقبة بعد ااستقالل من جاة ثانية ،لمساحات من
احرض العربية ر العراقية ليالم إيران .ولخلك ات خت اخذ الحدود في كل مرح ة من
مراحل التاريخ يورة م ت فة ،يوان مدناً ىديدة مثل (بانة) و(سربيل زااب) و(كرند)
و(قير طيرين) و(نفل طاذ) و(سومار) ل تكن مدناً إيرانية حتر وقت قريب ،يوانما جرى
ماا إلر اح ار ي اإيرانية ى ر مراحل بليئة لكناا د بة.

وقد اتبعت الحكومات اإيرانية المتعاقبة ىدة سياسات لتحقي خلك مناا(:)96
9ر سياسة التد ل في الط ون الدا ية ،مستل ةً المطاكل الدا ية التي كان يعاني مناا

الع ار أبان العير العثماني ،ايةً في واية (طارزور) ،التي ت

الس يمانية وأربيل

وكركوك كمحاولة لفرض نفوخاا السياسي ى ر ت ك المنلقة ااستراتيجية المامة ،أدى
اخا احس وب إلر انتزاع مدن ىراقية مامة في سال طارزور.
9ر ل تكن إيران تع ن بيفة رسمية ىن حدوداا البرية ول تثبتاا ،وكانت تعمد ى ر
التجاوز ى ر بنود المعاادات بعد توقيعاا ،لفرض واقع جديد يستدىي ىقد معاادة
جديدة.
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 6ر إن معظ المعاادات التي ىقدت بين الدولة العثمانية والدولة الفارسية ،كانت تراىي
الو ع القب ي ىند المنال

الحدودية ،حيث أقرت وحدة العطيرة وراىت دون طلراا،

بأن تثبت تبعية كل قبي ة ححدى الدولتين  ،وتركاا تتحرك بحرية بيرن

مطاتياا

وميايفاا مما طكل خلك ىامالً متحركاً ،ومناق اً لمبدأ ثبات الحدود واستقراراا ،و

و عاً قانونياً معقداً بسبب ازدواجية السيادة ى ر أفراد القبائل ،وىل أ ار ياا في الوقت

نفسه  .وقد استل ت الحكومات اإيرانية اخا العامل المتحرك في دفع حدوداا مع الع ار

والتوسع ى ر حساب اح ار ي العراقية تدريجياً ،بدفعاا ل قبائل الفارسية وال ورية* غرباً
من جاة ،وتطكيل نسبة ىددية إيرانية في ت ك المنال

جاة ثانية.

تمايداً لس اا ليالحاا من

8ر سياسة الزحا المستمر،واست دا القوة العسكرية ىند المنلقة الحدودية لفرض احمر
الواقع بالقوة ،ث تأكيدذ بالوسائل السياسية والمعاادات الدولية ،كما كانت تتو ر تليير
ت ك المنال المستولر ى ياا وتليير أسما اا لتلدو جزً من بالد فارس.
الحقيقة المامة في اخا الجانب او سياسة التوسع الدائب من قبل الجانب اإيراني،
يقاب اا سياسة السكوت من قبل الدولة العثمانية ،اما المس ان ىن س ب الع ار حج از
ومدن مامة من أ ار يه الطرقية ،وربما يرجع السبب في خلك إلر كثرة المطاكل الدا ية
التي تعاني مناا الدولة العثمانية ،سوا كان خلك في اح ار ي التركية ،أو الوايات
العربية الواقعة تحت سيلرتاا ،مما يدفعاا إلر التلا ي ىن التجاوزات الحدودية.
المبحث الثاني
مشاكل الحدود وأثرها في إعادة التوزيع المكاني للمدن الحدودية.

لعبت الحدود دو اًر ماماً في العالقات العراقية ر اإيرانية ،وكان لاا أبعاداً جلرافية

وتاري ية تم ض ىناا الطكل الناائي ل حدود الطرقية العراقية ،كما أثارت يراىات
وحروب ىديدة

الل مراحل تاري ية م ت فة ،ومرت العالقات العراقية ر اإيرانية

بالمراحل التالية:ر
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9ر العالقات في ىاد الدولة العثمانية (فترة ااحتالل العثماني) ،من القرن السادس ىطر
وحتر الحرب العالمية احولر .
9ر العالقات في ىاد اانتداب البريلاني( ،بعد الحرب العالمية احولر وحتر قيا الدولة
العراقية المستق ة .)9199
6ر العالقات في ىاد الدولة العراقية المستق ة منخ  9199وحتر الوقت الحا ر.
إن جخور ال الا السياسي ر العسكرم بين الع ار يوايران قدي  ،حدث معظمه ى ر
ارض الع ار منخ القرن السادس ىطر ،ول وقوا ى ر أيل اخا اليراع ونتائجه ،ا بد
من التلر إلر لمحة تاري ية موجزة حول خلك ،فبعد تأسيس الدولة (اليفوية) في العا
 9511ى ر يد الطاذ (إسماىيل اليفوم) ،أقدمت ى ر ااستيال ى ر أرض الع ار في
العا  ،9514فأدركت الدولة العثمانية أامية ِ
اخذ المنلقة ،احمر الخم أخن ببد اليراع
بين الدولتين ل سيلرة ى ياا ،وقاد في النااية إلر معركة (جالديران) في العا ،9598
حيث تمكنت الدولة العثمانية من فرض سيلرتاا ى ر مساحات واسعة من الطر
العربي ،محت ةً بخلك أرض الع ار

وسوريا ومير كما احت ت واية (تبريز) اإيرانية،

وبقي النفوخ العثماني في اخا الجز الما من العال يتأرجم بين مد وجزر ،إخ تمكنت
الدولة اليفوية من السيلرة ى ر الع ار باحتالل بلداد في العا  ،9561إا إناا سرىان
ما انسحبت مناا ليالم العثمانيين في  ،9568كما د ت واية البيرة تحت النفوخ
العثماني في العا  ،9583احمر الخم سال ى ياا بسل نفوخاا ى ر جميع المنال
المحيلة بالبيرة طرقاً وغرباً وجنوباً فطمل خلك واية ىربستان والحويزة وىطائر ما بين
البيرة واإحسا باتجاذ القليا والبحرين ومسقل

()98

.

ونظ اًر انطلال الدولة العثمانية في السنوات الالحقة في التوسع نحو أوروبا ،أقدمت

الدولة اليفوية ى ر السيلرة والتوسع في (أخربيجان) وزحفت نحو (أر رو ) احمر
الخم دفع الس لان العثماني بالتوجه نحو الطر ثاني ًة ،والمتتبع ححداث التاريخ يالحظ

اية مع العثمانيين واي ىد المجاباة

أن الحكومات الفارسية أتبعت إستراتيجية

ىسكرياً في معارك اسرة بل اانسحاب التدريجي إلر دا ل اح ار ي اإيرانية إبعادًا
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ل جيوش العثمانية ،كما إن لول لر الموايالت ويعوبة تموين الجيوش سيمنعا
من التوغل دا ل إيران ،لخلك نجد الطاذ في العا  9559كان مي اًر ى ر إج ار

الميالحة التي دفعت إلر أول معاادة بين الدولتين ( ،)95جرى فياا تحديد الحدود
ومنال النفوخ ،وحددت ميير المدن الحدودية الواقعة بين الب دين وكانت فاتحة ل كثير
من المعاادات ،والمزيد من السيلرة والايمنة ى ر اح ار ي العربية.
المدن الحدودية ودورها في العالقات (العراقية ـ اإليرانية)
إن ال الفات الفارسية ر العثمانية متأتية من الرغبة المتبادلة بالسيلرة ى ر اح ار ي
والمدن الواقعة ىند الحدود بيناما (تمايداًَ ل سيلرة ى ر الثروات ااقتيادية الم ت فة
ومنابع البترول) ،مع ىد وجود ترسي وا م ل حدود من جاة ،ووجود إمارات ىربية

يليرة ا انتما لاا حم من الب دين ،وتتمتع بحك خاتي أو مستقل من جاة ثانية (،)93

ىالوةً ى ر الرغبة التوسعية نحو اح ار ي العراقية والجزيرة العربية (اح ار ي الدفيئة)
وخلك حاميتاا ااستراتيجية والثروات اللبيعية التي تتمتع باا ،ف الً ىن وجود

مساحات من اح ار ي الزراىية الواسعة وال يبة في أ ار ي الع ار  ،ووجود العتبات
ِ
المقدسة فيه ،كما أن الع ار يفتم اللري أما (بالد فارس) نحو البحر المتوسل (.)91

والخم يعد واحداً من أا اللر البرية التي تربل بين آسيا والطمال اإفريقي وجنوب
أوروبا .

التوزيع المكاني للمدن الحدودية

يمكن تقسي المدن الحدودية التي كان لاا دو اًر بار اًز في اليراع الفارسي ر العثماني

إلر أربعة أقالي رئيسية ،وقد س ت تدريجياً من اح ار ي العربية (العراقية) وألحقت

بإيران ،يوان العديد من التجاوزات أقرتاا المعاادات بين الدولتين فيما بعد .
1ـ المدن الحدودية الواقعة في شمال العراق

وتمتد من التقا حدود الدولتين إلر مدينة(أورمان) ،وأا إق ي في اخذ المنلقة او
سال(طارزور) الخم ي

العديد من المدن المامة ،واحتفظ اخا اإق ي بحك مستقل

كأمارة حتر د ل تحت إدارة الدولة العثمانية في العا ، 9539وىرا باس (واية
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طارزور) ،وأيبم جزًا أساسياً من أىمال المدن المركزية في الع ار  ،والمدن التابعة
لاا أيبحت (سناج ) أو (ألوية) حسب القاىدة المتبعة في التقسيمات اإدارية
العثمانية ،وحتر أوا ر القرن السادس ىطر أيبحت واية طارزور تتألا من ()99
واسعة

سنجقاً حال و ع القواىد اإدارية في الع ار  ،وأيبحت بخلك تطمل منال
ا حتر اللرا الجنوبي من بحيرة (أورمية) وطرقاً إلر ( ِسنة) ،يحكماا والي
تيل طما ً
مقي في ق عة ىنبر (ك عنبر) جنوب مدينة الس يمانية احظ ال ارلة( ،)9وقد أقرت

الدولة الفارسية و ع اخذ الواية كجز من اح ار ي العراقية بتبعيتاا ل دولة العثمانية،
في معاادات 9511و 9399و ،9396وبخلك رسمت حدود الع ار البرية في اخا الجز
من الع ار

في خلك العاد

()94

 ،إا إن التجاوزات المستمرة ى ر المدن التابعة لاخذ

الواية ،والتد ل المستمر في طمال الع ار بطكل اص أدى إلر س خ أج از واسعة مناا
ليالم اح ار ي اإيرانية ،وأيبم ل الحدود الحالي يقس إق ي طارزور إلر قسمين
العراقي واو ما يطكل اليو محافظات الس يمانية وأربيل (كردستان الع ار ) وجز من
كركوك ،والقس اآل ر في إيران ويطمل (كردستان إيران) و(أردان) وجز من إق ي
كرمنطاذ وأخربيجان اللربية .
ومن المدن المامة التي س ت من اح ار ي العراقية وكانت تابعة لواية
طارزور:

أ ر مدينة ِسنة:

الل الفترة من  9399ر 9364احمر الخم جعل الحدود العراقية

راإيرانية تت خ طكالً غائ اًر في اح ار ي العراقية ،وتعتبر اخذ المدينة من المنافخ المامة
باتجاذ طارزور (،)91وقد أمسر اخا المنفخ بمثابة الجسر الخم تد ت من

الله

الحكومات اإيرانية المتعاقبة في طمال الع ار  ،والمدن الحدودية اح رى مثل :مدينة
أطني واي من ألوية واية طارزور  ،وتقع اليو ىند بداية الحدود العراقية ر اإيرانية،
بين ل الحدود وبحيرة (أورمية) أو (ر ائية) وأيبحت تابعة إمارة راوندوز منخ أوا ر
القرن التاسع ىطر.
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ب ر مدينة لهيجان :تقع إلر الجنوب من أطني واي اليو مقابل

ل الحدود في

الجانب اإيراني وكانت تابعة ادارياً لواية بلداد حتر ألحقت بإمارة راوندوز (،)91ث

أيبحت جز من إق ي أخربيجان اللربية ،ولاخذ المدينة أامية استراتيجية إخ إن موقعاا

جع اا تتحك في لر القوافل ف الً ىن كوناا مطرفة ى ر بعض المقالعات اإيرانية
مثل ساو جيالن و مراغة.

ج ر مدينة بانة  :تقع طمال كردستان (أردان) في الجانب اإيراني إلر الطر من
مدينة الس يمانية العراقية ،وفي ىاد الدولة العثمانية كانت وكانت تابعة لواية المويل
في القرن السادس ىطر ،وحي ت ى ر حكماً خاتياً أثر
طجع الدولة الفارسية بااستيال ى ياا

()99

عا الدولة العثمانية ،مما

.

د ر مدينة مريوان :كانت واحدة من المدن التابعة إق ي طارزور ،واي اليو تابعة
لكردستان إيران (أردان) ،وكما او حال المدن الحدودية اح رى د ت تبعيتاا إلر
الدولة العثمانية في القرن السادس ىطر إلر أن تنازلت ىناا إيران بموجب معاادة
(زااب) ر كما سيأتي خكراا احقاً ر واستل ت اخذ المنلقة الحساسة فيما بعد ل تد ل
والسيلرة ى ر المدن العراقية المجاورة لاا (.)99

ار ر مدينة أورمان :واي مدينة مامة يتبعاا ىدد كبير من القرى وتطكل اليو ما يعرا
بإس (طارستان أورمان) وكانت تابعة إق ي كرمنطاذ حتر القرن السادس ىطر ،حيث
مت مع إمارة أردان إلر الدولة العثمانية ،و الل الفترة  9399ر  9364س ت مع
مدينة ِسنة و مت إلر اح ار ي اإيرانية  ،ث ىمدت الدولة الفارسية إلر انتزاع العديد
من المدن والقرى العراقية المجاورة في منلقة (ح بجة) بحجة إناا تابعة لمدينة أورمان،
ول يتبقر اليو سوى ( )91قرية تابعة لق ا (ح بجة) وناحية ( ورمال) في الع ار ،
من حدود اح ار ي اإيرانية ومناا (باوذ)

وباقي القرى والباللة( )911قرية أيبحت
في إق ي طارزور (.)96

2ـ المدن الحدودية الواقعة في وسط العراق األعلى ( من درتنك إلى نفط شاه)
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ويمتد ل الحدود الحالي من (أورمان ر ح بجة) إلر (نفل طاذ ر نفل انة) وكما
او مبين في ال ارلة ( ،)9حيث اقتلعت مساحة واسعة من اح ار ي العراقية ،تعرا
باس إق ي (ح وان) ،واو من احقالي اللنية المامة ،و

بأكم ه إلر الجانب اإيراني،

كما يعرا اليو باس (طارستان قير طيرين) ،ويطمل إق ي (ح وان) أراض خات
مساحات واسعة ،وىدت مدن انقين وأربيل جز مناا الل القرن العاطر الميالدم ،إا
إن مدن اخا اإق ي تداورت في ىاد السالجقة بسبب اليراىات السياسية والظواار
تعر ت إلر الزازل  ،وزاد ا محاللاا بعد سقول بلداد بيد الملول في
اللبيعية ،إخ ّ
القرن الثالث ىطر الميالدم ،وأ خ مركز الثقل الح ارم يتحول من المدن الرئيسة إلر
القرى واحرياا إخ

مت نواحياا أكثر من ( )61قرية حتر القرن الرابع ىطر ،واي

تعرض له إق ي ح وان اندثر اخا
ظاارة ىامة طادتاا مدن الع ار ىموماً ،ونتيجةً لما ّ
ااس تدريجياً ،وتعرا اليو باس (سربل) أم رأس الجسر ،وىرفت بعض من أجزائاا

بإس (درتنك) ،وى ر ما يبدو أن مدناً ىديدة نطأت في مو ع اخا اإق ي في القرن

ال امس ىطر ى ر آثار مدينة ح وان المندثرة والتي ا تزال موجودة إلر يومنا اخا،

ومناا ( زااب ،كرند ،بطيوذ ،سربيل زااب ، ،قير طيرين  ،نفل طاذ ،سرمين ،سرو
آباد ،رزنة ،منيور بيك) ول يكن إق ي درتنك مو ع

الا حدودم بين الدولة

الفارسية والعثمانية حتر العا  ،9394إخ تنازلت ىنه الدولة العثمانية مقابل واية
(أ س ة) التي

مت إلر بالدا في طر احنا ول ( ،)95أم إن اخذ المبادلة حي ت

ى ر حساب اح ار ي العراقية التاري ية ،كما أن ل عا الدولة وانطلالاا في الب قان في
القرن التاسع ىطر مكن الحكومة الفارسية من احتالل معظ المدن الحدودية التابعة
لإلق ي  ،واخا احمر جعل الحدود العراقية ر اإيرانية في اخا الجانب تقترب من الوسل

باتجاذ بلداد ،ومن اخذ المدن (:)93

ِ
التابعة لاا أبان
أ ر درتنك  :واي من احلوية التابعة لواية بلداد ،مع المدن والقالع
الحك العثماني.

74

مجلة ديالى 2010 /

العدد السادس و االربعون

ب ر مدينة درنة  :وكانت تابعة لواية بلداد ،ث ألحقت بواية المويل في القرن الثامن
ىطر من الل تبعيتاا لسنج ىراقي(باجالن) والتابع لنفس الواية ،وتقع اليو

من

إق ي (طارستان قيرطيرين) اإيراني.
ج ر مدينة كرند  :واي خات موقع استراتيجي ما  ،ومن مدن الحدود التابعة لواية
بلداد ،وقد اقتلعت من الع ار في حدود .9491
د ر مدينة زهاب  :واي مدينة حدودية قديمة ،قريبة من مدينة درتنك ،وكانت من ألوية
واية بلداد ،ث دمج اخا ال وا مع لوا درنة وباجالن في القرن التاسع ىطر ،ويعد
واحداً من المواقع الحدودية الحيينة ل ع ار  ،وتأتي اخذ احامية من الموقع الجلرافي
المتميز والم سيلر ى ر لر الموايالت في المنلقة ،احمر الخم أثار ألماع الدولة
الفارسية ،وت ااستيال ى ياا إثر تجاوزات متكررة ،وتعرا اليو باس (سربيل زااب).
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ار ر قصر شيرين  :واحدة من المدن العراقية المامة والتي كانت تابعة إق ي ح وان
الحدودم العراقي ،في مو ع بعيد ىن ل الحدود الفاي ة بين الدولتين ورغ خلك

استولت ى ياا إيران في العا  ،9491بعد مدينة زااب ،وتأتي أاميتاا من كوناا منلقة
آبار نفلية  ،وتعرا اليو باس (نفل طاذ).
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جـ ـ المدن الحدودية الواقعة ضمن المنطقة الوسطى األدنى في العراق
وتمتد من (نفل طاذ حتر دا ران) حيث يبدأ إق ي

الحدود الحالي ىدة منال تابعة للري
المنال

اامتداد اللبيعي حرض الع ار

(ىربستان) ،وي تر

ل

راسان القدي و واسل و ميسان ،وتمثل اخذ
من حيث التكوين الجيولوجي والت اريس

والمناخ ،ف الً ىن اامتداد التاري ي لنفس العوامل الح ارية وااقتيادية التي
ِ
ولاخذ المنال ارتبال قوم بالمدن العراقية
ياغت الحياة في مدن الع ار اح رى،
اح رى ،من ناحية القومية والعادات والنطال ااقتيادم وااجتماىي وكانت تعد إق يما
ىراقياً واحداً.

ولقد ىمدت الحكومات الفارسية الم ت فة ولفترات زمنية ليست بالقييرة لالستحواخ

ى ر اخذ المنلقة ،رغبةً مناا بالسيلرة ى ر المنال

المرتفعة المطرفة ى ر السال

العراقي المجاور ،والتحك في الموارد المائية المتدفقة إلياا  ،ولاخا لجأت إلر محاوات
ِ
اقتلاىه ليالم أ ار ياا ،وكانت
مستمرة ححداث تلييرات قومية في اخا اإق ي تمايداً
الوسائل المتبعة منسجمة مع الحياة القب ية غير المستقرة ،حيث دفعت القبائل واحقوا

الفارسية بطكل مستمر لالستيلان فياا  ،ومزاحمة القبائل العربية مثل قبائل (كعب،
السواىد ،ربيعة ،كنانة ،اليقور ،ال زرج) وكان خلك سبباً في تليير اليبلة العربية في

المنلقة ،وماد إيران مد نفوخاا في اخذ احج از ىسكرياً وسياسياً احمر الخم دفع ل

الحدود غرباً تحقيقاً ل ميالم اآلنفة الخكر ،وأا المدن الحدودية في اخا اإق ي (:)91

أ ر مدينة سومار  :تقع اخذ المدينة في وادم معروا باسماا  ،وفياا مجرى نار

(كنكير) الخم يلخم مدينة (مندلي) ،وفي العا  9499أد ت اخذ المدينة

من الحدود

اإيرانية ،و مت إلر كرمنطاذ ،وباخا برزت مطك ة توزيع مياذ نار كنكير ،بين
اح ار ي اإيرانية ومدينة مندلي العراقية ،وثمة مدن ونواحي ىراقية أ رى تابعة لاخذ
المنلقة

مت إلر إيران وتعرا اليو باس (طارستان ىيال ) مناا مدينة (اليالم)

جنوب سومار ،وتسمر اليو (يالم أباد) ومدينة (ق عة ان) وتابعة اليو لمدينة(زنك
أباد) .
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ب ر مدينة مهران :واي من المنال الزراىية العراقية ال يبة وكانت جز من منلقة

الناروان ،وتعد من أغنر اح ار ي العراقية  ،وفياا ىدة مدن مناا (بادرايا) أو بدرة حالياً

و(باكسايا) وتقع آثاراا جنوب بدرة وكانت تابعة إلر واسل الل العير العباسي ،أما
مدينة بدرة فتقع ى ر ممر يتياىد ابتدا ً من نار ( كالل بدرة) ما اًر بر (إيال ) ىند
مد ل ثلرة ت دم إلر وادم (الكر ة ) منتاياً ىند (طاذ آباد) ى ر لري راسان ،واخا
اللري يعد من اللر التجارية المامة ( ،)94ومن المدن المامرة في ت ك المنلقة مدينرة

(ماران) الواقعة قرب مدينرة (زربالية) وبدرة حالياً ،ومدينة زربالية تعتبر اي اح رى
من المدن القديمة والمامة خات الموقع ااستراتيجي ر التجارم الما  ،كوناا تقع ى ر

لري المنفخ الحدودم (ىرفة) القريب من مدينة ماران اإيرانية ،وتبعد ىن مدينة بدرة

بما يقارب 98( ،ك )(.)91

ج ر مدن الطيب و دهلران  :واي أ ار ي واسعة يبة ،كانت تابعة لمحافظة واسل،
والليب مدينة تتوسل المسافة بين واسل و وزستان أو إق ي اححواز العربي إا إناا
اندثرت في القرن الرابع ىطر الميالدم ،ونطأت ى ر آثاراا مدينة (بيان) ،والتي
أيبحت مركز لوا تابع لواية بلداد في القرن السادس ىطر الميالدم ،إا إن اح ار ي
التابعة لاا استمرت تعرا بإس (الليب) ايةً يوان النار الخم يروم أ ار ياا يحمل
نفس التسمية ،وى ر فته نطأت مدينة دا ران أو (دليران) كما تعرا اآلن ،منخ القرن
التاسع ىطر الميالدم ،وات خت القبائل العربية اح ار ي الممتدة بيناا وبين نار
(دويريج) جنوباً مولناً لا  ،كما انتطرت في مساحات واسعة بين باكستان و دا ران

ونارم (كنجاج ) و(كانوم) الخم تقع ى يه مدينة ماران المقاب ة لمدينة (مندلي) ،غير
إن توسع القبائل الفارسية المستمر بلية السيلرة ى ر اح ار ي العربية دفع العرب
ل نزوح بعيداً ىن أ ار يا بطكل تدريجي ،ول يب

بيد القبائل العربية سوى ال فة

اليمنر لنار دويريج منخ منتيا القرن التاسع ىطر الميالدم( ،)61لخا يعد اخا النار

الحد الفايل بين الدولة الفارسية والعثمانية أم (إيران و الع ار ) في اخذ المنلقة.
دـ المدن الحدودية الواقعة في جنوب العراق (إقليم عربستان)
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لقد لعبت إمارة ىربستان أو (اححواز) حالياً (ال ارلة ( ))9دو اًر كبي اًر في تحديد

لبيعة العالقات العراقية ر اإيرانية ،من الل موقعاا الجلرافي المميز ،إخ إناا كانت
تمثل (الدولة الحاجزة) بين أ ار ي الدولتين الفارسية والعثمانية في الفترة التي سبقت
الحرب العالمية احولر ر إخ كان الع ار حتر ت ك الفترة تحت السيلرة العثمانية ر وبعد
الحرب ونتيجةً إنايار الدولة العثمانية ،وناوض الدولة اإيرانية الجديدة بعد حركة

العر  ،وانطلالا
ا
(ر ا ان) في العا  ،)69(9199وفرض اانتداب البريلاني ى ر

بحل المطر اكل الدا ية ،وبنا دولة مركزية في بلداد ،أتاحت اخذ احسباب مجتمعةً

الفرية إيران من أجل السيلرة ى ر اخذ اإمارة المامة الفاي ة بين حدود الدولتين،

ايةً يوان الدولة المنتدبة انيرفت نحو الطمال (واية المويل) حيث اليراع
اخذ الواية إلر أ ار ياا ،ول يحس احمر
الدب وماسي مع ت ركيا ،والتي كانت تريد
إا في العا  ، 9195ولعل من أا احسباب التي دفعت إيران إلر

إق ي ىربستان

ح ار ياا  ،او أن ىرش الع ار كان قد ُى ِرض في ت ك الفترة ى ر الطيخ زىل (أمير
وح ِسمت الق ية ليالم إيران في
ىربستان) واخا يعني ان ما اخا اإق ي إلر الع ار ُ ،
العا  ،9196وأقرتاا المعاادات وااتفاقيات الالحقة ،كما أقرت المعاادات السابقة
انسالخ أج از من اخا اإق ي ليالم إيران ،وأيبم اخا الجز الما اللني بالثروات
اللبيعية والمسيلر ى ر ال ِ
فة اليسرى لطل العرب والحاوم ى ر مساحات واسعة من
اح ار ي الزراىية ،وفيه أا احناار وروافد طل العرب ،تابعاً إيران وفتم الباب أماماا
لمزيد من المكاسب ى ر حساب اح ار ي العراقية ر العربية.
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المبحث الثالث

المعاهدات والتفاقيات حول الحدود العراقية ـ اإليرانية
لقد ارتبل الع ار

بعالقات سياسية غاية في التعقيد مع الدولة الفارسية ،ولعقود

لوي ة ،ا ت فت ىن لبيعة ىالقاته مع دول الجوار اح رى ،وكانت في معظماا قائمة
ى ر النزاىات والمطاكل الحدودية ،التي تم
وااتفاقيات

ت ىناا العديد من المعاادات

الل مراحل تاري ية متعددة  ،ب يوص تثبيت الحدود وحل المطاكل

المتنازع ى ياا(،لتحديد ىائدية المدن والقرى الحدودية)  ،وكانت الحكومة العثمانية
وحربعة قرون تمثل الجانب العراقي م تزمة ومنفخة لمعظ بنود اخذ المعاادات  ،فيما
يالحظ ىد الت از الحكومات اإيرانية المتعددة ببنود اخذ المعاادات ،وىد اىترافاا
ببعض مناا ،أو التلا ي ىن بعض البنود مما يجعل المطاكل الحدودية بين الدولتين
في حالة تأز مستمر منخ العا  9558وللاية  ،9198وفيما بعد اخا التاريخ ىقدت
المعاادات بين الجانب اإيراني والحكومات العراقية الولنية الالحقة .
المعاهدات المتعلقة بالحدود البرية (المدن الحدودية)
وقد ىم ت اخذ المعاادات ى ر تحديد لبيعة احقالي والمدن الواقعة ىند الحدود
وتبعيتاا ححدى الدولتين ،ونتيجةً ل تنازات المستمرة من قبل الدولة العثمانية فقد د ت
الكثير من اح ار ي العربية ر العراقية تحت السيادة الفارسية ،وثبتت رسمياً من الل
ِ
اخذ المعاادات واي كما ي ي:ر
1ـ معاهدة أماسيه** . 1551
واي أول معاادة ىقدت بين الدولة الفارسية (اليفوية) والدولة العثمانية وبموجب
اخذ المعاادة :أ ر تُترك واية قارص وق عتاا ل دولة العثمانية .
ب ر تحديد حدود واية طارزور حالً ل نزاىات حولاا ومنعاً لحدوث ا ل ار بات ى ر

الحدود .وأيبم الع ار في ىاد الدولة العثمانية م لفاً من أربع وايات(بلداد والبيرة

والمويل و طارزور)(.)69
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2ـ معاهدة فرهاد باشا . 1551

لقد أ افت اخذ المعاادة منال نفوخ جديدة ل دولة العثمانية ى ر حساب اح ار ي

العراقية ،كما أقرت ما جا في المعاادة السابقة ،وبموجباا اىترفت الدولة الفارسية بأن
( )99لوا  ،ويطمل ى ر منال

إق ي طارزور بأكم ه جزٌ ا يتج أز من الع ار وي
واسعة تيل إلر اللرا الجنوبي من بحيرة (أورمية) أو (ر ائية) طمااً ،وطرقاً إلر
( ِسنة) أو( سنندج) ويحكماا والي يقي في (ك عنبر) أو ق عة الورد جنوب مدينة
الس يمانية( ،)66كما أُىليت واية (أورستان) و (تبريز) و (طيروان) إلر الدولة
العثمانية( ،)68وقد أقرت معاادة  9399و 9396تبعية واية طارزور ل ِ
دولة العثمانية،
()65

وبخلك رسمت اخذ المعاادة حدود الع ار البرية في خلك العاد

.

3ـ معاهدة نصوح باشا . 1111

بموجب اخذ المعاادة أُىيدت كل من تبريز و طيروان إلر الدولة اليفوية(.)63

1ـ معاهدة .1113
وقد تعادت بموجباا الدولة الفارسية بعد التد ل بالط ون الدا ية ل ع ار  ،وىد

تقدي أم مساىدات ل متمردين في واية طارزور(.)61
5ـ معاهدة ساراو .1111

تنازلت الدولة العثمانية بموجباا ىن مدن (درنة) و(درتنك) التابعتين لواية بلداد،
إلر الدولة الفارسية  ،مقابل تنازل اح يرة ىن واية (أ س ة) ل ِ
دولة العثمانية(. )64
ويالحظ ى ر جميع المعاادات السابقة ،ف الً ىن اتفاقيات العا 9565و  ،9534كان

تعريفاا لبعض منال الحدود قاي اًر ى ر جز معين من الحدود وغير وا م  ،بالرغ
()61

من إن اخذ المعاادات قد رس ت حدود الع ار البرية

1ـ معاهدة زهاب .1135

.

()81
وى ِرفت كخلك باس معاادة مراد باطا ومعاادة السال  ،واىتُبِرت أساساً
ُ
ل معاادات التي جا ت بعداا ،بادا توزيع منال النفوخ وتحديد الحدود بين الدولتين،
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وقد نظمت مو وع الحدود بين الدولتين ى ر طكل منال

أو مدن حدودية وبطكل

أف ل مما جا في المعاادات السابقة ،وقد نيت ى ر:
أ ـ أن تكون المدن (درنة ،بدرة ،جيان ،مندلي  ،درتنك) ،مع الساول الواقعة بين
درتنك و سرفيل وجميع القرى الواقعة غرب ق عة زنجير حتر ق عة سال

في

واحي

طارزور وق عة فزلجة وتوابعاا( ،)89والممر الجب ي(أوك ي) المتجه نحو طارزور وقرية
(بنجوين) ،ك اا تابعة ل ِ
دولة العثمانية( ،)89أم جز من اح ار ي العراقية.
ب ـ أن تكون المدن والقالع الواقعة في الجاة الثانية ابتدا ً من (مندلي و درتنك وبيرذ
وسردوم) واح ار ي الواقعة طر (سند جيروميرابان) وتوابعاما( )86وطر ق عة (زنجير)
و(أورمان) وتوابعاما و(ماران) وتوابعاا ،تابعة ل دولة الفارسية(.)88

وأا ما يالحظ ى ر اخذ المعاادة ر بالرغ من أاميتاا ر أناا كانت تفتقر إلر ترسي
وبعداا ىن الدقة المل وبة ،كما إن تحديد نقال الحدود ى ر
دقي لعد كفاية ال رائلُ ،
أساس منال النفوخ في المدن والقرى والقالع في المنلقة ،واو أمر يعب من وجاة
نظر لبوغرافية ،أم أن تكون الحدود الفاي ة بين الدولتين ى ر أساس مساحات كبيرة،
وليست

لولاً محددة ،كأن تكون مظاار لبيعية كالساول والجبال و احناار

والبحيرات وغيراا .إ افة إلر ىد الت از اللرفين بالدقة الواجبة في تحديد الحدود،
فكانت ِ
اخذ المعاادة سبباً في استمرار التوتر الحدودم ،وقد حددت المعاادة تبعية المدن
والقرى ،ول تحدد تبعية القبائل المتنق ة في أرجا المنلقة رغ أناا حاولت أن ت تز

بمبدأ وحدة العطيرة (.)85

7ـ معاهدة المقاسمة .1721
قرر في اخذ المعاادة ترك الوايات اللربية اإيرانية إلر الدولة العثمانية ،لخلك
وت ّ
د ت (كرمنطاذ ،أردان ،امدان) من حدود الدولة العثمانية وتبعيتاا تعود إلر واية
بلداد  ،كما احت ت الجيوش العثمانية المتقدمة من احنا ول بموجب اخذ المعاادة

(تبريز و كنجة)(.)83

1ـ معاهدة أمير شرف .1727
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وقد أقرت اخذ المعاادة د ول منلقة الحويزة تحت النفوخ العثماني وأكدت ى ر بقا
مدن (امدان ،كرمنطاذ ،إدا ،لورستان ،في ي ،يزدجرد ،س لانية زي ال ،أبار ،لار
الع وم) جميعاا مع القرى الواقعة بين يزدجرد و لار الع وم ،وت ك القرى الواقعة ى ر
تبريز والقرى والقيبات في كنجة وتف يس تحت نفوخ الدولة العثمانية.
5ـ معاهدة أحمد باشا .1731

وقد أحدثت تليرات بحدود الدولة العثمانية (الحدود العراقية) الطرقية ،فقد أقرت بقا
من اح ار ي العراقية ،وأىادت الوايات (تبريز،أردان ،امدان،

(درنة و درتنك)

كرمنطاذ ،لورستان ،الحويزة) إلر إيران ثانيةً وكخلك الحال في المعاادات الالحقة

( )9169،9161إخ ت ااتفا
()81

معاادة زااب 9361

ى ر إىادة الحدود ى ر ما كانت ى يه ،والتي أقرتاا

.

11ـ معاهدة كردن .1717
وقد ُىرفت بإس معاادة(نادر طاذ) وقد أكدت ى ر أن تكون الحدود بين الدولتين
ى ر أساس ما أقرته معاادة زااب (. )84
11ـ معاهدة أرضروم األولى .1123
لقد طم ت ِ
اخذ المعاادة ى ر بنود كثيرة لتسوية ال الفات بين الدولتين لكن فيما
بنود

يتع بمسألة الحدود ،أكدت المعاادة ى ر بقا الحدود كما كانت سابقاً وف
معاادة زااب ،وأا المالحظات حول ِ
اخذ المعاادة إناا جا ت ىامة ول تعالج
المطاكل القائمة بدقة
تلبي

ايةً يوان ال الا بين اللرفين كان أكثر ىمقاً وحال دون

بنود المعاادة المتف

ى ياا( ،)81اير ًة ت ك التي لاا ىالقرة بحسن الجوار،

وبقيت الكثيرر مرن مسائرل الحردود مع قة كإق ي ىربستان ،حيث كانت السيادة غير تامة
ى يه من قبل الدولة العثمانية ،حيث كان ا يزال يتمتع بحك مستقل من قبل القبائل
العربية بإمارة (الطيخ زىل) ،كما إن الحدود بين المقالعة الفارسية (طستر) وبين واية

البيرة غير محددة بطكل تا (.)51

12ـ معاهدة أرضروم الثانية .1117
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بموجب اخذ المعاادة ت ّ و ع احسس الكفي ة لحل جميع المطاكل الحدودية
ومطاكل القبائل ورسمت ل الحدود بين الدولتين (الع ار يوايران) ،وأا ما يميز اخذ
المعاادة إناا أول معاادة تنص ى ر تحديد الحدود النارية ومطاكل التنظي المالحي في
طل العرب ،وفتحت الباب أما المعاادات الالحقة لتناول مو وع الحدود النارية بطكل
ال  ،كما ت التوقيع ى ر ِ
اخذ المعاادة بعد وسالة بريلانية ر روسية ،اي ًة
أكثر تفيي ً

يوان لاما ميالم في منلقة ال يج العربي والجزيرة العربية ،لخا بدأتا بالتد ل في
الط ون الدا ية لكال الدولتين( ،)59كما لعبت دو اًر ماماً في العالقات العراقية ر اإيرانية

وحس النزاع بين اإمبرالورية العثمانية والفارسية .وكانت فاتحة لتقدي تنازات مستمرة

من قبل الدولة العثمانية ليالم إيران كمكاسب ى ر حساب اح ار ي العراقية.
وفيما يتع

بتحديد الحدود البرية التي ت منتاا اخذ المعاادة ،فقد تنازلت بموجباا

الدولة العثمانية ى ر جميع اح ار ي الكائنة في القس الطرقي من منلقة زااب (القس

الجب ي) ليالم إيران( ،)59والتي

مت أي ا مدناً ىراقية حدودية ،مثل (بانة ،سربيل

زااب ،كرند ،قير طيرين ،نفل طاذ ،سومار ،ماران ،دا ران) مما جعل الحدود العراقية

مقعرة وحتر يومنا اخا باتجاذ العايمة بلداد( ،)56واخا
اإيرانية في اخذ المنلقة تبدو ّ
يعني إن الع ار فقد منلقة جب ية استراتيجية مامة أ يفت كمكاسب إلر إيران  ،كما
تنازلت الدولة العثمانية ىن مدينة المحمرة ومينا اا وجزيرة ىبادان ومرسااا واح ار ي
الواقعة ى ر ال فة الطرقية لطل العرب والتي كانت تعتبر من الموانئ العراقية المامة،
وبخلك انس ت منلقة ىربستان من الع ار في مقابل أن تتنازل الحكومة الفارسية ىن
ملالبتاا في مدينة الس يمانية ومنلقتاا( .)58ومع خلك ل يباطر بتنفيخ المعاادة برغ

مرت باا المنلقة وأوروبا
و عاا مو ع التنفيخ لثالث مرات وخلك بسبب الحروب التي ّ
في ت ك الفترة***.
13ـ معاهدة عام .1115
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واي آ ر معاادة ىقدت بين الدولة الفارسية والدولة العثمانية ى ر الو ع الراان

ى ر الحدود وحل المطاكل ىن لري المفاو ات ( ،)55وما تالاا كانت مجموىة من
(البروتوكوات) بين الدولتين أو معاادات جديدة بين إيران واانتداب البريلاني (ممثالً
ىن الع ار ) أو الحكومات العراقية الالحقة بعد حيوله ى ر ااستقالل ،ايةً يوان

استمرت ىالقة مع ىد تلبي بنود المعاادات المتف ى ياا.
المطاكل الحدودية
ّ
11ـ بروتوكول طهران .1511

إخ ت ااتفا بين الدولتين الفارسية والعثمانية بتأثير روسي ر بريلاني ى ر توقيع اخا
نص ى ر تطكيل لجنة رباىية مكونة من ممث ي
البروتوكول في العايمة اإيرانية والخم ّ
الدول احربعة لرس ل الحدود يواناا المطاكل المتع قة باا( ،)53واىتماد بنود معاادة
أر رو الثانية  9481لتحقي خلك( ،)51واخا ي كد اىتراا إيران باخذ المعاادة لتعيين
ل الحدود ،لكن وجد أن اخا البروتوكول موجز وا يفي باللرض لخلك ت ّ توقيع
بروتوكول آ ر .
15ـ بروتوكول القسطنطينية .1513

ويالحظ أن معظ بنود اخا البروتوكول كانت ت ص تحديد الحدود النارية في طل

العرب ،أما فيما يتع

بالحدود البرية ،فكان ااتفا

ى ر اىتماد معاادة أر رو

الثانية ،فالً ىن و ع رائل دقيقة خات تفاييل لبوغرافية كثيرة است دمت في تعيين
الحدود إ افة إلر الجسور والحدود اإدارية ل وايات والمحافظات ،كما و ِ ع ل جديد
ى ر اللبيعة ل حدود بين مندلي والحويزة ،كما ت ّ تعيين ما يقارب من (9434ك ) من
الحدود البرية من ال يج العربي جنوباً حتر جبال (أ اررات) طمااً ،ىدا منلقة قريبة من
مدينة تقع طر الحدود التركية ر اإيرانية الحالية( ،)54وقد بدأت ىم يات تحديد الحدود
فع ياً ى ر احرض من ِقبل لجنة الحدود الرباىية والمطك ة في العا  ،9198من ممث ين
ىن الدولتين ياحبتي الطأن والدولتين الوسيلتين (بريلانية وروسية)  ،وأ ِ
ُسقلت
التفاييل ى ر ال رائل والمالح ُ ،منايةً بخلك احىمال الفنية والنزاىات الحدودية(،)51
إا إن أىمال اخذ ال جنة توقفت بسبب ظروا الحرب العالمية احولر ود ول الدولة
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العثمانية إلر جانب ألمانيا في الحرب والتي نتج ىناا تليير في ارلة العال السياسية
وتليير واقع منلقة ال يج العربي والجزيرة العربية بانايار اإمبرالورية العثمانية وظاور
الع ار ككيان سياسي تحت اانتداب البريلاني ث حيوله ى ر ااستقالل المطرول
في العا  9199ونتج ىن خلك فيما يتع
الحدودية والنزاىات ايةً فيما يتع

بالعالقات العراقية ر اإيرانية :أر تجدد المطاكل
بالحدود النارية والمدن الحدودية الواقعة جنوب

الع ار  .ب ر ىد اىتراا إيران بالع ار كدولة مستق ة حتر العا  .9191جر ر ىد
اىتراا إيران بكل المعاادات السابقة بطأن الحدود مع الدولة العثمانية ،والخم زاد من
يعوبة احمر اإ لرابات الدا ية التي كان يعاني مناا الع ار

(كردستان) طمال الع ار (.)31

ايةً في إق ي

11ـ معاهدة عام .1537

واي من المعاادات المامة والتي ىقدت بعد اىتراا إيران بالحكومة العراقية ،وتأتي

أاميتاا كوناا تناولت ثالث اتفاقيات رئيسية :
أ ر معاادة اليداقة ،ب ر معاادة حل ال الفات باللر الس مية ،جر ر حل المطاكل
الحدودية البرية والنارية ،وفيما يتع بالحدود البرية فقد أقرت ِ
اخذ المعاادة إىادة العمل
ببروتوكول ى  ،9196ولجنة تحديد الحدود لعا .9198
17ـ معاهدة الجزائر .1575

والتي ت ّ ىقداا بوسالة جزائرية وقد ت منت ثالث بروتوكوات م حقة باا تناولت
موا يع :الحدود النارية والبرية وحسن الجوار وأمن الحدود ،واي آ ر المعاادات
قد فياا الع ار تنازات كثيرة ليالم إيران
الحدودية الموقع ى ياا بين الدولتين ،وقد ّ
ايةً فيما يتع بمسألة الحدود النارية ،أما فيما يتع بالحدود البرية فقد اتف

اللرفان ى ر اىتماد المعاادات السابقة والبروتوكوات الم حقة باا لتعيين ل الحدود

البرية بين الدولتين  ،بروتوكول القسلنلينية  ،9196ومحا ر ج سات لجنة تحديد
الحدود  ،9198يواىادة بنا الدىامات المثبتة في اتفا  ،9196واي ( )993دىامة ،
كما ُطيدت ( )519دىامة جديدة ى ر امتداد ل الحدود لمنع االتباس ،يواىادة مدن (
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سيا سعد ،زين القوس ،ميمك) إلر اح ار ي العراقية ( .)39وأا ما يميز (زين القوس)
كوناا تقع ى ر ا بة يتراوح ارتفاىاا ( 911ر ) 511تقع طر

انقين  ،طمال نفل

انة وتب غ مساحتاا (991ك ) وفياا م فر (سربند) الستراتيجي المسيلر ى ر مدينة
انقين  ،كما تسيلر ى ر المنلقة المحيلة به حيث يمر ل النفل اإيراني الخم يربل
ِ
بالنسبة (لسيا سعد) فاي ا بة تقع جنوب
قير طيرين بنفل طاذ  ،وكخلك الحال
طر مدينة مرزوك وقزانية العراقيتين ،بطكل محدب نحو اح ار ي اإيرانية حيث يقع
جبل ميمك والخم يقلع

ل الحدود ىند منلقة تقسي

المياذ،تب غ مساحتاا

(991ك ) ،يوان سيلرة إيران ى ر اخذ الا بة يمكناا من التجاوز ى ر اح ار ي العراقية
المجاورة لاا ،أما (جبل ميمك) الخم يتراوح ارتفاىه (911ر ) 511فيقع في اح ار ي
العراقية في المنلقة المحدبة من الحدود العراقية اإيرانية جنوب طر مندلي(.)39

من المالحظ ى ر اخذ المعاادات أن الجانب السياسي او اللابع اللالب فياا ى ر
حساب الجانب الفني والحقو الجلرافية المتعارا ى ياا ،ايةً فيما يتع

بمعاادة

 ،)36(9115إخ أراد اللرفان الت ص من ال لول التي يواجااا في الدا ل ،لكناا ل
تكن حالً لمطكالت الحدود و ايةً فيما يتع

بالحدود البرية ،إخ نص ااتفا

ىر

ىودة المدن الحدودية (سيا سعد ،زين القوس ،ميمك) إلر اح ار ي العراقية ،إا إن
ىد تنفيخ اخا الجانب من ااتفا فور الميادقة ى يه كما او حال طل العرب ،احمر
الخم دفع بالع ار ر في السنوات الالحقة لاخذ المعاادة ر إلر إللائاا من جانب واحد،

واىتبار طل العرب ىراقياً بالكامل ،فكانت الفتي ة التي ساامت في تلور ال الا
الحدودم العراقي ر اإيراني إلر يراع ىسكرم دا ثماني سنوات (9141ر.)9144

الخالصة
9ر ل تكن الحدود البرية العراقية ر اإيرانية بطك اا الحالي حدوداً ثابتة ىبر المراحل
التاري ية الم ت فة ،وما و عاا الحالي إا المحي ة الناائية ل مواقا السياسية

واليراىات العسكرية ل حكومات المتعاقبة لكال الب دين والدول ااستعمارية التي كانت
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مسيلرة ى ر اح ار ي العراقية لعقود لوي ة ،لخا ات خت اخذ الحدود في كل مرح ة من
مراحل التاريخ يو اًر م ت فة.

ماا

9ر العديد من المدن واحقالي الحدودية ل تكن إيرانية حتر وقت قريب ،يوانما جرى
إلر اح ار ي اإيرانية ى ر مراحل بليئة د وبة ،من إستراتيجية اتبعتاا الحكومات
اإيرانية منخ العا  ،9568يقاب اا التنازات المستمرة ىن اح ار ي العربية من قبل الدولة
العثمانية وااستعمار البريلاني المسيلرين ى ر الع ار .
6ر كان ل حدود دور ما في رس العالقات بين الدولتين التي تراوحت بين الح ول
السياسية والدب وماسية والمتمث ة بعقد ااتفاقات والمعاادات ،وبين النزاىات التي تلورت
في كثير مناا إلر حروب ،وفي المحي ة الناائية تظار بطكل مكاسب جديدة ل جانب
اإيراني ،ى ر حساب اح ار ي العراقية .
8ر يمكن تقسي المدن الحدودية التي كان لاا دور بارز في العالقات العراقية ر اإيرانية
ى ر مر العيور ،إلر أربع أقسا رئيسة وكما او وا م في الجدول (.)9
 -5تعد إيران دولة كبيرة في الطر احوسل ،ولاا ثقل سياسي واقتيادم ف الً ىن

سيلرتاا ى ر ثروات لبيعية وبطرية مامة في المنلقة ،لخا فإن استقرار الع ار يحتاج

إلر استئناا العالقات مع دول الجوار الجلرافي و ايةً إيران ،كما تحتاج الحكومة

العراقية إل ر تأييد دول الجوار ومساندتاا من اجل تحقي احمن والحيول ى ر اللاقة
ومن ث بد ىم يات اإىمار  ،وتعتبر إيران واحدة من الدول المعول ى ياا في المرح ِة
المستقب ية.
غير أن ما يثير الق

في المرح ة الراانة او ما تعاني مناا المدن الحدودية ايةً

في القس الجنوبي من الع ار  ،إخ يتدف إلياا العطرات من اإيرانيين بادا زيارة العتبات

المقدسة إا انه من جانب آ ر كان خلك مطجعاً ى ر القيا بإىمال غير قانونية دا ل
اح ار ي العراقية ،متمث ة بط ار المواد المسروقة كالسيارات ومحوات الكاربا والمواد

المعدنية ،ف الً ىن تاريب النفل واحس حة والم درات  ،والتي أيبم لاا أسواقاً وىمال

ىبر المسالك البرية والبحرية احمر الخم سال من جانب آ ر ى ر تدفقاا إلر دول
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مج س التعاون ال يجي .ول مان استمرار ىالقات ودية بين الجانبين العراقي واإيراني
واستثمارذ بما ي د الب دين مستقبالً  ،يحت إيقاا ىم يات التس ل المستمرة  ،والسيلرة

ى ر الحدود البرية والنارية  ،لعد إثارة مطاكل جديدة وفاً من أن تتلور إلر الفات

ت ر بميالم الب دين.

دول ()1
التوزيع المكاني للمدن الحدودية في العراق
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المدن
يمتد من التقا حدود
الدولتين و إلر مدينة

طمال الع ار

اورمان وي

(إق ي

طارزور) الخم يطمل مدن
مثل ِسنة ،اايجان ،بانة،

ت التنازل ىناا في معاادة
زااب  ،9361واتفاقيات
السنوات السابقة.

دربند ،سومار ،مريوان،
اورمان
يمتد من مدينة (اورمان ر
ح بجة) إلر مدينة (نفل طاذ
وسل الع ار احى ر

ر نفل انة) ويعرا بإق ي

ع ل سيلرة اإيرانية

ح وان الخم يعرا اليو

بموجب معاادة ار رو

باس (طارستان ر

الثانية 9481

قيرطيرين) ومن مدن اخا
اإق ي درتنك ،درنة ،كرند،
زااب ،قير طيرين
يمتد من (نفل ر طاذ) حتر
وسل الع ار احدنر

ع ل سيلرة اإيرانية

(دا ران) وأا مدن اخذ

بموجب معاادة ار رو

المنلقة سومار ،الليب،

الثانية 9481

ماران ،دا ران.
ىربستان ويعرا اليو باس
(احاواز) ،ويقلنه سكان و
جنوب الع ار

قبائل من أيول ىربية،
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وااتفاقيات في السنوات

وىدت اخذ المنلقة في

.الالحقة

القرون الما ية دولة حاجزة
.بين إمبرالوريتين

 الجدول من ىمل الباحثة بااىتماد ى ر المع ومرات الرواردة فري المبحرث الثراني:الميدر
والثالث من البحث

The impact of border relations
between Iraq and Iran Re-distribution of the
administrative border towns
Abstract
The impact of border towns in the relations between the
neighboring countries through the importance of these cities
and the reasons that led to the emergence and development,
most of the border cities of the historic background and
strategic importance, derived usually from falling on the
modes of transport task, with the interference of the
economic factor (business) and (transport) in the emergence
and increasing importance, it can accommodate this
important if they showed where other economic activities
such as agriculture and mining in the case of the discovery
of
a
mineral
or
energy
sources
task.
This is important to become a double-edged sword, one
hand may help to create good neighborly relations between
the countries that lie then these cities, through cooperation in
the exploitation of wealth and strategic location of the city, on
the other hand has become the focus and ambition of one of
the two countries at the expense of other, especially with the
presence of military superiority and the desire for expansion,
and to extend influence at the expense of neighboring
countries, and the geographical important role in the
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emergence of differences over the border (and on the
ownership of the border towns) and areas of political
influence, has developed these differences to the wars and
conflicts, but the interpretation of their causes in historical
context purely deprive them of their motivation real and is
linked to motivation declared the conflicting parties and lost
its historical context beginning of each analysis, and the fact
that geographical considerations and realities with major
impact on the motives for the wars, interfere with political
considerations in the competition for regional leadership or,
in accordance with the size of the conflicting parties and
ambitions.
This study aims to shed light on the cities and regions of
Iraq and its spatial distribution, within the border area east of
Iraq, the confluence of the Iraqi-Iranian border to the north,
and even the territory of Arabistan south, is important in a
statement extent of the abuse the Iranian border and the
territory of Iraq, which took legal form under the treaties and
agreements signed during different historical periods, and is
the research problem that the Iraqi-Iranian border were not in
its current form, and the form in which it is today but the final
outcome of the political positions of successive governments
of both countries, and to indicate the dimensions of this topic
has been divided into three sections, dealing The first border
disputes and the nature of the Iranian border, while the
second section stopped at the border problems and their
impact on re-spatial distribution of border towns, and
interested in the third section the role of treaties and
agreements to install the border and in identifying the border
cities
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الهوامش

 9ر جابر إبرااي الراوم ،مطكالت الحدود العراقية ر اإيرانية واليراع المس م ،دار
الط ون الثقافية العامة ،ل ،9بلداد ،9141 ،ص 99ر 98.
 9ر ىبد الر از ىباس حسين ،الجلرافية السياسية ،بلداد 919 ،9141 ،ر 919.
 6ر الميدر نفسه ،ص 15.
 8ر جابر إبرااي الراوم ،ميدر ساب  ،ص .81
 5ر ىبد الر از ىباس حسين ،ميدر ساب  ،ص911.
 3ر الميدر نفسه ،ص.994
 1ر محمد جاس النداوم ،السياسة اإي ارنية إ از ال يج العربي حتر الثمانينات ،مركز
دراسات ال يج العربي ،جامعة البيرة  ،ملبعة دار الحكمة ،البيرة،9111 ،

ص.913
 4ر سوسن يبيم حمدان ،احامية الجلرافية لطل العرب بين الما ي المزدار
يوا فاقات الحا ر ،أو ار
 ،9118ص.9

جلرافية ،مركز دراسات وبحوث الولن العربي ،العدد ،4
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 1ر الحرب العراقية ر اإيرانية ،الموقع ى ر الرابلhttp://www.moqatel.com. :
 91ر الميدر نفسه.
 99ر الميدر نفسه.
 99ر ىبد الر از ىباس حسين ،ميدر ساب  ،ص991.
 96ر ىماد ىبد السال ر وا ،الو ع التاري ي لمدن وأ ار ي الحدود الطرقية في
الولن العربي ،دراسة تاري ية ،جمعية الم ر ين واآلثاريين في الع ار  ،دار الحرية
ل لباىة ،9149 ،ص  986ر .981
* واي من القبائل الكردية التي كانت تقلن فيما يعرا بإق ي (لورستان) في إيران
ونزحت إلر العال

الل فترات تاري ية م ت فة ،وتتركز اليو ىند المدن الحدودية

العراقية ر اإيرانية  ،ايةً في ألراا مدينة الكوت و ديالر ومدينة انقين.

 98ر ياسين ىبد الكري  ،اتفاقية الحدود الطرقية إلر نااية القرن التاسع ىطر ل حدود
الطرقية ل ولن العربي ،دراسة تاري ية ،جمعية الم ر ين واآلثاريين في الع ار  ،دار
الحرية ل لباىة بلداد ،9141 ،ص 941ر 911.
 95ر الميدر نفسه ،ص 911.
 93ر سعيد ىبد الفتاح ىاطور ،وآ رون ،العالقات العربية اإيرانية ،معاد البحوث
والدراسات اإيرانية  ،القاارة ،9116 ،ص993.
 91ر ياسين ىبد الكري  ،ميدر ساب  ،ص 941.
 94ر ىماد ىبد السال ر وا ،اليراع العراقي ر الفارسي ،دار الحرية ل لباىة ،بلداد،
 ،9146ص 959ر 954.
 91ر الميدر نفسه ،ص 951ر 959.
 91ر الميدر نفسه ،ص 959ر 956.
 99ر الميدر نفسه ،ص658.
 99ر الميدر نفسه ،ص 655ر .653
 96ر الميدر نفسه ،ص 953ر 951.
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 98ر ميدر ساب  ،ص  954ر 934.

 95ر ىماد ىبد السال ر وا ،الو ع التاري ي لمدن وأ ار ي الحدود الطرقية في
الولن العربي ،ميدر ساب  ،ص 951ر 931.
 93ر الميدر الساب  ،ص  931ر .911
 91ر الميدر الساب  ،ص 919ر 914.
 94ر إبرااي طريا ،المواقع الجلرافية ل ع ار

وأثراا في تاري ه العا حتر الفتم

اإسالمي ،ملبعة طفي  ،ج ،9بلداد ،ب.ت  ،ص 953ر 951.
 91ر مقال منطور ى ر يفحات اانترنيتhttp://www.alrafidayn.com :
 61ر ىماد ىبد السال ر وا ،الو ع التاري ي لمدن وأ ار ي الحدود الطرقية في
الولن العربي ،دراسة تاري ية ،ميدر ساب  ،ص941.
 69ر سعيد ىبد الفتاح ىاطور ،وآ رون ،ميدر ساب  ،ص.993
** واي ب دة تقع في تركيا قرب ساحل البحر المتوسل.
 69ر فييل طراان العرس ،الحرب العراقية ر اإيرانية ،ج ،9ملبعة دار الجاحظ ،بلداد،
 ،9149ص98.
 66ر

الد العزم ،أ وا ى ر التلورات التاري ية ل يراع العراقي ر الفارسي حول

الحدود ،دار الحرية ل لباىة ،الدار الولنية ل توزيع واإىال  ،بلداد ،9149 ،ص56
ر.58
 68ر فييل طراان العرس ،ميدر ساب  ،ص98.
 65ر ىماد ىبد السال ر وا ،الو ع التاري ي لمدن وأ ار ي الحدود الطرقية في
الولن العربي ،دراسة تاري ية ،ميدر ساب  ،ص.919
 63ر فييل طراان العرس ،ميدر ساب  ،ص 98.
 61ر ياسين ىبد الكري  ،ميدر ساب  ،ص .911
 64ر جابر إبرااي الراوم ،ميدر ساب  ،ص 59.
 61ر ياسين ىبد الكري  ،ميدر ساب  ،ص 911.
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81ر الميدر نفسه ،ص 991.
 89ر الميدر نفسه ،ص 919.
 89ر جابر إبرااي الراوم ،ميدر ساب  ،ص .59
 86ر فييل طراان العرس ،ميدر ساب  ،ص 93.
 88ر جابر إبرااي الراوم ،ميدر ساب  ،ص 59.

 85ر الحرب العراقية ر اإيرانية مقال منطور ى ر يفحات اانترنيت الموقع ى ر الرابل:
http://www.moqatel.com
 83ر فييل طراان العرس ،ميدر ساب  ،ص .95
 81ر الميدر نفسه ،ص .93
 84ر ياسين ىبد الكري  ،ميدر ساب  ،ص 919.
 81ر الميدر نفسه ،ص 919.
 51ر الد العزم ،مطك ة طل العرب بين المعاادات والقانون ،دار الرطيد ل نطر ،و ازرة
الثقافة واإىال  ،س س ة دراسات ،العدد  ،9141 ،999ص99.
 59ر الميدر نفسه ،ص99.
 59ر ياسين ىبد الكري  ،ميدر ساب  ،ص 999
 56ر

الد العزم ،أ وا ى ر التلورات التاري ية ل يراع العراقي ر الفارسي حول

الحدود ،ميدر ساب  ،ص .51
 58ر العالقات العراقية ر اإيرانية ىبر التاريخ ،مو وع منطور ى ر اانترنيت ى ر
الرابلhttp://www.moqatel.com. :
*** نطوب حرب القر ىا  9455ر  ،9453والحرب البريلانية ر الفارسية  9453ر
.9451
 55ر ياسين ىبد الكري  ،ميدر ساب  ،ص .994
 53ر ىبد الر از ىباس حسين ،ميدر ساب  ،ص.966
 51ر جابر إبرااي الراوم ،ميدر ساب  ،ص.15
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 54ر الحرب العراقية ر اإيرانية ،ميدر ساب .
 51ر

الد العزم ،أ وا ى ر التلورات التاري ية ل يراع العراقي ر الفارسي حول

الحدود ،ميدر ساب  ،ص .31
 31ر الحرب العراقية ر اإيرانية ،ميدر ساب .
 39ر الميدر نفسه.
 39ر

الد العزم ،أ وا ى ر التلورات التاري ية ل يراع العراقي ر الفارسي حول

الحدود ،ميدر ساب  ،ص  999ر .996
 36ر ىبد المالك

ا التميمي ،المياذ العربية التحدم وااستجابة ،مركز دراسات الوحدة

العربية ،بيروت ،9111 ،ص.988

المصادر
 .9التميمي ،ىبد المالك

ا ،المياذ العربية التحدم وااستجابة ،مركز دراسات الوحدة

العربية ،بيروت.9111 ،
 .9حسين،ىبد الر از ىباس ،الجلرافية السياسية ،بلداد.9141 ،
 .6حمدان،سوسن يبيم ،احامية الجلرافية لطل العرب بين الما ي المزدار
يوا فاقات الحا ر ،أو ار جلرافية ،مركز دراسات وبحوث الولن العربي ،العدد ،4
.9118
 .8ر وا،ىماد ىبد السال  ،اليراع العراقي ر الفارسي ،دار الحرية ل لباىة ،بلداد،
.9146
 .5ر وا،ىماد ىبد السال  ،الو ع التاري ي لمدن وأ ار ي الحدود الطرقية في الولن
العربي ،دراسة تاري ية ،جمعية الم ر ين واآلثاريين في الع ار  ،دار الحرية ل لباىة،
.9149
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 .3الراوم ،جابر إبرااي  ،مطكالت الحدود العراقية ر اإيرانية واليراع المس م ،دار
الط ون الثقافية العامة ،ل ،9بلداد.9141 ،
 .1طريا ،إبرااي  ،المواقع الجلرافية ل ع ار

وأثراا في تاري ه العا حتر الفتم

اإسالمي ،ملبعة طفي  ،ج ،9بلداد ،ب.ت .
 .4ىاطور،سعيد ىبد الفتاح وآ رون ،العالقات العربية اإيرانية ،معاد البحوث
والدراسات اإيرانية  ،القاارة.9116 ،
 .1ىبد الكري  ،ياسين ،اتفاقية الحدود الطرقية إلر نااية القرن التاسع ىطر ل حدود
الطرقية ل ولن العربي ،دراسة تاري ية ،جمعية الم ر ين واآلثاريين في الع ار  ،دار
الحرية ل لباىة بلداد.9141 ،
.91

العرس،فييل طراان ،الحرب العراقية ر اإيرانية ،ج ،9ملبعة دار الجاحظ،

بلداد.9149 ،
.99

العزم ،الد ،مطك ة طل العرب بين المعاادات والقانون ،دار الرطيد ل نطر،

و ازرة الثقافة واإىال  ،س س ة دراسات ،العدد .9141 ،999
.99

العزم ،الد ،أ وا ى ر التلورات التاري ية ل يراع العراقي ر الفارسي حول

الحدود ،دار الحرية ل لباىة ،الدار الولنية ل توزيع واإىال  ،بلداد.9149 ،
.96

النداوم ،محمد جاس  ،السياسة اإيرانية إ از ال يج العربي حتر الثمانينات،

مركز دراسات ال يج العربي ،جامعة البيرة  ،ملبعة دار الحكمة ،البيرة،
.9111
.98

الحرب العراقية ر اإيرانية ،أسباباا ونتائجاا ،مج ة ينابيع ،الم ا السياسي،

الموقع ى ر الرابلhttp://www.yanaabe.com. :
.95

العالقات العراقية ر اإيرانية ىبر التاريخ ،مو وع منطور ى ر اانترنيت ى ر

الرابلhttp://www.moqatel.com. :
http://www.alrafidayn.com. .93
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