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  :حرب إيران ـ العراق
  فوضى يف فراغ

The Iran-Iraq War: Chaos in a Vacuum 
 

By Stephen Pelletiere. New York and London: Praeger. 
 

اخلليج األوىل، تسعى إىل الذهاب أبعد من  هذه دراسة مفيدة ومتقنة عن حرب
التي حكمت ) الكرونولوجية(لوقائعية املقاربات العسكرية الصرفة أو املقاربات ا

وال يعني هذا أن وصف األطوار األساسية واملعارك . الكثير مما ظهر عن هذا النزاع
والتقويم العسكري كان غائباً، فاألمر أبعد ما يكون عن ذلك، إنما يعني أن املؤلف 

ياسة يحاول يف كل منعطف أن يربط اخليارات االستراتيجية احملددة باعتبارات الس
  .الداخلية واخلارجية لكل من العراق وإيران

يج، يف األُوىل، إن االنسحاب البريطاين من اخلل: يطرح بيليتيير عدة مقوالت
. فراغاً إقليمياً سعى شاه إيران، بدعم أميركي، إىل ملئه الستينات والسبعينات، أنشأ

لتي تفاقمت بعد الثورة غير أن الطموح اإلمبريايل إليران أثار خماوف العراق األمنية ا
وكان صدّام حسين نفسه حديث العهد يف السلطة، وغير . ١٩٧٩اإلسالمية يف العام 

واثق من سيطرته على حزب البعث واجليش، كما كان متوجساً من إمكانات املعارضة 
ويف الوقت نفسه، فإن اجلَيَشان اإليراين أدى إىل حدوث انعطاف يف السياسة . الشيعية

العراقية، من االنشغال بعرب املشرق إىل السعي ألن يصبح العراق قوة اخلارجية 
  .خليجية

أطلق قرار الذهاب إىل احلرب العنان لقوى جديدة وتفاعالت سياسية داخل 
  .إيران، مل يكن العراق قادراً على توقعها أو احتوائها

ًا أما مقولة بيليتيير الرئيسية الثانية، فهي أن النزاع أصبح جزءاً حاسم
ومندجماً مع الصراع الداخلي على تعريف النظام اإلسالمي اجلديد، ويف نهاية 

بشكل  ١٩٧٩ومل جتر معاجلة البعد االجتماعي لثورة العام . املطاف، على السلطة فيه
ويف . كامل، كما مل تكن سياسة احلكومة جتاه عالقات اإلنتاج واالقتصاد متماسكة
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، على ١٩٨٢ة املتنامية قراراً بغزو العراق يف العام النهاية، أنتجت األزمة االقتصادي
  .أمل احلصول على تعويضات أو مكاسب أخرى

ثالثاً، يقول بيليتيير، أن القيادة العراقية، يف عملية تصدّيها للضغط اإليراين 
لتنظيمية يف قواتها ، أُجبِرت على إدخال عدد من التغييرات ا١٩٨٦ـ  ١٩٨٢يف األعوام 

ت اجملتمع العراقي بشكل مباشر ومتزايد يف جهود احلرب، وأجبرته على املسلّحة ورّط
. خيراً إىل دولة مكتملةحتول العراق، بحسب رأي املؤلف، أوهكذا . إظهار تأييده للدولة

وأداء اجليش، كما ظهر يف الدفاع  الدرامي يف مذهب القتال العراقي، كما أن التغيّر
داين السريع يف عدة ساحات للمعارك يف العام والتقدم املي ١٩٨٧الناجح يف العام 

  . شكّل عالمات على بلوغ اجليش العراقي مرحلة النضج ،١٩٨٨
ويبدو بيليتيير، كعسكري حمترف، معجباً بشكل ظاهر باجليش العراقي، 

 .وينسحب ذلك أيضاً على قراءته اجملتمع والدولة العراقيين



 

 
 

  

وال  الفلسطينية، الدراسات لةجمل حمفوظة التوزيع وإعادة النشر حقوق جميع الفلسطينية، الدراسات جملة
 البــــريدي العنوان إىل الكتابة عبر وذلك رئيس حترير اجمللة من بإذن إال إلكترونياً توزيعها أو نشرها يمكن
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