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سياسة الواليات المتحدة تجاه العراق في عهد الرئيس عبد 
 6611-6611عارف  محمد الرحمن

 
 أ.م.د.جمال هاشم الذويب

 جامعة األنبار-كلية التربية للعلوم اإلنسانية
 
 

 
 

 ملخص البحث
تميزت الحقبة الزمنية التي تولل  يياوا الوس يب  بور الوسحمف  واسم الح و  

المعاصس،ل انت للسياسة األمسي ية تجاه الشوسق  بأحراث حاسمة يي تأسيخ العساق
األلسط بش ل  ا ،لالعساق بش ل خاص،األثس األه  يي سس  السياسوتيف الراخليوة 
لالخاسجيووةيليحالل هوووبا البحوووث تلمووب السياسوووة األمسي يوووة تجوواه الق وووايا الس يسوووة 

ة مووو  الموورثسف يوووي العوووساق ييموووا يتعلوووق بالسياسوووة الراخلية،لالق وووية ال سريوووة لالع  ووو
إيساف،لتسليح الجيش العسا ي،لالع  ة م  شس ات الونطط األجنبية،لمسوا ل التنميوة 

 الصايلنيي-اال تصارية،لالق ية الطلسطينية لالصساع العسبي
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Abstract  

The period in which assumed President Abdul Rahman Aref 

government watershed events in the history of modern Iraq, 

the American policy towards the Middle East in general and 

Iraq in particular, the most significant impact in shaping 

domestic and foreign policy. This research is trying touch the 

American policy towards the major issues affecting the Iraq 

with respect to domestic politics, and the Kurdish issue and 

the relationship with Iran, and arming the Iraqi army, and the 

relationship with foreign oil companies, and economic 

development issues, and the Palestinian cause and the Arab - 

Zionist Conflict.   

 أوال: الموقف األمريكي من التطورات الداخلية في العراق
بعر إ  ف لياف الس يب  بر الس    اسم بحارث طا سف يي الثالث  شس 

تلل  س يب اللزساء  بر السحمف البزاز س اسة الرللة ل الوة  9111مف نيساف  ا  
بل وولع اسوتنارا ألح وا  الرسوتلس المر ت،لسوست يووي العريور موف رلل العوال  ت انوات 
،إال أف (1)انطجواس سياسووي يووي العووساق نتيجووة لصوساع القوولل المختلطووة  لوو  السوولطة

سيطسف ال تلة العس سية المريرف لعبر الس    اسم  ل  األل واع  ور ما ور الطسيوق 
أما  الللاء  بر السحمف  اسم الست   السلطة،ل اف أه  أ طاب تلك ال تلة الللاء 

جيش بالل الة،لالعمير سعير صوليبي  ا ور مل و   بر السحمف  اسم س يب أس اف ال
بغوووووورار العسووووووو س ،ل رر  خوووووووس موووووووف القووووووارف العسووووووو سييفيلبعر حسووووووو  الصوووووووساع بووووووويف 
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العس سييف لالمرنييف،انتخب مجلسا اللزساء لالرياع اللطني يي جلسة مشتس ة يل  
 ي(2) بر السحمف  اسم س يسا للجمالسية  9111الساب   شس مف نيساف  ا  

سحمف البوزاز بعوور اختيوواس  بوور الوسحمف  وواسم للس اسووة اسووتقالة  ور    بوور الوو
 ي(3)ح لمته ي لطه الس يب بإ ارف تش يل اللزاسف مسف أخسل 

  Robert Strongتلقو  السوطيس األمسي وي يوي العوساق سلبوست سوتسلن  
تبلغوه بطلوب مقابلوة  9111بس ية مف لاشنطف بتاسيخ الساب   شس مف موايب  وا  

التان ة له بتللي منصبه الجرير،لشر رت التعليمات الملجاة  الس يب  اسم لتقري 
للسطيس أف ي لف الارم الس يب زياسف مجاملة،ليم ف للسطيس منا شة   ايا محررف 

 تخص الع  ة بيف الح لمتيف إبا سأل بلك مناسباي
نقوول السوووطيس سووتسلن ،يي مقابلتوووه موو   ووواسم، تمنيووات الوووس يب األمسي وووي 

لووووووس يب العسا ي،الووووووب  أ ووووووسب بوووووورلسه  ووووووف تمنياتوووووووه ( ل9111-9114جلنسوووووولف  
باسووتمساس الع  ووات داللريووةد موو  اللاليوووات المتحوورف  مووا  انووت يووي السابقيلأل وووح 
-السوطيس أف مامتوه يووي العوساق تووتلخص يوي مزيوور موف تطووليس الع  وات األمسي يووة

العسا يووووووة موووووووف خووووووو ل التعوووووووالف المشووووووتسك لتعزيوووووووز االسوووووووتقساس السياسوووووووي لالتنميوووووووة 
 ي(4)ية لاالجتما ية يي العساق  مف اللسا ل المتاحة اال تصار

لصوووم السووووطيس األمسي ووووي الووووس يب  بوووور الوووسحمف  وووواسم بأنووووه  وووواف لريووووا 
لصوسيحا لمسيحوا ليمتلوك سلل الر ابوة طيلووة الل ت،لانوه تطاو  األهورام دالع يمووةد 
 التي تسع  إلياا اللاليوات المتحورف موف  تالاوا يوي ييتنا ،لانوه سويتطاه  مو  اللاليوات

 ي(5)المتحرف،ل نه أسرم بالقلل أف بعض األحراث ستحسج الع  ات معه 
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 ل  صعير  خس،طلبت لزاسف الخاسجية األمسي ية مف سطاستاا ببغرار بيواف 
سأياا بشأف نقل التااني إل  الس يب  اسم أل س يب اللزساء البزاز بمناسبة إحباط 

،لطلبووت (6) 9111اف  وا  المحاللوة االنق بيوة التوي ل عوت يوي الث ثويف موف حزيوس 
أي ا تحليل السوطاسف ييموا إبا  انوت محاللوة االنقو ب تمثول سر يعول  لو  ا  و ف 
 ووف تسوولية المشوو لة ال سريووة يووي التاسووو  لالعشووسيف مووف حزيووساف  سنشوويس   ووو ف 

 التاس  لالعشسيف مف حزيساف يي المبحث الخاص بالمش لة ال سرية(ي
مووف تقوووري  سسووالة تان وووة إلوو  الح لموووة  أجابووت السووطاسف األمسي يوووة أنووه بووورال

العسا ية  ل  إحباط المحاللة االنق بية يإناا تقتسل استغ ل يسصة أخسل مناسوبة 
ناووا تعتقوور أف العووساق  ووور يعوواني مووف انووورالع  للتعبيووس  ناووا شووطليا للقوووارف العسا ييف،لاد
العنوم مووسف أخسل،لتأموول ببووبل جاوولر إ ووايية مووف الح لمووة العسا يووة للحطووا   لوو  

 ي(7)االستقساس لالم ي  رما للتنمية 
ب وست الخاسجيووة األمسي يووة بأنووه موف المم ووف أف ت وولف محاللووة االنقوو ب  

متعلقوة جز يووا بووإ  ف تسوولية المشوو لة ال سرية،لالورليل  لوو  بلووك  وو  االنق بيوويف 
لوووبعض ال وووباط الملصووولييف دالمعوووواريف لظ وووسارد  ووور الن ووووا  دالوووب  خووواف العووووساق 

،لمنا   ا ر الطس وة السابعوة  طواس باشوييلتعتقر الخاسجيوة األمسي يوة بإب انه لظ سارد
أف الح لمووووة العسا يووووة  انووووت  لوووو   لووووو  بالمحاللووووة االنق بيووووة لالوووورليل  لوووو  بلوووووك 
اسوتبرال  ا ور الطس ووة السابعوة بالعميوور  ورناف  بوور الجليول  بيوول االنقو ب،لسر الطعوول 

 ي(8)اصس االنق بية السسي  للقلات الملالية للح لمة لالقبض  ل  العن
حسصت السطاسف األمسي ية يي بغورار  لو  جوب نوبض الح لموات العسا يوة 
المختلطووة حووال تسووولماا للمسوورللية،يحال اسووتقالة لزاسف البوووزاز يووي السووارب موووف  ب 
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السووووطيس ،  ابوووول (10)،لتشوووو يل لزاسف نوووواجي طالووووب بعووور ث ثووووة أيووووا  (9) 9111 وووا  
امف  شوس موف  ب لأبورل اسوتعرار ح لمتووه األمسي وي س ويب الولزساء الجريور يوي الثوو

للتعامول موو  الح لمووة الجريوورف  مووا  واف الحووال موو  الح لمووات السووابقة،ل ر   شووسحا 
 وف األل واع يوي ييتنووا  التوي تاو  دالعووال  الحوسد ،لأ وسب  ووف خيبوة أملوه العميقووة 

  .(11)مف مل م البزاز المطابق للمل م السلييتي 
لطيتناميووة معلوو  بلووك بانشووغال لزاستووه تطوارل نوواجي طالووب منا شووة الحالووة ا 

باألحراث الراخلية لال تمتلوك الل ت، موا يعول البوزاز يوي ملس ل،ل نشوغال بق وايا 
العال  مثل ييتنا  لألمانيا لغيسهمايلخسج السطيس باستنتاجات  ف المقابلوة بأنوه موف 
ما المب س تقيي  ح لمة ناجي طالب،لستت ح اتجاهاتاا خو ل األسوابي  القارموة، 

س  ووز السووطيس  لووو  ما الووه نووواجي طالووب  ووف الشووويعة العووسا ييف بوووأنا  خوواسج اللعبوووة 
ا يسانية،لأف السطيس ا يساني  ر أغ به  أ  طالب(  نرما  ال له انه شيعي يال 
  مليووووووووووووووووووووووووووووا إبا إيسانوووووووووووووووووووووووووووووي ليجوووووووووووووووووووووووووووووب  ليوووووووووووووووووووووووووووووه لوووووووووووووووووووووووووووووبلك التعوووووووووووووووووووووووووووووالف مووووووووووووووووووووووووووووو  

 ي(12)إيساف 
ة يي الشورلف مف جانب  خس،انتشست األخباس  ف ترخل السطاسف األمسي ي 

الراخلية للعساق،لبلك ا تسل السطيس ستسلن  نقل سسالة شطاية مف الس يب جلنسلف 
إلوووووووووو  الووووووووووس يب  اسم،الووووووووووب  تل وووووووووو  مقابلتووووووووووه  سيبا،للتغطيووووووووووة  لوووووووووو  التووووووووووورخ ت 
األمسي يةيلب س جلنسلف يي سسالته،التي صواغاا سوتسلن ،تحياته الشخصوية إلو  

ساس يوي جول مووف اال تورال لتعزيووز الوس يب  واسم لاد جابووه بجاولره لتحقيوق االسووتق
اللحرف اللطنية مف خ ل التلييق بيف  اية الم لناتيلأ سب جلنسلف  ف سسلسه 
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األمسي يوة  لو  أسواب سولي  لالتطلو  إلو  المزيور مووف -موف تطولس الع  وات العسا يوة
 ي(13)الع  ات بات المنطعة المتبارلة يي المستقبل 

س سوتسلن  يوي التاسو  لالعشوسيف جوست المقابلوة بويف الوس يب  واسم لالسوطي 
حيث أبل  بسسالة الس يب األمسي ييلأ سب  واسم  9111مف تشسيف الثاني  ا  

 ف أمله بمسا رف اللاليات المتحرف لل عطاء لتقري  المسا رات للتنمية يي الورلل 
با يعلوت بلووك بورلف أغوساض خطيووة يإناوا ستسوتطير  ثيووسا لتعوزز م انتاووا  المتخلطوة،لاد

ثووووس موووووف جميووووو  الت وووواليم الماريوووووة التوووووي سووووتتحملااي لأشووووواس السوووووطيس يووووي العوووووال  أ 
األمسي ووي إلوو  دالشوووا عاتد لالتعليقووات الصوووحطية التووي اتاموووت الح لمووة األمسي يوووة 
لسوطاستاا يووي بغورار بالقيووا  بأ موال دشووا نةد،لأ ر يوي هووبا الصورر إلوو  أف الح لمووة 

يووة للووويب لاموووا نيوووة األمسي يووة لسوووطاستاا يوووي بغوورار اليعمووو ف  ووور المصوووالح العسا 
ناما ماتموواف بمسووا رف العووسا ييف لتحقيووق االسووتقساس لالسياهيليبوورل أف  للقيوا  بووبلك،لاد
الس يب  اسم ل  يقتن  ببلك،إب  طلب مف السطيس تل يحا  ف اتصال د ألالر يي 
السووطاسف موو  بعووض العناصوووس المشووبلهة لالسووطاسف تطاووو  مووايعنيد، ل  الووسغ  موووف أف 

 ي (14)، ل  حر لصم السطيس الس يب  الاا بر ابة 
سووعت اللاليووات المتحوورف إلوو  إبعووار العووساق  ووف األن مووة العسبيووة دالثلسيوووةد  

لتقليوة العناصوس دالمعترلوةد يوي الن وا  العسا وي ليوي مقورمتا  الوس يب  بور الووسحمف 
إلوووو    Rostow ووواسم،يطي موووب سف للمسووووا ر الخووواص للوووس يب األمسي ووووي سلسوووتل 

با تم وووف المعتووورللف الوووس يب جلنسووولف جووواء يياوووا إف  العوووساق  لووو  مطتوووسق طوووسق لاد
بقيارف  اسم مف االنتصاس ياف العساق سيخسج مف درا وسف نطولب ناصوسد،لهبا األموس 
ماوو  للشووس ات النططيووة األمسي يوووة،لاف ح لمووة أ ثووس ثلسيووة يوووي العووساق سووتلجأ إلووو  
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التووأمي يليي الموورل األبعوور يوواف الاوورم األمسي ووي يووي الشووسق األلسووط هوول تشووجي  
لمووات مثوول ح لمووة  وواسم للل وولم  لوو   وورمياا ل وور  االنووزالق إلوو  الحس ووات ح 

العسبيوة األ ثووس تطسيووا،لالتي دتسووبب لنووا ل سوسا يل ال ثيووس مووف المتا ووبدي لألصوو  
سلسووتل بوووالتط يس يووي ر ووولف الووس يب  ووواسم لزيوواسف اللاليوووات المتحرف،لرساسووة موووا إبا 

 ي(15)ية مل طه السياسي  انت تلك الزياسف ست لف أ ثس نطعا أل  سسا لحساس
سا بوت اللاليوات المتحوورف  وف  ثوب زيوواسف الوس يب  بور الووسحمف  واسم إلوو   

،لطلبوت لزاسف الخاسجيووة موف سووطاستاا (16) 9111 باس  91-94طاوساف للمورف بوويف 
ببغوورار تزليوورها بالمعللمووات المتوووليسف  ووف تلووك الزياسف،مثووول الخطوولات التووي يجوووس  

لزيوووووارف تحسوووويف الع  وووووة بوووويف البلوووووريفيلطلبت اتخابهووووا أل التووووي ينبغوووووي أف ترخووووب 
الخاسجية مف السطيس نقل إ جاب ح لمة لاشنطف بح مة خطلات الس يب  واسم 
لمر جسلس الثقة م  جيسانه،لسغبة الح لمة األمسي ية بتحسيف الع  ات م  العساق 

 ي(17)لتسحيباا بأ  م ح ات لتحسيف الع  ات المستقبلية 
اسجيوة األمسي يووة موف سوطيسها يووي بغورار نقوول ليوي مل ولع  خس،طلبووت الخ 

يلنقول السووطيس هووبه (18)تاواني الووس يب جلنسولف بتمريوور لاليوة  بوور الوسحمف  وواسم 
لأ ووسب  9111التاواني يوي مقابلوة مو  الوس يب  وواسم يوي الثوامف موف نيسواف  وا  

األمسي ية  لو  أسواب المصوالح - ف أمله بمزير مف التطلس يي الع  ات العسا ية
،لالتي شوووارت تحسووونا ملحل وووا يووووي األشووواس األخيسفيلأشووواس  ووواسم أثنوووواء المتبارلوووة

المقابلوة إلوو  المسوا ي دالتخسيبيووةد للشويل ييف لالبعثييف،لمعانوواف العوساق مووف توورخل 
بعووض الرلل،لالصووعلبات العريووورف التووي  ووواف  لوو  العووساق ملاجاتاوووا لالووثمف الوووب  

اق يووي الم انووة يريعوه يووي الصووساعيل ال  وواسم أف هوورم ح لمتوه هوول ل وو  العووس 



 
 
 
 

 
 

 

941 

  ةـــوم االنسانيــار للعلـــة االنبــمجلة جامع
 0202  الثاني  ددــالع

 

التوي يتمتوو  يياوا شووعبه بال ساموة ليووسص العمول لالحصوولل  لو  مسوو ف ال ووقيليي 
حوووويف أف العوووووساق اليم ووووف أف يط وووووس،مف لجاوووووة ن ووووس  ووووواسم بووووأف يصوووووبح أمسي وووووا 
أخووسل،ل ف  ليوووه العموول أ ثوووس لصوووالح شعبهيلشوور ر  ووواسم  لوو  اف العوووساق أثبوووت 

قساس يووي العووساق لالمنطقوووة مناه ووته للشوويل ية،لأنه نطسووه  موول بجوور لتعزيووز االسووت
ليبووبل  صووواسل جاووره لتحسووويف الع  ووات مووو  الوورلل المجوووالسف للعووساق ل وووي يوووتم ف 

 ي(19)الجمي  مف ا يارف مف الارلء للتطسغ للتنمية 
مف المسا ل المامة التي اهتمت باا اللاليات المتحرف يي الوراخل العسا وي  

التصور  لوهيلمف المعوسلم  موا أطلقوت  ليوه داللجولر الشويل يد يوي العوساق ل يطيوة
أف أللليات اللاليات المتحرف أثناء يتسف الحسب الباسرف التصر  ل دالمور الشويل يد 
يووي العوووال يليي هووبا الصووورر شووو لت لجنووة يوووي الخاسجيوووة األمسي يووة لرساسوووة طبيعوووة 
اللجووولر الشوووويل ي يوووي العووووساق لبلوووراف  سبيووووة أخوووسل لأثووووسه  لووو  سياسووووة الح لمووووة 

جنة أف اللجلر الشيل ي يي العساق لاس  ليتس وز بمع موه األمسي يةيلأل حت الل
يي البعثات السسمية السلييتية  ياسا للحزب الشيل ي المحلي،ليسع  الشويل يلف 

 لالسلييت إل :
 بوولل الح لمووة العسا يووة لبسنووامد المسووا رات السوولييتية العسوو سية لاال تصوووارية -9

ح لمووووووة العسا يووووووة لرخوووووولل لالوووووب  يموووووونح االتحووووووار السوووووولييتي نطوووووولبا لاسوووووعا لوووووورل ال
 شخصياته يي يعاليات الح لمة لخططااي

 ا تمار القلات المسلحة العسا ية يي التجايز لالعتار  ل  االتحار السلييتيي-1
بووووووسلز صووووووولسف االتحوووووووار السووووووولييتي  قووووووولف ملازنوووووووة ل مبسيوووووووالييف يوووووووي الع  وووووووات -3

 اال تصارية لالربللماسيةي
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  سسا يلياالستياء العسا ي مف الر   الغسبي -4
االستبوووواط اللثيوووووق لللاليوووووات المتحووووورف لبسيطانيوووووا مووووو  الووووورلل العسبيوووووة دالسجعيوووووةد -1

سوووسا يل،لاال تقار بوووأف اللاليوووات المتحووورف لبسيطانيوووا هموووا يوووي جلهسهموووا معاريتووواف  لاد
 لظن مة العسبية دالثلسيةدي

 أشس التقسيس نقاط  عم  ريرف ل ميقة لمل م الشيل ية،لهي: 
للحزب الشيل ي المحلي بسبب تجالزاته خ ل يتسف ح    بر   ساهية العسا ييف-9

 ال سي   اس ي
اسوووووتياء الح لمووووووة العسا يووووووة مووووووف الوووووور   السوووووولييتي السووووووس  للمتمووووووسريف األ ووووووسار -1

 لالشيل ييف العسا ييفي
 يشل بعض مشسل ات المسا رف السلييتيةي-3
 التقاسب الثقايي للط ة المثقطة العسا ية م  الغسبي-4
عوسا ييف للسوول  الغسبيوة لالسوطس إلوو  الغوسب لالتعلوي  العووالي يوي الوورلل تط ويل ال-1

 الغسبيةي
 خشية العسا ييف مف هيمنة القلف السلييتية الع م ي-1
 ال ساهية المتبارلة للعسلبة لا س   للشيل ية دالملحرفدي-1

 وواف هنوواك تووأسجح لسجوولع إلوو  الوولساء  9113لب ووس التقسيووس أنووه منووب  ووا   
رال يي سياسات الح لمات العسا ية المتعا بوة،لهناك سغبوة يوي العوساق باتجاه اال ت

لصووولف لتنميوووة الاليوووة اللطنيووووة العسا يوووة لتجنوووب اال تمووووار المطوووسط  لووو  االتحووووار 
السلييتييلألص  التقسيس بأف  ل  ح لمة اللاليات المتحرف انتااج سياسات تعزز 

،لاف الحور موف اللجولر االتجاهات المعاس ة للشيل ية لر    ناصسها يوي السولطة
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الشويل ي يووي العووساق يتطلووب سياسووة بعيوورف الموورل ت وو  إجووساءات  طيلووة بالحطووا  
  ل  لجلر غسبي يع اليلخسجت اللجنة بالتلصيات اآلتية:

التنسيق م  الح لمة العسا ية لتقري  مسا رات إلو  الشومال المورمس  لو  شو ل -9
 السلييتي يي المنطقة ال سريةيأغبية يا  ة لغيس بلك يي محاللة لملازنة النطلب 

تشووجي  إيووساف  لووو  السووعي لمزيووور مووف اللقووواءات اللريووة لالسياسوووة المسنووة تجووواه -1
 العساق،لهبا يصب يي خرمة إيساف نطسااي

الحطووا   لوو  بسنووامد التوورسيب العسوو س  للقوولات العسا يووة يووي اللاليووات المتحووورف -3
 تيلتقري  رلسات أخسل مثل الترسيب  ل  م ايحة العصابا

 ملاصلة ترسيب الشسطةي-4
 ي(20)الحطا   ل  بسنامد للتبارل التعليمي لالثقايي  ل  أ ل  مستلل مم ف-1

يتبوووويف مووووف اسووووتعساض التلصوووويات التوووووي  وووورمتاا اللجنووووة تجوووواه  لا وووووحا  
ل نحيواز األمسي وي الطا وح  سوسا يل لالسغبوة حتو  يوي إجوساء تعوريل ططيوم  لو  

الحوور موف تقوري  الور   الربللماسوي لالعسوو س  تلوك السياسوة، ما أهملوت التلصويات 
يسافي  للحس ة ال سرية يي الشمال لاد

 موقف الواليات المتحدة من المشكلة الكردية وعالقات العراق مع إيران:
شوارت الحس ووة ال سريوة يووي شوومال العوساق تطوولسات لأحوراث متسوواس ة بعوور  

المسولحة  وا   لصولت إلو  حور انورالع األ موال 9111ثلسف الساب   شس مف تملز 
يلل  ت ف الترخ ت ا  ليمية لالرللية بعيرف  ف الساحة،لبالبات األمسي ية 9119

 لا يسانيةيل ر لسث  بر السحمف  اسم تس ة ثقيلة لسع  لحل المش لة سلمياي
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حوسص الووس يب  وواسم أثنوواء مقابلتووه األللوو  للسووطيس األمسي ووي بعوور تلليووه  
سووولحة ال سريوووة لالووور   العسووو س  ا يسانوووي الس اسوووة  لووو  إثووواسف مل ووولع الحس وووة الم

لاووا،لب س يوووي هووبا المجوووال أنووه لووويب  يووساف موووا تخشوواه موووف العووساق،لل ف إبا  ووواف 
الشواه الووب  هوول المسورلل اللحيوور  ووف العووراء ا يسانوي للعووساق سيسووتمس أل  سووبب 
 واف يووي مسووا رف األ ووسار يوواف العووساق سوي لف م ووطسا لجلووب المزيوور مووف المتا ووب 

ح السطيس األمسي ي مل م ب ره مف المش لة ال سرية،ملجزا المخالم  يسافيلأل 
ا يسانية مف العساق،لمبينا جالر ح لمته لتشجي  إيساف لالعساق  ل  إيجار طسيقة 
ناما يقووووووط القووووووارساف  لوووووو  تسوووووولية مشووووووا لا   لتسوووووولية الخ يووووووات بصوووووولسف سوووووولمية،لاد

 ي(21)المشتس ة 
 اوور الووس يب  بوور الووسحمف  تم نووت الح لمووة العسا يووة يووي ل ووت مب ووس مووف 

 اسم مف التلصل إل  اتطاق م  الز ي  ال سر  مصطط  الباسزاني لحل المش لة 
ال سريوة ،لأ لووف س ويب الوولزساء  بور الووسحمف البوزاز بيانووا يوي التاسوو  لالعشوسيف مووف 

يلسواس ت (22) وف سياسوة ح لمتوه لحول المشوا ل مو  األ وسار  9111حزيساف  ا  
ن ة الح لمة العسا ية بالتلصل إل  التسلية لأملت أف تنطب اللاليات المتحرف إل  تا

بصولسف سووسيعة باال تموار  لوو  النلايوا الحسوونة المخلصوة للح لمووة العسا يوة لاأل ووسار 
 ي(23)

نما  اف هرنوة   يبرل إف إ  ف البياف ل  يليس ح  را ما للمش لة ال سرية لاد
 ليلووة موف تووللي نوواجي مر توة سووس اف ما وارت المشووا ل تططول مووف جرير،يبعوور أيوا  

طالوووب لس اسوووة الوووولزساء التقووو  بالسوووطيس األمسي ووووي يوووي الثوووامف  شووووس موووف  ب  ووووا  
لتعاوور لووه بوووأف تنطووب ح لمتووه الجريووورف بيوواف التاسوو  لالعشوووسيف مووف حزيوووساف  9111
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بشو ل تا ،ل نووه تطووسق إلوو  الصووعلبات التووي تلاجووه التنطيووب،لأبسزها اسووتمساس إيووساف 
يطلب ناجي طالب تورخل اللاليوات المتحورف مو  إيوساف بتزلير األ سار باألسلحةيلل  

أل يتا  اللاليات المتحرف  منا بمسا رف األ سار،لتسواءل موا الوب  تسيوره إيوساف موف 
العساق،موو  إف العووساق يسيووور    ووات جيووورف معاووا للووو  ي ووف البوووزاز أل طوواهس يحيووو  
 يسيوراف    ووات سوي ة ل ووف إيوساف يعلووت بلوك ل وور مت شوسلطا تعجيزيووة بخصوولص

 ي (24)مسألة شط العسب التي التسير الح لمة العسا ية منا شتاا 
يوساف مموا يعطوي راللوة   راي  السطيس األمسي ي بشرف  ف مل وم البواسزاني لاد

لا وحة  لوو  تبنيوه لمل طيامووا،يسرا  لو  تسووارل نواجي طالووب للسوطيس  لوو  لجاووة 
طيس بوووأف ن ووسه  مووا يجوووب يعلووه موووف الح لمووة العسا يوووة إزاء الخطووس ال وووسر ،سر السوو

هنوووواك يسصووووة حقيقيووووة أمووووا  الح لمووووة العسا يووووة لتسوووولية المشوووو لة،للف يبوووورأ األ وووووسار 
بالصوساع إال يوي حالوة يشوول تعامول الح لموة العسا يووة معا يلحوث السوطيس الح لمووة 
العسا ية  ل  إبراء المزير مف دالسخاءد،لمنح المزيور موف الل وت لخلوق الثقوة لبيواف 

ات الملجاة إل  إيساف ل ال إف إمرارات األسلحة حسف النيةي لنط  السطيس االتاام
ا يسانيووة لظ ووسار  طعوووت بعوور التاسووو  لالعشووسيف مووف حزيوووساف لسووتتل م ا مووورارات 
األخووووووسل  نووووووور سيووووووو  الح لمووووووة العسا يوووووووة للحصووووووواس اال تصووووووار  المطوووووووسلض  لووووووو  
الشماليلأل ح السطيس المخالم ا يسانيوة موف العساق،لحواف الل وت لتحوسك العوساق 

 ووووات أي وووول معاايلأشوووواس السووووطيس أف إيووووساف  وووور مت دمسووووا رات محوووورلرف نحوووول   
لظ سار لارم محرلرد حسب ار ا ه،يي حيف أف االتحار السلييتي هل الوب  يثيوس 
التطلعووات ال سريوووة،يالبث ا با وووي السووس  المعوووار  للح لموووة العسا يووة ينطلوووق موووف 

عوووووساق،إب إف ألسبووووا الشووووس ية لهووووبا يووووي ناايووووة المطووووام يشوووو ل خطووووسا أ بووووس  لوووو  ال
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للسووووولييت أطموووووواع  ريموووووة يووووووي الخلووووويد العسبووووووي لمووووول طا  مووووووف األ وووووسار ر وووووو  لاووووووبا 
الاورميلب س السووطيس أف س وويب الوولزساء أ ووس بوبلك ل نووه  ووال إف االتحووار السوولييتي 

 ي (25)صريق للعساق ليحتاج إل  المسا رف السلييتية 
  ووووسس العوووووساق طلبوووووه مووووف اللاليوووووات المتحووووورف التوووورخل  يقوووووام المسوووووا رات 

العسووو سية ا يسانيوووة لظ سار،لطلوووب لزيوووس الخاسجيوووة  ووورناف الباجوووه جوووي موووف لزيووووس 
الخاسجيوة األمسي ووي أثنواء اجتما امووا يووي مقوس األموو  يووي الثوامف مووف تشووسيف األلل 

اتخووواب هوووبا المل م،لتقوووري  مسووا رات أمسي يوووة   وووارف ا مووواس شووومال  9111 ووا  
 ي(26)العساق 
ف مماسسووة نطلبهوا  لوو  إيووساف لل ووم لمثلموا امتنعووت اللاليووات المتحورف  وو  

 وف إمورار المسوولحيف األ سار،يإناوا تاسبوت مووف تنطيوب ل لرهوا بالمسوواهمة يوي إ ووارف 
ا ماس شمال العساق،حيث أشاس السطيس األمسي ي أثناء مقابلته للس يب  واسم يوي 

إلو  أف الطسيقووة األي ول لتقووري   9111التاسو  لالعشووسيف موف تشووسيف الثواني  ووا  
اليات المتحرف يي إ ارف ا ماس الشومال  لو  المورل القصويس هوي تنطيوب مسا رف الل 

بسنوامد الغووباء مقابوول العموول لبلووك بعولرف السوو اف إلوو   ساه ،لاد ووارف بنوواء المسووا ف 
 ي(27)لالمراسب لالمستلصطات الصحية ليت  التسرير بالغباء 

لووو  يشوووار المل وووم األمسي وووي تغييوووسا يووووب س بعووور  شوووسف أشووواس بشوووأف إ ووووارف  
س الشمال،لاسووووتمس التاوووسب مووووف تنطيوووب االلتزاموووواتييطي مقابلوووة أخووووسل للسووووطيس ا موووا

 ووور   السوووطيس  9111األمسي وووي مووو  الوووس يب  ووواسم يوووي السوووارب موووف نيسووواف  وووا  
مقتسحات الح لمة األمسي ية للمسا رف يي إ ارف ا ماس الشمال لتتمحلس خطلطه 

جووووووال تطوووووووليس الس يسووووووة يوووووووي بسنووووووامد الغوووووووباء مقابوووووول العمل،لتقوووووووري  الخبووووووسف يوووووووي م
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القسل،لمنح  سلض الستيسار الملار لالمعراتيلتلك المقتسحات محرلرف يي حجماا 
لنطا اا،يوووإبا اسووووتمس تحسووووف الل وووو  يوووي الشوووومال لجووووسل تن ووووي  ل  ماس، نوووورها 

 ي(28)ستتخب اللاليات المتحرف مزير مف الخطلات للتعالف 
يوووي  األمسي يوووة الجانبيوووة- لوو  صوووعير  خس،اسوووتمست االتصووواالت ال سريوووة 

محاللوووووة لل وووووغط  لووووو  الح لموووووة العسا يوووووة،يطي سسوووووالة للوووووز ي  ال وووووسر  مصوووووطط  
البواسزاني إلو  الووس يب جلنسولف طلووب يياوا مووف اللاليوات المتحوورف اسوتخرا  نطلبهووا 
للحووث  لوو  تسوولية دناا يووة ل ارلووةد للمشوو لة ال سريووة يووي العووساق، لتقووري  مسوووا رف 

سووطيسها يووي بغوورار حووث موووساسا،لل ف ماريووة لظ ساريل ل قووت الخاسجيووة األمسي يووة بووأف 
بت وووت ، الح لموووة العسا يوووة  لوووو  اتخووواب خطووولات إ ووووايية لتلبيوووة دالطلبوووات ال سريووووة 
المشووسل ةد يووي إطوواس السوويارف العسا يووة،لاف اللاليووات المتحوورف توور   بسنامجووا لتلسيووور 

يلن وووووسا لحساسوووووية 9114يووووا ض األغبيوووووة األمسي يوووووة ل ج ووووويف األ وووووسار منوووووب  وووووا  
 ولع البوواسزاني  مليوا للح لموة العسا يووة، سس البيوت األبويض  وور  المل م،ل ور  خ

 ي(29)الس ر  ل  السسالة
استمس الل    ل  ماهل  ليه حت  ت  تحسيك لس ة ال غط ال سرية موسف 

ي ليووي حووويف توووريقت األسووولحة  لووو  حلطووواء 9111أخووسل بعووور حوووسب حزيوووساف  وووا  
ياسة الت ييق  ل  تلسيور اللاليات المتحرف يي المنطقة،اتبعت اللاليات المتحرف س

 األسلحة للعساقي
 سياسة الواليات المتحدة التسليحية تجاه العراق

يس ت اللاليات المتحرف  يلرا  ل  تسليح الجيش العسا ي  جزء مف حالة  
االنحيواز التوا   سوسا يل موف خو ل تزليوورها باألسولحة الحريثوة لالمتطولسف يوي حوويف 
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ألسووولحة الريا يووةيليي األلل موووف تموولز  وووا  امتنعووت  وووف تزليوور الووورلل العسبيووة با
أصوورست الخاسجيووة األمسي يووة تعليمووات  ووف السياسووة التسووليحية األمسي يووة  9111

تجواه العساق،أجووست بملجباووا تعوري ت  لوو  التعليمووات السوابقة التووي صوورست  ووا  
 بشأف بي  األسلحة للعساق،لت منت التعليمات الجريرف: 9113

ات  س سية ثقيلة لأسلحة متطلسف بما يي بلك  نابل تجنب بي  العساق أية معر-9
النابوووووووال  لغيسهوووووووا موووووووف المووووووولار ال يميالية،لالوووووووربابات لالطوووووووا سات الحسبية،باسوووووووتثناء 

 المسلحيات غيس القتالية،لالسطف الحسبية التي تصنم بأناا أ ل  مف الزلاسقي
حتو  الملايقة  ل  طلبات الحصلل  ل   ميات معقللة مف األسلحة الخطيطوة -1

المراي  السشاشة،لهبا اليحلل رلف الن س إل  طلبات الحصولل  لو  أ ورار  ليلوة 
مل ، وول  911موف األسولحة الخطيطوة لالمتلسوطة لالمريعيوة التوي اليزيور  ياسهوا  وف 

 حالة  ل  حرفي
اللاليووووات المتحووووورف غيوووووس مسوووووتعرف لبيووووو   ميوووووات موووووف مس بوووووات النقووووول لمعووووورات -3

 ا مف المعرات غيس الناسيةياالتصال لالمعرات الانرسية لغيسه
القتووووالي،لمنح مسووووا رات  ساالسوووتمساس يووووي بسنووووامد مووونح المعلنووووة للتوووورسيب غيووو-4

 إ ايية للترسيب إبا استر ت مصالح اللاليات المتحرف بلكي
 وور  اال تووساض  لوو  بسيطانيووا إبا  ووسست بيوو  معوورات  سوو سية للعووساق بشوووسط -1

با رخوول العووساق يووي مطال ووات موو   وور  مخالطتاووا للسياسووة التسووليحية األمسي يووة،لاد 
بسيطانيووووا لشووووساء أسوووولحة يووووواف الح لمووووة األمسي يووووة مسوووووتعرف للتعووووالف موووو  بسيطانيوووووا 

 لمنا شة بنلر التسليح التي التتعاسض م  سياستاا التسليحيةي
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الملايقة  ل  االستمساس ببي  العساق  ط  غياس لبخيسف األسلحة األمسي ية التي -1
 عسا ييمازالت تستخر  مف الجيش ال

 منح العساق تساي ت يي النقر األجنبي لالري  النقر  يقطي-1
التشووالس المسوووبق مووو  الح ووولمتيف التس يوووة لا يسانيوووة  بووول إبوووسا  أ  اتطووواق لبيووو  -1

  ميات  بيسف مف األسلحة للعساق ي
يت  إط ع الح لمة العسا ية بأسب هبه السياسة بعر إب غ الح لمتيف الطسنسية -1

 ي (30)لالبسيطانية
له وووبا يت ووووح مووورل القيوووولر التوووي يس ووووتاا اللاليوووات المتحوووورف  لووو  تلسيوووور  

األسووولحة للعوووساق مقابوووول يوووتح مخووووازف أسووولحتاا  سوووسا يل،لاألن   مووووف بلوووك يووووسض 
سياسوتاا التسوليحية  لو  الورلل األخوسل لمنعاووا موف تزليور العوساق بموا يحتاجوه مووف 

 أسلحةي
لف الثووووواني  وووووا  زاس ليوووور  سووووو س   سا ووووي سييووووو  لاشووووونطف يووووي شووووواس  ووووان 
،لتسأب اللير نا ب س يب األس اف لأسبعة مف  لار الطوسقيلت  اسوتقبالا  موف 9111

الس يب جلنسلف بعر تقري  تلصية ل لنا  يتمتعلف بنطلب سياسي  بيس يي العساق 
يليبورل إف الزيوواسف لوو  تثموس  ووف شووي جوور  لتغييوس سياسووة لاشوونطف التسووليحية (31)

سي وووي السووولبي لووو  يقتصوووس  لووو  الجانوووب السياسوووي تجوواه العساقيلهوووبا المل وووم األم
نما انسحب أي ا  ل  الجانب اال تصار ي  لالتسليحي يحسب،لاد

موقف الواليات المتحدة منن عالقنة العنراق منع شنركات النجنط األججبيةموالتجمينة 
 االقتصادية:
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يعتمر ا تصار العساق بش ل أسواب  لو  اسوتخساج لتصوريس النطط،ل انوت  
،التي  مت مجمل ة مف الشس ات البسيطانية لالطسنسية   IPCشس ة نطط العساق 

لالاللنريوة لاألمسي يووة بأسووا  مختلطووة، تاويمف  لوو   مليووات االسووتخساج لالتصووريس 
لتت  ووووب باال تصووووار العسا ووووي بوووورلاي  سياسوووويةيلابه األسووووباب نشووووبت ال ثيووووس مووووف 

موو  سوولسيا األزموات بوويف الح لمووة العسا يوة لشووس ات الوونطط األجنبية،ل وبلك الحووال 
التي تمس  بس أسا ياا أنابيب النطط المعر للتصريسيلل طت اللاليات المتحرف را ما 

 إل  جانب شس ة نطط العساقي
خلل مجلب الولزساء العسا وي، بعور أف تعمورت شوس ة نطوط العوساق تخطويض  

ا نتوواج،س يب الوولزساء الطلوووب مووف الشووس ة زيوووارف إنتوواج الوونطط إلووو  ال ميووة المقوووسسف 
ف من مووة ألبووكيليي تلووك الطتووسف تطجووست األزمووة بوويف سوولسيا لشووس ة نطوووط للعووساق موو

العوساق بعوور أف طالبووت سوولسيا بزيووارف سسول  المووسلس  بووس أسا ووياا ل امووت بووالحجز 
 لو  ملجوولرات الشووس ة يووي األسا ووي السوولسية،لمن  تحميوول النووا  ت بووالنطط يووي 

لح لموة العسا يوة ميناء بانياب،لسر الشوس ة بإيقوام  وخ الونطط العسا ويي لماسسوت ا
 وووغلطاا  لوووو  الشوووس ة السووووت نام  وووخ الوووونطط لتقوووري  تنووووازالت إلووو  سوووولسيا،ل ف 
 اسم  اف ميواال لسياسوة التار وة لالمطال واتيلل م العوساق إلو  جانوب سولسيا إب 
صووورس بيوووواف مشوووتسك  ووووف زيووواسف الووووس يب  ووواسم للقوووواهسف لاجتما وووه بووووالس يب  بوووور 

ميف للمطالوووب السوووولسيةيل اف أ وووسب  ووووف تأييووور الووووز ي 9111الناصوووس يوووي شووووباط 
العساق  ر لجه إنباسا إل  شس ة نطط العساق يي الثالث لالعشسيف مف  وانلف الثواني 

ب وووسلسف اسووووت نام  وووخ الووونطط خوووو ل أسوووبلع،لاتا  الشوووس ة بايتعووووال  9111 وووا  
األزمة م  سلسيا  جباس الح لمة العسا ية  ل  التنازل  ف بعض حقل اايلانتات 
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 نرما لايقت شس ة النطط  ل  زيارف سسول   9111ي  باس  ا  األزمة م  سلسيا ي
 ي(32)المسلس لسلسيا 

طلبوووت لزاسف الخاسجيووووة األمسي يووووة مووووف سووووطيسها يووووي بغوووورار منا شووووة مشوووو لة  
شووس ة نطووط العووساق موو  الووس يب  بوور الووسحمف  اسم،لأ سبووت  ووف أملاووا باسووتخرا  

لشووس ة الووونطط،لاف هيبتووه الشخصووية ل ووماف إجووساء تسووولية بوويف الح لمووة العسا يووة 
النططية،المال ووة لووبعض  Mobileالخاسجيوة طسحووت المل وولع  لوو  شوس ة ملبيوول 

أسووووووا  شووووووس ة نطوووووووط العساق،للايقووووووت الشوووووووس ة  لوووووو  أ  إجووووووساء يوووووووسل السووووووطيس أنوووووووه 
مناسبيلألحت الخاسجية بأف اليعطي السطيس انطبا ا للس يب  اسم بأف الشوس ة 

السابقة،ل سلسف تنبيه الس يب إل  ستقبل تسلية مختلطة بش ل  بيس  ف االتطا ات 
 ي (33)أهمية شس ة نطط العساق يي استيعاب احتياجات السلق العسا ية

يبورل أف الوس يب  وواسم  واف مسوتاء إلوو  حور  بيوس مووف الشوس ات النططيووة  
األجنبية،يب س للسطيس أف هناك  لل تلحق ال سس بالعساق لمناا الشس ات النططية 

طسوووح المجووال بتصوووسياتاا للقوولل المربيوووة األخوووسل التووي تتجاهووول  ووسلم العوووساق لت
لتوورميس الب ريلأ وووسب  وواسم  وووف  نا توووه بووأف شوووس ات الووونطط ماتمووة يقوووط بزيوووارف 

 ي(34)أسباحاا،لهناك شي  خس أ بس لساء ملا طاا السلبية لهل الراي  السياسي

 لو  صوعير ا تصووار   خس،تميوزت    وات اللاليووات المتحورف مو  العووساق  
 انووووت  وووووعيطة،لطسل العوووووساق يووووي مع ووووو  لقوووواءات مسووووورلليه مووووو   ا تصوووواريا بأناوووووا

المسرلليف األمسي ييف  سلسف ببل اللاليات المتحرف لجار أ بس يي الرخلل للسلق 
العسا يوة،لل ف بوورلف اللصوولل إلو  أيووة نتيجووة  مليةيليبورل أنووه  وواف لساء المل ووم 
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ا  لو  أ بوس األمسي ي أهرايا سياسية لل غط  ل  الح لمة العسا ية للحصولل مناو
  رس مم ف مف التنازالت السياسية،لالحر مف    اتاا م  االتحار السلييتيي

ليي مقابلة للس يب  اسم م  السطيس األمسي ي،استعسض الجانبواف طوسق  
تعالف اللاليات المتحرف يي تنمية العساق،إب ب س السطيس أف ب ره تشوج  الشوس ات 

إبووووسا   قوووولر لالوووورخلل يووووي مشووووواسي   األمسي يووووة بات السوووومعة الحسوووونة للسووووعي إلووووو 
،لتجمي  السياسات،لتصني  ا طاسات،ل نه تعلل (35)مشتس ة مثل استخساج ال بسيت

يل ر   الس يب  اسم مقتسحات بشأف مسا رف (36)بغياب تشسي  ل ماف االستثماس 
اللاليات المتحرف يي إنشاء سر  الطسات لأس ي ملصل،اللبيف سيساماف يي حالة 

ل أزمووة الوونقص يووي الغووباء العووالمييلل  ي ووف سر السووطيس األمسي وووي إ امتامووا يووي حوو
مشوجعا،إب ب وس أف بو ره غيوس ماتموة بسور الطوسات ألهميتوه ال و يلة،أما سور أسوو ي 
ملصوول يووا تسل إ امووة ت توول شووس ات  نشووا ه لمنا شووة طلبووات المسوواهميف لتووأميف 

التنمية الزسا ية  ماف تشسيعي لا يلأشاس السطيس إل  اهتما  الح لمة األمسي ية ب
 ي(37)يي العساق،السيما حاجة القلل البشسية إل  الترسيب التقني 

أ وار العوساق طلوب المسوا رف األمسي يوة للتنميوة  لو  لسواف الوس يب  واسم  
أثنووووواء مقابلتوووووه للسوووووطيس األمسي ي،لب وووووس أف اسووووووتمساس التنميوووووة يسوووووتلز  المزيووووور مووووووف 

أف العوووساق بحاجووة إلوو  ا تموووار  المسووا رات األمسي يووة لتحقيوووق هووبا الارم،السوويما
الخبوووسف العلميوووة لالتقنيوووة األمسي يووووة،ليأمل باسوووتجابة اللاليوووات المتحووورف الحتياجووووات 
العوساق لبالتووالي مسووا رته يووي هزيمووة  وولل التطووسم لالشوويل ية التووي تحووالل خلووق 
الطل   يي العساقيل اف سر السوطيس مسالغوا إب ب وس أف االهتموا  الوس يب لح لمتوه 

هوووووول خلووووووق االسوووووتقساس لالتنميووووووة اال تصووووووارية لا صوووووو ل االجتمووووووا ي يوووووي العووووووساق 
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لالسخوواء،لاف اللسووا ل المتاحووة لتقووري  مسوووا رف الح لمووة األمسي يووة المباشووسف للعوووساق 
محرلرف،لاف يسصة الشس ات األمسي ية الخاصة هي أ بس،لح لمته تشجعا   لو  

تثماس سرلب أملالاا العمل هنا،لاف هناك العرير مف الشس ات األمسي ية ماتمة باس
لخبستاوووا يوووي مشوووواسي  مشوووتس ة بوووالعساق ل ناووووا متوووسررف لعووور  لجوووولر تشوووسي  ي وووومف 

 ي(38)االستثماس يشعسها باألماف يي استثماس سرلب أملالاا 
له وبا اسووتخرمت اللاليووات المتحوورف سياسوة اللووم لالوورلساف لحسموواف العووساق  

خرمت األسووللب باتوووه يوووي مووف ا يوووارف مووف الخبوووسف لاالسوووتثماس األمسي ي،مثلمووا اسوووت
 إخطاء انحيازها التا   سسا يل  ل  حساب المصالح العسا يةي 

 األمريكية:-الصهيوجي على العالقات العراقية-تأثيرات الصراع العربي
مثل ت الق ية الطلسطينية لالصساع م  إسسا يل نقطة محلسية يي السياسة  

فيل اف انحيوواز اللاليووات المتحوورف العسا ية،لبالوبات يووي الع  ووة موو  اللاليوات المتحوور
 سوووسا يل لا ووووحا مووووف خووو ل الوووور   السياسووووي يوووي المحايوووول الرلليووووة، لا   مووووي 
لاال تصار  لالتسليحييلطسل المسرلللف العسا يولف هوبه الق وية موسات  ريرف،يقور 
نبوه لزيوس الخاسجيوة العسا وي  ورناف الباجووه جوي أثنواء اجتما وه مو  لزيوس الخاسجيووة 

أف مبيعوووووات  9111يليوووولسك يووووي الثوووووامف مووووف تشووووسيف األلل  ووووا  األمسي ووووي يووووي ن
األسلحة األمسي ية  سسا يل ت اس أف اللاليات المتحرف منحازف  سوسا يل،لبالمقابل 
أرل تخطوووويض المسووووواهمة األمسي يووووة يوووووي من مووووة األلنوووووسلا إلوووو  اسوووووتياء ال ج ووووويف 

 ي(39)البا  الطلسطينييف، البيف الح لا  ر  لجلر محاللة حقيقية للن س يي مط
لموووو  التطوووولسات المتسووووواس ة التووووي شووووارتاا منطقوووووة الشووووسق األلسووووط  بيووووول  

،لالمتمثلوووووة بووووووإغ ق 9111العووووورلاف ا سوووووسا يلي يووووووي الخوووووامب موووووف حزيووووووساف  وووووا  
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الح لمووة المصووسية لخلوويد العقبووة أمووا  السووطف ا سووسا يلية لالمطالبووة بسووحب  ووولات 
  محاللووة احتوولاء المل وووم الطوولاسا الرلليووة مووف سيناء،سووعت الح لمووة العسا يووة إلوو

لتطوار  العوورلاف،ل ف ا راسف األمسي يووة ماسسوت سياسووة الخووراع  ياوا  العووساق بأناووا 
 وووغطت  لووو  إسوووسا يل حتووو  التبوووورأ بالعمليوووات العسووو سية،ل انت بالحقيقوووة تماوووور 

 األجلاء لتلجيه  سبة  اصمة للعسبي
خاسجيووة  قور لزيووس الخاسجيووة العسا وي لقوواءات منطصوولة مو  مسووا ر لزيووس ال 

يوووووي األلل مووووف حزيووووساف  وووووا   Ruskاألمسي يووووة سلسووووتل، للزيوووووس الخاسجيووووة ساسووووك 
ا سووووسا يلية،لأسج  -لعوووسض لجاوووة الن ووووس العسبيوووة حووولل األزمووووة المصوووسية 9111

الجانب األمسي ي أسوباب األزموة إلو  الطلوب المصوس  بسوحب القولات الرلليوة موف 
لبالتالي انتااك حسية الم حة يي البحاس التي تراي   ناا اللاليات المتحرف سيناء 

يوووي جميووو  أنحوووواء العوووال ،لالتزا  اللاليووووات المتحووورف باالسووووتق ل السياسوووي لالسوووو مة 
ا  ليميوووة لووورلل الشوووسق األلسطيلأشووواس مسوووا ر لزيوووس الخاسجيوووة إلووو  تن وووي  حسيووووة 

،لبملجباا 9111التلصل إلياا  ا   المسلس  بس م ا ق تيساف بالتستيبات التي ت 
 يانسحبت إسسا يل مف سيناءيلنقل الجانب األمسي ي تصسيحات السطيس ا سسا يل

يي األم  المتحرف التي هر ر يياا بأف ب ره ستعر أ  انتاواك لاوبا المبورأ موف خو ل 
القولف المسوولحة  موو   وورا يا يسووتلجب الوسر بملجووب المووارف الحاريووة لالخمسوويف مووف 

األم  المتحرفيلار   سلستل أف ب ره ماسست أ ص  ال غلط الربللماسوية  ميثاق
ل وووووبح جمووووووال إسوووووسا يل مووووووف تلجيووووووه  وووووسبة  سوووووو سية سرا  لووووو  إغوووووو ق م ووووووا ق 
تيساف،لأ ام أف الل ت ل  ينطب ليم ف إجساء تستيبات لتسلية سلمية،لبخاصة أف 

 ي(40) بر الناصس ل  يستخر  القلف العس سية لطسض  ساس إغ ق الم يق 
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سر الباجوه جوي  لو  االر وواءات األمسي يوة بوأف التستيبووات التوي  اموت باووا  
التلووووز  الح لمووووة المصوووووسية،لاف مصووووس ببسووووواطة  9111الح لمووووة األمسي يووووة  وووووا  

،لأف التحوووسك 9111أ ووارت الل ووو  إلوو  ما ووواف  ليووه  بووول العوورلاف الث ثوووي  ووا  
 ووووماف حسيووووة  المصووووس  لوووو  ي ووووف يعوووو  هجلميا،لتسوووواءل إبا ما انووووت السغبووووة يووووي

المووووسلس  بوووووس م وووووا ق تيووووساف تسوووووتنر إلووووو  مبووووارا  انلنيوووووةيلب س الباجوووووه جوووووي أف 
الح لمة السلسية أبلغته با تساحاا الب  لايوق  ليوه  بور الناصوس لالمت ومف تل وم 
الح لمة المصسية  ف تطتيش لحجز السوطف يوي الم وا ق خو ل أسوبل يف بشوسط 

تجه نا  ت النطط إل  اي ت،لانه يعتقر أف التسي  أية سطينة العل  ا سسا يلي،لال ت
أف العووسض المقتووسل معقووولل لتخطيووم األزموووةيلب س الباجووه جوووي أف الوورلل العسبيوووة 
 وسست يووي أحيواف  ثيووسف أناووا لوف تقوول  بوأ   موول هجوولمي  ور إسووسا يل،لأف غلووق 
الم ووويق اليعوووور  مووو  هجلميووووا،ليم ف تجنوووب الحووووسب إبا أجبوووست إسووووسا يل  لوووو  

ب لطتح الم يقيلأ ر سلستل أف الطسيقة اللحيرف هي اتطاق االمتناع  ف شف الحس 
الجميووو   لوووو  االمتنووواع  ووووف شوووف الحووووسب خووو ل يتووووسف التار ة،لتحريووورا مصووووس إبا 
تعارت بعر  استخرا  القلف لغلق الم يق،ليتسك الل    ل  ما  واف  ليوه سوابقا 

 ي(41)لحيف التلصل إل  اتطاق،أل إحالة المل لع إل  مح مة العرل الرللية 
 ر مت الخاسجية األمسي ية مب سف إل  الس يب جلنسلف طلبت يياا  سلسف  

،لالووووب  (42)مقابلوووة الوووس يب لوووولزيس الخاسجيوووة العسا وووي، الووووب   وووار للتووول مووووف القووواهسف
لصطته المب سف بأنوه سجول مسورلل ليم وف أف ي ولف أحور أي ول القنولات األمسي يوة 

يوة باوبا الولزف سيسوا ر  لو  للعساق،لاف استقبال الس يب جلنسلف لسجل رللة  سب
ملازنوووووووة سر الطعوووووووول العسبوووووووي  لوووووووو  زيووووووواسف لزيووووووووس الخاسجيوووووووة ا سووووووووسا يلي للاشوووووووونطف 



 
 
 
 

 
 

 

919 

  ةـــوم االنسانيــار للعلـــة االنبــمجلة جامع
 0202  الثاني  ددــالع

 
يلأل ووحت الموووب سف أف اللقوواء سبموووا سوويتسك انطبا وووا دبووا سارف الطيبوووةد للوووس يب (43)

األمسي ي للعسب البيف يسلف أف لاشنطف منحازف تماما  سسا يليل ر جست المقابلة 
حزيساف،لألصووت الخاسجيووة األمسي يوة سووطاستاا يووي بغوورار بعوور  يعو  يووي األلل مووف 

لير وووور الباجوووه جوووي أسوووللب الخريعوووة الووووب   ،(44)الر ايوووة للقووواء أل ا  ووو ف  نوووه 
أؤكنند لنننا أججننا حننن رجا »اسووتخرمته اللاليووات المتحوورف ،إب خاطبووه جلنسووولف بووالقلل 

ي إسرائيل بأجها إ ا قامت بأي عمل عسكري استنزازي فسنوف جفنف هند ام وفن
جنس الوقت إ ا أجتم )العرب( بدأتم بالحرب أو قمنتم بنأي عمنل عسنكري فسنوف 

 .(45)«يكون موقنجا معاديا هدكم
له ووبا ماسسووت اللاليووات المتحوورف سياسوووة خووراع متعموورف  وور العووسب  بوووس  

التعاووور لا ،موووف خووو ل اللقوووواءات مووو  لزيوووس الخاسجيووووة العسا ي،بوووأف التبووورأ إسووووسا يل 
 لوووو  ل ووور مووووف الباجوووه جووووي بعووور  بوووورأ مصوووس لسوووولسيا بالعرلاف،لحصوووللا بالمقابووول 

للقتوال،ل ف الووب  حوورث أف إسوسا يل أ ملووت اسووتعراراتاا العسو سية لشوونت  وورلاناا 
يوي الخوامب موف حزيساف،يوي حويف لو  يتخوب العوسب االسوتعرارات ال وسلسية بسوبب 

 ي(46)ا تماره   ل  الل لر األمسي ية 
حزيساف،أسووامت القووولات  نوورما بوورأت إسوووسا يل بعوورلاناا يوووي الخووامب موووف  

يي يل  العورلاف  1العسا ية بلاجباا يي جباات القتال،لأباع ساريل بغرار البياف س   
أ لف ييه أف العساق يي حالة حسب م  إسسا يل لاف  ل رللة تسوا رها أل تريورها 
تعوور  ا موووة بعووورلاف  لووو  العساقيلاتخوووبت الح لموووة العسا يوووة  وووساسا يوووي اليووول  التوووالي 

لوووووونطط العسا ووووووي بسووووووبب المسووووووانرف األمسي يووووووة لالبسيطانيووووووة للعوووووورلاف بإيقووووووام  ووووووخ ا
ا سوووسا يلييل سس االتحوووار العوووا  لنقابوووات العموووال مقاطعوووة البووولاخس لنوووا  ت الوووونطط 
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لالطوا سات األمسي يووة لالبسيطانيووة ا تبوواسا مووف السووارب مووف حزيسافيلشووارت الووب ر 
رار المس ووز الثقووايي م واهسات حاشوورف،لأحسق المت وواهسلف يووي منطقووة اللزيسيووة ببغوو

األمسي ووووووي لالمعاووووووور البسيطانييلر ووووووت إبا وووووووة بغوووووورار العوووووووسب ل ووووووسب المصوووووووالح 
األمسي يووة بالمنطقووة،ل سست الح لمووة يوووي السابوو   شووس موووف حزيووساف إغوو ق جميووو  
المرسسوات األمسي يووة لالبسيطانيوة لاأللمانيووة الغسبيوة،لل م االسووتيسار مناا،لسووحب 

   ي(47)األسصرف المالية مف مصاسياا 
اسوووووتر   ل يوووووول لزاسف الخاسجيوووووة العسا يووووووة نووووولس  جميوووووول القوووووا   باأل مووووووال  

ليلوة السوواب  موف حزيوساف لأبلغووه  وساس الح لمووة  Duncanاألمسي وي ببغورار رلن وواف 
العسا يوووووة بقطووووو  الع  ووووووات الربللماسوووووية مووووو  اللاليووووووات المتحووووورف لبسيطانيوووووا بسووووووبب 

ال األمسي وووي التعوووليض  وووف مسوووانرتاما للعووورلاف ا سوووسا يلييلطالب القوووا   باأل مووو
األ ساس التي أصابت المنشآت األمسي ية يي العساقيلغارست  ايلة تحمل مل طي 
السوووطاسف يووووي اليووول  نطسووووه باتجووواه إيساف،لتعاوووورت الح لموووة العسا يووووة بحمايتاوووا حتوووو  

 ي(48)الحرلر 
 ور مت السوطاسف األمسي يووة يوي بغورار تقييمووا لظل واع يوي العووساق بعور ث ثووة  
لعووورلاف ار وووت ييوووه أف الن ووا  العسا وووي رخووول األزموووة  لووو  م وووض،لأف أيووا  موووف ا

المعترليف البيف ه  يي مس ز السلطة  ر ا طسلا للرخلل بش ل أ مق باألحوراث 
ل ووووور ملا تنوووووازالت لوووووبعض المتطوووووسييف باسووووو  اللحووووورف اللطنيوووووة مثووووول إطووووو ق سووووووسال 

لسووطاسف يووي المتآمسيفدسوي لا السمعةد المقصوولر  واسم  بوور الووسزاق لسيا وه(يلب ست ا
تقييماووووا أف المل ووووم العسا ووووي يتصوووولب سسووووميا لشووووعبيا ليع ووووب خيبووووة األموووول موووووف 
اللاليوات المتحوورف التوي يرمنوولف بمشوواس تاا العسو سية لطغيوواف  لقاوا حيووال إسووسا يل 
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اللاليوووات  فيووي تصوووسيحات مسووورللياا راخوول األمووو  المتحووورف لخاسجاا،لا تقوواره  بوووأ
لعووورلاف لت وووساس ا شووواسف إلووو  المصووووالح المتحووورف تتجنوووب اال توووسام ببووورء إسووووسا يل ل

 ي (49)ا سسا يلية يي خليد العقبة 
أما  ل  الصعير الراخلي،يأخبت الح لمة األمسي ية تعاني مف صعلبات  

يووي مصووارس معللماتاووا بعوور  طوو  الع  ووات الربللماسية،لا ووطست ل  تمووار  لوو  
ة للعووساق تووراس مصووارس دأخسلديلأل ووحت السووطاسف يووي تقييماووا أف السياسووة الراخليوو

مووف لساء ال وولاليب،إب أطلووق سووسال دالمتووآمسيفد مثوول  وواسم  بوور الووسزاق لصوووبحي 
 بوووور الحمير،لبووووورأت الصووووحاية بانتقوووووار العناصووووس المحاي وووووة لعوووور  مسووووواهمتاا يوووووي 
الق ية القلمية،لالتصسيحات التي أرلو  باوا المسجو  الشويعي محسوف الح وي  لور   

بوراي  الخولم إبا لو  يطعليلاسوتنتجت الق ية بعر يتسف صمت طليلوة سبموا جواءت 
يبريوه الوس يب  واسم لمع و  لزسا وه لو  يوسض المتطوسييف   السوطاسف بوأف الحوبس الوب

با يشوولت جاوولر األموو  المتحوورف يوووي   وولف الل وو  العسوو س  أصووبح أ ثووس خطووولسف،لاد
التار ة  سيبا،ياف انطجاس األل اع يي العساق يصبح احتماال  ا مايلأشاست السطاسف 

العوراء الشووعبي العواس  ل ول موا هوول أمسي ي،يعلو  سوبيل المثوال خاطبووت إلو  ملجوة 
طالبووة يووي جامعووة بغوورار أسووتابا أمسي يوووا بأنووه مح وول  لقرستووه  لوو  المغارسف،دألننوووا 
سنقتل   جميعاديلأشاست المب سف إل  حالة الصرمة التي يعواني مناوا العوساق بسوبب 

 وارسيف  لوو  تقبول مطاول  الحوول  التقور  العسو س  ا سوسا يلي،لم  بلووك يوإنا  موازاللا
اللسووط،ل لما طووال أموور األزمووة سوواء الل وو  الووراخلي  لوو  نطوواق األمووف العوووا  أل 
با لو  تتحقوق التسوولية يواف العوساق مو  رلل  سبيوة أخووسل  اسوتمساس القولل المعترلوة،لاد
بوورألا بقبوولل لا ووو  الازيمووة لاالسوووتعرار لحووسب طليلووة  ملووويف با موورارات السووولييتية 
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يا ا ستساتيجية العسبية المتمثلة بالمساحة ال بيسف لبلرانا  لالتلزي  غيوس ، لالمزا(50)

 ي(51)الم ت  للس اف 
تووووووسك المل ووووووم األمسي ووووووي المسووووووانر  سووووووسا يل مووووووساسف لوووووورل العووووووسب بشوووووو ل  

 وووا ،لالعساق بشووو ل خاص،لنقووول لزيوووس الخاسجيوووة العسا وووي شوووعلس الموووساسف هوووبا إلووو  
ك يي التاس  لالعشسيف مف حزيساف،لب س السطيس ستسلن  لرل لقا ه معه يي نيليلس 

أف العسب  لللا بما  انلا يتل عله موف اللاليوات المتحورف،أل إناو  خور لا أنطسوا ،إب 
ل وور  السوومال  9111 واسنلا التوورخل األمسي ووي الطوولس  أثنوواء العورلاف الث ثووي  ووا  

الشي  سسا يل بالحصلل  ل  أية م اسب إ ليمية،بينما ل  تطعل اللاليات المتحرف 
نطسوه هوبه المووسف لأ اوست التجاهول التووا  للعوسب للو  تن ووس لمشوا سه ،بينما مل طاووا 
 سيوب جورا  سسا يليلشور ر الباجووه جوي بأنوه يوي الل ووت الوب  سوترسك ييوه اللاليووات 
المتحووورف أف مصوووالحاا تقت وووي تحقيوووق تووولازف أي ووول  نووورها يقوووط يم وووف تحسوووويف 

 ي(52)الع  ات 
العسا يووة توو  اللجوولء مووسف أخووسل لتحسيووك لزيووارف يووي ال ووغط  لوو  الح لمووة  

اللس ة ال سرية،لب س تقسيس استخباس  أمسي ي أف جللوة جريورف موف القتوال سوتحرث 
يوي الشومال،مار لاوا باشوتبا ات متطس وة بويف يصويل البواسزاني للحورات صوغيسف مووف 

،لأسجوووو  بلوووك إلوووو   لاموووول راخليوووة لخاسجيووووةيلتتمثل العلاموووول (53)الجووويش العسا ووووي 
أ   اتب التقسيس،بتعثس الل لر الح لمية بالس  ،لالعبء المالي النواتد الراخلية،بس 

 ف إيقام تصريس النطط خ ل الحسب م  إسسا يل،لشلل خطط الح لمة العسا ية 
  وارف إ مواس لاسووعة يوي الشومال حسووب موا نوص  ليووه بيواف السو  ،لسيبة األ ووسار 

العاشوس موف تمولز  وا  بطاهس يحي  س يب اللزساء الجرير الب  ش ل ح لمته يوي 
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إب يشووعسلف بأنووه  ووبب  لوويا  سووابقا،لاألمس الووب  أثوواس غ ووبا  أ ثووس هوول  9111
تعيينوووووووووه لووووووووولزيس  ووووووووووسر  لاحووووووووور مقووووووووووسب موووووووووف الوووووووووز ي  ال ووووووووووسر  المنوووووووووايب جوووووووووو ل 
الطالبانييلليست الازيمة العسبية يي الخامب مف حزيساف يسصة بهبية للمسلحيف 

ق  ووغط سياسوية بملاجاووة الح لمووة األ وسار السووت نام القتوال لالحصوولل  لو  ألسا
 ي(54)لالطصا ل المنايسة

أموا العلاموول الخاسجيوة يحوور رها التقسيوس بالوور   ا سوسا يلي لا يسانووي،إب لسر  
أف ل ي  إسسا يليا زاس الز ي  ال سر  مصطط  الباسزاني  بل حسب حزيساف للطلب 

لمنعوووه مووووف موووف األ وووسار القيووووا  بأ موووال  سوووو سية محووورلرف لحجووووز الجووويش العسا ووووي 
المشوواس ة يووي الحسب،ل نووه لوو  ينجحيلاسووتأنطت إسووسا يل إموورارات األسوولحة لظ وووسار 
 بول شوواس تقسيبووا مووف حووسب حزيساف،ل ور مت  بلاووا مسووا رات إغاثووة محوورلرفيلب س 
التقسيووس أف إسوووسا يل  ووور ت ووولف اآلف تحوووسض األ وووسار يوووي سووولسيا لالعوووساق السوووتمساس 

اووول مريوور  وول  للتموووسر ال ووسر ،لزار هوووبا ال ووغط  لوو  العسبيأموووا الوور   ا يسانووي ي
التأييووووووور بعوووووووور حووووووووسب حزيوووووووساف نتيجووووووووة للتصووووووووسيحات العسا يوووووووة دالمتطسيووووووووةد خوووووووو ل 
الحووسب،لتعييف طوواهس يحيوو  الووب  يعتبووسه ا يسانيوولف مريوورا لعبوور الناصووس لمعاريووا 
لا يلتعتقور إيووساف بوأف الن ووا  العسا وي يووي مل وم حووسج،لاف مسوا رتاا لظ ووسار سبمووا 

الن ا  الحالي لالمجي بن ا  أ ثس تعاططا م  إيوسافيلخلص التقسيوس  ترر   سقاط
يي القلل أف تجرر القتال يي الشمال سي لف  ام  إ اييا لز ز ة الل   الاش 
يوي العساق،ل وال إف المشوواس ة ا سوسا يلية لا يسانيوة أصووبحت معسليوة لاف الر ايووة 

 ي (55) ل  تلك المرامسف العسبية المتطسية تتا  اللاليات المتحرف بالتحسيض 
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أمووا  لوو  صووعير إ ووارف الع  ووات العسا يووة األمسي يووة المقطل ووة يقوور جوووست  
محاللوووووة يوووووي ألاخووووووس  اووووور  بووووور الووووووسحمف  ووووواسم  وووووف طسيووووووق السوووووطاسف البلجي يووووووة 
ببغرار،لأبووووورت الخاسجيووووووة األمسي يووووووة اسووووووتعرارها   ووووووارف الع  ووووووات مقابوووووول ملايقووووووة 

األ وووووساس التووووي لحقووووت بالقنصووووولية  الح لمووووة العسا يووووة  لوووو  ريووووو  تعلي ووووات  ووووف
األمسي يووة يووي البصوووسف لالسووطاسف ببغرار،لالسوومال لللاليوووات المتحوورف بحسيووة اللصووولل 
لغووووووواء المقاطعووووووة العسا يوووووووة  لووووووو  السووووووول  لالخووووووورمات  إلوووووو  ممتل اتاوووووووا يوووووووي العساق،لاد
األمسي ية،لسي  الح س  ف تحليق الطا سات األمسي ية يي األجولاء العسا يةيلأبورت 

 اا  ل  المطالب األمسي ية المتشررف،السيما مايتعلق بإلغواء المقاطعوة بلجي ا تحط
 ي (56)تماما ألناا ست لف بالتأ ير غيس مقبللة مف العسا ييف 

يبووورل أف الل ووووت لووو  يسووووعم الجوووانبيف،يطي السوووواب   شوووس مووووف تمووولز  ووووا   
تمووت ا طاحوووة بن وووا  ح ووو   وواسم،لب س تقسيوووس أمسي وووي أللوووي أف انق بوووا  9111

حووورث يووووي العوووساق لتوووولل  مجلوووب  يووووارف الثووولسف السوووولطة بقيوووارف اللوووولاء  غيوووس رموووول 
حالووووة الووووس يب  وووواسم  لوووو  التقا وووور لتسحيلووووه إلوووو   المتقا وووور احموووور حسووووف الب س،لاد
بسيطانيا ل ن ما  لعا لتهيلجاءت القساءف األللية لمجمل ة االستخباسات األمسي ية 

معاوووو  أصووووعب مووووف أف مجمل ووووة الح وووو  الجريوووورف مووووف البعثيوووويف لسووووي لف التعاموووول 
أس يا ،لسوووي لف اتجووواها  أ وووسب إلووو  حس وووة يوووتح لالسووولسييف لالسلييت،لالق وووية 
األهو  مواهل التوأثيس  لو  الملوك حسويف،يلجلر موا يقوسب موف خموب ل شوسلف ألووم 

ليوي تقسيوس الحوق بعور  ي(57)جنور   سا وي يوي األسرف سويجعل الحيواف صوعبة للملوك
مووو  الح لمووووة الجريوووورف سووووي لف   ووورف أيووووا ،سأل مجلووووب األموووف القوووولمي أف التعاموووول

أصعب مف التعامل م  ن وا   واسم،لل ف األموس موف لجاوة الن وس األمسي يوة أ ول 
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مور اف للقلوق ألف الح و  الجريور يقولره جنووال معواسض لسولسيا،لال تلجور رال ول  لوو  
أف سياسوووة العوووساق الخاسجيوووة سووووت لف أ ثوووس تطسيوووا،لال يبووورل يووووي األيوووق حووو   سيبووووا 

 ي(58)ل القلات العسا ية حسف يي تارير إسسا يل للمش لة ال سرية ييجع
 
 

 الخالصة
امتووازت الطتووسف التوووي ح وو  يياوووا الووس يب  بووور الووسحمف  ووواسم العووساق بأناوووا  

 انوت شووريرف الحساسووية لعلامول راخليووة لخاسجية،يالجباووة الراخليوة لوو  ت ووف ملحوور ف 
الشويل يلف م  لجلر تياسات سياسية لي سية متعررف أبسزهوا البعثيولف لالناصوسيلف ل 

لالجما ووات الرينيوووة األخوووسل لال تووول العسوو سية المختلطوووة، ما  ووواف للحس وووة ال سريوووة 
المسوولحة أثووس ماوو  يوووي إ ووعام الجباووة الراخليوووةيل انت اللاليووات المتحوورف مرس وووة 
ل ووول هووووبه الصووووعلبات ل ناووووا لووو  تحووووالل التوووورخل البنوووواء  لووو  الووووسغ  مووووف إشووووارتاا 

رلسا سلبيا مف خ ل الر   غيس المعلف  بالسياسة المعترلة للس يب  اسم،بل أرت
أل  ل  األ ل التغا ي  وف رلسهوا التخسيبوي يوي -للحس ة ال سرية،لتحسيض إيساف

العساق،لل و  القيوولر  لو  تسووليح الجوويش العسا وي حتوو  ت ومف التطوولق العسوو س  
لحليطتاا إسسا يليلل  ي ف ه  السياسة الخاسجية يي العساق سلل محاللة التحسيض 

اصووووس القلميووووة،لرق إسووووطيف يووووي    ووووة العووووساق موووو  الجمالسيووووة العسبيوووووة  لوووو  العن
 المتحرف،لم حقة ما أسمته بالمر الشيل ي لالسلييتي يي العساقي  

للو  ت ووف سياسووة لاشوونطف اال تصووارية تجواه العووساق بأي وول مووف تلجااتاووا  
يوي  السياسية،إب تاسبت مف أ  التوزا  بمسوانرف العوساق ا تصواريا،لأرت رلسا تخسيبيوا
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تحووسيض شوووس ات الوونطط األجنبيوووة المن وولية يوووي شووس ة نطوووط العووساق  لووو  تلجيوووه 
 اال تصار العسا ي المعتمر  ل  النطط بما يخر  أهرام الرلل الغسبيةي

ل وواف أخطوووس مووا يعلتوووه لاشوونطف هووول ر ماووا ال محووورلر  سووسا يل سياسووويا  
 لو  هزيمووة  ل سو سيا،لرلسها المخوارع الووب  أرتوه أثنواء أزمووة الم وا ق مموا سووا ر

الجيولش العسبيوة يوي حوسب الخوامب موف حزيساف،األموس الوب  أثواس غ وب الشوعب 
العرير مف  9111-9111العسبي  ر ح لماته لريعه إل  تغييسها،إب شار  امي 

 ل  خلطيوة 9111االنق بات العس سيةيلري  ن ا   بر السحمف  اسم الثمف  ا  
   هزيمة حزيسافي 
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  وامش البحث 
 

                                                                 
-9111جعطوس  بوواب حميوور ،تاسيخ الوولزاسات العسا يوة يووي العاوور الجماوولس   - 9

،منشوووووووووووووولسات بيوووووووووووووووت 9111موووووووووووووووايب  91-9111نيسوووووووووووووواف  91 1،ج9111
 ي  1، ص 1114الح مة،بغرار، 

-9113 موواس خالوور سم وواف، الصووساع  لوو  السوولطة يووي العووساق الجماوولس   - 1
جامعوووووووووووووووووووووووة -تيس غيووووووووووووووووووووووس منشووووووووووووووووووووووولسف، لية اآلراب،سسووووووووووووووووووووووالة ماجسووووووووووووووووووووووو9111
 ي911-911،ص 1111البصسف،

 ب 91لغاية  9111نيساف  91استمست لزاسف  بر السحمف البزاز الثانية مف  - 3
لتولل  يياوا البوزاز أ وام إلوو  س اسوة الولزساء لزاسف الراخليوة،يي حوويف  9111

 ياعيشغل  رناف الباجه جي حقيبة الخاسجية،لشا س محملر ش س  لزاسف الر
 ي19-11،ص 1دتاسيخ اللزاسات العسا يةد،ج

4
-Foreign Relations of The United States ,1964-1968, 

Vol.XX1, United States Government Printing, 

Washington,2000.No.180, Telegram From the Embassy in 
Iraq to the Department of State, Subject: Call on President 

Aref, Baghdad, May 17, 1966. 

 .F.R.U.Sلسنشيس لابه المجمل ة اللثا قية ييما بعر بالسمز 

5-Ibid. 
شوووار العووووساق محاللووووة انق بيوووة  ارهووووا  وووواسم  بوووور الوووسزاق  ا وووور القوووولف الجليووووة  - 1

السووووووووووابق لنا وووووووووووب س وووووووووويب الجمالسيوووووووووووة السووووووووووابق مووووووووووو   وووووووووورر موووووووووووف ال وووووووووووباط 
ل  لتنطيب المحاللة حيث  اف الناصسييف،لاستغلت  طلتي الجمعة لالمللر النب
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ال ثيووووس موووووف ال ووووباط لالجنووووولر متمتعوووويف با جازفيلتلخصوووووت خطووووة االنقووووو ب 
بالسوويطسف  لوو  القا ووورف الجليووة يووي الملصووول ثوو  التعووالف مووو  القلا وور الجليوووة 
األخوووسل يووووي  س وووولك لالحبانية،لمعسوووو س الووورسلع يووووي التوووواجي لالسوووويطسف  لوووو  

   رف يوي بغورار مناوا راس ا با وة ا با ةيلتم ف االنق بيلف مف  صم ملا 
لالسويطسف  لو  معسو س التاجييل واف أبووسز المشواس يف يوي المحاللوة االنق بيووة 

 إل  جانب  اسم  بر السزاق،صبحي  بر الحمير ل بر ال سي  يسحافي
 ي111-119 ماس خالر سم اف،المصرس السابق، ص  

 واسم يوي بيواف لوه  بوس ل ر يشلت المحاللة االنق بية يوي تحقيوق أهوراياا،لأ لف 
إبا ة بغرار مساء يل  الث ثيف مف حزيساف الق اء  ل  تلوك المحاللوة،لاف األموف 
نستتب يي الب ريليي اليل  التالي لجه بياف  خس  بس ا با ة لالتلطزيلف سبط ييه 
بوووويف حوووول   وووووية شوووومال العوووووساق لبوووويف المحاللوووووة االنق بيووووة،التي  ووووور ها يتنووووة تووووو  

 إحباطااي
ير س وووووووويب الجمالسيووووووووة الطسيووووووووق  بوووووووور الووووووووسحمف محموووووووور  وووووووواسمد،راس دخطوووووووب السوووووووو

 ي1-1الجمالسية،بغرار،ريت،ص 
 

7-
 F.R.U.S.,No.182. Telegram From the Embassy in Iraq to 

the Department of State, Baghdad, July 2, 1966.  
8-

 Ibid. 
لجاووووووووت ال ثيوووووووووس موووووووووف االنتقوووووووووارات لح لمووووووووة البزاز،السووووووووويما موووووووووف العناصوووووووووس  - 1

القلميوة،لاتا  البوزاز بالعمالوة للشوس ات النططيوة األجنبيوة،لالتساج   وف  ووساسات 
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التوأمي  لا صوو ل الزسا ي،لمحاللوة إ ووارف القولل السجعيووة للح  يليوي الل ووت 
باته ل م العس سيلف  ره لمحاللته الحر مف نطلبه ،يي حيف اتامت بعض 

العسا وي بمماسسوة الصحم العسبية المحاي ة ال وباط الناصوسييف يوي الجويش 
 ال غلط  ل  البزاز  جباسه  ل  تقري  استقالتهي

 ي941-931،ص 1دتاسيخ اللزاسات العسا يةد،ج
اسووتر    بوور الوووسحمف  وواسم البوووزاز إلوو  م تبووه لأياموووه بسغبتووه يوووي إجووساء تغييوووس 

 لزاس ،يقر   البزاز مسغما استقالة ح لمته يي السارب مف  ب،
البووووووزاز ألل س وووووويب لزساء مووووورني يووووووي العووووووساق سووووويم الووووووريف الرلس ، بوووووور الوووووسحمف 

 ي939-931،ص 1111الجمالس ،المرسسة العسبية للرساسات لالنشس،بيسلت،
،لأبسز 9111مايب  3لحت   9111 ب  1استمست لزاسف ناجي طالب بيف  - 91

،لأبسز الشخصيات التي  ومتاا سجوب  بور المجيور للراخليوة، ل ورناف 9111
س  للوورياع،  لف  لوو  ث ثوووة الباجووه جووي للخاسجيوووة،لالللاء شووا س محموولر شووو 

لزساء موف األ وسار هو   بور ان النقشوبنر  للماليوة، لمصولح النقشوبنر  للعوورل، 
لأحمور  مووال  وارس لوولزاسف الرللووة ال مواس الشووماليل ر سحبوت الصووحم العسبيووة 
الثلسيوووووة بالح لموووووة الجريوووووورف با تبووووواس نووووواجي طالووووووب موووووف ال وووووباط القوووووولمييف 

 94الوولزاس  هول الحطووا   لوو  مبووارا ثوولسف  الثولسييفيلأبسز مات وومنه المناوواج
تمولز ،لتحقيووق اللحوورف اللطنيوة،لااللتزا  ببيوواف التاسوو  لالعشوسيف مووف حزيووساف 
لحل المش لة ال سرية لاد ارف ا ماس الشمال،لتن ي  االتحار االشتسا ي،لتقلية 
الجيش،لالسعي لتحقيق اللحرف م  الجمالسية العسبية المتحرف،لنصسف الق ايا 
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،لبناء    ووووووووووات خاسجيووووووووووة سوووووووووووليمة،لتعزيز الع  ووووووووووة موووووووووو  االتحوووووووووووار العسبيووووووووووة
 السلييتي،لر   شس ة النطط اللطنية،لتلييس الخرماتي
 ل ط ع  ل  تش يل اللزاسف لنص المنااج اللزاس ،يساج :

 ي911-941،ص 1دتاسيخ اللزاسات العسا يةد،ج
ف  وواف البوووزاز  وور زاس ملسووو ل يووي ألاخوووس تموولز لصوووسل  حوورل الصوووحم بوووأ - 99

العووووساق سوووويتلق   ميووووة مووووف األسوووولحة السوووولييتية الخطيطووووة لالثقيلةيلأ وووور البيوووواف 
المشووووووتسك الوووووووب  صووووووورس  وووووووف الزيووووووواسف  وووووووف سغبوووووووة البلوووووووريف بتقليوووووووة الوووووووسلابط 

 بيناما،لتلسي  التبارل التجاس ،لانتقرا العرلاف األمسي ي  ل  ييتنا ي
 ي931-931،ص 1دتاسيخ اللزاسات العسا يةد،ج
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Subject:  Gift and Message from Iraq's President,  
Washington, January 21, 1967.. 

 .-
طاساف لمرف ستة أيا  ل انت ألل زياسف لس يب  سا وي إلو  زاس الس يب  اسم 91

إيساف،لصورس يووي ناايوة الزيوواسف بيواف مشووتسك أشواس إلوو  اتطواق ز يمووي البلووريف 
 لوو  أف بنوواء    ووات جوولاس حسوونة بوويف بلوورياما سوويعزز األمووف لالسوو   يوووي 

سق األلسطيلب س البياف أي ا أف الطسييف نا شا الق ية الطلسطينية التي الش
التاو  العووسب يقوط بوول جميوو  الشوعلب ا سوو مية ألف لاووا توأثيس مباشووس  لوو  
أمف لاستقساس المنطقة، ما أ را  ل   ور  جولاز التورخل يوي الشورلف الراخليوة 

 ل لياما لتعزيز التعالفي
Mahboob Alam,Iraqi foreign policy since Revolution, Second 

Edition. Mohan Garden, New Delhi,1995,PP.69-70. 
 
17

- F.R.U.S.,No.190 Telegram From the Department of State 

to the Embassy in Iraq,  Washington, April 5, 1967.  
 

-
18

مووف  واف انتخوواب  بوور الووسحمف  واسم لموورف انتقاليووة أموورها سونة لاحوورف ا تبوواسا  
،للقسب انتااء المرف  قر مجلسوا الولزساء لالورياع الولطني جلسوة 9111نيساف  91

تقووووسس يياوووووا إلغوووواء تحريوووور االنتخوووواب بسوووونة لاحووووورف  9111نيسوووواف  3مشووووتس ة يووووي 
 لاستمساس س اسة  اسمي

 ي311-311،ص 1دتاسيخ اللزاسات العسا يةد،ج
19

 - F.R.U.S.,No.191.Telegram From the Embassy in Iraq to 
the Department of State, Subject:  Call on President Aref,  

Baghdad, April 8, 1967. 
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20

 - F.R.U.S.,No.185. Memorandum From the Country 
Director for Israel and Arab-Israel Affairs (Atherton) to 

the Assistant Secretary of State for Near Eastern and 
South Asian Affairs (Hare), Subject:  IRG Meeting 

November 2, 1966: Communist Presence in Iraq, Jordan 
and Lebanon,  Washington, November 1, 1966. 

 
21

 - F.R.U.S.,No.180.Telegram From the Embassy in Iraq to 

the Department of State, Subject:  Call on President Aref,  
Baghdad, May 17, 1966. 

 
22

مووف أهوو  يقووسات البيوواف التأ يوور  لوو  اال تووسام بالقلميووة ال سرية،لتجسووير هووبا  - 
اال تسام يي  انلف المحاي ات المنل  تشسيعه  ف طسيوق إ وساس ال مس زيوة 
ا راسية،لا تسام الح لمة باللغوة ال سريوة لغوة سسومية إلو  جانوب العسبيوة يوي 

ل سرية،ل ز  الح لمة  ل  إجساء االنتخابات النيابيوة المناطق بات الغالبية ا
حسوووب الرسوووتلس لتمثيوووول األ وووسار يووووي مجلوووب النوووولاب ليقوووا لعرره ،لمشوووواس ة 
األ وووووووووووسار يووووووووووووي الل ووووووووووووا م العاموووووووووووة،لالبعثات الرساسووووووووووووية لالزموووووووووووواالت خوووووووووووواسج 
الب ر،لالتس يووووز  لوووو  العنصووووس ال ووووسر  يووووي إشووووغال الل ووووا م المحليووووة يوووووي 

لظ سار بتأسيب األحزاب السياسوية لالصوحم  نور  المناطق ال سرية،لالسمال
صوووراس  طووول  ووا   وووف المشووواس يف بأحوووراث العنوووم  إ ووارف الحيووواف البسلمانية،لاد
لاد وووارف العمووووال لالموووول طيف المطصوووولليف بعوووور انتاوووواء أ مووووال العنم،لالتحوووواق 
منتسووبي القوولات المسوولحة مووف األ وووسار بلحووراتا  خوو ل شوواسيف حتوو  يمنحووولا 
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التي  انت تنطوق  لو  الحس وات العسو سية يوي ا مواس  العطل،لصسم األملال
الشووووومال لتعوووووليض المت وووووسسيف،لاد ارف توووووولطيف األ وووووسار الوووووبيف هجوووووسلا مووووووف 

 مناطقا ي
 يم ف االط ع  ل  نص البياف يي المسج  اآلتي:

-311،ص 9114مجيوور خوورلس ،العساق الجمالس ،الووراس المتحوورف للنشووس،بيسلت،
 ي311

23
 - F.R.U.S.,No.182. Telegram From the Embassy in Iraq to 

the Department of State, Baghdad, July 2, 1966.  
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 - F.R.U.S.,No.183. Telegram From the Embassy in Iraq to 
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29

 - F.R.U.S.,No.189. Memorandum From the Executive 
Secretary of the Department of State (Read) to the 

President's Special Assistant (Rostow), Subject: Letter 
from Kurdish Insurgent Leader Barzani to the President,  

Washington, February 16, 1967. 
 
30

 - F.R.U.S.,No.181. Circular Airgram From the Department 
of State to the Embassy in Iraq, Subject U.S. Arms Policy 

for Iraq,  Washington, July 1, 1966. 
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 :للتطصيل  ف األزمة النططية،يساج  - 

 ,P.54. ,O.p.Cit. Alam؛282 -111،ص 1دتاسيخ اللزاسات العسا يةد،ج
33

 - F.R.U.S.,No.190 Telegram From the Department of State 
to the Embassy in Iraq,  Washington, April 5, 1967. 
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 - F.R.U.S.,No.191. Telegram From the Embassy in Iraq to 

the Department of State, Subject: Call on President Aref,  
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أف لزيس الخزانة األمسي ية األسبق ب س السير  يب  بر السحمف  اسم  - 31
حام  سسالة تلصية مف  9111 انلف ثاني  19هنرسسلف زاس العساق يي 

لرًا نططية ل بسيتية، ل لنه مف  بر الناصس يلصي باا منح هنرسسلف  ق
المريريف للق ايا العسبية، لسيض الس يب  اسم إ طا ه امتيازات مختلطة 
 ف العقلر السا رف التي تقرماا الرللة،يأثاس هبا المل م هنرسسلف لبرأ بخلق 

 المشا ل للس يب العسا يي

 1111/ 99/ 11دجسيرف السايةد،الرلحة،

36
ال حووووة  9111زاز  ووور بحثووووت يوووي نيسوووواف  وووا   انوووت لزاسف  بوووور الوووسحمف البوووو - 

 ووووماف سرلب األمووووولال األمسي ية،لتشووووو لت لجنووووة لزاسيوووووة لرساسوووووتاا لتشوووووجي  
 رخلل االستثماس األمسي ي يي السلق العسا ية،ل ف تلك ال  حة ل  تقسي

 .311 ،ص1دتاسيخ اللزاسات العسا يةد،ج 
37

 -  F.R.U.S.,No.187.Telegram From the Embassy in Iraq to 
the Department of State, Subject:  Call on President Aref,  

Baghdad, November 30, 1966.. 
 
38

 -  F.R.U.S.,No.191. Telegram From the Embassy in Iraq to 
the Department of State, Subject: Call on President Aref,  

Baghdad, April 8, 1967. 
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 - F.R.U.S.,No.184. Telegram From the Department of State 
to the Embassy in Iraq, Subject: Secretary's meeting with 
Pachachi October 5, Washington, October 8, 1966. 

 
40

 - F.R.U.S.,No.193. Telegram From the Department of State 

to the Embassy in Iraq, Washington, June 2, 1967.  
 
41

 - Ibid. 
42

 اف  رناف الباجه جي  ر زاس القاهسف بسيقة نا ب س يب اللزساء طاهس يحيو   - 
 يي التاس   شس مف مايب لبحث التطلسات األزمة م  إسسا يلي

 ي11،ص 91يخ اللزاسات العسا يةد،جدتاس 
زاس لزيوس الخاسجيووة ا سووسا يلية أبوا ايبوواف لاشوونطف يووي زيواسف لوو  يعلووف  ناووا  - 43

الوس يب جلنسوولف  بول أيوا  مووف زيواسف الباجوه جووي للحصولل  لو  ل وور  لالتقو 
مف اللاليات المتحرف بعر  إجباس إسسا يل  ل  االنسوحاب موف األسا وي التوي 

 ستحتلاا يي حالة نشلب الحسبي
العووووورر  ،دجسيووووورف الشوووووسق األلسوووووطد،91 ووووورناف الباجوووووه جيدالحلقوووووة -دبا وووووسف العوووووساق

 ي99441،39/3/1191
44

 - F.R.U.S.,No.192  Memorandum From the President's 
Special Assistant (Rostow) to President Johnson, Subject: 

Appointment With Iraqi Foreign Minister, Washington, 
May 31, 1967. 

العوورر  ،دجسيورف الشوسق األلسوطد،91 ورناف الباجوه جيدالحلقووة -دبا وسف العوساق - 41
 ي99441،39/3/1191
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46
خوووووووب العووووووووساق بعووووووووض االسووووووووتعرارات السياسووووووووية األلليووووووووة لملاجاووووووووة العوووووووورلاف ات - 

المحتمل،يقور صوورس  طوول  ووا   ووف  وارف محاللووة انقوو ب الث ثوويف مووف حزيووساف 
بز امووووة  ووواسم  بوووور الووووسزاق لسيا وووه يووووي محاللوووة لتووووسمي  الجباووووة  9111 وووا  

 الراخلية لبلك يي الحار  لالث ثيف مف مايبي
 ي141ابق، ص  ماس خالر سم اف،المصرس الس

ل سس مجلب اللزساء إيقام  خ النطط أليوة رللوة تشواسك يوي العورلاف  ور العوسب 
حزيوساف تقوسس ييووه  1ل 4أل تريره،ل قور مورتمس لولزساء الونطط العوسب يووي بغورار يوي 

 تأيير  ساس مجلب اللزساء العسا يي
 ي31-11،ص 91دتاسيخ اللزاسات العسا يةد،ج

 
47

 ي31-34،ص 91جدتاسيخ اللزاسات العسا يةد، - 
48

 - F.R.U.S.,No.194  Telegram From the Embassy in Iraq to 

the Department of State, Baghdad, June 6, 1967.  
49

 - F.R.U.S.,No.195. Telegram From the Embassy in Iraq to 

the Department of State, Subject: Iraqi Situation -
Assessment,  Baghdad, June 8, 1967. 

 ا  الس يب  اسم بزياسف ملس ل بعر حسب حزيساف لحوث سلسويا  لو  إ وارف  - 11
تسووليح الجيشووويف المصوووس  لالسووولس ، ما زاس السوووعلرية لرلل خليجيوووة أخوووسل 
  نا اوا بتقووري  تبس وات ماليووة لمصووس التوي أصوويب ا تصوارها بالشوولل نتيجووة 

غ ق  ناف السليبي  الحسب لاد
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/ 94، 9111 اسم،دجسيوورف الصوبالد،بغرار، العوورر  مقابلوة موو   ويب  بوور الوسحمف
 ي1191/ 1
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Special Assistant (Rostow) , Subject: The Iraqi Coup,  
Washington, July 17, 1968. 
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