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  : الخGصة 

ع�راق بش�كل خ��اص تع�د قض�ية تغل�ل النف�وذ الش��يوعي ف�ي الش�رق ا�وس�ط بش�كل ع��ام وف�ي ال
واحدة من أھم القضايا التي نالت اھتمام الو�يات المتح�دة ا�مريكي�ة وذل�ك للموق�ع ا�س�تراتيجي الھ�ام 
للعراق في المنطق�ة واعتب�اره اح�د اھ�م مراك�ز انت�اج البت�رول ف�ي الع�الم ، فب�الرغم م�ن وج�ود الع�راق 

ثاني�ة ا� ان دخ�ول أمريك�ا بش�كل كبي�ر ضمن الحسابات ا�ستراتيجية ا�مريكية قبل الحرب العالمي�ة ال
م ، ث�م ١٩٥٨في العراق بدأ فعKً بعد ظھور الشيوعيون على الساحة السياسية العراقية بعد ث�ورة ع�ام 

 ١٨بدأ الثقل السياسي للح�زب الش�يوعي ف�ي الع�راق يض�عف بع�د اس�تKم البعثي�ين للس�لطة أث�ر حرك�ة 
  . والمKحقات المستمرة �فراد الحزب وتنظيماته  ونتيجة ا�عتقا�ت المكثفة ١٩٦٣تشرين الثاني 

ب��ين الع��راق وإس��رائيل ودخ��ول الع��راق فيھ��ا ح��اول ا�تح��اد الس��وفييتي  ١٩٦٧وخ��Kل ح��رب 
التقرب من العراق أكثر ولكن الثقل ا�مريكي كان أق�وى مم�ا س�بب انھي�ار حك�م عب�د ال�رحمن ع�ارف 

يوعيين بش��كل نھ��ائي تقريب��اً ، ولق��د ص��رح واخ��Kء الس��احة السياس��ية العراقي��ة م��ن الش�� ١٩٦٨ع��ام 
الرؤس��اء ا�مريك��ان م��راراً اس��تعدادھم خ��وض ح��رب عالمي��ة ثالث��ة إذا اض��طروا ل��ذلك حت��ى � يك��ون 

 . العراق موطأ قدم للشيوعية
  

  
Abstract 

The case of communist party's control in the Middle East in general 
and in Iraq in special considers one of the most important cases that has 
gotten United States of America's interest. Because of strategic cite of Iraq 
and considering it as one of important petrol production centres in the world. 
Although the presence of Iraq with American strategic counts before the 
second world war, but the American interference in Iraqi affairs began after 
the appearance of communists in political Iraqi field after 1958 Revolution.  

Then the political presence began to weaken in Iraq after the Baathists 
handing over the authority because of 18 Nov. 1963's movement and the 
great arrests and continuous pursuits for communists and its organizations. 
Through 1967's was between Iraq and Israel and including of Iraq in it, the 
Soviet Union tried to near to Iraq but the American authority was the strong 
that caused the ending of Abd Al-Rahman Araf's regime in 1968 and 
empting the Iraqi political field from communists, so the American 
presidents Stated frequently their readiness in making a third world was if 
they obliged for this to prevent making Iraq as settlement of communism. 

  المقدمة
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اختلف��ت الو�ي��ات المتح��دة ا�مريكي��ة ع��ن بقي��ة ال��دول ف��ي تفس��يرھا لسياس��تھا الخارجي��ة حي��ث 
كق�وة ) الش�يوعية(فبع�د ب�روز ا�تح�اد الس�وفييتي . ناقضت المفاھيم واeع�راف الدولي�ة ف�ي فھمھ�ا لھ�ا 

ت خط�راً يھ�دد مص�الحھا الحيوي�ة والمھم�ة ف�ي الش�رق ا�وس�ط بش�كل ع�ام وف�ي منافسة لھ�ا حي�ث بات�
العراق بشكل خاص ، لذا نراھا تطالب دول الشرق اeوسط بمع�اداة ا�تح�اد الس�وفييتي وع�دم التعام�ل 
معه بكافة المجا�ت ولو اضطر ا�مر الى مجابھت�ه عس�كرياً ، وعلي�ه قام�ت سياس�ة الو�ي�ات المتح�دة 

بمواجھ��ة الوج��ود الش��يوعي ف��ي الع��راق عل��ى أس��س وقواع��د ص��اغتھا الخارجي��ة اeمريكي��ة ا�مريكي��ة 
  .بشكل يتKءم مع وجھة نظرھا 

بالمقابل أصدر ا�تحاد السوفييتي بيانات حدد فيھا معالم سياسته الخارجية في الشرق ا�وس�ط 
ا�تح�اد الس�وفييتي � ان (والعراق ووضع بالحسبان الوجود اeمريكي ، لذا ص�رح الساس�ة الس�وفييت 

  ... ) .يمكن أن يبقى غير مبال بتطور الوضع في الشرقين اeدنى واeوسط 
تج�ري الري�اح : (تنبھت الو�يات المتحدة الى أثر ذلك التصريح للخطر الش�يوعي وكم�ا يق�ال 

ه فمصالحھا اقتضت محاربة الشيوعية ليس ف�ي الع�راق فحس�ب ب�ل ف�ي الع�الم كل�) بما � تشتھي السفن
حيث عملت كلتا الدولتين على ا�ستفادة من أخطائھما لتقوية نفوذھم في العراق كل على حساب اkخر 

وھذا م�ا جع�ل الو�ي�ات المتح�دة تض�ع الخط�ط الKزم�ة للتص�دي للوج�ود الش�يوعي ف�ي الع�راق بع�د . 
  .التعرف على نقاط الضعف فيه 

  
  

بي�را ف�ي السياس�ية الخارجي�ة بع�د وف�اة شھد ا�تحاد السوفيتي خ�Kل فت�رة الخمس�ينات تح�و� ك
حيث دخلت العKقات الخارجية السوفيتية مرحل�ة متط�ورة تزامن�ت م�ع المتغي�رات  ١٩٥٣ستالين عام 

عم�ل عل�ى وال�ذي ، الدولية الجديدة عل�ى الس�احة العالمي�ة وخصوص�ا بع�د اكتش�اف ال�نفط ف�ي الع�راق 
  : العراق eسباب منھا ب )ا�تحاد السوفيتي( ةالشيوعيالحركة اھتمام تزايد 
الموقع الجيوبولتكي للعراق والذي يعتبر تھدي�د للق�وس ال�دفاعي الس�وفيتي الممت�د م�ن القوق�از  -١

ف�ي للس�وفيت وھ�و بمثاب�ة ج�دار حماي�ة حقيق�ي لم�ا يس�مى بالجن�اح الش�مالي ، حتى أفغانستان 
nمريكية  ستراتيجيةاeا .  

لخل��يج العرب��ي والجزي��رة العربي��ة حي��ث الموق��ع جمي��ع عناص��ر الوج��ود اeمريك��ي ف��ي ايمث��ل  -٢
 . قواعد ا�ختراق اeمريكي 

الحزب (والعراق خاصة ، عامة ولذلك كانت اeحزاب الشيوعية المنتشرة في الشرق اeوسط 
  .  )١(أحد اeدوات المھمة لنشر وتغلغل النفوذ الشيوعي في العراق  )الشيوعي العراقي

لKتح��اد الس��وفيتي ف��ي الش��ارع العراق��ي  والمؤي��دللح��زب الش��يوعي العراق��ي ك��ان أول ظھ��ور 
، والتي نظمھا الحزب الشيوعي العراقي بتوجيه من ا�تح�اد  ١٩٥٨خKل مظاھرات الخامس من آب 

  : السوفيتي وكان الھدف منھا 
  . الوقوف إلى جانب عبد الكريم قاسم كي يكون لھم موطئ قدم في العراق  -١
ومن ذلك الوقت . )٢(ارتبط بھا العراق مع ا�تحاد السوفيتي دفاعھم عن ا�تفاقيات الثنائية التي -٢

 .  )٣(تنبھت الو�يات المتحدة للخطر الذي يحيط بمناطق نفوذھم 
ربط��ت الو�ي��ات المتح��دة اeمريكي��ة محاول��ة تقوي��ة عKقتھ��ا بالش��رق اeوس��ط بحي��ث تس��تطيع 

ھ�دف تحقي�ق ھ�دفھا المھ�م وھ�و مواجھة تغلغل النف�وذ الش�يوعي إليھ�ا بتحس�ين اeوض�اع لتل�ك ال�دول ب
ول��ذلك ك��ان م��ن أھ��م بن��ود مب��دأ ، تجن��ب التغلغ��ل لتھدي��د النف��وذ الش��يوعي لمناطقھ��ا الحيوي��ة والمھم��ة 

إعKم ا�تحاد السوفيتي ان الو�يات المتحدة اeمريكية مستعدة لخوض غمار حرب في : إيزنھاور ھو 
س اeمريك�ي إيزنھ�اور أعض�اء الك�ونغرس وعليه أعل�م ال�رئي. سبيل التصدي لغزوھم للشرق اeوسط 

ان الفراغ الراھن في الشرق اeوسط يجب ان تمKه الو�يات المتحدة  ١٩٥٨اeمريكي في نھاية العام 
  .  )٤(قبل ا�تحاد السوفيتي 

وعلي��ه كان���ت الغاي��ة اeساس���ية م��ن إقام���ة الو�ي��ات المتح���دة اeمريكي��ة وحلفائھ���ا لxح���Kف 
نع انتشار الشيوعية إلى الشرق اeوسط والعراق خاصة ، ذلك eنھا كانت تشكل والتكتKت العدوانية م
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خطراً يھدد المواقع اnستراتيجية وا�قتصادية للو�يات المتحدة اeمريكية في ھذه المنطقة الحيوية من 
  .  )٥(العالم ، وتأتي في مقدمتھا ا�متيازات البترولية التي تعد أھم مصادر الطاقة لھا 

دت الو�ي��ات المتح��دة اeمريكي��ة اس��تعداداً ك��امKً لمواجھ��ة الخط��ر الش��يوعي بك��ل ثقلھ��ا اس��تع
، ك�ون ان ا�تح�اد الس�وفيتي ك�ان  )٦(السياسي وا�قتصادي والدبلوماسي والعسكري إذا اضطر اeم�ر 

  :  ينظر إلى الشرق اeوسط انه يحتل مكانة مھمة في إستراتيجيته ، وذلك يرجع إلى أسباب عدة ومنھا
أصبح ا�تحاد السوفيتي دولة عظمى بعد الحرب العالمية الثانية ، وھذا ما جعله يسعى nتب�اع  -١

  . سياسة كونية تحظى منطقة الشرق اeوسط بأولوية فيھا وبالذات العراق 
كون ا�تح�اد الس�وفيتي دول�ة قاري�ة س�عت من�ذ اnمبراطوري�ة القيص�رية للوص�ول إل�ى المي�اه  -٢

 . اeحزاب الشيوعية في المنطقة والوجود السوفيتي  الدافئة وذلك بتدعيم
 . محاولة إبعاد التھديد اeمريكي عن الشرق اeوسط  -٣
إيجاد عناصر موالين لKتحاد الس�وفيتي ف�ي الش�رق اeوس�ط تك�ون موازي�ة للو�ي�ات المتح�دة  -٤

راق وعلى ذلك برز الدور اeمريكي لمحارب�ة الوج�ود الش�يوعي ل�يس ف�ي الع�،  )٧(اeمريكية 
 .  )٨(حسب ، بل في العالم بصورة عامة وممارسة قوة الضغط �حتوائه ف

لم تكن الو�يات المتحدة مرحبة بأي حك�م ش�يوعي يم�ت بص�لة لKتح�اد الس�وفيتي ف�ي الع�راق 
ولذلك حسنت الو�يات المتحدة اeمريكية عKقاتھا مع العراق بعد انتھ�اء فت�رة ، والشرق اeوسط كافة 

وق�دمت ل�ه مس�اعدات ع�دة ف�ي مج�ا�ت مختلف�ة وخصوص�ا ف�ي القض�اء عل�ى ، م قاسم حكم عبد الكري
الت�ي ق�ام بھ�ا عب�د الس�Kم م ١٩٦٣ع�ام وبع�د حرك�ة الث�امن عش�ر م�ن تش�رين الث�اني . تمرد البرزان�ي 

ع��ارف وانت��زع الس��لطة م��ن ح��زب البع��ث اس��تمرت الو�ي��ات المتح��دة بتزوي��د الع��راق بالمس��اعدات 
لك�ن ال�ذي ح�دث ان الع�راق ، من ذلك منع تغلغل النفوذ الشيوعي داخ�ل الع�راق المختلفة وكان الھدف 

بدأ يحسن عKقاته مع ا�تحاد السوفيتي وحصل اجتماع بين خروشيف وعبد السKم عارف في القاھرة 
وھذا ما أقلق الساسة اeمريكان فتحركوا على جناح الس�رعة عارض�ين  ١٩٦٤بتأريخ الرابع من أيار 

إنشاء مشاريع مختلفة في مجال الكھرب�اء وال�ري وغيرھم�ا لمن�ع تغلغ�ل النف�وذ الش�يوعي على العراق 
  .  )٩(في العراق 

،  )١٠(ول��ذلك اعترف��ت الو�ي��ات المتح��دة اeمريكي��ة بأنھ��ا تواج��ه ن��دا أو خص��ما ل��يس بالس��ھل 
 ف��أوعزت الخارجي��ة اeمريكي��ة إل��ى س��فارتھا ف��ي بغ��داد بمراقب��ة تحرك��ات أعض��اء الح��زب الش��يوعي

  .  )١١(العراقي وبشكل مستمر 
تمثل��ت سياس��ة الو�ي��ات المتح��دة اeمريكي��ة تج��اه النف��وذ الش��يوعي ف��ي الع��راق بمحاص���رة 

ول��ذلك اعتب��رت ، ومواجھ��ة نف��وذھم � ب��ل وإغ��Kق ك��ل اeب��واب الت��ي تس��مح ب��تغلغلھم داخ��ل الع��راق 
لي لKتح��اد الس��وفيتي واش��نطن الع��راق أح��د الخط��وط الحم��راء الت��ي � يس��مح للنف��وذ الش��يوعي الم��وا
وم�ن جانب�ه ب�دأ .  )١٢(بتجاوزھا ، وعليه فإنھا مستعدة لتتدخل عسكرياً ح�ال ش�عورھا بخس�ارة الع�راق 

ق�ادة الح��زب الش��يوعي العراق��ي يس��تلھمون المعطي��ات الجدي�دة للحرك��ة الش��يوعية العالمي��ة ف��ي الع��راق 
لك�ونھم واجھ�وا خط�ر ،  )١٣(س�بق متمثلة في تحقي�ق م�ا عج�ز عن�ه الق�ادة الس�ابقون بش�كل مغ�اير عم�ا 

، وف�ي  )١٤(المعارضين لھم لذلك شنت الحكومة حملة معادية للشيوعيين حيث اعتقل وقتل الكثير منھم 
عقدت اeحزاب الشيوعية العربية اجتماعاً في جيكوسلوفاكيا أراد بع�ض المجتمع�ين  ١٩٦٤نھاية عام 

ج��رى ف��ي مص��ر وبع��ض البل��دان العربي��ة  في��ه ح��ل التنظيم��ات الحزبي��ة الش��يوعية عن��د الض��رورة كم��ا
اeخرى ، لكن ھذا الرأي وجد معارضة شديدة من الحاضرين ، وأرادت الحركة الشيوعية في العراق 
ان تفعل نفس الشيء لكنھا جوبھت بمعارضة قادة الح�زب الش�يوعي عل�ى ال�رغم ان الھ�دف م�ن الح�ل 

  .  )١٥(كان إعادة ا�نتشار 
eل س��فارتھا ف��ي بغ��داد موق��ف الح��زب الش��يوعي راقب��ت الو�ي��ات المتح��دة اKمريكي��ة م��ن خ��

إ� ان ذل��ك ل��م ينف��ي ان ،  )١٦(العراق��ي ال��ذي ب��دأ يعي��د تش��كيKته ويحس��ن عKقت��ه م��ع الحكوم��ة الجدي��دة 
العKقات العراقية الروسية بقيت متأرجحة طيلت فترة حك�م عب�د الس�Kم ع�ارف كون�ه ل�م يك�ن مرح�ب 

  . )١٧(الو�يات المتحدة اeمريكية مطمأنة في تلك الفترة بالنفوذ الشيوعي وھذا ما جعل 
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قرر الحزب الش�يوعي العراق�ي إقام�ة تحالف�ات م�ع حكوم�ة عب�د الس�Kم م�ن أج�ل اnس�ھام ف�ي 
ول�ذلك تحرك�ت الس�فارة اeمريكي�ة ببغ�داد ،  )١٨(الحكومة والتعويض عما فقده من مناصب مھم�ة فيھ�ا 

، ات المتح�دة إقام�ة مش�اريع ع�دة وعق�د ص�فقات تجاري�ة متخذة خطوات سريعة متمثل�ة بع�رض الو�ي�
  .  )١٩(حتى � يسمح للنفوذ الشيوعي بالوصول إلى مبتغاه داخل العراق 

أيقن��ت الو�ي��ات المتح��دة اeمريكي��ة ان الش��يوعيين يش��كلون خط��راً ل��يس م��ن الس��ھل مواجھت��ه 
ات وأس��اليب متط��ورة ، ول��ذلك دار نق��اش داخ��ل اeوس��اط السياس��ية اeمريكي��ة م��ن أج��ل إتب��اع خط��و

  : وظھرت نظريتان جديدتان �قت قبو�ً كبيراً في الدوائر اeمريكية وھما 
وھي نظرية أمريكية خلص�ت م�ن خKلھ�ا الو�ي�ات المتح�دة أنھ�ا س�وف ت�رد : الحرب الباردة  -١

  . على أي ھجوم شيوعي بحرب نووية ذات تأثير محدود 
ظرية أمريكية تعني ستراتيجية الو�يات المتح�دة وھي ن: نظرية الرد المرن والردع المتدرج  -٢

في مواجھة التوسع الشيوعي من خKل إتباع أساليب رادع�ة مث�ل أس�لحة � ت�ؤدي إل�ى ح�رب 
 .  )٢٠(شاملة وإنما تكون حداً وسطاً بين الدمار الشامل وا�ستسKم المطلق �عتداء الخصم 

إيقاف الزحف الش�يوعي عل�ى الع�راق  عملت الو�يات المتحدة وبشكل مستمر بغية إيجاد سبل
خاصة والشرق اeوسط عامة ، فكانت تراقب بعين مفتحة ا�تحاد السوفيتي باستمرار ، وعمل ا�تحاد 
السوفيتي الشيء نفسه فكان يراقب وينظر إلى الو�يات المتحدة كخطر يھدد وصوله إلى المي�اه الدافئ�ة 

 . )٢٢(عاصفة قوية جدا حاولت اقتKعه من جذورهولذلك واجه الحزب الشيوعي في العراق ،  )٢١(
جرى لقاء بين الرئيس عبد السKم عارف والرئيس الروسي خرشوف ف�ي الس�ادس عش�ر م�ن 

عراقي�ة ف�ي  –على ظھر باخرة في البحر اeحمر ، وكان الھدف منه بناء عKقات روسية  ١٩٦٥أيار 
ف��تم التوقي��ع ف��ي الس��ادس والعش��رين م��ن وعل��ى أث��ره تط��ورت العKق��ات ب��ين البل��دين . ش��تى المج��ا�ت 

وس�رعان م�ا تس�ربت تل�ك المعلوم�ات إل�ى . على إقام�ة ع�دة مش�اريع روس�ية ف�ي الع�راق  ١٩٦٥/أيار
فسارع السفير اeمريكي في بغداد الى تقديم عروض�ه للحكوم�ة العراقي�ة ، الو�يات المتحدة اeمريكية 

كل ذلك من أجل منع تغلغل النف�وذ الش�يوعي ، جدا  بإقامة أربعة عشر مشروعاً أمريكياً بأسعار زھيدة
  .  )٢٣(في العراق 

كانت فترة الستينات مرحلة انفراج حيث عملت الو�يات المتحدة اeمريكية وا�تحاد السوفيتي 
على تنويع مصادر الردع لھما بما يضمن تقليل أخطار أسلحة الدمار الش�امل ، خصوص�اً وان الص�ين 

م�ن .  )٢٤(اق التسلح النووي وھذا س�بب خل�ل ف�ي س�تراتيجية الو�ي�ات المتح�دة الشعبية دخلت حلبة سب
جھة أخرى فإن ما أقلق الو�يات المتحدة أكثر تزويد ا�تح�اد الس�وفيتي الع�راق بأس�لحة روس�ية إ� ان 

الس�وفيتية كان�ت متين�ة ف�ي عھ�د عب�د الس�Kم ع�ارف ب�الرغم م�ن  –ھذا � يعن�ي ان العKق�ات العراقي�ة 
أخوه عبد الرحمن عارف رئيساً eركان الجيش آنذاك في ا�تحاد السوفيتي nتمام صفقة أس�لحة وجود 
  .  )٢٥(جديدة 

سعت الو�ي�ات المتح�دة اeمريكي�ة إل�ى اعتم�اد آلي�ة جدي�دة تع�زز دعمھ�ا ووجودھ�ا العس�كري 
شكل كبير لكون ولم تعتمد على قادة النظام الحاكم ب، ا�قتصادي في العراق لمواجھة الخطر الشيوعي 

، وھذا ما جعل السوفييت  )٢٦(أنظمة الحكم لم تكن مستقرة وكذلك افتقارھا إلى القوة العسكرية المؤثرة 
ولم ي�نس ان للو�ي�ات المتح�دة مص�الح مھم�ة ج�دا ف�ي ، يحاولون الدخول إلى العراق من تلك اeبواب 

ووي�ة ف�ي س�بيل الحف�اظ عل�ى العراق وعليھم الحذر من ذلك حت�ى إنھ�ا كان�ت مس�تعدة لخ�وض ح�رب ن
  .  )٢٧(مصالحھا داخل العراق 

شكلت الو�يات المتح�دة اeمريكي�ة لجن�ة ف�ي وزارة الخارجي�ة لت�دارس توس�ع وازدي�اد النف�وذ 
  : الشيوعي في العراق ، وحددت الجنة نقاط قوة الشيوعيين بـ 

س�وفيتي حت�ى ي�تمكن قبول الحكومة العراقية المساعدات ا�قتصادية والعسكرية من ا�تح�اد ال -١
  . من اختراق العراق 

اعتم��اد الج��يش العراق��ي عل��ى المس��اعدات والتجھي��زات وقط��ع الغي��ار المقدم��ة م��ن ا�تح��اد  -٢
 . السوفيتي 

 .  )٢٨(بروز صورة ا�تحاد السوفيتي نداً قوياً ضد قوى ا�مبريالية  -٣
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  .خشية العراق من المساعدة والمساندة الغربية nسرائيل بكافة الجوانب  -٤
العربي��ة اeقط��ار ا�رتب��اط الوثي��ق ب��ين الحكوم��ة اeمريكي��ة والحكوم��ة البريطاني��ة بم��ا يخ��ص  -٥

واعتق��اد الحكوم��ة العراقي��ة ان الو�ي��ات المتح��دة وبريطاني��ا تق��ف ،  )إس��رائيل(الث��ائرة بوج��ه 
 . معادية لxنظمة العربية الثورية 

  : ا يأتي كما وأكدت اللجنة على نقاط الضعف في الشيوعيين من خKل م
البغض والكره العربي عامة والعراقي خاصة للحزب الشيوعي بسبب أعمال العنف الت�ي ق�ام  -١

  . بھا أبان حكم عبد الكريم قاسم 
المس��اعدات الس��وفيتية للمتم��ردين اeك��راد ش��مال الع��راق والت��ي ول��دت اس��تياءاً ل��دى الحكوم��ة  -٢

 . العراقية 
 . وانجذاب المثقفين العراقيين نحو الغرب ، فشل بعض المشاريع السوفيتية  -٣
 . تفضيل العراقيين للسلع الغربية  -٤
 . عظمى  من السيطرة السوفيتية وظھوره كقوةخشية العراق  -٥
 . الكره العربي الشديد واnسKمي للشيوعية بسبب اتجاھھا ا�لحادي  -٦

   :وأخيرا أوصت اللجنة اeمريكية ما يلي 
اس��تمرار تزوي��د الع��راق بكاف��ة الوس��ائل المتاح��ة لتط��وير ش��مال الع��راق لمن��ع اتس��اع النف��وذ  -١

  .  )٢٩(الشيوعي في المنطقة ، وإقامة عKقات طيبة مع اeكراد كونھم جزءاً من العراق 
 . تشجيع إيران على إتباع سياسة حسنة تجاه العراق  -٢
لو�ي�ات المتح�دة اeمريكي�ة وك�ذلك إقام�ة إقامة برنامج تدريبي عسكري للقوات العراقية ف�ي ا -٣

 . دورات لتدريب المسلحين 
اس�تمرار ت�دريب الش�رطة ، وإقام��ة ب�رامج ثقافي�ة واس�عة متبادل��ة عل�ى أعل�ى المس�تويات ب��ين  -٤

 .  )٣٠(العراق والو�يات المتحدة من أجل التضييق على توسع النفوذ الشيوعي 
النفوذ الشيوعي بسبب ان الو�يات المتح�دة  لقد شكلت تلك اللجنة والتي وضعت الحلول لوقف

كانت على يقين تام بأن النفوذ الشيوعي لو تزايد في العراق فانه بذلك سوف يش�كل خط�راً كبي�راً عل�ى 
فخKل برقية بعثت بھا وزارة الخارجية البريطاني�ة للحكوم�ة اeمريكي�ة دع�ت خKلھ�ا إل�ى ، مصالحھا 

  .  )٣١(زحف الشيوعي للعراق وإبقاء العراق مستقKً عن نفوذھم توحيد الجھود المبذولة في إيقاف ال
ساعدت الو�يات المتحدة ف�ي نج�اح مبتغاھ�ا متمثل�ة با�نقس�امات داخ�ل عدة تضافرت عوامل 

الحزب الشيوعي وقادته في العراق ، وصلت إلى حد اتھام بعض�ھم لل�بعض اkخ�ر بالخيان�ة ف�أدى إل�ى 
ر ذل��ك أص��در مرك��ز الح��زب الش��يوعي العراق��ي نش��رة ف��ي آذار وعل��ى أث��.  )٣٢(إض��عافھم بش��كل كبي��ر 

حقائق عن الصراع الداخلي ب�ين آذار وأيل�ول (تحدث خKلھا عن أسباب الصراع تحت عنوان  ١٩٦٧
٣٣() ١٩٦٧(  .  

لق��د ثب��ت وبحس��ب العدي��د م��ن المص��ادر العربي��ة واeجنبي��ة ان اeح��داث الت��ي م��ر بھ��ا الش��رق 
ائدة لKتحاد السوفيتي أكثر من الو�يات المتحدة اeمريكي�ة ، حي�ث اeوسط والعراق خاصة كانت ذو ف

إل�ى الع�راق مس�تغلة ت�دھور العKق�ات ) الش�يوعية(م�دخل لموس�كو  )اnسرائيلي(كان الصراع العربي 
العراقية اeمريكية ، وبخاصة خKل فترة حكم عبد الرحمن ع�ارف حي�ث توج�ه الع�راق وبش�كل كبي�ر 

في مجا�ت عدة منھا تجھيز العراق بالسKح ، وعقد اتفاقي�ات مختلف�ة بمج�ا�ت نحو ا�تحاد السوفيتي 
ع��دة ، وھ��ذا م��ا جع��ل الو�ي��ات المتح��دة ووزارة الخارجي��ة اeمريكي��ة ان تض��ع ذل��ك ف��ي حس��اباتھا 

وعلى ذلك نھج�ت الو�ي�ات المتح�دة اeمريكي�ة سياس�ة تج�اه الش�رق ،  )٣٤(وباeخص تجاه تغير الحكم 
 )الش�يوعي(يتي ق خاص�ة ك�ان م�ن ش�أنھا جع�ل نفوذھ�ا أوس�ع وأكب�ر م�ن النف�وذ الس�وفاeوسط والع�را

  : بالمنطقة من خKل
  . تدعيم الوجود العسكري اeمريكي بشكل قوي ومستمر  -١
 .  )٣٥(محاصرة النفوذ الشيوعي والحيلولة دون انتشاره والعمل على تصفيته -٢

اeوسط عامة والعراق خاصة يمكن ان  وعليه يمكن القول ان تفاقم النفوذ الشيوعي في الشرق
يج��ر ا�تح��اد الس��وفيتي والو�ي��ات المتح��دة إل��ى مواجھ��ة عس��كرية حرص��اً منھم��ا عل��ى مص��الحھما 
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ك�ان ا�تح�اد الس�وفيتي دائ�م ا�نتب�اه .  ١٩٦٧ – ١٩٥٦ا�ستعمارية ، وكادت ان تحص�ل ف�ي اeع�وام 
وس�عية ف�ي الع�راق ، وك�ذلك الش�يء بالنس�بة إلى الو�يات المتحدة اeمريكي�ة خ�Kل أغل�ب تحركات�ه الت

للو�يات المتحدة التي راقبت كل تحركات ا�تح�اد الس�وفيتي eن ل�ديھا مص�الح حيوي�ة مھم�ة � يمك�ن 
لذلك نرى ان تغلغل ا�تحاد الس�وفيتي ،  )٣٦(الشرق اeوسط عموما والعراق خاصةا�ستغناء عنھا في 

سھل حيث ارتبط ذلك بدخول أنواع السKح إليه والحاجة ل�ذلك إلى العراق لم يكن باeمر ال) الشيوعية(
على الرغم من وجود تيارات عدة كانت لھا تبريرات سياسية في التعام�ل أو ع�دم التعام�ل م�ع ا�تح�اد 

  .  )٣٧(السوفيتي eسباب عدة أھمھا العامل الديني 
�ي���ات المتح���دة أك���د ال���رئيس اeمريك���ي جونس���ون خ���Kل لقائ���ه للوف���د العراق���ي ال���ذي زاد الو

ان العراق يواجه خطراً كبي�راً ج�داً أ� وھ�و النف�وذ : (قائK  ١٩٦٧اeمريكية في الثامن من أبريل عام 
، وان العراق سيواجه مصاعب كبيرة جدا ف�ي المس�تقبل القري�ب م�ن ذل�ك النف�وذ الش�يوعي ) الشيوعي

س�وف تعط�ي الع�راق مس�اعدات  وان الو�ي�ات المتح�دة اeمريكي�ة، خKل اتصاله ببعض دول الجوار 
في المجا�ت العلمية والتكنولوجية لمواجھة الخطر الش�يوعي بع�د ان أثب�ت الع�راق معارض�ة الزح�ف 

، خصوصاً وان الحكومة العراقية استغلت أوضاع التفكك التي مر بھ�ا  )٣٨(الشيوعي له بشكل ملحوظ 
وعي ال��ذين ك��انوا يعمل��ون ض��د الح��زب الش��يوعي فق��ادت حمل��ة اعتق��ا�ت واس��عة لق��ادة الح��زب الش��ي

  .  )٣٩(الحكومة العراقية لدرجة محاولة إسقاط الحكم إ� أنھم لم يتمكنوا من ذلك 
عل��ى الش��رق اeوس��ط عمل��ت حكوم��ة الو�ي��ات المتح��دة م��ن خ��Kل مخابراتھ��ا وحلفائھ��ا ف��ي 

ش مواجھة الزحف الشيوعي من خKل تنصيب حكومات في العراق وإيجاد أشخاص بارزين ف�ي الج�ي
العراقي يراقبون تحركات الحزب الش�يوعي تح�ت اeض�واء الكاش�فة للمخ�ابرات اeمريكي�ة المركزي�ة 

)٤٠(  .  
يرى الكثير من النقاد والمعني�ون بش�ؤون السياس�ة الدولي�ة لل�دول الكب�رى ان ت�ردي اeوض�اع 

اس�تراتيجيات العالمية ھو من مسؤولية الدول الكب�رى العمKق�ة ص�احبة النف�وذ اeعظ�م ، وال�ذي يت�ابع 
ھذه الدول الخارجية يج�د أنھ�ا � ت�زال دون مس�توى الس�Kم الع�المي المنش�ود ، فل�ذلك نج�د ان ا�تح�اد 
السوفيتي نادى من بين ما نادى به بسياسة أمن أوربا والسيطرة على السKح النووي وسياسة التع�ايش 

  .  السلمي والوفاق والتي رأى فيھا الجميع خطوات نحو السKم العالمي
أما الو�يات المتحدة اeمريكية فإنھ�ا أعلن�ت أنھ�ا تس�عى ف�ي سياس�تھا إل�ى تحقي�ق أم�ن أورب�ي 

والحقيق�ة ان ، والسيطرة عل�ى الس�Kح ا�س�تراتيجي ، وال�ى ا�س�تمرار ف�ي التع�ايش الس�لمي والوف�اق 
ي خي�ار واقع سياسة تلك الدول ھو غير ما معلن أدناه فخطر اشتعال ح�رب ف�ي الش�رق اeوس�ط العرب�

قائم طالما ھنالك إسرائيل والصھيونية تحت رعاية ونفوذ الدول الكبرى وأولھا وفي مقدمتھا الو�ي�ات 
  .  )٤١(المتحدة اeمريكية التي تمدھا بأحدث السKح المتطور 

  
  الھوامش

                                                 
 – ٢١ص ،  ١٩٩٧، مطبعPة دار الشPؤون الثقافيPة العامPة ، بغPداد ، العPرب وروسPيا ، علي محمد المياح وآخرون  )١(

٢٥  . 
  ، د ن ، د ت ،  ١٩٦٣ – ١٩٤٤العGقPPPPPPPPPPPات العراقيPPPPPPPPPPPة الروسPPPPPPPPPPPية ، عبPPPPPPPPPPPد منPPPPPPPPPPPاف شPPPPPPPPPPPكر جاسPPPPPPPPPPPم  )٢(

م فPي مجPال تعزيPز التعPاون الفنPي وا�قتصPادي بPين العPراق ١٩٥٩ومن تلك ا�تفاقيات التي وقعت فPي آذار  . ٧٥ص 
  .وا�تحاد السوفييتي 

أطروحPة دكتPوراه ،  ١٩٦٨ – ١٩٥٨ت السياسية العراقية المصرية بين عامي العGقا، حنان عبد الكريم ا]لوسي  )٣(
 .  ٥٢ص ،  ١٩٩٥، كلية التربية ابن رشد ، جامعة بغداد ، 

، الكويPPت ، المجلPPس الPPوطني للثقافPPة والفنPPون ، الو�يPPات المتحPPدة والشPPرق العربPPي ، احمPPد عبPPد الPPرحيم مصPPطفى  )٤(
 .  ١١٥ – ٩٢ص ،  ١٩٧٨

 – ٤٧٠ص ،  ١٩٧٦، موسPكو ، ترجمPة دار التقPدم ،  ٢ج ،  ١٩٧٠ – ١٩١٧قطPار العربيPة المعاصPرة تاريخ ا! )٥(
 .من تلك ا!حGف حلف بغداد ثم حلف الناتو .  ٤٧١
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رسالة ،  ١٩٧٥ – ١٩٤٥سياسة الو�يات المتحدة ا!مريكية تجاه جنوب شرق آسيا ، لمياء محسن محمد الكناني  )٦(

  ،  ٢٠٠٤، كليPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPة التربيPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPة للبنPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPات  ،جامعPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPة بغPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPداد ، ماجسPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPتير 
 .  ٢٣ص 

 .  ١٩٩١، العدد التاسع ، السنة السادسة عشر ، مجلة آفاق عربية  )٧(
 .   ١٩٧٩، العدد الثامن ، السنة الرابعة ، مجلة آفاق عربية  )٨(
بغPداد ، عGم دار بابل للدراسات واd،  ١٩٦٨ – ١٩٦٠مذكرات العراق في سنوات الستينات ، صبحي عبد الحميد  )٩(

  . ١٣١ص ،  ٢٠١٠، 
م ، التحلPPق ١٩٣٨بغPPداد ، درس ا�بتدائيPPة ثPPم الثانويPPة فتخPPرج عPPام  ١٩٢١مPPن مواليPPد : عبPPد السGPPم محمPPد عPPارف   

بالكلية العسكرية في نفس السنة وتخرج منھا برتبة مGزم ثان ، ثم تقلد مناصب عسكرية حتى وصPل الPى رتبPة عقيPد 
PPارك فPPي ، شPPيش العراقPPي الجPPب فGPPباط  ٨ي انقPPة  ١٩٦٣شPPاد حركPPاني  ١٨وقPPرين الثPPيس ١٩٦٣تشPPبح رئPPم ، فأص
للمزيPد  .م ١٩٦٦نيسPان  ١٣أثPر سPقوط طائرتPه فPي البصPرة فPي  يم حيPث تPوف١٩٦٦الجمھورية العراقية حتى عام 

 ١٢-٩م ، ص١٩٦٧ينظر الى مذكرات الرئيس الراحل عبد السGم محمد عارف ، المؤسسة القومية للنشPر ، بغPداد ، 
.  

م ، ولد في مدينة كاليونكوفا مPن مقاطعPة كورسPك ، زعPيم الحPزب الشPيوعي ١٨٩٤من مواليد ابريل : نيكتا خروشوف 
ورجل دولة السPوفييت ومؤسPس أول دعPائم مبPدأ ا�نفPراج السياسPي والPدولي والتعPايش السPلمي ، ويعتبPر ثPاني قائPد 

ى مجلPة آفPاق عربيPة ، السPنة السادسPة ، العPدد التاسPع ، للمزيPد ينظPر الP. م ١٩٧١سPبتمبر  ١١للسوفيت ، توفي في 
 .م ١٩٩١

، رسPPالة ماجسPPتير ،  ٢٠٠٣ – ١٩٩٠السياسPPة ا!مريكيPPة تجPPاه السPPعودية ، زيPPاد خلPPف عبPPد هللا حمPPد الجبPPوري  )١٠(
 .  ٣٤ص ،  ٢٠٠٥، المعھد العالي للدراسات الدولية 

كليPة ، جامعPة بغPداد ، أطروحPة دكتPوراه ،  ١٩٦٦ – ١٩٦٣السياسة البريطانية تجاه العPراق ، طارق مجيد تقي  )١١(
 .  ٣٣٣ص ،  ٢٠٠٨، التربية ابن رشد 

  ،  ١٩٩٣، لنPPPPPPPPPPPدن ، ، دار السGPPPPPPPPPPPم  ٢ط، مبPPPPPPPPPPPادئ الرؤسPPPPPPPPPPPاء ا!مريكPPPPPPPPPPPان ، سPPPPPPPPPPPليم الحسPPPPPPPPPPPيني  )١٢(
 .  ٦٩ – ٦٨ص 

 – ١٩٦٣شPرين الثPاني الثامن عشر مPن ت،  ٤ج ، أضواء على الحركة الشيوعية في العراق ، سمير عبد الكريم  )١٣(
 .  ١٣ص ، بيروت ، دار المرصاد ،  ١٩٦٨تموز  ٣٠/  ١٧

صفحات من تاريخ العراق بحث موثق في تاريخ العراق المعاصر منذ نشوء الدولPة الحديثPة حتPى ، تشارلز تريب  )١٤(
المصPدر ان وقPد ذكPر .  ٢٣٥ص ،  ٢٠٠٦، الدار العربيPة للموسPوعات ، ترجمة زينة جابر إدريس ،  ٢٠٠٢أواسط 

 .عدد الضحايا بلغ ثGثة آ�ف شخص دون أن يذكر أسمائھم 
الذي دعى الى ھذا ا�جتماع ومثله في موسPكو ھPو .  ١٩٨٠، العدد الثامن ، السنة الخامسة ، مجلة آفاق عربية  )١٥(

Pذلك زوجPوم أنور مصطفى ، ثم دعى بعد ذلك الى عضوية كل من عامر عبد هللا وبھاء الدين نوري وحضره كPة المرح
 .أما من كان معارض لحل التنظيمات فھو زكي خيري . سGم عادل ، ولم يذكر المصدر اسمھا 

ترجمPPة مالPPك ،  ١٩٥٨مPPن الثPPورة إلPPى الدكتاتوريPPة العPPراق منPPذ ، مPPاريون فPPاروق سPPلوغلت وبيتPPر سPPلوغلت  )١٦(
 .  ١٢٦ص ،  ٢٠٠٣، منشورات الجمل ، بغداد ، النبراسي 

الثPامن عشPر ،  ٧ج ،  ١٩٦٨ – ١٩٥٨تPاريخ الPوزارات العراقيPة فPي العھPد الجمھPوري ،  جعفر عباس حميPدي )١٧(
 .  ١٤٨ص ،  ٢٠٠٥، بغداد ، بيت الحكمة ،  ١٩٦٤تشرين الثاني  ١٤ – ١٩٦٣من تشرين الثاني 

، دير مكتبPة الغP،  ٣ج ، ترجمPة عفيPف الPزراز ، العPراق والشPيوعيين والبعثيPين والضPباط ا!حPرار ، حنا بطPاطو  )١٨(
 .  ٣٥ص ،  ٢٠٠٦، بغداد 

كلية  –جامعة الكوفة ، أطروحة دكتوراه ،  ١٩٦٨ – ١٩٥٨النظام السياسي في العراق ، علي حمزة الحسناوي  )١٩(
 .  ٢١٥ص ،  ١٩٩٨، ا]داب 

 .  ٧٨ص ، المصدر السابق ، سليم الحسني  )٢٠(
 ١٣٧ص ،  ١٩٨٨، لنشر والتوزيPع ، بيPروت شركة المطبوعات ل،  ٩ط ، حديث المبادرة ، محمد حسنين ھيكل  )٢١(

 . 
ص ، ت .د، مطبعPة ا!نPدلس ، بيPروت ، أضواء على الحركPة الشPيوعية فPي العPراق ) موجز(، سمير عبد الكريم  )٢٢(

عانى الحPزب الشPيوعي مPن مشPاكل عPدة منھPا ابتعPاد الكثيPر مPن أعضPاءه وكPذلك انفPراد بعPض القPادة بالسPلطة .  ٨٩
 .رئاسة الحزب  والتشبث بالبقاء على

نقلھPا الPدكتور احمPد سPاجر مPن صPبحي عبPد الحميPد وزيPر الخارجيPة ، احمد سPاجر الPدليمي ، مقابلة مع الدكتور  )٢٣(
مPPن ھPPذه المشPاريع مشPPروع الPPري وكPPذلك بنPاء وتنصPPيب مولPPدات كھربPPاء ا� ان .  ٢٠١٠/  ١٢/  ٧، العراقPي آنPPذاك 

للمزيPPد ينظPPر الPPى صPPبحي عبPPد . الميPPل لو�يPPات المتحPPدة ا�مريكيPPة مجلPPس الPPوزراء العراقPPي رفضPPھا حتPPى � يتھمPPوا ب
 . ١٣١الحميد ، المصدر السابق ، ص 



  مجلة جامعة ا�نبار للعلوم ا�نسانية
 ٢٠١٢ –حزيران  –العددالثاني 

  ٢٣٥               تغلغل النفوذ الشيوعي في العراق  قف الو�يات المتحدة ا!مريكية من مو
 جمال ھاشم الذويب               سالم إسماعيل مصطفى. د.م.أ

                                                                                                                                                
 .  ١٩٧٨، العدد الثامن عشر ،  ٣السنة ، مجلة آفاق عربية  )٢٤(
) ٢٠٠٧ – ١٩٦١(عبد الرحمن عارف حياته ودوره السياسPي فPي العPراق ، زينب عبد الحسن محمود الزھيري  )٢٥(

سافر الفريق عبد الرحمن محمPد عPارف والPذي .  ٢٣٤ص ،  ٢٠١٠، جامعة اليرموك ، ا!ردن ، كتوراه أطروحة د، 
لعقPPد صPPفقة شPPراء أسPPلحة للعPPراق فPPي العاشPPر مPPن نيسPPان كPPان رئPPيس أركPPان الجPPيش العراقPPي بالوكالPPة الPPى موسPPكو 

 .تمامھا أجل ام بطلب من الرئيس العراقي عبد السGم محمد عارف ا� ان موت ا!خير ١٩٦٦
 .  ١٠٨ – ١٠٤ص ، المصدر السابق ، سليم الحسني  )٢٦(
 .  ١٣٨ – ١٣٧ص ، المصدر السابق ، محمد حسنين ھيكل  )٢٧(
)٢٨( Foreign Relations of The United State, 1964-1968, Vol. xxi, United 

States Government, Washington, 2000. 158 , memorandum from the country director 
for lsrael and Arab lsrael Affdirsc Atheron , to the Assitant secretary of State for 
near Eastern and South Asian Affairs (Have) subject Washington, November 1 , 1966 
.  

)٢٩( F.R.U.S, Vol. 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 meet November 2, 1966: 
communist presence in Iraq Jordan and Lebanon, Washington, November 1, 1966 .  

)٣٠( Ibid .  
  رقم البرقية.  ٥٤ – ٥٣ص ، المصدر السابق ، يم ا]لوسي حنان عبد الكر )٣١(

F.O.371/13306, xo/146305, 1967. 
 .  ١٩٨٠، العدد الثاني عشر ، السنة الخامسة ، آفاق عربية  )٣٢(
 .  ١٩٨٨، العدد الحادي عشر ، السنة الخامسة ، آفاق عربية  )٣٣(
 ١٩٩٤، دار طGس ، دمشPق ،  ٢ترجمة أديب شين ، ط، ط تدخل الدول العظمى في الشرق ا!وس، بيتر مانغولد  )٣٤(

 .  ٣٠٨ص ، 
،  ١٩٩٥، مكتبPة مPدبولي ، مصPر ، الصPراع ا!مريكPي السPوفيتي فPي الشPرق ا!وسPط ، ممدوح محمود منصور  )٣٥(

 .  ٧٧ – ٧٦ص 
 .  ١٥٤ – ١٣٧ص ، المصدر السابق ، محمد حسنين ھيكل  )٣٦(
 .  ١٩٨٠، العدد السادس ،  السنة الخامسة، مجلة آفاق عربية  )٣٧(
)٣٨( F.R.U.S, Vol. 191. Telegram from the Embassy in Iraq to the Department of 

State, Call on President Aref, Baghdad, April 8, 1967  
 .  ١٤٨ص ، المصدر السابق ، ماريون فاروق سلوغت وبيتر سلوغلت  )٣٩(
)٤٠( Michal Confine and Shimon Shamire, the U.S.S.R and the middle East, 1973, p. 

383.   
 .  ١٩٧٨، العدد الخامس ، السنة الثالثة ، آفاق عربية  )٤١(


