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 مدير اهلوئات يف رئادة حمكمة ادتئناف األنبار

 
 لص  امل

األوساط الحاكمة لمدوؿ الغربية الدوؿ العربية مادة  عّدتطواؿ قرف ونصؼ مف الزمف 
 االستراتيجيموقفيا  نى مناطؽ العالـ، فضاًل عفغألنيا مف أ بال حياء وال رحمة لالستغالؿ

اإلمبراطورية عمى مراكز األسناد بدأوا بتجزئة  استولوا. وبعد أف يا وأفريقياالرابط بيف أوربا وآس
ظير األمريكاف في الوطف العربي كتجار أفيوف ومثيروف . و العثمانية وتأسيس ىند عربية

ومتآمروف الذيف دبروا النزاعات والصدامات في طرابمس ومصر والسوداف ولـ يكتفوا بذلؾ بؿ 
حولوا أراضي الوطف وشعبو الى عممة صرؼ والى مادة لمبيع والشراء والمساومة وتحالفت مع 

ت الى تحويؿ فمسطيف الى دولة ييودية لتتخذ العرب الصياينة ومارسوا لعبة قذرة أد اءعدا
 الوطفالمشبوىة كافة ضد  والمؤامراتيا الخطط مناعدة أمريكية صييونية تنطمؽ فيما بعد كق
الصياينة األمريكاف دورًا ميمًا لتأسيس الدولة الييودية في فمسطيف ورسمت  أدىالعربي لقد 
فًا اللتزامات بريطانيا أزاء العرب وخرقًا ة وكؿ ما يمزميا عرقية وعدوانية خالالرئيسمصالحيا 

الواليات المتحدة بعدائيا  استمرتلميثاؽ عصبة األمـ وتجاوزًا لنص روح بياف بمفور وىكذا 
ي وآخرىا دخوليا العراؽ عاـ العرب الوطفعتدائيا ضد اضد العرب والعروبة ولـ تتوقؼ عف 

ييف األبرياء ولـ تكتفي بذلؾ بؿ ستيالء عمى كافة مقدراتو ونيبت وقتمت مال، واال3002
 . قدـ في ىذا البمد العظيـ ئوضعت ليا موط

ABSTRACT 
Throughout a century and a half of time was considered the ruling circles 

of Western countries Arab countries substance of independence unashamed no 
mercy because they mean regions of the world, in addition to its strategic link 
between Europe, Asia and Africa. Having seized the Centers bonds began the 
division of the Ottoman Empire and the establishment of an Arab India. The back 
of the Americans in the Arab world as traders opium and conspirators who 
masterminded conflicts and clashes in Tripoli, Egypt and Sudan did not content 
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with that, but turned the territory of the country and its people to the currency 
exchange and to the substance of the selling and buying and bargaining and 
allied itself with the number of Arabs Zionists and practiced a dirty game led to 
turn Palestine into a Jewish state to take in After a rule American Zionism starts 
in which all plans and conspiracies suspicious against the Arab nation has played 
a Zionist Americans an important role to establish a Jewish state in Palestine and 
painted interests Home and all the necessary ethnic and aggressive Unlike 
obligations Britain about the Arabs and the violation of the Charter of the League 
of Nations and transcended text spirit statement Balfour, and so the United States 
continues their hostility against Arabs and Arabism did not stop its aggression 
against the Arab nation and the latest entry into Iraq in 2003, and Alstellae all 
destinies, pillaged and killed millions of innocent people not only that, but put her 
foothold in this great country. 

 أواًل : املقدمة:  

نظرًا لممساحة الواسعة التي يشغميا وطننا العربي مف سواحؿ المحيط األطمسي الى 
فضاًل المحيط اليندي ومف جبؿ طارؽ الى الخميج العربي ومف أعالي دجمة الى أعالي النيؿ 

. الحضارة العربية التي وقعت تحت السيطرة ىذه المنطقة بأروع الحضارات ازدىار عف
ستعمارية األوربية الى ىذه المنطقة، القوى اال اتجاهادس عشر أدى الى العثمانية منذ القرف الس

لقد حاوؿ رجاؿ األعماؿ والسياسيوف والعمماء أف يثبتوا بأف الوجود األمريكي في الوطف 
 إذتقوؿ غير ذلؾ،  التاريخيةالعربي لـ يظير اال بعد الحرب العالمية الثانية ولكف الوقائع 

القرف  أواخرحربية األمريكية في الشرؽ األوسط وشماؿ أفريقيا منذ ظيرت السفف التجارية وال
في ىذا التواجد  الرئيسالثامف عشر أي بعد تأسيس الواليات المتحدة األمريكية وكاف السبب 

 ىو تجارة األفيوف ذات المردود اليائؿ. 
نيا وكانوا يستوردوف األفيوف مف تركيا وكانت تشحف بالسفف الشراعية في أزمير، وم

 . األمريكي في وطننا العربي اإلمبرياليبدأ التغمغؿ 
قسمت البحث الى ثالثة مباحث تكممت في األوؿ عف بداية النفوذ األمريكي في 
وطننا العربي وتكممت في المبحث الثاني عف الشراكة الحميمة بيف الواليات المتحدة 
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في الوطف  النفطية حتكاراتاالوالصياينة في الوطف العربي، أما المبحث الثالث فكاف عف 
 .العربي مع خالصة لمبحث

الكريـ واهلل مف  لمقارئأرجو مف اهلل العزيز أف أكوف قد وفقت بإيصاؿ معمومة بسيطة 
 وراء القصد. 

 يف الوطن العربي  األمريكياملبحث األول: بداية النفوذ 

يات األولى لمنفوذ األمريكي في الوطف العربي أواخر القرف الثامف عشر أي بداكانت ال
تجارة  ياألمريكية وكانت أولى البدايات ىبعد بضع سنوات مف تأسيس الواليات المتحدة 
. وقد ادت مريكيوف مثؿ جيرار وأستور وغيرىـاألفيوف التي ولدت أرباح كبيرة لدى التجار األ

ف وكانت ىذه التجارة تعتمد عمى موقؼ حكاـ يلدى منافسييـ األوربي ىذه األرباح حسدًا كبيراً 
العثمانية،  اإلمبراطوريةعترفوا رسميًا بسيادة امراكش والجزائر وتونس وطرابمس الغرب الذيف 

وكانت جميع السفف التي تمر مف البحر المتوسط تمر بيذه البمداف وفي منطقة مضيؽ جبؿ 
حصموف ضرائب مرتفعة مف السفف التجارية والتي كانت تصؿ طارؽ وكاف الحكاـ المحميوف ي

 . (7)فينة سنويًا تحمؿ العمـ األمريكيالى مائة س
ومف الجدير بالذكر لـ تكف القرصنة في شماؿ أفريقيا كما في حوض الخميج العربي 

عف فقدانيـ المداخؿ اليامة  االحتجاجفقد كانت نوع مف  اجتماعيةظاىرة قومية بؿ ىي ظاىرة 
لحياتيـ مف التجارة والمالحة البحرية. وقد كانت األساطيؿ البريطانية تساعد القراصنة ضد 

–7111في  االمريكيةمريكية لشدة المنافسة وعمى ىذا األساس وقعت الحكومة السفف األ
ف تييئة س بشأوتون غربخاصة مع حكاـ مراكش والجزائرييف وطرابمس ال اتفاقيات 7191

بذلؾ بؿ شكموا العمارة األمريكية في البحر األبيض  مريكية ولـ تكتؼالظروؼ لممالحة األ
، ولـ يكتفوا بذلؾ 7101–7107ىجومًا ضد طرابمس الغرب عاـ وشنوا  7100المتوسط عاـ 

كانكارت( ف( والقنصؿ األمريكي في طرابمس )أيتو مارس القنصؿ األمريكي في تونس ) بؿ
 .  (3)حكوميال االنقالبمريكي جيفرسوف التحضير ئيس األوبعمـ مف الر 

حاصرت العمارة األمريكية في البحر األبيض المتوسط التي تجاوز  7101وفي عاـ 
عدد سفنيا عشروف سفينة في ميناء طنجة وكاف ىو أىـ ميناء في مراكش مما أضطر 

 7101ففي عاـ ور تونس المراكشيوف الى توقيع معاىدة مع الواليات المتحدة وبعدىا جاء د
مما أدى الى توقيع معاىدة سالـ بينيما. انيالت السفف األمريكية بالقصؼ الشديد عمى تونس
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ظيرت عمارة امريكية جديدة في السواحؿ الجزائرية وكانت الجزائر تربطيا  7171وفي عاـ 
لسفف األمريكية عالقات وثيقة مع البريطانييف مما اخذ األمريكاف برفع العمـ البريطاني عمى ا

 .(2)7171الجزائرييف عاـ  جائرة مع اتفاقيةلتضميؿ القباطنة الجزائرييف مما ادى الى فرض 
( عاـ ميناء ماوف )جزر البميار استعماؿعمى  إسبانياكما حصمت أمريكا عمى موافقة 

حيا في الوطف . وبدأت الواليات المتحدة بتوسيع ميداف مصالكقاعدة ليذه العمارة 7130
اينغميش( المخبر السري لدى وزارة الخارجية األمريكية الى مصر العربي عندما وصؿ )

أرسؿ الرئيس  7139، وفي عاـ وأنخرط في جيش محمد عمي في مصر اإلسالـوأعتنؽ 
 وقعتوفعاًل  الدولة العثمانيةبغية توقيع معاىدة مع  إسطنبوؿاألمريكي جاكسوف بعثة الى 

يس البعثة ىو قائد العمارة في البحر المتوسط واألعضاء ىـ مف وكاف رئ 7120المعاىدة عاـ 
 . (1)تجار األفيوف

األخرى أوائؿ  االقطارالمبعوثوف الى  والسيمالقد أستفاد األمريكاف مف ىذه المعاىدة 
 7132أمريكية عاـ  بروتستانتيةتأسست في لبناف أوؿ إرسالية  اذاالقرف التاسع عشر، 

وطبعت الكتاب المقدس بالمغة العربية وفتح شبكة مف المدارس فييا وتأسست الكمية 
السورية التي استبدؿ أسميا الحقًا بالجامعة األمريكية في بيروت والتي تضطمع  البروتستانتية

 .(1)العربي الوطفطواؿ قرف مف السنيف بدور ميـ في التوسع األيديموجي األمريكي في 
وفي مستيؿ خمسينات القرف التاسع عشر حاوؿ األمريكاف الحصوؿ عمى ميناء 

لألمريكاف قاعدة تجارية وعسكرية  سيييئالتيوس مف تركيا لقاء مساعدة عسكرية ومالية، الذي 
 بانحالؿبالغًا  ىتماماً ا. كما أبدت الواليات المتحدة في البحر المتوسط ومأمونةمريحة 

قت فيو ية مما وجيت اىتمامًا كبيرًا بمصر وليبيا وبرزخ السويس التي ش  العثمان اإلمبراطورية
العربي  الوطفبدأ التوسع األمريكي يمتد الى ثروات  نفسو. وفي الوقت قناة السويس فيما بعد

( اواخر عشرينات ادموند روبرنتسزار رجؿ األعماؿ األمريكي ) إذمف جية المحيط اليندي 
ماف التي كانت مممكتيا تشمؿ زنجبار والساحؿ األفريقي الشرقي القرف التاسع عشر سمطنة ع

ات تجارية الى امتياز وبدأ بمفاوضات بدائية مفادىا جمب السالح الى السمطنة لقاء تقديـ 
ممثاًل دبموماسيًا في حوض المحيط اليندي  7123الواليات المتحدة وعّيف روبرنتس عاـ 

ى متف سفينة حربية وقاـ بزيارة حاكـ عمى حوض البحر األحمر عم 7122ووصؿ عاـ 
األمريكية ميناء مسقط.  ةقترح عمييـ تسميـ السالح األمريكي ثـ دخمت العمار االمخافي اليمف و 
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. وقعت المعاىدة األمريكية مع مسقط وأسست قنصمية أمريكية فييا 7122/ أيموؿ/ 37وفي 
وبعدىا تأسست العمارة األمريكية سميت بعمارة اليند الشرقية  اتامتياز التي منحت األمريكاف 

 .(1)7121مريكية عاـ األ
 افتتاححضر  وبعد ذلؾوبعد ذلؾ حاوؿ األمريكاف تعزيز نفوذىـ في مصر والسوداف، 

أصبح الجنراؿ ستوف  7110قناة السويس أكثر مف خمسيف جنراؿ وعقيد أمريكي وفي عاـ 
رية رية والعقيد شايمونغ تايت رئيس األركاف في القوات المصرئيسًا ألركاف القوات المص

ترأسوا الحمالت المصرية الى مديريتي دارفور وكردفاف  مريكاف. كما أف ضباط االسودانية
في  ويخديالمساىمة فعالة مع  األمريكافكما ساىـ الضباط   .(1)والى ساحؿ البحر األحمر

لواليات المتحدة األمريكية الطرؽ والوسائؿ كافة، ا استعممتلقد  7111حربو ضد إثيوبيا عاـ 
ف والمراسميف يادة العمارة البحرية والدبموماسيالقناصؿ والمغامريف وتجار األفيوف وق استغمت اذا

الدينييف لفرض النفوذ األمريكي بالنار والحديد عمى مساحات شاسعة مف الشماؿ األفريقي. 
العالـ طرقت فكرة تقسيـ  أجؿ اقتساـوفي أواخر القرف التاسع عشر ومع بدأ الصراع مف 

كوف عمى أثمف البقاع فييا مما أنتاب واشنطف قمؽ كبير ل واالستيالءالعثمانية  اإلمبراطورية
بريطانيا  ال سيمااألوربي  بالوجودكاف ضعيفًا إذا ما قورف  اإلمبراطوريةالنفوذ األمريكي داخؿ 

ستيالء عمى مستعمراتيا في المحيط اليادي إسبانيا لالولو أنيا كانت مشغولة بالحرب ضد 
ي والبحر الكاريبي ومع ىذا فقد قاـ مجمس المبشريف األمريكاف وتحت شعار )تنصير العالـ ف

 .(1)العثمانية اإلمبراطوريةغضوف حياة جيمنا( بتسييؿ تغمغؿ الرأسماؿ األمريكي أي 
أف جمعية الكتاب المقدس األمريكية وزعت أكثر مف خمسة مالييف نسخة  فضاًل عف

وكاف  7190العربية عاـ  اإلرسالياتمف الكتاب المقدس وبجميع المغات. بعدىا تأسست 
كبير صموئيؿ زويمر مؤلؼ كتاب جزيرة العرب وميد األسالـ مؤسسيا المستغرب األمريكي ال
 7902 يحصموا عمى تأييد المواطنيف ليـ، حيث أفتتحت عاـ كما توجيوا الى الطب لكي

. بعدىا وفي مستشفى وأرسالية في الكويتفتحوا  7977مستشفى في جزر البحريف وفي عاـ 
اني في تركيا بالضعؼ مما حضر الى وبعد ثورة تركيا الفتاة وبدأ النفوذ األلم 7901عاـ 

لمتنمية  االمريكيةممثؿ عف غرفة تجارة نيويورؾ األمير شيتر واسس الشركة العثمانية  االستانة
الثروات المعدنية  استخراجلمد سكة حديد و  امتيازالصناعية وطمبت مف الحكومة التركية 

وخصوصًا نفط الموصؿ إال أف ىذا الطمب واجو معارضة مف قبؿ بريطانيا وألمانيا. وفي عاـ 
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 امتيازعرضت الواليات المتحدة األمريكية عرضًا لتركيا ممثؿ بقرض كبير لقاء  (9)7972
كوف ثناف مف كبار أصحاب البنوؾ األمريكية ىما االبتروؿ في الموصؿ وقاـ بيذه الميمة 

ة لمصييونية العالمية إال إف الرئيسشركتيما المصرفية حاليًا مف المرتكزات  تعدوليب المذاف 
الحرب العالمية األولى ودخوؿ تركيا الحرب الى جانب الحمؼ األلماني النمساوي حاؿ دوف 

 . (70)ذلؾ
 الشراكة األمريكوة الصهوونوة يف الوطن العربي : املبحث الثاني

، إال أنيا اتجاه الحرب العالمية األولىالواليات المتحدة األمريكية بالحياد  احتفظتلقد 
دوؿ الوفاؽ  لدىدعمت دوؿ الوفاؽ بإرساؿ األسمحة وتقديـ القروض إال أف الموقؼ المتدىور 

تحركت بريطانيا جاىدة لمتعجيؿ بدخوؿ الواليات المتحدة معيا ولعؿ مف أىـ األسباب 
األوساط  استعماؿمة لويد جورج الى نشر بياف بمفور ىو الرغبة في الجوىرية التي حدت بحكو 

 . (77)الصييونية األمريكية لمضغط عمى الرئيس األمريكي ولسف
كاف لو األثر الكبير في جمع األمواؿ مف ييود العالـ ألف دوؿ الوفاؽ باتت  اذا

مة الصييونية تستنزؼ األمواؿ وحتى الذىب في الحرب وقد مارس ىذا العمؿ رئيس المنظ
مع زعيـ  الصياينة األمريكاف عضو المحكمة العميا )ايرانوايس(  باتصاؿوايزماف عندما قاـ 

ي : )ىذه ىي قضيتقاؿ اذوقد صرح ىذا األخير عندما أطمع عمى المؤتمر الصييوني األوؿ، 
( وأصبح رئيس المؤتمر الصييوني األمريكي الذي بمغ التي يمكنني أف أكرس ليا حياتي

إنو  فضاًل عفألؼ الى ثالثة مالييف دوالر  71ميزانيتو مف  وازدادتألؼ عضو  711داده تع
 .(73)كاف صديقًا حميمًا لمرئيس األمريكي ولسف

إال أنيا كانت تقؼ  7971الواليات المتحدة لـ تدخؿ الحرب حتى عاـ  وبما أفّ 
بر األسطوؿ البحري وتساعد المستعمريف الييود في فمسطيف وكانت األغذية تنقؿ الييـ ع

السرية إال بعد  الوطف العربياألمريكي. لقد كانت أمريكا غير مطمعة عمى معاىدة تقسيـ 
دخوليا الحرب أو بعد ما وصؿ وزير خارجية بريطانيا مع الوفد المرافؽ لو الى الواليات 

مفور شريكتو عمى المعاىدة التي كشؼ )داغدايؿ( كاتب حياة ب باطالعالمتحدة وقاـ بمفور 
 إذالى الوثائؽ الخاصة بأرشيؼ بمفور أف ىذه المباحثات كانت ذات أىمية كبيرة  باالستناد
مف قوؿ بمفور أف عمى أمريكيا تأييد بريطانيا بخصوص دولة ييودية في فمسطيف مما  اتضح

 .(72)سيزيد الدعـ المادي مف ييود العالـ الى الحمفاء
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 استمرتف المباحثات طالت الى ساعات بيف بمفور وبراندايس و أومف الجدير بالذكر 
وأف مسودة البياف الخاص بوعد بمفور كتبت مف قبؿ المجنة السياسية   7971طواؿ صؼ 

حصمت  7971التابعة لممنظمة الصييونية العالمية التي ترأسيا سوكولوؼ. وفي تشريف األوؿ 
بمفور بصيغتو النيائية وىذا يعني موافقتو عمى  موافقة الرئيس األمريكي ولسف رسميًا عمى بياف

. مع العمـ أف الواليات المتحدة كانت فمسطيف جزءًا منيا اذالعثمانية،  اإلمبراطوريةتقسيـ 
األمريكية لـ تقطع العالقات مع تركيا وكانت ىذه الموافقة سرية لمغاية واألىـ مف ذلؾ أف ىذه 

ألمريكية ولذلؾ عندما نشرت التايمز المندنية بياف بمفور الموافقة ال تعمـ بيا وزارة الخارجية ا
 . (71)مف ىذه الوثيقة لالستيضاحكمفت الخارجية األمريكية سفيرىا في لندف  7971في أواخره 

رتياحًا كبيرًا لدى األوساط الصييونية في الواليات المتحدة القد كاف لنشر بياف بمفور 
ى تصريح رسمي مف ولسف عف تأييده لبياف بمفور وفعاًل ف الصياينة كانوا بحاجة ماسة الأإال 

أعمف الرئيس ولسف قائاًل ))أعتقد أف األمـ الحميفة قررت وضع حجر  7971ففي آب 
(( وبعد أف عقد )األمير يف بتأييد تاـ مف حكومتنا وشعبنااألساس لمدولة الييودية في فمسط

( البريطانيوف واألمريكاف الصفقة مع الصياينة عمى حساب مصالح الشعب العربي ياليوف
نسؼ مفاوضات الصمح السوفيتية  بغيةحمفائيـ الجدد  استعماؿالفمسطيني أسرعوا الى 

/ كانوف األوؿ  71وفي  7971األلمانية التي جرت في بريست ليتوفسؾ/ تشريف الثاني 
اليدنة مع الحمؼ األلماني  اتفاقيةلسوفيتي في بريست وبعد يوميف مف توقيع الوفد ا 7971

النمساوي بعث وايزماف تحت ضغط الحكومة البريطانية ثالث برقيات الى زعماء صياينة 
الروس األولى الى روزوؼ بنز والثانية الى غالبير بف في كييؼ والثالثة الى أوسيشكف 

تضعؼ مواقع دوؿ  ألنيا تفاقيةه االوبارباش في أوربا. وطالب في ىذه البرقيات بمقاومة ىذ
 . (71)الصييوني في فمسطيف ستثمارالوفاؽ واألكثر مف ذلؾ تقمؿ فرص اال

لقد أكدت جميع الوثائؽ المنشورة وغير المنشورة أف الرئيس األمريكي كاف قد أطمع 
أثناء زيارة وزير في سايكس بيكو  اتفاقيةعمى جميع معاىدات الحمفاء السرية. بما فييا 

ذلؾ أف بمفور بعث الى ولسف شخصيًا  فضاًل عفخارجية بريطانيا بمفور الى البيت األبيض 
ال أعتقد بأف ىدات السرية ومرفقيا رسالة تنص )نسخًا لجميع المعا 7971/ أيار /  71في 

 . (71)(و معروؼ لديكـ بخصوص ىذه المسألةى ىذه الوثائؽ ستضيؼ شيئًا جديدًا الى ما
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في باريس وخصوصًا جمسات المجمس الرباعي  7979مؤتمر السالـ لقد تجمى في 
يطاليا)رؤساء أ اقتساـ الشرقيف (، بأعمؽ التناقضات حوؿ مسألة مريكا وبريطانيا وفرنسا وا 

 اتفاقيةالعربي ونعني بيا  الوطفإزاء  تفاقاتواألوسط وبذلوا أقصى الجيود إللغاء اال األدنى
الوطف  اقتساـسايكس بيكو حوؿ  اتفاقيةربية في آسيا و حسيف حوؿ تأسيس دولة ع –مكماىوف

العربي بيف بريطانيا وفرنسا بؿ كاف ىدفيـ الوحيد ىو إخماد حركة التحرر العربية كما أرادت 
بريطانيا إبعاد فرنسا مف الوطف العربي وجعؿ سمعة فرنسا تتدىور بيف الشعوب العربية وبيذا 

س جسر لمتغمغؿ الى أفمسطيف كر  استعماؿف حاوؿ قرر ولسف أف يدخؿ المعبة بنشاط بعد أ
. لقد ساىـ الصياينة األمريكاف في جميع إجراءات المنظمة الصييونية العالمية الوطف العربي

 . (71)الرامية الى تحويؿ فمسطيف الى ضيعة ليا
 وقبؿ صمح مودروس شكمت 7971القوات البريطانية لفمسطيف عاـ  احتالؿوبعد 

ية تحت ضغط المنظمة الصييونية المجنة الصييونية برئاسة وايزماف وكانت الحكومة البريطان
. وفي كانوف البريطانية لتنفيذ وعد بمفور حتالؿميمتيا األساس تقديـ المساعدات لسمطات اال

عقدت المجنة مؤتمر في يافا صاغ الميمات األساسية لمحكومة المؤقتة في  7971األوؿ 
 . (71)فمسطيف

فرض حكاـ الوفاؽ عمى تركيا المقيورة معاىدة صمح سيفر الجائرة  7930وفي آب / 
ألحد الدوؿ المنتصرة.  نتدابفييا الى أف فمسطيف ستحوؿ ممكيتيا تحت اال 91وأشارت المادة 
بالد إسرائيؿ واستبداؿ  اي أيريش إسرائيؿ(المجنة تغيير أسـ فمسطيف وجعمة )كما قررت ىذه 

ا أثار بعض المشاكؿ بيف الصياينة والبريطانييف. بعدىا وصؿ العمـ البريطاني بعمـ ييودي مم
وترأس المجنة الصييونية وجرت محادثات بينو وبيف  7979براندايس الى فمسطيف في تموز 

بمفور وطالب توسيع حدود فمسطيف شمااًل حتى نير الميطاني وشرقًا حتى عماف ولمح الى أف 
قومي الى دولة ييودية تحت الحماية الصياينة مصروف عمى تحويؿ فمسطيف مف وطف 

 اقتساـعمى أوجو بيف بريطانيا وفرنسا بسبب  اً البريطانية وفي ذلؾ الوقت كاف الخالؼ مستمر 
المناطؽ العربية لقد كاف لممفاوضات األنكمو أمريكية بيذا الخصوص معقدة لمغاية إال أنيا 

وقعت ىذه المعاىدة حوؿ فمسطيف وكاف أحدى مقرراتيا  اذ. 7931في كانوف األوؿ  انتيت
المواطنيف األمريكاف بحقوؽ فتح مختمؼ المؤسسات والجمعيات التعميمية والخيرية  تعتم

 . (79)والدينية في فمسطيف
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 االحتكارات النفطوة األمريكوة يف الوطن العربي: : املبحث الثالث

نات الى إحدى الجبيات الحاسمة في الوطف األمريكية بداية العشري مبرياليةانتقمت اإل
سّمـ السفير األمريكي في لندف مذكرة الى وزير  7930العربي )الجبية البترولية( ففي أيار 

الخارجية البريطاني كيرزوف تتضمف مطمبًا بشموؿ الشركات البترولية واألمريكية في األراضي 
بيف  7933ئة( وبدأت المفاوضات عاـ العربية تحت مبدأ )األبواب المفتوحة والفرص المتكاف

يما مف جية وبيف الواليات المتحدة األمريكية احتكاراتاألوساط الحاكمة بيف بريطانيا وفرنسا و 
الثروات  استثماربصدد مساىمة الرأسماؿ األمريكي في  يا النفطية مف جية أخرىاحتكاراتو 

المفاوضات لمدة ستة  استمرتط منو و نو البمد الوحيد الذي يستخرج النففي العراؽ أل البترولية
بصدد مساىمة الرأسماؿ  7931/ تموز /  27شاممة في  اتفاقيةبتوقيع  انتيتسنوات و 

األمريكية الذي  حتكاراتوىكذا تحقؽ حمـ اال .(30)بالمائة مف األسيـ 32,11األمريكي بنسبة 
بالنسبة لمواليات المتحدة تفوؽ كثيرًا حصتيا  تفاقيةراودىا سنيف عدة. وكانت أىمية ىذه اال

ات البترولية التي تـ الحصوؿ عمييا فيما متياز المتواضعة مف األسيـ بؿ حصموا عمى جميع اال
خريطة  تفاقيةالعربية بيف مساىمي شركة النفط التركية التي ألحقت بيذه اال االقطاربعد في 

ت جميع المنطقة العربية ضمنيا عدا رسمت عمييا حدود ىذه المنطقة بخط أحمر وأدخم
 .(37)الخط األحمر اتفاقيةالكويت ومف ثـ أطمؽ عمييا 

إىانة لمكرامة الوطنية والحرية  ابحد ذاتي تفاقيةف ىذه االأومف الجدير بالذكر 
العربية األخرى. وبعد مرور عشرة  القطارليس لمشعب العراقي وحده بؿ لشعوب ا ستقالؿواال

العثمانية قّسـ البريطانيوف واألمريكاف المداخؿ المرتقبة لمبتروؿ  اإلمبراطورية انييارأعواـ عمى 
ستنادًا الى الخارطة بؿ ضموا الييا نجد وعماف ومسقط التي لـ تكف ضمف االعربي 

العثمانية وقد أكدت جميع الكتب العممية األمريكية أف الفكرة القاتمة بأف الرأسماؿ  اإلمبراطورية
بترولي كانت  امتيازالبريطانية في شركة نفط العراؽ فأف أي  حتكاراتلال األمريكي خاضع

البريطانية تنتزعو مف شيوخ وسالطيف حوض الخميج العربي كاف يحاؿ تمقائيًا بعد  حتكاراتاال
 .(33)أنو أصبح بحوزة األمريكاف أيضاً  الخط األحمر الى شركة نفط العراؽ أي اتفاقيةتوقيع 

 استعمؿعندما  7921عاـ  تفاقيةاألمريكاف بثمار فعمية عف االتمتع الرأسماليوف 
البريطانيوف نفوذىـ السياسي في العراؽ توصموا الى إلغاء شركة النفط األنكمو إيطالية وكاف 

% وحولت ممتمكاتيا الى نفط الموصؿ المتفرعة مف شركة نفط  13فييا  اإليطاليالرأسماؿ 
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 امتيازفط العراؽ بدعـ مف الدبموماسية البريطانية عمى وفي العاـ نفسو حصمت شركة ن ؽالعرا
لمتنقيب عف البتروؿ في جنوب العراؽ وتأسست شركة نفط البصرة وىي فرع مف شركة نفط 

 . (32)العراؽ وىكذا تغمغؿ الرأسماؿ األمريكي الى جميع حقوؿ البتروؿ في العراؽ
شركة أخرى في عاـ  بشكؿ أكبر عندما أسست االمريكية حتكاراتكما تغمغمت اال

تابعة لشركة نفط العراؽ ىي شركة )بتروليوـ كونسبشتر( التي شرعت بالتنقيب  7921
ات امتياز ، وحصمت عمى 7911–7921خميج العربي لألعواـ والصراع في مشيخات ال

%  31الخط األحمر أصبح األمريكاف يحصموف عمى  اتفاقيةعاـ( وبفضؿ  11البتروؿ لمدة )
بعد أف  حتكاريةالبتروؿ المستخرج مف الخميج وىكذا تحولت شركة نفط العراؽ االاخؿ دمف م

األنكمو أمريكية لتكبيؿ  مبرياليةالييا شركات البتروؿ األمريكية الى سالح جبار بيد اإل انضمت
 . (31)العربية االقطارليس في العراؽ وحده بؿ في  قتصاداال

األمريكية في شبو الجزيرة العربية  حتكاراتبدأ التغمغؿ لالف أما في أوساط العشرينات
د المشرفيف في اليمف وىو أح 7931حيث ظير رجؿ األعماؿ األمريكي المعروؼ كرايف عاـ 

بسط سيطرتيا عمى سوريا وفمسطيف بعدىا  7979التي حاولت في عاـ عمى لجنة كينغ كرايف 
زار كرايف  7920 عرض عمى األماـ يحيى إجراء التنقيب عمى حسابو الخاص وفي عاـ

عرض عميو إجراء التنقيب في السعودية وعيدت ىذه الميمة الى نوبتشيؿ  ابف سعودالممؾ 
باألوساط البترولية  االتصاؿوبعدىا قرر الممؾ  ابف سعودستطاع األخير أف يحظى بثقة او 

 . (31)األمريكية بغية إجراء التنقيب عف البتروؿ
ي السعودي عصيبًا في ذلؾ الوقت وخصوصًا في مستيؿ قتصادالوضع اال وبما أفّ 
الشركات البترولية األمريكية )ستاندرد أوبؿ كومياني أوؼ أكبر أحدى  انتيزتالثالثينيات فقد 

 استخراجكاليفورنيا( وقدمت قروض كبيرة لممممكة السعودية وحصمت عمى رخصة التنقيب و 
 .(31)النفط

أسست ىذه الشركة شركة أخرى تابعة ليا  متيازالبتروؿ حسب ىذا اال استثمار بنيةو 
% مف أسياميا  10 7921ىي )كاليفورنيا أرابياف ستانورد أوبؿ كومياني( التي سممت عاـ 

الخط األحمر وىي تكساس أوبؿ  اتفاقيةالى شركة أمريكية ضخمة أخرى غير مساىمة في 
منطقة الدماـ وقعت  عندما أنبجس البتروؿ في أولى اآلبار في 7929كومياني وفي عاـ 

وقد شممت  ابف سعودإضافية مع  امتياز اتفاقيةشركة كاليفورنيا أربياف ستاندرد كومباني 
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أستبدؿ أسـ الشركة  7911األمريكي مميوف كيمو متر وفي عاـ  متيازاألراضي الخاضعة لال
ىذا في الى أسـ أربياف أميركاف أوبؿ مومباني )أرامكو( وال زالت ىذه الشركة لحد يومنا 

 .(31)السعودية
مع تكساسكو  باالشتراؾحصمت استاندرد أوبؿ أوؼ  7922مف ناحية ثانية وفي عاـ 

لمبتروؿ في البحريف وعمى الرغـ مف قمتيا إال أنيا أرادت أف تفيد  احتكاري امتيازعمى 
شركة نفط البحريف وكانت  ف البحريف خاضعة ليـ وسّجؿ األميركافدو المذيف يع البريطانييف

 .(31)أسس التسجيؿ في كندا
الخط األحمر  اتفاقيةأف ذكرنا أف الكويت ىي المنطقة الوحيدة المستثناة منف لقد سبؽ 

غالؼ أوبؿ البترولية األمريكية ) حتكاريةحصمت الشركة اال 7921إال أنو في عاـ 
انية حاليًا مف أمير الكويت عمى ( و)انكموبيرشف أوبؿ كومياف( شركة النفط البريطكوربورشف

الذي يمتد  ستثماراال فضاًل عفلمتنقيب عف البتروؿ في جميع أراضي الكويت  احتكاري امتياز
)شركة نفط الكويت( العاممة حتى ىذا  ؤشكمت عمى أساس التكاف إذ، 3031أصمو الى عاـ 

األمريكاف حتى بداية الحرب العالمية الثانية أف يرسخوا  مبرياليوفستطاع اإلاوىكذا اليوـ 
 . (39)البريطانييف وتارة أخرى ضدىـ منافسييـأقداميـ في الوطف العربي تارة مع 

وعمى ىذا األساس سعت األوساط الحاكمة في بريطانيا وفرنسا حاؿ نشوب الحرب 
 االعداءس فقط دوف ىجوـ العربي لي الوطفالعالمية الثانية الى الدفاع عف مواقعيا في 

الفاشي( بؿ ودوف خطط حميفتيا الرئيسة الواليات المتحدة  اإليطالي)المحور األلماني 
األمريكية تمؾ الخطط العدوانية التي لـ تكف أقؿ خطرًا مف المحور. وفي سنوات الحرب 

الى أقصى حد مريكية األمريكية المتمتعة بدعـ الحكومة األ حتكاراتالعالمية الثانية بذلت اال
منافسيا الوحيد )البريطانيوف( مف العالـ العربي وبشتى الطرؽ منيا إنشاء قواعد  إلزاحة

 . (20)العربية بحجة الدفاع عنيا مف خطر النازية االقطارعسكرية في السعودية وعماف 
ت طرؽ أخرى لزيادة التغمغؿ والسيطرة منيا شموؿ العربية السعودية استعممكما 

الشرؽ  تمويف ليز( وتحويؿ مركز–والتأجير )الند اإلعارةاألخرى بنظاـ  راالقطاوبعض 
ية الى مركز أنكمو قتصاداألوسط لمتمويف الذي أسسو البريطانيوف بغية تعزيز مواقفيـ اال

. كما أبدت األوساط الحاكمة األمريكية والرئيس ياوض الخطط البريطانية جميعقأمريكي مما 
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اصًا بتعزيز النفوذ األمريكي في شبو الجزيرة العربية وتقوية المواقع ىتمامًا خاروزفمت شخصيًا 
 .(27)العربية االقطاراألمريكية في الصناعة البترولية في 

ابف لقد حاولت الواليات المتحدة وبكؿ الطرؽ جاىدة الى تعزيز العالقة أكثر مع 
لزيارة الواليات المتحدة  ابف سعودفمت دعا الرئيس األمريكي روز  7912اـ ففي ع سعود

ت الصياينة استعمماألمريكية فقررت الدبموماسية البريطانية الى تعكير ونسؼ ىذه الزيارة و 
ليذا الغرض وتـ تنظيـ احتجاجات مف قبؿ المنظمات الصييونية األمريكية بحجة أف الممؾ 

 .(23)كاف معارضًا لمخطط الصييونية أزاء فمسطيف
بنو اعاجزًا عف ىذه الزيارة ألسباب داخمية قاـ بأرساؿ  سعودابف كاف عبد العزيز  إذ

وقد أشتد الصراع األنكمو  7912فيصؿ بزيارة الواليات المتحدة األمريكية في خريؼ عاـ 
امريكي مف أجؿ السيطرة عمى البتروؿ العربي في أواخر الحرب العالمية الثانية فقد قمؽ 

األمريكية تنوي توظيؼ أمواؿ في مد انابيب  شرشؿ مف األنباء التي وردتو بأف الحكومة
البتروؿ في شبو الجزيرة العربية وتوسيع حقوؿ أرامكو البترولية واألشراؼ عمى الشركات 

الى روزفمت وذكر فييا أف األوساط البريطانية  7911/ شباط 30األخرى فوجو برقية في 
ا مف المؤسسات البترولية في تخشى مف أف الواليات المتحدة األمريكية تريد إزاحة بريطاني

الشرؽ األوسط وكاف رد الرئيس األمريكي عمى ذلؾ عمى عكس ذلؾ أف الواليات األمريكية 
 .(22)تخشى مف أف بريطانيا تريد إزاحة أمريكا مف العربية السعودية

لنسؼ مواقع بعضيا  الكفيمة اإلجراءاتتخذ الطرفاف كؿ اوقد أشتد الصراع أكثر و 
العربي ولكف أخذت األوساط البريطانية عشية الحرب العالمية الثانية  الوطفالبعض في 

مع األوساط  ؤسألة الفمسطينية عف طريؽ التواطتتراجع في المسألة الفمسطينية وحاولت حؿ الم
تعزيز موقفيا أماـ اليجوـ النازي األلماني  تأمؿالممكية في البمداف العربية ألنيا كانت 

 .(21)المنافسيف األمريكاف مف جية أخرى مف جية وأماـ اإليطاليو 
إال أف الصياينة  7929وليذا بدأت تشجيع اليجرة الييودية الى فمسطيف منذ ايار 

أخذوا يفكروف بتبديؿ حميفيـ )بريطانيا( بأخر أقوى منيا في المنطقة اال وىي الواليات المتحدة 
وقامت بنقؿ مقر المنظمة  اإلمبريالياألمريكية ألنيا أصبحت أقوى دولة في المعسكر 

 .(21)الصييونية العالمية الى الواليات المتحدة وبدأت تخطط لمسيطرة عمى العالـ
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أقر بياف بمتمور في المؤتمر الصييوني الذي جرى في  7913/ أيار /  77وفي 
عمى الواليات المتحدة  االعتمادفندؽ بمتمور في نيويورؾ وكاف أىـ بنود ىذا البياف ىو 

تحويؿ ساسي والبند اآلخر ىو لمحركة الصييونية وسندىا األ الرئيسالحامي  بعّدىاية األمريك
 .(21)ميف اليجرة الييودية الى فمسطيف بدوف حدودأفمسطيف الى دولة ييودية وت

عمى بريطانيا الى  االعتمادىي الطرؽ التي قطعتيا الصييونية خالؿ ربع قرف مف  ىا
عمى الواليات المتحدة األمريكية وىذا ما أكدتو السياسة الصييونية مبينة ليس فقط  االعتماد

الحاكمة األمريكية التي أخذت مف بياف بمفور  االوساطعمى مصالحيـ بؿ عمى مصالح 
مصالحيـ بؿ عمى عمى وكانت آماؿ الصياينة مبنية ليس  7913الى بياف بمتمور  7971

، تتفؽ مع المصالح الصييونية بصورة متزايدة أواخر كيةلحاكمة األمريمصالح األوساط ا
 .(21)الحرب العالمية الثانية

في سنوات الحرب العالمية الثانية كاف البريطانيوف  وال سيماومف الجدير بالذكر 
ينووف بحجة حماية العالـ العربي مف خطر الفاشية أف يستعيدوا أو يعززوا سيطرتيـ عمى 

فمسطيف وشبو الجزيرة العربية ويجعموا نفوذىـ يشمؿ الممتمكات و شعوب مصر والعراؽ 
ة والفرنسية سابقًا في شماؿ أفريقيا والشرؽ األوسط مما حدى بالواليات اإليطالي االستعمارية

إجراءات ممموسة لكي  تستعمؿ اإلمبرياليالمتحدة والتي أصبحت القوة الحاسمة في المعسكر 
يف بؿ حتى حميفتيا اإليطاليخصوميا الفاشية واأللماف و العربي ليس فقط  الوطفتزيح مف 

ىا وقدراتيا العسكرية وعمى سالح الصييونية اقتصادبريطانيا وفرنسا وكانت تؤوؿ عمى ذلؾ 
 . (21)المسموـ

العربي الموجية كميًا وبالرغـ مف تعدد جوانبيا  الوطففي  مبرياليةتمؾ ىي سياسة اإل
 و.إستقاللوالمساس ب واستغاللوعب العربي بؿ حتى تناقضيا نحو إستبعاد الش

 اخلامتة

األوساط الحاكمة لمدوؿ الغربية الدوؿ العربية مادة  عّدتطواؿ قرف ونصؼ مف الزمف 
 االستراتيجيموقفيا  ، فضاًل عفنى مناطؽ العالـغألنيا مف أ بال حياء وال رحمة لالستغالؿ

 اإلمبراطوريةعمى مراكز األسناد بدأوا بتجزئة  استولوا. وبعد أف يا وأفريقياالرابط بيف أوربا وآس
. وظير األمريكاف في الوطف العربي كتجار أفيوف ومثيروف العثمانية وتأسيس ىند عربية

ومتآمروف الذيف دبروا النزاعات والصدامات في طرابمس ومصر والسوداف ولـ يكتفوا بذلؾ بؿ 
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بيع والشراء والمساومة وتحالفت مع حولوا أراضي الوطف وشعبو الى عممة صرؼ والى مادة لم
العرب الصياينة ومارسوا لعبة قذرة أدت الى تحويؿ فمسطيف الى دولة ييودية لتتخذ  اءعدا

 الوطفالمشبوىة كافة ضد  والمؤامراتيا الخطط مناعدة أمريكية صييونية تنطمؽ فيما بعد كق
ة الييودية في فمسطيف ورسمت الصياينة األمريكاف دورًا ميمًا لتأسيس الدول أدىالعربي لقد 
ة وكؿ ما يمزميا عرقية وعدوانية خالفًا اللتزامات بريطانيا أزاء العرب وخرقًا الرئيسمصالحيا 

الواليات المتحدة بعدائيا  استمرتلميثاؽ عصبة األمـ وتجاوزًا لنص روح بياف بمفور وىكذا 
وآخرىا دخوليا العراؽ عاـ ي العرب الوطفعتدائيا ضد اضد العرب والعروبة ولـ تتوقؼ عف 

ستيالء عمى كافة مقدراتو ونيبت وقتمت مالييف األبرياء ولـ تكتفي بذلؾ بؿ ، واال3002
 . قدـ في ىذا البمد العظيـ ئوضعت ليا موط
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