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 :الممخص
يهدؼ  البحث الى ابراز مكانة العراؽ في االستراتيجية االمريكية        

( والمجاالت والجوانب التي ٜ٘ٗٔ -ٜٖٜٔاثناء الحرب العالمية الثانية )
سعت الواليات المتحدة االمريكية لمدخوؿ مف خاللها الى العراؽ مستغمة 

الحرب والضائعة االقتصادية التي كاف يمر بها العراؽ, وقياـ ظروؼ 
فيه, والحاجة الى موقعه الجيوبولوتيكي المهـ في  ٜٔٗٔانتفاضة ايار 

الحرب ضد دوؿ المحور التي حاولت تعزيز عالقاتها مع التيار القومي 
ممثاًل برشيد عالي الكيالني والعقداء االربعة ودور الواليات المتحدة 

, وعودة ٜٔٗٔكية في دعـ بريطانيا, إلجهاض انتفاضة ايار االمري
البريطانييف الحتالؿ العراؽ مرة اخرى, وتحويمه الى ساحة لمصراع الدولي 
اثناء الحرب العالمية الثانية واستغالؿ الواليات المتحدة االمريكية لتثبيت 

يجي مصالحها في هذا البمد الذي يتمتع بإمكانيات اقتصادية وموقع استرات
ألغنى لقوة كبيرة مثؿ الواليات المتحدة االمريكية تنشد السيطرة عمى منطقة 

 الشرؽ األوسط تتركه لغيرها.
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Abstract: 

The research aims to highlight the position of Iraq in the 

American strategy during the Second World War (1939-

1945) and the areas and aspects through which the 

United States of America sought to enter Iraq, taking 

advantage of the war and economic lost conditions that 

Iraq was going through, and the outbreak of the May 

1941 uprising in it, and the need for its location The 

geopolitical importance in the war against the Axis 

powers that tried to strengthen their relations with the 

nationalist trend represented by Rashid Ali Al-Kilani and 

the Four Colonels and the role of the United States of 

America in supporting Britain, to abort the May 1941 

uprising, and the return of the British to occupy Iraq 

again, and turn it into an arena for international conflict 

during World War II and exploitation The United States 

of America to establish its interests in this country, 

which enjoys economic capabilities and a strategic 

location for the richest of a great power such as the 

United States of America seeks to control the Middle 

East region, leaving it to others 
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 المقدمة
هتمػػػػاـ الواليػػػػات المتحػػػػدة االمريكيػػػػػة بسػػػػبب مػػػػا يضػػػػمه مػػػػف ثػػػػػروات احظػػػػي العػػػػراؽ ب

مػػػػػػف موقػػػػػػع اسػػػػػػتراتيجي وجيويػػػػػػوليتكي مهػػػػػػـ,  طبيعيػػػػػػة ال سػػػػػػيما الػػػػػػنفط, فضػػػػػػاًل لمػػػػػػا يمتمكػػػػػػه
وكونػػػػػػه يتوسػػػػػػط لهػػػػػػـ اقػػػػػػاليـ العػػػػػػالـ الحيويػػػػػػة, ومركػػػػػػز التقػػػػػػاء االسػػػػػػتراتيجيات العالميػػػػػػة, ممػػػػػػا 

 جعمه ف يكوف مساحة خصبة لمصراع الدولي.
هتمػػػػػػػػاـ االسػػػػػػػػتراتيجية االمريكيػػػػػػػػة بعػػػػػػػػد اكػػػػػػػػاف العػػػػػػػػراؽ مػػػػػػػػف الػػػػػػػػدوؿ التػػػػػػػػي حظيػػػػػػػػت ب

يػػػػػػات المتحػػػػػػدة االمريكيػػػػػػة محػػػػػػؿ القػػػػػػوى األوربيػػػػػػة الحػػػػػػرب العالميػػػػػػة الثانيػػػػػػة  ثػػػػػػر حمػػػػػػوؿ الوال
 superاالسػػػػتعمارية السػػػػابقة, وتحولهػػػػا الػػػػى لقػػػػوى قػػػػوة عسػػػػكرية واقتصػػػػادية فػػػػي العػػػػالـ )

power ودخولهػػػػػػػا فػػػػػػػي الصػػػػػػػراع الػػػػػػػدولي مػػػػػػػع االتحػػػػػػػاد السػػػػػػػوفيتي لمهيمنػػػػػػػة عمػػػػػػػى منطقػػػػػػػة )
 الشرؽ األوسط ومف بينها العراؽ.

اثنػػػػػػاء الحػػػػػرب العالميػػػػػػة الثانيػػػػػػة عمػػػػػػى  نصػػػػػبت جهػػػػػػود الواليػػػػػػات المتحػػػػػدة األمريكيػػػػػػة 
تعزيػػػػػػز مصػػػػػػالحها االسػػػػػػتراتيجية واالقتصػػػػػػادية فػػػػػػي العػػػػػػراؽ عمػػػػػػى نحػػػػػػو يتماشػػػػػػى مػػػػػػع واقػػػػػػع 
قوتهػػػػػػا وامكانياتهػػػػػػا التػػػػػػي تعػػػػػػززت اكثػػػػػػر بعػػػػػػد اف لمػػػػػػف معظػػػػػػـ السياسػػػػػػييف العػػػػػػراقييف بمكانػػػػػػة 

دولي الواليػػػػات المتحػػػػدة االمريكيػػػػة وهيمنتهػػػػا وقػػػػدرتها عمػػػػى تعزيػػػػز وجودهػػػػا عمػػػػى الصػػػػعيد الػػػػ
وحاجػػػػػػػػة العػػػػػػػػراؽ إلقامػػػػػػػػة عالقػػػػػػػػات مسػػػػػػػػتقمة معهػػػػػػػػا, إليمػػػػػػػػانهـ اف السياسػػػػػػػػة مػػػػػػػػف الممكػػػػػػػػف 
والممكنػػػػػػػات, واف مصػػػػػػػػمحة البمػػػػػػػػديف تسػػػػػػػػتمـز ذلػػػػػػػػؾ, وعػػػػػػػػدـ البقػػػػػػػػاء تحػػػػػػػػت مظمػػػػػػػػة الحكومػػػػػػػػة 

 البريطانية الى ما النهاية.
شػػػػػػػهدت سػػػػػػػنوات الحػػػػػػػرب العالميػػػػػػػة الثانيػػػػػػػة تحركػػػػػػػا كبيػػػػػػػرًا واهتمامػػػػػػػًا ممحوظػػػػػػػًا مػػػػػػػف 

االمريكيػػػػػة تجػػػػػاو العػػػػػراؽ, ولػػػػػـ تتػػػػػرؾ مجػػػػػااًل لو جانبػػػػػًا معينػػػػػًا اال وعقػػػػػدت  الواليػػػػػات المتحػػػػػدة
مػػػػػع العػػػػػراؽ عالقػػػػػػات وثيقػػػػػة فيػػػػػه, سػػػػػػواء فػػػػػي الجانػػػػػب االقتصػػػػػػادي الػػػػػذي سػػػػػعت الشػػػػػػركات 
النفطيػػػػػػػة االمريكيػػػػػػػة لمناقشػػػػػػػة الشػػػػػػػركات النفطيػػػػػػػة البريطانيػػػػػػػة ممثمػػػػػػػة بشػػػػػػػركة نفػػػػػػػط العػػػػػػػراؽ 

(I.P.Cوالحصػػػػػػوؿ عمػػػػػػى امتيػػػػػػازات نفطيػػػػػػة فػػػػػػي العػػػػػػرا ) ؽ, وسػػػػػػعت لمضػػػػػػغط عمػػػػػػى حكومػػػػػػة
نػػػػػػػػوري السػػػػػػػػعيد مػػػػػػػػف اجػػػػػػػػؿ تحقيػػػػػػػػؽ هػػػػػػػػذا الهػػػػػػػػدؼ, فضػػػػػػػػاًل عػػػػػػػػف اقامػػػػػػػػة عالقػػػػػػػػات ثقافيػػػػػػػػة 
ودبموماسػػػػػػػػية مػػػػػػػػع الحكومػػػػػػػػة العراقيػػػػػػػػة لتعزيػػػػػػػػز التعػػػػػػػػاوف بػػػػػػػػيف البمػػػػػػػػديف وتعزيػػػػػػػػز مصػػػػػػػػمحها 
االسػػػػػتراتيجية التػػػػػي تنامػػػػػت كثيػػػػػرًا فػػػػػي سػػػػػنوات الحػػػػػرب العالميػػػػػة الثانيػػػػػة, ناهيػػػػػؾ عػػػػػف سػػػػػعيها 

اقػػػػػع اقػػػػػداـ ثابتػػػػػة لهػػػػػا فػػػػػي المجػػػػػاؿ العسػػػػػكري, ومحاولػػػػػة اخػػػػػذ مكػػػػػاف فػػػػػي الحصػػػػػوؿ عمػػػػػى مو 
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ضػػػػػػدها, وتراجػػػػػػع مكانتهػػػػػػا  ٜٔٗٔبريطانيػػػػػا التػػػػػػي  هتػػػػػػز وضػػػػػػعها بعػػػػػػد قيػػػػػػاـ انتفاضػػػػػػة ليػػػػػػار 
 عمى صعيد جبهات القتاؿ في المحاور والمعارؾ العالمية.

اسػػػػػػتخدـ البحػػػػػػث مصػػػػػػادر مختمفػػػػػػة ومتنوعػػػػػػة يقػػػػػػؼ فػػػػػػي مقػػػػػػدمتها الوثػػػػػػائؽ العراقيػػػػػػة 
ورة المحفوظػػػػػػػػػة فػػػػػػػػػي دار الوثػػػػػػػػػائؽ االمريكيػػػػػػػػػة المعروفػػػػػػػػػة بوثػػػػػػػػػائؽ )العالقػػػػػػػػػات غيػػػػػػػػػر المنشػػػػػػػػػ

 Foreign Relation Of The Unitedالخارجيػػػة لمواليػػػات المتحػػػدة االمريكيػػػة 
State فضػػػػػػػػػػػاًل عػػػػػػػػػػػف المصػػػػػػػػػػػادر العربيػػػػػػػػػػػة والمعربػػػػػػػػػػػة والرسػػػػػػػػػػػائؿ واالطػػػػػػػػػػػاري  الجامعيػػػػػػػػػػػة )

راقيػػػػػػة والموسػػػػػػوعات وشػػػػػػبكة والمصػػػػػػادر االجنبيػػػػػػة والبحػػػػػػوث والدراسػػػػػػات العمميػػػػػػة والجرائػػػػػػد الع
 المعمومات الدولية )االنترنيت(.

اتبػػػػػع الباحػػػػػث المػػػػػنهخ الوصػػػػػفي التػػػػػاريخي فػػػػػي احيػػػػػاف معينػػػػػة فضػػػػػاًل عػػػػػف المػػػػػنهخ 
التحميمػػػػػػي فػػػػػػي تسػػػػػػميط الضػػػػػػوء عمػػػػػػى لهميػػػػػػة العػػػػػػراؽ فػػػػػػي المػػػػػػدرؾ االسػػػػػػتراتيجي االمريكػػػػػػي, 

الػػػػػى ومراعػػػػػاة التسمسػػػػػؿ الزمنػػػػػي فػػػػػي عػػػػػرض االحػػػػػداث فػػػػػي اطػػػػػار عممػػػػػي جػػػػػدلي لموصػػػػػوؿ 
 صورة واضحة لمموضوع.

 الجانب السياسي -8
بػػػػػػػػػػرزت الواليػػػػػػػػػػات المتحػػػػػػػػػػدة األمريكيػػػػػػػػػػة مػػػػػػػػػػع نشػػػػػػػػػػوب الحػػػػػػػػػػرب العالميػػػػػػػػػػة الثانيػػػػػػػػػػة 

ـ( قػػػػػػوًة متميػػػػػػزة فػػػػػػي المجػػػػػػاالت السياسػػػػػػية واالقتصػػػػػػادية والعسػػػػػػكرية منافسػػػػػػًة ٜ٘ٗٔ-ٜٖٜٔ)
بػػػػػػػػػذلؾ القػػػػػػػػػوى الكبػػػػػػػػػرى التقميديػػػػػػػػػة اأُلخػػػػػػػػػرى مثػػػػػػػػػؿ الواليػػػػػػػػػات المتحػػػػػػػػػدة األمريكيػػػػػػػػػة واالتحػػػػػػػػػاد 
السػػػػػوفيتي, فحاولػػػػػت  دخػػػػػاؿ العػػػػػراؽ فػػػػػي اسػػػػػتراتيجيتها خوفػػػػػًا مػػػػػف لْف تتخػػػػػذو القػػػػػوى المعاديػػػػػة 

االتحػػػػػػاد السػػػػػػوفيتي لتحويمػػػػػػه  لػػػػػػى مرتكػػػػػػٍز لهػػػػػػا بعػػػػػػد لْف الحػػػػػػت فػػػػػػي األُفػػػػػػؽ  لهػػػػػػا, ال سػػػػػػّيما
الحػػػػرب البػػػػاردة  .(ٔ)نشػػػػوب حػػػػرٍب كونيػػػػٍة ثانيػػػػة فػػػػي نهايػػػػة ثالثينيػػػػات القػػػػرف العشػػػػريف مالمػػػػ 

(Cold War هػػػػػو اصػػػػػطالح شػػػػػاع اسػػػػػتخدامه فػػػػػي العالقػػػػػات الدوليػػػػػة لوصػػػػػؼ الصػػػػػراع )
 االتحػػػػػاد السػػػػػوفيتيو  الواليػػػػػات المتحػػػػػدة األمريكيػػػػػةوالتػػػػػوتر والتنػػػػػافس الػػػػػذي كػػػػػاف يوجػػػػػد بػػػػػيف 
, وكػػػػػاف مػػػػػف مظػػػػػاهرو انقسػػػػػاـ لعػػػػػالـ الػػػػػى ٜ٘ٗٔبعػػػػػد انتهػػػػػاء الحػػػػػرب العالميػػػػػة الثانيػػػػػة عػػػػػاـ 
 معسكريف شيوعي يتزعمه االتحاد السوفيتي. 

مت مجموعػػػػػػة العوامػػػػػػؿ الموضػػػػػػوعية فػػػػػػي وضػػػػػػع العػػػػػػالـ عمػػػػػػى لعتػػػػػػاب مرحمػػػػػػٍة لسػػػػػػه
جديػػػػػػػدة, لشػػػػػػػارت معهػػػػػػػا كػػػػػػػؿ الػػػػػػػدالئؿ  لػػػػػػػى قػػػػػػػرب نشػػػػػػػوب ِصػػػػػػػداـٍ مسػػػػػػػّمٍ  بػػػػػػػيف األطػػػػػػػراؼ 



 جملة جامعة االنبار للعلوم االنسانية

 

 (81( اجمللد )3العدد )

 2028 ايلول

 

)ٕٛٗٗ ) 
 

السياسػػػػػػػية  الخريطػػػػػػػةالمتناقضػػػػػػػة فػػػػػػػي دوافعهػػػػػػػا ومصػػػػػػػالحها واسػػػػػػػتراتيجياتها إلعػػػػػػػادة ترتيػػػػػػػب 
نَّمػػػػػػا عمَّقهػػػػػػا لتسػػػػػػويات مػػػػػػا بعػػػػػػد الحػػػػػػرب العالميػػػػػػة اأُلولػػػػػػى التػػػػػػي لػػػػػػـ تُنػػػػػػِه لسػػػػػػ باب قيامهػػػػػػا, واع

بشػػػػكٍؿ لخطػػػػر, األمػػػػر الػػػػذي جعػػػػؿ المػػػػدة مػػػػا بػػػػيف الحػػػػربيف عبػػػػارة عػػػػف هدنػػػػة م قتػػػػة التقطػػػػت 
فيهػػػػا األطػػػػراؼ المنهِزمػػػػة فػػػػي الحػػػػرب العالميػػػػة اأُلولػػػػى لنفاسػػػػها لتخػػػػوض غمػػػػار حػػػػرٍب ثانيػػػػٍة 

 .(ٕ)ُعِرفت تاريخيًا بػالحرب العالمية الثانية
األمريكيػػػػػة ُقبيػػػػػؿ نشػػػػػوب الحػػػػػرب العالميػػػػػة الثانيػػػػػة كانػػػػػت مصػػػػػال  الواليػػػػػات المتحػػػػػدة 

فػػػػػػػي منطقػػػػػػػة الخمػػػػػػػيخ العربػػػػػػػي بعاّمػػػػػػػة وفػػػػػػػي العػػػػػػػراؽ بخاّصػػػػػػػة, مصػػػػػػػال  اقتصػػػػػػػادية, وكػػػػػػػاف 
الوجػػػػػود الػػػػػذي يتسػػػػػع نطاقػػػػػه بسػػػػػرعة لشػػػػػركات الػػػػػنفط األمريكيػػػػػة فػػػػػي المنطقػػػػػة يمثػػػػػؿ مصػػػػػال  

ٍر لمػػػػػنفط فػػػػػي تجاريػػػػػة صػػػػػرفة, ألفَّ الواليػػػػػات المتحػػػػػدة األمريكيػػػػػة ظمّػػػػػت لكبػػػػػر منػػػػػِتٍخ وُمصػػػػػد
العػػػػالـ, فقػػػػد كػػػػاف الػػػػنفط الػػػػذي تضػػػػّخه الشػػػػركات األمريكيػػػػة مػػػػف الخمػػػػيخ يتػػػػدّفؽ  لػػػػى لسػػػػواؽ 

 .(ٖ)ما وراء البحار ولـ يكف يتجه عائدًا  لى داخؿ الواليات المتحدة األمريكية
هػػػػػػػػة ضػػػػػػػػد الشػػػػػػػػرؽ  ػػػػػػػػرة لػػػػػػػػدوؿ المحػػػػػػػػور التػػػػػػػػي كانػػػػػػػػت موجَّ لعاقػػػػػػػػت التهديػػػػػػػػدات المبكا

الخمػػػػػيخ العربػػػػػي رغػػػػػـ لهميػػػػػة الػػػػػنفط فػػػػػي مواصػػػػػمة الحػػػػػرب, ة فػػػػػي يػػػػػاألوسػػػػػط الصػػػػػناعة النفط
برميػػػػػػػػؿ ُقبيػػػػػػػػؿ الحػػػػػػػػرب العالميػػػػػػػػة  6ٖٙٗ6ٕٖٓٓٓفػػػػػػػػانخفض اإلنتػػػػػػػػاج السػػػػػػػػنوي لمػػػػػػػػنفط مػػػػػػػػف 

برميػػػػؿ فػػػػي السػػػػنة الثانيػػػػة مػػػػف الحػػػػرب, قبػػػػؿ لْف يرتفػػػػع فيمػػػػا بعػػػػد  6ٕٙ٘6ٓٓٓٔالثانيػػػػة  لػػػػى 
ػػػػػػػا جعػػػػػػػؿ العػػػػػػػراؽ ٜٗٗٔ -ٖٜٗٔعػػػػػػػاـ برميػػػػػػػؿ فػػػػػػػي  6ٕٕٔ6ٖٓٓٓ لػػػػػػػى  بعػػػػػػػد , يػػػػػػػدرؾ, ممَّ

االنخفػػػػػػاض فػػػػػػي  نتػػػػػػاج الػػػػػػنفط فػػػػػػي المنػػػػػػاطؽ الواقعػػػػػػة تحػػػػػػت سػػػػػػيطرة بريطانيػػػػػػا, بػػػػػػ فَّ سػػػػػػرعة 
التطػػػػػػػور األمريكػػػػػػػي تتجػػػػػػػاوز بكثيػػػػػػػر سػػػػػػػرعة التطػػػػػػػور البريطػػػػػػػاني وباإلمكػػػػػػػاف االسػػػػػػػتفادة مػػػػػػػف 

كمػػػػػػا كػػػػػاف هنػػػػػاؾ منػػػػػػافس  .(ٗ)الشػػػػػركات األمريكيػػػػػة فػػػػػي تطػػػػػػوير الصػػػػػناعة النفطيػػػػػة العراقيػػػػػة
  (.ٖ)في العراؽ يتثمؿ باالتحاد السوفيتي  ةمواليات المتحدة األمريكياخر ل

ونظػػػػػرًا ألهميػػػػػة الػػػػػنفط العراقػػػػػي, فقػػػػػد ورد هػػػػػذا الموضػػػػػوع تقريبػػػػػًا فػػػػػي جميػػػػػع التقػػػػػارير 
التػػػػي كانػػػػت ترسػػػػمها المفوضػػػػية الممكيػػػػة األمريكيػػػػة فػػػػي بغػػػػداد  لػػػػى واشػػػػنطف فػػػػي هػػػػذو المػػػػدة, 

ـّ المسػػػػ وليف األمػػػػريكييف لكثػػػػر مػػػػف لي موضػػػػوٍع  خػػػػر  مػػػػف الموضػػػػوعات فقػػػػد كػػػػاف الػػػػنفط يهػػػػ
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, كمػػػػػػػػػػا لشػػػػػػػػػػار  لػػػػػػػػػػى ذلػػػػػػػػػػؾ بػػػػػػػػػػوؿ نابنشػػػػػػػػػػو (٘)التػػػػػػػػػػي لولتهػػػػػػػػػػا اإلدارة األمريكيػػػػػػػػػػة اهتمامهػػػػػػػػػػا
(P.Knabenshue.الوزير األمريكي المفّوض في العراؽ ) 

اسػػػػػػػتدعت المصػػػػػػػال  النفطيػػػػػػػة األمريكيػػػػػػػة فػػػػػػػي العػػػػػػػراؽ اهتمامػػػػػػػًا لكبػػػػػػػر مػػػػػػػف جانػػػػػػػب 
ذلػػػػػػػػؾ مػػػػػػػػنهـ التنسػػػػػػػػيؽ مػػػػػػػػع اإلدارة األمريكيػػػػػػػػة بالعالقػػػػػػػػات القائمػػػػػػػػة مػػػػػػػػع العػػػػػػػػراؽ, واسػػػػػػػػتمـز 

ف مػػػػػػػع الشػػػػػػػركات األمريكيػػػػػػػة فػػػػػػػي يف كانتػػػػػػػا مشػػػػػػػتركتيالحكػػػػػػػومتيف البريطانيػػػػػػػة والفرنسػػػػػػػية المتػػػػػػػ
شػػػػػػػػػركة نفػػػػػػػػػط العػػػػػػػػػراؽ, وكػػػػػػػػػاف مػػػػػػػػػف نتػػػػػػػػػائخ ذلػػػػػػػػػؾ لْف تقّمصػػػػػػػػػت نسػػػػػػػػػبة الشػػػػػػػػػركات النفطيػػػػػػػػػة 

فػػػػػاكوـ األمريكيػػػػػة ألنَّػػػػػه يضػػػػػّر  -األمريكيػػػػػة, األمػػػػػر الػػػػػذي اعترضػػػػػت عميػػػػػه شػػػػػركة سػػػػػاكوني
ميػػػػػػػه شػػػػػػػركة سػػػػػػػتاندر لويػػػػػػػؿ لوؼ نيوجرسػػػػػػػي, وطالبػػػػػػػت الشػػػػػػػركات بهػػػػػػػا, كمػػػػػػػا اعترضػػػػػػػت ع

معالجػػػػػػػػػة الموضػػػػػػػػػوع بشػػػػػػػػػكٍؿ وّدي وبمػػػػػػػػػا يضػػػػػػػػػمف مصػػػػػػػػػال  الشػػػػػػػػػركتيف األمػػػػػػػػػريكيتيف, ولدى 
ـ وانضػػػػػماـ  يطاليػػػػػا الفاشػػػػػية  لػػػػػى جانػػػػػب للمانيػػػػػا ٜٓٗٔاحػػػػػتالؿ للمانيػػػػػا النازيػػػػػة لفرنسػػػػػا عػػػػػاـ 

,  لػػػػػى عوامػػػػػؿ (ٖ)مػػػػػاففػػػػػي الحػػػػػرب, ووقػػػػػوع سػػػػػوريا ولبنػػػػػاف تحػػػػػت حكومػػػػػة فيشػػػػػي المواليػػػػػة ل ل
لساسػػػػػية دفعػػػػػت فرنسػػػػػا لمطمػػػػػب مػػػػػف المسػػػػػاهميف األمريكػػػػػاف فػػػػػي شػػػػػركة نفػػػػػط العػػػػػراؽ تػػػػػدبير 
ولخػػػػػػػػذ حصػػػػػػػػة الشػػػػػػػػركات الفرنسػػػػػػػػية فيهػػػػػػػػا م قتػػػػػػػػًا لحػػػػػػػػيف تغييػػػػػػػػر الموقػػػػػػػػؼ الػػػػػػػػدولي لصػػػػػػػػال  

 .(ٗ)الحمفاء
السػػػػػػػيما موقػػػػػػػؼ اليابػػػػػػػاف وضػػػػػػػرب  دفػػػػػػػع مجػػػػػػػرى لحػػػػػػػداث الحػػػػػػػرب العالميػػػػػػػة الثانيػػػػػػػة

األمريكيػػػػػة  لػػػػػى ممارسػػػػػة دوٍر لكبػػػػػر فػػػػػي شػػػػػ وف الخمػػػػػيخ العربػػػػػي  الواليػػػػػات المتحػػػػػدةمصػػػػػال  
بعػػػػػد لْف َضػػػػػػُعَؼ المركػػػػػػز االسػػػػػتراتيجي البريطػػػػػػاني فػػػػػػي المنطقػػػػػة واضػػػػػػطرها لالعتمػػػػػػاد عمػػػػػػى 
ػػػػػػػػػػػا لدى  لػػػػػػػػػػػى تعميػػػػػػػػػػػؽ القمػػػػػػػػػػػؽ  الواليػػػػػػػػػػػات المتحػػػػػػػػػػػدة األمريكيػػػػػػػػػػػة واالتحػػػػػػػػػػػاد السػػػػػػػػػػػوفيتي, ممَّ

خصوصػػػػػػًا, ودفػػػػػػع اإلدارة  االسػػػػػػتراتيجي األمريكػػػػػػي, ولمػػػػػػف المنطقػػػػػػة عمومػػػػػػًا, ولمػػػػػػف العػػػػػػراؽ
 .(ٙ)األمريكية  لى  يالء عالقاتها مع هذا البمد اهتمامًا لكبر ولبعد
بػػػػػػ فَّ الحكومػػػػػػة  االدارة االمريكيػػػػػػةجػػػػػػاء القمػػػػػػؽ األمريكػػػػػػي مػػػػػػف العػػػػػػراؽ بسػػػػػػبب  دراؾ 

العراقيػػػػػػػة والػػػػػػػرلي العػػػػػػػاـ العراقػػػػػػػي سػػػػػػػينتقدوف الشػػػػػػػركات النفطيػػػػػػػة األجنبيػػػػػػػة بسػػػػػػػبب تصػػػػػػػديرها 
وغيػػػػػر مسػػػػػتقر, وانعكػػػػػاس ذلػػػػػؾ سػػػػػمبيًا عمػػػػػى العائػػػػػدات الماليػػػػػة التػػػػػي لمػػػػػنفط بشػػػػػكٍؿ متذبػػػػػذب 
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تسػػػػػػتممها الحكومػػػػػػة العراقيػػػػػػة رغػػػػػػـ لفَّ  نتاجيػػػػػػة اجبػػػػػػار العراقيػػػػػػة عاليػػػػػػة وكمفػػػػػػة  نتاجهػػػػػػا لوطػػػػػػ  
قياسػػػػًا بمثيالتهػػػػا فػػػػي األقطػػػػار الخميجيػػػػة المجػػػػاورة مثػػػػؿ المممكػػػػة العربيػػػػة السػػػػعودية والكويػػػػت 

يػػػػػراف ة لفَّ تالعػػػػػب الشػػػػػركات األجنبيػػػػػة بمػػػػػا فيهػػػػػا األمريكيػػػػػة الحكومػػػػػة العراقيػػػػػ وت كػػػػػدت, (ٚ)واع
 .(ٛ)لمٌر مقصود منها لكي ال يتطور االقتصاد العراقي, ويبقى تحت الهيمنة األجنبية

لدى تراجػػػػع عائػػػػدات الػػػػنفط العراقػػػػي  لػػػػى ازديػػػػاد شػػػػعور العػػػػداء ضػػػػد شػػػػركات الػػػػنفط 
نػػػػاقص العوائػػػػد الماليػػػػة األجنبيػػػػة, واعتقػػػػد العراقيػػػػوف لفَّ هػػػػذو الشػػػػركات هػػػػي المسػػػػ ولة عػػػػف ت

وعػػػػػػدـ تمككػػػػػػف الحكومػػػػػػات العراقيػػػػػػة مػػػػػػف تطبيػػػػػػؽ بعػػػػػػض خططهػػػػػػا االقتصػػػػػػادية مثػػػػػػؿ الخطػػػػػػة 
ـ, لكنهػػػػػػػا ٕٜٗٔـ حتػػػػػػػى ٜٖٜٔالرباعيػػػػػػػة التػػػػػػػي كػػػػػػػاف مقػػػػػػػررًا لهػػػػػػػا لْف تسػػػػػػػتمر لممػػػػػػػدة مػػػػػػػف 

تعثّػػػػػػػػرت بسػػػػػػػػبب االضػػػػػػػػطرار  لػػػػػػػػى تطبيػػػػػػػػؽ ميزانيػػػػػػػػات سػػػػػػػػنوية خاصػػػػػػػػة بػػػػػػػػالتجهيزات لممػػػػػػػػواد 
و الميزانيػػػػػات السػػػػػنوية ُترصػػػػػد لهػػػػػا مبػػػػػال  تتنػػػػػاقص مػػػػػف سػػػػػنٍة والسػػػػػمع الضػػػػػرورية, وظمّػػػػػت هػػػػػذ
مػػػا كػػػاف يػػػرد لمحكومػػػة العراقيػػػة مػػػف عوائػػػد نفطيػػػة فقػػػط لػػػـ  وفػػػؽأُلخػػػرى ألنَّهػػػا كانػػػت توضػػػع 

 وثمانمائػػػػػة وسػػػػػتة عشػػػػػر تكػػػػػف تكفػػػػػي لتطػػػػػوير وسػػػػػّد متطمبػػػػػات الحيػػػػػاة لحػػػػػوالي لربعػػػػػة ماليػػػػػيف
 .(ٜ)ٜ٘ٗٔالقوى العامة العراقية عاـ  عراقي حسب تخمينات

لدركػػػػػػػػت الواليػػػػػػػػات المتحػػػػػػػػدة األمريكيػػػػػػػػة لفَّ العائػػػػػػػػدات النفطيػػػػػػػػة لمعػػػػػػػػراؽ سػػػػػػػػتتناقص 
لكثػػػػػػػر فػػػػػػػ كثر مػػػػػػػع تطػػػػػػػور مجريػػػػػػػات الحػػػػػػػرب وسػػػػػػػيزداد شػػػػػػػعور العػػػػػػػداء لمشػػػػػػػركات النفطيػػػػػػػة 

ـ بجانػػػػػب للمانيػػػػػا  لػػػػػى ٜٓٗٔاألجنبيػػػػػة, وبالفعػػػػػؿ لدى دخػػػػػوؿ  يطاليػػػػػا الحػػػػػرب فػػػػػي حزيػػػػػراف 
قكػػػػػؼ ضػػػػػّل الػػػػػنفط  لػػػػػى طػػػػػرابمس بصػػػػػورٍة  غػػػػػالؽ البحػػػػػر المتوسػػػػػط بوجػػػػػه سػػػػػفف الحمفػػػػػاء وتو 

كميػػػػػة بعػػػػػد وقػػػػػوع سػػػػػوريا ولبنػػػػػاف تحػػػػػت سػػػػػيطرة دوؿ المحػػػػػور, فػػػػػ دى ذلػػػػػؾ  لػػػػػى هبػػػػػوط  نتػػػػػاج 
, برميػػػػؿ لػػػػى مميػػػػوف ونصػػػػؼ مميػػػػوف  برميػػػػؿالعػػػػراؽ مػػػػف الػػػػنفط مػػػػف مميػػػػونيف ونصػػػػؼ مميػػػػوف 

فتناقصػػػػػػػػت مػػػػػػػػوارد الخزينػػػػػػػػة العراقيػػػػػػػػة, وانعكػػػػػػػػس ذلػػػػػػػػؾ سػػػػػػػػمبًا عمػػػػػػػػى عالقػػػػػػػػات العػػػػػػػػراؽ مػػػػػػػػع 
 .(ٓٔ)النفطية ومنها الشركات النفطية األمريكيةالشركات 

حاولػػػػػت الحكومػػػػػة البريطانيػػػػػػة تحويػػػػػؿ مشػػػػػػاعر العػػػػػداء ضػػػػػد شػػػػػػركاتها النفطيػػػػػة مػػػػػػف 
قبػػػػػػػؿ الػػػػػػػرلي العػػػػػػػاـ العراقػػػػػػػي  لػػػػػػػى عػػػػػػػداء لمواليػػػػػػػات المتحػػػػػػػدة األمريكيػػػػػػػة عنػػػػػػػدما لبمغػػػػػػػت وزارة 
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-ٜٖٜٔ( )B. Newtonالخارجيػػػػػػػة البريطانيػػػػػػػة سػػػػػػػفيرها فػػػػػػػي العػػػػػػػراؽ بػػػػػػػػازؿ نيػػػػػػػوتف )
روؼ الحػػػػػػػػرب ال تسػػػػػػػػم  لمحكومػػػػػػػػة البريطانيػػػػػػػػة بالموافقػػػػػػػػة عمػػػػػػػػى زيػػػػػػػػادة ظػػػػػػػػـ( بػػػػػػػػ فَّ ٜٔٗٔ

رلسػػػػػػماؿ شػػػػػػركة نفػػػػػػط البصػػػػػػرة لكػػػػػػي تػػػػػػتمكف مػػػػػػف شػػػػػػراء المعػػػػػػدات ولجهػػػػػػزة الحفػػػػػػر ومواصػػػػػػمة 
لعمػػػػاؿ التحػػػػراي, كمػػػػا لنَّهػػػػا ال تسػػػػتطيع تحويػػػػؿ الػػػػدوالرات الالزمػػػػة لشػػػػراء هػػػػذو المعػػػػدات مػػػػف 

 .(ٕٔ)ال تبيعها  الَّ بعد تسديد قيمتها  ليهـ نقداً التي  (ٔٔ)الواليات المتحدة األمريكية
القػػػػػومييف العػػػػػراقييف, ورغبػػػػػة الضػػػػػباط دفػػػػػع الشػػػػػعور المعػػػػػادي لمبريطػػػػػانييف مػػػػػف قبػػػػػؿ 

فػػػػػػػي السػػػػػػػعي لالتصػػػػػػػاؿ بػػػػػػػدوؿ المحػػػػػػػور  حصوصػػػػػػػًا نػػػػػػػوري السػػػػػػػعيد عػػػػػػػدٍد مػػػػػػػف السياسػػػػػػػييف
الؿ , ورغبػػػػػتهـ بػػػػػإح(ٖٔ)والحصػػػػػوؿ عمػػػػػى ت ييػػػػػدها لتػػػػػ ميف اسػػػػػتقالؿ العػػػػػرب وتحقيػػػػػؽ وحػػػػػدتهـ

ـ محػػػػػػؿ شػػػػػػركة نفػػػػػػط العػػػػػػراؽ, ومػػػػػػنحهـ امتيػػػػػػازات نفطيػػػػػػة ٜٓٗٔاأللمػػػػػػاف واإليطػػػػػػالييف سػػػػػػنة 
بػػػػػداًل مػػػػػف الشػػػػػركات البريطانيػػػػػة والفرنسػػػػػية واألمريكيػػػػػة,  لػػػػػى تػػػػػدهور العالقػػػػػات بػػػػػيف بريطانيػػػػػا 

ليػػػػػػػػػػػار  ٜٕ-ـٜٔٗٔنيسػػػػػػػػػػػاف  ٓٔوحكومػػػػػػػػػػػة رشػػػػػػػػػػػيد عػػػػػػػػػػػالي الكيالنػػػػػػػػػػػي )الػػػػػػػػػػػوزارة الرابعػػػػػػػػػػػة: 
ـ التػػػػػػػػي اسػػػػػػػػتهدفت  خػػػػػػػػراج العػػػػػػػػراؽ مػػػػػػػػف دائػػػػػػػػرة ٜٔٗٔـ( وحػػػػػػػػدوث انتفاضػػػػػػػػة ليػػػػػػػػار ٜٔٗٔ

, األمػػػػػر (ٗٔ)النفػػػػػوذ البريطػػػػػاني ومنػػػػػع الحمفػػػػػاء مػػػػػف اتخػػػػػاذ العػػػػػراؽ مرتكػػػػػزًا ضػػػػػد دوؿ المحػػػػػور
الػػػػػػذي لدى  لػػػػػػى الِصػػػػػػداـ العسػػػػػػكري بػػػػػػيف حكومػػػػػػة )الػػػػػػدفاع الػػػػػػوطني( برئاسػػػػػػة رشػػػػػػيد عػػػػػػالي 

ة , فوقفػػػػػػػػػػت الواليػػػػػػػػػػات المتحػػػػػػػػػػد(٘ٔ)ـٜٔٗٔليػػػػػػػػػػار  ٕالكيالنػػػػػػػػػػي والقػػػػػػػػػػوات البريطانيػػػػػػػػػػة فػػػػػػػػػػي 
األمريكيػػػػػػة  لػػػػػػى جانػػػػػػػب بريطانيػػػػػػا لضػػػػػػماف مصػػػػػػػالحها فػػػػػػي العػػػػػػراؽ ومنػػػػػػػع األخيػػػػػػر مػػػػػػػف لْف 

 .(ٙٔ)يصب  في صؼ دوؿ المحور
حاولػػػػػت الواليػػػػػات المتحػػػػػدة األمريكيػػػػػة التػػػػػدخؿ كوسػػػػػيٍط لحػػػػػؿ الخػػػػػالؼ بػػػػػيف حكومػػػػػة 
رشػػػػػيد عػػػػػالي الكيالنػػػػػي وبريطانيػػػػػا قبػػػػػؿ لْف تصػػػػػؿ األحػػػػػداث  لػػػػػى الِصػػػػػداـ العسػػػػػكري المسػػػػػّم  

بالغػػػػػػه بػػػػػػ فَّ عػػػػػػدـ ف كمفػػػػػػت وزيرهػػػػػػا المفػػػػػػّوض فػػػػػػي بغػػػػػػداد بػػػػػػوؿ نابنشػػػػػػو بمقابمػػػػػػة الكيالنػػػػػػي واع
تعاونػػػػه مػػػػع الحكومػػػػة البريطانيػػػػة سػػػػُيحِدث لثػػػػرًا سػػػػيئًا لػػػػدى الحكومػػػػة األمريكيػػػػة التػػػػي لػػػػـ يكػػػػف 
بإمكانهػػػػػػا, بػػػػػػ ي حػػػػػػاٍؿ مػػػػػػف األحػػػػػػواؿ التفػػػػػػريط بعالقتهػػػػػػا مػػػػػػع حميفتهػػػػػػا فػػػػػػي الحػػػػػػرب العالميػػػػػػة 
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الػػػػػذي كانػػػػػت اإلدارة األمريكيػػػػػة تعػػػػػدهـ  صػػػػػورة  ٜٔٗٔليػػػػػار فاضػػػػػة الثانيػػػػػة لصػػػػػال  قػػػػػادة انت
 .(ٛٔ)األلماني كما كاف يصفهـ السفير األمريكي نابنشو (ٚٔ)ستابو جُلخرى لم

الواليػػػػػػات المتحػػػػػػدة األمريكيػػػػػػة لفَّ انتصػػػػػػار حكومػػػػػػة الػػػػػػدفاع الػػػػػػوطني عمػػػػػػى  تلدركػػػػػػ
مبًا عمػػػػػى البريطػػػػػانييف سػػػػػي دي  لػػػػػى تػػػػػدمير خطػػػػػط الحمفػػػػػاء فػػػػػي العػػػػػراؽ وسػػػػػينعكس ذلػػػػػؾ سػػػػػ

, ال سػػػػػػّيما لفَّ الحكومػػػػػػة العراقيػػػػػػة بػػػػػػادرت بعػػػػػػد قيػػػػػػاـ انتفاضػػػػػػة ليػػػػػػار العػػػػػػراؽمصػػػػػػالحهـ فػػػػػػي 
ـ  لػػػػػػػػى السػػػػػػػػيطرة عمػػػػػػػػى جميػػػػػػػػع  بػػػػػػػػار الػػػػػػػػنفط تمهيػػػػػػػػدًا إللغػػػػػػػػاء االمتيػػػػػػػػازات النفطيػػػػػػػػة ٜٔٗٔ

األجنبيػػػػػػة ومػػػػػػن  هػػػػػػذو االمتيػػػػػػازات بعػػػػػػد  لغائهػػػػػػا  لػػػػػػى األلمػػػػػػاف,  الَّ لفَّ األخيػػػػػػريف لػػػػػػـ يكونػػػػػػوا 
االمتيػػػػازات فػػػػي هػػػػذو المػػػػدة ألنَّهػػػػـ كػػػػانوا واثقػػػػيف مػػػػف لفَّ بريطانيػػػػا لػػػػف تتػػػػرؾ  راغبػػػػيف فػػػػي لخػػػػذ

 .(ٜٔ)النفط لدوؿ المحور  الَّ بعد تدمير  بارو وم سساته تدميرًا شامالً 
بػػػػػذؿ الػػػػػوزير األمريكػػػػػي المفػػػػػّوض فػػػػػي بغػػػػػداد نابنشػػػػػو جهػػػػػودًا كبيػػػػػرة لثنػػػػػاء انتفاضػػػػػة 

ي كانػػػػػت تشػػػػػهدها السػػػػػاحة العراقيػػػػػة ينقػػػػػؿ التطػػػػػورات السياسػػػػػية التػػػػػ ـ, فقػػػػػد كػػػػػافٜٔٗٔليػػػػػار 
لواًل بػػػػ وؿ عبػػػػر التقػػػػارير التػػػػي كػػػػاف يرسػػػػمها  لػػػػى وزارة الخارجيػػػػة األمريكيػػػػة, ولػػػػـ يتػػػػردد عػػػػف 
نقػػػػػػػػؿ جميػػػػػػػػع الرعايػػػػػػػػا األمػػػػػػػػريكييف مػػػػػػػػف النسػػػػػػػػاء واألطفػػػػػػػػاؿ  لػػػػػػػػى خػػػػػػػػارج بغػػػػػػػػداد, ولسػػػػػػػػهمت 

بػػػػػػٜٔٗٔالمفوضػػػػػية األمريكيػػػػػة فػػػػػػي احتضػػػػػاف العناصػػػػػػر المعاديػػػػػة النتفاضػػػػػػة ليػػػػػار  ت ـ, فهرَّ
 لػػػػػػى قاعػػػػػػدة الحبانيػػػػػػة بصػػػػػػحبة نابنشػػػػػػو فػػػػػػي سػػػػػػيارته, ليسػػػػػػتقؿ طػػػػػػائرة  (ٕٓ)الوصػػػػػػي عبداإللػػػػػػه

بريطانيػػػػػػة مػػػػػػف هنػػػػػػاؾ  لػػػػػػى البصػػػػػػرة ليسػػػػػػتقّر فػػػػػػي بارجػػػػػػة  نكميزيػػػػػػة كانػػػػػػت راسػػػػػػيًة فػػػػػػي شػػػػػػّط 
العػػػػػرب, كمػػػػػا احتضػػػػػنت المفوضػػػػػية األمريكيػػػػػة عػػػػػددًا مػػػػػف اليهػػػػػود الػػػػػذيف التجػػػػػ وا  ليهػػػػػا  بػػػػػاف 

المفوضػػػػػية األمريكيػػػػػة عػػػػػف اسػػػػػتغالؿ الماكنػػػػػة اإلعالميػػػػػة  , ولػػػػػـ تتػػػػػردد(ٕٔ)لحػػػػػداث االنتفاضػػػػػة
حبػػػػػػػاط معنويػػػػػػػات  لهػػػػػػػا فػػػػػػػي تهيئػػػػػػػة الػػػػػػػرلي العػػػػػػػاـ العراقػػػػػػػي ضػػػػػػػد حكومػػػػػػػة الػػػػػػػدفاع الػػػػػػػوطني واع
العػػػػراقييف مػػػػف خػػػػالؿ ت كيػػػػدها عمػػػػى عػػػػدـ قػػػػدرة هػػػػذو الحكومػػػػة فػػػػي مواجهػػػػة القػػػػدرة العسػػػػكرية 

بجانبػػػػػػػػه ضػػػػػػػػد البريطانيػػػػػػػػة, ودعمػػػػػػػػت الوصػػػػػػػػي عبداإللػػػػػػػػه ودعػػػػػػػػت العػػػػػػػػراقييف  لػػػػػػػػى الوقػػػػػػػػوؼ 
, ولوعػػػػػػزت الػػػػػػدوائر األمريكيػػػػػػة لصػػػػػػحافتها (ٕٕ)الحكومػػػػػػة  غيػػػػػػر الدسػػػػػػتورية  و غيػػػػػػر الشػػػػػػرعية 

التػػػػػػي عػػػػػػّدت قادتهػػػػػػا بػػػػػػ نَّهـ  ٜٔٗٔليػػػػػػار بػػػػػػ ْف تشػػػػػػّف حممػػػػػػًة صػػػػػػحفية عنيفػػػػػػة ضػػػػػػد انتفاضػػػػػػة 
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مػػػػػرتبطيف بالنازيػػػػػة, ويسػػػػػعوف لمتمهيػػػػػد لممحػػػػػور بالسػػػػػيطرة عمػػػػػى مقػػػػػدَّرات العػػػػػراؽ ضػػػػػد الػػػػػدوؿ 
 .(ٖٕ)مع حرية الشعوب ولنظمتها الحرة الديمقراطيةالحميفة التي تقؼ 

ـ كبيػػػػػػرًا ٜٔٗٔكػػػػػػاف دور الواليػػػػػػات المتحػػػػػػدة األمريكيػػػػػػة فػػػػػػي  فشػػػػػػاؿ انتفاضػػػػػػة ليػػػػػػار 
ممفوضػػػػية األمريكيػػػػة فػػػػي بغػػػػداد, فضػػػػاًل عػػػػف لوواضػػػػحًا مػػػػف خػػػػالؿ تقػػػػدير الوصػػػػي عبداإللػػػػه 

يػػػػػػات المتحػػػػػػدة شػػػػػػكر الحكومػػػػػػة البريطانيػػػػػػة وامتنانهػػػػػػا لمػػػػػػدور الػػػػػػذي قامػػػػػػت بػػػػػػه حميفتهػػػػػػا الوال
فشػػػػػالها مػػػػػف خػػػػػالؿ دعػػػػػـ البريطػػػػػانييف والوقػػػػػوؼ  لػػػػػى  األمريكيػػػػػة فػػػػػي  جهػػػػػاض االنتفاضػػػػػة واع

 اذلػػػػؾ مػػػػف لجػػػػؿ تعزيػػػػز موقفهػػػػ تجػػػػانبهـ, متناسػػػػيف بػػػػ فَّ الواليػػػػات المتحػػػػدة األمريكيػػػػة اسػػػػتغم
فػػػػي العػػػػراؽ سياسػػػػيًا واقتصػػػػاديًا فػػػػي  طػػػػار سياسػػػػٍة عامػػػػٍة ارتبطػػػػت بمصػػػػالحهـ ورغبػػػػتهـ فػػػػي 

ابتػػػػػٍة لهػػػػػػـ فػػػػػي العػػػػػػراؽ حتػػػػػى ولػػػػػػو كػػػػػاف ذلػػػػػػؾ عمػػػػػى حسػػػػػػاب بريطانيػػػػػا التػػػػػػي  يجػػػػػاد مواقػػػػػػع ث
 .(ٕٗ)ـٜٔٗٔ ليارازدادت معاداة الرلي العاـ العراقي لها بعد  جهاضهـ النتفاضة 

لدى فشػػػػػؿ االنتفاضػػػػػة العراقيػػػػػة  لػػػػػى ازديػػػػػاد اهتمػػػػػاـ الػػػػػدوائر المسػػػػػ ولة فػػػػػي الواليػػػػػات 
مصػػػػػػالحهـ فػػػػػػي هػػػػػػذا البمػػػػػػد, ال سػػػػػػّيما  المتحػػػػػػدة األمريكيػػػػػػة بػػػػػػالعراؽ,  ذ لدرؾ األمريكيػػػػػػوف لفَّ 

فػػػػػػي المجػػػػػػاؿ النفطػػػػػػي سػػػػػػتتعزز كثيػػػػػػرًا خػػػػػػالؿ السػػػػػػنوات األخيػػػػػػرة مػػػػػػف الحػػػػػػرب, فضػػػػػػاًل عػػػػػػف 
 ضرورة تعزيزها في مجاالٍت ُلخرى.

لسػػػػػػػهـ الػػػػػػػدور الػػػػػػػذي قامػػػػػػػت بػػػػػػػه الواليػػػػػػػات المتحػػػػػػػدة األمريكيػػػػػػػة فػػػػػػػي دعػػػػػػػـ بريطانيػػػػػػػا 
سػػػػػػػػقاط حكومػػػػػػػػة الػػػػػػػػدفاع ٜٔٗٔلمقضػػػػػػػػاء عمػػػػػػػػى انتفاضػػػػػػػػة ليػػػػػػػػار  الػػػػػػػػوطني فػػػػػػػػي تعزيػػػػػػػػز ـ واع

عالقتهػػػػػػػػػا بػػػػػػػػػالعراؽ ومحاولتهػػػػػػػػػا اسػػػػػػػػػتثمار ذلػػػػػػػػػؾ لصػػػػػػػػػال  شػػػػػػػػػركاتها النفطيػػػػػػػػػة, ال سػػػػػػػػػّيما لفَّ 
ظػػػػػػػػػروؼ الحػػػػػػػػػرب العالميػػػػػػػػػة الثانيػػػػػػػػػة وتطوكراتهػػػػػػػػػا لّدت  لػػػػػػػػػى تنػػػػػػػػػاقص احتياطاتهػػػػػػػػػا النفطيػػػػػػػػػة 
ػػػػا دفعهػػػػا لمبحػػػػث عػػػػف مصػػػػادر نفطيػػػػة بديمػػػػة خػػػػارج لراضػػػػيها, ف خػػػػذت شػػػػركاتها  الداخميػػػػة, ممَّ

, لكػػػػػف (ٕ٘)لػػػػػى تعػػػػػديؿ شػػػػػروط امتيػػػػػاز نفػػػػػط البصػػػػػرة واسػػػػػتثمارو بػػػػػ قرب وقػػػػػتالنفطيػػػػػة تػػػػػدعو  
هػػػػػػذو الرغبػػػػػػة اصػػػػػػطدمت بعػػػػػػدـ رغبػػػػػػة الشػػػػػػػركات البريطانيػػػػػػة فػػػػػػي فسػػػػػػ  المجػػػػػػاؿ لمشػػػػػػػركات 
النفطيػػػػػػػػة األمريكيػػػػػػػػة بالحصػػػػػػػػوؿ عمػػػػػػػػى امتيػػػػػػػػاز نفػػػػػػػػط البصػػػػػػػػرة رغػػػػػػػػـ لفَّ الرغبػػػػػػػػة األمريكيػػػػػػػػة 

 .(ٕٙ)(Kulbenkianكولبنكياف )و حظيت بدعـ الشركة الفرنسية 
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كّمفػػػػػػػػػػت الحكومػػػػػػػػػػة األمريكيػػػػػػػػػػة وزيرهػػػػػػػػػػا المفػػػػػػػػػػّوض فػػػػػػػػػػي بغػػػػػػػػػػداد تومػػػػػػػػػػاس ويمسػػػػػػػػػػوف 
(T.Wilsonالػػػػػػػذي تسػػػػػػػّنـ منصػػػػػػػبه بعػػػػػػػد وفػػػػػػػاة نابنشػػػػػػػو )(ٕٚ)  لتقػػػػػػػديـ مػػػػػػػذكرٍة  لػػػػػػػى الحكومػػػػػػػة

العراقيػػػػػة جػػػػػاء فيهػػػػػا لفَّ اسػػػػػتالـ الحكومػػػػػة العراقيػػػػػة ألقسػػػػػاط اإليجػػػػػار يعنػػػػػي اسػػػػػتمرار العمػػػػػؿ 
طيػػػػػػػة المدعومػػػػػػػة مػػػػػػػف حكومتهػػػػػػػا ترغػػػػػػػب بتعػػػػػػػديؿ باالمتيػػػػػػػاز, ولفَّ المجموعػػػػػػػة األمريكيػػػػػػػة النف

ـ وظػػػػػػػػروؼ الحػػػػػػػػرب العالميػػػػػػػػة الثانيػػػػػػػػة ٜٔٗٔشػػػػػػػػروط االمتيػػػػػػػػاز ألفَّ قيػػػػػػػػاـ انتفاضػػػػػػػػة ليػػػػػػػػار 
لعاقػػػػػت المجموعػػػػػة األمريكيػػػػػة عػػػػػف تنفيػػػػػذ التزاماتهػػػػػا فػػػػػي تنفيػػػػػذ لعمػػػػػاؿ الحفػػػػػر التػػػػػي نّصػػػػػت 

 .(ٕٛ)الحكومة العراقية مع عميها اتفاقية امتيازها الموّقعة 
مػػػػػػػػف جانبهػػػػػػػػا المنػػػػػػػػاورة عمػػػػػػػػى  برئاسػػػػػػػػة نػػػػػػػػوري السػػػػػػػػعيد العراقيػػػػػػػػةحاولػػػػػػػػت الحكومػػػػػػػػة 

حسػػػػػاب تنػػػػػافس الشػػػػػركات النفطيػػػػػة األمريكيػػػػػة مػػػػػع نظيرتهػػػػػا البريطانيػػػػػة حػػػػػوؿ نفػػػػػط البصػػػػػرة, 
كػػػػػػػػػػػػانوف األوؿ  ٜٔ-ـٕٜٗٔتشػػػػػػػػػػػػريف األوؿ  ٛنػػػػػػػػػػػػوري السػػػػػػػػػػػػعيد السػػػػػػػػػػػػابعة ) وزارةف كػػػػػػػػػػػػدت 
فإنَّهػػػػػػا سػػػػػػتعّد  ـ( لنَّهػػػػػػا  ذا لػػػػػػـ تتوصػػػػػػؿ  لػػػػػػى حػػػػػػؿ  لخالفهػػػػػػا مػػػػػػع شػػػػػػركة نفػػػػػػط العػػػػػػراؽٖٜٗٔ

 .(ٜٕ)االمتياز الغياً 
سػػػػػػعت الواليػػػػػػات المتحػػػػػػدة األمريكيػػػػػػة السػػػػػػتغالؿ الخػػػػػػالؼ الػػػػػػذي جػػػػػػرى بػػػػػػيف العػػػػػػراؽ 

, فحاولػػػػػػػػت (ٖٓ)( التػػػػػػػػي ُتعػػػػػػػػدك فرعػػػػػػػػًا لشػػػػػػػػركة نفػػػػػػػػط العػػػػػػػػراؽB.P.Cوشػػػػػػػػركة نفػػػػػػػػط البصػػػػػػػػرة )
اسػػػػتغالؿ الػػػػنفط فػػػػي البصػػػػرة لصػػػػال  شػػػػركاتها, فشػػػػّجعت حكومػػػػة نػػػػوري السػػػػعيد عمػػػػى  لغػػػػاء 

ة البريطانيػػػػػػة ومنحػػػػػػه لمشػػػػػػركات النفطيػػػػػػة األمريكيػػػػػػة,  الَّ لفَّ نػػػػػػوري كالممنػػػػػػوح لمشػػػػػػر االمتيػػػػػػاز 
السػػػػػػػػعيد وجػػػػػػػػد فػػػػػػػػي تػػػػػػػػدخؿ الحكومػػػػػػػػة األمريكيػػػػػػػػة وانػػػػػػػػدفاعها إلزاحػػػػػػػػة شػػػػػػػػركة نفػػػػػػػػط البصػػػػػػػػرة 
البريطانيػػػػػػة فرصػػػػػػًة لمضػػػػػػغط عمػػػػػػى البريطػػػػػػانييف مػػػػػػف لجػػػػػػؿ الحصػػػػػػوؿ عمػػػػػػى قػػػػػػرٍض لو مبمػػػػػػٍ  

ه ئػػػػػػالعتػػػػػػراؼ باسػػػػػػتمرار االمتيػػػػػػاز وعػػػػػػدـ  لغا ضػػػػػػافي  لمعػػػػػػراؽ مقابػػػػػػؿ موافقػػػػػػة األخيػػػػػػر عمػػػػػػى ا
, وفػػػػػػي مقػػػػػػّدمتها شػػػػػػركة )اسػػػػػػتثمار الشػػػػػػرؽ األوسػػػػػػط(, التػػػػػػي (ٖٔ)ومنحػػػػػػه لمشػػػػػػركات األمريكيػػػػػػة

 .(ٕٖ)كانت مساهمًة في شركة نفط العراؽ
دعػػػػػػػػت الشػػػػػػػػركات النفطيػػػػػػػػػة األمريكيػػػػػػػػة اإلدارة فػػػػػػػػػي بالدهػػػػػػػػا مػػػػػػػػػف لجػػػػػػػػؿ التخطػػػػػػػػػيط 

هاتهػػػػػػا نحػػػػػػو العػػػػػػراؽ  ولْف ال يقتصػػػػػػر اهتمامهػػػػػػا عمػػػػػػى القضػػػػػػايا والسػػػػػػعي لكػػػػػػؿ مػػػػػػا يعػػػػػػزز توجك



 جملة جامعة االنبار للعلوم االنسانية

 

 (81( اجمللد )3العدد )

 2028 ايلول

 

)ٕٛ٘ٔ ) 
 

النفطيػػػػػػػػة, رغػػػػػػػػـ لهميتهػػػػػػػػا, وضػػػػػػػػرورة اسػػػػػػػػتغالؿ معػػػػػػػػاداة الػػػػػػػػرلي العػػػػػػػػاـ العراقػػػػػػػػي لبريطانيػػػػػػػػا 
ـ, فطمبػػػػػػت الحكومػػػػػػة األمريكيػػػػػػة ٜٔٗٔوضػػػػػػعؼ مركزهػػػػػػا فػػػػػػي العػػػػػػراؽ بعػػػػػػد انتفاضػػػػػػة ليػػػػػػار 

مػػػػػف مفّوضػػػػػيتها فػػػػػي العػػػػػراؽ موافاتهػػػػػا بمعمومػػػػػاٍت تفصػػػػػيميٍة عػػػػػف مجػػػػػاالت التعامػػػػػؿ التجػػػػػاري 
مكانيػػػػػة االسػػػػػتفادة مػػػػػف هػػػػػذا المجػػػػػاؿ خػػػػػالؿ سػػػػػنوات الحػػػػػرب العالميػػػػػة الثانيػػػػػة ومػػػػػا بعػػػػػدها,  واع
وقيػػػػاـ المفوضػػػػية األمريكيػػػػة برفػػػػع تقػػػػاريٍر دوريػػػػٍة عػػػػف كػػػػؿ مػػػػا يخػػػػّص الجوانػػػػب االقتصػػػػادية 
الموجػػػػػػودة فػػػػػػي العػػػػػػراؽ مثػػػػػػؿ الم سسػػػػػػات المصػػػػػػرفية والمصػػػػػػادر الطبيعيػػػػػػة, ولوضػػػػػػاع النقػػػػػػؿ 

مكانية  قامة م  .(ٖٖ)شاريع اقتصادية لمريكية في العراؽوالمواصالت واع
لػػػػػػـ يكػػػػػػف بإمكػػػػػػاف المفوضػػػػػػية األمريكيػػػػػػة لْف تغػػػػػػّض النظػػػػػػر عػػػػػػف الجانػػػػػػب النفطػػػػػػي, 
فعػػػػادت الشػػػػركات النفطيػػػػة لمطمػػػػب مػػػػف حكومتهػػػػا لمضػػػػغط عمػػػػى حكومػػػػة نػػػػوري السػػػػعيد مػػػػف 
لجػػػػػؿ  لغػػػػػاء االمتيػػػػػاز مػػػػػع شػػػػػركة الػػػػػنفط البريطانيػػػػػة فػػػػػي البصػػػػػرة ومنحهػػػػػا لمشػػػػػركات النفطيػػػػػة 

كيػػػػػػة, وتكميػػػػػػؼ تومػػػػػػاس ويمسػػػػػػوف لمتابعػػػػػػة هػػػػػػذا الموضػػػػػػوع, وبالفعػػػػػػؿ لوضػػػػػػ  ويمسػػػػػػوف األمري
لنػػػػػوري السػػػػػعيد لفَّ العػػػػػراؽ سيخسػػػػػر عائداتػػػػػه  ذا مػػػػػا وقّػػػػػع اتفاقيػػػػػًة مػػػػػع شػػػػػركة نفػػػػػط العػػػػػراؽ, 
ومػػػػػن  شػػػػػركة نفػػػػػط البصػػػػػرة تػػػػػ جياًل غيػػػػػر محػػػػػدد لتنفيػػػػػذ تعهػػػػػداتها المتعماقػػػػػة بػػػػػالحفر وتصػػػػػدير 

 .(ٖٗ)النفط
ر األمريكػػػػػػي المفػػػػػػػّوض تومػػػػػػاس ويمسػػػػػػػوف فػػػػػػي الضػػػػػػػغط لػػػػػػـ تػػػػػػػنج  محػػػػػػاوالت الػػػػػػػوزي

جبػػػػػارو عمػػػػػى تغييػػػػػر موقفػػػػػه مػػػػػف قضػػػػػية امتيػػػػػاز نفػػػػػط البصػػػػػرة ومنحػػػػػه  عمػػػػػى نػػػػػوري السػػػػػعيد واع
لمشػػػػػػركات األمريكيػػػػػػة,  ذ لوضػػػػػػ  السػػػػػػعيد لنَّػػػػػػه رافػػػػػػٌض لتػػػػػػدخؿ الػػػػػػوزير المفػػػػػػّوض األمريكػػػػػػي 

نفطيػػػػػػػػة فػػػػػػػػي مسػػػػػػػػ لٍة تخػػػػػػػػصك الحكومػػػػػػػػة العراقيػػػػػػػػة وشػػػػػػػػركة نفػػػػػػػػط البصػػػػػػػػرة ألفَّ المجموعػػػػػػػػة ال
األمريكيػػػػػػػة ال تمثػػػػػػػؿ سػػػػػػػوى لقّميػػػػػػػة فػػػػػػػي مجمػػػػػػػس  دارة الشػػػػػػػركة, فػػػػػػػ غمؽ بػػػػػػػذلؾ البػػػػػػػاب لمػػػػػػػاـ 
منافسػػػػػة الشػػػػػركات النفطيػػػػػة األمريكيػػػػػة مػػػػػع الشػػػػػركات النفطيػػػػػة البريطانيػػػػػة فػػػػػي موضػػػػػوع نفػػػػػط 

 .(ٖ٘)البصرة
فػػػػػت بريطانيػػػػػا مػػػػػف لْف يػػػػػ دي الضػػػػػغط عمػػػػػى نػػػػػوري السػػػػػعيد مػػػػػف قبػػػػػؿ  بالمقابػػػػػؿ تخوَّ

قفػػػػه لو لْف تػػػػ دي اإلغػػػػراءات التػػػػي لبػػػػدتها الشػػػػركات النفطيػػػػة  لػػػػى األمػػػػريكييف  لػػػػى تغييػػػػر مو 
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الحكومػػػػة العراقيػػػػة  لػػػػى تميػػػػيف توجهاتهػػػػا مػػػػف موقػػػػٍؼ متصػػػػماٍب  لػػػػى موقػػػػٍؼ  خػػػػر يسػػػػتفيد منػػػػه 
( Sklirosف, ف سػػػػػػػرعت شػػػػػػػركة نفػػػػػػػط العػػػػػػػراؽ  لػػػػػػػى  رسػػػػػػػاؿ مػػػػػػػديرها سػػػػػػػكميروس )و األمريكيػػػػػػػ

مػػػػػػف لجػػػػػػؿ اسػػػػػػتثمار نفػػػػػػط  بػػػػػػدل بمفاوضػػػػػػة نػػػػػػوري السػػػػػػعيدفـ, ٖٜٗٔ لػػػػػػى بغػػػػػػداد فػػػػػػي شػػػػػػباط 
البصػػػػػػرة, والحصػػػػػػوؿ عمػػػػػػى االمتيػػػػػػاز النفطػػػػػػي لصػػػػػػال  الشػػػػػػركات النفطيػػػػػػة البريطانيػػػػػػة التػػػػػػي 
هػػػػو مػػػػديرها, فتوّصػػػػؿ فػػػػي الثػػػػاني والعشػػػػريف مػػػػف  ذار فػػػػي زيارتػػػػه الثانيػػػػة لمعاصػػػػمة العراقيػػػػة 
 لػػػػى توقيػػػػع اتفػػػػاقيتيف تتعمػػػػؽ  حػػػػداهما بػػػػنفط البصػػػػرة واأُلخػػػػرى تتعمػػػػؽ بشػػػػركة نفػػػػط الموصػػػػؿ, 

, (ٖٙ)ـ عميهمػػػػػػػاٖٜٗٔفػػػػػػػؽ مجمػػػػػػػس الػػػػػػػوزراء العراقػػػػػػػي فػػػػػػػي التاسػػػػػػػع والعشػػػػػػػريف مػػػػػػػف  ذار ووا
( صػػػػوتًا ٖٙووافػػػػؽ عميهمػػػػا كػػػػذلؾ مجمػػػػس النػػػػواب العراقػػػػي بعػػػػد اثنػػػػي عشػػػػر يومػػػػًا ب غمبيػػػػة )

 .(ٖٚ)( نائبًا حضروا الجمسةٚٙمف مجموع )
مػػػػػػع البريطػػػػػػانييف الحكومػػػػػػة األمريكيػػػػػػة ودفػػػػػػع  (ٖ)لثػػػػػػار توقيػػػػػػع العػػػػػػراؽ هػػػػػػذو االتفاقيػػػػػػة

لػػػػػؾ كػػػػػػؿ  مػػػػػػف حكػػػػػػومتي لنػػػػػػدف وواشػػػػػػنطف لتبػػػػػادؿ الػػػػػػُتهـ حػػػػػػوؿ رغبػػػػػػة كػػػػػػؿ منهمػػػػػػا لمحاولػػػػػػة ذ
احتكػػػػار الػػػػنفط فػػػػي منطقػػػػة الشػػػػرؽ األوسػػػػط بعاّمػػػػة, والعػػػػراؽ بخاّصػػػػة, فضػػػػاًل عػػػػف رغبػػػػة كػػػػؿ 
منهمػػػػا إلزاحػػػػة اأُلخػػػػرى عػػػػف المػػػػوارد النفطيػػػػة العراقيػػػػة رغػػػػـ لنَّهمػػػػا حميفتػػػػاف فػػػػي حػػػػرٍب كونيػػػػٍة 

طػػػػرٍؼ ب نَّػػػػه لػػػػـ يمتػػػػـز بحقػػػػوؽ الطػػػػرؼ اجخػػػػر فػػػػي اسػػػػتغالؿ ضػػػػد دوؿ المحػػػػور, واّدعػػػػى كػػػػؿ 
 .(ٗ)الثروات النفطية لمطرؼ اجخر

دلّػػػػػػؿ التنػػػػػػافس حػػػػػػوؿ نفػػػػػػط العػػػػػػراؽ فػػػػػػي هػػػػػػذو المػػػػػػدة عمػػػػػػى لفَّ الػػػػػػدوؿ الكبػػػػػػرى لػػػػػػيس 
نَّمػػػػػػا هػػػػػػدفها هػػػػػػو ضػػػػػػماف مصػػػػػػالحها النفطيػػػػػػة  لػػػػػػديها صػػػػػػداقًة دائمػػػػػػة مػػػػػػع بعضػػػػػػها الػػػػػػبعض واع

العػػػػػػػػػػػراؽ دوف ليا اعتبػػػػػػػػػػػاٍر لمتطمبػػػػػػػػػػػات التحػػػػػػػػػػػالؼ وتعزيػػػػػػػػػػػز دور شػػػػػػػػػػػركاتها النفطيػػػػػػػػػػػة فػػػػػػػػػػػي 
والعالقػػػػات الدوليػػػػة, األمػػػػر الػػػػذي ي ّكػػػػد لنػػػػا عػػػػدـ وجػػػػود صػػػػداقٍة دائمػػػػٍة لو عػػػػداوٍة بػػػػيف الػػػػدوؿ 
نَّمػػػػػػػػا هنػػػػػػػػاؾ مصػػػػػػػػال  دائمػػػػػػػػة هػػػػػػػػي التػػػػػػػػي ُتحػػػػػػػػراؾ الػػػػػػػػدوؿ وفػػػػػػػػي ضػػػػػػػػوئها تحػػػػػػػػدد الػػػػػػػػػدوؿ  واع

والثقػػػػػػػػػافي وتمحػػػػػػػػػورت العالقػػػػػػػػػات بػػػػػػػػيف البمػػػػػػػػػديف فػػػػػػػػػي المجػػػػػػػػاؿ االقتصػػػػػػػػػادي  اسػػػػػػػػتراتيجياتها.
 والدبموماسي.
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حاولػػػػػت الواليػػػػػات المتحػػػػػدة األمريكيػػػػػة البحػػػػػث عػػػػػف وسػػػػػائؿ ولسػػػػػاليب ُلخػػػػػرى لمػػػػػدخوؿ 
ٍؿ ػػػػػػػػػػعػػػلو لْف يولاػػػػػد ردود ف اػيػػػػػػطانػػريػباثػػػػػارة حفيظػػػػػة ى ػػػػػػػؾ  لػػػػػػػ دي ذلػػػػػػػػراؽ دوف لْف يػػػػػػػػى العػػػػػػػػ ل
 .Franklin D) تػػػػػػػػػمػػف روزفػػػػػػيػػمػػكػػفران يػػػػػػكػػػريػرئيس األمػػػػػػػف الػمػػػػػػػ عػػػدها, فػػػػػػػػػة ضػػػػػػػػميػػحػػم

Roosevelt)(ٖٛ) ر ػيػػػػػػ جػػارة والتػػػػػػػػػػػوف  اإلعػػػػػػػػانػػػة بقػػػػػػػػػؿ ثانيػػػػػػػػػمػػعػػال(ٖٜ) (Lend and 

Lease وعػػػػػػػػدَّ الػػػػػػػػرئيس األمريكػػػػػػػػي  افَّ الػػػػػػػػدفاع عػػػػػػػػف العػػػػػػػػراؽ لمػػػػػػػػر حيػػػػػػػػوي لمػػػػػػػػدفاع عػػػػػػػػف )
الحكومػػػػة العراقيػػػػة إلرسػػػػاؿ برقيػػػػة شػػػػكٍر , األمػػػػر الػػػػذي دفػػػػع (ٓٗ)الواليػػػػات المتحػػػػدة األمريكيػػػػة 

 لػػػػػى الػػػػػرئيس األمريكػػػػػي لنيَّتػػػػػه بإسػػػػػداء المسػػػػػاعدة لمعػػػػػراؽ ال سػػػػػّيما لفَّ األخيػػػػػر كػػػػػاف يعػػػػػاني 
مػػػػف لزمػػػػٍة اقتصػػػػاديٍة خانقػػػػة بسػػػػبب ظػػػػروؼ الحػػػػرب العالميػػػػة الثانيػػػػة وقمّػػػػة عوائػػػػد الصػػػػادرات 

 .(ٔٗ)النفطية
يػػػػػػػٍة مهمػػػػػػػة خػػػػػػػالؿ حصػػػػػػػؿ العػػػػػػػراؽ بموجػػػػػػػب هػػػػػػػذا البرنػػػػػػػامخ عمػػػػػػػى مسػػػػػػػاعداٍت لمريك

ـّ تقػػػػػػديـ المسػػػػػػاعدات الالزمػػػػػػة إلنشػػػػػػاء  السػػػػػػنوات األخيػػػػػػرة مػػػػػػف الحػػػػػػرب العالميػػػػػػة الثانيػػػػػػة, فػػػػػػت
ـ عمػػػػػى مػػػػػا ٖٜٗٔ, كمػػػػػا حصػػػػػؿ العػػػػػراؽ فػػػػػي عػػػػػاـ (ٕٗ)معمػػػػػٍؿ السػػػػػتخراج الزيػػػػػت مػػػػػف البػػػػػذور

دوالرًا مػػػػػػػػػف المنتجػػػػػػػػػات الزراعيػػػػػػػػػة والصػػػػػػػػػناعية األمريكيػػػػػػػػػة, وارتفػػػػػػػػػع  6ٕ٘ٔ6ٕٓٔٚٚقيمتػػػػػػػػػه 
 .(ٖٗ)دوالراً  6ٗٚٓ6ٕٙٚ٘ٓٔتالو ليصؿ  لى ما قيمته  الرقـ في العاـ الذي

بػػػػػدلت المفوضػػػػػية األمريكيػػػػػة فػػػػػي بغػػػػػداد باالتصػػػػػاؿ بعػػػػػدٍد مػػػػػف الصػػػػػحفييف العػػػػػراقييف 
لػػػػػػدفعهـ  لػػػػػػى الكتابػػػػػػة عػػػػػػف دور الواليػػػػػػات المتحػػػػػػدة األمريكيػػػػػػة فػػػػػػي دعػػػػػػـ العػػػػػػراؽ وفػػػػػػؽ مػػػػػػا 

)األخبػػػػػػار( البغداديػػػػػػة لفَّ ُيعػػػػػػَرؼ بػػػػػػػ)اإلعارة والتػػػػػػ جير(, فعمػػػػػػى سػػػػػػبيؿ المثػػػػػػاؿ كتبػػػػػػت جريػػػػػػدة 
شػػػػموؿ العػػػػراؽ بهػػػػذا القػػػػانوف دليػػػػؿ عمػػػػى  مػػػػا تكنػػػػه الحميفػػػػة الكبػػػػرى الواليػػػػات المتحػػػػدة مػػػػف ود  

 .(ٗٗ)صميمي لمشعوب الديمقراطية, والعرب  ووسيمة  ألجؿ تقوية حياة الدولة العراقية 
 العراقيػػػػػة اأُلخػػػػػرى لقػػػػػّؿ حماسػػػػػًا مػػػػػف جريػػػػػدة )األخبػػػػػار(, الصػػػػػحؼولػػػػػـ يكػػػػػف انػػػػػدفاع 

بػػػػػػؿ شػػػػػػهدت الصػػػػػػحافة العراقيػػػػػػة فػػػػػػي هػػػػػػذو المػػػػػػدة اهتمامػػػػػػًا بمػػػػػػا كانػػػػػػت تقػػػػػػوـ بػػػػػػه الواليػػػػػػات 
المتحػػػػػػػػػدة األمريكيػػػػػػػػػة مػػػػػػػػػف دوٍر فػػػػػػػػػي منطقػػػػػػػػػة الشػػػػػػػػػرؽ األوسػػػػػػػػػط, وعػػػػػػػػػزز قػػػػػػػػػانوف )اإلعػػػػػػػػػارة 
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والتػػػػ جير( مػػػػف النفػػػػوذ األمريكػػػػي فػػػػي العػػػػراؽ,  ذ لّدى  لػػػػى زيػػػػادة عػػػػدد األمػػػػريكييف فػػػػي هػػػػذا 
لى توثيؽ العالقات بيف الب  .(٘ٗ)مديفالبمد واع

وعمػػػػػى الصػػػػػعيد الدبموماسػػػػػي ورغبػػػػػًة مػػػػػف الحكومػػػػػة العراقيػػػػػة بتطػػػػػوير عالقاتهػػػػػا مػػػػػع 
 الواليػػػػػػات المتحػػػػػػدة األمريكيػػػػػػة واالسػػػػػػتفادة مػػػػػػف مسػػػػػػاعداتها فػػػػػػي تجػػػػػػاوز األزمػػػػػػة االقتصػػػػػػادية

بالمقابػػػػػؿ فػػػػػي تعزيػػػػػػز  الواليػػػػػات المتحػػػػػػدة األمريكيػػػػػةالتػػػػػي كػػػػػاف يعػػػػػاني منهػػػػػػا العػػػػػراؽ ورغبػػػػػة 
 (ٙٗ), صػػػػػػػدر لمػػػػػػػٌر بتعيػػػػػػػيف عمػػػػػػػي جػػػػػػػودت األيػػػػػػػوبيهػػػػػػػذا البمػػػػػػػد مصػػػػػػػمحها االسػػػػػػػتراتيجية فػػػػػػػي

األيػػػػوبي لوراؽ اعتمػػػػادو  لػػػػى الػػػػرئيس  عمػػػػي جػػػػودت بدرجػػػػة قنصػػػػٍؿ عػػػػاـ فػػػػي واشػػػػنطف, فقػػػػدَّـ
ـ لُيصػػػػػػب  لوؿ قنصػػػػػػٍؿ عراقػػػػػػي فػػػػػػي الواليػػػػػػات المتحػػػػػػدة ٖٜٗٔاألمريكػػػػػػي روزفمػػػػػػت فػػػػػػي ليػػػػػػار 

 .(ٚٗ)األمريكية
وير التعػػػػػاوف بػػػػػيف العػػػػػراؽ ولبػػػػػدى عػػػػػدد مػػػػػف المسػػػػػ وليف العػػػػػراقييف رغبػػػػػتهـ فػػػػػي تطػػػػػ

والواليػػػػات المتحػػػػدة األمريكيػػػػة فػػػػي المجػػػػاالت كافػػػػة, فعمػػػػى سػػػػبيؿ المثػػػػاؿ, لّكػػػػد عمػػػػي جػػػػودت 
األيػػػػػوبي, بعػػػػػد تسػػػػػّنمه منصػػػػػبه فػػػػػي واشػػػػػنطف,   فَّ الػػػػػروابط بػػػػػيف العػػػػػرب والواليػػػػػات المتحػػػػػدة 
األمريكيػػػػػػػة كثيػػػػػػػرة, ومتعػػػػػػػددة... وسػػػػػػػيكوف هّمػػػػػػػي دومػػػػػػػًا السػػػػػػػعي لتقويػػػػػػػة العالقػػػػػػػات الوثيقػػػػػػػة 

والحقيقػػػػػػػة كانػػػػػػػت  .(ٛٗ)الموجػػػػػػػودة منػػػػػػػذ سػػػػػػػنيف عديػػػػػػػدة بػػػػػػػيف الشػػػػػػػعبيف  العراقػػػػػػػي واألمريكػػػػػػػي  
 العالقة رسمية بيف الحكومتيف وليس بيف الشعبيف.

بالعالقػػػػػػػػة الدبموماسػػػػػػػػية مػػػػػػػػع  (ٜٗ)وزيػػػػػػػػر الخارجيػػػػػػػػة العراقػػػػػػػػي لرشػػػػػػػػد العمػػػػػػػػري رحػػػػػػػػب
ت المتحػػػػػدة عمػػػػػى ضػػػػػرورة تعزيػػػػػز العالقػػػػػات بػػػػػيف الواليػػػػػام كػػػػػدًا  الواليػػػػػات المتحػػػػػدة األمريكيػػػػػة

األمريكيػػػػة والعػػػػراؽ, وعبَّػػػػر عػػػػف رغبتػػػػػه فػػػػي تطػػػػوير التعػػػػاوف بػػػػػيف البمػػػػديف, فقػػػػد لّكػػػػد لمػػػػػوزير 
( لفَّ الحكومػػػػة العراقيػػػػة L. Hendersonاألمريكػػػػي المفػػػػّوض فػػػػي بغػػػػداد لػػػػوي هندرسػػػػوف )

ومػػػػػػة األمريكيػػػػػػة بػػػػػػنفس مسػػػػػػتوى عالقػػػػػػات العػػػػػػراؽ مػػػػػػع كتطمػػػػػػ  لْف تكػػػػػػوف عالقاتهػػػػػػا مػػػػػػع الح
ى هػػػػػذو العالقػػػػػات عمػػػػػى لسػػػػػاس المصػػػػػال  المتبادلػػػػػة, والرغبػػػػػة العراقيػػػػػة فػػػػػي بريطانيػػػػػا ولْف تُبنػػػػػ

االسػػػػػػػػتفادة مػػػػػػػػف الشػػػػػػػػركات الصػػػػػػػػناعية األمريكيػػػػػػػػة وخبراتهػػػػػػػػا العاليػػػػػػػػة, ودعػػػػػػػػا العمػػػػػػػػري  لػػػػػػػػى 
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 توثيػػػػػػػػؽ العالقػػػػػػػػات بينهمػػػػػػػػا  ألفَّ فػػػػػػػػي ذلػػػػػػػػؾ  ضػػػػػػػػرورة ماسػػػػػػػػة لتحقيػػػػػػػػؽ التقػػػػػػػػدـ االجتمػػػػػػػػاعي 
 .(ٓ٘)والثقافي واالقتصادي في المنطقة 

ألهميػػػػػػة العالقػػػػػػات الدبموماسػػػػػػية بػػػػػػيف العػػػػػػراؽ والواليػػػػػػات المتحػػػػػػدة األمريكيػػػػػػة, ونظػػػػػػرًا 
بعػػػػػث الوصػػػػػي عبداإللػػػػػه رسػػػػػالًة  لػػػػػى الػػػػػرئيس األمريكػػػػػي فػػػػػرانكميف روزفمػػػػػت بمناسػػػػػبة تعيػػػػػيف 

ه  :(ٔ٘)عمي جودت األيوبي ممثاًل دبموماسيًا لمعراؽ في واشنطف جاء فيها ما نصك
انػػػػػػًا جديػػػػػػدًا عمػػػػػػى اهتمامنػػػػػػا األكيػػػػػػد فػػػػػػي  نظػػػػػػرًا لرغبتنػػػػػػا فػػػػػػي لف نقػػػػػػدـ لفخػػػػػػامتكـ بره

 نمػػػػػاء لواصػػػػػر الصػػػػػداقة, وتوطيػػػػػد حسػػػػػف التفػػػػػاهـ القػػػػػائـ لحسػػػػػف الحػػػػػظ بػػػػػيف مممكػػػػػة العػػػػػراؽ 
وحكومػػػػػػػػة الجمهوريػػػػػػػػة لمواليػػػػػػػػات المتحػػػػػػػػدة األمريكيػػػػػػػػة بمػػػػػػػػا يعػػػػػػػػود عميهػػػػػػػػا بػػػػػػػػالخير والفائػػػػػػػػدة  

مواهػػػػب واسػػػػتطرد الوصػػػػي قػػػػائاًل:  ونظػػػػرًا لمػػػػا نعهػػػػدو فػػػػي السػػػػيد عمػػػػي جػػػػودت األيػػػػوبي مػػػػف ال
مينػػػػػًا يسػػػػػتحؽ لواإلخػػػػػالص فػػػػػي خػػػػػدمتنا فإننػػػػػا ال نشػػػػػؾ فػػػػػي لنػػػػػه سيضػػػػػطمع بمهػػػػػاـ منصػػػػػبه 

 استحساف فخامتكـ ويبرهف عمى جدارته بثقتنا هذو... .
وفػػػػػػػػي المجػػػػػػػػاؿ التعميمػػػػػػػػي, كػػػػػػػػاف لمواليػػػػػػػػات المتحػػػػػػػػدة األمريكيػػػػػػػػة موقفهػػػػػػػػا مػػػػػػػػف هػػػػػػػػذا 

يعات التػػػػي كانػػػػت القطػػػػاع الحيػػػػوي المهػػػػـ, فقػػػػد عارضػػػػت الواليػػػػات المتحػػػػدة األمريكيػػػػة التشػػػػر 
تمػػػػػػػّس م سسػػػػػػػاتها التعميميػػػػػػػة, فعمػػػػػػػى سػػػػػػػبيؿ المثػػػػػػػاؿ عنػػػػػػػدما قػػػػػػػدَّمت حكومػػػػػػػة رشػػػػػػػيد عػػػػػػػالي 

ـ تشػػػػػػريعًا  لػػػػػػى مجمػػػػػػس النػػػػػػواب يقضػػػػػػي بوضػػػػػػع كػػػػػػؿ المػػػػػػدارس ٜٓٗٔالكيالنػػػػػػي فػػػػػػي  ذار 
األجنبيػػػػػػػة فػػػػػػػي العػػػػػػػراؽ تحػػػػػػػت سػػػػػػػيطرة وزارة المعػػػػػػػارؼ التػػػػػػػي عميهػػػػػػػا لْف ُتشػػػػػػػِرؼ عمػػػػػػػى كػػػػػػػؿ 

, حاولػػػػػػػػت الحكومػػػػػػػػة (ٕ٘)مػػػػػػػػا فيهػػػػػػػػا المػػػػػػػػدارس األمريكيػػػػػػػػةالمػػػػػػػػدارس األجنبيػػػػػػػػة العاممػػػػػػػػة فيػػػػػػػػه ب
ـ( لكػػػػػػػي ال ٖٜ٘ٔ-ٜٖٜٔعبداإللػػػػػػػه ) (ٖ٘)األمريكيػػػػػػػة التػػػػػػػ ثير عمػػػػػػػى الوصػػػػػػػي عمػػػػػػػى العػػػػػػػرش

ُيصػػػػػػاِدؽ عمػػػػػػى هػػػػػػذا التشػػػػػػريع,  الَّ لفَّ الضػػػػػػغوط السياسػػػػػػية التػػػػػػي قػػػػػػاـ بهػػػػػػا الُعقػػػػػػداء األربعػػػػػػة 
قػػػػػػػادوا  )صػػػػػػػالح الػػػػػػػديف الصػػػػػػػباغ ومحمػػػػػػػود سػػػػػػػمماف وكامػػػػػػػؿ شػػػػػػػبيب وفهمػػػػػػػي سػػػػػػػعيد( الػػػػػػػذيف

وضػػػػػع كػػػػػؿ المػػػػػدارس االجنبيػػػػػة ـ, جعمػػػػػوو ُيصػػػػػاِدؽ عمػػػػػى ٜٔٗٔانتفاضػػػػػة ليار/مػػػػػايس عػػػػػاـ 
رغػػػػػػـ معارضػػػػػػة  فػػػػػػي العػػػػػػراؽ تحػػػػػػت سػػػػػػيطرة وزارة المعػػػػػػارؼ, بمػػػػػػا فيهػػػػػػا المػػػػػػدارس الحكوميػػػػػػة

 .(ٗ٘)الواليات المتحدة األمريكية
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حاولػػػػػػػػت الواليػػػػػػػػات المتحػػػػػػػػدة األمريكيػػػػػػػػة لْف تجػػػػػػػػذب عػػػػػػػػددًا مػػػػػػػػف الطمبػػػػػػػػة العػػػػػػػػراقييف 
مػػػػػػف الطمبػػػػػػة الػػػػػػذيف لخػػػػػػذوا  اً  لػػػػػػى جامعاتهػػػػػػا قسػػػػػػم ودعػػػػػػتفػػػػػػي معاهػػػػػػدها التعميميػػػػػػة  لمدراسػػػػػػة

يدرسػػػػػوف فػػػػػي ُكّمياتهػػػػػا المختمفػػػػػة عمػػػػػى لمػػػػػؿ التخػػػػػركج والعػػػػػودة  لػػػػػى العػػػػػراؽ لخدمػػػػػة م سسػػػػػاته 
العمميػػػػة,  الَّ لفَّ هػػػػ الء الطمبػػػػة واجهػػػػوا مشػػػػكمًة كبيػػػػرًة خػػػػالؿ الحػػػػرب العالميػػػػة الثانيػػػػة تمّثمػػػػت 

دة  لػػػػػػػى العػػػػػػػراؽ بعػػػػػػػد  كمػػػػػػػاؿ دراسػػػػػػػتهـ بسػػػػػػػبب ظػػػػػػػروؼ الحػػػػػػػرب بعػػػػػػػدـ قػػػػػػػدرتهـ عمػػػػػػػى العػػػػػػػو 
وانقطػػػػػاع ُسػػػػػُبؿ العػػػػػودة  لػػػػػى بمػػػػػدهـ, فاقترحػػػػػت الممثميػػػػػة الدبموماسػػػػػية العراقيػػػػػة فػػػػػي واشػػػػػنطف 
لْف يسػػػػتغؿ هػػػػ الء الطمبػػػػة هػػػػذو الظػػػػروؼ إلكمػػػػاؿ دراسػػػػات لعمػػػػى مػػػػف الدراسػػػػات التػػػػي ذهبػػػػوا 

 .(٘٘)لمعارؼ عمى هذا المقترحألجمها في الواليات المتحدة األمريكية, فوافقت وزارة ا
الجامعػػػػػػػػات وعنػػػػػػػػدما تمّكػػػػػػػػف عػػػػػػػػدد مػػػػػػػػف الطمبػػػػػػػػة العػػػػػػػػراقييف  كمػػػػػػػػاؿ دراسػػػػػػػػتهـ فػػػػػػػػي 

ػػػػا دفػػػػع بػػػػوزارة المعػػػػارؼ بالضػػػػغط عمػػػػى الطمبػػػػة اجخػػػػريف االمريكيػػػػة,  عػػػػادوا  لػػػػى العػػػػراؽ, ممَّ
ليحػػػػػذوا حػػػػػذوهـ ويعػػػػػودوا  لػػػػػى الػػػػػبالد, فبػػػػػدل الطمبػػػػػة بالفعػػػػػؿ بػػػػػالعودة  لػػػػػى العػػػػػراؽ تباعػػػػػًا, ال 

ا لفَّ قسػػػػػػمًا مػػػػػػنهـ كػػػػػػاف يػػػػػػدرس عمػػػػػػى نفقتػػػػػػه الخاصػػػػػػة, وكانػػػػػػت الدراسػػػػػػة فػػػػػػي الواليػػػػػػات سػػػػػػّيم
المتحػػػػػدة األمريكيػػػػػة ُتكمافهػػػػػـ مبػػػػػال  غيػػػػػر قميمػػػػػة, ولػػػػػـ يبػػػػػَؽ فػػػػػي الواليػػػػػات المتحػػػػػدة األمريكيػػػػػة 
سػػػػوى طالػػػػٌب واحػػػػد فشػػػػؿ فػػػػي دراسػػػػته واسػػػػمه لحمػػػػد نشػػػػ ت, فػػػػالتحؽ بػػػػالجيش األمريكػػػػي بػػػػداًل 

 .(ٙ٘)مف العودة  لى بمدو
مػػػػػت الواليػػػػػات المتحػػػػػدة األمريكيػػػػػة بمػػػػػن  الطمبػػػػػة العػػػػػراقييف زمػػػػػاالٍت دراسػػػػػية فػػػػػي اهت

جامعاتهػػػػػػػا ألنَّهػػػػػػػا كانػػػػػػػت تعتقػػػػػػػد لْف هػػػػػػػ الء الطمبػػػػػػػة بعػػػػػػػد تخػػػػػػػرجهـ مػػػػػػػف الدراسػػػػػػػة سػػػػػػػيكونوف 
لفضػػػػػؿ ُرُسػػػػػٍؿ لمدعايػػػػػة لهػػػػػا بعػػػػػد عػػػػػودتهـ  لػػػػػى العػػػػػراؽ وسػػػػػينقموف لطمبػػػػػتهـ مػػػػػا شػػػػػاهدوو مػػػػػف 

يػػػػػػػات المتحػػػػػػػدة األمريكيػػػػػػػة, وسػػػػػػػينقموا طُػػػػػػػرؽ التعمػػػػػػػيـ حيػػػػػػػاٍة متطػػػػػػػورة قياسػػػػػػػًا ببمػػػػػػػدهـ فػػػػػػػي الوال
األمريكيػػػػػػػػة  لػػػػػػػػى العػػػػػػػػراؽ  ثػػػػػػػػر تػػػػػػػػ ثكرهـ بمختمػػػػػػػػؼ جوانػػػػػػػػب الحيػػػػػػػػاة فػػػػػػػػي الجامعػػػػػػػػات والُمػػػػػػػػُدف 

 .(ٚ٘)األمريكية
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وضػػػػػػػمف هػػػػػػػذا اإلطػػػػػػػار, فاتحػػػػػػػت المفوضػػػػػػػية األمريكيػػػػػػػة فػػػػػػػي بغػػػػػػػداد وزارة المعػػػػػػػارؼ 
لدراسػػػػػية فػػػػػي الواليػػػػػات مػػػػػف الزمػػػػػاالت ا اً ـ لمػػػػػن  العػػػػػراؽ عػػػػػددٜٗٗٔليػػػػػار  ٕٓالعراقيػػػػػة فػػػػػي 

 .(ٛ٘)المتحدة األمريكية لمتخصص في مجاالٍت تخدـ العراؽ, فتّمت الموافقة عمى ذلؾ
وعمػػػػػػى صػػػػػػعيد العالقػػػػػػات الثقافيػػػػػػة والعمميػػػػػػة, اقترحػػػػػػت الواليػػػػػػات المتحػػػػػػدة األمريكيػػػػػػة 
عمػػػػػػػػى الحكومػػػػػػػػة العراقيػػػػػػػػة عقػػػػػػػػد اتفاقيػػػػػػػػٍة لتبػػػػػػػػادؿ المطبوعػػػػػػػػات بينهمػػػػػػػػا, وتقػػػػػػػػوـ الم سسػػػػػػػػات 

ـّ مطبوعػػػػػات الدولػػػػػة اأُلخػػػػػرى فتحػػػػػتفظ  الثقافيػػػػػة فػػػػػي كػػػػػؿ   مػػػػػف البمػػػػػديف بت سػػػػػيس مكتبػػػػػٍة تضػػػػػ
مكتبػػػػػة الكػػػػػونغرس األمريكػػػػػي بالمطبوعػػػػػات التػػػػػي تخػػػػػصك العػػػػػراؽ, فػػػػػي حػػػػػيف تحػػػػػتفظ المكتبػػػػػة 
ـّ تبػػػػػػػادؿ هػػػػػػػذو النشػػػػػػػريات كػػػػػػػؿ ثالثػػػػػػػة  العامػػػػػػػة فػػػػػػػي بغػػػػػػػداد بالمطبوعػػػػػػػات األمريكيػػػػػػػة, ولْف يػػػػػػػت

ـّ توقيػػػػع هػػػػذو االتفاقيػػػػة فػػػػي عػػػػاـ لشػػػػهر, وتتحّمػػػػؿ كػػػػؿ دولػػػػٍة ُلجػػػػور النقػػػػؿ والبريػػػػد , وبالفعػػػػؿ تػػػػ
وزيػػػػػػػػػػػر الخارجيػػػػػػػػػػػة العراقػػػػػػػػػػػي ولػػػػػػػػػػػوي  (ٜ٘)ي الػػػػػػػػػػػدفتريصػػػػػػػػػػػبحـ مػػػػػػػػػػػف قبػػػػػػػػػػػؿ محمػػػػػػػػػػػود ٜٗٗٔ

 .(ٓٙ)هندرسوف
ف بهػػػػػػػػػػا, تضػػػػػػػػػػّمف الممحػػػػػػػػػػؽ األوؿ لسػػػػػػػػػػماء يف مػػػػػػػػػػرتبطيتضػػػػػػػػػػّمنت االتفاقيػػػػػػػػػػة ممحقػػػػػػػػػػ

ر  رسػػػػػػػػالها مػػػػػػػػف الواليػػػػػػػػات  المجػػػػػػػػالت والتقػػػػػػػػارير الشػػػػػػػػهرية والسػػػػػػػػنوية األمريكيػػػػػػػػة التػػػػػػػػي تقػػػػػػػػرَّ
المتحػػػػػػػدة األمريكيػػػػػػػة  لػػػػػػػى العػػػػػػػراؽ, ويشػػػػػػػمؿ ذلػػػػػػػؾ جميػػػػػػػع الموضػػػػػػػوعات العمميػػػػػػػة والصػػػػػػػحية 
والتقنيػػػػػػػة وغيرهػػػػػػػا, فضػػػػػػػاًل عػػػػػػػف مػػػػػػػا ُتصػػػػػػػدرو الم سسػػػػػػػات األمريكيػػػػػػػة المختمفػػػػػػػة, فػػػػػػػي حػػػػػػػيف 
تضػػػػػّمف الممحػػػػػؽ الثػػػػػاني لسػػػػػماء المطبوعػػػػػات والمجػػػػػالت والمنشػػػػػورات الرسػػػػػمية العراقيػػػػػة التػػػػػي 

سػػػػػػػة فػػػػػػػي المػػػػػػػدارس العراقيػػػػػػػة سػػػػػػػواء فػػػػػػػي المػػػػػػػدارس تخػػػػػػػصك الزراعػػػػػػػة والتجػػػػػػػارة ومنػػػػػػػاهخ الدرا
االبتدائيػػػػػة لو الثانويػػػػػة لو فػػػػػي كميػػػػػة الحقػػػػػوؽ والطػػػػػب والصػػػػػيدلة, فضػػػػػاًل عػػػػػف دار المعممػػػػػيف 

 .(ٔٙ)العالية والمدارس المهنية وغيرها
عبَّػػػػػػر توقيػػػػػػع هػػػػػػذو االتفاقيػػػػػػة عػػػػػػف رغبػػػػػػة الواليػػػػػػات المتحػػػػػػدة األمريكيػػػػػػة فػػػػػػي تعزيػػػػػػز 

طػػػػػػػالع مختمػػػػػػػؼ الػػػػػػػوزارات والم سسػػػػػػػات العراقيػػػػػػػة عمػػػػػػػى التطػػػػػػػور  عالقاتهػػػػػػػا مػػػػػػػع العػػػػػػػراؽ, واع
العممػػػػػػػي والتقنػػػػػػػي والثقػػػػػػػافي الموجػػػػػػػود فػػػػػػػي هػػػػػػػذو الدولػػػػػػػة, فضػػػػػػػاًل عػػػػػػػف تعريػػػػػػػؼ الم سسػػػػػػػات 
األمريكيػػػػػػػة بطبيعػػػػػػػػة الحيػػػػػػػػاة الثقافيػػػػػػػػة فػػػػػػػػي العػػػػػػػراؽ, وطمبػػػػػػػػت وزارة الخارجيػػػػػػػػة العراقيػػػػػػػػة مػػػػػػػػف 



 جملة جامعة االنبار للعلوم االنسانية

 

 (81( اجمللد )3العدد )

 2028 ايلول

 

)ٕٛ٘ٛ ) 
 

صػػػػػػدار االحتفػػػػػػاظ بالمطبوعػػػػػػات األمريكيػػػػػػ دار الكتػػػػػػب الوطنيػػػػػػةالػػػػػػوزارات العراقيػػػػػػة ومػػػػػػف  ة, واع
قائمػػػػٍة دوريػػػػٍة بهػػػػا كػػػػؿ ثالثػػػػة لشػػػػهر, كمػػػػا قامػػػػت ُشػػػػعبة النشػػػػر والترجمػػػػة فػػػػي وزارة المعػػػػارؼ 
العراقيػػػػػة بتزويػػػػػد مكتبػػػػػة الكػػػػػونغرس األمريكػػػػػي بالمطبوعػػػػػات الرسػػػػػمية العراقيػػػػػة لكػػػػػي تحػػػػػتفظ 
بهػػػػػػػػا المكتبػػػػػػػػة األمريكيػػػػػػػػة وُتطِمػػػػػػػػع رّوادهػػػػػػػػا عمػػػػػػػػى الحيػػػػػػػػاة الثقافيػػػػػػػػة والعمميػػػػػػػػة واالجتماعيػػػػػػػػة 

 .(ٕٙ)ية في العراؽواالقتصاد
 الجانب العسكري -0

األمريكيػػػػػػػة عمػػػػػػػى المجػػػػػػػاؿ الثقػػػػػػػافي فػػػػػػػي سػػػػػػػنوات -لػػػػػػػـ تقتصػػػػػػػر العالقػػػػػػػات العراقيػػػػػػػة
نَّمػػػػػػا امتػػػػػػدت  لػػػػػػى مجػػػػػػاالٍت ُلخػػػػػػرى مهمػػػػػػة كػػػػػػاف الهػػػػػػدؼ منهػػػػػػا  الحػػػػػػرب العالميػػػػػػة الثانيػػػػػػة, واع

ـّ الػػػػذي-تعزيػػػػز العالقػػػػات العراقيػػػػة  األمريكيػػػػة ومحاولػػػػة  يجػػػػاد مرتكػػػػٍز لهػػػػا فػػػػي هػػػػذا البمػػػػد المهػػػػ
ازدادت لهميتػػػػػػه خػػػػػػالؿ الحػػػػػػرب العالميػػػػػػة الثانيػػػػػػة بسػػػػػػبب موقعػػػػػػه االسػػػػػػتراتيجي فضػػػػػػاًل عػػػػػػف 

مكاناته االقتصادية ال سّيما النفط  .(ٖٙ)ثرواته واع
لػػػػػػـ يكػػػػػػف بإمكػػػػػػاف الواليػػػػػػات المتحػػػػػػدة األمريكيػػػػػػة لْف تغفػػػػػػؿ الجانػػػػػػب العسػػػػػػكري  ألفَّ 

ـّ  تطػػػػػورات الحػػػػػرب العالميػػػػػة الثانيػػػػػة واجتيػػػػػاح القػػػػػوات األلمانيػػػػػة ل راضػػػػػي الفرنسػػػػػية ومػػػػػف ثػػػػػ
األراضػػػػػي السػػػػػوفيتية انعكسػػػػػت عمػػػػػى منطقػػػػػة الشػػػػػرؽ األوسػػػػػط, ولػػػػػـ تكػػػػػف الػػػػػدعايات النازيػػػػػة 
قميمػػػػًة حػػػػوؿ لهػػػػداؼ الحمفػػػػاء مػػػػف دعػػػػـ الػػػػدوؿ العربيػػػػة مثػػػػؿ العػػػػراؽ ومصػػػػر, ومحاولػػػػة  ثػػػػارة 
حفيظػػػػػػػة العػػػػػػػراقييف مػػػػػػػف خػػػػػػػالؿ ت ييػػػػػػػد الػػػػػػػرئيس األمريكػػػػػػػي روزفمػػػػػػػت إلقامػػػػػػػة  وطػػػػػػػف قػػػػػػػومي  

, وكػػػػػاف مػػػػػف شػػػػػ ف ذلػػػػػؾ لْف ُيثيػػػػػر الشػػػػػعور القػػػػػومي لمعػػػػػراقييف ويػػػػػدفعهـ لميهػػػػػود فػػػػػي فمسػػػػػطيف
, لػػػػػذلؾ (ٗٙ)لموقػػػػػوؼ ضػػػػػد السياسػػػػػة األمريكيػػػػػة الداعمػػػػػة لميهػػػػػود عمػػػػػى حسػػػػػاب عػػػػػرب فمسػػػػػطيف

حاولػػػػػت الواليػػػػػات المتحػػػػػدة األمريكيػػػػػة بػػػػػيف الحػػػػػيف واجخػػػػػر لْف ُتكماػػػػػؼ دبموماسػػػػػييها ولعضػػػػػاء 
ه, فعمػػػػػى نػػػػػالعػػػػػراؽ ورفػػػػػع التقػػػػػارير عمفوضػػػػػيتها فػػػػػي بغػػػػػداد بمتابعػػػػػة الوضػػػػػع العسػػػػػكري فػػػػػي 

سػػػػػبيؿ المثػػػػػاؿ لوعػػػػػزت الحكومػػػػػة األمريكيػػػػػة لوزيرهػػػػػا المفػػػػػوض فػػػػػي بغػػػػػداد بػػػػػوؿ نابنشػػػػػو فػػػػػي 
ـ لْف يقػػػػػػػوـ بجولػػػػػػػٍة فػػػػػػػي بعػػػػػػػض المنػػػػػػػاطؽ العراقيػػػػػػػة لدراسػػػػػػػة مػػػػػػػا ُسػػػػػػػمي  نػػػػػػػذاؾ ٜٓٗٔليػػػػػػػار 

ـ, ٜٓٗٔبالوضػػػػػع العسػػػػػكري فػػػػػي لعقػػػػػاب اجتيػػػػػاح القػػػػػوات النازيػػػػػة ل راضػػػػػي الفرنسػػػػػية عػػػػػاـ 



 جملة جامعة االنبار للعلوم االنسانية

 

 (81( اجمللد )3العدد )

 2028 ايلول

 

)ٕٜٛ٘ ) 
 

ـ تقريػػػػػٍر لهػػػػػـ بػػػػػذلؾ, يتضػػػػػمف ردود فعػػػػػؿ العػػػػػراقييف بانتصػػػػػارات المحػػػػػور وصػػػػػدى ذلػػػػػؾ وتقػػػػػدي
عمػػػػيهـ ألفَّ لي انتصػػػػاٍر كػػػػاف النػػػػازيوف يحققونػػػػه تتفاعػػػػؿ معهػػػػـ قطاعػػػػات معّينػػػػة مػػػػف الػػػػرلي 
العػػػػػػػاـ العراقػػػػػػػي  بسػػػػػػػبب شػػػػػػػعورهـ المعػػػػػػػادي لبريطانيػػػػػػػا وكػػػػػػػؿ مػػػػػػػف ي يػػػػػػػد اليهػػػػػػػود بمػػػػػػػا فػػػػػػػيهـ 

د رئيسػػػػػػػػها مسػػػػػػػػ لة  الػػػػػػػػوطف القػػػػػػػػومي لميهػػػػػػػػود فػػػػػػػػي الواليػػػػػػػػات المتحػػػػػػػػدة األمريكيػػػػػػػػة التػػػػػػػػي ليَّػػػػػػػػ
 .(٘ٙ)فمسطيف 

اعتقػػػػػػدت الواليػػػػػػات المتحػػػػػػدة األمريكيػػػػػػة لفَّ بعػػػػػػض اتجاهػػػػػػات الػػػػػػرلي العػػػػػػاـ العراقػػػػػػي 
قػػػػد تػػػػزداد وتتعػػػػزز ضػػػػد بريطانيػػػػا وقػػػػد تػػػػ دي  لػػػػى انفجػػػػار حركػػػػٍة عسػػػػكرية لػػػػبعض  الضػػػػباط 

محمػػػػػد لمػػػػػيف الحسػػػػػيني المتطػػػػػرفيف  المتػػػػػ ّثريف بػػػػػبعض القػػػػػومييف العػػػػػرب مثػػػػػؿ مفتػػػػػي القػػػػػدس 
وسػػػػػػػي دي ذلػػػػػػػؾ  لػػػػػػػى  ربػػػػػػػاؾ الحكومػػػػػػػة العراقيػػػػػػػة, وتسػػػػػػػنكـ هػػػػػػػ الء المتطػػػػػػػرفيف لمسػػػػػػػمطة, ألفَّ 

, وسػػػػػػيقود المتطػػػػػػرفيف السياسػػػػػػة العراقيػػػػػػة ضػػػػػػد الوجػػػػػػود (ٙٙ)الحسػػػػػػيني كػػػػػػاف  مفسػػػػػػدًا وداهيػػػػػػة 
 .(ٚٙ)ة الممكية الم يادة لهطالبريطاني في العراؽ والسم

األحػػػػػػػداث فػػػػػػػي العػػػػػػػراؽ ليقػػػػػػػع الِصػػػػػػػداـ بػػػػػػػيف ومثممػػػػػػػا توقَّػػػػػػػع األمريكيػػػػػػػوف, تطػػػػػػػورت 
ػػػػػا دفػػػػػع األمػػػػػريكييف لموقػػػػػوؼ  لػػػػػى ٜٔٗٔحكومػػػػػة الػػػػػدفاع الػػػػػوطني وبريطانيػػػػػا فػػػػػي ليػػػػػار  ـ, ممَّ

جانػػػػػب حمفػػػػػائهـ البريطػػػػػانييف وشػػػػػاركوهـ فػػػػػي الػػػػػدفاع عػػػػػف المصػػػػػال  الغربيػػػػػة ودعمػػػػػوا النظػػػػػاـ 
ط بانتظػػػػػاـٍ  لػػػػػى الممكػػػػػي فػػػػػي العػػػػػراؽ, وقمعػػػػػوا القػػػػػوى الوطنيػػػػػة العراقيػػػػػة, وضػػػػػمنوا تػػػػػدفكؽ الػػػػػنف

 .(ٛٙ)الواليات المتحدة األمريكية ولوربا الغربية
ولمتػػػػػػػػدليؿ عمػػػػػػػػى اهتمػػػػػػػػاـ الحكومػػػػػػػػة األمريكيػػػػػػػػة بتطػػػػػػػػورات األوضػػػػػػػػاع فػػػػػػػػي العػػػػػػػػراؽ, 

( James Rooseveltلرسػػػػؿ الػػػػرئيس فػػػػرانكميف روزفمػػػػت ابنػػػػه الضػػػػابط جػػػػيمس روزفمػػػػت )
وبريطانيػػػػػػا عػػػػػػاـ   لػػػػػػى بغػػػػػػداد بعػػػػػػد انتهػػػػػػاء الِصػػػػػػداـ العسػػػػػػكري بػػػػػػيف حكومػػػػػػة الػػػػػػدفاع الػػػػػػوطني

بالغػػػػػػػػه بالو ٜٔٗٔ ع العسػػػػػػػػكري عمػػػػػػػػى ضػػػػػػػػـ لدراسػػػػػػػػة الموقػػػػػػػػؼ فػػػػػػػػي العػػػػػػػػراؽ عػػػػػػػػف كثػػػػػػػػب واع
 .(ٜٙ)األرض

ـ حتػػػػػػػػى نهايػػػػػػػػة الحػػػػػػػػرب العالميػػػػػػػػة الثانيػػػػػػػػة انػػػػػػػػدفاعًا فػػػػػػػػي ٕٜٗٔشػػػػػػػػهدت السػػػػػػػػنوات 
هػػػػػػػػػػات األمريكيػػػػػػػػػػة نحػػػػػػػػػػو العػػػػػػػػػػراؽ بعػػػػػػػػػػد لْف اشػػػػػػػػػػتّد ُلوار المعػػػػػػػػػػارؾ بػػػػػػػػػػيف دوؿ المحػػػػػػػػػػور  التوجك
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بػػػػ فَّ انتصػػػػارهـ عمػػػػى النػػػػازييف سػػػػيجعؿ خططهػػػػـ فػػػػي منطقػػػػة  والحمفػػػػاء, واعتقػػػػاد األمػػػػريكييف
الشػػػػػرؽ األوسػػػػػط ت خػػػػػذ طريقهػػػػػا لمتنفيػػػػػذ, ولفَّ مشػػػػػاريعهـ فػػػػػي العػػػػػراؽ سػػػػػتجد مجػػػػػااًل لمتطبيػػػػػؽ, 

 .(ٓٚ)ال سّيما بعد  دخاؿ هذا البمد في قانوف اإلعارة والت جير
رئيسػػػػػػها وضػػػػػمف هػػػػػذا السػػػػػياؽ, لقػػػػػدمت الواليػػػػػػات المتحػػػػػدة األمريكيػػػػػة وبتوجيػػػػػٍه مػػػػػف 

روزفمػػػػت بتكميػػػػؼ عػػػػػدٍد مػػػػف رجاالتهػػػػػا  لػػػػى العػػػػراؽ, ومػػػػػنهـ )ولػػػػيـ بوليػػػػػت( الػػػػذي زار العػػػػػراؽ 
ـ ووصػػػػػؿ  لػػػػػى البصػػػػػػرة, و)ولػػػػػيـ ولكػػػػػي( الػػػػػذي وصػػػػػػؿ  لػػػػػى بغػػػػػداد فػػػػػي ليمػػػػػػوؿ ٕٜٗٔعػػػػػاـ 
كانػػػػػت مهّمػػػػػػتهـ جمػػػػػػع المعمومػػػػػات ودراسػػػػػػة األوضػػػػػاع العامػػػػػػة فػػػػػػي  فـ وغيرهمػػػػػا الػػػػػػذيٖٜٗٔ

 .(ٔٚ)لمحمفاء العراؽ وتقوية المشاعر الم يادة
ولتعزيػػػػػػػػز القػػػػػػػػدرات العسػػػػػػػػكرية األمريكيػػػػػػػػة, قامػػػػػػػػت اإلدارة األمريكيػػػػػػػػة بإلغػػػػػػػػاء قيػػػػػػػػادة 
خػػػػػػدمات الخمػػػػػػيخ العربػػػػػػي ُبغيػػػػػػة التنسػػػػػػيؽ مػػػػػػع بريطانيػػػػػػا ووضػػػػػػع الخطػػػػػػط إلنشػػػػػػاء وصػػػػػػيانة 
العػػػػػراؽ والمػػػػػوانق فػػػػػي المنطقػػػػػة الممتػػػػػدة مػػػػػف بغػػػػػداد  لػػػػػى الهنػػػػػد, ومػػػػػف ُلـ قصػػػػػر فػػػػػي البصػػػػػرة 

قامػػػػػػػت مراكػػػػػػز لمطػػػػػػائرات فػػػػػػي الخمػػػػػػػيخ العربػػػػػػي, وتواجػػػػػػدت فػػػػػػػي حتػػػػػػى طهػػػػػػراف اإليرانيػػػػػػة, ول
مينػػػػاء ُلـ قصػػػػر فػػػػي جنػػػػوب العػػػػراؽ لمعالجػػػػة لي طػػػػار  قػػػػد يحػػػػدث فػػػػي جبهػػػػة الحػػػػرب مػػػػع 

 .(ٕٚ)المحور
بالمقابػػػػػػػؿ حػػػػػػػاوؿ العػػػػػػػراؽ االسػػػػػػػتفادة مػػػػػػػف اإلمكانػػػػػػػات العسػػػػػػػكرية لمواليػػػػػػػات المتحػػػػػػػدة 

فشػػػػهدت المرحمػػػػة الثانيػػػػة  األمريكيػػػػة بوصػػػػفها لقػػػػوى قػػػػوة عسػػػػكرية فػػػػي العػػػػالـ فػػػػي تمػػػػؾ المػػػػدة,
ـ طمبػػػػػػػػػاٍت ِعػػػػػػػػػّدة تقػػػػػػػػػدَّمت بهػػػػػػػػػا الحكومػػػػػػػػػة ٜ٘ٗٔ-ٕٜٗٔمػػػػػػػػػف الحػػػػػػػػػرب وخػػػػػػػػػالؿ السػػػػػػػػػنوات 

العراقيػػػػػػة لمحصػػػػػػوؿ عمػػػػػػى المسػػػػػػاعدات العسػػػػػػكرية األمريكيػػػػػػة سػػػػػػواء مػػػػػػف حيػػػػػػث السػػػػػػالح لو 
العتػػػػػػاد الػػػػػػالـز لتحػػػػػػديث الجػػػػػػيش العراقػػػػػػي رغػػػػػػـ لفَّ ذلػػػػػػؾ كػػػػػػاف يصػػػػػػطدـ ببنػػػػػػود اتفاقيػػػػػػة عػػػػػػاـ 

العػػػػػراؽ وبريطانيػػػػػا التػػػػػي كانػػػػػت تػػػػػنصك عمػػػػػى تزويػػػػػد بريطانيػػػػػا لمعػػػػػراؽ ـ الموّقعػػػػػة بػػػػػيف ٖٜٓٔ
 ٜباحتياجاتػػػػػه العسػػػػػكرية والمعػػػػػدات المطموبػػػػػة لػػػػػه, ففػػػػػي عهػػػػػد وزارة نػػػػػوري السػػػػػعيد السادسػػػػػة )

ـ( حاولػػػػػػػػت وزارة الػػػػػػػػدفاع الحصػػػػػػػػوؿ عمػػػػػػػػى ٕٜٗٔتشػػػػػػػػريف األوؿ  ٖ -ٜٔٗٔتشػػػػػػػػريف األوؿ 
ـ, ٕٜٗٔوالعشػػػػػػريف مػػػػػػف ليمػػػػػػوؿ  قطػػػػػػع غيػػػػػػاٍر لطػػػػػػائرات القػػػػػػوة الجويػػػػػػة العراقيػػػػػػة فػػػػػػي الثػػػػػػامف
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األمػػػػر الػػػػذي توقّػػػػع منػػػػه األمريكيػػػػوف لْف يعقػػػػب ذلػػػػؾ  رسػػػػاؿ العػػػػراؽ لطمبػػػػاٍت تسػػػػميحيٍة ُلخػػػػرى 
, وبػػػػدلت حكومػػػػة واشػػػػنطف بعػػػػد دخػػػػوؿ العػػػػراؽ رسػػػػميًا الحػػػػرب  لػػػػى جانػػػػب (ٖٚ)فػػػػي المسػػػػتقبؿ

ـ, وبموافقػػػػػػػػػة ٖٜٗٔالحمفػػػػػػػػػاء بالموافقػػػػػػػػػة عمػػػػػػػػػى الطمبػػػػػػػػػات العراقيػػػػػػػػػة اعتبػػػػػػػػػارًا مػػػػػػػػػف حزيػػػػػػػػػراف 
 .(ٗٚ)ـٖٜٓٔالحكومة البريطانية وعممها بهذو الطمبات استثناًء مف بنود اتفاقية 

ػػػػػػػػػب وزارة الحربيػػػػػػػػػة والخارجيػػػػػػػػػة األمريكيػػػػػػػػػة بطمبػػػػػػػػػات  كػػػػػػػػػاف مػػػػػػػػػف الطبيعػػػػػػػػػي اْف ُترحا
العػػػػػػراؽ التسػػػػػػميحية مػػػػػػف حكومػػػػػػة واشػػػػػػنطف, ألفَّ ذلػػػػػػؾ مػػػػػػف شػػػػػػ نه لْف يكػػػػػػوف فاتحػػػػػػة تعػػػػػػاوٍف 

لمخػػػػػروج مػػػػػف عنػػػػػؽ زجاجػػػػػة التسػػػػػمي   عراقػػػػػي ورغبػػػػػًة مػػػػػف حكومػػػػػة بغػػػػػداد-عسػػػػػكري لمريكػػػػػي
البريطػػػػػػاني المحػػػػػػدد فقػػػػػػط, وكانػػػػػػت وجهػػػػػػة نظػػػػػػر اإلدارة األمريكيػػػػػػة لفَّ المسػػػػػػتقبؿ قػػػػػػد يشػػػػػػهد 

ـّ تمبية هذو المتطمبات تعاونًا لكبر  ذا ما ت
(ٚ٘). 

وبالفعػػػػػػػػػؿ توالػػػػػػػػػت الطمبػػػػػػػػػات العراقيػػػػػػػػػة بالحصػػػػػػػػػوؿ عمػػػػػػػػػى قطػػػػػػػػػع الغيػػػػػػػػػار واألسػػػػػػػػػمحة 
العراقيػػػػػػػػة فػػػػػػػػي الحصػػػػػػػػوؿ عمػػػػػػػػى الػػػػػػػػذخائر ُحجػػػػػػػػة الحكومػػػػػػػػة  تواألعتػػػػػػػػدة األمريكيػػػػػػػػة, وكانػػػػػػػػ

العسػػػػػكرية األمريكيػػػػػة هػػػػػو تحػػػػػديث الجػػػػػيش العراقػػػػػي لغػػػػػرض تقويتػػػػػه لمسػػػػػيطرة عمػػػػػى الوضػػػػػع 
عمػػػػى  ةالػػػػداخمي واألمػػػػف الػػػػوطني والحفػػػػاظ عمػػػػى الُحكػػػػـ الممكػػػػي, ورّكػػػػزت الحكومػػػػات العراقيػػػػ

قطػػػػػػع الغيػػػػػػار لمقػػػػػػوة الجويػػػػػػة الممكيػػػػػػة بالدرجػػػػػػة األسػػػػػػاس, األمػػػػػػر الػػػػػػذي كػػػػػػاف محػػػػػػؿ ترحيػػػػػػب 
حكومػػػػػة األمريكيػػػػػة التػػػػػي كانػػػػػت تػػػػػزود العػػػػػراؽ بمػػػػػا يحتاجػػػػػه مػػػػػف لسػػػػػمحة ولعتػػػػػدة وذخػػػػػػائر ال

دوف تػػػػػػػػدخؿ بريطانيػػػػػػػػا فػػػػػػػػي هػػػػػػػػذو الصػػػػػػػػفقات التػػػػػػػػي تجػػػػػػػػري بينهػػػػػػػػا وبػػػػػػػػيف العػػػػػػػػراؽ, وكػػػػػػػػاف 
األمريكيػػػػػػػػػػوف راغبػػػػػػػػػػيف لْف يكػػػػػػػػػػوف ذلػػػػػػػػػػؾ بشػػػػػػػػػػكٍؿ مباشػػػػػػػػػػٍر وبعيػػػػػػػػػػٍد عػػػػػػػػػػف لي وسػػػػػػػػػػيٍط بػػػػػػػػػػيف 

 .(ٙٚ)الجانبيف
العتػػػػػػاد وقطػػػػػػع الغيػػػػػػار مػػػػػػف الواليػػػػػػات جػػػػػػاءت محػػػػػػاوالت العػػػػػػراؽ السػػػػػػتيراد السػػػػػػالح و 

المتحػػػػػػدة األمريكيػػػػػػة والتعػػػػػػاوف معهػػػػػػا عسػػػػػػكريًا خطػػػػػػوة ذكيػػػػػػة مػػػػػػف خطػػػػػػوات تنويػػػػػػع التسػػػػػػمي  
ٍد ُلحػػػػػػادي فقػػػػػػط يتعامػػػػػػؿ معػػػػػػه العػػػػػػراؽ هػػػػػػو بريطانيػػػػػػا, فاسػػػػػػتغؿ  وعػػػػػػدـ االعتمػػػػػػاد عمػػػػػػى ُمػػػػػػورا
العػػػػػػػػراؽ ظػػػػػػػػروؼ الحػػػػػػػػرب العالميػػػػػػػػة الثانيػػػػػػػػة وعػػػػػػػػدـ اعتػػػػػػػػراض بريطانيػػػػػػػػا عمػػػػػػػػى لْف تتعامػػػػػػػػؿ 
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هػػػػا فػػػػي الحػػػػرب المتمثمػػػػة بحكومػػػػة واشػػػػنطف مػػػػع العػػػػراؽ فػػػػي مجػػػػاؿ التعامػػػػؿ العسػػػػكري, حميفت
 .(ٚٚ)لكي يطمب مف الواليات المتحدة األمريكية تزويدو باحتياجاته العسكرية المتنوعة

العراقػػػػػي فػػػػػي المجػػػػػاؿ العسػػػػػكري عقػػػػػد اتفاقيػػػػػٍة عسػػػػػكرية -اسػػػػػتمـز التعػػػػػاوف األمريكػػػػػي
ـ عنػػػػػػدما وافػػػػػػؽ ٜٗٗٔتفاقيػػػػػػة فػػػػػػي عػػػػػػاـ مػػػػػػع حكومػػػػػػة واشػػػػػػنطف, وتػػػػػػـ ترتيػػػػػػب عقػػػػػػد هػػػػػػذو اال

مجمػػػػػػس الػػػػػػػوزراء العراقػػػػػػي فػػػػػػػي  ذار مػػػػػػف هػػػػػػػذا العػػػػػػاـ عمػػػػػػػى عقػػػػػػد اتفاقيػػػػػػػٍة بػػػػػػيف الحكػػػػػػػومتيف 
العراقيػػػػة واألمريكيػػػػػة, وتػػػػـ تخويػػػػػؿ وزيػػػػر الخارجيػػػػػة محمػػػػود صػػػػػبحي الػػػػدفتري حػػػػػؽ التفػػػػػاوض 

 .(ٛٚ)لعقد االتفاقية بصيغتها النهائية
دت األيػػػػػػػػػوبي لمػػػػػػػػػدخوؿ فػػػػػػػػػي كمَّػػػػػػػػػؼ وزيػػػػػػػػػر الخارجيػػػػػػػػػة العراقػػػػػػػػػي بػػػػػػػػػدورو عمػػػػػػػػػي جػػػػػػػػػو 

مفاوضػػػػػاٍت مػػػػػع حكومػػػػػة الواليػػػػػات المتحػػػػػدة األمريكيػػػػػة فػػػػػي واشػػػػػنطف بوصػػػػػفه مسػػػػػ وؿ البعثػػػػػة 
الدبموماسػػػػية العراقيػػػػة هنػػػػاؾ, وبالفعػػػػؿ توّصػػػػؿ الجانبػػػػاف  لػػػػى عقػػػػد اتفاقيػػػػة  المبػػػػاد  المتعمقػػػػة 
ؿ عمػػػػػي جػػػػػودت األيػػػػػوبي بػػػػػالتوقيع عمػػػػػى هػػػػػذو االتفاقيػػػػػة  بالمسػػػػػاعدات لغػػػػػرض الػػػػػدفاع , وُخػػػػػوا
التػػػػػػػػي تعهّػػػػػػػػد فيهػػػػػػػػا العػػػػػػػػراؽ بتقػػػػػػػػديـ التسػػػػػػػػهيالت والخػػػػػػػػدمات العسػػػػػػػػكرية لمواليػػػػػػػػات المتحػػػػػػػػدة 

 .(ٜٚ)األمريكية مقابؿ تقديـ األخيرة التجهيزات العسكرية التي كاف العراؽ بحاجٍة  ليها
جػػػػػػاء توقيػػػػػػع هػػػػػػذو االتفاقيػػػػػػة العسػػػػػػكرية ضػػػػػػمف  طػػػػػػار مػػػػػػا ُعػػػػػػِرَؼ بتحػػػػػػديث الجػػػػػػيش 

ألفَّ لحػػػػػػػداث الِصػػػػػػػداـ بينػػػػػػػه وبػػػػػػػيف بريطانيػػػػػػػا فػػػػػػػي عػػػػػػػاـ العراقػػػػػػػي وزيػػػػػػػادة فاعمّيتػػػػػػػه القتاليػػػػػػػة, 
ـ لثبتػػػػػػت عجػػػػػػزو عػػػػػػف مواجهػػػػػػة القػػػػػػوات البريطانيػػػػػػة بسػػػػػػبب افتقػػػػػػارو ل سػػػػػػمحة الحديثػػػػػػة ٜٔٗٔ

ه مجػػػػػّرد  قػػػػػػوة مسػػػػػػمحة ئػػػػػػوالتػػػػػدريب الجيػػػػػػد, فضػػػػػػاًل عػػػػػف رغبػػػػػػة الحكومػػػػػػة البريطانيػػػػػة فػػػػػػي  بقا
تحػػػػرؾ ضػػػػد النظػػػػاـ محميػػػػة  لمحفػػػػاظ عمػػػػى األمػػػػف الػػػػداخمي وقمػػػػع القػػػػوى الوطنيػػػػة التػػػػي قػػػػد ت

, لػػػػػذلؾ فػػػػػال غػػػػػرو لْف يمقػػػػػى موضػػػػػوع (ٓٛ)الممكػػػػػي المػػػػػوالي لبريطانيػػػػػا وسياسػػػػػتها فػػػػػي المنطقػػػػػة
تحػػػػػػػديث الجػػػػػػػيش العراقػػػػػػػي وتزويػػػػػػػدو باألسػػػػػػػمحة واألعتػػػػػػػدة األمريكيػػػػػػػة المتطػػػػػػػورة صػػػػػػػداو فػػػػػػػي 
لروقػػػػػة مجمػػػػػس النػػػػػواب العراقػػػػػي وفػػػػػي الصػػػػػحافة العراقيػػػػػة التػػػػػي ليَّػػػػػدت المحػػػػػاوالت الحكوميػػػػػة 

التسػػػػمي  العسػػػػكري وعػػػػدـ اقتصػػػػارو عمػػػػى دولػػػػٍة واحػػػػدة محػػػػددة هػػػػي بريطانيػػػػا لتنويػػػػع مصػػػػادر 
 .(ٔٛ)فقط
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 المجال التجاري -3
وفػػػػػػي المجػػػػػػاؿ التجػػػػػػاري, طمبػػػػػػت الواليػػػػػػات المتحػػػػػػدة األمريكيػػػػػػة مػػػػػػف مفوضػػػػػػيتها فػػػػػػي 
بغػػػػػػػداد لْف توافيهػػػػػػػا بمعمومػػػػػػػاٍت وافيػػػػػػػة وتفصػػػػػػػيمية عػػػػػػػف مجػػػػػػػاالت التعامػػػػػػػؿ التجػػػػػػػاري ولبػػػػػػػرز 

واألغنيػػػػػػػػػػػاء ولصػػػػػػػػػػػحاب المعامػػػػػػػػػػػؿ والمسػػػػػػػػػػػتورديف ذوي اإلمكانػػػػػػػػػػػات الشخصػػػػػػػػػػػيات التجاريػػػػػػػػػػػة 
الماليػػػػػػػػة الجيػػػػػػػػدة والمػػػػػػػػوارد والسػػػػػػػػمع التػػػػػػػػي يحتاجهػػػػػػػػا العػػػػػػػػراؽ ويمكػػػػػػػػف لْف تسػػػػػػػػتوعبها السػػػػػػػػوؽ 
العراقيػػػػػػة ولبػػػػػػػرز البضػػػػػػائع المدنيػػػػػػػة التػػػػػػػي يمكػػػػػػف لْف تصػػػػػػػدرها الواليػػػػػػات المتحػػػػػػػدة األمريكيػػػػػػػة 

 .(ٕٛ)لمعراؽ
اؿ بعػػػػػػػدٍد مػػػػػػػف التجػػػػػػػار العػػػػػػػراقييف بػػػػػػػدلت المفوضػػػػػػػية األمريكيػػػػػػػة فػػػػػػػي بغػػػػػػػداد باالتصػػػػػػػ

ؿ السػػػػيارات ثػػػػورجػػػػاؿ األعمػػػػاؿ مػػػػف لجػػػػؿ  ْطالعهػػػػـ عمػػػػى المنتوجػػػػات األمريكيػػػػة المصػػػػّنعة م
واألدوات الكهربائيػػػػػة والمنزليػػػػػة وتشػػػػػجيعهـ عمػػػػػى تصػػػػػدير المنتوجػػػػػات العراقيػػػػػة  لػػػػػى الواليػػػػػات 

 .(ٖٛ)المتحدة األمريكية وتشجيع التبادؿ التجاري بيف البمديف
ا التجػػػػػػاري فػػػػػػي زيػػػػػػارة األسػػػػػػواؽ هة األمريكيػػػػػػة مػػػػػػف خػػػػػػالؿ قسػػػػػػمونشػػػػػػطت المفوضػػػػػػي

العراقيػػػػػة وجمػػػػػع المعمومػػػػػات عّمػػػػػا يتػػػػػوّفر فيهػػػػػا ونواقصػػػػػها مػػػػػف المػػػػػواد المتػػػػػوفارة فػػػػػي الواليػػػػػات 
المتحػػػػػػدة األمريكيػػػػػػة, وكانػػػػػػػت تبعػػػػػػث بالتقػػػػػػػارير عػػػػػػف هػػػػػػػذا الموضػػػػػػوع  لػػػػػػػى مراجعهػػػػػػا العميػػػػػػػا 

 .(ٗٛ)اؽ  ليهاحاجة العر  لسدلتهيئتها وتزويد السوؽ العراقية بها 
لثّػػػػػػرت هػػػػػػػذو النشػػػػػػاطات التػػػػػػػي قامػػػػػػػت بهػػػػػػا المفوضػػػػػػػية األمريكيػػػػػػػة فػػػػػػي العػػػػػػػراؽ فػػػػػػػي 

لزيػػػػارة واشػػػػنطف  العػػػػراقييف الدعايػػػػة لمنتوجػػػػات بالدهػػػػا التجاريػػػػة عػػػػف دعػػػػوة عػػػػدٍد مػػػػف التجػػػػار
ـ لغػػػػػػػػػرض االطّػػػػػػػػػالع عمػػػػػػػػػى المنتوجػػػػػػػػػات األمريكيػػػػػػػػػة المصػػػػػػػػػّنعة وتعزيػػػػػػػػػز ٖٜٗٔفػػػػػػػػػي عػػػػػػػػػاـ 

 .(٘ٛ)اليات المتحدةلو التبادؿ التجاري بيف العراؽ وا
لولػػػػػت الواليػػػػػات المتحػػػػػدة األمريكيػػػػػة التبػػػػػادؿ التجػػػػػاري مػػػػػع العػػػػػراؽ لهميػػػػػًة اسػػػػػتثنائية, 
فقػػػػد وجػػػػدت حكومػػػػة واشػػػػنطف ضػػػػرورة تعيػػػػيف مسػػػػ وؿ لمريكػػػػي رفيػػػػع المسػػػػتوى لطمقػػػػت عميػػػػه 
اسػػػػػػـ  وزيػػػػػػر االقتصػػػػػػاد فػػػػػػي الشػػػػػػرؽ األوسػػػػػػط  وجعمػػػػػػت القػػػػػػاهرة مقػػػػػػّرًا لػػػػػػه, وكّمفػػػػػػت جػػػػػػيمس 

( بهػػػػػذو المهمػػػػػػة االقتصػػػػػادية الحيويػػػػػة, ولسػػػػػػهـ النػػػػػدس بػػػػػػدوٍر James Landisالنػػػػػدس )
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مهػػػػػػػـ فػػػػػػػي تعزيػػػػػػػز التبػػػػػػػادؿ التجػػػػػػػاري بػػػػػػػيف العػػػػػػػراؽ والواليػػػػػػػات المتحػػػػػػػدة األمريكيػػػػػػػة وتزويػػػػػػػد 
المراجػػػػػع العميػػػػػا فػػػػػي واشػػػػػنطف بالبضػػػػػائع وكمياتهػػػػػا والتجػػػػػار الػػػػػذي يمكػػػػػف لْف يسػػػػػهموا بتعزيػػػػػز 

 .(ٙٛ)حركة االستيراد والتصدير بيف البمديف
ـ لكثػػػػػػػػػر مػػػػػػػػػف ٖٜٗٔالعػػػػػػػػػراؽ بموجػػػػػػػػػب قػػػػػػػػػانوف اإلعػػػػػػػػػارة والتػػػػػػػػػ جير عػػػػػػػػػاـ اسػػػػػػػػػتورد 

( مميػػػػػػػػوف دوالر بقميػػػػػػػػؿ, وكانػػػػػػػػت لهػػػػػػػػـ البضػػػػػػػػائع المدنيػػػػػػػػة التػػػػػػػػي صػػػػػػػػّدرتها الواليػػػػػػػػات 6٘ٛٔ)
واألجهػػػػػػزة الدقيقػػػػػػة ولنػػػػػػواٍع  ةالمتحػػػػػػدة األمريكيػػػػػػة لمعػػػػػػراؽ تتمثػػػػػػؿ بػػػػػػالتجهيزات الطبيػػػػػػة المختمفػػػػػػ

روحيػػػػػػػػة, والسػػػػػػػػيارات مػػػػػػػػع موادهػػػػػػػػا مػػػػػػػػف الػػػػػػػػورؽ, بمػػػػػػػػا فيهػػػػػػػػا ورؽ الطباعػػػػػػػػة, والمشػػػػػػػػروبات ال
 .(ٚٛ)االحتياطية, واإلطارات وغيرها مف المواد الضرورية ومنها األدوية

لثمػػػػػػرت مسػػػػػػاعي الواليػػػػػػات المتحػػػػػػدة األمريكيػػػػػػة عػػػػػػف زيػػػػػػارة وفػػػػػػٍد تجػػػػػػاري مػػػػػػف غرفػػػػػػة 
ـ لالطػػػػػالع عمػػػػػى حجػػػػػـ النهضػػػػػة الصػػػػػناعية ٜ٘ٗٔتجػػػػػارة بغػػػػػداد  لػػػػػى مدينػػػػػة نيويػػػػػورؾ عػػػػػاـ 

اٍع جيػػػػػد عّمػػػػػا وصػػػػػمت  ليػػػػػه الواليػػػػػات المتحػػػػػدة األمريكيػػػػػة مػػػػػف فػػػػػي هػػػػػذو الدولػػػػػة, ولخػػػػػذ انطبػػػػػ
تطػػػػػػػػوٍر صػػػػػػػػناعي وازدهػػػػػػػػاٍر اقتصػػػػػػػػادي, األمػػػػػػػػر الػػػػػػػػذي وجػػػػػػػػد صػػػػػػػػداو فػػػػػػػػي بعػػػػػػػػض الجرائػػػػػػػػد 

 .(ٛٛ)العراقية
ولتعزيػػػػػػػز العالقػػػػػػػات فػػػػػػػي المجػػػػػػػاالت المختمفػػػػػػػػة بػػػػػػػيف الواليػػػػػػػات المتحػػػػػػػدة األمريكيػػػػػػػػة 

ػػػػػػػػه الػػػػػػػػرئيس األمريكػػػػػػػػي هػػػػػػػػاري ترومػػػػػػػػاف ) -ٜ٘ٗٔ( )Harry Trumanوالعػػػػػػػػراؽ, وجَّ
دعػػػػػػػوًة  لػػػػػػػػى الوصػػػػػػػي عبداإللػػػػػػػػه لزيػػػػػػػػارة بػػػػػػػالدو, فزارهػػػػػػػػا الوصػػػػػػػي فػػػػػػػػي الثػػػػػػػػاني  (ٜٛ)ـ(ٕٜ٘ٔ

ـ ورافقػػػػػه فػػػػػي هػػػػػذو الزيػػػػػارة نػػػػػوري السػػػػػعيد وداود الحيػػػػػدري وعبيػػػػػد ٜ٘ٗٔوالعشػػػػػريف مػػػػػف ليػػػػػار 
ـّ  لػػػػػيهـ  عبػػػػػداض المضػػػػػايفي مرافػػػػػؽ الوصػػػػػي وسندرسػػػػػف باشػػػػػا طبيػػػػػب العائمػػػػػة المالكػػػػػة وانضػػػػػ

يػػػػػػػوبي الػػػػػػػوزير العراقػػػػػػػي المفػػػػػػػوض فػػػػػػػي الواليػػػػػػػات المتحػػػػػػػدة فػػػػػػػي نيويػػػػػػػورؾ عمػػػػػػػي جػػػػػػػودت األ
 .(ٜٓ)األمريكية

ونظػػػػػرًا ألهميػػػػػة هػػػػػذو الزيػػػػػارة, فقػػػػػد دامػػػػػت شػػػػػهرًا واحػػػػػدًا, وشػػػػػهدت مباحثػػػػػاٍت رسػػػػػمية 
شػػػػػممت مختمػػػػػؼ الجوانػػػػػػب السياسػػػػػية واالقتصػػػػػادية التػػػػػػي كانػػػػػت تهػػػػػـ البمػػػػػػديف, ووجػػػػػدت لهػػػػػػا 
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فػػػػػػي  تها فاتحػػػػػػة عهػػػػػػٍد جديػػػػػػدٍ صػػػػػػداها فػػػػػػي الصػػػػػػحؼ العراقيػػػػػػة والعربيػػػػػػة واألجنبيػػػػػػة التػػػػػػي عػػػػػػدّ 
 .(ٜٔ)األمريكية-العالقات العراقية

ـّ البمػػػػػديف عمػػػػػى  هػػػػػيمف موضػػػػػوع الػػػػػنفط بوصػػػػػفه لهػػػػػـ القضػػػػػايا االقتصػػػػػادية التػػػػػي تهػػػػػ
مباحثػػػػػػػػات الجػػػػػػػػانبيف العراقػػػػػػػػي واألمريكػػػػػػػػػي, وكػػػػػػػػاف لنػػػػػػػػوري السػػػػػػػػػعيد الػػػػػػػػدور األسػػػػػػػػاس فػػػػػػػػػي 

سػػػػػع والعشػػػػػريف مػػػػػف المفاوضػػػػػات النفطيػػػػػة مػػػػػع مسػػػػػ ولي وزارة الخارجيػػػػػة األمريكيػػػػػة, ففػػػػػي التا
ـّ السػػػػػػػعيد وعمػػػػػػػي جػػػػػػػودت األيػػػػػػػوبي وزيػػػػػػػر العػػػػػػػراؽ المفػػػػػػػوض فػػػػػػػي  ليػػػػػػػار ُعقػػػػػػػد اجتمػػػػػػػاع ضػػػػػػػ
ـّ نائػػػػػب وزيػػػػػر الخارجيػػػػػة األمريكػػػػػي ومسػػػػػاعدي وزيػػػػػر  واشػػػػػنطف مػػػػػع وفػػػػػٍد لمريكػػػػػي رفيػػػػػع ضػػػػػ
الخارجيػػػػػة لشػػػػػ وف االقتصػػػػػاد وعػػػػػدٍد  خػػػػػر مػػػػػف المسػػػػػ وليف األمػػػػػريكييف, وفػػػػػي هػػػػػذا االجتمػػػػػاع 

ات المتحػػػػػدة األمريكيػػػػػة مسػػػػػاعدتها لجعػػػػػؿ شػػػػػركاتها النفطيػػػػػة نػػػػػوري السػػػػػعيد مػػػػػف الواليػػػػػ مػػػػػبط
تعمػػػػؿ عمػػػػى زيػػػػادة  نتػػػػاج الحقػػػػوؿ العراقيػػػػة, والمبػػػػادرة  لػػػػى اسػػػػتثمار حقػػػػوؿ نفػػػػط البصػػػػرة ومػػػػدا 

 .(ٕٜ)لنابيب جديدة في العراؽ لتصدير النفط
ـّ لقػػػػاٍء لجػػػػراو الوفػػػػد  ٜ٘ٗٔايػػػػار  ٕٕعقػػػػد فػػػػي  وفػػػػي هػػػػذا المقػػػػاء المهػػػػـ الػػػػذي ُعػػػػدَّ لهػػػػ

خػػػػالؿ زيارتػػػػه لمواليػػػػات المتحػػػػدة األمريكيػػػػة, حػػػػّث نػػػػوري السػػػػعيد الجانػػػػب األمريكػػػػي العراقػػػػي 
الشػػػػركات النفطيػػػػة العائػػػػدة لػػػػه عمػػػػى بنػػػػاء خػػػػط نقػػػػٍؿ  ضػػػػافي مػػػػف كركػػػػوؾ يبمػػػػ  ُقطػػػػر لنابيبػػػػه و 

ػػػػػػا ال يتػػػػػػوفر  نتاجهػػػػػػا فػػػػػػي بريطانيػػػػػػا, كمػػػػػػا دعػػػػػػا السػػػػػػعيد الجانػػػػػػب جػػػػػػلربعػػػػػػًة وعشػػػػػػريف  ن ًا ممَّ
لعػػػػراؽ ورفػػػػع التبػػػػادؿ التجػػػػاري مػػػػع العػػػػراؽ, م ّكػػػػدًا رغبػػػػػة األمريكػػػػي لتطػػػػوير الصػػػػناعة فػػػػي ا

االقتصػػػػػػػادية مػػػػػػػع الواليػػػػػػػات المتحػػػػػػػدة  تالعػػػػػػػراؽ عمػػػػػػػى الػػػػػػػدواـ فػػػػػػػي تمتػػػػػػػيف لواصػػػػػػػر الصػػػػػػػال
 .(ٖٜ)التسهيالت االقتصادية بيف البمديف عزيزاألمريكية وت

وجػػػػدت لنبػػػػاء زيػػػػارة الوصػػػػي والوفػػػػد المرافػػػػؽ لػػػػه لصػػػػداًء  يجابيػػػػة كبيػػػػرة فػػػػي مجمػػػػس 
عمػػػػى اعتبػػػػار  (ٜ٘)بعػػػػد عودتػػػػه  لػػػػى بغػػػػداد, وفػػػػي بعػػػػض الجرائػػػػد العراقيػػػػة (ٜٗ)يالعراقػػػػالنػػػػواب 

لنَّهػػػػػا لوؿ زيػػػػػارٍة يقػػػػػوـ بهػػػػػا الوصػػػػػي عبداإللػػػػػه  لػػػػػى الواليػػػػػات المتحػػػػػدة األمريكيػػػػػة والمػػػػػدة التػػػػػي 
لمضػػػػاها فػػػػي الُمػػػػػدف األمريكيػػػػة التػػػػػي زارهػػػػا والمباحثػػػػات التػػػػػي لجراهػػػػا الوفػػػػػد مػػػػع المسػػػػػ وليف 

التػػػػػي تمّخضػػػػت عنهػػػػػا, وتجػػػػاوب المسػػػػ وليف فػػػػػي اإلدارة األمريكيػػػػة مػػػػػع األمػػػػريكييف والنتػػػػائخ 
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ـّ الطػػػػػرفيف وفػػػػػي مقػػػػػّدمتها القضػػػػػايا النفطيػػػػػة  الوفػػػػػد العراقػػػػػي, ال سػػػػػّيما فػػػػػي القضػػػػػايا التػػػػػي تهػػػػػ
 .(ٜٙ)التي لخذت حيازًا كبيرًا مف اهتماماتهما

-:النتائج  

فػػػػػػػي ضػػػػػػػوء مػػػػػػػا ورد فػػػػػػػي البحػػػػػػػث يمكػػػػػػػف الت كيػػػػػػػد عمػػػػػػػى سػػػػػػػعي الواليػػػػػػػات المتحػػػػػػػدة 
االمريكيػػػػة الػػػػى تعزيػػػػز وجودهػػػػا فػػػػي العػػػػراؽ ليصػػػػب  لهػػػػا وجػػػػود متميػػػػز ومػػػػ ثر اثنػػػػاء الحػػػػرب 
العالميػػػػػػػػة الثانيػػػػػػػػة, وتحػػػػػػػػوؿ العػػػػػػػػراؽ الػػػػػػػػى سػػػػػػػػاحة صػػػػػػػػراع مهمػػػػػػػػة بػػػػػػػػيف دوؿ الحمفػػػػػػػػاء ودوؿ 
المحػػػػػور وسػػػػػعي الجػػػػػانبيف لكسػػػػػب لقػػػػػوى السياسػػػػػية العراقيػػػػػة الػػػػػى جانبهػػػػػا فػػػػػي اخطػػػػػر حػػػػػرب 

 عالمية حتى ذلؾ الحيف.
المتحػػػػػدة االمريكيػػػػػة خػػػػػالؿ سػػػػػنوات الحػػػػػرب مػػػػػف تطػػػػػوير عالقاتهػػػػػا تمكنػػػػػت الواليػػػػػات 

مػػػػػػػع العػػػػػػػراؽ فػػػػػػػي جميػػػػػػػع المجػػػػػػػاالت السياسػػػػػػػية واالقتصػػػػػػػادية والعسػػػػػػػكرية والثقافيػػػػػػػة, األمػػػػػػػر 
الػػػػػػػذي انعكػػػػػػػس بقػػػػػػػوة عمػػػػػػػى عالقػػػػػػػات العػػػػػػػراؽ الدوليػػػػػػػة لواًل وعمػػػػػػػى تطوراتػػػػػػػه الداخميػػػػػػػة ثابتػػػػػػػًا, 

فػػػػػي حصػػػػػولها عمػػػػػى مواقػػػػػع قػػػػػدـ  بالمقابػػػػػؿ اسػػػػػتفادت الواليػػػػػات المتحػػػػػدة االمريكيػػػػػة مػػػػػف ذلػػػػػؾ
ثابتػػػػػػػة فػػػػػػػي بمػػػػػػػد مهػػػػػػػـ يحتػػػػػػػوي عمػػػػػػػى ثػػػػػػػروات نفطيػػػػػػػة هائمػػػػػػػة وموقػػػػػػػع اسػػػػػػػتراتيجي ال يمكػػػػػػػف 

عنػػػػػػه لو تركػػػػػػه لقػػػػػػوة دوليػػػػػػة اخػػػػػػرى كانػػػػػػت تتنػػػػػػافس عميػػػػػػه وترغػػػػػػب فػػػػػػي اف توثػػػػػػؽ  ءاالسػػػػػػتغنا
 عالقته به.

كانػػػػػت الواليػػػػػات المتحػػػػػدة االمريكيػػػػػة تخطػػػػػط فػػػػػي اثنػػػػػاء الحػػػػػرب العالميػػػػػة الثانيػػػػػة الف 
عػػػػراؽ فػػػػي المرحمػػػػة التػػػػي تعقػػػػب الحػػػػرب اف تضػػػػع هػػػػذا البمػػػػد فػػػػي اوليػػػػات حسػػػػاباتها, تضػػػػع ال

وجعمػػػػػه ميػػػػػػدانًا لتطبيػػػػػػؽ اسػػػػػػتراتيجياتها فػػػػػػي منطقػػػػػػة الشػػػػػػرؽ األوسػػػػػػط, وترتيػػػػػػب اوليػػػػػػات هػػػػػػذو 
االسػػػػػػتراتيجية بمػػػػػػا يعػػػػػػزز مصػػػػػػالحها التػػػػػػي ازدادت نمػػػػػػوًا واتسػػػػػػاعًا فػػػػػػي هػػػػػػذو المرحمػػػػػػة ومػػػػػػا 

 اعقبها مف مراحؿ.
مػػػػػػػػف اسػػػػػػػػتخداـ كػػػػػػػػؿ الوسػػػػػػػػائؿ الممكنػػػػػػػػة المتحػػػػػػػػدة األمريكيػػػػػػػػة الواليػػػػػػػػات لػػػػػػػػـ تتػػػػػػػػواف 

والمتاحػػػػػة لهػػػػػا  لكػػػػػي يكػػػػػوف لهػػػػػا نفػػػػػوذ دائػػػػػـ ومسػػػػػتمر فػػػػػي العػػػػػراؽ, ولػػػػػـ تتػػػػػورع عػػػػػف محاولػػػػػة 
اسػػػػػتغالؿ ضػػػػػعؼ بريطانيػػػػػا وتراجػػػػػع قوتهػػػػػا السياسػػػػػية واالقتصػػػػػادية والعسػػػػػكرية فػػػػػي السػػػػػنوات 

ة عمػػػػى مقػػػػدرات العػػػػراؽ االخيػػػػرة مػػػػف الحػػػػرب العالميػػػػة الثانيػػػػة لكػػػػي تحػػػػؿ محمهػػػػا فػػػػي الهيمنػػػػ
فػػػػػػػي المجػػػػػػػاالت كافػػػػػػػة ال سػػػػػػػيما فػػػػػػػي المجػػػػػػػاؿ النفطػػػػػػػي الػػػػػػػذي لولػػػػػػػت الشػػػػػػػركات االمريكيػػػػػػػة 
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اهتمامػػػػػػًا اسػػػػػػتثنائيًا الف العػػػػػػراؽ كػػػػػػاف يمتمػػػػػػؾ ومػػػػػػا زاؿ خزينػػػػػػًا نفطيػػػػػػًا هػػػػػػائاًل ال يمكػػػػػػف تركػػػػػػه 
 ألي قوة منافسة لها. 

لعػػػػػػراؽ ايجػػػػػػاد مػػػػػػوطق قػػػػػػدـ لهػػػػػػا فػػػػػػي االواليػػػػػػات المتحػػػػػػدة األمريكيػػػػػػة وهكػػػػػػذا تمكنػػػػػػت 
ومهػػػػػػدت عبػػػػػػر كػػػػػػؿ الوسػػػػػػائؿ وامكاناتهػػػػػػا الهائمػػػػػػة مػػػػػػف اف تتغمغػػػػػػؿ فيػػػػػػه سياسػػػػػػيًا واقتصػػػػػػاديًا 
وعسػػػػػكريًا وثقافيػػػػػًا لكػػػػػي تجنػػػػػي ثمػػػػػار ذلػػػػػؾ فػػػػػي مراحػػػػػؿ الحقػػػػػة, وهػػػػػو مػػػػػا تػػػػػـ لهػػػػػا فعػػػػػاًل بعػػػػػد 

  انتهاء الحرب العالمية الثانية. 
  االحاالت

 

                                                 

 .F.R.U.S., 1940-1945, Vol  ٜٔ-ٛٔو, لحػالؼ العػدواف األمريكيػة, القػاهرة, د.ت, صر ( فػ اد دوأ)

XX, From: Baghdad To: Washington, 2/1/1940, p.213. 
( ولبيػػػر بػػػالي تتزعمػػػه الواليػػػات المتحػػػدة االمريكيػػػة. لممزيػػػد ينظػػػر, جمػػػاؿ حمػػػداف, اسػػػتراتيجية االسػػػتعمار ٕ)

, صػػػػال  حسػػػف المسػػػموت, دراسػػػػات فػػػي تػػػاريل الواليػػػػات ٖٔٓ, صٖٜٛٔوالتحريػػػر, دار الشػػػروؽ, بيػػػروت, 
 .٘ٗٔ -ٖٛٔ,  ٕٔٔٓالنش ة الى القطبية االحادية, القاهرة, المتحدة االمريكية مف 

 .ٗ٘ -ٖ٘, صٜٚٛٔ( جالؿ عبدض معوض, مقدمات الحرب العالمية الثانية, بيروت, ٖ)
 

, ترجمػة: ٕٜٜٔ-ٖٖٛٔ( مايكؿ ل. بالمر, حراس الخميخ, تاريل توسع الػدور األمريكػي فػي الخمػيخ العربػي ٗ)
 .ٕٛـ, صٜٜ٘ٔنبيؿ زكي, القاهرة, 

السػػػوفيتي عمػػػى نفػػػط الشػػػرؽ االوسػػػط, ترجمػػػة: دار التقػػػدـ موسػػػكو,  –( هػػػاري جيمػػػي, التنػػػافس االمريكػػػي ٘)
 .ٖٙ, صٜٓٛٔ

(
4
) B. Shwadran, The Middle East and the Great Power, New York, 1973, p.241. 

موماسي منذ عاـ عمؿ في السمؾ الدب ٖٜٓٔاكمؿ دراسته الجامعية عاـ  ٖٛٛٔدبموماسي امريكي مف مواليد 
وتنقؿ بيف ايرلندا والقاهرة وبيروت ودمشؽ والقدس ثـ عيف وزيرًا مفوضًا وقنصاًل عامًا في بغداد عـ  ٜٙٓٔ
حتى وفاته. ينظر: ٕٖٜٔ  

Who's Who In America, 1942- 1943 , Two Year, Vol.22, Chicago U.S.A 1943, 

P1270   
 ( ُينظر عمى سبيؿ المثاؿ:٘)

USNA, No.63, T.84/721, From: Baghdad To: Washington, 25/10/1939, p.211. 
(
6
) G. Rohit, The History of U.S.A., New York, 1990, p.70. 

, بغػػػداد, ٕ( التطػػػور االقتصػػػادي فػػػي العػػػراؽ بعػػػد السػػػابع عشػػػر مػػػف تمػػػوز, مػػػف منشػػػورات جريػػػدة الثػػػورة, طٚ)
 .J.R. Craft, The Oil in Iraq, New York, 1989, p.31  ٕ٘ـ, صٜٗٚٔ
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, ُلطروحػة دكتػوراو غيػر ٜٛ٘ٔ-ٜ٘ٗٔ( لياد  براهيـ عبدالكريـ, النفط ولثرو عمى الحالػة االقتصػادية لمعػراؽ ٛ)
 .ٙٚـ, صٕٗٔٓمنشورة, معهد التاريل العربي والتراث العممي, بغداد, 

))دراسػػػػات  ,ٜٗٙٔ-ٗٙٛٔ( محمػػػػد سػػػػمماف حسػػػػف, دور التجػػػػارة الخارجيػػػػة فػػػػي تطػػػػور االقتصػػػػاد العراقػػػػي ٜ)
  سػػعيد عبػػود السػػامرائي, ٓٗـ, صٜٜٚٔ(, بيػػروت,  ب/لغسػػطس ٗٔ(, السػػنة)ٓٔعربيػػة(( )مجمػػة(, العػػدد)

 .ٜ٘ـ, صٜٜٙٔالتنمية االقتصادية في العراؽ, بغداد, 
 .S.H. Longrigg, Oil in the Middle East, London, 1961, pp.117-118( ُينظر: ٓٔ)

ـ, ٜٓٛٔ, بغػػداد, ٕٜ٘ٔ-ٕٜ٘ٔلسياسػػي المتيػػازات الػػنفط فػػي العػػراؽ ( نػػوري عبدالحميػػد خميػػؿ, التػػاريل أٔ)
 .ٖٚٓص

(
12

) F.O., 371/24557, E.2860, From: F.O., To: Basil Newton, Baghdad, 29/10/1940, 

p.225. 

(
13

) The War Year, Vol.x, Document on German Foreign policy 1918-1945, June 

23-August 31, 1940, London, 1957, pp.143-147. 

ـ, ٜٔٚٔ( لوكاز هيروزير, للمانيا الهتمريػة والمشػرؽ العربػي, ترجمػة: لحمػد عبػدالرحيـ مصػطفى, القػاهرة, ٗٔ)
 .ٜٔٔص
, ٕٜٛٔبيػػػروت  ٘التحرريػػػة ,ط ٜٔٗٔاالسػػػرار الخفيػػػة فػػػي حركػػػة السػػػنة ( ُينظػػػر: عبػػػدالرزاؽ الحسػػػني, ٘ٔ)

 .ٙٚٔ-ٛٗٔص
(
16

) Thomas Bryson, American Diplomatic Relations with The Middle East 1784-

1975, Metuchen, 1977, p.130. 

 ـ ومارست لبشع األساليب ضد لعدائهـ مف غير النازييف.ٖٖٜٔ( م سسة  رهابية نازية ت سست عاـ ٚٔ)

(
18

) USNA, Tel. No.67, From: Baghdad, To: Washington, 8 April 1941. P.6. 
 .ٖٛٓ-ٖٚٓ, صر السابؽالمصد( نوري عبدالحميد خميؿ, ٜٔ)
, ترجمػػة: سػػميـ طػػه التكريتػػي, ٜٙٗٔ-ٜٛٔٔ( مػػذكرات سندرسػػف باشػػا طبيػػب العائمػػة الممكيػػة فػػي العػػراؽ ٕٓ)
 .ٕٛٙ-ٕٚٙـ, صٕٜٛٔ, بغداد, ٕط
 .ٜٚ-ٛٚـ, صٜٙٙٔ( صالح العقاد, العرب والحرب العالمية الثانية, القاهرة, ٕٔ)

(
22

) USNA, Tel. No.64, From: Baghdad, To: Washington, 7 April 1941, pp.494-

495. 

( عبػػدالجبار نػػاجي, موقػػؼ الواليػػات المتحػػدة األمريكيػػة مػػف حركػػة مػػايس اعتمػػادًا عمػػى برقيػػات نابنشػػو  لػػى ٖٕ)
  خميػػؿ عمػػي مػػراد, ٕ٘, صـٜٓٛٔ(, بغػػداد, ٜ, العػػدد))مجمػػة( وزيػػر الخارجيػػة األمريكيػػة, )) فػػاؽ عربيػػة((

 .ٖٚ, صٜٗٛٔبغداد,, ٜٚٗٔ-ٜٔٗٔعربي تطور السياسة األمريكية في الخميخ ال
 .ٜٗٔ-ٙٗٔاألمريكية, ص-( ُينظر: ُلسامة عبدالرحمف نعماف الدوري, العالقات العراقيةٕٗ)

(
25

) F.O., 371/34981, E.3861, From: F.O., To: Baghdad, 10/12/1943, p.215. 

ى شػهادة البكػالوريوس فػي ـ, وهو لرمني عثماني حاصؿ عمٜٙٛٔ( كالوست سركيس كولبنكياف: ُوِلد عاـ ٕٙ)
ـ, وكػػػاف مػػػف المهتمػػػيف بالشػػػ وف ٜٓٛٔهندسػػػة المنػػػاجـ مػػػف بريطانيػػػا, عمػػػؿ مستشػػػارًا لمدولػػػة العثمانيػػػة عػػػاـ 
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ـ. لمتفصػيؿ عنػه ٜ٘٘ٔالنفطية. تجّنس بالجنسػية البريطانيػة وُعػِرؼ باسػـ )المسػتر خمسػة بالمئػة(. تػوفي عػاـ 
( ودور م سسػته الخيريػة فػي العػراؽ, ٜ٘٘ٔ-ٜٙٛٔ) : جماؿ كمػاؿ حسػف, كالوسػت سػركيس كولبنكيػافينظر

 W. Leeman, The liveـ  ٖٕٔٓالعراقػي لمدراسػات العميػا, بغػداد,  رسالة ماجستير غيػر منشػورة, المعهػد

of Mr. Five percent Kulbenkian, New York, 1980, pp.2-10. 

 صػػػابته بمػػػرض الكػػػزاز. ( سػػػنة  ثػػػر ٜ٘ـ عػػػف عمػػػر )ٕٜٗٔ( تػػػوفي نابنشػػػو فػػػي األوؿ مػػػف شػػػباط عػػػاـ ٕٚ)
 ـ.ٕٜٗٔشباط  ٖ))األخبار(( )جريدة(, بغداد, 

(
28

) F.O., 371/34989, E.23, From: K. Cornwallis, To: F.O., 3/1/1943, p.24. 

 .٘٘( لياد  براهيـ عبدالكريـ, المصدر السابؽ, صٜٕ)
 ـ.ٜٔ٘ٔ ذار  ٕٙ, صحيفة االستقالؿ العراقية( ٖٓ)

(
31

) F.R.U.S., Vol. IV, 1943, From: T. Wilson, To: The Secretary of State, 

12/12/1943, p.650. 

( وهػػي شػػركة لمريكيػػة كانػػت مسػػاهمة فػػي شػػركة نفػػط العػػراؽ ودعمتهػػا الحكومػػة األمريكيػػة بكػػؿ اإلمكانػػات, ٕٖ)
ة فطالبػػت هػػذو الشػػركة مػػف مراكػػز القػػرار فػػي بالدهػػػا مػػف اجػػؿ انتػػزاع االمتيػػاز النفطػػي مػػف الشػػركة البريطانيػػػ

 .ٙ٘وتحويمه  ليها. ُينظر: لياد  براهيـ عبدالكريـ, المصدر السابؽ, ص
(
33

) USNA, 890/152, From: The American Minister, To: US Legation, Baghdad, 

15/12/1943, p.311. 
 فػاؽ ( نوري عبدالحميد خميؿ, وقػائع التنػافس الػدولي عمػى الػنفط العراقػي خػالؿ الحػرب العالميػة الثانيػة, ))ٖٗ)

 .ٖٓـ, صٜٗٛٔ(, حزيراف ٓٔعربية((, العدد)
-ٜٖٜٔ( ياسميف لسهؿ حاتـ عبػدالحميـ, التنػافس الػدولي عمػى نفػط العػراؽ خػالؿ الحػرب العالميػة الثانيػة ٖ٘)

 .ٖٜ-ٕٜـ, صٖٕٔٓ, رسالة ماجستير غير منشورة, معهد التاريل العربي والتراث العممي, بغداد, ٜ٘ٗٔ
, تصديؽ مجمػس ٖٔٔ/ٙٔٗ٘ممكي, مقررات مجمس الوزراء العراقي, التسمسؿ ( د.ؾ.و., ممفات البالط الٖٙ)

 ٕٙمع شركات نفط العراؽ وفروعها في البصػرة والموصػؿ فػي  ٖٜٗٔالوزراء العراقي عمى قانوف مقاولة عاـ 
 .ٔ(, صٔـ, الوثيقة رقـ )ٖٜٗٔ ذار 

ـ, ٜٗٗٔ, بغػػػػػداد, ٖٜٗٔ( محاضػػػػػر مجمػػػػػس النػػػػػواب العراقػػػػػي, محضػػػػػر الجمسػػػػػة االعتياديػػػػػة فػػػػػي  ذار ٖٚ)
  .ٕٕٓ-ٜٕٔص
( تمخضت هذو االتفاقية حصوؿ الشركات النفطية البريطانية ممثمة بشركات نفػط العػراؽ عمػى احتكػار نفػط ٖ)

سػػنة( مقابػػؿ حصػػوؿ العػػراؽ عمػػى ايػػرادات ماليػػة تعػػزز فيهػػا مواردهػػا االقتصػػادية فػػي عهػػد  ٕ٘البصػػرة لمػػدة )
 . ٖٜ -ٕٜاسهؿ عبدالحميـ, المصدر السابؽ, رئيس الوزراء نوري السعيد , ينظر: ياسميف 

ـ(: الرئيس الثاني والثالثيف لمواليات المتحدة األمريكيػة. ُوِلػد فػي ٜ٘ٗٔ-ٕٛٛٔفرانكميف ديالنو روزفمت ) (ٖٛ)
ـ بجامعػػة هػػارفرد ٜٓٓٔـ بمقاطعػػة هايػػد بػػارؾ فػػي واليػػة نيويػػورؾ. التحػػؽ عػػاـ ٕٛٛٔكػػانوف الثػػاني عػػاـ  ٖٓ

ـ(, ثـ عمؿ محاميًا لمدة ثػالث سػنوات, ٜٚٓٔ-ٜٗٓٔالحقوؽ في جامعة كولومبيا ) األمريكية, ومف ثـ معهد
بعػدها شػػغؿ لوؿ منصػػٍب سياسػػي لػػه فػػي عضػػوية مجمػػس الشػػيوخ عػػف الحػػزب الػػديمقراطي, وفػػي حكومػػة ودرو 
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اـ ـ لكنػػه ُهػػِزـ, وفػػي غضػػوف العػػٕٜٓٔولسػػف ُعػػياَف مسػػاعدًا لػػوزير البحريػػة, وتقػػدَّـ لترشػػي  اسػػمه لمرئاسػػة عػػاـ 
التالي ُلصيب بمرض شمؿ األطفاؿ الذي الزمه طواؿ حياته ولثَّر عمى حياته السياسية,  ذ لـ ُيرشاػ  نفسػه ألي 

ـ ولثالث مّرات ٖٖٜٔـ(, ثـ حاز عمى الرئاسة عاـ ٖٜٓٔ-ٕٜٓٔ داري لو سياسي طيمة الفترة )= =منصبٍ 
انكميف ديالنػػػو روزفمػػػػت وسياسػػػػته . ُينظػػػػر: كفػػػاح لحمػػػػد محمػػػػد لحمػػػد النجػػػػار, فػػػػر ٜ٘ٗٔ-ٖٖٜٔمتتاليػػػة بػػػػيف 

جامعػة  -(, رسػالة ماجسػتير غيػر منشػورة, كميػة التربيػةٜ٘ٗٔ-ٖٖٜٔالخارجية تجاو منطقة المشرؽ العربػي )
 .ٓٔـ, صٕٕٓٓديالى, 

ـ وسم  بموجبػه لمحكومػة األمريكيػة بتقػديـ المسػاعدات لمػدوؿ ٕٜٛٔ( صدر هذا القانوف لممرة اأُلولى عاـ ٜٖ)
واعيػد العمػؿ بػه فػي عهػد الػرئيس فػرانكميف روزفمػت عػاـ  مسػاعداٍت اقتصػادية وعسػكرية.عمى شكؿ تجهيزاٍت و 

بعد مشاورات مع رئيس الوزراء بريطانيا وستوف شرشؿ وكاف ضمف موادو ضماف وصوؿ االسمحة الى  ٜٔٗٔ
دفع نقػػدًا دوؿ الحمفػاء عمػػى اسػاس االعػػارة والتػػ جير وذلػؾ النػػه لػػـ يعػد ب مكػػاف بريطانيػا التعامػػؿ عمػػى اسػاس الػػ

وبرزت الواليات المتحدة االمريكية اصدارها لهػذا القػانوف بالت كيػد عمػى تقػديمها المسػاعدات عػف طريػؽ االعػارة 
والتػػ جير لمػػدفاع عػػف الػػدوؿ التػػي يكػػوف الػػدفاع عنهػػا ضػػروريًا وحيويػػًا لمتفضػػيؿ اكثػػر ينظػػر: عبػػدالرزاؽ حمػػزة 

ت الحػرب العالميػة الثانيػة, رسػالة ماجسػتير غيػر منشػورة, عبداض, مرسػـو االعػارة والتػ جير االمريكػي فػي سػنوا
 . ٕٙٓٓجامعة بغداد,  -كمية اجداب

J.R. Craft, Economic development of the United States, New York, 1952, p.498. 
الثانيػػػة, األمريكيػػػة فػػػي سػػػنوات الحػػػرب العالميػػػة -( ُلسػػػامة عبػػػدالرحمف نعمػػػاف الػػػدوري, العالقػػػات العراقيػػػةٓٗ)

 .ٜٛٔص
واحػػد وواحػػد  مميػػوف ـ  لػػىٜٖٜٔعػػاـ  مميػػونيف ونصػػؼ مميػػوف برميػػؿ( انخفػػض  نتػػاج الػػنفط العراقػػي مػػف ٔٗ)

ـ. ُينظر: وزارة النفط والمعادف, نفط العراؽ حقائؽ ولضواء عمى قضيتي تنفيػؽ الريػع ٜٔٗٔوستيف برميؿ عاـ 
 .ٖٚ-ٖٙـ, صٜٓٚٔومعدالت اإلنتاج, بغداد, 

ـ, ٖٜٚٔلسػػامرائي, سياسػػػات التصػػػنيع والتقػػدـ االقتصػػػادي فػػػي العػػراؽ, النجػػػؼ األشػػػرؼ, ( سػػعيد عبػػػود إٗ)
 .ٕٛص
 .ٖٖ( عادؿ محمد حسيف العمياف, المصدر السابؽ, صٖٗ)
 ـ.ٕٜٗٔليار  ٚٔ( ))األخبار(( )جريدة(, بغداد, ٗٗ)

(
45

) F.R.U.S., 1943, Vol. IV, Men of conversation, Washington, 9/7/1943, p.643. 

ـّ  لػػى المدرسػػة ٙٛٛٔ( عمػػي جػػودت األيػػوبي: ُوِلػػَد فػػي مدينػػة الموصػػؿ عػػاـ  ٙٗ) ـَ  لػػى بغػػداد فانضػػ ـ, ثػػـ قَػػِد
ـ ليػػدخؿ المدرسػػة العسػػكرية ويتخػػّرج منهػػا ضػػابطًا عػػاـ ٖٜٓٔالرشػػدية العسػػكرية, وسػػافر  لػػى اسػػتانبوؿ سػػنة 

ـ بػػػالثورة العربيػػػة ٜٙٔٔيػػػراف ـ. شػػػارؾ فػػػي معػػػارؾ الحػػػرب العالميػػػة اأُلولػػػى برتبػػػة رائػػػٍد والتحػػػؽ فػػػي حز ٜٙٓٔ
الكبػػرى التػػي لعمنهػػا الشػػريؼ حسػػيف بػػف عمػػي ضػػد العثمػػانييف, وُعػػياَف بعػػد تشػػكيؿ الحكومػػة العربيػػة فػػي دمشػػؽ 

فًا لمواء الحمة وانُتِخػب مػّراٍت ِعػّدة ٕٜٔٔحاكمًا عمى حمب. وعندما تشكَّمت الحكومة العراقية عاـ  ـ ُعياَف متصرا
ـ في بيروت. لمتفصيؿ عنه ُيراَجػع: ٜٜٙٔت ِعّدة ورئيس وزراٍء لثالث وزارات. توفي عاـ نائبًا ووزيرًا في وزارا
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  حسػف لطيػؼ الزبيػدي, ٜ٘ٔ-ٜٔٔـ, صٕ٘ٓٓالسياسة في العػراؽ الحػديث, لنػدف, = =مير بصري, لعالـ
 .ٕٕٛ-ٕٕٚـ, صٕٚٓٓموسوعة األحزاب العراقية, بيروت, 

 .ٗلسابؽ, ص( فاطمة حمدي عبدالرحمف العاني, المصدر اٚٗ)
, كتػػػاب مػػػف القنصػػػمية العراقيػػػة فػػػي ٖٔٔ/ٕٚٓ٘مػػػف: د.ؾ.و., ممفػػػات الػػػبالط الممكػػػي, التسمسػػػؿ  نقػػػالً ( ٛٗ)

 .ٓ٘ٔ-ٜٗٔ(, صٓٔٔـ, الوثيقة رقـ )ٖٜٗٔ/ليار/ٖٓواشنطف  لى سكرتارية الديواف الممكي في 
الممكيػػة فػػي اسػػتانبوؿ, ـ, ودرس فػػي مدرسػػة الهندسػػة ٛٛٛٔ( لرشػػد العمػػري: ُوِلػػَد فػػي مدينػػة الموصػػؿ عػػاـ ٜٗ)

ـ. ميػػػػر بصػػػػري, المصػػػػدر السػػػػابؽ, ٜٛٚٔاسػػػػتوِزر مػػػػّراٍت ِعػػػػّدة, وتػػػػوّلى رئاسػػػػة الػػػػوزراء مػػػػّرتيف. تػػػػوفي عػػػػاـ 
 .ٙٚٗ  حسف لطيؼ الزبيدي, المصدر السابؽ, صٕٙ٘-ٖٕ٘ص
 .ٖٖ( مقتبس مف: عادؿ محمد حسيف العمياف, المصدر السابؽ, صٓ٘)
, نػػػّص الرسػػػالة التػػػي بعثهػػػا الوصػػػي  لػػػى الػػػرئيس ٖٔٔ/ٜٚٚسػػػمؿ ( د.ؾ.و., ممفػػػات الػػػبالط الممكػػػي, التٔ٘)

 .ٕ(, صٔ, الوثيقة رقـ )ـٜ٘ٗٔعاـ  األمريكي روزفمت
( رلفت غنيمػي الشػيل, الواليػات المتحػدة األمريكيػة واتجاهػات التعمػيـ الػوطني فػي العػراؽ, دراسػة لػرد الفعػؿ ٕ٘)

لمركػػز دراسػػات الخمػػيخ = =لنػػدوة العمميػػة الثالثػػةاألمريكػػي نحػػو تشػػريعات التعمػػيـ الوطنيػػة بػػالعراؽ, مػػف بحػػوث ا
 .ٕٛٚـ, صٜٜٚٔجامعة البصرة, ))مجموعة باحثيف((, الكتاب الثاني, البصرة,  -العربي

ـ(, واسػػتمر فػػي الوصػػاية ٜٖٜٔ-ٖٖٜٔ( لصػػب  عبداإللػػه وصػػّيًا عمػػى العػػرش بعػػد مػػوت الممػػؾ غػػازي )ٖ٘)
سف الركشد. ُينظػر: جيرالػد دي غػوري, ثالثػة ممػوؾ ـ عندما بم  الطفؿ الصغير فيصؿ الثاني ٖٜ٘ٔحتى عاـ 

 .ٕٚٔـ, صٖٜٛٔفي بغداد, ترجمة وتعميؽ: سميـ طه التكريتي, بغداد, 
العػراؽ والواليػػات المتحػػدة االمريكيػة, دراسػػات فػػي التػاريل والسياسػػة والػػنفط, مركػػز (  بػراهيـ خميػػؿ العػػالؼ, ٗ٘)

 .ٓ٘ٔ-ٜٗٔ, صٕٙٓٓالدراسات االقميمية, جامعة الموصؿ, 
, تاريخهػػػا: , عنوانهػػػا: البعثػػػات فػػػي لمريكػػػأٖٔ/ٕٕٚ( ُينظػػػر: د.ؾ.و., ممفػػػات الػػػبالط الممكػػػي, التسمسػػػؿ ٘٘)

 .ٖٙ(, صٕ٘, الوثيقة رقـ )ـٜٗٗٔ
األمريكيػػػة فػػػي سػػػنوات الحػػػرب العالميػػػة الثانيػػػة, -( ُلسػػػامة عبػػػدالرحمف نعمػػػاف الػػػدوري, العالقػػػات العراقيػػػةٙ٘)

 .ٕٙٙ-ٕ٘ٙص
, بغػداد, ةالتعميـ في لوربا والواليات المتحدة األمريكية وانعكاساتها عمى الدوؿ العربيرجي, ف( خالد لحمد المٚ٘)

 .ٗٙ-ٖٙـ, صٜٛ٘ٔ
, كتػػاب مػػف وزارة المعػػارؼ العراقيػػة  لػػى سػػكرتيرية ٖٔٔ/ٕٕٚ( د.ؾ.و., ممفػػات الػػبالط الممكػػي, التسمسػػؿ ٛ٘)

(, ٕ٘ٔ-ٔ٘ٔـ, الوثيقػة رقػـ )ٜٗٗٔلسػنة مجمس الوزراء حوؿ البعثة العممية  لى الواليات المتحػدة األمريكيػة 
 .ٜٙٔ-ٛٙٔص
ـ. انُتِخػػَب نائبػًا فػػي ِعػػّدة دوراٍت انتخابيػػٍة فػػي المعهػػد الممكػػي, ٜٛٛٔكػػانوف األوؿ  ٗٔ( ُوِلػَد فػػي بغػػداد فػػي ٜ٘)

ـ(, وُعػياَف عضػوًا ٜٖٜٔ-ٖٖٜٔنيسػاف  ٛـ( وفػي )ٖٜٙٔليمػوؿ  ٘ -ٖٜٓٔنيساف  ٛوُعياَف لمينًا لمعاصمة )
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ـ. مير ٜٜٚٔكانوف األوؿ عاـ  ٚـ, واستوِزَر مّراٍت ِعّدة. توفي في بغداد في ٖٜٚٔعياف عاـ في مجمس األ
 .٘ٗٔ-ٕٜ, صٔبصري, المصدر السابؽ, ج

, نصػػوص االتفاقيػػات بػػيف العػػراؽ والواليػػات المتحػػدة ٜٗٗٔ( ممفػػات وزارة الخارجيػػة العراقيػػة, ممفػػات سػػنة ٓٙ)
 .ٖ-ٔ(, صٕو) (ٔـ, الوثيقة رقـ )ٜٗٗٔاألمريكية, بغداد, 

 .ٙو ٘(, ص٘( و)ٗ(, الوثيقة رقـ )ٕ( و)ٔ( المصدر نفسه, الممحؽ رقـ )ٔٙ)
األمريكيػػػة فػػػي سػػػنوات الحػػػرب العالميػػػة الثانيػػػة, -( ُلسػػػامة عبػػػدالرحمف نعمػػػاف الػػػدوري, العالقػػػات العراقيػػػةٕٙ)

 .ٕٛٙص
ـ, ٜٜ٘ٔبػػرى, دمشػػؽ, ( هشػػاـ عبدالحميػػد متػػولي, اقتصػػاديات الػػنفط العراقػػي فػػي اسػػتراتيجيات الػػدوؿ الكٖٙ)

 .ٜ٘-ٛ٘ص
(
64

) USNA, Tel. No.108, 29/5/1942, p.87. 

 .ٖٙـ, صٜٛ٘ٔ( ُينظر: خيرية قاسمية, القضية الفمسطينية في تطورات الحرب العالمية الثانية, دمشؽ, ٘ٙ)
 .ٕ٘ٗ( مقتبس مف: مذكرات سندرسف باشا, المصدر السابؽ, صٙٙ)
 .ٕٔ-ٕٓص, صيدا, د.ت, ٜٔٗٔ( عثماف كماؿ حداد, حركة رشيد عالي الكيالني ٚٙ)
 .ٔٔ( فاطمة حمدي عبدالرحمف العاني, المصدر السابؽ, صٛٙ)

(
69

) R. James, The Foreign policy of U.S.A in 1939-1945, New York, 1980, p.71. 
 .ٖٚـ, صٜٓٛٔيجية األمريكية, القاهرة, ( عبدالرحمف لحمد الشرقاوي, دوؿ الشرؽ األوسط في االستراتٓٚ)
( شػػػػػػامؿ عبػػػػػػدالقادر, التخريػػػػػػب االسػػػػػػتعماري فػػػػػػي العػػػػػػراؽ قبػػػػػػؿ نصػػػػػػؼ قػػػػػػرف, ))للػػػػػػؼ بػػػػػػاء(( )مجمػػػػػػة(, ٔٚ)

 .ٓٔـ, صٜٜ٘ٔشباط  ٘ٔ(, بغداد, ٕٚ(, السنة)ٖٚٚٔالعدد)
 .ٔٔ( فاطمة حمدي عبدالرحمف العاني, المصدر السابؽ, صٕٚ)

(
73

) F.O., 371/21321, From: Baghdad, To: F.O., 22/12/1942, p.311. 

(
74

) USNA, R.17, 8906, Tel. No.102, From: Hell, Washington, To: A.M. Legation, 

Baghdad, 6/7/1943, p.91. 

(
75

) F.R.U.S., 1940-1945, Vol. XX, From: Washington, To: Baghdad, 25/12/1943, 

p.315. 
(
76

) F.R.U.S., 1940-1945, Vol. XX, From: Washington, To: Baghdad, 29/12/1943, 

p.320. 
(
77

) F.R.U.S., 1940-1945, Vol. XX, From: Washington, To: Baghdad, 29/12/1943, 

p.321. 

األمريكيػػػة فػػػي سػػػنوات الحػػػرب العالميػػػة الثانيػػػة, -( ُلسػػػامة عبػػػدالرحمف نعمػػػاف الػػػدوري, العالقػػػات العراقيػػػةٛٚ)
 .ٕٕٛص
 .ٖٕٛ( المصدر نفسه, صٜٚ)
( عالء جاسـ محمد الحربي, محاوالت العراؽ تنويع مصادر التسمي  مع الواليات المتحدة األمريكيػة, بحػث ٓٛ)

 .ٕٗ-ٖٕـ, صٕٗٓٓغير منشور, بغداد, 
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ـ  محاضػػػػر مجمػػػػس النػػػػواب, محضػػػػر االجتمػػػػاع العػػػػادي لسػػػػنة ٜٗٗٔكػػػػانوف الثػػػػاني  ٕ٘( ))األخبػػػػار((, ٔٛ)
 .ٔٔٗ-ٓٔٗـ, صٜ٘ٗٔنيساف  ٕٗ(, ٖٖ, الجمسة)ٜٗٗٔ

(
82

) USNA, R.16, From: Baghdad, To: Washington, 22/6/1942, p.111. 

, رسػػالة ماجسػػتير غيػػر منشػػورة, ٜٛ٘ٔ-ٜ٘ٗٔ األمريكيػػة-العراقيػػة العالقػػات تطػػور( كػػوثر عبػػاس عبػػد, ٖٛ)
  عػػادؿ محمػػد ٔٛ, صـٕٜٛٔالجامعػػة المستنصػػرية, بغػػداد,  -المعهػػد العػػالي لمدراسػػات القوميػػة واالشػػتراكية

 .ٖٖف العمياف, المصدر السابؽ, صحسي
(
84

) F.R.U.S., 1940-1945, Vol. XX, From: Baghdad, To: Washington, 30/12/1942, 

p.326. 
, كتػػػاب مػػػف وزارة التجػػػارة العراقيػػػة  لػػػى سػػػكرتيرية ٖٔٔ/ٖٔٚ( د.ؾ.و., ممفػػػات الػػػبالط الممكػػػي, التسمسػػػؿ ٘ٛ)

 .ٖٙٔص(, ٕٔٔـ, الوثيقة رقـ )ٖٜٗٔ/ٛ/ٕٚمجمس الوزراء في 
 ـ.ٖٜٗٔ/كانوف األوؿ/ ٕٛ( ))األخبار((, ٙٛ)
األمريكيػػػة فػػػي سػػػنوات الحػػػرب العالميػػػة الثانيػػػة, -( ُلسػػػامة عبػػػدالرحمف نعمػػػاف الػػػدوري, العالقػػػات العراقيػػػةٚٛ)

 .ٖٖٓص
 ـ.ٜٙٗٔنيساف  ٔ( ))صوت األهالي(( )جريدة(, بغداد, ٛٛ)

وهػو الػرئيس الثالػث والثالثػيف لمواليػات المتحػدة ـ, ٗٛٛٔليػار  ٛ( ُوِلَد في مدينة المار بوالية ميسػوري فػي ٜٛ)
ـ(. وهػو الػذي لمػر بإلقػاء ٕٜ٘ٔ-ٜ٘ٗٔـ ولفتػرتيف متتػاليتيف )ٜ٘ٗٔاألمريكية. تسّنـ الرئاسػة األمريكيػة عػاـ 

القنبمتػػيف الػػذريتيف عمػػى هيروشػػيما وناغػػازاكي اليابػػانيتيف فػػي الحػػرب العالميػػة الثانيػػة. ُعػػِرَؼ عػػف دعمػػه لميهػػود 
ـ عػف عمػر نػاهز الثمانيػة والثمػانيف عامػًا بعػد ٕٜٚٔكػانوف األوؿ عػاـ  ٕٙى فمسػطيف. تػوفي فػي وهجرتهـ  لػ

 صػػػػػػػػػػػػػػػػػػػابته باحتقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاٍف رئػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوي وفشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍؿ فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي العديػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف لعضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاء الجسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػـ. ُينظػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر: 
 ./https://ar.wikipedia.org/wikiهاري_تروماف

الخارجيػػة العراقيػػة  لػػى رئاسػػة , كتػػاب مػػف وزارة ٖٔٔ/ٕٚٓ٘( د.ؾ.و., ممفػػات الػػبالط الممكػػي, التسمسػػؿ ٜٓ)
(, ٔٔٔـ حػػػػوؿ زيػػػػارة الوصػػػػي عبداإللػػػػه  لػػػػى نيويػػػػورؾ, الوثيقػػػػة رقػػػػـ )ٜ٘ٗٔ/ليػػػػار/ٙٔالػػػػديواف الممكػػػػي فػػػػي 

 ـ.ٜ٘ٗٔليار  ٕٙ  ))األخبار((, ٘ٙٔص

صػػػػػػفاء   ـٜ٘ٗٔليػػػػػػار  ٕٛـ  ))صػػػػػػوت األهػػػػػػالي((, ٜ٘ٗٔليػػػػػػار  ٕٗ))األخبػػػػػػار((,  صػػػػػػحيفة ( ُينظػػػػػػر:ٜٔ)
جامعػػػة البصػػػرة,  -(, مجمػػػة كميػػػة التربيػػػةٕٜٙٔ-ٖٜٓٔاألمريكيػػػة )-قػػػات العراقيػػػةعبػػػدالوهاب المبػػػارؾ, العال

 .ٜٙٔ-ٛٙٔـ, صٕٜٛٔ(, ٚالعدد)
(
92

) F.R.U.S., 1945, Vol. VIII, From: Washington, To: Baghdad, 30/6/1945, pp.49-

52. 

ب العالميػػػة الثانيػػػة, األمريكيػػػة فػػػي سػػػنوات الحػػػر -( ُلسػػػامة عبػػػدالرحمف نعمػػػاف الػػػدوري, العالقػػػات العراقيػػػةٖٜ)
 .ٜٜٕص
, ٜ٘ٗٔكػانوف األوؿ  ٔـ المنعقد في ٜ٘ٗٔ( محاضر مجمس النواب, محضر االجتماع االعتيادي لسنة ٜٗ)

 .ٔـ, صٜٙٗٔبغداد, 
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