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يعتبػ ػػر العػ ػػاـ 1865ـ المنعطػ ػػؼ الكبيػ ػػر فػ ػػي تػ ػػترية الواليػ ػػات المتحػ ػػدة األمريكيػ ػػة

تحول ػػت بع ػػدج م ػػف م ػػرد تح ػػالؼ ب ػػيف ع ػػدد م ػػف الوالي ػػات المس ػػت مة ذات الس ػػيادة يح ػػؽ ل ػػا
االنسػػحاب متػػا أرادتى الػػا دولػػة واحػػدة ال تت ػ أز بعػػد اف كػػاف مواطنػػو الواليػػات خا ػػة

ال نوبيػػةي يعتبػػروف أن س ػ ـ موطنػػو واليػػات ـى وأف م ػواطنت ـ األمريكيػػة مسػػتمدة مػػف واليػػات ـ

في اإلتحاد لذا كانوا يدينوف بالوالء لواليات ـ وليس لمواليات المتحدة األمريكية 1ي.

ل د ساعد است رار األوضاع السياسية بعد ذلؾ العاـ عما حػدوث ط ػرات

ػناعية

كبي ػرة لت ػػبو الواليػػات المتحػػدة األمريكيػػة م ػ مطم ػ ال ػػرف العم ػريف واحػػدة مػػف أ ػػـ الػػدوؿ
ال ناعية في العالـى بعد أف ت وقت عما أوروبا فػي أنتػاج ال ػمب وال ػوالذ وال حػـ الح ػري

فاحتمػػت المرتبػػة األولػػا ف ػي أنتػػاج ال ػػمب والػػذي بم ػ  10ماليػػيف طػػف سػػنوياًى وفػػي أنتػػاج

ال حػـ الح ػػري الػذي بمػ  244مميػوف طػػف سػنوياًى كمػػا تحولػت الواليػػات المتحػدة األمريكيػػة
ال ػػا مرتب ػػة الري ػػادة لما ػػورة ال ػػناعية الحديا ػػة الت ػػي اعتم ػػدت عم ػػا الك رب ػػاء والكيمياوي ػػات

والبتػروؿ وذلػػؾ ب ضػػؿ عممام ػا ومخترعي ػػا الػػذيف قػدمت ل ػػـ كامػػؿ الػدعـ المػػادي والمعنػػوي
فيما كانت أوروبا تعتمد عما وسامؿ اإلنتاج ال ديمة 2ي.

ومما ساعد في زيادة معدالت التطور المتسارع في ال طاع ال ناعي و تمسػك ـ

باوابت السياسة الخار ية العميا والمتمامة بمبدأ مونرو ال ادرة عػاـ  1823أي منػ تػدخؿ

أوروبػا فػي مػتوف ال ػارتيف األمػريكيتيفيى ومبػػدأ العزلػة أي األبتعػاد عػػف الحػروب فػي ال ػػارة

األوروبية 3ي.
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إف اإلنت ػػاج ال ػػناعي وك ػػذلؾ الز ارع ػػي ف ػػي الوالي ػػات المتح ػػدة ك ػػاف ػػامالً وفام ػ ػاً

بمعدالت عالية عف حا ات السوؽ المحميةى ممػا انعكػس عمػا واقػ الت ػارة الخار يػةى ف ػد

تضػ ػػاع ت

ػ ػػادرات الوال يػ ػػات المتحػ ػػدة مػ ػػف ال ػ ػػناعات بمػ ػػكؿ عػ ػػاـ وفػ ػػي الوقػ ػػت ن س ػ ػ

تض ػػاع ت حا ت ػػا لممػ ػواد الخ ػػاـى األم ػػر ال ػػذي دفع ػػا إل ػػا ت ػػدير رأس الم ػػاؿ األمريك ػػي
لالستامار في الخارج مف أ ؿ السيطرة عما ميزاف الت ارة الخار ية وبالتالي السػيطرة عمػا

اقت اد ا المتسارع الخطا 4ي.

إف النمو ال ػناعي الكبيػر فػي الواليػات المتحػدة األمريكيػة انعكػس عمػا سياسػات ا

الخار ية التي كاف ي ب أف تكوف راعية وحامية القت اد ا بالدر ػة األولػا ومػف نػا كػاف
البػػد أف يتحػػوؿ أ ػػحاب المػػركات ال ػػناعية إلػػا الم ػػاؿ السياسػػي لمو ػػوؿ إلػػا م اركػػز

ن ال رار عما ال عيديف الداخمي والخار ي .ومما اء عما لسػاف Albert Bevrdej

ألبرت بيفردج) عضو م مس الميوخ األمريكي أماـ الم مس عاـ  1898ما ن

:

إف الم ػ ػػان األمريكيػ ػػة تنػ ػػت اليػ ػػوـ أكاػ ػػر ممػ ػػا يسػ ػػتطي المػ ػػعب األمريكػ ػػي أف

يست مؾى والتربة تنت كذلؾ أكار مما نستطي أف نست مؾى ومف نا نرى أف ال ػدر رسػـ لنػا

سياستناى إف ت ارة العالـ ي ب أف تكوف بيدنا ولػيس مػف مػؾ فػي أننػا سنسػتولي عمي ػا كمػا
عممتنػػا أمنػػا ان مت ػ ار أف ن عػػؿى ولسػػوؼ ننمػػي قواعػػد ت اريػػة فػػي أر ػػاء العػػالـ كم ػ لتوزي ػ

المنت ػػات األمريكي ػػةى وس ػػنم م ػػاء المح ػػيط بتس ػػطولنا الت ػػاريى وس ػػتن ض ح ػػوؿ م ارك ػػز

ت ارتنا مستعمرات كبرى تحكـ ن س ا بن س ا ولكن ا ترف عممنا وتتا ر معنا...يي 5ي.
إف مػا قالػ

بي ػػردجي مػا ػػو إال تتكيػػد عمػا االسػػتمرار بسياسػػة بػالدج التػػي اتبعت ػػا

والتػػي كانػػت تسػػير سػػياؽ التنػػافس االسػػتعماري ن س ػ لمػػدوؿ األوربيػػة ال ارمػػي لمسػػيطرة عمػػا
اقت ػاديات العػالـ وبكػػؿ ات ا اتػ  .ومػف بػػيف المنػاطؽ التػي نمػػرت الواليػات المتحػدة سػ ن ا

في ػػا كانػػت المنط ػػة العربيػػة بػػدءاً مػػف مػواطي مػػماؿ أفري يػػاى فع ػػدت الحكومػػة ال ديػػدة بعػػد
حػػرب االسػػت الؿ معا ػػدة ت اريػػة م ػ الم ػػرب عػػاـ 1786ى وفػػي عػػاـ  1795وقعػػت م ػ

ال ازمػػر ات اقيػػة حمايػػة ألسػػطول ا الت ػػاري مػػف خطػػر ال ار ػػنةى ووقعػػت معا ػػدات ل مػػور

ال ن ػػمية والت اريػػة والبحريػػة الحربيػػة م ػ ط ػرابمس ليبيػػاي عػػاـ 1796ى وأخػػرى م ػ تػػونس
عاـ  1797ألغراض حماية أسطول ا الت اري.
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انت مػػت م ػػالو الواليػػات المتحػػدة إلػػا الخمػػي العربػػي فع ػػدت معا ػػدة ت اريػػة م ػ
مس ط عاـ 1833ى عدت مف المعا دات الم مة أذ نت عن ا زيارة أوؿ مبعػوث دبموماسػي

عماني إلا نيويورؾى وانماء أوؿ قن ػمية لمواليػات المتحػدة فػي الخمػي العربػي وكػاف م ر ػا
مس ط وظمت تعمؿ ل اية عاـ 6 1915ي.

وفي ظؿ السيطرة البريطانية عما الخمي العربيى فػنف الواليػات المتحػدة لػـ تػتمكف
مف الت م ػؿ مػماالً بسػبب ضػعؼ قػدرات ا الحربيػة البحريػة م ارنػةً بمػا لػدى بريطانيػاى وعمػا
الرغـ مف ذلؾ فنن ا عممت عما الت رب مػف م ػادر الػن ط ال ديػدة التػي أخػذت تتػدفؽ مػف
عربسػػتاف والتػػي يحػػوي بػػاطف األرض تحت ػػاى وتحػػت الب ػرة خ ازنػػات ن طيػػة متداخمػػةى ولػػـ
يك ػػف بم ػػدور ا إال االعتم ػػاد عم ػػا أح ػػد الوس ػػامؿ الت ػػي اعتم ػػدت ا ميػ ػ ال ػػدوؿ االس ػػتعمارية

األوربيػػةى أال و ػػو اإلرسػػاليات التبمػػيرية المسػػيحيةى فح ػػمت عمػػا مواف ػػة الدولػػة العامانيػػة
بننم ػػاء اإلرس ػػالية العربي ػػةي ك ػػتوؿ مرك ػػز تبم ػػيري ل ػػا ف ػػي الب ػ ػرة ع ػػاـ 6 1891ي .إال أف

نماطات وتحركات تمؾ اإلرسالية كانت محػدودة بسػبب قمػة التوا ػد األمريكػي فػي المنط ػةى

وبس ػ ػػبب ع ػ ػػدـ ت ب ػ ػػؿ المسػ ػ ػ يحييف في ػ ػػا ألفك ػ ػػار م ػ ػػذ ب الكنيس ػ ػػة األمريكي ػ ػػة المم ػ ػػيخية –

البروتسػتانتية عممػت تمػػؾ اإلرسػاليات فػػي الم ػاالت التعميميػة مػػف أ ػؿ ترسػػية و ود ػا فػػي

الم تمعات العربية.

فمنػ ػػذ عػ ػػاـ  1823أنمػ ػػتت تمػ ػػؾ اإلرسػ ػػاليات وبػ ػػدعـ مػ ػػادي كامػ ػػؿ مػ ػػف الحكومػ ػػة

األمريكي ػػة عمػ ػرات الم ػػدارس ف ػػي بي ػػروت وال ػػدس وال ػ ػا رة وب ػػدادى إض ػػافة إل ػػا ع ػػدد م ػػف
ال امع ػػات والمعا ػػد األمريكي ػػة أبرز ػػا ال امع ػػة األمريكي ػػة ف ػػي بي ػػروت الت ػػي تتسس ػػت ع ػػاـ
 1866تبعت ػػا أخػػرى فػػي ال ػػا رة .وقػػد حػػرص المبم ػريف األمريكػػاف عمػػا الظ ػػور بمظ ػػر
ر ؿ الديف الورع الم تـ بالعمػؿ الخيػري والطبػي 7يى كػي يسػ موا فػي إعطػاء
تختمػ ػػؼ عػ ػػف

ػورة ألمريكػا

ػ ػػورة الدولػ ػػة المسػ ػػتعمرة الب يضػ ػػة ماػ ػػؿ بريطانيػ ػػا وفرنسػ ػػاى وأف أمريكػ ػػا بمػ ػػد

الحريػ ػػات والعمػ ػػوـ والا اف ػ ػػة .ولعػ ػػؿ ذل ػ ػػؾ التو ػ ػ يما ػ ػػؿ الطػ ػػاب الع ػ ػػاـ لمسياسػ ػػة الخار ي ػ ػػة
األمريكية.
تم ػػر بمرحم ػػة النم ػػو والتط ػػور عم ػػا
كان ػػت الوالي ػػات المتح ػػدة قب ػػؿ ال ػػرف العمػ ػريف ل
ال ػعيد الػػداخمي واتمػاـ سػيطرت ا وتوسػػع ا داخػػؿ حػدود قػػارة أمريكػػا المػماليةى فامػػترت مػػف
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ن ػػابميوف والي ػػة أريزون ػػا ع ػػاـ 1803ى وف ػػي ع ػػاـ  1819ام ػػترت والي ػػة فموري ػػدا م ػػف اس ػػبانيا.
وكذلؾ ح وق ا في أوري وفى وفي عاـ  1867امترت اآلسكا مف روسػيا لت ػبو واليػة فيمػا

بعدى كمػا ضػمت ػاواي عػاـ  1898لت ػبو الواليػة رقػـ خمسػيف فػي عػاـ  .1959وخػالؿ
تمػػؾ ال ت ػرة عممػػت أمريكػػا وبالتعػػاوف م ػ بريطانيػػا عمػػا من ػ و ػػوؿ أيػػة دولػػة اسػػتعمارية
ػادة ال ػػنظـ السياس ػػية ف ػػي أورب ػػا نظ ػػـ متخم ػػة قياسػ ػاً إل ػػا
أوربي ػػة إل ػػا أي م ػػف األمريكيتيفىع ػ ٌ
الت ربة ال م ورية الديم راطية في أمريكا حػددت الػدولتاف موق مػا عػاـ  1823عمػا مػكؿ
إع ػػالف أ ػػدرج الػ ػرميس األمريك ػػي ػػيمس م ػػونرو واعتم ػػد كمب ػػدأ ااب ػػت تمت ػػزـ بػ ػ الوالي ػػات

المتحدة وبريطانيا والذي أ طمو عما تسميت بمبدأ مونرو 8ي.

إف فك ػرة التوسػ ػ واالس ػػتعمار خ ػػارج ح ػػدود الوالي ػػات المتح ػػدة خ ػػالؿ ال ػػرف التاسػ ػ

عمر لـ تكف بعيدة عف السياسة العامػة ل ػذج الدولػةى وكانػت تمػؾ ال كػرة مػؤطرة بنوايػا طيبػة
فػي الظػػا ر فكانػت تػػدعي ن ػؿ الت ػػدـ إلػا المػػعوب مػف خػػالؿ ضػم ـ إلػػا كيان ػا السياسػػي
وذلؾ ما ح ؿ م سكاف اآلسػكا و ػاواي عمػا سػبيؿ الماػاؿ .أو ب ػدؼ مكافحػة األمػراض
واألوبمػػةى أو ب ػػدؼ مسػػاعدة الػػدوؿ لتحرير ػػا مػػف االسػػتعمار مػػف الػػدوؿ األوربيػػةى وكانػػت

حري ػػة عمػػا أف تكػػوف سياسػػت ا الخار يػػة المعمنػػة فػػي تمػػؾ ال ت ػرة محػػددة بعػػدد مػػف الن ػػاط
ػي

ػػيانة الحريػػة فػػي أمريكػػا أوالً وأخيػ اًرى واعتمػػاد مبػػدأ مػػونرو فػػي تعامم ػػا مػ دوؿ أوربػػا

تحديداًى واعتماد مبدأ العزلة أو االبتعاد عف الحروب في ال ارة األوربية 9ي.

أم ػػا المرحم ػػة الااني ػػة ف ػػي سياس ػػات الوالي ػػات المتح ػػدة األمريكي ػػة الخار ي ػػة فتتما ػػؿ

بمرحمػػة الحػػرب العالميػػة األولػػا ومػػا بعػػد ا والتػػي حاولػػت االبتعػػاد عػػف التزام ػػا بمبادم ػػا
السياسػػية المعمنػػة ومن ػػا سياسػػة العزلػػة أو الحيػػاد فػػي الحػػروب األوربيػػةيى ودعوات ػػا لمػػدوؿ

المتحاربة إلا الت الو.

قبػػؿ أف تػػدخؿ الواليػػات المتحػػدة الحػػرب عػػاـ  1917غيػػرت موق ػػا من ػػاى وانطم ػػت
في مرحمػة ديػدة مػف سياسػات ا الخار يػة والتػي حػدد ا الػرميس األمريكػي وودرو ويمسوون)
ك ػػي ت ػػتمكف ب ػػالدج م ػػف نم ػػر ن وذ ػػا ف ػػي الع ػػالـ تح ػػت غط ػػاء نم ػػر وترس ػػية مب ػػدأ الميبرالي ػػة

العالميػػةيى مبػػر اًر دخػػوؿ بػػالدج الحػػرب ضػػد ألمانيػػا التػػي أخػػذت ت ػػدد م ػػالو بػػالدج فػػي أوربػػا
وآسيا حػيف قػاؿ :إننػا سػن اتؿ مػف أ ػؿ الديم راطيػة ..ومػف أ ػؿ أف ن عػؿ العػالـ بتسػرج فػي
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الن ايػػة ح ػ اًر..يي .وفػػي ن ايػػة الحػػرب وض ػ ال ػرميس ويمسوووون) أربعػػة عمػػر ن طػػة لتح ي ػػؽ
السػػالـ فػػي عػػالـ مػػا بعػػد الحػػربى بضػػمن ا  :الدبموماسػػية الم توحػػةى وحريػػة المالحػػة وحريػػة

الت ػ ػػارةىوخ ض التسػ ػػموى وأف يكػ ػػوف الحكػ ػػـ االسػ ػػتعماري فػ ػػي م ػ ػػمحة المػ ػػعوب االمبريالية

الت دميةيى وانماء معية عامة ل مـ المتحدة أ حبت ع بة األمـ فيما بعدي 10ي.

مػػف خػػالؿ مػػا ت ػػدـ يتضػػو ال ػػرؽ مػػا بػػيف السياسػػات المعمنػػة والسياسػػات الح ي يػػة
لموال يػ ػػات المتحػ ػػدةى ف ػ ػػي تػ ػػدعي الت دميػ ػػة والتحػ ػػرر مػ ػػف

ػ ػػة أخػ ػػرى تم ػ ػ

ػ ػػةى ومػ ػػف

االس ػػتعمار الت ػػدميي ال ػػذي عميػ ػ أف يخ ػػدـ م ػػمحة الم ػػعوب االمبريالي ػػة الت دمي ػػة .وان ػػا
كانت تػدعوا إلػا إنمػاء منظمػة أو معيػة دوليػة تنػاقش في ػا ممػاكؿ الػدوؿ ومحاولػة إي ػاد

الحمػػوؿ ل ػػا بعيػػداً عػػف الحػػروبى إال أن ػػا كانػػت الدولػػة الوحيػػدة التػػي لػػـ تػػنظـ إلػػا ع ػػبة
األمـ التي دعت إلي ػا .واذا كانػت نػاؾ ن ػاط فػي مبػدأ ويمسوون تمسػكت الواليػات المتحػدة
بتطبي ػػاى ف ػػي بالتتكيػػد تمػػؾ الن ػػاط التػػي تح ػػؽ ل ػػا أ ػػداف ا السياسػػية واالقت ػػادية ومن ػػا

حريػػة الت ػػارة وحريػػة المالحػػة البحريػػةى وقػػد عممػػت عمػػا تح يػػؽ تمػػؾ األ ػػداؼ مػػف خػػالؿ
تتطير نماطات ا السياسية الخار ية المعمنة بنطار نمر الحرب والعدالة.

وبعد اندالع الحرب العالمية الاانية عاـ 1939ى تتبعت الواليػات المتحػدة السياسػة
ن س ػ ا التػػي ػػاءت فػػي مبػػدأ ويمسووون) كمػػا أن ػػا نػػتت بن س ػ ا عػػف دخػػوؿ الحػػرب ضػػد

ألمانيػػا النازيػػة ح اظػاً من ػػا عمػػا قػػدرات ا االقت ػػادية والعسػػكرية وت نب ػػا الخسػػامر والكػوارث
التي ال يمكف توق حدود ا فيمػا إذا لػو انت مػت الحػرب إلػا أ ارضػي اى وكػاف منػاداة ومواقػؼ
ر اؿ السياسة ورأس الماؿ تندف داعية إلا عدـ تورط أمريكا في تمػؾ الحػرب التػي دخمت ػا
مضطرة عاـ  1941بعد أف ا مت الياباف قاعدة بيرل هاربور) البحرية في اواي.

وخػ ػػالؿ تمػ ػػؾ الحػ ػػرب عممػ ػػت الواليػ ػػات المتحػ ػػدة األمريكيػ ػػة عمػ ػػا انت ػ ػػاز ال ر ػ ػػة

التتريخيػػة لمم ػرة الاانيػػة مػػف أ ػػؿ تح يػػؽ أ ػػداف ا اإلسػػتراتي ية العميػػا عمػػا
الداخمية والخار ية معاًى ف د خر ت مف تمؾ الحرب و ي أعظـ قوة

ػػعيد السياسػػة

ػناعية وعسػكرية فػي

العالـ تتمت باروات اممة وازد ار لـ تم دج أية دولة مف قبؿى وأ ػبحت السػ ف والطػامرات
األمريكيػػة سػػيدة الم ػواني البحريػػة وال ويػػة فػػي عمػػوـ دوؿ العػػالـى وأ ػػبو الػػدوالر األمريكػػي
أق ػػوى عمم ػػة دولي ػػة تح ػػدد م ػػف خاللػ ػ أقي ػػاـ عم ػػالت ال ػػدوؿ األخ ػػرىى كم ػػا أ ػػبحت الس ػػم
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االس ػ ػ ػػت الكية والا افي ػ ػ ػػة والمع ػ ػ ػػدات واآلالت والسياس ػ ػ ػػات األمريكي ػ ػ ػػة وال واع ػ ػ ػػد العس ػ ػ ػػكرية
والمسػػاعدات االقت ػػادية منتم ػرة فػػي عػػدد كبيػػر مػػف دوؿ العػػالـ مح ػػة انتمػػا اًر واسػػعاً لػػـ

تبم

أية دولة رأسمالية.

يتناوؿ بحانا العراؽ كواحد مف الدوؿ التي تعزز الو ود األمريكي فيػ بمػكؿ أكاػر
توسعاً ومموالً خػالؿ الحػرب العالميػة الاانيػةى وتحديػداً مػا بػيف عػامي  1941و 1945ى أذ
سن وـ بتسميط الضوء عما تمؾ المرحمة الم مة مػف م ارحػؿ العالقػات األمريكيػة – العراقيػةى
معتمػػديف عمػػا عػػدد مػػف الم ػػادر التػػي تناولػػت تمػػؾ العالقػػات بمػػكؿ غيػػر مبامػػر لمػػؤل يف

عراقييف وبريطػانييف ولعػدد بسػيط مػف الم ػادر التػي تناولػت الموضػوع بمػكؿ مبامػر و ػي
قميمة ونادرةى ولكف بالمح مة الن اميػة تمكنػا مػف الو ػوؿ إلػا

العالقات في تمؾ المرحمة.

ػورة واضػحة المعػالـ لتمػؾ

أطماع الواليات المتحدة األمريكية في العراق 1445 -1441

مػ ػ حم ػػوؿ ع ػػاـ 1941ى ل ػػـ يك ػػف لموالي ػػات المتح ػػدة األمريكي ػػة م ػػالو اقت ػػادية

وا افيػػة واسػػعة م ػ الع ػراؽ بسػػبب خضػػوع بالكامػػؿ لمن ػػوذ البريطػػاني المطمػػؽ .وكانػػت أ ػػـ
م ػػمحة اقت ػػادية أمريكيػػة فػػي الع ػراؽ تتماػػؿ بح ػػت ا فػػي مػػركة ن ػػط الع ػراؽ  I.P.Cمنػػذ

عػػاـ  1928والتػػي ػػاءت بض ػ ط مػػف الحكومػػة األمريكيػػة عمػػا كػػؿ مػػف بريطانيػػا وفرنسػػا
وق ػػت تتس ػػيس الم ػػركة .كم ػػا أف التماي ػػؿ الدبموماسػ ػػي ك ػػاف مح ػػدوداً ب ػػيف البم ػػديف بمسػ ػػتوى
م وضية بسبب ضمالة العالقات االقت ادية والا افية والسياسية بين ما 11ي.

ومنػػذ بػػدايات عػػاـ 1941ى كػػاف و ػػود الواليػػات المتحػػدة فػػي الع ػراؽ يتخػػذ منحػػا
آخػػر ليؤمػػر ت ازيػػداً ممحوظ ػاً فػػي ا تمامات ػػا بػػالعراؽ وتػػدخم ا فػػي أوضػػاع الداخميػػة وتنػػامي
م الح ا االقت ادية انطالقاً مف ذلؾ العاـ.

ويمكننا تحديد العوامؿ التي ساعدت الواليات المتحػدة فػي زيػادة ا تمام ػا بػالعراؽ بػدءاً

مف عاـ  1941باآلتي :

 -1تطورات األوضاع العسكرية عمو جباوات اتوال دول الحمفوا ضود دول المحوور
وتزايد االهتمام بالعراق عسكريا.

413

أطماع الواليات المتحدة األمريكية في العراؽ بيف عاميف 1945 -1941
ـ .ـ .وليد خالد يوسؼ

عما الػرغـ مػف إعػالف الواليػات المتحػدة لحياد ػا ت ػاج الحػرب العالميػة الاانيػة فػي
بػادئ األمػرى إال أن ػا كانػت ت ارقػب عػف كاػب سػير العمميػات العسػكرية عمػا ب ػات ال تػػاؿ
مف أوربا إلا آسيا إلا مماؿ أفري ياى وكانػت وا سػ ا تنحػاز إلػا بريطانيػا وحم ام ػاى لػيس

حبػاً بػػدوؿ الحم ػػاء بػػؿ خمػػيةً مػػف والدة قػػوة دوليػػة ال ت ػػوى عمػػا محاربت ػػا أو حتػػا التنػػافس
مع ا مف أ ؿ السيطرة عما اقت اديات العػالـ والمتمامػة طبعػاً بتلمانيػا النازيػة التػي معػت

فػػي قوت ػػا العسػػكرية قػػدرات قتاليػػة متطػػورة وضػػخمة ػػداً وع يػػدة سياسػػية مبنيػػة عمػػا فك ػرة

قومية متع بة.

ت ازيػػدت مخػػاوؼ الواليػػات المتحػػدة بعػػد س ػ وط فرنسػػا بيػػد األلمػػاف األمػػر الػػذي دف ػ

بػػالرميس األمريكػػي روزفمووت إلعػػالف اسػػتعداد بػػالدج بت ػػديـ الػػدعـ لبريطانيػػا وبكػػؿ الوسػػامؿ
وحمايت ا مف الس وط م ما كاف الامف وم ما كانت الوسيمةى وذلؾ مػف خػالؿ رسػالة مػ ية

ن م ا الس ير األمريكي في لندف إلا ونستون تشرشل في  10كانوف الااني 12 1941ي.

ل ػػد ت ملػػت لمواليػػات المتحػػدة األ ميػػة السػػتراتي ية لموق ػ الع ػراؽ ال ارفػػي خا ػةً

بعد ت دـ ال وات األلمانية عما ب ات ال تاؿ في مب

زيرة البم اف وانضػماـ دول ػا تػدري ياً

إلػػا دوؿ المحػػور واقت ػراب الخطػػر مػػف اليونػػاف بوابػػة أوربػػا عمػػا دوؿ مػػرؽ آسػػيا بضػػمن ا
ال ػػدوؿ العربي ػػة واإلس ػػالميةى كم ػػا ازداد نم ػػاط س ػػالح ال ػػو األلم ػػاني ض ػػد قطع ػػات الحم ػػاء

العسكرية المتمركزة في مماؿ أفري يا 13ي.

ا تمت الواليات المتحدة كاي اًر بالعراؽ خالؿ تمؾ ال ترة خميةً من ا عما م ػالح ا

الن طيػػة فػػي الع ػراؽ وكػػذلؾ عمػػا م ػػالح ا الن طيػػة فػػي السػػعودية بعػػد أف احتكػػرت مػػركة
أرامك ػػو األمريكي ػػة ح ػػوؽ اس ػػتخراج وت ػػدير ال ػػن ط ف ػػي تم ػػؾ المممك ػػة الحديا ػػة الع ػػدى وق ػػد

أخ ػػذت تم ػػؾ الم ػػركة تع ػػاني م ػػف بع ػػض ال ػػعوبات بس ػػبب ظ ػػروؼ الح ػػرب ال اس ػػية عم ػػا
السػػعودية التػػي عانػػت كػػذلؾ مػػف ن ػػص فػػي موارد ػػا بسػػبب قمػػة عػػدد الح ػػاج إلػػا بيػػت ا

الح ػراـ ممػػا اضػػطر ا إلػػا طمػػب مسػػاعدة ماليػػة أ نبيػػة عا مػػة ولػػيس أمام ػػا إال واحػػدة مػػف

دوؿ الحم ػػاء أو دوؿ المح ػػور 14ي .ل ػػذلؾ ف ػػنف الوالي ػػات المتح ػػدة عمم ػػت عم ػػا د ارس ػػة كاف ػػة
االحتمػػاالت العسػػكرية فػػي حالػػة ت ػػدـ ال ػوات األلمانيػػة نحػػو تركيػػا والع ػراؽ وال زيػػرة العربيػػة

وايرافى أو حػدوث ت ار ػ وانػدفاع لم ػوات الروسػية نحػو إيػراف والعػراؽ فػي حالػة ت ػدـ ال ػوات
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األلمانية عما أ ارضػي اى ف امػت ال ن ػمية األمريكيػة فػي ب ػداد بوضػ الخػرامط أل ػـ الطػرؽ
البريػػة وس ػػكؾ الحدي ػػدى م ػ و ػػؼ دقي ػػؽ لتمػػؾ الط ػػرؽ واس ػػتخدامات ا داخمي ػاًى وذل ػػؾ لتػ ػربط

العراؽ ب ميػ دوؿ ال ػوارى وقػد أرسػؿ قن ػؿ الواليػات المتحػدة نابنشوو) تمػؾ الخػرامط مػ

معمومات عسكرية عف طبيعػة المنػاطؽ ال رافيػة المػمالية إلػا حكومتػ واحتمػاالت وطػرؽ

دخوؿ ال وات األلمانية إلا العراؽ 15ي.

ومػػف أ ػػؿ ت ويػػة ن ػػوذ الواليػػات المتحػػدة فػػي الع ػراؽ وعػػدد مػػف دوؿ المنط ػػة بعػػد

إع ػػالف دخ ػػوؿ الوالي ػػات المتح ػػدة األمريكي ػػة الح ػػرب ض ػػد دوؿ المح ػػور ع ػػاـ  1941وزي ػػادة
الحمد الدولي عسكرياً ل ػالو الحم ػاء الػذيف أن كػت ـ الحػرب عسػكرياً واقت ػادياًى كػاف البػد

لو ود ػػا داخػػؿ ذلػػؾ الحمػػؼ أف يكػػوف قياديػاً ..لػػيس خػػالؿ الحػػرب ف ػػط بػػؿ لمرحمػػة مػػا بعػػد
الحرب التي أعدت ل ا ن اً سياسياً ديداً يتماؿ بطرح فكرة األمـ المتحدةى والتي

ستوفر عالماً ديداً يعيش في ال مي بسػالـيى وكػاف الػامف الػذي حددتػ الواليػات المتحػدة

لالمػػتراؾ فػػي العػػالـ ال ديػػدي الػػذي اقترحت ػ

ػػو االمػػتراؾ فػػي الحػػرب ضػػد دوؿ المحػػورى

ل اء مموؿ كؿ دولػة تمتحػؽ بالحم ػاء ب ػانوف اإلعػارة والتػت ير 16يى والػذي يمػنو الػدوؿ فوامػد

ماليػػة عاليػػةى ممػػا دف ػ بالحكومػػة العراقيػػة إلػػا إعػػالف الحػػرب ضػػد دوؿ المحػػور يػػوـ 13

كػػانوف الاػػاني  1943اعتبػػا اًر مػػف منت ػػؼ ليمػػة  17/16كػػانوف الاػػاني  1943مػػف أ ػػؿ
توفير احتيا ات االقت ادية الممحة 17ي.

وقػػد تػزامف ػػذا اإلعػػالف مػ إعػػالف العػراؽ االنضػػماـ إلػػا ت ػريو األمػػـ المتحػػدة
ال ػػذي س ػ لػوؽ لػ ػ (Wendel Welkyوينووودل ويمكووويي المن ػػدوب الخ ػػاص بػ ػرميس الوالي ػػات
المتحػدة (روزفمت) خػالؿ زيارتػ لمعػراؽى وكػاف واحػد مػف م موعػة مػف المبعػوايف إلػا دوؿ
المنط ػػة مػػف بيػػن ـ الكولونيػػؿ (Donovanدونوفووان) مػػدير مكتػػب الخػػدمات اإلسػػتراتي يةى

والس ير (هاريمان) وغير ـ مف ذوي المنا ب الرفيعة 18ي.

و ػػاء إعػػالف الع ػراؽ باالنضػػماـ إلػػا ت ػريو األمػػـ المتحػػدة ببرقيػػة أرسػػم ا رمػػيس

الػ ػػوزراء نووووورس السووووعيد بتػ ػػترية  18كػ ػػانوف الاػ ػػاني  1943إلػ ػػا رمػ ػػيس الواليػ ػػات المتحػ ػػدة

رد بال بوؿ ال وري عمي ا 19ي.
(روزفمت) الذي ل
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إف ت ػ ػريو األمػ ػػـ المتحػ ػػدة مػ ػػا ػ ػػو إال إعػ ػػالف تتييػ ػػد الػ ػػدوؿ المواليػ ػػة لبريطانيػ ػػا
والواليات المتحػدة عمػا مياػاؽ االطمنطيػؾي أو الت ػريو الممػترؾ لػرميس الواليػات المتحػدة
(روزفموووت) ورم ػػيس ال ػػوزراء البريط ػػاني Tcherchelتشرشووول) ف ػػي  14آب 1941ى فمن ػػذ
بدايػة عػاـ  1943خطػػط الػرميس روزفمووت) إلنمػاء منظمػػة دوليػة تعمػؿ الػػدوؿ مػف خالل ػػا
مػػف أ ػػؿ المحافظػػة عمػػا السػػالـى فح ػػؿ فػػي خريػػؼ عػػاـ  1943عمػػا قبػػوؿ الكػػون رس
ل ػػدخوؿ الوالي ػػات المتح ػػدة إل ػػا المنظم ػػة ال دي ػػدة الت ػػي حمم ػػت اس ػػـ األم ػػـ المتح ػػدةي الت ػػي

أنمتت عاـ 20 1945ي.

بعػػد إعػػالف حالػػة الحػػرب ضػػد ألمانيػػا ودوؿ المح ػورى أ ػػدرت الحكومػػة العراقيػػة

عػػدد مػػف التعميمػػات واألوامػػر الراميػػة إلػػا منػ ػ إبػػداء أيػػة مسػػاعدة أو معونػػة م مػػا كان ػػت

ل الو تمؾ الدوؿى وقط المعامالت المالية واالقت ادية مع اى مػ و ػوب عػودة العػراقييف
المو ػ ػػوديف داخػ ػػؿ تمػ ػػؾ الػ ػػدوؿ والبمػ ػػداف المحتمػ ػػة مػ ػػف قبم ػ ػػا خػ ػػالؿ م ػ ػ ريف مػ ػػف
التعميم ػػاتى كم ػػا

ػ ػػدور

ػػدرت قػ ػ اررات وتعميم ػػات ل ػػالو دوؿ الحم ػػاء م ػػف بين ػػا قػ ػرار م م ػػس

الػػوزراء فػػي  29تمػػوز  1944ال اضػػي بعػػدـ اسػػتي اء أ ػػور الطػػامرات العسػػكرية البريطانيػػة
واألمريكيػػة التػػي تنػػزؿ فػػي المطػػارات العراقيػػة مػػدة الحػػربى كمػػا سػػمو بػػالطيراف فػػي سػػماء

العراؽ أو تحط عما أراضي مدة الحػربى كمػا تػـ مػنو الح ػانات واالمتيػازات لكػؿ ال ػوات
البريطانية واألمريكية والبولندية المو ودة فػي العػراؽ 21يى ويبػدو مػف ذلػؾ أف قػوات الواليػات
المتحدة ال تالية كاف ل ا توا د عمػا األ ارضػي العراقيػةى فػي حػيف كػاف توا ػد ا قبػؿ سػنوات
و ألغراض التدريب واالستمارة ف ط.

ل د اتخذت الواليات المتحدة مف العراؽ موقعاً عسػكرياً سػتراتي ياً يحمػي م ػالح ا

الكبرى التي تسعا إلا تح ي ا بػدءاً مػف امػتراك ا فػي الحػرب العالميػة الاانيػة إلػا المرحمػة
التي تمي اى فم ػالح ا الن طيػة فػي المنط ػة ي ػب أف تتوسػ ى وم اب ت ػا ل فكػار المػيوعية

التػػي م ػػدر ا االتحػػاد السػػوفيتي ي ػػب أف تؤخػػذ فػػي الحسػػبافى إضػػافة إلػػا تبني ػػا لمممػػروع
ال

يوني في فمسطيف الذي ي ب أف يتـ بدوف أية م اومة عربية مسمحةى وقػد ن حػت فػي

فػػرض قوت ػػا العسػػكرية عمػػا ب ػػات ال تػػاؿ وأف تكػػوف ال ػػوة العسػػكرية األولػػا فػػي العػػالـى

وحػػيف انت ػػت الحػػرب كانػػت قػػد أ ػػابت ب وت ػػا االقت ػػادية مي ػزاف االقت ػػاد العػػالمي فػػي
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ال ػػميـ حيػػث كتػػب المػػؤرخ أرنولوود توووينبي) عػػف ح ػػـ قػػوة الواليػػات المتحػػدة بتن ػػا أل ػػت
بتوربا في الظؿ األمريكييي وعد ال رف العمريف و ال رف األمريكييي 22ي.

أما ماذا است اد العراؽ مف قػانوف اإلعػارة واالسػتم ار األمريكػيى ومػاذا اسػت اد مػف

م ود الحم اء الحربيى فذلؾ السؤاؿ يمكننا اإل ابة عن حيف نعرؼ ح ػـ الخسػارة الماديػة
والمعنويػػة التػػي أ ػػابت الع ػراؽ عمػػا ال ػػعيد المػػدني والعسػػكريى وذلػػؾ مػػف خػػالؿ ت ريػػر
وضع الم ػدـ شفيق حداد الممحػؽ العسػكري لمم وضػية العراقيػة بوامػنطف والػذي رفعػ إلػا
الك ػػون رس األمريك ػػي الس ػػيد  Kabarكابووووار) مما ػػؿ والي ػػة كانس ػػاس ف ػػي م م ػػس الم ػػيوخ
األمريكي في نيساف 1944ى فتمار الت ري ارلا :

توفير الحماية المسػمحة العراقيػة لم ػوات الحمي ػة وت يزات ػا المن ولػة إلػا روسػياى

وتحم ػػؿ تك ػػاليؼ المؤسس ػػات المعني ػػة ب ػػذلؾ .وضػ ػ

ميػ ػ منم ػػلت ال ػػاتؼ والب ػػرؽ تح ػػت

ت ػػرؼ الحم ػػاء عم ػػا حس ػػاب االحتيا ػػات الوطني ػػة سػ ػواء كان ػػت لمحكوم ػػة أو لممػ ػواطنيف.
مموؿ قوات التحالؼ بالخدمات ال حية العراقيةى ووض ت يزات مديريػة األمػ اؿ العامػة
ومػػبكة السػػكؾ الحديديػػة م ػ مخازن ػػا ومعامم ػػا تحػػت السػػيطرة الممػػتركة لمحكومػػة العراقيػػة

وقيػػادة ال ػوات الحمي ػػة .واسػػتخداـ مي ػ الطػػرؽ وال سػػور التػػي خضػػعت لم ػػيانة والت ويػػة
المسػ ػػتمرة .وكػ ػػذلؾ تسػ ػػميـ كافػ ػػة الب ػ ػواخر والس ػ ػ ف الن ريػ ػػة والم ػ ػواني وال ن ػ ػوات إلػ ػػا ال ػ ػوات
العسكريةى كما تـ تسميـ المطارات ومنملت ا ومخازن ا إلا تمؾ ال واتيي 23ي.

 -2زيووادة نفووور التيووار الوووطني العرااووي موون بريطانيووا وت ربو موون ألمانيووا النازيووة
واندالع الحرب العرااية –البريطانية عام .1441

ك ػػاف التي ػػار ال ػػوطني ف ػػي العػ ػراؽ م ػػف أوسػ ػ التي ػػارات انتم ػػا اًر عم ػػا الس ػػاحة السياس ػػية

العراقية حيث كانت أفكارج الوطنية وال ومية التحررية ي األكار حضو اًر بػيف فمػات المػعب
وبػػيف منتسػػبي ال ػوات المسػػمحةى وكػػاف أعضػػاء ذلػػؾ التيػػار يكنػػوف ممػػاعر عػػدـ االرتيػػاح

لمسياسات البريطانية داخؿ العراؽ ومف أمد المعارضيف ل ا منذ احتالل عاـ .1914
وم ػػف الااب ػػت أف مم ػػاعر ال ػػرفض لبريطاني ػػا ولسياس ػػات ا ق ػػد تت

ػػت بع ػػد ان ػػدالع

الحرب العالمية الاانيػة لػيس ضػد ـ ف ػطى بػؿ ضػد مػف كػاف يػؤازر ـ وتحديػداً الو ػي عمػا
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العػػرش األميػػر عبوود اهل و والطب ػػة الحاكمػػة الت ميديػػة أماػػاؿ نووورس السووعيد ور ػػاؿ اإلقطػػاع
وعمامر ـ المست يديف الوحيديف مف الن وذ البريطاني الم يمف عما الماؿ واالقت اد 24ي.

ومما زاد في ن مة العػراقييف عمػا بريطانيػا فػي تمػؾ ال تػرةى ػي حاداػة م تػؿ الممػؾ
غوووازس بووون في ووول ليم ػػة  4/3نيسػػاف 1939ى و ػػو المخ ػػية الوطني ػػة المحبوبػػة م ػػف قب ػػؿ

رد فعؿ العراقييف كبي اًر عما م تم وبال وة ن سػ ا كػاف ح ػد ـ عمػا البريطػانييف
معب  .وكاف ل
الػػذيف تو ػػت أ ػػاب االت ػػاـ إلػػي ـ ب تػػؿ ممك ػػـ 25يى وأل ػػؿ السػػيطرة عمػػا األوضػػاع فػػي
ب دادى أعمنت األحكاـ العرفيػة في ػاى وفػي مدينػة المو ػؿ كانػت ردود ال عػؿ األعنػؼ حيػث
اندف األ الي ال اضبيف بات اج م ر ال ن ػمية البريطانيػةى وحػيف و ػموا باب ػا الخػار ي قػاـ

أحػػد المتظػػا ريف ب تػػؿ ال ن ػػؿ ( M. Maisonمونووك ميسوون)ى األمػػر الػػذي أفػػزع رمػػيس
الحكومة نورس السعيد الو ازرة السػعيدية الاالاػة مػف  25كػانوف الاػاني 1938حتػا 6نيسػاف
1939يى فتمر م مػس الػوزراء بت ػديـ منحػة إلػا وراػة ال ن ػؿ ال تيػؿ وقػدر ا عمػروف ألػؼ

باوف في  21أيار 26 1939يى و و مبم كبير قياساً إلا ذلؾ التترية.

كػػاف الموقػػؼ البريطػػاني مػػف الممػػؾ غووازس عمػػا در ػػة عاليػػة مػػف السػػمبيةى ولعػػؿ

إمارة واحدة مف ذلػؾ الموقػؼ توضػو لنػا

ػورت ى ف ػد أعػرب السػ ير البريطػاني فػي العػراؽ

(موووريس باترسوون) فػػي مذك ارت ػ عػػف موقػػؼ حكومػػة بػػالدج مػػف الممػػؾ غووازس ب ول ػ  :وقػػد
أ بو مف الواضو أف الممؾ غازس ي ب أف يسيطر عمي  ..أو يخم ..يي 27ي.

كما أف ال حؼ البريطانية وال رنسية قد تناولت حادث م تػؿ الممػؾ غوازس بمػماتة

واضػػحة ذاك ػرة لم موعػػة مػػف األباطيػػؿ من ػػا إدعام ػػا بولع ػ بالم ػراب وحب ػ لحيػػاة الم ػػوف
والمػػذوذى مت مػةً إيػػاج بالتػػلمر مػ األلمػػاف ضػػد م ػػالو بريطانيػػا وفرنسػػا فػػي العػراؽ والػػبالد

العربية 28ي.

تزامن ػػت قض ػػية م ت ػػؿ المم ػػؾ غوووازس مػ ػ قض ػػية أخ ػػرى س ػػا مت ف ػػي ت ػػت ي روح

الك ار ية لمبريطػانييف أال و ػي قضػية فمسػطيفى فمنػذ انػدالع الاػورة ال مسػطينية المسػمحة عػاـ
 1936ضػػد ال ػوات البريطانيػػة والمسػػتوطنيف الي ػػودى كػػاف زعمػػاء الحركػػة الوطنيػػة العراقيػػة
ف ػػي م دم ػػة العػ ػراقييف ال ػػداعميف لتم ػػؾ الا ػػورة بالم ػػاؿ والس ػػالح والعت ػػاد والمتط ػػوعيف وت ػػديـ

الخبػرات ال تاليػػةى وكانػػت تمػؾ المسػػاعدات التػػي تبنا ػػا رمػيس الػػوزراء ياسووين الااشوومي فووي
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وزارة الثانيووة بمسػػاعدة أخي ػ رمػػيس أركػػاف ال ػػيش طوو الااشوومي تػػتـ ببػػال الس ػرية خمػػية
افتضػػاح أمػػر ـ مػػف قبػػؿ البريطػػانييف والي ػػودى وقػػد قػػدـ الس ػ ير البريطػػاني احت ا ػ ل ػرميس

ال ػػوزراء لت ػػدخؿ الحكوم ػػة العراقي ػػة ف ػػي ال ض ػػية ال مس ػػطينية بع ػػد أف تسػ ػربت معموم ػػات إل ػػا

الس ارة بذلؾ المتف 29ي.

ازداد حمػػاس العػراقييف بػػدعم ـ لماػػورة ال مسػػطينية بعػػد و ػػوؿ قامػػد ا الحػػاج أمووين
الحسوويني م تػػي فمسػػطيف س ػ اًر إلػػا ب ػػدادى وبعػػد م ابمت ػ لمو ػػي عمػػا العرشىكون ػ ضػػي اً
عما حكومة نورس السعيدى وكػاف م ػر سػكن ممت ػا دامػـ ل ػادة التيػار الػوطني وال ػومي مػف
سياسييف ور اؿ يش وما يف ومواكب مف رؤساء العمامر والم نميف والطالب.

وبسبب مكانة الحاج أمين الحسيني الكبيرة في العراؽى عمؿ رميس الػوزراء نوورس
السووعيد عمػػا أف يظ ػػر الوسػػيط مػػا بػػيف ال مسػػطينييف والبريطػػانييف لحػػؿ ال ضػػية ال مسػػطينية
حيف اقترح عما ال نراؿ (ويفل) في ال ا رة إرساؿ فرقتيف عراقيتيف إلا ليبيا لمػؤازرة ال ػوات
البريطانيػػة م ابػػؿ مواف ػػة لنػػدف عمػػا إقامػػة حكومػػة عربيػػة فػػي فمسػػطيف بعػػد مواف ػػة الم تػػي

أمووين الحسوويني والحكومػػة العراقيػػة عمػػا الكتػػاب األبػػيض وعمػػا التعػػاوف فػػي الحػػرب م ػ

البريطانييف وحم ام ـى وقد رفضت الحكومة البريطانيػة ذلػؾ الم تػرح كون ػا ال تريػد إغضػاب
ال

اينة ومف ورام ـ الواليات المتحدة فتضحي بمساعدات ا م ابؿ فرقتيف عراقيتيف 30ي.

ل د أي ف العراقيوف والعػرب أف مػف االسػتحالة عمػا بريطانيػا أف تكػوف فػي يػوـ مػف

األياـ إلا انب العرب وقضايا ـ بحكـ م الح ا العميا المرتبطة بم الو ال ػ اينة ومػف
ي ػؤازر ـى لػػذا اعت ػػدت بعػػض التمػػكيالت ال وميػػة والوطنيػػة فػػي الممػػرؽ العربػػي أف

ػػداقة

األلمػ ػػاف أضػ ػػمف لمو ػ ػػوؿ إلػ ػػا التحػ ػػرر وح ػ ػػظ الم ػ ػػالو والح ػ ػػوؽ العربيػ ػػة مػ ػػف

ػ ػػداقة

البريطػانييف الػذيف غػدروا بػػالعرب خػالؿ الحػرب العالميػة األولػػا بع ػد ـ معا ػدة سػػايكس –

بيكو  1916وعدـ االلتزاـ بوعود ـ التي قطعو ا عما أن س ـ 31ي.

لذلؾ عمموا عما ت وية عالقػات العػراؽ االقت ػادية مػ ألمانيػا قبػؿ انػدالع الحػرب

العالمية الاانيةى وكاف ح ػـ التبػادؿ الت ػاري بػيف العػراؽ وألمانيػا فػي ت ازيػد مسػتمر منػذ عػاـ
 1937مما أاارة ح يظة مكتب العالقات الخار ية في الحزب النازي األلمػاني الػذي أعػرب
ع ػػف تخوفػ ػ م ػػف وق ػػوع أزم ػػة ف ػػي العالق ػػات ب ػػيف ألماني ػػا وبريطاني ػػا بع ػػد اعتػ ػراض الحكوم ػػة
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البريطانيػػة عمػػا النمػػو المضػػطرد لمعالقػػات بػػيف ألمانيػػا والع ػراؽى وتح ظ ػػا عمػػا

ػ ات

السالح الكبيرة ما بيف البمديف في العاـ ن س ؛ وكذلؾ تح ظ بريطانيا عمػا مػا أبدتػ البنػوؾ
األلمانية مف استعداد لت ديـ قروض وتس يالت مالية لمعراؽ 32ي.

أما بعد الحرب ف د لعب الحاج أموين الحسويني ورشويد عوالي الكي نوي دو اًر كبيػ اًر

في توايؽ العالقات العربية م ألمانيا ودوؿ المحػور ومن ػا إيطاليػا التػي استمػعرت تحسػس
العرب مف فكرة االستعمارى فسارعت إلػا تطمػيف العػرب بتحسػيف عالقات ػا مػ العػراؽ بعػد
امتناع حكومة الكيالني عف قط عالقات العراؽ الدبموماسية م إيطاليا عػاـ  1940عمػا

الرغـ مف الض ط البريطاني عمي ا 33ي.

وازاء فمػػؿ الحكومػػة البريطانيػػة بالض ػ ط أو احت ػواء حكومػػة الكيالنػػي ل ػػتت إلػػا

الت ديد المستترى فترسػؿ السػ ير البريطػاني بب ػداد السػير بوازل نيووتن) إلػا و ازرة الخار يػة

كتاب ػاً ف ػػي /21حزي ػراف 1940/يوض ػػو في ػ قػ ػرار الحكومػػة البريطاني ػػة إن ػزاؿ بع ػػض ال ن ػػود
البريط ػػانييف ف ػػي الب ػ ػرة لمتو ػ ػ من ػػا إل ػػا حي ػػا ع ػػف طري ػػؽ ب ػػداد والمو ػػؿ ي ارف ػػؽ ذل ػػؾ

تتس ػػيس معس ػػكرات لالس ػػتراحة ف ػػي الب ػ ػرة وب ػػداد والمو ػػؿ األم ػػر ال ػػذي أكػ ػرج الحكوم ػػة
العراقي ػػة بالمواف ػػة عميػ ػ وعم ػػا مض ػػض طالم ػػا أنػ ػ ال يتع ػػارض مػ ػ أحك ػػاـ معا ػػدة ع ػػاـ

34 1930ي.

ل د أاارت ات االت الحكومة العراقية بدوؿ المحور ومف اـ االتحػاد السػوفيتي بعػد
ل ػػاء ال ػػوزير الم ػػوض الع ارق ػػي ف ػػي أن ػ ػرة بالسػ ػ ير الس ػػوفيتي ال ػػذي ق ػػاؿ لػ ػ  :إف حكوم ػػة

موسكو تعطؼ عما العرب عط اً

ادقاً وتود تتسيس عالقات سياسية بين ػا وبػيف العػراؽى

فنذا كنتـ تبادلون ا ذج الرغبة فنن ا تعيف حػاالً سػ ير ا إلػيكـييى ممػا زاد فػي قناعػة بريطانيػا
أف سياسػػة الػػو ازرة الكيالنيػػة الاالاػػة فػػي الع ػراؽ مض ػرة بم ػػالو بريطانيػػاى لػػذا ن ػػؿ الس ػ ير

(بازل نيوتن) إلا ولي الع د ووزير الخار ية عػدـ ا ػة الحكومػة البريطانيػة بػو ازرة الكيالنػي
وذلؾ في  16تمريف الااني 1940ى وتكػرر ذلػؾ الموقػؼ أمػاـ وزيػر الخار يػة الع ارقػي فػي

 26تمريف الااني 1940ى مضافاً إلي  :عمػا العػراؽ أف يختػار أحػد حمػيف :إمػا االحت ػاظ

برشيد عالي رميساً لمحكومةى واما االحت اظ ب داقة بريطانيا العظمايي 35ي.
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المتعن ػ ػػت م ػ ػػا ب ػ ػػيف الحكوم ػ ػػة البريطاني ػ ػػة وحكوم ػ ػػة
وازاء ذل ػ ػػؾ الموق ػ ػػؼ المتم ػ ػػدد و ل
الكيالنيى تدخمت الواليات المتحدة بالموضوعى ف ابػؿ الػوزير الم ػوض لمواليػات المتحػدة فػي
ب ػداد (بواول نابنشوووي رمػيس الػوزراء بحضػور وزيػػر الخار يػة فػي  5كػػانوف األوؿ 1940ى
ون ػػؿ إليػ ػ موق ػػؼ ب ػػالدج المس ػػاند لبريطاني ػػا وبك ػػؿ الوس ػػامؿى كم ػػا ن ػػؿ ن ػػو حكومتػ ػ إل ػػا

الحكومػػة العراقيػػة بضػػرورة تعاون ػػا م ػ بريطانيػػاى ممػػي اًر إلػػا أف انتمػػار األفكػػار المعاديػػة

لبريطانيػػا فػػي الع ػراؽ سػػيترؾ تػػتاي اًر سػػيماً ل ػدى حكومػػة الواليػػات المتحػػدة وبالتػػالي سػػوؼ ال
يكوف ذلؾ في م محة العراؽ 36ي.

إف ت ػػدخؿ الوالي ػػات المتح ػػدة ذل ػػؾ بالتتكي ػػد ػػاء بع ػػد استم ػػعار حكوم ػػة الوالي ػػات

المتحدة والحكومة البريطانية خطر س وط العػراؽ بيػد ألمانيػا أو االتحػاد السػوفيتي لمػا يمامػ

ذلػؾ مػف ت ديػد خطيػػر لم ػالو الػدولتيف اإلسػتراتي ية خا ػػة الم ػالو الن طيػة فػي العػراؽ
والسعودية والخمي العربي.

وزيػػادة ف ػػي التتكي ػػد عم ػػا موق ػػا ال ػػداعـ لبريطاني ػػاى ف ػػد عم ػػدت الوالي ػػات المتح ػػدة
األمريكية إلا وقؼ مػحف األسػمحة المتعاقػدة عمي ػا مػ العػراؽ و نػا كػاف البػد مػف الضػ ط
داخمياً عما رميد عالي الكيالني وذلؾ مف خالؿ وزير خار يتػ نوورس السوعيد األكاػر قربػاً
مف بريطانياى ف اـ بنرساؿ كتاب مطوؿ إلا رميس الوزراء يحاػ عمػا ت ييػر ن ػ المعػادي

لبريطاني ػػاى وق ػػد آزرج ف ػػي ذل ػػؾ الو ػػي عبووود اهلووو وع ػػدد م ػػف ال ػػوزراء المػ ػواليف لمسياس ػػات
البريطانية وعمدوا إلا إضعاؼ حكومة رشويد عوالي الكيالنػي محػاوليف إرغام ػا عمػا ت ػديـ
است الت اى وبال عؿ قػدـ رشيد عالي الكي ني اسػت الت
وأسندت رماسة الوزراء إلا ط الااشمي 37ي.

ػباح يػوـ  31كػانوف الاػاني 1941

إف ت ػػدخؿ الوالي ػػات المتح ػػدة ف ػػي الم ػػتف الع ارق ػػي – البريط ػػاني ح ػػؿ ف ػػي ن اي ػػة

مرحمػػة تمام ػػت بس ػػيطرة ق ػػادة التي ػػار الػ ػوطني وال ػػومي عم ػػا الحكوم ػػةى وبداي ػػة مرحم ػػة تما ػػؿ
مح ػػاوالت الوالي ػػات المتحػ ػػدة لترس ػػية و ود ػ ػػا سياس ػػياً لتنت ػ ػػؿ إل ػػا مرحمػ ػػة ترس ػػية الو ػ ػػود

والم الو االقت ادية في العراؽ.

بعد قبوؿ است الة رميد عالي الكيالنيى ن و رمػيس م مػس األعيػاف السػيد محمود
ال در الو ي عبد اهل بتكميؼ العميد ط الااشمي لتمكيؿ الػو ازرة ال ديػدة ليكسػب والء
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الضػباط مػف قػادة التيػار الػوطني وال ػومي الػواي ي ال ػمة بػ ويت نػب الممػاكؿ التػي أخػػذت
المػػامعات تردد ػػا مػػف لنيػػة ػؤالء الضػػباط ال يػػاـ بتحركػػات عسػػكرية تمػػس سػػالمة المممكػػةى
وعمي تمت المواف ة عما تمكيؿ و ازرة ط الااشمي 38ي.
وفي ضوء ذلؾ الت ييػر الػوزاريى أرسػؿ رمػيس الواليػات المتحػدة مبعواػ المخ ػي

الكولونيػػؿ وليووام دونفوواني مػػدير دامػرة الخػػدمات اإلسػػتراتي ية إلػػا عػػدد مػػف الػػدوؿ األوربيػػة
والعربية مف بين ا العراؽى فو ػؿ ب ػداد يػوـ  11مػباط 39 1941ي .وفػي اليػوـ التػالي أكػد
دونفوواني ل ػرميس الػػوز ارء ال ديػػد طوو الااشوومي عػػزـ بػػالدج عمػػا مسػػاعدة بريطانيػػا ألن ػػا

تريد ا أف تكسب الحربى و و ما مكمؼ ب لتبمي ػ إلػا الحكومػة العراقيػةى كمػا أعػرب عػف
أمم أف يعـ ال

اء ما بػيف بريطانيػا والعػراؽ وأف ال يسػعا العػراؽ إلػا ارتكػاب مػا ينػاقض

ذلػػؾ .فػ لػرد ط ػ ال امػػمي عأف الع ػراؽ ي ػػدر سياسػػة الت ػػا ـ م ػ بريطانيػػا و ػػو مسػػتعد لتن يػػذ
المعا دة العراقية – البريطانية النافذة بيف البمديفع 40ي.
ػػدفت بريطاني ػػا م ػػف ضػ ػ وطات ا عم ػػا العػ ػراؽ س ػػمب س ػػيادت وخيا ارتػ ػ السياس ػػية
وبضػػوء دعػػـ الواليػػات المتحػػدة لبريطانيػػا لػػـ يكػػف أمػػاـ قػػادة التيػػار الػػوطني فػػي الع ػراؽ إال
التحػػرؾ م ػف أ ػػؿ الض ػ ط عمػػا الو ػػي عبوود اهل و تحديػػداً ب ػػدؼ أف يكػػوف موق ػ وطني ػاً
ل ػػالو الع ػراؽ ولػػيس ل ػػالو بريطانيػػاى كمػػا عزم ػوا عمػػا إبعػػاد العنا ػػر المواليػػة لبريطانيػػا

عف مراكز الحكـ وم مس النوابى وكاف قادة ذلؾ التيار الذيف قرروا التحرؾ كالً مػف رشويد

عووالي الكي نووي ونوواجي شوووكت والع يوود

وو د الوودين ال ووباد والع يوود محمووود سووممان

والع يد فامي سعيد والع يد يونس السبعاوس إضافة إلا وكيؿ رميس أركاف ال ػيش محمود
أمووين زكووي وانطالقػاً مػػف منت ػػؼ ليمػػة  1نيسػػاف 1941ى تػػـ احػػتالؿ دوامػػر البػػرؽ والبريػػد
والتم وف ومسكت مداخؿ الطرؽ العامة وال سور كما تـ تطويػؽ ق ػر الرحػاب مكػاف سػكف

الو ي عبد اهل إال أن ن و في ال رب إلا بيت عمت

الحة في الر افة 41ي.

في اليوـ التالي  2نيسافى أدت م وضية الواليات المتحدة دو اًر اماً فػي المحافظػة

الء لبريطاني ػػاى ح ػػيف ل ػػت إلي ػػا الو ػػي متنكػ ػ اًر بمالب ػػس
عم ػػا س ػػالمة ول ػػي الع ػػد األكا ػػر و ً
نس ػػامية بواس ػػطة عرب ػػة خي ػػؿى وم ػػف ن ػػاؾ عم ػػؿ ال ػػوزير الم ػػوض نابنشوووو) عم ػػا ت ريبػ ػ
بواسػ ػػطة سػ ػػيارت إلػ ػػا الحبانيػ ػػة بعػ ػػد أف اختبػ ػػت الو ػ ػػي تحػ ػػت س ػ ػ ادة السػ ػػيارة بػ ػػيف أر ػ ػػؿ
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نابنشوووو) وزو تػ ػ ى وم ػػف ن ػػاؾ ن متػ ػ ط ػػامرة بريطاني ػػة إل ػػا الب ػ ػرة ا ػػـ الت ػػت إل ػػا إح ػػدى

البواخر البريطانية الراسية في ميناء الب رة 42ي.

قرر قادة ذلؾ الت يير في العراؽ أف تستمر الحكومػة بعمم ػاى وأف يػتـ إقنػاع ر ػاؿ

السياس ػػة ف ػػي العػ ػراؽ بع ػػدـ إقح ػػاـ ال ػػيش ف ػػي السياس ػػة وأف يع ػػرض األم ػػر عم ػػا الو ػػي
واقناعػ بالمواف ػػة عمػػا مػػا تػػـ فػػي اال تمػػاع الػػذي ضػػـ ال ػػادة مػ أركػػاف الػػو ازرة التػػي كانػػت
م تمعػػة فػػي دار رمػػيس الػػوز ارء طو الااشوومي

ػػباح يػػوـ  2نيسػػافى وفػػي ضػػوء ذلػػؾ رفػ

إنذار ال يشى إال أف و وؿ المعمومات إلا الع داء األربعة التي أفادت بمسػاعدة م وضػية

الوالي ػػات المتح ػػدة عم ػػا ػػرب الو ػػيى م ػػعروا ب ػػتف الخط ػػر األ نب ػػي ب ػػات أكا ػػر ت دي ػػداً
لم ػػالو الػػوطف لػػذا قػػرروا إقامػػة حكومػػة عسػػكرية تحػػت عنػواف حكومػػة الػػدفاع الػػوطنييي

برماسة رشيد عالي الكي ني 43ي.

وقد اتخذت الحكومة ال ديدة عدد مف ال اررات مف بين ا ت ديـ مذكرة إلػا الحكومػة
البريطانية تدعو ا بضرورة احتػراـ ن ػوص معا ػدة عػاـ  1930وعػدـ التػدخؿ فػي المػؤوف
الداخمي ػػة لمعػ ػراؽى وأف حماي ػػة الو ػػي وم ػػف الذ معػ ػ إل ػػا المعس ػػكرات البريطاني ػػة ودعم ػػـ

إلاػػارة ال القػػؿ مػػف خػػالؿ تخ ػػيص محطػػة السػػمكية لمبػػث تنطػػؽ بمسػػان ـ يعػ لػد تػػدخالً مػػامناً
فػػي أمػػور الػػبالد الداخميػػة 44ي .وقػػد قػػرر م مػػس األمػػة فػػي  10نيسػػاف  1941إن ػػاء دور
الحكومػػة العسػػكرية بعػػد المنػػاداة بالم ػريؼ شوورف و ػػياً عمػػا العػػرش بػػدالً مػػف عبوود اهل و ى

وكم ػػؼ رشوووويد عووووالي الكي نووووي بتم ػػكيؿ و ازرة مدني ػػة دي ػػدةى وت ػػـ تتلي ػػا ف ػػي  12نيس ػػاف

.1941

لػػـ يكػػف لمواليػػات المتحػػدة موقػػؼ معمػػف وواضػػو مػػف األحػػداث األخيػرة فػػي العػراؽى

حيػػث أمػػرت وزير ػػا الم ػػوض بب ػداد بعػػدـ اتخػػاذ أي موقػػؼ ال سػػمباً وال إي اب ػاً 45يى وذلػػؾ
ب ػػدؼ عػػدـ إاػػارة ح يظػػة الحكومػػة ال ديػػدة والت ػػرب مػػف رمػػيد عػػالي الكيالنػػي تحػػت غطػػاء

ال مؽ عما م الو الواليات المتحػدةى إال أف (نابنشو) لػـ يكػف م تنعػاً بتمػؾ التو ي ػاتى بػؿ
كػػاف موق ػ ي ػػارب موقػػؼ رمػػيس الػػوزراء البريطػػاني تشرشوول) المتمػػدد إزاء مػػا يحػػدث فػػي

العراؽ 46ي.
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وتعبي اًر عف وحػدة الموقػؼ البريطػاني – األمريكػي ضػد الحكومػة الوطنيػة ال ديػدةى

ف د فتحت م وضية الواليػات المتحػدة أبواب ػا أسػوةً بالسػ ارة البريطانيػة لممعت ػميف المؤيػديف
لبريطاني ػػا م ػػف أبن ػػاء األقمي ػػات ال ومي ػػة ف ػػي العػ ػراؽ الس ػػيما الي ػػودى مم ػػا دفػ ػ و ازرة الداخمي ػػة
العراقي ػػة إل ػػا إرس ػػاؿ عنا ػػر الم ػػرطة إلػ ػػا السػ ػ ارة البريطاني ػػة وقن ػػميت ا ف ػػي المو ػ ػػؿ
وم وضية الواليات المتحدة لمن

كذا نماطات معادية لمحكومة العراقية 47ي.

ل ػػد كػػاف ػػدؼ رمػػيد عػػالي الكيالنػػي والحػػاج أمووين الحسوويني بعػػد تنسػػيؽ ال ػػود

الممترك ة بين ماى و ضرورة تسػميو ال ػيش الع ارقػي بالمػكؿ الػذي يؤ مػ لمػدفاع عػف وطنػ

وعػػف ال ضػػية العربيػػة فػػي فمسػػطيف وسػػورياى وقػػد أيػػد قػػادة ال ػػيش الع ارقػػي رأي الحػػاج أمػػيف

الحسيني بو وب م ػيء مسػاعدات عسػكرية ألمانيػة عبػر روسػيا وايػراف 48يى لػذلؾ وبعػد أف
فتحت ال وات البريطانية النار عما ال وات العراقية في الحبانية يوـ  2أيػار 1941ى عممػت
الحكومػػة العراقيػػة عمػػا إرسػػاؿ وزيػػر العدليػػة نوواجي شوووكت إلػػا أن ػرة يػػوـ  8أيػػار لموقػػوؼ
عمػػا إعػػالف بػػدء العالقػػات الاناميػػة بػػيف الع ػراؽ واالتحػػاد السػػوفيتي والػػذي تػػـ فػػي احت ػػاؿ

خ ػػاص داخ ػػؿ سػ ػ ارة موس ػػكو ب ػػتن رة ي ػػوـ  14أي ػػار بع ػػد تب ػػادؿ كت ػػب االعتػ ػراؼ بحك ػػومتي

البمػػديف 49ي .كمػػا أوفػػد عثمووان كمووال حوووداد سػػكرتير الحسػػيني إلػػا ب ػرليف ورومػػا لمت ػػاوض
مع م ػػا بنس ػػـ العػ ػراؽى إض ػػافة إل ػػا ات ػػاالت

وووو د الوووودين ال وووباد بممام ػػي السػ ػ ارتيف

االيطاليػػة واليابانيػػة بب ػػداد عػػف طريػػؽ رمػػيد عػػالي الكيالنػػي والحػػاج أمػػيف الحسػػيني لتػػتميف

السالح لم يش العراقي 50ي.

وانطالق ػاً مػػف يػػوـ  2أيػػار  1941بامػػرت ال ػوات البريطانيػػة بػػاحتالؿ الب ػرة بعػػد

معركة ق يرة م الحامية العراقيػة نػاؾى والتػي اضػطرت لالنسػحاب إلػا ال رنػةى ممػا أدى
إل ػ ػػا اس ػ ػػت زاز المم ػ ػػاعر الوطني ػ ػػة لمعػ ػ ػراقييفى ف ػ ػػدرت ع ػ ػػدد م ػ ػػف ال ت ػ ػػاوى بال ػ ػػاد ض ػ ػػد

البريطانييف مف عػدد مػف ر ػاؿ الػديف المسػمميف مػف عػرب وأكػراد كمػا أمػر سوعيد بوك أميػر
اليزيديػػة أبنػػاء ديانت ػ بااللتحػػاؽ بالخدمػػة العسػػكريةى كمػػا أمػػر بطريػػؾ الكمػػداف أتبػػاع كنيسػػت

بن س ما سبؽ ذكرج 51ي.

ل ػػد تػ ػرأى لمبريط ػػانييف والوالي ػػات المتح ػػدة ح ي ػػة الموق ػػؼ ال ػػوطني لحكوم ػػة رم ػػيد

عػػالي الكيالنػػي وح ػػـ المسػػاندة المػػعبية المؤيػػدة لمتيػػار الػػوطني التحػػرريى كمػػا ترآمػػت ل ػػـ
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احتمػػاالت نت ػػام أي عم ػػؿ عسػػكري كبي ػػر ض ػػد الع ػراؽ ق ػػد تك ػػوف لػػيس ف ػػي

ػػالح ـى ل ػػذا

عممػت كمتػا الػدولتيف عمػا حػث أ ػدقام ا وحم ام ػا فػي تركيػا والسػعودية وم ػر كػي تتبنػا

كالً من ا دو اًر في الوساطة لحؿ الممكمة سممياً والض ط عما حكومة رميد عػالي الكيالنػي
كي تت ار

عف مواق ا المتمددة 52ي.

وبعػػد فم ػػؿ محػػاوالت الوس ػػاطة ل ػػـ يكػػف أم ػػاـ بريطاني ػػا إال ال ضػػاء عس ػػكرياً عم ػػا

الحكػػـ الػػوطني وبعػػد عػػدة معػػارؾ طاحنػػة كانػػت آخر ػػا عمػػا أطػراؼ ب ػػدادى تمكنػػت ال ػوات
البريطانيػ ػػة مػ ػػف إن ػ ػزاؿ ال زيمػ ػػة بال ػ ػػادة الع ػ ػراقييف الػ ػػذيف دب اليػ ػػتس فػ ػػي ن وس ػ ػ ـ وترك ػ ػوا

مس ػػؤوليات ـ و ربػ ػوا بات ػػاج إيػ ػراف ب ػػدالً م ػػف اس ػػتمرار الم اوم ػػة داخ ػػؿ الم ػػدف وف ػػؽ الخط ػػة

المرسومة 53ي.

ل د است ادت الواليػات المتحػدة األمريكيػة مػف موق ػا المػؤازر لبريطانيػا ضػد حركػة

مايس الوطنيةى فمف ناحية بر نت عػف مػدى تػداخؿ م ػالو الػدولتيف ضػد أعػدام ماى وعمػا
ممكػػف أف ت عمػ ػ سياس ػػة الوالي ػػات المتح ػػدة عم ػػا السػػاحة العراقي ػػة م ػػف ناحي ػػة أخ ػػرى .وم ػػف

األمور ال امة التي خسرت ا الواليات المتحدة في العراؽ ي سمعت ا التي كانػت تععػرؼ ب ػا
كون ا راعية لمتحرر في العالـ.

ويمكنن ػػا ت ػػور ح ػػـ خس ػػارة الواليػ ػات المتح ػػدة ف ػػي العػ ػراؽ عم ػػا

السياسية المرموقة التي كانت تتمت ب ا بيف

ػػعيد المكان ػػة

وؼ السياسػييف والما ػيفى حػيف وق ػت إلػا

النخػػب الوطنيػة وات مػػت ـ بالعمالػة لمنازيػػة فػي حػػيف أف
انػب بريطانيػا فػػي حرب ػا ضػػد تمػؾ ع
مطال ػػب ق ػػادة الحرك ػػة الوطني ػػة والت ػػي كان ػػت تعب ػػر ع ػػف مطال ػػب النخ ػػب الوطني ػػة تنح ػػر

بمطمبػيف رميسػػييف كانػػت تر ػو مػػف بريطانيػػا أف تح مػػا و مػا  :تسػػميو ال ػػيشى وضػػماف

مست بؿ فمسطيفيي 54ي.

 -3خشووية الواليووات المتحوودة األمريكيووة عم و م ووالحاا االات ووادية المتناميووة فووي
العراق.
سبؽ لمعراؽ والواليات المتحدة األمريكية أف ع ػدا معا ػدة تػـ التوقيػ عمي ػا يػوـ 9

كػ ػػانوف الاػ ػػاني  1930فػ ػػي لنػ ػػدف اعترفػ ػػت بمو ب ػ ػػا الواليػ ػػات المتحػ ػػدة بالحكومػ ػػة العراقيػ ػػة
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وبمعا دات ا م الحكومة البريطانية م ابؿ مػنو رعايا ػا ميػ الح ػوؽ والمنػاف التػي يتمتػ

ب ا رعايا الدوؿ األعضاء في ع بة األمػـ 55يى كمػا ع ػدا معا ػدة لمت ػارة والمالحػة بين مػا

والتػػي وافػػؽ عمي ػػا م مػػس الن ػواب فػػي  19تم ػريف األوؿ عػػاـ 56 1939ي .وبسػػبب ظػػروؼ
الحػرب العالميػة الاانيػةى فػػنف عالقػات الت ػارة الخار يػػة العراقيػة قػد تػػتارت مػ

ميػ الػػدوؿ

م ػػا ع ػػدى الوالي ػػات المتح ػػدة الت ػػي احتم ػػت الموقػ ػ األوؿ ف ػػي قامم ػػة ال ػػادرات العراقي ػػة ف ػػي
سنوات الحربى فعما سبيؿ الماػاؿ فننػ فػي عػاـ  1940بم ػت قيمػة اسػتيرادات العػراؽ مػف
الوالي ػػات المتح ػػدة  %12م ػػف م م ػػوع اس ػػتيرادات الخار ي ػػةى وقيم ػػة

المتحدة  %2775مف م موع ال ادرات العراقية لذلؾ العاـ 57ي.

ػػادرات إل ػػا الوالي ػػات

وبع ػػد إع ػػالف العػ ػراؽ الح ػػرب عم ػػا دوؿ المح ػػور ي ػػوـ  13ك ػػانوف الا ػػاني 1943ى
أبػػرؽ رمػػيس الػػوزراء الع ارقػػي نووورس السووعيد ببرقيػػة إلػػا ال ػرميس األمريكػػي روزفمووت) يعمم ػ

بنبت إعالف العراؽ الحرب عما دوؿ المحورى طالباً المواف ة عما قبػوؿ انضػماـ العػراؽ إلػا
مياػػاؽ ال ػ 26ي دولػػة الػػذي أفضػػا إلػػا إعػػالف منظمػػة األمػػـ المتحػػدة .مػ اإلمػػارة إلػػا أف
مف بيف بنود الميا اؽ ما يمػير إلػا تع ػد الػدوؿ الموقعػة عمػا التعػاوف فيمػا بين ػا وفػي كافػة

الم االت 58ي.

إف المس ػػاعدات الت ػػي ك ػػاف ينتظر ػػا العػ ػراؽ م ػػف الوالي ػػات المتح ػػدة األمريكي ػػة ػػي

اقت ادية بالدر ة األساس بسبب اضطراب الواق االقت ادي لبريطانيػا الدولػة األولػا التػي
كانػػت تػػتحكـ باقت ػػاديات الع ػراؽى ولعم ػػا تكػػوف إمػػارة مػػف الحكومػػة العراقيػػة بطمػػب زيػػادة
ح ـ مساعدات الواليات المتحدة الم دمة لمعػراؽ بضػوء قػانوف اإلعػارة والتػت ير الػذي مػمؿ
بدء مف عػاـ 1941ى أذ انخ ػض
العراؽ عاـ  .1942فظروؼ العراؽ االقت ادية تد ورت ً
اإلنتاج السنوي لمن ط إلا 1276507000ي مميوف برميؿى وذلؾ بسػبب الت ديػدات المبامػرة
لػػدوؿ المحػػور ضػػد منط ػػة الممػػرؽ العربػػي والخمػػي وت ازيػػد المخػػاوؼ مػػف احتمػػاؿ ا تيػػاح
قػ ػوات المح ػػور لح ػػوؿ ال ػػن ط وغي ػػاب رأس الم ػػاؿ البريط ػػاني ال ػػذي يعتم ػػد عميػ ػ االقت ػػاد

العراقي 59ي .م أخذنا بنظر االعتبار أف العامػدات الن طيػة العراقيػة مػف ماليػيف البراميػؿ لػـ
تكػػف تمػػكؿ رقم ػاً كبي ػ اًرى أذ أف ح ػػة الع ػراؽ كانػػت أربعػػة مػػمنات ذ ػػب ف ػػط عػػف كػػؿ طػػف
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ولػػيس عػػف كػػؿ برميػػؿيى فػػي حػػيف كانػػت ح ػػة مػػركات الػػن ط البريطانيػػةى وال ولنديػػةى

وال رنسيةى واألمريكيةي ي  %23775لكالً من ا و  %5ح ة كولبنكياف 60ي.

يبػػدو أف الحكومػػات العراقي ػة كانػػت تتوسػػـ الخيػػر مػػف الواليػػات المتحػػدة وكػػاف فػػي

ضػ ػػوء مػ ػػا تعمن ػ ػ مػ ػػف سياسػ ػػات إنسػ ػػانية وتحرريػ ػػةى وأف تحػ ػػاوؿ تحسػ ػػيف أوضػ ػػاع الع ػ ػراؽ
االقت ػػادية اآليمػػة لمتػػد ور الكبيػػر .ومػػف انب ػػا فػػنف الواليػػات المتحػػدة لػػـ تكػػف تنظػػر إلػػا
مستلة التعاوف االقت ادي مػ العػراؽ إال مػف خػالؿ م ػالح ا بالدر ػة األولػا ومػف خػالؿ
م الو حم ام ا اانياً في تعامالت ا الدولية.

ومػػف نػػا يمكننػػا أف نمػػير إلػػا واحػػدة مػػف األسػػباب التػػي دفعػػت بالواليػػات المتحػػدة

لتطوير عالقات ا االقت ػادية مػ العػراؽى و ػو إحساسػ ا بخطػر ال ػراغ السياسػي والعسػكري

لبريطاني ػػا ف ػػي العػ ػراؽ وعم ػػوـ منط ػػة المم ػػرؽ العرب ػػي والخم ػػي ى بس ػػبب ت دي ػػدات االتح ػػاد
السػػوفيتي ونوايػػاج فػػي التوس ػ و ػوالً إلػػا الميػػاج الدافمػػة فػػي الخمػػي العربػػي والسػػيطرة عمػػا
المنػاب الن طيػػة فيػ ى و ػػذا مػػا كمػ ت عنػ محاكمػػات نػورنبرغ عػػف محاولػػة ػرت فػػي ن ايػػة

عػػاـ  1940لت سػػيـ منػػاطؽ الن ػػوذ بػػيف دوؿ المحػػور واالتحػػاد السػػوفيتي أذ طالػػب االتحػػاد

بمػد ن ػوذج عبػر ارتػ إيػراف حتػا الخمػي العربػي 61ي .وحتػا بعػد تحػالؼ االتحػاد
السوفيتي ل
السػػوفيتي مػ دوؿ الحم ػػاء ب يػػت الواليػػات المتحػػدة تخمػػا مػػف المػػد المػػيوعي والػػذي عممػػت
عما محاربة أفكارج المناومة لم كر الرأسمالي الذي ت لسدج.

لػػـ تػػتمكف الواليػػات المتح ػدة مػػف توسػػي ن وذ ػػا الن طػػي فػػي الع ػراؽ وال فػػي الخمػػي

العربي بسبب عدـ رغبت ا بالدخوؿ فػي منافسػة سياسػية مػ بريطانيػا فػي ذلػؾ الوقػتى نظػ اًر
لكون ػػا قػػد أخػػذت تع ػػدات عمػػا حكػػاـ الخمػػي وألزمػػت الع ػراؽ مػػف خػػالؿ المعا ػػدات بػػتال

يمنحوا امتيازات لمتن يب عف الن ط واست الل فػي أ ارضػي ـ لمػركة أو لدولػة مػا دوف الر ػوع
إلػػا الحكومػػة البريطانيػػةى مػػا عػػدا السػػعودية التػػي توس ػ نمػػاط المػػركات الن طيػػة األمريكيػػة
في اى كوف السعودية لـ تدخؿ م بريطانيا في كذا تع د 62ي.

لػذلؾ فػنف الواليػات المتحػدة كانػت حري ػة ػداً عمػا مكانػة حمي ت ػا بريطانيػا أمػػاـ

أي مػػف مطالػػب الع ػراؽ ومن ػػا مػػا
الحكومػػة العراقيػػةى ف ػػي لػػـ ت ػػدـ عمػػا االسػػت ابة عمػػا ل
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يتعمػؽ بالم ػػاالت االقت ػادية سػواء أكػاف بمػػكؿ مبامػػر أو مػف خػػالؿ مركػز تمػػويف المػػرؽ
األوسط بعد مموؿ العراؽ ب انوف اإلعارة والتت ير الذي أقرت الحكومة األمريكية.

حر ت حكومة الواليات المتحدة عما أف يكػوف اسػتالم ا ل ػوامـ الطمبػات العراقيػة

بمو ػػب ػػذا ال ػػانوف عػػف طريػػؽ المركػػز المػػذكور ح ػرياً وبعػػد إمػػعار الحكومػػة البريطانيػػة
ولػػيس عػػف طريػػؽ الم وضػػية العراقيػػة فػػي وامػػنطف .وكانػػت سػػم ا الواليػػات المتحػػدة التػػي
اس ػػتمم ا العػ ػراؽ تنح ػػر بم ػػكؿ ع ػػاـ باإلط ػػارات واألدوي ػػة والت يػ ػزات الطبي ػػةى واأل ػ ػزة
الدقي ػػةى وأن ػ ػواع الػ ػػورؽى والاال ػ ػػات وأدوات ػ ػػا االحتياطيػ ػػةى واأل ػ ػػباغ بتنواع ػ ػػاى والسػ ػػكامر
والمم ػػروبات الروحي ػػةى والسػ ػػيارات وأدوات ػػا االحتياطيػ ػػةى والكاك ػػاوى وقػ ػػد بم ػػت اسػ ػػتيرادات

العػراؽ مػػف الواليػػات المتحػػدة عمػا سػػبيؿ الماػػاؿ فػػي عػاـ  1947وحػػدج ألكاػػر مػػف 1875ي

مميوف دوالر مف تمؾ السم 63ي.

وأل مية دور العػراؽ فػي الت ػارة العالميػة فػي السػنوات األخيػرة مػف الحػرب بالنسػبة
لدوؿ الحم اء تحديداًى ف ػد تمػت دعػوة وفػد ع ارقػي يماػؿ غرفػة ت ػارة ب ػداد لحضػور مػؤتمر
الت ارة العالميي الذي ع د في نيويػورؾ يػوـ  10تمػريف الاػاني 64 1944ي .ويبػدو أف الوفػد
ن ػػو فػػي إقنػػاع المػػؤتمر مػػف أ ػػؿ السػػماح لػ بتػػوفير احتيا اتػ االقت ػػادية الممحػػة خا ػػة

تمؾ التي تمرؼ عمي ا و ازرة التمويف العراقية وذلػؾ مػف خػالؿ التعػاوف االقت ػادي لمواليػات
المتحػػدة مع ػػا إلن ػػاح عمم ػػا فػػي تػػوفير المػواد ال ذاميػػة الرميسػػية لممػواطنيفى باإلضػػافة إلػػا

حا ػػة الػػبالد ل قممػػة ال طنيػػةى و ػػذج الممػػاكؿ ن س ػ ا سػػبؽ وأف تػػـ طرح ػػا مػػف قبػػؿ وزيػػر
التمػػويف أرشوود العموورس عمػػا هندرسوون) الم ػػوض األمريكػػي فػػي ب ػػداد وألكاػػر مػػف مناسػػبة
بدوف أي است ابة 65ي.

وبس ػ ػػبب رواج بض ػ ػػام الوالي ػ ػػات المتح ػ ػػدة ف ػ ػػي العػ ػ ػراؽى وبس ػ ػػبب ت اف ػ ػػت الت ػ ػػار

العراقي ػػوف لمح ػػوؿ عم ػػا إ ػػازات االس ػػتيراد م ػػف الوالي ػػات المتح ػػدة والت ػػي ك ػػاف م ػػف بين ػػا
415ي طمباً لمح وؿ عما إ ازات استيراد األقممة ال طنية ف ػطى ف ػد ارت ػ ح ػـ التعامػؿ
بالػػدوالر األمريكػػي والػػذي كػػاف عيػػوفعر لمع ػراؽ عػػف طريػػؽ منط ػػة اإلسػػترليني المسػػمولة عػػف
ت ػػوفير ال ػػدوالر لم ػػدوؿ المرتبط ػػة ببريطاني ػػا ؛ لػ ػذلؾ ت ػػـ ع ػػد ات اقي ػػة ب ػػيف الحكوم ػػة العراقي ػػة

والحكومػػة البريطانيػػة فػػي  28أيػػار  1945لتزويػػدج بالػػدوالر األمريكػػي وحسػػب االحتيا ػػات
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المتضػاع ة لػ 66ي .ولعػؿ ذلػؾ المؤمػر يعطينػا فكػرة عػف مػدى التحػوؿ الكبيػر فػي سياسػػات
بريطاني ػػا وال ػػذي يعب ػػر ع ػػف ح ػػدوث ف ػػوة اقت ػػادية كبيػ ػرة مم ػػا دفع ػػا لالس ػػتعانة بالوالي ػػات

المتح ػػدة لم ػػا ال ػ ػراغ في ػػا .وألف بع ػػض الس ػػم المس ػػتوردة إل ػػا العػ ػراؽ بحا ػػة إل ػػا

ػػيانة

وأدوات احتياطي ػػة ماػ ػػؿ السػ ػػيارات واأل ػ ػزة الطبيػ ػػة والمكػ ػػامفى ف ػػذلؾ يعنػ ػػي توا ػ ػػؿ عمػ ػػؿ
المؤسسات ال ناعية لمواليات المتحدة في رفد احتيا ات السوؽ العراقيةى فضػالً عػف إقبػاؿ

السػػوؽ العراقيػػة عمػػا بضػػام الواليػػات المتحػػدة األكاػػر تطػػو اًر وحدااػػة وتنػػوع عمػػا ن ػػيض

البضام البريطانيةى ممػا سػا ـ فػي نمػو سػوؽ بضػام الواليػات المتحػدة فػي العػراؽ انطالقػاً
مف تمؾ المرحمة.

ومف أ ـ المحطػات فػي تػترية العالقػات بػيف الواليػات المتحػدة والعػراؽ خػالؿ تمػؾ
ال ت ػرة ػػي زي ػارة الو ػػي عمػػا العػػرش األميػػر عبوود اهل و لمواليػػات المتحػػدة األمريكيػػة عػػاـ

 .1945والتػػي تمػػت بعػػد إلحػػاح مػػف قبم ػ عمػػا الحكومػػة البريطانيػػة لتس ػ ؿ ل ػ تمػػؾ الزيػػارة
وتح ػػؿ ل ػ عمػػا مواف ػػة ال ػرميس األمريكػػي (روزفمووت) عمػػا دعوت ػ أسػػوةً بػػاألمراء أن ػػاؿ

الممؾ السعودي.

وبعد وفاة روزفمت) تمت الزيػارة فػي ع ػد الػرميس (هوارس تروموان)ى حيػث و ػؿ

األمير ب حبة وفد كبير نيويورؾ يوـ  26أيار 67 1945ي.

ل د مكنت تمؾ الزيارة ال امػة الو ػي عمػا العػرش مػف االطػالع عمػا ح ػـ الت ػدـ

ال ناعي والزراعي واإلروامي والعمؿ فػي م ػاؿ إنتػاج الطاقػة الك رباميػة الضػخمة .وخػالؿ
زيارت التي دامت م اًر كامالً الت ا الوفد العراقي بعدد مف المسػموليف فػي الواليػات المتحػدة
وتػػـ التباحػػث مع ػػـ ب ػػدؼ تطػػوير العالقػػات الدبموماسػػية واالقت ػػادية وم ػػاالت االسػػتامار
لم ػػركات الوالي ػػات المتح ػػدة ف ػػي العػ ػراؽ بخا ػػة الن طي ػػة م ػػف أ ػػؿ االس ػػتامار ف ػػي ح ػػوؿ

المو ػػؿ والب ػ ػرة وزي ػػادة إنت ػػاج ح ػػوؿ كرك ػػوؾى كم ػػا ت ػػـ االت ػػاؽ عم ػػا رفػ ػ ح ػػـ التب ػػادؿ
الت ػػاري إلػػا 14ي مميػػوف دوالر بعػػد مواف ػػة بريطانيػػا عمػػا تخ ػػيص ػػذا المبمػ لمحكومػػة
العراقية لضماف مراء سم الواليات المتحدة التي يحتا ا 68ي.

وعػػف ح ػػـ تػػتاير تمػػؾ الزيػػارة عمػػا الو ػػي عبوود اهلو تحديػػداً وب يػػة الوفػػد نالحػػظ

انعكاسػػات ا عمػػا الحكومػػة العراقيػػة وعالقت ػػا ببريطانيػػاى فبعػػد انت ػػاء تمػػؾ الزيػػارة انت ػػؿ الوفػػد
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إلا بريطانياى و ناؾ عرض الو ػي عمػا الحكومػة البريطانيػة إ ػراء بعػض التعػديالت فػي
المعا ػ ػػدة العراقيػ ػػة – البريطانيػ ػػة وخا ػ ػػة البنػ ػػود التػ ػػي تحػ ػػدد وض ػ ػ ال ػ ػوات فػ ػػي ال واعػ ػػد

البريطا نيػػة فػػي الع ػراؽ ولمعارضػػة ن ػػوص المعا ػػدة م ػ مبػػادئ األمػػـ المتحػػدة ممػػا دف ػ

ببريطانيػػا لوض ػ معا ػػدة ديػػدة م ػ الع ػراؽ فيمػػا بعػػد و ػػي معا ػػدة بورتسػػموث فػػي كػػانوف

الااني 69 1948ي.

إف زيػػارة الو ػػي عبوود اهلو لمواليػػات المتحػػدة كانػػت أكبػػر مػػف م مػػة لػػيس لمعػراؽ

وحػػدج بػػؿ ولمواليػػات المتحػدة ن سػ اى إذ فتحػػت األبػواب أمػػاـ ال ػػدرات االقت ػػادية لمعمػػؿ فػػي
العػراؽ واالسػػتامار فيػ ى و ػػو مػػا كانػػت بحا ػػة إليػ

ميػ دوؿ الحم ػػاء إل ػػالح أوضػػاع ا

العامػػة .وعػػف قبػػوؿ بريطانيػػا ل كػػذا ات ػػاالت ونمػػاطات مػػا بػػيف العػراؽ والواليػػات المتحػػدةى
إنما كاف بماابة مؤمر اـ عما تد ور الوض االقت ادي البريطانيى وبالتالي ف و مؤمػ اًر
أكاػر أ ميػػة فػي ضػػعؼ الن ػوذ السياسػػي البريطػػاني عمػا العػراؽ الػذي أخػػذ ي ػرض أريػ فػػي
بعض األمور التي تربط البمديفى ولـ يكف بم دورج فعؿ ذلػؾ لػو لػـ يح ػؿ عمػا الػدعـ مػف
الواليات المتحدة الذي كػاف ل ػاء توسػي الم ػالو االقت ػادية لمواليػات المتحػدة فػي العػراؽى
ولو عما حساب الم الو البريطانية.

 -4حرص الواليات المتحدة األمريكية عم تطوير نفوذها الث افي في العراق
عممت الواليات المتحدة األمريكية حال ػا حػاؿ ب يػة الػدوؿ األوربيػة عمػا االسػتعانة

باإلرساليات التبميرية المسيحية والتي مػف خالل ػا تمكنػت مػف نمػر ا افت ػا فػي الم تمعػات
التي ن حت فػي الت م ػؿ بػيف أوسػاط ا اال تماعيػة والدينيػة والا افيػةى وألف تمػؾ اإلرسػاليات
التبميرية ما ي إال واحدة مف الوسامؿ الم مػة التػي اعتمػدت ا الػدوؿ االسػتعمارية فػي نمػر

ن وذ اى ف ػد حظيػت بالػدعـ المػادي والمعنػوي الحكػومي مػف أ ػؿ تح يػؽ أ ػداف ا المرسػومة

ل اى ولعؿ ا تماـ الواليات المتحدة بالديف قد ػاء بعػد أف لمسػت مػدى ال امػدة المتح ػة مػف
ت رب ا مف الكنيسة عما غػرار الػدوؿ األوربيػة التػي سػب ت ا فػي ػذا المضػمارى لػيس لخدمػة
أ داف ا في الخارج بؿ وفػي الػداخؿ أيضػاً مػف أ ػؿ ضػماف الح ػاظ عمػا نظػاـ الحكػـ الػذي
أقيـ منذ ال رف الاامف عمر ولحد اآلف.
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أعم ػػف معظ ػػـ الرؤس ػػاء ف ػػي الوالي ػػات المتح ػػدة ع ػػف مي ػػول ـ الديني ػػة وف ػػي م ػػدمت ـ
الرميس األوؿ لمواليات المتحدة األمريكية (جورج واشنطن) الذي قدـ طروحات دينية خػالؿ

الاػ ػػورة األمريكيػ ػػةى وطالػ ػػب بتتسػ ػػيس دولػ ػػة تظمم ػ ػػا الكنيسػ ػػةى ومػ ػػرو اًر بعػ ػػدد مػ ػػف الرؤسػ ػػاء
األمريكييف الذي كانوا يؤكدوف عما المستلة الدينية في الحياة العامة لمبالدى ون ػؿ إلػا مػا

قال الػرميس دوايوت ييزناواور) والػذي حػاوؿ أف يسػب المػرعية اإلل يػة والدينيػة عمػا نظػاـ

الحكـ في الواليات المتحدة عندما أمار إلا :إف الرب ػو الػذي و ػب ال ػي ة األمريكيػة

لمحكومةى واف اإليماف الديني و االعتبار األوؿ واألساس ألف يكوف المرء أمريكياًيي 70ي.

ل اية عاـ 1941ى كاف في العراؽ اماني مدارس أمريكيةى خمسة من ا في ب ػدادى

واانتاف فػي الب ػرةى وواحػدة فػي المو ػؿ 71ي .وكػاف يمػرؼ عمػا تمػؾ المػدارس ر ػاؿ ديػف

مف أعضاء اإلرسالية التبميرية لمواليػات المتحػدة فػي العػراؽ والػذيف كػانوا يتبعػوف الم مػس
ال يدرالي لمكنامسي.
وبسػػبب ض ػ ط ت معػػات األ ػػولييف المسػػيحييف فػػي الواليػػات المتحػػدة فػػي بدايػػة

األربعينيػػات تػػـ تتسػػيس االتحػػاد الػػوطني لان ميػػيفيي الػػذي حػػارب فك ػرة ف ػػؿ الػػديف عػػف
الدولة وطالب بمن الػدعـ الحكػومي عػف المػدارس العامػة العممانيػةي ومعػاداة المػيوعية
لذلؾ كاف التو

72ي

العاـ لارسالية التبميرية لمواليات المتحدة في العػراؽ ػو خدمػة الم ػالو

الحكومية لمواليات المتحدة ذات التو ات الدينية المعمنة عمػا لسػاف رؤسػام اى وكانػت ػذج
الخدمة تمر عبر نمػر الا افػة لمواليػات المتحػدة فػي أوسػاط الم تمػ الع ارقػي وخا ػةً طمبػة
المػػدارس األمريكيػػة ب ػػدؼ خمػػؽ فمػػة ا تماعيػػة عراقيػػة ت ػػتـ بالا افػػة والمػػتف األمريكػػي كػػي
تكػػوف بالنتي ػػة فمػػة وسػػطية لخدمػػة م ػػالح ا السياسػػية واالقت ػػادية والا افيػػة وغير ػػا فػػي

العراؽ.

وعما

عيد قبوؿ بعاات الطمبة العراقييف لمد ارسة فػي امعػات الواليػات المتحػدةى

ف ػػد كػػاف يػػتـ قبػػوؿ الطمبػػة الػػذيف يرمػػح ـ الع ػراؽ لمد ارسػػة نػػاؾ أو فػػي ال امعػػة األمريكيػػة
ببيػػروتى وكان ػػت نسػػبت ـ حػ ػوالي  %47م ػػف طمبػػة البعا ػػات العراقي ػػة الدارسػػيف ف ػػي الخ ػػارج
خػالؿ فتػرة الحػرب العالميػة الاانيػةى والػذيف وا ػػت مػف أكمػؿ الد ارسػة فػي الواليػات المتحػػدة
ممػػاكؿ العػػودة إلػػا الػػوطف فح ػػمت المواف ػػات عمػػا ب ػػام ـ فػػي الواليػػات المتحػػدة إلتمػػاـ
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الدراسات العميا في ا .كما خ

ت حكومة الواليات المتحدة خمس زماالت د ارسػية لمعػراؽ

ت ػػوـ بت طي ػػة ن ات ػػا ض ػػمف برن ػػام ت ػػديـ المس ػػاعدة الت ني ػػة إل ػػا أقط ػػار الم ػػرؽ األدن ػػا

وأفري ياي .كما سمحت قن مية الواليات المتحػدة فػي ب ػداد بنعطػاء سػمات الػدخوؿ لمواليػات
المتحػدة ل ػ 16-14ي طالػب سػػنوياً ل ػرض الد ارسػة عمػا ن ػػت ـ الخا ػة وذلػؾ خػالؿ عػػاـ
 1944ولالخت ا ػ ػػات المت ػ ػػوفرة و ػ ػػي ال اب ػ ػػات والتب ػ ػػوغ وز ارع ػ ػػة البس ػ ػػاتيف وال يولو يػ ػػا
والزراعة اآللية وال يرفة والطب واألنواء ال وية 73ي.

وكمؤمػػر عمػػا ن ػػاح اإلرسػػاليات التبمػػيرية والمػػدارس التابعػػة ل ػػا فػػي نمػػر ا افػػة

الواليػػات المتحػػدة فػػي العػ ػراؽى فػػنف األع ػواـ الواقعػػة م ػػا بػػيف  1945-1941م ػ دت ت ازيػػد
ممح ػػوظ ف ػػي انتم ػػار الس ػػم وبض ػػام الوالي ػػات المتح ػػدة ف ػػي العػ ػراؽى وق ػػد ا تم ػػت حكوم ػػة

الواليػ ػػات المتحػ ػػدة بسياسػ ػػت ا الخار يػ ػػة ومخ ػ ػػت عوامػ ػػؿ ال ػ ػػوة والضػ ػػعؼ فػ ػػي الكيانػ ػػات
السياسية واال تماعية لمبمداف التي ل ا في ا م الو اقت ادية واستراتي ية عميا.
وبالنس ػػبة لمعػ ػراؽ الحظ ػػت م ػػدى ت ػػتاير األفك ػػار الوطني ػػة التحرري ػػة ف ػػي الم تمػ ػ

العراقي إضافة إلػا تػتاير األفكػار ال وميػة العربيػة واال تمػاـ بال ضػايا العربيػة وفػي م ػدمت ا
ال ض ػػية ال مس ػػطينيةى كم ػػا تابع ػػت س ػػرعة انتم ػػار األفك ػػار الم ػػيوعية ال ادم ػػة م ػػف االتح ػػاد
الس ػػوفيتي ف ػػي األقط ػػار العربي ػػةى وف ػػي ك ػػال الح ػػاليف ف ػػنف تمك ػػف أ ػػحاب ال ك ػػر ال ػػوطني

وال وميى أو أ حاب ال كر االمػتراكي المػيوعي مػف السػيطرة عمػا العػراؽى فػنف ػذا يعنػي
وقوع خطػر ح ي ػي ي ػدد م ػالو الواليػات المتحػدة لػيس فػي العػراؽ وحػدج بػؿ مػف المحتمػؿ

أف يتوس إلا ب ية الدوؿ العربية ال ريبة.
لػ ػػذلؾ تح ػ ػػزت الواليػ ػػات المتحػ ػػدة األمريكيػ ػػة لزعامػ ػػة المنط ػ ػػة مسػ ػػتعينةً ببريطانيػ ػػا

وفرنسػػاى إذ بمػػورت سياسػػت ا الخار يػػة لمرحمػػة مػػا بعػػد الحػػرب العالميػػة الاانيػػة مبام ػرةً بعػػد

انت ام ػػا فػػي إطػػار نظػػاـ عػػالمي قػػامـ عمػػا ال طبيػػة الاناميػػةيي لمواليػػات المتحػػدة ولالتحػػاد

74ي
تكف ل العداء األيدلو ي.
السوفيتي ى الذي ل
تكف ل فكار ال ومية العربية الرافضة ل كرة و ود وطػف قػومي لمي ػود
وبال در ن س
ل

عم ػػا أرض فمس ػػطيف وال ػػذي يحظ ػػا بكام ػػؿ دع ػػـ الوالي ػػات المتح ػػدةى وعم ػػا ذل ػػؾ األس ػػاس

عمػ ػػدت الواليػ ػػات المتحػ ػػدة وك ػ ػػزء مػ ػػف سياسػ ػػت ا الخار يػ ػػة لموا ػ ػػة كػ ػػال ال ك ػ ػرييف والػ ػػا
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محاربت مػػا فكري ػاً وا افي ػاً واخػػالء المػػارع الع ارقػػي والعربػػي مػػف كػػذا أفكػػار أو غير ػػا والتػػي

تعرقؿ تح يؽ م الح ا.

وم ػػف وس ػػامؿ حرب ػػا الا افي ػػة كان ػػت االت اقي ػػات الا افي ػػة الت ػػي أبرمت ػػا مػ ػ ال ػػدوؿ

األخرى ومن ػا العػراؽى ف ػي أواخػر عػاـ  1943أبػدت الواليػات المتحػدة رغبت ػا لع ػد ات اقيػة
م الحكومة العراقية لتبادؿ المطبوعات الرسمية التي ت ػدر ا الحكومتػافيى فمػـ يكػف أمػاـ
ال انػب الع ارقػػي إال ال بػػوؿ ل ػػا فػػتـ التوقيػ عمي ػا فػػي  16كػػانوف الاػػاني 1944ى وقػػد أرفػػؽ
مػ االت اقيػػة ممح ػػافى األوؿ يتضػػمف أسػػماء الم ػػالت والت ػػارير المػ رية والسػػنوية لمواليػػات
المتحػ ػػدة التػ ػػي يػ ػػتـ تزويػ ػػد الع ػ ػراؽ ب ػ ػػاى وتخػ ػػص موضػ ػػوعات الز ارعػ ػػة وال ػ ػػحة والت نيػ ػػةى

ون وص االت اقيات والمعا دات والت ارير السنوية لممؤسسات األمريكية المختم ة.

أمػ ػػا الممحػ ػػؽ الاػ ػػاني فتضػ ػػمف أسػ ػػماء الم ػ ػػالت والت ػ ػػارير والمطبوعػ ػػات الرسػ ػػمية

العراقي ػػة الت اري ػػة والمالي ػػة والزراعي ػػة واالقت ػػادية والعدلي ػػة والمع ػػارؼ وم ػػا يتعم ػػؽ بط ػػرؽ
الموا ػػالتى ومن ػػا

الم ػػدارس االبتدامي ػػة والاانوي ػػة والكت ػػب المدرس ػػية واألوراؽ االمتحاني ػػة

لطمبػ ػ ػػة دار المعممػ ػ ػػيف العا ليػ ػ ػػة وكميػ ػ ػػات الح ػ ػ ػػوؽ والطػ ػ ػػب وال ػ ػ ػػيدلة والمػ ػ ػػدارس الاانويػ ػ ػػة

والم نية 75ي.

وب ػ ػراءة أولي ػػة مبس ػػطة لمممح ػػؽ الا ػػانيى يمكنن ػػا معرف ػػة ال ػػدواف الح ي ي ػػة لموالي ػػات

المتحدة لع د تمؾ االت اقية م العراؽ والتي مف خالل ا تمكنت مف أف ت م كماً ػامالً مػف
المعموم ػػات الرس ػػمية ع ػػف أوض ػػاع الدولػ ػة العراقي ػػة ف ػػي م ػػاالت الت ػػارة والم ػػاؿ والز ارع ػػة
واالقت ػاد والعػدؿ والمعػػارؼى وطػرؽ الموا ػالت التػػي كانػت معمومات ػا عن ػػا ضػعي ة قبػػؿ
سػػنوات .كمػػا أن ػػا كونػػت

ػػورة واضػػحة عػػف ات ا ػػات الا افػػة فػػي الع ػراؽ وأسس ػ ا وبيمت ػػا

والعوامػػؿ المسػػاعدة عمػػا انتمػػار اى وذلػػؾ مػػف خػػالؿ اإلطػػالع عػػف المنػػا

التدريسػػية فػػي

المػػدارس والاانويػػات العراقيػػة ذات الطػػاب ال ػػومي والػػوطنيى وأمكن ػػا اإلطػػالع عمػػا ا افػػة

وك ػػاءة المدرسػػيف الػػذيف يو ػػموف لمطػػالب األفكػػار الوطنيػػة والتحرريػػة.فض ػالً عػػف تعرف ػػا
عما المستويات العممية لخري ي كميات الح وؽ والطػب وال ػيدلة والمػدارس الاانويػةى و ػذا

يعني قياس ل درة العراؽ عما الت دـ العممي وانعكاسات ذا الت دـ عما الم تم بتكمم .
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وفي ضوء السياسات الخار ية التي اعتمدت ا الواليات المتحدةى فنن ا تسػاعد عمػا
نمر ا افة ال تت اط م ا افت ا وت دد م الح اى كما أن ا تساعد عمػا نمػر العمػوـى ولكػف

أف ال يتخطػ ػػا ذل ػ ػؾ الخطػ ػػوط الحم ػ ػراء التػ ػػي عيمن ػ ػ عمػ ػػا الػ ػػدوؿ الضػ ػػعي ة والواقعػ ػػة تحػ ػػت
سػػيطرت ا أو سػػيطرة الػػدوؿ االسػػتعمارية األخػػرى مػػف تخطي ػػاى فمكػػؿ مػػف تمػػؾ الػػدوؿ قػػدر
معيف مف العموـ مسموح ل ػا بتخػذجى واال مػاذا سػيب ا لمػدوؿ الكبػرى كػي تب ػا عمػا مسػتوى
قوت ا وعظمت ا التي تميز ا عف الدوؿ المتخم ة أو الناميةى وبالتالي مػاذا سػيب ا بيػدي ا مػف
سالح ت دد ب مف يناوم اى أو ع ا تموح ب ا ألتباع ا الذيف تطعم ـ مف وقػت آلخػر مػف
زرات ا.

مػ ػػكمت األع ػ ػواـ  1945-1941مرحمػ ػػة امػ ػػة فػ ػػي تػ ػػترية العالقػ ػػات العراقيػ ػػة –

مرة يحتؿ العراؽ ذا ال در مف اال تماـ مػف قبػؿ الواليػات المتحػدةى الػذي
األمريكيةى ف وؿ ل
عبػ ػػر عن ػ ػ النمػ ػػاط الممحػ ػػوظ لمػ ػػوزير الم ػ ػػوض لمواليػ ػػات المتحػ ػػدة بب ػ ػػدادى أو مػ ػػف خػ ػػالؿ
ل
الم ارسػػالت والزيػػارات المتبادلػػة لمكبػػار المسػػموليف فػػي كػػال البمػػديف والتػػي كانػػت ت ػػدؼ إلػػا
تطػ ػػوير العالقػ ػػات السياسػ ػػية واالقت ػ ػػادية والعسػ ػػكرية بين مػ ػػاى وبمػ ػػا يضػ ػػمف توسػ ػػي ح ػ ػػـ

الم الو األمريكية في العراؽ.

كما ازدادت األ مية اإلستراتي ية لموق العراؽ ال ارفػي والػذي ػو ػزء مػف أ ػـ

منػ ػػاطؽ العػ ػػالـ الن طيػ ػػةى وفػ ػػي الوقػ ػػت ن س ػ ػ ول ػ ػػذا السػ ػػبب وألسػ ػػباب أخػ ػػرىى ف ػ ػػو ػ ػػدؼ

إس ػػتراتي ي عسػ ػػكري ألطػ ػراؼ الن ػ ػزاع مػ ػػا ب ػػيف دوؿ الحم ػ ػػاء ودوؿ المح ػػور خػ ػػالؿ الحػ ػػرب
العالمية الاانيةى والذي أ بو خالل ا دفاً م ماً داً بالنسبة لالتحاد السوفيتي الػذي أ ػبو
ل ػ أتبػػاع مسػػمحيف مػػف األك ػراد فػػي مػػماؿ الع ػراؽ يحضػػوف بالػػدعـ العسػػكري والمػػاديى كمػػا

أ ػبو لػ تنظػيـ سياسػػي يتبػ الحػزب المػػيوعي السػػوفيتي أخػذ ينتمػػر فػػي عػدد مػػف منػػاطؽ
نػػوب ووسػػط ومػػماؿ الع ػراؽ ممػػا دف ػ الواليػػات المتحػػدة ألف ت عػػؿ مػػف الع ػراؽ ػػزءاً مػػف

الطػوؽ الػدولي الحميػؼ ل ػا والػذي حاولػت مػػف خاللػ تح ػيـ ومنػ توسػ االتحػاد السػػوفيتي

خا ةً بات اج مياج ون ط الخمي العربي وذلؾ مف خالؿ إقامػة األحػالؼ العسػكرية المعاديػة
لمميوعية في مرحمة الح ة ب يادة الواليات المتحدة ومؤازرة بريطانيا.
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إف خطػػر االتحػػاد السػػوفيتي كػػاف ماخ ػاً أمػػاـ السياسػػييف لمواليػػات المتحػػدة منػػذ

ظ ور أزمة الكساد الكبير مف عاـ  1929إلا عاـ  1933والتي ضػربت اقت ػاد الواليػات
المتح ػػدة وب ي ػػة ال ػػدوؿ ال أرس ػػمالية الكب ػػرى م ػػا ع ػػدا االتح ػػاد الس ػػوفيتي ال ػػذي اعتم ػػد سياس ػػة

االن الؽ عما الداخؿ وبناء قوت ال ناعية بنمكانات الذاتية مف خالؿ الخطط الخمسية.
وانطالقاً مف يوـ الخميس الػذي س لػمي باألسػود الموافػؽ  24تمػريف األوؿ 1929ى
مػ دت المػوارع األمريكيػػة زح ػاً لماليػيف العػػاطميف عػف العمػؿ و ػػـ مطػروديف مػف الم ػػان
العمالقػػة التػػي انخ ػػض اإلنتػػاج في ػػا مػػف  %100فػػي عػػاـ  1929إلػػا  %5378فػػي عػػاـ

 1932ى كمػ ػػا م ػ ػ دت الم ػ ػػارؼ وآالؼ المػ ػػركات ال ػ ػػناعية والت اريػ ػػة اإلغػ ػػالؽ بسػ ػػبب
اإلفالسى باإلضافة إلا ان يار قيمة الدوالر ونظاـ الن د الدولي 76ي.

إف ذلػؾ الحػػدث االقت ػادي األخطػػر فػػي تػترية الواليػػات المتحػدة األمريكيػػة وضػ

منظػػري سياسػػات ا الداخميػػة والخار يػػة فػػي زاويػػة حر ػػة ػػداًى فكػػاف عمػػي ـ إ ػػالح الوض ػ

أوالًى ومن تكرار حدوا اانياً كون كاد يودي بو ود ذج الدولػة العمالقػة وي سػم ا إلػا دوؿ
أو دويالت متناحرة بما يسمو بظ ػور قػوة اقت ػادية وعسػكرية مػؤ الواليػات المتحػدة مػؤطرة

بتيدلو يػػة سياسػػية معاديػػة لمنظريػػات وال كػػر ال أرسػػمالي و ػػي االتحػػاد السػػوفيتي الػػذي كػػاف
ي دؼ إلا تطبيؽ المػيوعية مػف خػالؿ سػيطرت عمػا العػالـ بتسػرج خا ػة الػدوؿ ال أرسػمالية

وال ناعية وتمؾ التي تتمت بم ازيػا اقت ػادية امػة والمتمامػة بو ػود الػن ط وم ػادر الطاقػة

األخرى والاروات المعدنية في أراضي ا.

إف خ طػ ػػر ن ػ ػػوض االتحػ ػػاد السػ ػػوفيتي ك ػ ػػوة اقت ػ ػػادية منافسػ ػػة لمواليػ ػػات المتحػ ػػدة
ولمػػدوؿ ال أرسػػمالية كػػاف حاض ػ اًر أمػػاـ سياسػػيي الواليػػات المتحػػدة حتػػا حػػيف دخػػؿ االتحػػاد
السوفيتي في الحمؼ المعادي لدوؿ المحورى فامػترطت دوؿ الحم ػاء عميػ عػدـ نمػرج أفكػارج

ومبادم الميوعية في البمداف التي تنتمر قوات عما أراضي ا بسبب متطمبات ال تاؿ.

كػػاف خطػػر االتحػػاد السػػوفيتيى وحمايػػة أقػػرب الحم ػػاء فػػي المنط ػػة وفػػي م ػػدمت ـ

الكيػػاف ال ػ يونيى وضػػماف السػػيطرة عمػػا الػػن ط الع ارقػػي العػػالي ال ػػودة وال زيػػر باإلنتػػاجى
ي مف أ ـ األسباب التي عممت عمػا دفػ الواليػات المتحػدة لتعزيػز م ػالح ا فػي العػراؽ
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انطالقػ ػاً م ػػف األع ػ ػواـ 1945-1941ى والت ػػي يمكننػ ػػا تس ػػميت ا بمرحمػ ػػة التتس ػػيسي لمن ػ ػػوذ
األمريكي في العراؽ.

-1

اهلوامش

ػابر يبػؿ أيػ  .ألمونػد و ػي .بن ػػاـ باويػؿى السياسػات الم ارنػة فػي وقتنػا الحاضػػر-
نظػرة عالميػػةى تر مػة مػػاـ عبػػد ا ى عمػافى الػػدار األ ميػة لمنمػػر والتوزيػ ى 1997ى

ص.951-950

 -2رضا الؿى ت كيؾ أمريكاى ال ا رةى اإلعالمية لمنمرى 1998ى ص.30
 -3م موع ػػة ب ػػاحايفى اإلمبراطوري ػػة األمريكي ػػةى ال ػػا رةى مكتب ػػة الم ػػروؽى االا ػػة أ ػ ػزاءى
2001ى ج1ى ص.6

 -4لمت

ػػيؿ ينظ ػػر  :س ػػمعاف بط ػػرس ف ػػرج ا ى العالق ػػات السياس ػػية الدولي ػػة ف ػػي ال ػػرف

العم ػريف 1918-1890ى ج1ى بػػالى ص .72-67ود .كمػػاؿ مظ ػػر أحمػػدى أض ػواء
عما قضايا دولية في المرؽ األوسطى ب دادى 1978ى ص.54-53

 -5ميميؿ كامؿى أمريكا والمرؽ العربيى دار الكاتب العربيى د.تى ص.6-5
 -6نظاـ مرابيى أمريكا والعربى لندفى ريػاض الػريس لمكتػب والنمػرى 1990ى ص-33
.35

 -7خميؿ عمي مرادى العالقات السياسية بػيف العػراؽ وبريطانيػا 1932 - 1922ى ب ػدادى
دار الرميد لمنمرى 1980ى ص.14
 -8نظاـ مرابيى الم در السابؽى ص.37
-9

الم در ن س ى ص.26-25

-10

م موعة باحايفى الم در السابؽى ص.6

-11

أسامة عبد الرحمف نعماف الدوريى العالقات العراقية-االمريكية في

سنوات الحرب العالمية الاانية 1945-1939ى ب دادى مطبعة الرفاجى 2006ى ص

.119
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 -12مػػذكرات ونسػػتوف تمرمػػؿى تر مػػة العميػػد محمػػد مػػمبيى بيػػروتى ج1970ى2ى ص
.86

 -13لوكػػاس يرزوي ػػزى ألمانيػػا ال تمري ػػة والممػػرؽ العرب ػػيى تر مػػة د .أحم ػػد عبػػد ال ػػرحيـ
م ط اى ال ا رةى 1971ى ص.184
 -14نظاـ مرابيى الم در السابؽى ص.57
 -15ستي ف يممسي لونكريؾى العراؽ الحديث مف سػنة  1900إلػا سػنة 1950ى تر مػة
ع ػػر الخي ػػاطى ب ػػدادى مكتب ػػة الي ظ ػػة العربي ػػةى الطبع ػػة السادس ػػةى ػ ػزمييفى 1985ى

ج2ى ص.497
-16

ػػدر ػػذا ال ػػانوف ف ػػي آذار 1941ى وك ػػاف وراء إ ػػدارج رم ػػيس الوالي ػػات المتح ػػدة

األسبؽ روزفمتى ألتزمت بالدج بمو ب بنمداد الحم اء بالسالح واالحتيا ات المدنية.

 -17عبػػد الػػرزاؽ الحسػػنيى تػػترية الػػو ازرات العراقيػػةى ب ػػدادىى دار المػػؤوف الا افيػػةى عم ػرة
أ زاءى 1987ى ج6ى ص.113-104

 -18نظاـ مرابيى الم در السابؽى ص.59
 -19عبد الرزاؽ الحسنيى تترية الو ازرات العراقيةى ج6ى ص.114-113
 -20م موعة باحايفى الم در السابؽى ج2ى ص.35-34

 -21عبد الرزاؽ الحسنيى تترية الو ازرات العراقيةى ج6ى ص118ى ص.120
 -22م موعة باحايفى الم در السابؽى ج1ى ص.9-8

 -23عبد الرزاؽ الحسنيى تترية الو ازرات العراقيةى ج6ى ص.192-186
 -24الم در ن س ى ج5ى ص.156
 -25الم در ن س ى ج5ى ص.79

الدرةى الحرب العراقية البريطانيةى ال ا رةى دار المعرفةى 1982ى ص.127
 -26محمود ل
 -27عبد الرزاؽ الحسنيى تترية الو ازرات العراقيةى ج5ى ص.85

الدرةى الم در السابؽى ص.85
 -28محمود ل
 -29عبد الرزاؽ الحسنيى األسرار الخ يػة فػي حركػة السػنة  1941التحرريػةى ب ػدادى دار
المؤوف الا افية العامةى 1990ى ص.47
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 -30ح ػػازـ الم ت ػػيى العػ ػراؽ ب ػػيف ع ػػديف ياس ػػيف ال ام ػػمي وبك ػػر

ػػدقيى ب ػػدادى مكتب ػػة

الي ظة العربيةى 1990ى ص66-64ى ص.201-200

 -31عبد الرزاؽ الحسنيى األسرار الخ ية..ى ص.64-61

 -32إس ػػماعيؿ أحم ػػد ي ػػاغيى حرك ػػة رم ػػيد ع ػػالي الكيالن ػػي د ارس ػػة ف ػػي الحرك ػػة الوطني ػػة
العراقيةى بيروتى دار الطميعةى 1974ى ص.19
الدرةى الم در السابؽى ص.368
 -33محمود ل
 -34نػػا ي مػػوكتى سػػيرة وذكريػػات امػػانيف عام ػاً 1974-1894ى بيػػروتى مطبعػػة دار
الكتبى 1975ى ص.400-386

 -35عبد الرزاؽ الحسنيى تترية الو ازرات العراقيةى ج5ى ص.161
الدرةى الم در السابؽى ص.133
 -36محمود ل
 -37عبد الرزاؽ الحسنيى األسرار الخ ية..ى ص.108-107

الدرةى م در سابؽى ص.150
 -38محمود ل
 -39عبد الرزاؽ الحسنيى تترية الو ازرات العراقيةى ج5ى ص .198-196
 -40ريد االست الؿى ب داد في  12مباط .1941

 -41طػ ال امػػميى مػػذكرات طػ ال امػػمي 1943-1919ى بيػػروتى 1967ى ص-403
.404

الدرةى الم در السابؽى ص.178-177
 -42محمود ل
 -43الع يد ي ارلػد دي غػوريى االاػة ممػوؾ فػي ب ػدادى تر مػة وتعميػؽ سػميـ طػ التكريتػيى
-44

ب دادى 1983ى ص.189-186

ػ ػػالح ال ػ ػػديف ال ػ ػػباغى م ػ ػػذكرات

ػ ػػالح ال ػ ػػديف ال ػ ػػباغى ط2ى ب ػ ػػدادى 1983ى

ص.225

 -45عبد الرزاؽ الحسنيى األسرار الخ ية..ى ص.184
 -46عبد الرزاؽ الحسنيى تترية الو ازرات العراقيةى ج5ى ص 245و ص.251
 -47ونستوف تمرمؿى الم در السابؽى ج2ى ص.146-145

 -48عبد الرزاؽ الحسنيى تترية الو ازرات العراقيةى ج5ى ص.263
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 -49عامػػاف كمػػاؿ حػػدادى حركػػة رمػػيد عػػالي الكيالنػػي 1941ى

ػػيداى 1950ى ص-82

.83

 -50عبد الرزاؽ الحسنيى تترية الو ازرات العراقيةى ج5ى ص.268-267
 -51عاماف كماؿ حدادى م در سابؽى ص.85
 -52عبد الرزاؽ الحسنيى تترية الو ازرات العراقيةى ج5ى ص.272
 -53لممزيد ينظر  :عبد الرزاؽ الحسنيى األسرار الخ ية..ى ص.278-258
الدرةى الم در السابؽى ص.394
 -54محمود ل
 -55عبد الرزاؽ الحسنيى األسرار الخ ية..ى ص.153
 -56محم ػػد حس ػػف س ػػممافى التط ػػور االقت ػػادي ف ػػي العػ ػراؽ الت ػػارة الخار ي ػػة والتط ػػور
االقت ادي 1958-1864ى بيروتى 1965ى ص.261-256

 -57عبد الرزاؽ الحسنيى تترية الو ازرات العراقيةى ج6ى ص.115-104
 -58مايكػؿ ـ .بػالمرى حػراس الخمػػي ى تر مػة نبيػؿ زكػيى ال ػػا رةى مركػز األ ػراـ لمتر مػػة
والنمرى 1995ى ص.29

 -59نػػوري عبػػد الحميػػد العػػانيى التػػترية السياسػػي المتيػػازات الػػن ط فػػي الع ػراؽ -1925
1952ى بيروتى 1980ى ص 40-31وص .112-111

-60

ماؿ زكريا قاسـى الخمي العربي 1971-1945ى ال ا رةى 1982ى ص.7

 -61أرفػػت غنيمػػي المػػيةى أمريكػػا والعػػالـى د.ـى مركػػزعيف لمد ارسػػات والبحػػوث اإلنسػػانية
واال تماعيةى 2006ى ص.216
 -62د .أسامة عبد الرحمف الدوريى الم در السابؽى ص.204-200
 -63عبد الرزاؽ الحسنيى تترية الو ازرات العراقيةى ج6ى ص.253

 -64د .أسامة عبد الرحمف الدوريى م در سابؽى ص.271-268

 -65لممزيد ينظر  :عبد الرزاؽ الحسنيى تترية الو ازرات العراقيةى ج6ى ص.253-249
 -66د .أسامة عبد الرحمف الدوريى م در سابؽى ص.299-297
 -67عبد الرزاؽ الحسنيى تترية الو ازرات العراقيةى ج6ى ص.252
 -68م موعة باحايفى الم در السابؽى ص.249
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 -69لممزي ػػد ينظ ػػر  :خمي ػػؿ إبػ ػ ار يـ أحم ػػدى تط ػػور التعم ػػيـ ف ػػي العػ ػراؽى الب ػ ػرةى 1982ى
ص.341-340

 -70م موعة باحايفى الم در السابؽى ج1ى ص.256
 -71د .أسامة عبد الرحمف الدوريى الم در السابؽى ص.366-364
 -72م موعة باحايفى الم در السابؽى ج1ى ص.333-332
 -73د .أسامة عبد الرحمف الدوريى الم در السابؽى ص.268-267
 -74عماد محمد الميايى الرأسمالية األمريكية مف النمػتة إلػا احػتالؿ العػراؽى ال ػا رةى دار
الن ضة العربيةى 2004ى ص.71-55
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