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 املقدمة:
هو جزء من الوطن العربي وجزء من المنظومة الخليجية، فله موقع حساس في اإلستراتيجية األمريكية من ناحيتين: األولى المتغير   العراقان 

ألنه يكشف عن مزايا فريدة من نوعها فهو يشكل جزءًا من الجسر البري الذي يربط بين الخليج العربي إلى المحيط الهندي     سياسي،  -الجيو  
آس األفريقي  وجنوب شرق  العالم  إلى  ثم  ومن  المتوسط،  األبيض  فالبحر  من األمريكي  -األوربي    –يا  كبير  قدر  على  موقعه  يعتبر  كما   ،

النفطي. أهمية بالغة فيه، فلهذا لم تقتصر أهمية العراق وفق اإلدراك   –ما يتعلق بالناحية الثانية فيشكل المتغير االقتصادي    أما فياألهمية.
ستراتيجية مميزة، وإنما لما يتمتع به أيضًا من   -الغربية ومنها الواليات المتحدة األمريكية على مايتمتع به من مكانه جيو  االستراتيجي للدول

 أهمية اقتصادية وتجارية مهمة، فالعراق يعد من الدول النفطية األولى في العالم. 
 التحرك التبشريي واالقتصادي االمريكي حنو العراقاألول املبحث 

 .عراقاألمريكي حنو الالتبشريي  التحرك لب االول:املط
، حيث حدثت في (1)   (1783-1775بداية االنطالقة للواليات المتحدة األمريكية عقب إعالن استقاللها وانفصالها عن بريطانيا )  كانت     

الصعد كافة  على  جدًا  كبيرة  تطورات  األمريكية  المتحدة  المعمورة(2)الواليات  إنحاء  جميع  في  متشعبة  مصالح  رافقتها  هنا .  (3) .  وجهت    من 
دة األمريكية إلى تنظيم . وقد سعت الواليات المتح(4) الواليات المتحدة األمريكية أنظارها إلى البالد العربية الداخلة ضمن الدولة العثمانية آنذاك

، وعقدت معها بعد ست  (5) م1824عالقاتها مع الباب العالي، للمحافظة على مصالحها هناك، فأقامت عالقات دبلوماسية مع اسطنبول سنة  
ملموسة، وسهلت الطريق أمام . أسهمت بنودها في تطور العالقات التجارية بينهما بصورة  (6) سنوات أول معاهدة للصداقة والتبادل التجاري 

، (9) ، وحضارتها(8)بوسع األمريكيين أن يتجاهلوا بالد مابين النهرين  ولم يكن.(7)الواليات المتحدة األمريكية لتطوير مصالحها في الوطن العربي
اآلواخر من القرن التاسع عشر واألولى من يمكن القول أن السنوات  هكذا  .(10)التي اجتذبت أنظارهم منذ النصف األول من القرن التاسع عشر

، حيث وصل المبشر األمريكي الدكتور " جون  (11)القرن العشرين شهدت نشاطًا تبشيريًا واسعًا من قبل الواليات المتحدة األمريكية في العراق
م، كما 1910لي في مدينة البصرة سنة  افان أيس " إلى مدينة البصرة، وقام بجوالت في مدن وقرى جنوب العراق، فافتتح مدرسة الرجاء الع

التالية السنة  في  للبنات  األمريكية  المدرسة  قرينته  مصالح    أن.  (12) أنشأت  من  األمريكية  المصالح  جميع  سبقت  األمريكية  التبشير  عمليات 
سم(13) سياسية العثماني  الحكم  ظل  في  المتشعبة  المصالح  تلك  شكلت  حيث  العراق،  في  واقتصادية،  وثقافية،  المتحدة ،  للواليات  طيبة  عة 

 .(14)األمريكية بين الشعب العراقي
 . املطلب الثاني: التحرك االقتصادي االمريكي حنو العراق

، إال أن اندالع الحرب (15) كانت أولى محاوالت الواليات المتحدة األمريكية للحصول على امتيازات في نفط العراق اتجهت نحو نفط الموصل
  م، مذكرة إلى الوفد 1919مايو سنة    –، في أيار (17)، وضمن هذا التوجه قدم الكابتن " وليم بيل "(16) العالمية األولى قد أفشلت تلك المحاوالت

العراق، وضرورة  نفط  أهمية  فيه  مؤكدًا  األولى،  العالمية  الحرب  أعقب  الذي  الصلح  مؤتمر  أجل حضور  باريس من  في  المتواجد  األمريكي 
م، إلى سياسة التعارف 1919. لقد تبدلت سياسة العزلة األمريكية بعد الحرب العالمية األولى سنة (18)مساهمة الشركات األمريكية في استغالله

، الموجه  (21) م1918يوليو سنة    –تموز    4، ضمانات أمريكية في خطابه في يوم  (20) ، حيث أعطى الرئيس " ويلسون "(19)اون بين األمموالتع
:" أن الواليات المتحدة األمريكية ستكون الضامن الستقاللهم الذي نشدوه  قائلا إلى الدول العربية التي كانت تحت حكم اإلمبراطورية العثمانية  

قيام الحكم الملكي في العراق واختيار وأدى .(22) أربعمائة سنة من الحكم العثماني، مع إدانته لجميع االتفاقات السرية بين بريطانيا وفرنسا طوال
عالقات  ، كما بينا سابقًا، وتبعًا لذلك دخلت  (23)م، إلى إقامة نظام جديد في تاريخ العراق المعاصر1921األمير فيصل، ملكًا عليه في سنة

. فقد حدد التنافس األمريكي البريطاني على نفط العراق (24) العراق الخارجية مرحلة جديدة، بما في ذلك عالقته مع الواليات المتحدة األمريكية
الملكي الحكم  من  األولى  السنوات  في  العالقة  تلك  سنة  (25)معالم  في  بريطانيا  فتراجعت  الش1928.  بمنح  الواقع،  باألمر  وسلمت  ركات م، 

 .(26) ( في حقوق استثمار نفط العراق% 75،23األمريكية حصة قدرها )
 التحرك العسكري السياسي االمريكي حنو العراق املبحث الثاني

 .:  التحرك العسكري االمريكي حنو العراقول املطلب اال
نهاية القرن التاسع عشر عندما قام العميد البحري " روبت ولسن شوفيلدت " بزيارة    يرجع بداية االهتمام العسكري األمريكي بالعراق،  إلى   

 .بهدف الحصول على أكبر قدر ممكن من المعلومات عن الوضع في جنوب العراق ،شاملة إلى منطقة الخليج العربي ومنطقة الفرات األوسط
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ربي في الثلث األخير من القرن التاسع عشر، وكان بداية التغلغل األمريكي  بدأ أول تحرك للواليات المتحدة األمريكية في منطقة الخليج الع
ثم تبريز   ،م 1872(، والتي ظهرت غرب إيران، وتحركت شرقًا باتجاه طهران سنة  27عن طريق البعثات التبشيرية التي أرسلتها إلى المنطقة)

  .28أول مركز تبشير في مدينة الموصل  ، م1889عراق وأسسوا سنة  ومن ثم الزحف باتجاه شمال ال ،م 1880في السنة التالية، وهمدان سنة 
م،  1893م، وأعقبتها بإرسالية جديدة في مسقط سنة  1892كما قامت الواليات المتحدة األمريكية بإرسال بعثات تبشيرية إلى البحرين  سنة  

 لها فعملت على اندماج المجتمعات مع ثقافاتها من خالل المستشفيات والمدارس التابعة
 املطلب الثاني: التحرك السياسي االمريكي حنو العراق.

، بالمقابل كان  (30) ، أقامت الحكومة األمريكية مفوضية لها في بغداد(29) م1932بعد استقالل العراق عن بريطانيا ودخوله عصبة األمم، سنة  
  –م، السنة الذي تقرر فيها تأسيس قنصلية عامة بداًل منها في آذار 1942للعراق قنصلية فخرية في الواليات المتحدة األمريكية إلى غاية سنة 

وضية إلى سفارة، مارس من نفس السنة، وأعقب ذلك بعد فترة من الزمن موافقة الحكومة العراقية على رفع التمثيل األمريكي في العراق من مف
 م.  1948، كأول سفير أمريكي في العراق سنة (31)حيث تم تعيين " جورج وازورت "

األمريكية على جميع الصعد، حيث تم خالل تلك المرحلة إبرام    –الفترة مابين الحربين العالميتين تطورًا ملحوظًا في العالقات العراقية    وشهدت
 : (32) ن المملكة العراقية والواليات المتحدة األمريكية كان أبرزهامن المعاهدات، واالتفاقيات بي العديد

 م.1934يونيو سنة  –حزيران  7معاهدة تسليم المجرمين بين المملكة العراقية والواليات المتحدة األمريكية، الموقع عليها في بغداد في  (1
األمر  (2 المتحدة  العراقية والواليات  المملكة  بين  التجاري  التبادل  في  معاهدة  بغداد  في  الموقع عليها  األول    3يكية،  ديسمبر سنة    –كانون 

 م. 1938
فبراير سنة    –شباط    16اتفاق تبادل المطبوعات الرسمية بين المملكة العراقية والواليات المتحدة األمريكية، الموقع عليها في بغداد في   (3

 م. 1944
المتحدة األمريكية في األول من نيسان    كما   م، العراق بمساعدات ما كان يسمى بـ )اإلعارة والتأجير( 1943ابريل سنة    –شملت الواليات 

(33). 
 م، لزيارة واشنطن. 1945مارس سنة  –باإلضافة إلى إرسال الرئيس " روزفلت " دعوة إلى الوصي " عبد اإلله"، في شهر آذار  هذا 

إلى موافقة اإلدارة األمريكية على بيع العراق أسلحة أمريكية، وقد أعرب األمريكيون عن رغبتهم في مشاركة البريطانيين في دعم    باالضافة
الم النظام  ثالثاً وتقوية  الوطنية  القوى  ثانيًا، وقمع  الجوية  القواعد  أواًل، واإلبقاء على  إلى  (34)لكي  بانتظام  العراق  نفط  تدفق  استمرار  . لضمان 

المساعي األمريكية وجدت تشجيعًا من قبل حكومة " نوري باشا السعيد" التي كانت بدورها    أن  الواليات المتحدة األمريكية وحلفائه الغربيين.
ى زيادة إنتاج النفط بهدف الحصول على القروض، باإلضافة إلى خشية الحكومة العراقية من أن تؤدي زيادة إنتاج النفط في إيران  تسعى إل

العراق، مما يشجع على قيام   الوضع مترديًا في  فيهما، في حين يستمر  المستوى االقتصادي  إلى زيادة مواردها وتحسين  السعودية  والعربية 
للنظام الحاكم في العراقحركات شعبية منا المتحدة األمريكية " ونتيجة  .(35)هضه  لهذا التطور في السياسة األمريكية، أعلن رئيس الواليات  

وتقديم   ،(38)الذي كان الهدف منه إقامة تحالف أو دفاع مشترك بين دول المنطقة والغرب ، مبدأ ترومان(37) م1947في سنة    ،(36) ترومان"
   .(39)المساعدات االقتصادية لدول المنطقة

 اما عن دور الواليات المتحدة االمريكية في تشكيل حلف بغداد. 
م، اهتمامًا بالغًا بالشرق األوسط، حيث أنها  1953سنة    ،(40) اإلدارة األمريكية بعد وصول الجمهوريين إلى السلطة برئاسة "ايزنهاور"  أولت   

،  وقد استدعى األمر حضور " جون فوستر  (41)أعادة النظر برؤية جديدة في سياستها المتعلقة بدعم الشرق األوسط ضد أي عدوان محتمل
حيث زار كل من "مصر، العراق، العربية    م، 1953مايو سنة    –بجوالت شرق أوسطية وفي شهر أيار    ، وزير الخارجي األمريكي  (42)داالس "

إلى إسرائيل" لبنان، سوريا، باإلضافة  العراق،   وتجلى .(43)السعودية، األردن،   " عن هذه الزيارة فكرة قيام نظام دفاعي مشترك يضم كل من 
إلى تركيا " اسلفنا سابقًا، حيث صرح داالس أن هذه  (44) إيران، باكستان، باإلضافة  التي يمكن أن ترتبط بمنظمة دفاعية  ، كما  البلدان هي 

غداد فــي شهر إقليمية، وتعتبر هذه الفكرة النواة األولى لمشروع حلف بغداد، من خالل الميثاق العراقي التركي المتبادل الـذي تـم تـوقيعه فــي بــ
م، من " بريطانيا، العراق، تركيا، إيران، باإلضافة  1955تشكل حلف بغداد في سنة  وهكذا  . كما بينا سابقًا.(45) م1955فبراير سنة    –شباط  

، بل كانت عضوًا مراقبًا إال  (46)إلى باكستان " بصفتهم أعضاء رسمين، إما الواليات المتحدة األمريكية فأنها لم تكن عضوًا رسميًا في الحلف
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بنشاطاته بشكل ملموس قيامه، وأسهمت  باركت  الم  وبذلك.(47)أنها  الواليات  بإخراج تكون  العربي  قد نجحت في شق الصف  األمريكية  تحدة 
، الذي يعد بدوره مركزًا من مراكز الحركة القومية العربية لوقت طويل، وذلك ضمن تلك المساعي الرامية إلى  (48)العراق من محيطه العربي

 . (51) أجل أن يكون أداة لتنفيذ المصالح األمريكية ، من(50) ، واقتصادياً (49)إيجاد مركز استقطاب عربي، فقد عملت على تقوية العراق عسكرياً 
الدور األمريكي الواضح في أعمال حلف بغداد فأن الدول األعضاء واصلت مساعيها من اجل انضمام الواليات المتحدة األمريكية وحتى   ورغم

المتحدة األمريكية بعضوية اللجنة العسكرية    م، أعلن رسميًا اشتراك الواليات1957يونيو سنة    –ربط الحلف بالحلف األطلسي، وفي حزيران  
. وذلك بسبب قيام (52) م1958يناير سنة    –كانون الثاني    27للحلف، وحضر وزير الخارجية األمريكي آخر اجتماع للحلف في أنقرة بتاريخ  

التي قادها الضباط األحرار،   .(54) ثانية، التي أطاحت بالنظام الملكي في العراق حالت دون عقده مره  (53) م1958يوليو سنة    –تموز    14ثورة  
والتي الغرب  نحو  الملكي،  العراق  توجهات  لتنهي  الوطني،  االتحاد  جبهة  المنطقة   مع  ومن  بغداد  حلف  من  العراق  خرج  أثرها  على 

المؤرخين األمريكيين بأنها " مفاجأة عنيفة  (55)اإلسترلينية الثورة حسبما ما أشار احد  المتحدة األمريكية، ودلياًل على فشل  ، وكانت  للواليات 
 .(56) المخابرات المركزية األمريكية، وعجزها عن التكهن بما قام به خصوم الغرب من العراقيين"

 اخلامتة:
التبشير   عمليات  طريق  عن  الخصوص  وجه  على  والعراق  عامة  بصورة  الشرق  منطقة  الى  االمريكية  المتحدة  الواليات  دخول  بداية  كان 

-1921والنواحي االجتماعي واالقتصادية، ومن ثم اعقتبت ذلك بسلسة من المعاهادت واالتفاقيات مع الحكومات العراقية ابان الحكم الملكي )
م، والتي وصل تاريخ العالقات بين العراق والواليات المتحدة االمريكية الى اعلى  1955( توجت هذه العالقات بتشكيل حلف بغداد سنة 1958
 ادت الى تدهور بتلك العالقات.  1958ويات، االن قيام ثورة سنة المست

 اهلوامش
 

(1  )Third Edition, USA, 1959, P864. ,1939-J.s BASSET, A Short History Of The United States 1494 
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 .8سابق، صسنان صادق حسين الزيدي، مرجع (  7)
 ( بالد مابين النهرين: هي المنطقة الواقعة بين نهري دجلة والفرات، أي العراق، ومن أشهر حضارتها سومر، وبابل، وأكد، وأشور.  8)
 .9-8، ص1980ثأر بالد الرافدين، ترجمة: الدكتور سامي سعيد األحمد، منشورات وزارة الثقافة واإلعالم، بغداد، ا( ستون لويد،  9)
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 . 111ص
المالكي، رسالة ماجستير غير منشورة، معهد   11) األمريكية في ظل حكومة  العراقية  العالقات  الغريري، تطور  أرشد مزاحم مجبل راشد   )

 2، ص 2009الدراسات العربية، القاهرة، البحوث و 
 . 20( خليل علي مراد، مرجع سابق، ص 12)
 . 130، ص1965، 1، دار النشر بال، بيروت،ج1958-1864( محمد سلمان حسن، التطور االقتصادي في العراق  13)
فرنكلين    14) مؤسسة  الخياط،  جعفر  ترجمة:  العالمية،  الشؤون  في  األوسط  الشرق  فسكي،  لنشو  جورج  ج(  بغداد،  ،  1964،  1للنشر، 

 . 220ص
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 .3( أرشد مزاحم مجبل راشد الغريري، تطور العالقات العراقية األمريكية في ظل حكومة المالكي، مرجع سابق، ص 15)
للفترة    16) القومي  1958-1945( كوثر عباس مراد، تطور العالقات األمريكية العراقية  للدراسات ، رسالة ماجستير غير منشورة، المعهد 

 .4، ص 1980القومية واالشتراكية، الجامعة المستنصرية، بغداد، 
 ( وليم بيل: هو ضابط في الجيش األمريكي كان يعمل في القنصلية األمريكية في بغداد.  17)
داب، جامعة ، أطروحة دكتوراه غير منشورة، كلية اآل1947  -1941( خليل علي مراد، تطور السياسة األمريكية في الخليج العربي    18)

 . 33، ص1979بغداد، بغداد، 
( أن الواليات المتحدة األمريكية خرجت من إطار العزلة الذي وضعها فيها الرئيس مونرو مع بداية القرن الثامن عشر إلى العالم، ليس   19)

ت المتحدة األمريكية أصبحت  لتحقيق دوافع سياسية، أو الجشع االقتصادي فحسب، بل ترجع إلى شعور أمريكي عام يوحي لهم بأن الواليا
الفريد من نوعه.   الجديد  المركز  أن تمأل هذا  لها  ينبغي  أنظر:ذات مركز دولي عظيم  األوسط في مؤلفات    للمزيد  الشرق  مجيد خدوري، 

 . 45األمريكيين، مركز الشرق األوسط، واشنطن، سنة الطبع بال، ص
مارس سنة    –آذار    4م، إلى  1913مارس سنة    –آذار    4المتحدة األمريكية من    ( ودرو ويلسون: هو الرئيس الثامن والعشرون للواليات  20)

 م. 1924م، وتوفي سنة 1856م. ولد سنة  1921
 . 28، ص1995، 2( ولبركوين ايفالند، حبال من الرمل، ترجمة: د. سهيل زكار، العروبة للنشر والتوزيع، دمشق، ط 21)
 م. 1918التي قطعها إلى العرب في خطابه سنة ( لم ينفذ الرئيس ويلسون أي وعد من الوعود  22)
   .10( سنان صادق حسين الزيدي، مرجع سابق، ص 23)
  ( كان للملك فيصل األول عالقة متميزة، ومكانه خاصة بالواليات المتحدة األمريكية، لذا أبدى رغبته إلقامة عالقة دبلوماسية مستقلة مع   24)

ريطانيين الذين كانوا ينظرون إلى تلك العالقة بشيء من الريبة، وفضلوا أن يكون االتصال واشنطن. أال أن تلك الرغبة كانت تصطدم بالب
، أطروحة دكتوراه  1945-1939األمريكية    –أسامة عبد الرحمن نعمان الدوري، العالقات العراقية    للمزيد أنظر:  باألمريكان عن طريقهم.

 . 42، ص1989غير منشورة، كلية اآلداب، جامعة بغداد، بغداد،  
،  3، بغداد، طالتركية في الرأي العام، دار النشر بال  –االنكليزية    –( فاضل حسين، مشكلة الموصل: دراسة في الدبلوماسية العراقية    25)

 . 305، ص 1977
 . 251، ص 1984( نوري عبد الحميد خليل، التاريخ السياسي، دار النشر بال، بغداد،  26)

 . 32مرجع سابق، ص نوري عبد الحميد خليل، 27
 . 43 أرشد مزاحم مجبل، مرجع سابق، ص 28

 .54،  مرجع سابق، ص1968ــ 1958عبد الرزاق الحسني، تاريخ الوزارات العراقية  ( 29)
 . 38( خليل علي مراد، مرجع سابق، ص 30)
 .4( فاطمة حمدي عبد الرحمن، مرجع سابق، ص 31)
المعقودة بين العراق والدول األجنبية والمنظمات الدولية،    32) المعاهدات واالتفاقيات  ـــــــ، مجموعة  ،  11وزارة الخارجية العراقية، بغداد، ج( 

 . 124، ص 1967
( اإلعارة والتأجير: قانون أصدره الرئيس األمريكي روزفلت بعد مشاورات بينه وبين رئيس الوزراء البريطاني تشرشل، كان من ضمن    33)

طن إصدار هذا القانون بالتأكيد على تقديم بنوده: ضمان وصول األسلحة إلى الدول المتحالفة مع الواليات المتحدة األمريكية، وبررت واشن
مصالح   فيها  التي  للدول  ذلك  ويكون  بالتأجير.  أو  باإلعارة  إما  األمر  فيكون  نقدًا  الدفع  باستطاعتهم  ليس  الذين  حلفائها  إلى  المساعدات 

ترجمة: إميل خليل، دار النشر بال، بيروت،   هنري شيل كوماكر، تاريخ الواليات المتحدة األمريكية،  للمزيد أنظر:للواليات المتحدة األمريكية.  
 .  349سنة النشر بال، ص

، بحث مقدم إلى ندوة تاريخ المصالح  1945-1939( غانم محمد العفو، السياسة األمريكية تجاه العراق خالل الحرب العالمية الثانية    34)
 . 14، ص5/1995/ 4لمؤرخين واالثاريين في نينوى، األمريكية في العراق، نظمتها اللجنة االستشارية للثقافة والفنون وجمعية ا

 . 88( كوثر عباس عبد، مرجع سابق، ص 35)
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م، ولد في مدينة المار بوالية ميزوري  1953-1945( هاري ترومان: هو الرئيس الثالث والثالثون للواليات المتحدة األمريكية من سنة    36)
م، وهو من أمر بإلقاء القنبلتين النوويتين على مدينتي )هيروشيما وناغازاكي( اليابانيتين خالل الحرب العالمية الثانية، األمر الذي 1884سنة 

)أد أكثر من  مقتل  إلى  الثانية. 000،200ى  العالمية  الحرب  على  الستار  وإسدال  ياباني،  الف  أنظر:  (  وفورد،  للمزيد  الحرب   ادامزا عرا 
 . 97، ص2000العالمية الثانية، ترجمة: مروان مهنا، دار النشر بال، نيويورك، 

 (3( Geaffry Warner, The Truman Do Trine And The Marshal Plan, International Affairs. Vol 50, 1979, 
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 . 22، ص1995، دار الشؤون الثقافية، بغداد، 1954-1952( عصام شريف التكريتي، العراق في الوثائق األمريكية من  41)
األمر    42) للشيوعية والشيوعيين،  الشديد  فوستر داالس بعدائه  تكتل يضم دول  ( اشتهر جون  إيجاد  العمل على  الطرق  دفعه بشتى  الذي 

 الشرق األوسط، الذي يعمل بدوره على محاربة التمدد الشيوعي بالمنطقة. 
 .8( أرشد مزاحم مجبل راشد الغريري، تطور العالقات العراقية األمريكية في ظل حكومة المالكي، مرجع سابق، ص 43)
الهاشمي، محمد فا(    44) ، أطروحة دكتوراه غير منشورة، 1958ضل الجمالي ودوره السياسي ونهجه التربوي حتى عام  رحيم كاظم محمد 

 . 222، ص 1997كلية اآلداب، جامعة البصرة، 
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