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امللخص:
العاملية الأوىل َت َب َّدى للعامل ب�شكل وا�ضح
مع نهاية احلرب
ّ
التفوق الدويلّ ،لي�س
أهمية منطقة ال�رشق الأو�سط يف ر�سم مالمح
� ّ
ّ
العاملي.
ال�صعيد
على
بل
فح�سب،
املنطقة
م�ستوى
على
ّ
ومع � ّأن النفط هو العنوان الرئي�س لل�رصاع الدويلّ� ،إال � ّأن القيم
التجارية ظلت حا�رضة يف �أعماق الدول الكربى ،ويبدو � ّأن الواليات
ّ
املتح ّدة التي �ساندت دول احللفاء يف احلرب العاملية الأوىل كانت
تن�أى بنف�سها عن منطقة ال�رشق الأو�سط؛ ب�سبب تركيز �سيا�ستها على
منطقة املحيط الهادي والبحر الكاريبي� ،إال �أنها عادت وتنبهت بعد
�صعود االحتاد ال�سوفيتي �إىل �أهمية املنطقة ا�سرتاتيج ًيا وجتار ًيا،
وكان على ر�أ�س مناطق ال�رشق الأو�سط التي اهتمت بها الواليات
أهمية العراق بالن�سبة �إليها
املتح ّدة ال
أمريكية العراق .وت�أتي � ّ
ّ
متو�سطة حدود ًيا مع العديد من الدول التي
منطقة
كونها
ب�سبب
ّ
متك ّنها من حما�رصة االحتاد ال�سوفيتي ،ومنعه من الو�صول �إىل
بقية دول ال�رشق الأو�سط ،وهو ما عرف فيما بعد باحلزام ال�شمايل،
العربي ،وقد �أدرك
النفطية يف اخلليج
ثم ات�صاله مع بقية الدول
ّ
ّ
ّ
أهمية وجودهم يف العراق ،لي�س ملناكفة
�
ون
أمريكي
ل
ا
ون
ال�سيا�سي
ّ
ّ
ّ
أوروبا يف حالة حتول
�
يف
ّم
ك
للتح
بل
فح�سب،
ال�سوفيتي
االحتاد
ّ
احلجري �إىل النفط .ولهذا ه ّددت
�صناعتها من االعتماد على الفحم
ّ
مرة ،ووعدت بعرقلة
الواليات املتح ّدة بريطانيا كما �سرنى �أكرث من ّ
م�شاريعها وخلخلة ا�ستقرارها � ْإن مل حت�صل على ن�سبة محُ ّددة من
العراقي.
امتيازات النفط يف العراق ال تقل عن  25%من �إنتاج النفط
ّ
الكلمات املفتاحية :تاريخ معا�رص ،تاريخ �سيا�سي� ،سيا�سة
دولية ،تاريخ العراق.
عامة ،عالقات ّ

Abstract

The world began to clearly realize the significance
of the Middle East in determining international
dominance in the post-World War era, both regionally
and globally. Although the main global conflicts flared
up and fueled over petroleum and oil, commercial
values remained apparent in the policies of the
superpowers and the USA. The USA assisted its allies
in World War I era, yet distanced itself from Middle
East territories and focused on the Pacific Ocean and
the Caribbean Sea at that time. However, with the rise
of the Soviet Union as a superpower, the USA paid a
great deal of attention to the significance of the Middle
East, both strategically and commercially. Iraq was
the top of its interests and priorities. The importance
of Iraq lies in its location. It fell in the middle of the
countries that shared borders with the Soviet Union.
Thus, attracting the USA’s attention as it would allow
it to besiege the Soviet Union, which prevents the
expansion of its dominance to the rest of the Middle
Eastern Countries.
Iraq geographically provides an access to
the other oil states of the Arab Gulf. American

politicians realized the importance of their presence
in Iraq; challenging the power of the Soviet Union and
controlling Europe, especially when the latter started
utilizing oil for industries instead of coal. Therefore,
the USA threatened Britain several times to hinder its
projects and to shake its stability if it would not gain
25% of the petroleum franchise and production in Iraq
Keywords: Political History, Public Policy,
Petroleum Franchising and Production, International
Relations, the History of Iraq.

متهيد
أمريكية قد ن�أت بنف�سها عن الدخول
كانت الواليات املتح ّدة ال
ّ
العثمانية ،ويعود ذلك �إىل
يل على تق�سيم الدولة
يف التناف�س الدو ّ
ّ
ان�شغال الواليات املتح ّدة يف تركيز م�صاحلها يف منطقة املحيط
الهادي والبحر الكاريبي( .)1لكن هذه ال�سيا�سة بد�أت تتغيرّ مالحمها
بعد دخول الواليات املتح ّدة يف احلرب العاملية الأوىل �إىل جانب
حيث حاولت الواليات املتح ّدة �أن
احللفاء يف 15/4/1917م؛
ُ
الدولية ي�ساعدها على رعاية
يكون لها دور م�ؤثر يف ال�ش�ؤون
ّ
وخ�صو�صا يف منطقة ال�رشق
وال�سيا�سية،
االقت�صادية
م�صاحلها
ً
ّ
ّ
الأو�سط(.)2
أمريكيون � ّأن العراق ي�شكّل
و�أما بخ�صو�ص العراق فقد ر�أى ال
ّ
أهمية يف النفط
اقت�صادية
أهمية
و�سيا�سية كبرية ،وقد متثلت هذه ال ّ
ّ
ّ
� ّ
أمريكيون �إىل احل�صول على امتيازات خا�صة
حيث �سعى ال
العراقي؛ ُ
ّ
ّ
العراقي ،ولتحقيق ذلك دخلت يف مفاو�ضات طويلة �أجراها
يف النفط
ّ
الأدمريال كولبي مايكل ج�سرت ) (Chester Colpy Maicollيف
العثمانية عام 1909م ،ح�صل مبوجبه على
الأ�ستانه مع احلكومة
ّ
امتياز لإن�شاء ميناء و�سكّة حديد يف الأنا�ضول ميتد �أحد فروعها
حق التنقيب عن النفط
�إىل مدينة ال�سليمانية يف �شمال العراق ،مع ِّ
ثم ت� ّأ�س�ست على
مل�سافة ع�رشة كيلومرتات على جان َبي �سكّة احلديدّ ،
أمريكية للتنمي ة �(The Ottoman Ameri
العثمانية ال
�أثر ذلك ال�رشكة
ّ
ّ
) can Development Co.لتنفيذ االمتياز الذي �صار ُيعرف فيما بعد
بامتياز ج�سرت 1909م(.)3
العراقي الزدياد
أمريكيني بالنفط
ويعود �سبب اهتمام ال
ّ
ّ
العاملي� ،إ�ضافة العتقادهم يف ذلك
احلاجة �إىل النفط على ال�صعيد
ّ
كميات من احتياطي النفط ،و� ّأن كلفة �إنتاجه
الوقت � ّأن العراق لديه ّ
ل
ا
النفط
إنتاج
مرات عن كلفة �
أمريكي(.)4
تق ّل ت�سع ّ
ّ
العاملية اقرتحت �رشكة �ستاندرد �أويل �أوف
وبعد انتهاء احلرب
ّ
أمريكية
نيويورك ( )Standard Oil of New Yorkعلى احلكومة ال
ّ
أمريكي امل�شارك يف م�ؤمتر ال�صلح بباري�س 1919م
تنبيه الوفد ال
ّ
أمريكية يف ا�ستغالل النفط
ل
ا
ة
د
املتح
الواليات
م�شاركة
�إىل �رضورة
ّ
ّ
العراقي( .)5ولهذا ال�سبب تب َّنى وفد الواليات املتح ّدة مب�ؤمتر ال�صلح
ّ
تطبيق �سيا�سة الباب املفتوح ،والتي يقوم �أ�سا�سها على تعامل
الدولة املنتدبة مع جميع رعايا الأمم معاملة مت�ساوية يف ال�ش�ؤون
التجارية يف ك ّل الأرا�ضي امل�شمولة باالنتداب ،وبالإ�ضافة �إىل ذلك
ّ
امتيازات
منح
عدم
إىل
دعت �
احتكارية ب�ش�أن � ِّأي مادة( .)6ولتحقيق
ّ
هذا الهدف اتخذت الواليات املتح ّدة من امتياز ج�سرت (Chestar,
 )1909ورقة �ضغط على بريطانيا ،وجرت بني اجلانبني مرا�سالت
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امتدت من 1920م وحتى 1921م(.)7
أمريكية مذكّ رة
ويف � 21أيار 1920م �أر�سلت احلكومة ال
ّ
�شديدة اللهجة �إىل احلكومة الربيطانية �أ�شارت فيها �إىل الآثار
أوروبي نتيجة منح
ال�سيئة التي تركتها بريطانيا على الر�أي العام ال
ّ
نفطية يف العراق دون مثيالتها من
ال�رشكات الربيطانية امتيازات
ّ
ال�رشكات ال
أمريكية( .)8وطالبت ب� ْأن يكون لها ح�صة يف نفط العراق،
ّ
�سيما حني منحت بريطانيا فرن�سا ن�سبة  25%من �إنتاج �رشكة
وال ّ
()9
النفط
الرتكية من نفط العراق  .وبالإ�ضافة �إىل ذلك وجهت وزارة
ّ
ت�ضمن:
مبا�رشا للحكومة الربيطانية
حتذيرا
أمريكية
اخلارجية ال
ً
ّ
ّ
ً
�أنه يف حال ف�شل الواليات املتح ّدة عرب التفاو�ض يف احل�صول
ح�صتها من نفط العراق ،ف�إنها �ستلج�أ �إىل و�سائل �أخرى غري
على ّ
()10
ُ
دبلوما�سية لت�أمني ح�صتها من نفط العراق  .ومن جهة �أخرى
ّ
حتر�ض تركيا على مهاجمة
راحت الواليات املتح ّدة ال
ّ
أمريكية ِّ
العراق و�إعادة احتالل والية املو�صل(.)11
أمريكية على �أخذ
�أدرك الإجنليز �إ�رصار الواليات املتح ّدة ال
ّ
العراقي ،و�أنه يف حال عدم ح�صولهم على
ن�سبة من �إنتاج النفط
ّ
ن�سبة تعادل ما �أعطي لفرن�سا ف� ّإن م�شاكل ال�رشق الأو�سط لن تنتهي،
مت توقيع
ولذلك عملوا على تفعيل التفاو�ض مع ال
أمريكيني �إىل � ْأن ّ
ّ
اتفاق بينهم يف  28ت�رشين الثاين 1924م ،منحت مبوجبه الواليات
قدرها  23.5%من �إنتاج �رشكة النفط
الرتكية(.)12
ّ
املتح ّدة ّ
ح�صة ُ
ح�صة من
�ساهم ح�صول الواليات املتح ّدة ال
ّ
أمريكية على ّ
�رشعية
بعدم
عائها
د
ا
عن
نفط العراق يف تخلي الواليات املتح ّدة
ّ
ّ
أي�ضا بحق العراق يف والية املو�صل� ،إ�ضافة �إىل
االمتياز ،واعرتفت � ً
()13
اعرتافها ر�سم ًيا باالنتداب الربيطاين على العراق .
العراق وال�رشق الأو�سط قي ا�سرتاتيجية امل�صالح االقت�صادية
الأمريكية (1939-1950م)
الدولية خالل احلرب العاملية الثانية
ومع ت�أزم الأو�ضاع
ّ
(1939-1945م) وتزايد احلاجة �إىل النفط ،وخوف الواليات
الداخلية ،اندفعت الواليات املتح ّدة
املتح ّدة من تناق�ص احتياطاتها
ّ
اخلارجي؛ ولهذا ال�سبب راح الرئي�س
لالعتماد على م�صادر النفط
ّ
ال
أمريكي فرانكلني روزفلت( ).Roosevelt Franklin Dيف � 27أيار
ّ
1941م لإعالن حالة طوارئ غري حمدودة هدفها تنمية موارد
ثم قام بتعيني هارولد �إيك�سي (Harold
الواليات املتح ّدة
ّ
النفطيةّ ،
النفطية وتوحيدها
) Aikesللقيام بتنظيم خمتلف مظاهر ال�صناعة
ّ
ملواجهة حالة الطوارئ الناجمة عن احلرب (.)14
أمريكية تدعو �إىل
و�إىل جانب ذلك راحت الواليات املتح ّدة ال
ّ
تطوير حقول نفط ال�رشق الأو�سط ،فعمدت �إىل تقدمي امل�ساعدات
اهتماما �أكرث
ال�سعودية ب�صورة مبا�رشة ،و�أبدت
العربية
للمملكة
ً
ّ
ّ
العراقي ،والقيام بعمليات تنقيب عن النفط
النفط
إنتاج
�
تطوير
يف
ّ
()15
يف هذه املنطقة
العراقيون �سخاء
احليوية .وعندما الحظ
ّ
ّ
ال�سعودية لدعم
العربية
يل للمملكة
ال
أمريكيني يف تقدمي الدعم املا ّ
ّ
ّ
ّ
تطوير حقولها لزيادة �إنتاج النفط� ،أعلن العراق رغبته يف �أن ت�ساهم
العراقي يف
أمريكية يف تطوير �إنتاج النفط
الواليات املتح ّدة ال
ّ
ّ
()16
منطقتي الب�رصة واملو�صل .
العاملية الثانية 1945م ،ومع تغيرّ موازين
ويف �أعقاب احلرب
ّ
قوى جديدة �أ�صبح لها �ش�أن كبري يف نطاق
القوى
ّ
الدولية ،وبروز ً
37
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أمريكية واالحتاد
العاملية ،كزعامة الواليات املتح ّدة ال
ال�سيا�سة
ّ
ّ
و�سيا�سية
اقت�صادية
ال�سوفييتي ،وخروج بريطانيا وفرن�سا ب�أعباء
ّ
ّ
جو
ثقيلة ،وح�صول عدد من دول العامل الثالث على ا�ستقاللها� ،ساد ٌّ
الدولية الكُربى ،فانق�سم العامل
من التو ّتر وعدم الثقة بني القوى
ّ
أمريكية،
ل
ا
ة
د
املتح
الواليات
بقيادة
�إىل كتلتني رئي�ستني :الأوىل
ّ
ّ
مما �أوجد حالة من ال ّت�سابق بني
والثانية بقيادة االحتاد ال�سوفييتيّ ،
هاتني الكتلتني؛ للح�صول على مناطق نفوذ جديدة ،طب ًقا ملا تمُ ليه
االقت�صادية لك ٍّل منهما.
اال�سرتاتيجية وامل�صالح
ال�سيا�سة
ّ
ّ
يل اجلدي ِد �سعت الواليات
وانطال ًقا من هذا الو�ضع الدو ّ
أمريكية �إىل ر�سم �سيا�سة جديدة يف ال�رشق الأو�سط؛
املتح ّدة ال
ّ
يل الذي �أفرزته
لتحقيق هدفني� ،أولهما :تكيفها مع الو�ضع الدو ّ
العاملية الثانية ،وثانيهما :التخطيط حللول الواليات املتح ّدة
احلرب
ّ
ؤولية ال�رشق الأو�سط عند بدء
ال
أمريكية حم ّل بريطانيا يف حتمل م�س� ّ
ّ
الفرن�سي تدريج ًيا من املنطقة.
ين
الربيطا
االن�سحاب
ّ
ّ
أمريكية
يف بداية العام 1947م اندفعت الواليات املتح ّدة ال
ّ
للتدخل املبا�رش يف �ش�ؤون ال�رشق الأو�سط؛ اعتقا ًدا منها ب� ّأن
م�صاحلها باتت ُمه ّددة من االحتاد ال�سوفييتي ،ويعود �سبب هذا
االعتقاد ل�سل�سة من الأحداث التي وقعت يف ك ٍّل من� :إيران ،واليونان،
وتركيا ،وتهديد ال�سوفييت املبا�رش ال�ستقالل هذه الدول ،ومع �أن
بع�ض هذه الدول لي�س لها حدود مع االحتاد ال�سوفييتي ،كاليونان
مثلاً �إال � ّأن اندالع اال�ضطرابات فيها ب�سبب ن�شاط احلزب ال�شيوعي
الذي عمل من �أجل تقوي�ض �سلطة احلكومة ،جعل الواليات املتح ّدة
�سيما و�أن دولاً (ك�ألبانيا،
ال
أمريكية تعيد ح�ساباتها ال�سيا�سية ،ال ّ
ّ
وبلغاريا ،ويوغ�سالفيا) كانت كفيلة ب�سبب الدعم الذي كانت تقدمه
ثم تع ّززت
للحزب ال�شيوعي اليوناين ،ب�إنهاء الو�ضع القائم فيهاّ ،
تك�شفت لها ال�ضغوط التي كان
وجهة نظر الواليات املتح ّدة بعد � ْأن َّ
يمُ ار�سها االحتاد ال�سوفييتي على تركيا لتجديد املعاهدة معها
ع�سكرية تقوم
ب�شكل ي�ضمن لالتحّ اد ال�سوفييتي احل�صول على قاعدة
ّ
على منافذ البحر الأ�سود (.)17
و�أما بالن�سبة لإيران فقد كان الو�ضع فيها يواجه اندفاع
قويتني يف ك ٍّل من �أذربيجان وكرد�ستان اللتني كانتا
حركتني ّ
()18
حتظيان بدعم االتحّ اد ال�سوفييتي  .والأخطر من ذلك اجتياح
ال�شمالية من �إيران
ال�سوفيتية عام 1942م الأق�سام
القوات
ّ
ّ
ومالية للحكومة
ة
ع�سكري
م�ساعدات
وتقدمي
بريطانيا،
مع
فاق
باال ّت
ّ
ّ
()19
أمريكية
الإيرانية  .وانطال ًقا من تخوفات الواليات املتح ّدة ال
ّ
�أعلن الرئي�س ال
أمريكي هاري ترومان ( )Harry.S. Trumanيف 2
ّ
أمريكية
�آذار 1947م مبد�أه القائم على تويل الواليات املتح ّدة ال
ّ
ؤولية الدفاع عن املنطقة .و�شكّل �إعالن ترومان نقطة بداية
م�س� ّ
أمريكية واالحتاد ال�سوفييتي،
احلرب الباردة بني الواليات املتح ّدة ال
ّ
ت�ضمن �رصاحة ت�أكيد الواليات املتح ّدة ِب� ّأن
�سيما و� ّأن الإعالن
ال ّ
ّ
وبقية
�أهدافها �س ُت ْبنى على منع امتداد النفوذ ال�شيوعي �إىل �أوروبا ّ
�أنحاء العامل(.)20
كانت الواليات املتح ّدة قد اندفعت ال ّتخاذ هذا املوقف بعد
أهميته
تك�شف لديها وجود النفط يف منطقة اخلليج
�أن ّ
العربي و� ّ
ّ
حيث �أعلنت
اال�سرتاتيجية لل�سيا�سة ال
يف دعم املخطّ طات
أمريكيةُ ،
ّ
ّ
أمريكي ة �(Office of Naval Intelli
ل
ا
ة
البحري
دائرة اال�ستخبارات
ّ
ّ
) genceيف  4ني�سان 1949م � َّأن “مركز ن�شاط �إنتاج نفط العامل

مجلة جامعة القدس املفتوحة للبحوث اإلنسانية واالجتماعية  -العدد ( - )52آذار 2020م

الغربي �إىل
حتول ببطء ،ولكن ب�صورة م�ستمرة من ن�صف الكرة
قد ّ
ّ
()21
أهمية النفط بالن�سبة للواليات املتح ّدة
ال�رشق الأو�سط”  .وحول � ّ
البحرية ال
كان وزير
أمريكية جيم�س فور�ستال ()James Forrestal
ّ
ّ
قد �أكّ د يف � 2أيار 1945م �أثناء مناق�شته مع ع�ضو جمل�س ال�شيوخ
أهمية نفط ال�رشق
الأمريكي �أوين بريو�سرت ( )Owen Brewsterعلى � ّ
�رضوري للواليات املتح ّدة
الأو�سط؛ �إذ قالَّ � “ :إن نفط ال�رشق الأو�سط
ٌّ
الأمريكية ،لي�س فقط يف فرتة احلرب ،و�إمنا يف فرتة ال�سالم �أي�ضاَ؛
لأ ّننا �إذا �أردنا القيام مب�ساهمة ما لدول العامل علينا � ْأن نق ّدمها على
كميات كبرية من الوقود(.)22
�شكل �سلع ُم�ص َّنعة ،ولهذا فنحن نحتاج ّ
ال�سيا�سية للواليات املتح ّدة يف تعبري �أوين
وتتجلّى الأهداف
ّ
بريو�سرت الذي قال� « :إذا حتولت �أوروبا من االعتماد يف اقت�صادها
�صمام نفط ال�رشق
على الفحم �إىل طاقة النفط ف� َّإن من يجل�س على ّ
الأو�سط �س ُي َ�سطر على م�صري �أوروبا ،و� ّإن لدى الواليات املتح ّدة
ال�سعودية �إذا ما
العربية
القوة جلعل الرو�س خارج حدود
ال
ّ
ّ
ّ
أمريكية ّ
()23
قرروا التحرك هناك .
يف �ضوء ذلك بد�أت الواليات املتح ّدة تبدي اهتمامها يف
قوة عن ا�ستعدادها حلماية م�صاحلها
املنطقة العربية ،والإعالن بك ِّل ّ
احليوية املتم ّثلة يف حماية منابع النفط ،واال�ستفادة
االقت�صادية
ّ
ّ
اخلارجية
لل�سيا�سة
هامة
ة
ا�سرتاتيجي
منطقة
بو�صفها
املنطقة
من
ّ
ّ
()24
ال
أمريكية  .هذه ال�سيا�سة اجلديدة و�ضعت الواليات املتح ّدة
ّ
خا�صة ،ح َّددها الدبلوما�س ّيون الربيطان ّيون
ال
أمريكية �أمام َم َه ّمةٍ
ّ
ّ
العاملون يف ال�رشق الأو�سط ب�أنها تقوم على ثالثة �أركان هي:
Ú Úتقوية دول ال�رشق الأو�سط اقت�صاد ًيا و�سيا�س ًيا وع�سكر ًيا؛
ال�شيوعي.
حتى ت�صبح قادرة على مقاومة التغلغل
ّ
Ú Úتعزيز الت�أثري الأمريكي يف حكومات دول املنطقة
وحماولة جتنب ال�صرّ اع معها.
أدية
Ú Úتعزيز قدرات دول ال�رشق الأو�سط جلعلها قادرة على ت� ّ
مهم يف الدفاع عن املنطقة(.)25
ٍ
دور ٍّ

دور األحالف العسكرية اليت رعتها الواليات املتح ّد ة
ا أل مر يكيّة يف تهيئة ا لعر ا ق خلد مة املصا حل
االقتصادية األمريكيّة والسيطرة على النفط
العراقي ).(1950-1955
أمريكية اجلديدة
ا�سرتاتيجية الواليات املتح ّدة ال
ولتحقيق
ّ
ّ
يف املنطقة بحثت عن مربرات وم�شاريع للتدخل يف منطقة ال�رشق
الأو�سط ،ولتثبيت �أقدامها فيها ،وكانت �أبرز هذه امل�شاريع:
● ●�أولاً  :البيان الثالثي (� 25أيار /مايو 1950م)
أمريكية
يف � 25أيار 1950م كانت الواليات املتح ّدة ال
ّ
وبريطانيا وفرن�سا قد تو�صلت �إىل �صيغة اتفاق يق�ضي ب�رضورة
العمل من �أجل تامني ا�ستقرار منطقة ال�رشق الأو�سط ،وجتميد ال�رصاع
ال�صلح بينهما ،واحليلولة
العربي ال�صهيو ّ
ين بعد ف�شل م�ساعي ّ
ّ
دون ن�شوب حرب جديدة ،ولهذا �أ�صدرت هذا الت�رصيح الذي عرف
العربية
بحق الأقطار
بالبيان
الثالثي ،وفيه اعرتفت دول هذا البيان ّ
ّ
ّ
للقوات امل�سلّحة
معني
مب�ستوى
ا
ع
م
االحتفاظ
يف
ين
ال�صهيو
والكيان
ّ
ً
ّ
الداخلي ،والدفاع عن املنطقة �ض ّد التهديديات
مبا يحفظ الأمن
ّ
()26
اخلارجية ،و�ضمان حدود الأقطار
العربية والكيان ال�صهيوين .
ّ

الثالثي يف حقيقته يهدف لتثبيت حدود �إ�رسائيل
كان البيان
ّ
حيث احتلت �إ�رسائيل
اتفاقية الهدنة(1949م)؛
التي نتجت عن
ُ
ّ
 78%من م�ساحة فل�سطني ،و�أما الأمر الآخر الذي حينما ح ّدد
قرار التق�سيم ال�صادر عام 1947م منح �إ�رسائيل  55%من م�ساحة
العربية
فل�سطني ،هدف �إليه هذا البيان هو �إعادة العالقة مع الأقطار
ّ
مما يعني حمايتها.
ب�شكل ي�سمح بعدم تغيري حدود �إ�رسائيلّ ،
العربية
الثالثي ببيان �أ�صدرته اجلامعة
رف�ض العرب البيان
ّ
ّ
تدخلٍ َدويل
يف  12حزيران 1950م ،ت�ضمن ذلك البيان رف�ض � ّأي ّ
ين
الثالثي ال
يف املنطقة ،و� ّأن ما ورد يف البيان
أمريكي الربيطا ّ
ّ
ّ
العربية مع
العالقات
أ�شكال
ل
الفرن�سي لن ُيح�سن ب� ِّأي �شكل من ا
ّ
ّ
�إ�رسائيل()27
العربي الراف�ض للبيان ،اعترب
املوقف
إىل
�
إ�ضافة
ل
وبا
.
ّ
م�سا�سا ب�سيادة الدول
ي�شكل
الثالثي
االحتاد
ً
ال�سوفيتي �أن البيان(ّ )28
ّ
العربية ،وبحقوقها
الوطنية  .و�إىل جانب ذلك ر�أى ال�سوفييت
ّ
ّ
الوطني يف ال�رشقني :الأدنى
التحرر
حركة
ل�رضب
أداة
�
البيان
�أن
ّ
()29
والأو�سط ،ووجوده ميثل تهدي ًدا
مبا�رشا لالحتاد ال�سوفيتي .
ً
وهكذا ف�شل البيان يف حتقيق �أهدافه ،ومل تكت�سب الدول التي �أطلقته
�سوى مزي ٍد من احلقد العربي على الغرب ،و�سيا�سته املعادية للق�ضايا
العربية وامل�ساندة لإ�رسائيل.
ّ
● ●ثان ًيا :م�رشوع قيادة ال�رشق الأو�سط ( 13ت�رشين �أول
1951م)
أمريكية والدول
الرغم من �إخفاق الواليات املتح ّدة ال
ّ
على ّ
الثالثي� ،إال �أ ّنهما مل يفقدا
البيان
أييد
�
ت
على
احل�صول
الغربية يف
ّ
ّ
�سيما و� ّأن املنطقة
ال
ة،
الغربي
بال�سيا�سات
ربطه
�رضورة
يف
الأمل
ّ
ّ
ا�سرتاتيجية مل�صاحلهم ،مت ّثل امليدان الرئي�س
حيوية
العربية ذات
ّ
ّ
ّ
للحرب الباردة التي خا�ضها الغرب مع االتحّ اد ال�سوفيتي؛ وب�سبب
ان�سجاما مع توجهات ال�سيا�سة
أمريكية �أكرث
ذلك بدت ال�سيا�سة ال
ً
ّ
العربية ،وهكذا راحت الواليات املتح ّدة
الربيطانية يف املنطقة
ّ
أمريكية تتعاون ب�شكل جا ٍّد مع بريطانيا لإخراج فكرة م�رشوع
ال
ّ
حيز الوجود ،ومن �أجل ذلك
قيادة الدفاع عن ال�رشق الأو�سط �إىل ِّ
�أجرت يف حزيران 1951م حمادثات مك ّثفة مع بريطانيا حول
ع�سكرية قادرة على الدفاع عن
ال�صيغة اجلديدة لإن�شاء منظّ مة
ّ
ال�رشق الأو�سط ،وكانت خطّ ة امل�رشوع اجلديد تنطلق من �إ�رشاك م�رص
يف قيادة الدفاع عن ال�رشق الأو�سط ،وكانت حقيقة �إ�رشاك م�رص بح ِّد
العربية ،بل ل َّأن ا�شرتاكها ي�ضمن
ذاتها لي�س ل ّأن م�رص �أكرب ال ّدول
ّ
عربية �أخرى ،وحل ّل اخلالفات القائمة بني م�رص
ان�ضمام دول
ّ
()30
وبريطانيا حول قناة ال�سوي�س .
الغربية القائمة على حفظ
الر�ؤية :انطال ًقا من هذه الر�ؤيا
ّ
ُّ
وال�سيا�سية يف منطقة ال�رشق الأو�سط،
ة
االقت�صادي
م�صاحلها
ّ
ّ
اقرتحت ك ٌّل من الواليات املتح ّدة وبريطانيا وفرن�سا وتركيا يف
 13ت�رشين ال ّأول 1951م �إقامة قيادة للدفاع عن ال�رشق الأو�سط،
ودعت هذه الدول م�رص لتكون
ع�ضوا ُم� ّؤ�س ً�سا( .)31و� ّأيدت ك ٌّل من
ً
�أ�سرتاليا ونيوزلندا واتحّ اد جنوب �إفريقيا تلك القرارات ،وتال ذلك
تف�سريية حلكومات :الأردن والعراق
تقدمي الدول الأربعة ُمذكّ ر ًة
ّ
()32
والعربية
ال�سعودية و�سوريا ولبنان و�إ�رسائيل .
ّ
ّ
وكانت املفاج�أة � ْأن بادرت م�رص �إىل رف�ض الدعوة وم�رشوع
احللف من �أ�سا�سه ،وهكذا ُو ّج َهت �رضبة موجعة مل�رشوع قيادة
الدفاع عن ال�رشق الأو�سط؛ ل ّأن املنظمة املقرتحة لي�ست يف �صالح
38

سياسة األحالف العسكريّة التي رعتها الواليات املتحدة االمريكيّة مع العراق

ودورها في حفظ املصالح االقتصاديّة النفطيّة في العراق خالل العهد امللكي )(1939-1955

أجنبية
القوات ال ّ
ال�رشق الأو�سط ،وال ي�ساهم وجودها يف تخفيف عدد ّ
فيها ،بل على العك�س من ذلك �سيزيد يف عددهم ،وبالإ�ضافة �إىل
ذلك ر�أت م�رص � ّأن التعاون مع هذا احللف يلزم تقدمي ك ّل الت�سهيالت
الغربية ،يف جميع �أرا�ضيها .وعبرَّ ت الواليات
وامل�ساعدات لل ّدول
ّ
املتح ّدة عن � َأ�سفها لعدم قبول م�رص م�رشوع قيادة ال�رشق الأو�سط؛
العربية
ل ّأن رف�ض م�رص �سي�ؤ ّدي �إىل رف�ض جميع احلكومات
ّ
للم�رشوع(.)33
● ●ثالثًا :منظمة الدفاع عن ال�رشق الأو�سط � 9آذار /مار�س
1953م
�ضم الدول
أمريكية –
بعد ف�شل املحاولة ال
الربيطانية يف ِّ
ّ
ّ
العربية �إىل م�رشوع قيادة الدفاع عن ال�رشق الأو�سط اقرتح ون�ستون
ّ
ت�رش�شل (� )Winston Churchillإن�شاء منظّ مة الدفاع عن ال�رشق
أمريكية يوم 14
الأو�سط يف �أثناء وجوده يف الواليات املتح ّدة ال
ّ
كانون الثاين 1952م ،وقد �صدر بيان م�شرتك يف �أعقاب هذه الزيارة
�أكّ د فيه اجلانبان الأمريكي والربيطاين �رضورة حتقيق �أهدافهما
امل�شرتكة لإن�شاء منظمة الدفاع عن ال�رشق الأو�سط يف �أقرب فر�صة
ممكنة ،و� ْأن يفر�ض هذا االقرتاح على دول ال�رشق الأو�سط(.)34
ت�ضم
حيث الأ�سا�س جلنة
� َّأيد قيام هذا امل�رشوع من
ُ
ُّ
إقليمي ،ومل يختلف يف �أهدافه عن
ع�سكريني للدفاع ال
م�ست�شارين
ّ
ّ
امل�رشوع ال�سابق �سوى زيادة عدد الدول امل�شاركة من خارج منطقة
ال�رشق الأو�سط( .)35و�شكلت دعوة �أ�سرتاليا ونيوزلندا واتحّ اد جنوب
كبريا من جانب الواليات املتح ّدة وبريطانيا؛
�إفريقيا للمنظّ مة خط�أً ً
أ�سا�سا عن
ل ّأن العرب ال يدركون �سبب هذه ال ّدعوة لدول بعيدة � ً
املنطقة املقرتح الدفاع عنها( .)36وبالإ�ضافة �إىل ذلك ،فقد �أثارت
تخوفت من
العربية
دعوة تركيا قلق الدول
ً
ّ
وخ�صو�صا العراق ،التي َّ
ال�شمالية
أجزاء
ل
ا
ببع�ض
جديد
من
للمطالبة
لرتكيا
� ْأن تتاح الفر�صة
ّ
�سيما املو�صل التي وافقت بريطانيا على �ضمها للعراق
للعراق ،وال ّ
()37
يف نهاية احلرب
العاملية الأوىل .
ّ
غري � َّأن هذا امل�رشوع مات كغريه من امل�شاريع التي �سبق
جدية الواليات املتح ّدة لل�سري يف هذا
طرحها ،ويعود ال�سبب يف عدم ّ
الرغبة الذي ميكن مالحظته من الإ�شارات التي
امل�رشوع �إىل عدم ّ
أمريكية جون فو�سرت داال�س( (�John Fos
اخلارجية ال
�أدىل بها وزير
ّ
ّ
 )ter Dullesالذي �أ�شار �إىل �أ ّنه يف حالة ت�سوية اخلالف بني م�رص
حرة يف �إعالن
وبريطانيا فيما يتعلق بقاعدة ّ
ال�سوي�س ،ف� َّإن م�رص ّ
ر�أيها بخ�صو�ص قبول �أو رف�ض االن�ضمام �إىل منظّ مة الدفاع ،وميكن
مل�رص �أن ت ّتخذ
موقف احليا ِد( .)38واحلقيقة فيما يتعلّق مبوقف
َ
الواليات املتح ّدة هذا ف�إ ّنه يف هذه الفرتة قد ر َّت َب ْت �أولوياتها
أولوياتها يف منطقة ال�شرّ ق الأق�صى ،فقد ح ّدد
فاعية وح�رصت � ّ
ال ّد ّ
اجلرنال �أومار براديل (� )General Omar Bradlyأحد قادة الأركان
تن�صب يف هذه
أمريكي
أولويات اجلي�ش ال
امل�شرتكة ال
أمريكية ب� َّأن � ّ
ّ
ُّ
ّ
()39
ال�صينية وحلف �شمال ال
الفرتة على كوريا والهند
أطل�سي .
ِ
ّ
�ضي يف م�رشوع الدفاع
� ّإن عدم ت�شجيع الواليات املتح ّدة ُ
للم ِّ
أمريكيني تخلوا عن �إيجاد �سبيل
عن ال�رشق الأو�سط ال يعني � َّأن ال
ّ
العربي ،فقد عادوا
لل�سيطرة على النفط
ال�ساعية ّ
لتحقيق �أهدافهم ّ
ّ
مجُ َّد ًدا لطرح مفاهيم احلماية والدفاع من جديد ،ولكن هذه املرّة من
واجهة �أخرى متثّلت يف:
39

د .شادية حسن العدوان
د .إخالص محمد العيدي
د .فاطمة سليم الطراونة

Ú Úاحلزام ال�شمايلّ:
اجلمهوريون قد و�صلوا يف  20كانون الثاين 1953م
كان
ّ
حلكم الواليات امل ّتحدة ،و�أعلنوا ر�ؤية جديدة لك ّل ال�سيا�سات
الع�سكري والعالقات
القومي يف املجالني:
أمريكية املتعلّقة بالأمن
ال
ّ
ّ
ّ
أ�سا�سي الذي يرمي �إىل تقوية منطقة
اخلارجية ،مع ت�أكيد الهدف ال
ّ
ّ
ال�رشق الأو�سط �ض َّد � ِّأي عدوان �سوفيتي محُ تمل ،ومت ّثلت هذه الر�ؤيا
وكيفية العمل ،دون امل�سا�س بالأهداف التي كانت �إدارة
يف الو�سائل
ّ
هاري ترومان ( )Hary Tromanقد ح ّددتها وت�سعى �إىل تنفيذها،
وهي �سيطرة الواليات املتح ّدة على منابع النفط(.)40
أمريكية جون فو�سرت داال�س(Jon
اخلارجية ال
و�أ�شار وزير
ّ
ّ
ال�سياق �إىل حاجة الواليات املتح ّدة
� )Foster Dalasضمن هذا ّ
لإعادة توجيه �سيا�ستها نحو �آ�سيا وال�شرّ ق الأو�سط ،بهدف احل ّد من
حاجة الواليات املتح ّدة لإعادة توجيه �سيا�ستها نحو �آ�سيا وال�شرّ ق
ال�شيوعية يف تلك املناطق،
الأو�سط ،واحل ّد من ترويج ال ّدعاية
ّ
حيث
والت�ص ّدي لالحتاد ال�سوفيتي الذي ي�سعى نحو ال�شرّ ق الأو�سطُ ،
توجد �أكرب احتياطات معروفة من نفط العامل ،و� َّأن ك ّل املطلوب
قوية تكفي للتغلّب على
قوات
حملية ّ
ّ
ع�سكر ًيا يف ر�أي داال�س هو” ّ
ال�شيوعيون،
ثريها
ي
ة
داخلي
ا�ضطرابات
ري مبا�رش يف �شكل
عدوان غ ِ
ّ ُ
ّ
اخلارجي مبا يكفي جلعل
ت�ستطيع تعطيلَ الهجوم
وقوات مراقبة
ُ
ّ
ّ
()41
ا
وا�ضح
العدوان
وجليا .
ًّ
ً
يف � 17أيار 1953م و�صل داال�س �إىل بغداد ،يرافقه وفد من
أمريكية ،وقام بت�سليم ر�سالة �إىل
اخلارجية ال
كبار موظفي وزارة
ّ
ّ
امللك في�صل الثاين من الرئي�س ال
أمريكي �أيزنهاور (،)Ezen Hawar
ّ
املدفعي ،ورئي�س جمل�س النواب حممد
واجتمع برئي�س الوزراء جميل
ّ
اخلارجية توفيق
ال�سعيد ،ووزير
ّ
فا�ضل اجلمايلّ ،ووزير الدفاع نوري ّ
ال�سويدي ،وكان املو�ضوع الرئي�س الذي دار النقا�ش حوله هو ت�سليح
ّ
أمريكي عن رغبة العراق يف
ل
ا
للوزير
عيد
ال�س
نوري
أعرب
�
و
العراق،
ّ
ّ
اجلوية التي حتتاج �إىل
القوة
قوة اجلي�ش
ّ
العراقي ،وال ّ
�سيما ّ
زيادة ّ
ّ
الفنية احلديثة ،وذلك ل ّأن العراق كان يف
�إعادة جتهيزها باملع ّدات ّ
التنموي
برناجمه
ة
املالي
إمكاناته
�
�ضمن
حينه ال ميلك �أن يوا�صل
ّ
ّ
()42
مع خطّ ته لتقوية اجلي�ش  .يف الوقت ذاته �ش ّدد داال�س على تنبيه
العراقيني �إىل نوايا االحتاد ال�سوفيتي ،والأ�ساليب التي
امل�س�ؤولني
ّ
اعتمدها يف حتقيق النوايا تجُ اه منطقة ال�رشق الأو�سط ،وعلى
للعراقيني ب� ِّأي التزامات يف
يتعهد
الرغم من � َّأن الوزير الأمريكي مل ّ
ّ
َّ
امل�ؤمتر الذي عقده يف بغداد يف � 18أيار 1953م� ،إال �أ ّنه �أكّ د يف
العربية
أمريكية اجلديدة نحو املنطقة
الوقت نف�سه ،ب� َّأن ال�سيا�سة ال
ّ
ّ
وخ�صو�صا العراق تقوم على دِعامتني هما:
ً
رفاهية �شعوب املنطقة ورفع م�ستواها ،والتقليل
 الأوىل:
ّ
الوطنية
من عوامل �شكواها ،وذلك عن طريق برنامج للمعونة
ّ
أمريكية.
والفنية ال
االقت�صادية
ّ
ّ
ّ
ع�سكرية متكن الواليات املتح ّدة
 والثانية :ت�أ�سي�س قواعد
ّ
وحيث ال
وحلفاءها من �ص ِّد � ِّأي ُعدوان حمتملٍ لالتحّ اد ال�سوفيتي،
ُ
َ
أمريكية �أو غريها ،فوجد من الأف�ضل �أن تكون
�
بجيو�ش
إتيان
ل
ميكن ا
ّ
()43
هذه القواعد
الع�سكرية عديدة ومنتظمة .
ّ
تقريرا �أذيع يف حزيران
عاد داال�س �إىل وا�شنطن وق ّدم
ً
ت�ضمن نتائج جولته يف املناطق التي زارها بقولهّ �« :إن
1953م،
َّ
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العربية غارقة يف نزاعها مع �إ�رسائيل ومعهما بريطانيا
الدول
ّ
كبريا باخلطر ال�شيوعي،
وفرن�سا ،حتى � َّإن هذه الدول ال تعري
اهتماما ً
ً
غري � ّأن هذا ال�شعور يزداد كلما اقرتبنا من حدود االتحّ اد ال�سوفيتي؛
إن الأقطار التي ت�شكل ما ي�سمى باحلزام ال�شمايل (Northern
لذلك ف� ّ
�شعورا
أكرث
�
كانت
وباك�ستان
والعراق
وتركيا
اليونان
وهي:
)Tier
ً
بهذا اخلطر ،وهناك رغبة جاحمة لإقامة نظام دفاعي م�شرتك نتيجة
ل�شعورها بامل�صري الواحد ،واخلطر امل�شرتك الذي ُيه ّددها ،و�إىل حني
أمريكية امل�ساعدة
قيام مثل هذا النظام يمُ كن للواليات املتح ّدة ال
ّ
يف تعزيز الدفاع امل�شرتك لتلك الدول التي ت�سعى لتقوية نف�سها ،ال
�ض ّد بع�ضها �أو �ض ّد الغرب ،بل ملقاومة التهديد امل�شرتك لك ّل ال�شعوب
احلرة(.)44
ّ
يف 21/4/1954م و ّقع العراق مع الواليات املتح ّدة
أمريكي للعراق ،وبتوقيع
ال�سالح ال
أمريكية
ال
ّ
ّ
اتفاقية ّ
خا�صة بتوريد ّ
ّ
االتفاقية �أ�صبح من املمكن حتقيق فكرة «احلزام ال�شمايلّ»
هذه
ّ
ل
ا
ة
اخلارجي
وزير
إليها
�
دعا
التي كان قد
أمريكي داال�س ()Dullss؛
ّ
ّ
دفاعي
بهدف ربط دول العراق و�إيران وتركيا والباك�ستان يف ترتيب
ّ
إقليمي �ضد االتحّ اد ال�سوفيتي بالتعاون مع الغرب .وقد �أدرك نوري
�
ّ
الغربية
الدول
مع
التعاون
تنظيم
ة
أهمي
�
العراق
وزراء
رئي�س
عيد
ال�س
ّ
ّ
ّ
أمريكية وبريطانيا ،ولذلك �أجمل
ل
ا
ة
د
املتح
الواليات
ا
وخ�صو�ص
ّ
ً
ّ
ال�سعيد �سيا�سة وزارته التي �شكّلها يف � 13آب 1954م يف املجالني
ّ
واخلارجي بالدعوة �إىل �ضمان �سالمة العراق ،و� ْأن تن�سجم
الداخلي
ّ
ّ
ال�سيا�سي
العاملية امل�ؤ ّثرة يف الو�ضع
التطورات
هذه ال�سيا�سة مع
ّ
ّ
ّ
ين
العربية والدول املجاورة كاالتفاق
للأقطار
الرتكي – الباك�ستا ّ
ّ
ّ
()45
ين
املنعقد يف  2ني�سان 1954م  .واالتفاق
امل�رصي – الربيطا ّ
ّ
�سيا�سية يجب على
يف  27متوز م ،)46(1954اللذين �أوجدا حالة
ّ
ال�سعيد �أن ال�سيا�سة
العراق االنتباه �إليها واالهتمام بها ،وعليه ر�أى ّ
اخلارجية للعراق يجب �أن تركِّز على:
ّ
الربيطانية ل�سنة .1930
العراقية –
 �إنهاء املعاهدة
ّ
ّ
العربية.
 تعزيز العالقة مع الدول
ّ
 توثيق العالقات مع الدول املجاورة ،وتعزيز التعاون
بينها وبني الأقطار
ين(.)47
ال�صهيو ّ
العربية لدفع اخلطر ُّ
ّ
ال�سعيد ا�ستعداده لتطهري
ويف املجال
الداخلي �أبدى نوري ّ
ّ
جهاز ال ّدولة من العنا�رص الفا�سدة والعاجزة ،و�إعادة ال ّنظر يف
االجتماعية،
قوانني ال�ضرّ ائب والر�سوم والأرا�ضي؛ لتحقيق العدالة
ّ
وال�صناعة ،ورفع م�ستوى املعي�شة للمواطنني(.)48
وت�شجيع ال ّزراعة ّ
أهمية بالغة �إىل
ومن جانب �آخر نظرت الواليات املتح ّدة ب� ّ
ا�سرتاتيجية ال ّدفاع
قوية للتعاون مع
ّ
ما لدى العراق من دوافع ّ
العربية �إىل االتحّ اد ال�سوفييتي ،واحتمال
أمريكية؛ لأ ّنه �أقرب الدول
ال
ّ
ّ
تعر�ض العراق لل�ضغوط نف�سها التي مار�سها االتحّ اد ال�سوفيتي على
ّ
�إيران عام 1946م(.)49
وبالإ�ضافة �إىل ذلك ،هناك �أهداف �أخرى كانت وراء تلبية
الواليات املتح ّدة الندفاع العراق نحو الغرب ،مت ّثلت هذه الأهداف
ال�صف
العربي ،و�إ�ضعاف َوحدته
يف � َّأن اخرتاق العراق من �ش�أنه ّ
�شق ّ
ّ
للق�ضية
باعتبار � ّأن ان�ضمام العراق ر�سم ًيا للغرب ميثل خيانة
ّ
العربية()50؛ لذا كان العراق يف مق ّدمة الدول املحتمل ا�شرتاكها
ّ
حيث كان عدنان مندري�س
الرتكي – الباك�ستاين،
االتفاق
يف
ُ
ّ

( )Mendres Adnanرئي�س وزراء تركيا واثق ُا من اهتمام نوري
ال�سعيد الذي كان يطمع يف حتقيق �أق�صى فائدة من العر�ض ،ال
ّ
ين يخدم فكرته القائمة على تعزيز
احللف
أن
�
و
ما
�سي
الرتكي الباك�ستا ّ
ّ
ّ
ّ
العربية بدول
العربي ،عن طريق ربط الأقطار
اجلماعي
مان
ال�ض
ّ
ّ
ّ
ّ
احلزام ال�شمايلّ ،هذا ف�ضلاً عن �ضمانة للح�صول على امل�ساعدات
ال
أمريكية(.)51
ّ
وعندما �شعرت م�رص ب� ّأن العراق قد ينفرد باالن�ضمام
القومي
ين زار �صالح �سامل وزير الإر�شاد
للحلف
الرتكي -الباك�ستا ّ
ّ
ّ
حث العراق على
امل�رصي بغداد بتاريخ�14 :آب 1954م؛ من �أجل ِّ
ّ
ين والبقاء يف
الباك�ستا
–
الرتكي
للحلف
باالن�ضمام
االنفراد
عدم
ّ
ّ
()52
اجلامعة
العربية ل�ضمان �صيغة ُم َو َّحدة للتعامل مع الغرب  .ويف
ّ
ال�سيا�سة
مقابل الطرح
ّ
ال�سعيد من م�رص ت�أييد ّ
امل�رصي طلب نوري ّ
العراقية القائمة على التعاون مع الواليات امل ّتحدة،
اخلارجية
ّ
ّ
ال�شيوعية ،ورغبتها يف احل�صول على
د
�ض
ة
الغربي
الدول
وم�سايرة
ّ
ّ
ّ
مت االتفاق على
ل
ا
الع�سكرية
امل�ساعدات
أمريكية ،ويف نهاية اللقاء ّ
ّ
ّ
أهمها :اال ّتفاق على النظر يف ميثاق ال�ضمان
جملة من النقاط � ّ
العربية من مواجهة � ِّأي خطر
العربي ،لتمكني الأقطار
ّ
اجلماعي(ّ )53
يه ّددها .
ال�سعيد معرفة ر ِّد الواليات املتح ّدة
وعندما �أراد نوري ّ
أمريكي
ال�سفري ال
أمريكية على ما ا ّتفق عليه مع
ال
ّ
ّ
امل�رصيني �أبدى ّ
ّ
امتعا�ضه من توجه العراق لعقد معاهدة دفاع مع م�رص ،ويعود
أمريكي لكون اال ّتفاق مع م�رص يعني تخلّي
�سبب امتعا�ض ال�سفري ال
ّ
ين ،ور�أت
العراق عن فكرة االن�ضمام �إىل امليثاق
الرتكي -الباك�ستا ّ
ّ
أمريكية �إىل
الع�سكرية ال
�أن ذلك يتعار�ض مع فكرة تقدمي امل�ساعدة
ّ
ّ
العراق التي كانت تهدف �إىل تقوية دول « احلزام ال�شمايلّ» ولي�س
العربية التي من �ش�أن و�صولها �إىل ح ٍّد
من �أجل تعزيز �أمن الأقطار
ّ
ال�سفري
ٍ
معني من ّ
القوة تهديد �أمن حليفتها (�إ�رسائيل) .ومل يكتف ّ
بالتعبري عن انزعاجه ،بل ه ّدد ب� ّأن � َّأي ُخطوة من هذا النوع ُيقد ُِم
أمريكية ،و�إلغاء
عليها العراق �ست�ؤ ّدي �إىل حرمانه من امل�ساعدات ال
ّ
االتفاقية
اخلا�صة بامل�ساعدات مع العراق(.)54
ّ
ّ
ال�سفارة
اخلارجية ال
وعلى �إثر ذلك طلبت وزارة
ّ
ّ
أمريكية من ّ
تف�صيلية
أمريكية يف القاهرة بتاريخ �27آب 1954م ،معلومات
ال
ّ
ّ
امل�رصية املتعلّقة مبعاهدة
العراقية –
ودقيقة عن املقرتحات
ّ
ّ
العربي امل�شرتك ،واحتمال ان�ضمام الواليات املتح ّدة
الدفاع
ّ
أمريكية وبريطانيا �إليها ،وكذلك مدى ارتباط ذلك باالتفاق
ال
ّ
ين ،وبفكرة «احلزام ال�شمايل»؛ ل ّأن موقف وا�شنطن
الرتكي – الباك�ستا ّ
ّ
ُ
دفاعية �ضمن
يعتمد ب�صورة كبرية على ما قد يكون �أع ّد من ترتيبات
ّ
مفهوم «احلزام ال�شمايلّ» ،والتعاون مع الغرب يف ال ّدفاع عن ال�رشق
الأو�سط(.)55
أمريكي �رسعان ما تبدد عندما �أعلنت م�رص
ولكن هذا القلق ال
ّ
رف�ضها التعاون مع الغرب يف و�ضع ترتيبات الدفاع عن منطقة
ال�شرّ ق الأو�سط؛ ل ّأن هذا الإعالن كان بالن�سبة للواليات املتح ّدة
ال�سعيد و�صالح �سامل ،وعند
يعني رف�ض م�رص القرتاحات نوري ّ
ال�سعيد للوقوف
ذلك �سارعت الواليات املتح ّدة لالت�صال بنوري ّ
الرتكي –
على موقفه من ت�أييد بالده من االن�ضمام �إىل امليثاق
ّ
ين(.)56
الباك�ستا ّ
ال�سفر �إىل
ال�سعيد من موقف م�رص ،وحاول ّ
ا�ستاء نوري ّ
40
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اجلماعي
القاهرة لإقناع جمال عبد ال ّنا�رص يف م�س�ألة ال ّتعاون
ّ
نظرا ملعرفته
ال�سعيد مل�رص؛ ً
العربي ،وي�أتي اهتمام وحما�س نوري ّ
ّ
العربية ،و�ضمان ت�أييد
أقطار
ل
ا
يف
أثري
�
ت
ال
على
النا�رص
عبد
بقدرة
ّ
ّ
()57
هذه الأقطار للتعاون
ال�سعيد يف �إقناع عبد
العربي  .و�أخفق نوري ّ
ّ
العربي لل ّدفاع
اجلماعي
مان
ال�ض
ميثاق
على
وقيع
النا�رص بفكرة ال ّت
ّ
ّ
ّ
عن الأقطار
اتفاقية
بح ّجة � َّأن م�رص تركّ ز حال ًّيا على عقد
العربية؛ ُ
ّ
ّ
اجلالء والتم ّتع باال�ستقالل ،وحاجة م�رص بعدها لعامني على الأق ّل
ال�سيا�سة التي �ست�سري عليها م�رص(.)58
الختيار ّ
ال�سعيد رغبته �أمام ال�سفري
وب�سبب هذا الإخفاق مل ُي ِ
خف نوري ّ
العراقية
احلكومة
أن
�
ب
القاهرة
الربيطاين كافري( )Cafferyيف
َّ
ّ
إقليمية مع تركيا و�إيران
التو�صل �إىل عقد معاهدة
ت�أمل
دفاعية � ّ
ّ
ّ
والباك�ستان بالتعاون مع الواليات املتح ّدة وبريطانيا لل ّدفاع عن
املنطقة(.)59
ال�سعيد �إىل لندن ،وهناك
ويف �أيلول 1954م �سافر نوري ّ
ين يعرقل
فوجئ نوري ب� َّأن ان�ضمامه للحلف
الرتكي -الباك�ستا ّ
ّ
الربيطانية لعام 1930م و ُي َع ِق ّدها،
العراقية
م�س�ألة تعديل املعاهدة
ّ
ّ
الربيطانية ُمقرتحات
ال�سعيد على احلكومة
ّ
ولذلك عر�ض نوري ّ
بديلةٍ لل ّتحالف مع الغرب ،مت ّثل يف ت�شكيل ميثاقٍ من خم�س دول
هي العراق وتركيا و�سوريا و�إيران وبريطانيا على � ْأن يقوم العراق
بعر�ض الأمر على �سوريا � ّأولاً  ،و�إذا رف�ضت �سوريا العر�ض ت�أخذ
ؤوليتها عقد ميثاق مع ال ّدول الأربع الأخرى ،مع
بريطانيا على م�س� ّ
احتمال دعوة باك�ستان �إىل الت�شكيل اجلديد(.)60
برتحيب كبري من بريطانيا،
ال�سعيد
ٍ
حظيت مقرتحات نوري ّ
بحما�س
كما قابلها (�أنطوين �إيدن  )Antony Eadenرئي�س الوزراء
ٍ
ال�سيطرة
ملمو�س؛ ل ّأن هذه املقرتحات �ستجعل احللف حتت ّ
الربيطانية ،بعد � ْأن كانت مقرتحات “احلزام ال�شمايلّ” ،ترمي �إىل
ّ
أمريكية ،كما � ّأن هذا االقرتاح �إذا ما ح�صل
ل
ا
يطرة
ال�س
حتت
جعله
ّ
ّ
�سيعني � ّأن بريطانيا حتى لو �أنهت معاهدة 1930م مع العراق،
ف�إ ّنها لن تخ�رس �شي ًئا؛ ل ّأن املقرتحات اجلديدة �ستزيد من �سيطرتها
على ال�رشق الأو�سط(.)61
متاما ماذا تعني ت�رصيحاته بالن�سبة
ال�سعيد يعلم ً
كان نوري ّ
لرتكيا ،ولذلك زار تركيا بتاريخ  16ت�رشين ال ّأول 1954م ،ل�رشح
تامة بتفا�صيل
خطّ ته ،ولك ّنه فوجئ � ّأن الأتراك كانوا على معرفة ّ
خطته ،ومل ُي ْبدوا � َّأي قلق ،و� ّأن �أهدافهم تنح�رص يف الدفاع عن
عاملية ثالثة ،و�أعربوا
ال�شمالية �إذا ما قامت حرب
العراقية
احلدود
ّ
ّ
ّ
ين� ،أو عن
مت لهم ذلك عن طريق احللف
الرتكي الباك�ستا ّ
�أنه �سواء ّ
ّ
� ِّأي طريق �آخر ،وبناء عليه ف�إ ّنه لي�س لديهم � ُّأي احتجاج على فكرته
بريطانية
اجلديدة( .)62ويبدو � َّأن هذا املوقف جاء بناء على ن�صيحة
ّ
ال�سعيد �إذا كان بالإمكان الو�صول
مفادها عدم ال�ضغط على نوري ّ
�إىل حلول �أف�ضل.
أمريكيني مقرتحات نوري
وعندما عر�ض مندري�س على ال
ّ
أمريكية ارتياحها ،و�أ ّنه ال مانع
اخلارجية ال
ال�سعيد� ،أبدت وزارة
ّ
ّ
ّ
من اتباع �سيا�سة اخلطوات على طريق ال ّدفاع عن ال�شرّ ق الأو�سط،
ثنائية بني العراق وتركيا عند زيارة
اتفاقية
وت� ّأملت يف توقيع
ّ
ّ
()63
مندري�س املرتقبة �إىل بغداد يف كانون الثاين . 1955
ثنائي بني تركيا
عندما علمت م�رص عن احتمال توقيع اتفاقٍ
ٍّ
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اخلارجية
والعراق� ،أبدت معار�ضتها ودعت �إىل عقد اجتماع لوزراء
ّ
متت التو�صية
العرب يف القاهرة يف  12كانون الأول 1954م ،و ّ
عربي،
يف االجتماع �إىل �رضورة
التوجه والرتكيز على عقد ميثاقٍ
ّ
ٍّ
التوجه ب� ِّأي
االقت�صادي ،وعدم
ومعاهدة دفاع م�شرتكة للتعاون
ّ
ّ
الغربية
الدول
مع
تعاون
أي
�
أن
�
و
�شكل باتجّ اه الأحالف
اخلارجيةَّ َّ ،
ّ
ّ
وجها للحفاظ على �سالمة كيان الدولة من � ِّأي
يجب � ْأن يكون ُم ّ
()64
عدوان ،ودون �أن ُتنق�ص امل�ساعدة من �سيادتها .
اتفاقية بني العراق
ويف الوقت الذي عار�ض فيه العرب � َّأي
ّ
ال�سفري ال
كبريا يف
أمريكي غلمن ()Golman
اهتماما ً
ً
وتركيا� ،أبدى ّ
ّ
زيارة عدنان مندري�س املرتقبة �إىل العراق ،و�أجرى ع ّدة لقاءات مع
ال�سعيد بق�صد تكوين فكرة وا�ضحة عن �آرائه بخ�صو�ص الدفاع
نوري ّ
الرتكي �إىل بغداد ،تبينّ من خالل
عن املنطقة ،قبل و�صول الوفد
ّ
ال�سعيد لي�س ُم�ستع ًدا يف هذه الزيارة لتوقيع
هذه اللقاءات � َّأن نوري ّ
والعربية،
ة
الداخلي
الفعل
ردود
من
خ�شية
ثنائية مع تركيا؛
اتفاقية
ّ
ّ
ّ
ّ
فيما لو �أقدم العراق وح َده على توقيع مثل هذا امليثاق .ويجب
�أن ي�سبق ذلك �ضغط كبري من بريطانيا والواليات املتح ّدة على
م�رص وعلى �سوريا ب�ش�أن �ضمان موافقتهما لالن�ضمام �إىل الرتتيب
ال
ُزمع �إقامته للدفاع عن املنطقة( .)65يف  6كانون الثاين
إقليمي امل َ
ّ
1955م و�صل عدنان مندري�س رئي�س تركيا �إىل بغداد؛ ال�ستكمال
املحادثات التي جرت يف �إ�سطنبول ،ويف ختام املباحثات التي
ال�سعيد �صدر بيان يف  20كانون الثاين 1955م
�أجراها مع نوري ّ
�أعلنت فيه ال ّدولتان رغبتهما يف تو�سيع التعاون بينهما ،وعقد ا ّتفاق
تعاون ل�ص ِّد � ِّأي ُعدوان يقع داخل املنطقة �أو خارجها(.)66
ٍ
الرتكية باعتبارها
العراقية
رحبت بريطانيا بهذه اخلطوة
ّ
ّ
منظمة فاعلة لل ّدفاع عن ال�شرّ ق الأو�سط،
خطوة �ست�ؤ ّدي �إىل ت�أ�سي�س
ّ
والرتكية على تنفيذ مبادرتهما على
ة
العراقي
وح ّثت احلكومتني:
ّ
ّ
�أر�ض الواقع قبل �أن تغتنم املعار�ضة فر�صتها لل ّتحري�ض �ض َّدها،
أمريكية والباك�ستان و�إيران باالتفاق
رحبت الواليات املتح ّدة ال
ّ
كما ّ
بناء ،وخطو ًة على طريق �إجناز
الرتكي واعتربوه
العراقي
تطورا ً
ً
ّ
ّ
«احلزام ال�شمايلّ»(.)67
قويةٍ ؛ �إ ْذ
� ّأما يف بغداد فقد قوبل البيان بردود فعلٍ
�سلبيةٍ ّ
ّ
العلمية العالية ا�ضطرابات و ّزع من خاللها
الكليات واملعاهد
�شه َدت
ُ
ّ
العراقي على الت�صدي ل ّأي خطوةٍ ت ّتجه نحو
حتث ال�شعب
من�شورات ُّ
ّ
الغربية ،و�أكرث من ذلك انطلقت املظاهرات يف
أحالف
ل
ربط العراق با
ّ
الكاظمية م�ساء يوم  21كانون الثاين 1955م ،و�أخرى يف
مناطق
ّ
العراقيون ب�سقوط احلكومة وم�شاريعها ،ويف
منطقة الكرخ ،وهتف
ّ
كلية احلقوق
يوم  28كانون الثاين 1955م ،انطلقت مظاهرات من ّ
كلية احلقوق ،و�أخرى
ببغداد ،وانفجرت عبوتان �إحداهما مقابل ّ
ال�رصافية ،فيما عرثت ال�رشطة على
احلديدي يف منطقة
�أمام اجل�رس
ّ
ّ
جمموعة �أخرى من القنابل املوقوتة مزروعة يف �أكرث من منطقة
ببغداد(.)68
العربي ،فقد �أبدت م�رص معار�ضتها للبيان
� ّأما على ال�صعيد
ّ
مناق�ضا لروح
حيث اعتربه جمال عبد النا�رص
الرتكي،
العراقي
ً
ُ
ّ
ّ
القومي الذي
إر�شاد
ل
ا
وزير
�سامل
�صالح
ا
أم
�
ة،
العربي
اجلامعة
ميثاق
ّ ّ
ّ
التوجه �إىل التعاون
ال�سعيد على تعزيز
ّ
�سبق له � ْأن ا ّتفق مع نوري ّ
العربي ،فقد �أعلن من جهته � َّأن ما �أقدمت عليه العراق عم ٌل خطري،
ّ
العربية �إىل اخلطر،
عر�ض �أمن ال ّأمة
ويه ّدد بنية اجلامعة
ّ
ّ
العربية ،و ُي ّ
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العربية ،ومن �ضمنهم
�سيوجه ال ّدعوة لر�ؤ�ساء احلكومات
و�أ�ضاف �أنه
ّ
ّ
العربي يف ظل
العراقي ملناق�شة الو�ضع
ال�سعيد رئي�س الوزراء
نوري ّ
ّ
ّ
()69
التطورات اجلديدة .
ّ
امللكي يف العراق
امل�رصي دعا الديوان
وعلى �إثر املوقف
ّ
ّ
يوم  29كانون الثاين 1955م� ،إىل عقد اجتماع ح�رضه امللك
العراقيني
ال�سيا�سيني
في�صل الثاين وويل العهد عبد الإله وبع�ض
ّ
ّ
ال�سويدي ،وبعد
املدفعي ،ونور الدين حممود ،وتوفيق
منهم :جميل
ّ
ّ
العراقية �أيدوا جميعهم نوري
ال�سعيد �أهداف اخلطوة
ّ
�أن �رشح نوري ّ
ال�سعيد(.)70
ّ
العراقيون
وال�سيا�سيون
و�شجع املوقف الذي ا َّتخذه امللك في�صل
ّ
ّ
ّ
ال�سعيد على �إبداء امتعا�ضه من موقف م�رص ،و�أعلمه بنية عدم
نوري ّ
ًزمع عق ُده يف القاهرة،
ح�ضور م�ؤمتر ر�ؤ�ساء احلكومات
ّ
العربية امل ّ
أمريكية التدخل لإقناع عبد
ويف الوقت نف�سه طلب من احلكومة ال
ّ
ال ّنا�رص بعدم ا ّتخاذ موقف ُمعادٍ لالتفاق( .)71ون�صحت بريطانيا
بقوة،
العراق بح�ضور م�ؤمتر القاهرة املقرتح ل�رشح وجهة نظرها ّ
واحليلولة دون �إتاحة الفر�صة مل�رص؛ كي متار�س �ضغطً ا على وفود
ك ٍّل من :لبنان ،و�سوريا ،والأردن يف حالة غياب العراق(.)72
ال�سعيد باملر�ض،
ً
وبناء على ن�صيحة بريطانيا ّ
حتجج نوري ّ
ورغم و�صول
ّ-
يل
اجلما
فا�ضل
حممد
برئا�سة
ا
د
وف
للقاهرة
و�أر�سل
ً
ُ
العراقي بعد �أيام م�ضت على انطالق فعاليات امل�ؤمتر �إال
هذا الوفد
ّ
يل راح يف امل�ؤمتر ي�ؤكّ د على التزام العراق بتقوية ميثاق
� ّأن اجلما ّ
العراقي-
امليثاق
م�رشوع
وان�سجام
،
العربي
اجلماعي
ال�ضمان
ّ
ّ
ّ
ّ
خالف مع
العربية ،و�أنه لي�س هناك
أقطار
ل
ا
م�صلحة
مع
الرتكي
ٌ
ّ
ّ
هدف للجميع(.)73
حيث الأ�سا�س؛ ل ّأن م�صلح َة العرب ٌ
م�رص من ُ
ثني العراق عن الدخول يف
كانت م�رص ت�أمل من امل�ؤمتر َ
العربية داخل امل�ؤمتر بني
لكن انق�سام ال ّدول
ٍ
حلف مع تركياَّ ،
ّ
ومعار�ض للعراق �أ ّدى �إىل ف�شل امل�ؤمتر يف اخلروج بقرار �ض ّد
م�ؤي ٍد
ٍ
ال�سعودية يف امل�ؤمتر �إىل جانب العراق
العراق( .)74و�أعطى وقوف
ّ
جدية ،متثلت يف
ال�سعيد َّ
�شجعته على خطوات �أكرث ّ
دفع ًة ّ
قوية لنوري ّ
النواب يوم � /6شباط /فرباير1955م ،و�أ�ستعر�ض
ملجل�س
دعوته
ّ
امل�رصية ،واخلطوات التي ا ّتخذها يف
العراقية
معه �سري العالقات
ّ
ّ
قرارا � ّأيد
�سبيل عقد امليثاق ،ويف نهاية اجلل�سة ا ّتخذ جمل�س ّ
النواب ً
فيه ال�سيا�سة
اخلارجية حلكومة نوري ال�سعيد(.)75
ّ
يف � 23شباط 1955م ،عاد عدنان مندري�س رئي�س وزراء
مت التوقيع النهائي على ميثاق
تركيا �إىل بغداد ،ويف اليوم التايل ّ
أ�سا�سية
تعاون متبادلٍ بني تركيا والعراق -احتوى على جملة نقاط �
ٍ
ّ
ثم
أهمها :االتفاق على عدم التدخل يف ال�ش�ؤون
ّ
الداخلية ل ٍّأي منهماّ ،
� ّ
وعربية تتعار�ض مع امليثاق
دولية
ّ
عدم التدخل يف � ِّأي التزامات ّ
عربية� ،أو � ّأي دولة
دولة
أي
�
أمام
مفتوحا �
اجلديد ،وبقاء امليثاق
ِّ
ً
ّ
يهمها ال�سلم والأمن يف املنطقة ،و�أن تكون م ّدة امليثاق خم�س
ُّ
أحقية ك ِّل طرف باالن�سحاب،
�سنوات،
يتم جتديدها تلقائ ًيا ،مع � ّ
ّ
�رشيطة �إبالغ الطرف الآخر قبل ذلك ب�س ّتة �أ�شهر(.)76
النواب
يف � 26شباط 1955م عر�ض امليثاق على جمل�س ّ
أقره ،ويف �أعقاب ذلك ُعر�ض امليثاق على جمل�س الأعيان
العراقي و� ّ
ّ
الرغم من ذلك واجه �إقرار امليثاق
على
ولكن
ا.
أي�ض
�
إجماع
ل
با
أقره
ً
ُّ
و� ّ
وان�صبت معار�ضة
العراقية،
الوطنية
معار�ض ًة �شديدة من احلركة
َّ
ّ
ّ

العربي؛ ول ّأن �إقراره يعني عزل
امليثاق على تفتيته للإجماع
ّ
العربي فقد �أبدت م�رص
ال�صعيد
العراق عن � ّأمته
ّ
العربيةّ � ،أما على ّ
ّ
هجوما �شدي ًدا
امل�رصية
ال�شديدة ،و�ش ّنت و�سائل الإعالم
معار�ضتها ّ
ً
ّ
جلر
�ض ّده ،وو�صفته ب�أ ّنه حماول ٌة لتحطيم الت�ضامن
العربيّ ،
وال�سعي ّ
ّ
الغربية ،وخروج العراقِ على مقررات م�ؤمتر
فخ الأحالف
العرب �إىل ّ
ّ
اخلارجية العرب املنعقد يف  9كانون الثاين  ،1954والذي
وزراء
ّ
�أكّ د على عدم جواز �إقامة � ّأي حتالفات خارج �إطار ميثاق التعاون
اجلماعي
العربي(.)77
ّ
ّ
ال�سعودية يف �أثناء
العربية
الرغم من ت�أييد اململكة
ّ
ّ
وعلى ُّ
اخلارجية� ،إال � ّأن
و�سيا�سته
عيد
ال�س
نوري
ملوقف
م�ؤمتر القاهرة
ّ
ّ
امل�رصي ،و�أظهرت م�رص بالتن�سيق
ال�سعودية عادت و� ّأيدت املوقف
ّ
ّ
العربية،
كبريا لعزل العراق من اجلامعة
ال�سعودية ن�شاطً ا
مع
ً
ّ
ّ
عربي �آخر من االن�ضمام
ويف ْ الوقت نف�سه �سعتا �إىل منع � ِّأي ُقط ٍر
ٍ
اتفاقية دفاع م�شرتك مع
�إىل امليثاق ،فقد متكنت م�رص من عقد
ّ
ال�سعودية يف  27ت�رشين �أول 1955م ،ومع �سوريا يف  30ت�رشين
ّ
�أول 1955م ،ومع الأردن يف � 17آذار 1956م(.)78
العراقية مع احلكومة
يف  4ني�سان 1955م و َّقعت احلكومة
ّ
الربيطانية ا ّتفا ًقا
خا�صا� ،أنهت مبوجبه معاهدة 1930م ،ويف
ّ
ًّ
العراقي.
الرتكي
امليثاق
إىل
�
ان�ضمامها
وثائق
�سلمت
التايل
اليوم
ّ
ّ
العراقي،
الرتكي
ويف � 23أيلول  ،1955ان�ضمت الباك�ستان للميثاق
ّ
ّ
()79
ثم تال ذلك ان�ضمام �إيران يف  12ت�رشين الأول 1955م .
ّ
و ُب َعيد ان�ضمام �إيران �أعلن االتحّ اد ال�سوفيتي احتجاجه؛ ل ّأن
ع�سكري عملت عليه جهات
كحلف
احللف ال ميكن ال ّنظر �إليه �إال
ٍ
ّ
وعرفت بع َدم حر�صها على توطيد ال�سلم والأمن
اعتادت االعتداءُ ،
اال�ستعماري وتثبيته يف
الدوليني ،وال يعنيها �سوى تكري�س النظام
ّ
ّ
�أقطار منطقة ال�رشق الأو�سط ،و� ّأن ان�ضمام �إيران يتناق�ض مع �صالت
ُح�سن اجلوار بني �إيران واالتحّ اد ال�سوفيتي(.)80
و ُيع ّد توقيع �إيران والباك�ستان للميثاق مبثابة احلقيقة
الواقعة لظهور م�رشوع دفاع «احلزام ال�شمايلّ» الذي كان اقرتحه
الرغم
داال�س عند زيارته ملنطقة ال�شرّ ق الأو�سط عام 1953م .وعلى ّ
تلخ�ص
من عدم ان�ضمام الواليات املتح ّدة للحلف �إال � ّأن موقفها ّ
بناء ٌة ج ًدا على طريق تعزيز عالقات الواليات
يف � ّأن الأمر خطو ٌة َ
�سيما � ّأن هذه الدول ت�شعر بخطر االتحّ اد
املتح ّدة مع دول املنطقة ،ال ّ
ال�سوفيتي(.)81
ولكن احلقيق َة التي ال ب َّد من ذكرها هي � ّأن الواليات املتح ّدة
ّ
كانت يف داخلها ال ترغب بال ُّدخول يف �رشاكة مع بريطانيا لأ�سباب
ثم عدم رغبتها يف �إزعاج �إ�رسائيل التي كانت
ّ
ا�ستعمارية �سابقةّ ،
�ضم العراق للحلف؛ خ�شية من تدفق ال�سالح للعراق
غا�ضبة من ّ
واندفاعه للمواجهة بدال من توجهه لل�سالم معها ،والأمر الآخر هو
�سعي الواليات املتح ّدة لإن�شاء حلف يجمع بني �إ�رسائيل ولبنان
لل ّدفاع عن املنطقة وخدمة �أهداف الواليات امل ّتحدة(.)82

خالصة ونتائج الدراسة:
�شكّل العراق بالن�سبة للواليات املتح ّدة الأمريك ّية منطقة
حيو ّية متكّنها من حتقيق جملة من الأهداف �أه ّمها:
ال�سيطرة على منابع النفط يف منطقة ال�رشق الأو�سط،
�Ú Úأولاً ّ :
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سياسة األحالف العسكريّة التي رعتها الواليات املتحدة االمريكيّة مع العراق

ودورها في حفظ املصالح االقتصاديّة النفطيّة في العراق خالل العهد امللكي )(1939-1955

فالعراق بالإ�ضافة �إىل خمزونه الهائل من النفط ميتلك حدو ًدا
العربي.
مت�صلة مع منابع النفط يف اخلليج
ّ
عربية
Ú Úثان ًيا :اال�ستفادة من موقع العراق ك�أقرب نقطة
ّ
حيث ت�ستطيع الواليات املتح ّدة
�إىل حدود االتحّ اد ال�سوفيتي �آنذاكُ ،
بحكم وجودها يف العراق � ْأن تفر�ض طو ًقا �أمن ًيا على االحتاد
احليوية.
ال�سوفيتي ،ومنعه من دخول هذه املنطقة
ّ
Ú Úثالثًا :اال�ستفادة من العالقة مع العراق يف دفع بريطانيا
لت�رسيع خروجها من منطقة ال�رشق الأو�سط.
االقت�صادية
Ú Úراب ًعا� :إعداد العراق ليكون بوابة لعالقاتها
ّ
العربية ،واملنطقة املحيطة
الع�سكرية يف املنطقة
و�سيا�ساتها
ّ
ّ
بها باعتبار � ّأن العراق �سيكون احللقة الرئي�سة لك ّل امل�شاريع التي
�ستطرحها الواليات املتح ّدة مع حلفائها يف املنطقة وخارجها.
لل�سا�سة
Ú Úخام�ساً :ب�سبب و�ضوح هذه الأهداف بالن�سبة ّ
العراقيني ،و�إدراكهم حلاجة الواليات املتح ّدة للعراق؛ خدمة
ّ
ال�سيا�سية ،لي�س على م�ستوى املنطقة
خمططاتها
وتنفيذ
مل�صاحلها،
ّ
العراقيون ي�ستثمرون هذه
راح
فح�سب ،بل وعلى امل�ستوى الدويلّ-
ّ
واالقت�صادية عن طريق
االجتماعية
احلاجة ،لدعم وتطوير البنى
ّ
ّ
االقت�صادية التي �ستقدمها الواليات املتح ّدة لهم،
امل�ساعدات
ّ
إيجابية جتاه العراق ووحدة �أرا�ضيه،
ولدفعها التخاذ مواقف �أكرث �
ّ
وخ�صو�صا فيما يتعلق باملو�صل.
ً
العراقيون من عالقتهم بالواليات املتح ّدة
�Ú Úساد�ساً :ا�ستفاد
ّ
مما دفع بريطانيا ملنح العراق ا�ستقالله ،ذلك اال�ستقالل الذي �شكّل
مزدوجا للعراق والواليات املتح ّدة يف � ٍآن واحد؛ ل ّأن ا�ستقالل
هدفًا
ً
العراق يعني بالن�سبة للواليات املتح ّدة خروج بريطانيا ر�سم ًيا من
املنطقة ،وخ�ضوع املنطقة لنفوذها ر�سم ًيا.
�سيما و�أن بريطانيا مدرك ًة لأهداف الواليات امل ّتحدة ،ولذلك
مرئي على وجودها يف العراق ،ل�ضمان
قبلت امل�ساومة ب�شكل غري
ٍّ
احل ِّد الأدنى من م�صاحلها ،وعليه ف� ّإن هذه ال ّدرا�سة ،ت�شكّل طليعة
ُموجزة ،لتف�سري ما ح�صل للعراق ومنطقة ال�شرّ ق الأو�سط ب�شكلٍ عام
مع مطلع القرن احلادي والع�رشين ،فعندما بد�أت �أركان وجودها
قوة
تهت ّز يف هذه املنطقة مل ترت ّدد يف ال ّزحف بك ّل ما �أُوتيت من ّ
الح ًقا؛ لتكري�س بقائها يف املنطقة ،وفر�ض هيمنتها على منابع
النفط ،والتحكّم ب�سعره؛ خدم ًة القت�صادها و�إ�ضعاف مناف�سيها
أوربيني ،و�إحباط املحور الذي ت�سعى لت�شكيله رو�سيا م�شاركة مع
ال ّ
أوربيني �إىل
ل
ا
جر
يف
جناحها
حال
يف
أورا�سيا
�
ب
يعرف
فيما
ال�صني
ّ
ِّ
أوربيني فيما يعرف بت�سييل نفط
جانبهم عن طريق �إغراء رو�سيا لل ّ
ال�شمال.
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 -الرباوي ،را�شد ،م�رشوعات الدفاع عن ال�رشق الأو�سط( ،القاهرة ،مكتبةالنه�ضة امل�رصية1951 ،م).
العراقية( ،بغداد ،من�شورات دائرة
 -احل�سني ،عبد الرزاق ،تاريخ الوزاراتّ
ال�ش�ؤون الثقافية العامة1988 ،م).
العراقي 1946-
 -العكام ،عبد الأمري هادي ،تاريخ حزب اال�ستقاللّ
1958م( ،بغداد ،وزارة الثقافة واالعالم1980 ،م).

7373باترك �سيل ،ال�رصاع على �سوريا� ،ص .283
7474باترك �سيل ،ال�رصاع على �سوريا� ،،ص .284

 -الباجه جي ،عدنان ،مزاحم الباجه جي يف �سرية �سيا�سية( ،لندن ،مركزالوثائق والدرا�سات التاريخية1989 ،م)

7575باترك �سيل ،ال�رصاع على �سوريا� ،،ص .284-285
7676ف�ؤاد الراوي ،املعجم املفهر�س للمعاهدات واالتفاقيات والربوتوكوالت
والعهود والأحالف التي ارتبطت بها العراق مع الدول واملنظمات الدولية
وامل�ؤ�س�سات الأجنبية ( ،1921-1975بغداد ،من�شورات وزارة التخطيط
العراقية1975 ،م) ،ج � ،6ص .441-451
ّ
7777عدنان الباجه جي ،مزاحم الباجه جي يف �سرية �سيا�سية( ،لندن ،مركز
الوثائق والدرا�سات التاريخية1989 ،م)� ،ص 491؛ حممد مهدي كبه،
مذكراتي يف �صميم الأحداث 1918-1958م( ،بريوت ،من�شورات دار
الطليعة 1965م)� ،ص .363
7878املرجع ال�سابق364 ،
ال�سعيد� ،ص 118؛ عبد الرزاق احل�سني ،تاريخ الوزارات
7979غلمن ،عراق نوري ّ
العراقية ،ج � ،9ص � ،234ص.235
ّ
ال�سعيد� ،ص .119
8080غلمن ،عراق نوري ّ
ال�سعيد� ،ص .120
8181غلمن ،عراق نوري ّ
8282م�صطفى ،الواليات املتح ّدة وامل�رشق العربي� ،ص 121؛ انتوين نتن�سك،
وزير الدولة الربيطاين لل�ش�ؤون اخلارجية ،الوثائق ال�رسية لوزارة اخلارجية
الربيطانية ( ،1955-1956عمان ،ن�رشت ترجمتها يف (جريدة الد�ستور)،
�شباط 1982م).

 -حمافظة ،علي ،العالقات الأردنية الربيطانية 1921-1957م( ،بريوت،دار النهار للن�رش والتوزيع1983،م).
العراقية الأمريكية،
 -ال�سبعاوي ،عوين عبد الرحمن ،العالقاتّ
1932-1958م(،جامعة املو�صل ،مركز الدرا�سات الرتيكة1986 ،م).
 -ح�سني ،فا�ضل ،م�شكلة املو�صل -درا�سة يف الدبلوما�سية الإجنليزية –الرتكية يف الر�أي العام(،بغداد ،مطبعة �إ�شبيلية1977 ،م).
 -دوراه ،ف�ؤاد� ،سقوط حلف بغداد(،القاهرة ،من�شورات القاهرة1959 ،م). -الرواي ،ف�ؤاد ،املعجم املفهر�س للمعاهدات واالتفاقات والربوتوكوالتوالعهود والأحالف التي ارتبط بها العراق مع الدول واملنظمات الدولية
وامل�ؤ�س�سات الأجنبية من 1921-1975م(،بغداد ،من�شورات ،وزارة
العراقية 1975م).
التخطيط
ّ
ال�سعيد يف حلف بغداد(،دائرة
 -الأمري ،ليلى يا�سني ح�سني ،دور نوري ّالعراقية العربية ،العراق ،الب�رصة1993 ،م.
العالقات
ّ
 -حافظ ،حممد ،ا�سرتاتيجية الغرب يف الوطن العربي(،بريوت ،دار الكتابالعربي1967 ،م).
 -ح�سنني ،حممد هيكل ،ملفات ال�سوي�س ،حرب الثالثني �سنة(،القاهرة،من�شورات مركز الأهرام للرتجمة والن�رش1986 ،م).
 -كبه ،حممد مهدي ،مذكراتي يف �صميم الأحداث1918-1958 ،م(،بريوت،من�شورات دار الطليعة1965 ،م).

قائمة املصادر واملراجع
املصادر واملراجع العربية:
 �-أحمد� ،إبراهيم خليل ،والية املو�صل درا�سة يف تطوراتها ال�سيا�سية 1908-1922م( ،ر�سالة ماج�ستري ،جامعة بغداد ،كلية الآداب1975 ،م).
أمريكية وامل�رشق العربي،
 -م�صطفى� ،أحمد عبد الرحيم ،الواليات املتح ّدة الّ
(الكويت� ،سل�سلة عامل املعرفة ،كتب ثقافية �شهرية ي�صدرها املجل�س
الوطني الكويتي.)1978 ،
 -حميدي ،جعفر عبا�س ،التطورات واالجتاهات الداخلية يف العراق 1953-1958م( ،العراق ،د.د1979،م).
 -حميدي ،جعفر عبا�س ،العراق و�سيا�سة الدفاع امل�شرتك والأحالف الغربية1935-1958م( ،جملة امل�ؤرخ العربي ،بغداد ،العدد  ،23ال�سنة (،)13
1987م).
أمريكية يف الوطن
 -قا�سمية ،خريية� ،أمريكا والعرب وتطرو العالقات الّ
العربي (جملة امل�ستقبل العربي ،العدد (1981 )28م).
 -ال�شيخ ،ر�أفت غنيمي� ،أمريكا والعالقات الدولية( ،القاهرة ،د.ن.)1979 ، -الرباوي ،را�شد ،حرب البرتول يف ال�رشق الأو�سط( ،القاهرة ،مكتبة النه�ضةامل�رصية ،ط.)4،1953
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 -خليل ،نوري خليل عبد احلميد ،التاريخ ال�سيا�سي المتيازات النفط يفالعراق 1925-1954م(،بريوت ،مركز الأبجدية لل�صف الت�صويري،
1980م).
 -نظمي ،ومي�ض جمال ،التطور ال�سيا�سي املعا�رص يف العراق(،بغداد،من�شورات جامعة بغداد ،د .ت).
 -نت�سك� ،أنتوين ،الوثائق ال�رسية لوزارة اخلارجية الربيطانية 1955-1956م ،ترجمة ،جريدة الد�ستور الأردنية( ،عمان� 7 ،شباط 1982م).
العربية 1945-
 �-سيل ،باتريك ،ال�رصاع على �سوريا درا�سة لل�سيا�سةّ
1958م ،ترجمة� :سمري عبدة وحممود فالحة(،بريوت ،دار الأنوار،
1968م).
أمريكية يف ال�رشق الأو�سط
 -بري�سون ،توما�س� .أ ،العالقات الدبلوما�سية الّ
1784م -1975م( ،دم�شق ،دار طال�س للطباعة والن�رش والرتجمة،
1985م).
ال�سعيد بني
ال�سعيد انطباعاتي عن نوري ّ
 -غلمن ،ولدمار ،عراق نوري ّ1954م -1958م(،بريوت ،دار التعاون الطباعي1965 ،م).
 -هيورتز ،الدبلوما�سية يف ال�رشقني الأدنى والأو�سط( ،نيويورك ،د.د،1956م).
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