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 Abstract:  

The Iraqi government signed with Britain a treaty in 1930 AD, 

which approved a bilateral alliance between them that includes all 

political, economic and military issues, which will be recognized 

after Iraq’s entry into the League of Nations. Iraq by entering the 

League and declaring his independence After the discussions, 
statements, and opinions that were presented at the meeting, the 

League's Mandates Committee announced on October 3, 1932, 

that Iraq had been accepted as a member of the League of Nations 

The independence of Iraq and its entry into the League of Nations 

is an important and pivotal issue, as Iraq became the first Arab 
country to get rid of the occupation, even though the 

independence was not complete because Britain sought to achieve 

this goal in exchange for a treaty that chained Iraq with many 

restrictions, including military and economic issues The United 

States of America has striven to develop its diplomatic relations 

with Iraq, given that Iraq was of strategic importance in the eyes 
of American policy planners. US to the level of an embassy in 

Baghdad The cultural relations between Iraq and the United 

States during the royal era developed significantly if compared to 

other fields, because it is considered the gateway to Iraq’s entry to 

the League of Nations, and for this reason the Iraqi government 
set up in 1930 a committee of experts to improve education and 

recommended the necessity of adopting the American approach to 

education, and this The Americans wanted to exploit it after they 

had a share in Iraq's oil, and thus exploiting all means in order to 

secure their interests, especially the means of education, because 

it is an effective means in creating a trend of educated elites 
tending to the United States of America.  
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 1932م عا األمميف دخول العراق عصبة األمريكية  دور الوالايت املتحدة
 

 3هلام حممود اجلادرإ

 4رواء صباح كناوي

 : امللخص
م واليت أقرت عقد حتالف ثنائي بينهما يشمل مجيع املسائل السياسية 1930وقعت احلكومة العراقية مع بريطانيا معاهدة عام 

مت بريطانيا تقريرها هبذا ولتحقيق ذلك قد، األمميتم االعرتاف هبا بعد دخول العراق عضوا يف عصبة ، واالقتصادية والعسكرية
 .جلنة االنتداابت يف العصبة الختاذ قرار املوافقة على طلب احلكومة العراقية بدخوله العصبة وإعالن استقاللهإىل  اخلصوص

عام األول  وبعد املباحثات والبياانت واآلراء اليت طرحت يف االجتماع أعلنت جلنة االنتداابت يف العصبة يف الثالث من تشرين
 .األممم قبول العراق عضوا يف عصبة 1932

 رغم، دولة عربية تتخلص من االحتاللأول  أصبح العراقإذ  قضية مهمة وحمورية األممن استقالل العراق ودخوله عضوا يف عصبة إ
سائل بريطانيا سعت لتحقيق هذا اهلدف مقابل معاهدة كبلت العراق قيود كثرية ومنها املألن  االستقالل مل يكن كامالأن 

  .العسكرية واالقتصادية
اسرتاتيجية يف أمهية  ملا كان للعراق من، تطوير عالقاهتا الدبلوماسية مع العراقأجل  حثيثًا مناألمريكية  وسعت الوالايت املتحدة

، ى سفارةمستو إىل  رغبت واشنطن برفع درجة متثيلها الدبلوماسي يف بغداد من مستوى مفوضيةاألمريكية إذ  نظر خمططي السياسة
مستوى سفارة يف بغداد.وتطورت العالقات األمريكية إىل  ابإلعالن عن رغبتها يف رفع درجة املفوضيةاألمريكية  وارأتت احلكومة

ألنه يعد بوابة دخول ، خرىاالقتصادية والثقافية بني العراق والوالايت املتحدة يف العهد امللكي بشكٍل كبري اذا ما قورن ابمليادين األ
لتحسني شأن التعليم واوصت بضرورة ، جلنة من اخلرباء 1930ذلك وضعت احلكومة العراقية يف أجل  ومن، األمماق لعصبة العر 

الفرصة ساحنة العادة تشكيل املنطقة سياسيًا واقتصاداًي وثقافيًا وفق أمريكا  وبذلك وجدت، اعتماد النهج االمريكي يف التعليم
يف تلك االسرتاتيجية واليت  العراقأمهية  ومن هنا جند جذور، قدر ممكن من مصاحلها احليوية التصور االمريكي الذي يؤمن أبكرب

 رمست مالمح جديدة للعراق مبا يتالئم وطموحاهتا.
 .لدبلوماسيةا، األممعصبة ، الوالايت املتحدة: الكلمات املفتاحية

 

 : املقدمة

واالقتصادية العاملية  السيما مع تصاعد الصراعات السياسية، رينمع مطلع القرن العش االسرتاتيجيةالعراق أمهية  ازدادت
ومع بداية احلرب العاملية األوىل ، على منطقة اخلليج العريب ومنها بريطانيا اليت عملت على بسط نفوذها يف املنطقة لتأمني مصاحلها

قيام إىل  والذي أدى 1920ب عليه عام وضعت بريطانيا اخلطط العسكرية الحتالل العراق ومن مث إعالن االنتدا 1914عام 
أثرت بشكل أو أبخر ، ثورة العشرين واليت مهدت لقيام النظام امللكي الذي شهد العراق يف ظله الكثري من األحداث السياسية

  .يف حتقيق ذلكاألمريكية  على دخول العراق العصبة السيما بعد اسناد وموافقة الوالايت املتحدة
أما السبب يف اختيار املوضوع الرغبة الشخصية لدراسة اتريخ العراق املعاصر وأمهية ، نوان الدراسةمن هنا جاءت فكرة ع

دخول العراق  يفالوالايت املتحدة  دورإىل  فضال عن قلة الدراسات األكادميية اليت تطرقت، 1932يف عام  األممدخوله عصبة 
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 وموقف الوالايت املتحدة، األممترشيح العراق عضوا يف عصبة  . ومن أهم أهداف الدراسة توضيح دور بريطانيا يفالعصبة
عضويتها والنتائج اليت الت اليها املفاوضات مع بريطانيا من جهة واحلكومة العراقية من إىل  من موضوع انضمام العراقاألمريكية 

  .أخرىجهة 
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  وإعالن استقالله. األممضو يف عصبة ترشيح بريطانيا العراق كع: املبحث األول

ونتيجة للتطورات  األممتركزت مطالب الشعب العراقي منذ قيام احلكم امللكي على إهناء االنتداب ودخول العراق عصبة 
السلطة الذي كان يريد ىل إ (D, p. 234) ووصول حزب العمال الربيطاين (111)بينروز، صفحة  السياسية واالقتصادية

الذي يشكله العراق وبقاء القوات الربيطانية فيه على اخلزينة الربيطانية السيما يف ظل الكساد ، ختفيف من العبء االقتصادي
 الذي ضرب االقتصاد العاملي حينها وأتثر بريطانيا به كثرياً.، الكبري

 (113، صفحة 2015)السامرائي،  اجلديد جلربت كاليتون طلبت احلكومة الربيطانية من املندوب السامي الربيطاين
(Clbert Clayton) يعلم امللك فيصل أن ، م و كان متعاطفا مع املطالب العراقية1929آذار  2العراق يف إىل  والذي وصل

واحلكومة العراقية عن رغبة بريطانيا إلهناء االنتداب وترشيح العراق لعضوية  (15-10الصفحات ، 1911)اللطيف،  االول
 .(260، صفحة 1977)العمر،  األممعصبة 

ب وقد ترأس الوفد الربيطاين املندو  م1930أذار 21جرت مفاوضات بني الطرفني لعقد معاهدة التحالف بدأت يف 
-1)احلسين، اتريخ العراق السياسي احلديث مج(   Francis HenryHumphrys) السامي اجلديد فرنسيس هنري مهفري

، صفحة 1988)حممد،  السعيد نوريوعضوية األول  امللك فيصلفيما كان الوفد العراقي برائسة  (165، صفحة 2008، 3
نيسان من العام نفسه لبحث مواد  8واخرون ومت عقد اجتماع اثين يف  (42-1، الصفحات 1988)فتحي،  ورستم حيدر (15

عصبة  العراق املعاهدة ستدخل حيز التنفيذ عند دخول: أن املعاهدة وإصدار بيان يؤكد االتفاق بني الطرفني وأهم ما جاء فيها
)معهد القائد املؤسس للدراسات  عام 25تسري ملدة أن  و أحلقت ابملعاهدة بنود منها، ويكون وضعه دولة حرة مستقلة األمم

 .(85حة ، صف2002القومية واالشرتاكية العليا، 
فعلى املستوى الداخلي فأهنا ألغت االنتداب ، من أهم املعاهدات اليت عقدت بني العراق وبريطانيا1930تعد معاهدة 

مصاف الدول إىل  فضال عن إطالق يد احلكومة يف التمثيل الدبلوماسي اخلارجي وإيصاله، األممعصبة إىل  وأوصلته، عن العراق
أما على املستوى اخلارجي فأهنا أصبحت األساس الذي عقدت على غراره ، ي حيكم نفسه بنفسهوجعلت الشعب العراق، املستقلة

)املعاهدة العراقية الربيطانية وملحقها والكتب املتبادلة  ورمست اخلطوط الرئيسة هلا فيما بعد، خرىاملعاهدات مع البالد العربية األ
 .(15-12، الصفحات 1930الوزراء وبني فخامة املعتمد السامي حوهلا،  بني فخامة رئيس

إذا ما حل عام  األممبعزمها على ترشيح العراق لعضوية عصبة ، 1929يف عام  األممأشعرت احلكومة الربيطانية عصبة 
وتعهدت بتقدمي تقرير مفصل ، بية لتحرير العراق من نري االنتدااألممتتقدم لدرس األسس اليت وضعتها العصبة أن  قبل، 1932

)قرار جملس عصبة االمم ومذكراته بشان دخول  وقد وضعته فعالً  1932 - 1921عن سري اإلدارة يف العراق للمدة ما بني 
  (15-12، الصفحات 1932، 1932كانون الثاين   28العراق عصبة االمم يف اجتماعه املنعقد يف 

إىل  نسخة منه (118، صفحة 2013)محدان،  Cecil))وقدم ممثل احلكومة الربيطانية يف العصبة اللورد سيسل 
وما انله من ، العراق االجتماعية واملالية والعمرانية والسياسيةأوضاع  وضح فيه 1931أاير من عام  13يف  األممسكراترية عصبة 

وأكد تقرير ممثل احلكومة الربيطانية يف جلنة االنتداابت على إلغاء معاهدة االنتداب واستبداهلا مبعاهدة جديدة بني ، رزدهاتقدم وا
العراق وبريطانيا كبلدين مستقلني حليفني عرب تشكيل حلف وثيق ترسيخا للصداقة بينهما وإجراء تشاور صريح يف كل قضاايه 

ر على مصاحلهما املشرتكة والدفاع املشرتك يف حالة دخول أحد طريف املعاهدة يف حرب مشروعة السياسية اخلارجية اليت قد تؤث
 يهب الطرف اآلخر للدفاع عنه. أن  نصت علىإذ ، التهديد املباشر هباإىل  قانونياً أو التعرض

جود هذه القوات احتالاًل أو "يُعترب و أن  من دون، عاما 25ووضع قوات بريطانية فيها على امتداد مدة املعاهدة البالغة 
فضاًل عن ، بل تعاون عسكري كما أكد التقرير على حل املتعلقات املالية بني العراق وبريطانيا يشكل خرقاً حلقوق العراق السيادية

https://ar.irakipedia.org/wiki/14/%d9%81%d9%8a%d8%b5%d9%84-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d9%88%d9%84
https://ar.irakipedia.org/wiki/370/%d9%86%d9%88%d8%b1%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d8%b9%d9%8a%d8%af
https://ar.irakipedia.org/pages/new?title=%20%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%b1%d8%a7%d9%82
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االمم ومذكراته بشان دخول العراق عصبة )قرار جملس عصبة  اتفاقية عدلية للتعاطي مع حتدايت الثقة ابلقضاء العراقي حينها
  .(16-15االمم، الصفحات 

وحولتها للحكومة العراقية )أي السيادة ، وتضمن التقرير أيضا على إلغاء كل الصالحيات االنتدابية الربيطانية يف العراق
الربيطانية على القرارات العراقية املتعلقة  الوطنية على القرار العراقي( لتليب بذلك املطلب العراقي الرئيس املتعلق برفض الوصاية

ويقول مقرر جملس العصبة خبصوص هذا ، السيما يف جماالت األمن والدفاع والسياستني الداخلية واخلارجية، بكيفية إدارة البلد
، األمممركز بني  "حماولة دولة حامية تقيم الربهان على كفاءة قطر قدم تعهداته ابلتدريب للحصول على حق تبوئ: التقرير إنه

 . (16-15)سوسه، عصبة االمم والعراق، الصفحات  وعلى كل فهو ميثل وجهة النظر الربيطانية حبق"
تبدي رأيها يف مقرتح أن  اللجنة الدائمة لالنتداابتإىل  م1931األول  طلب اجمللس يف اليوم الرابع من شهر كانون

على ضوء القرار الذي اختذه اجمللس يف ذلك التاريخ بشأن ، يطانية املتعلق بتحرير العراق عقب النظر يف هذا املقرتحاحلكومة الرب 
وأيدت اللجنة رأيها يف التقرير الربيطاين الذي مت توزيعه على أعضاء ، الشروط العامة اليت جيب استيفاؤها قبل إلغاء االنتداب

مهمتها إبداء الرأي يف هل قد حان الوقت املنصوص عليه يف أن  ورأت اللجنة م1931ألول ا كانون  30اجمللس الدائمني يف 
)قرار جملس عصبة االمم  فيما يتعلق ابلعراق الذي اكتسب الوصااي املفروضة عليه، من ميثاق العصبة 22املادة األوىل و املادة 

  .(2-1صبة االمم، الصفحات ومذكراته بشان دخول العراق ع
، 2010)رابط،  ((Van Raceرفع انئب رئيس جلنة االنتداابت السيد فان ريس ، وبناء على طلب جملس العصبة

األوىل واملادة الثانية املادة إىل  األممعصبة إىل  يقتضي النظر يف أمر انضمام العراقأنه  :تقريره ومن أهم ما جاء فيه (15صفحة 
وقد تبني ، تتصف هبا الدول قبل قبوهلا عضوا يف العصبةأن  فاملادة األوىل تدرج الصفات اليت جيب، والعشرين من ميثاق العصبة

ادة أما خبصوص امل، املعاهدة العراقية الربيطانية اليت تعرتف ابستقالل العراق وأنه حاز على الصفات املطلوبةأمهية  هبذا اخلصوص
)سوسه،  حيصل العراق على الكفاءة الكافية حلكم نفسهأن  بعدإال  ال تنتهي مشورة بريطانياأن  الثانية والعشرين اشرتطت

 .(16-15الصفحات 
أدا أكدت الدولة أمر دخول العراق عضوا يف العصبة أن  وأشار انئب رئيس جلنة االنتداابت فان ريس أيضا يف تقريره

العراق أصبح قادرا على االستقالل بشؤونه وال توجد مشاكل قانونية تقف أمام دخول العراق أن  املنتدبة عليه )بريطانيا( على
تتعهد حكومة العراق ابلقيام بواجباهتا حنو العصبة والنظام الدويل وتنتقل مجيع أن  على، بريطانيا على دخولهأصرت  اذا، العصبة
  .(16-15)سوسه، الصفحات  احلكومة العراقيةإىل  اهتا من بريطانيامسؤولي

وهذا هو ، نتيجة ألهنا مل تراقب أحوال العراق السياسية والداخلية عن قربإىل  ومل تتمكن اللجنة يف ابدئ األمر التوصل
وان املعلومات اليت لديها استقتها من التقارير السنوية اليت ،  هذا الشأنالذي من أجله شعرت اللجنة أبن ال مفر هلا يف بالسب

املعلومات املتوفرة هلا أن  أغلب أراء اللجنة ترىأن  وضعتها بريطانيا واليت تنص على نضوج العراق السياسي. وعلى الرغم من ذلك
ويف استطاعته احملافظة على اآلمن العام يف ، ورة منظمةللعراق حكومة مستقلة وإدارة قادرة على تسيري شؤون احلكومة بصأن  تؤكد

)طقوش،  فضال عن اعتماد قوانني ونظام قضائي فيها، لدى العراق مصادر مالية وافية لسد حاجات احلكومةأن  العراق وأثبتت
  .(151، صفحة ص2015اتريخ العرا ق احلديث واملعاصر، 

فأضاف هذا املمثل ، فحص تقرير احلكومة الربيطانية املنتدبة ممثالً الستجوابه األممولت جلنة االنتداابت الدائمة يف عصبة ت
الذين سّنوا ميثاق العصبة مل جيعلوا العضوية منحصرة يف احلكومات أن  يظهر معلومات كثرية على ما جاء يف التقرير وكان مماقاله

مستقلة متام  بل جعلوا املقياس على كل حال كون احلكومة، وًى خاصًا يف حياهتا السياسية والثقافيةاليت بلغت مست، الراقية
  تقف وحدها والدفاع عن نفسها.أن  وقادرة على، االستقالل
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 : قرار العصبة 
 القضية اخلاصة ملا كان اجمللس مكلفا ابلنظر يف استمر النقاش والسؤال واجلواب طويال مث اختذ جملس العصبة هذا القرار

  .(9)قرار جملس عصبة االمم ومذكراته، صفحة : املتعلقة إبلغاء االنتداب املفروض على العراق لذلك قرر اجمللس األمور التالية
 تسجيل الرأي الذي أبدته جلنة االنتداب بطلب من اجمللس بناء على اقرتاح احلكومة الربيطانية. ـ1
العراق بوجه اإلمجال قد استوىف الشروط احلقيقية املذكورة يف ملحق القرار الذي أن  ـ اعتماد املعلومات املتيسرة كافة للداللة على2

 .1931أيلول عام  4اختذه اجمللس يف 
لس بعهود تنطبق على عندما تتعهد هذه الدولة أمام اجمل، ـ التصريح ابستعداده مبدئيا للحكم ابنقضاء عهد االنتداب يف العراق3

حمكمة العدل الدولية الدائمة منحصر يف إىل  مع العلم ابن حق التقاضي، التوصيات الواردة يف تقرير اللجنة الدائمة لالنتداابت
 األعضاء الذين هلم ممثلون يف جملس العصبة.

يهيئوا أن  ثل بريطانيا العظمى يف اجمللسمقرريه ملسائل األقليات والقانون الدويل واالنتداابت وممإىل  ـ لذلك يطلب اجمللس4
الئحة تصريح تتناول شىت الضماانت ، ابستشارة ممثل احلكومة العراقية وعند االقتضاء ابستشارة ممثلي اللجنة الدائمة لالنتداابت

 وعرض تلك الالئحة على اجمللس يف دورته التالية.، املوصى هبا يف تقرير اللجنة الدائمة لالنتداابت
ينفذ هذا احلكم ابتداء ، ص االنتداب عن العراقياذا حكم اجمللس )بعد فحص العهود اليت تقطعها احلكومة العراقية( بتقلنه أ ـ5

 .األممعصبة إىل  من اتريخ انضمام العراق
لعصبة الخنراطه يف عضوية ا مذكرتني خمتصرتني ابلشروط املطلوبة من العراق ضماانً  األمماملختصة يف عصبة  هيأت اللجنة

واعتبار الرعااي العثمانيني املقيمني يف العراق يف ، وقد تضمنت املذكرة االوىل موادا تتعلق ابألمور العامة كحماية احلياة العامة
، قد اكتسبوا اجلنسية العراقية يتمتعون حبقوق متساوية مدنية كانت هذه احلقوق ام سياسية ام دينية 1924السادس من آب 

 ور مدرجة يف القانون االساسي العراقي. وكانت كل هذه االم
من مجيع ، املذكرة الثانية فهي تقتصر على مصاحل االجانب وبعض االمتيازات الدولية كالسماح للبعثات الدينية ماأ
نتداب وان يعترب العراق مقيدا ابملعاهدات واالتفاقات اليت كانت دولة اال، حبرية التبشري والتدريس والتطبيب وغري ذلك، املذاهب

والسيما تلك ، ستكون حمرتمة ألمماواتريخ دخول العراق عصبة  1925نيسان  26وان التعهدات املالية املكتسبة بني ، طرفا فيها
وان متنح على ، وان يطبق نظام قضائي موحد على العراقيني واالجانب على حد سواء، اليت تعهدت هبا بريطانيا نيابة عن العراق

حظوة ملدة عشر سنوات اعتبارا من اتريخ قبوله عضوا يف  األمممجيع الدول الداخلة يف العصبة معاملة أكثر  شرط املقابلة ابملثل
 .(9)االمم، صفحة  .اعضاء العصبة أن يستفسر ما يشاء وحيق لكل عضو من، العصبة
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 عراقبداايت الوجود االمريكي يف ال :ثايناملبحث ال

الوالايت أن  جند، العراقية وما أفرزته تفاعالهتا من احداث وسلوكيات –األمريكية  من خالل استقراء التاريخ للعالقات
وهو إال  ويف ضوء اعتبارات النشأة والتكوين فأهنا قامت على اساس مبدا جوهري، برزت كدولة مستقلةأن  ومنذاألمريكية  املتحدة

مصاحل الدول إىل  حتقيقا ملصاحلها االقتصادية والسياسية والثقافية دون االلتفات، سع على حساب االخرمبدا اغتنام الفرصة والتو 
 املقهورة من جراء السيطرة ابلقوة على مقدرات تلك الدول والعراق واحد منها.

ليها العراق ودول اخلليج االمهية الكربى اليت تشكلها حبرية النفط اليت يعوم عاألمريكية  ومل خيف على الوالايت املتحدة
، حيال مصاحلها يف املنطقةاألمريكية  املؤسساتإدراك  االولوايت يفإحدى  شكل العراق منذ اواخر القرن التاسع عشرإذ ، العريب

للحصول على  تسعاألمريكية  والايت املتحدةهدفهم واحد فالإال أن  املستعمرين يف احلصول على مطامعهمأساليب  ختتلفو 
من هذا املبدأ ادركت  وانطالقاً ، الستحواذ على اخلريات وأتكيد النفوذ السياسيلاو للحصول على امتياز ، م يف العراقموطئ قد

-H.E.Egerton, 1923, pp. 47) 1783اعلنت استقالهلا عن بريطانيا عام أن  بعد، الوالايت املتحدة االمريكية
 .(88، صفحة 1983)نعنيعي،  يكون هلا دور متميز يف الساحة الدوليةأن  ضروريان من ال(88

هم أساليب  فكانت، واستغالهلاعدة الستعمار الشعوب أساليب األمريكية  حكومة الوالايت املتحدة تاستخدم
 (46، صفحة 2016، 1988-1971)شريف س.، اخلليج العريب يف السياسة اخلارجية االمريكيةتنصريية ثقافية و اقتصادية و 

 colins) (Niobe Nzewell)ويف العراق وبعد اجتماعات مطولة ومكثفة كان مقرها احد كنائس نيوب نزويل 
conices Encyclopedia, 1985, p. 473) اتفق جمموعة من الشباب االمريكيني ، يوجرسي االمريكيةبوالية ن

يف  (73، صفحة 1987)علي،  ( (ArabianMissionالعربية"  نصرييةاملتحمسني على أتسيس منظمة تسمى "االرسالية الت
وثالثة من مساعديه هم جيمس ، (47)شريف س.، صفحة  E-Lansing))النسنك  املر واليت قادها الدكتور، 1889عام 

 Samuel Marinues) (neil, 1982, p. 368)وصموئيل زومير  (2018)ابراهيم،  (James Cantine) كانتني
Zwemer)  وفيليب فليبسPhilip Phelps))  صاغوا من خالهلا اهداف االرسالية ووضع اليات عمل هلا ومصادر التمويل

 .(5)بسام، صفحة املسيحية إىل  واجلزيرة العربية والعراقالعريب اخلليج منطقة حتويل أهدافها  وتشكيل فرق عمل وكانت
قنصل هلا يف أول  حني قررت تعيني، 1889 عامابلعراق منذ  ملحوظاً  اً اهتماماألمريكية  ابدت حكومة الوالايت املتحدة

اابن ، (33، صفحة 1945-1939)الدوري ا.، العالقات العراقية االمريكية ( John Henryد جون هنري )والية بغدا
يف العراق  يف بغداد تتوىل االشراف على الرعااي االمريكيني كومة الربيطانيةكانت احلأن   بعد، وجودها حتت السيطرة العثمانية

مركز هلا يف البصرة متخذة منها قاعدة لنشاطاهتا أول ، فتحت االرسالية التنصريية االمريكية 1891 عامويف ، بصورة غري رمسية
حنو امليدانني الطيب  متجهني، ل العراقمشاإىل  نو املنصر  وصل 1895 عامويف اواخر ، يف منطقة اخلليج العريب الثقافيةالتنصريية و 

األمريكية  وخالل السنوات االوىل من القرن العشرين حققت االرسالية، والتعليمي كوسيلتني مهمتني من وسائل التقرب من االهايل
 (338، صفحة 1949)ايس،  (John Van Ess)بعد وصول جون فان ايس  السيمايف نشاطها التنصريي  ملحوظاً  توسعاً 
 .(1)العالف، موقع العراق يف االسرتاتيجية االمريكية املعاصرة، صفحة  1902 عامالبصرة إىل 

لك اشار واىل ذ، والوالايت التابعة هلاساهم املنصرون االمريكيني وبشكل رئيسي يف تغلغل نفوذ بالدهم يف الدولة العثمانية 
وجدت يف االقطار األمريكية  نصريية"ان اجلمعيات الت: قالإذ  ؛Moonاستاذ العالقات الدولية يف جامعة كولومبيا الدكتور مون 

 .(Josef, 1961, p. 41) بناء االمرباطورية "أجل  اخلارجية من
االدمريال االمريكي جسرت  ، ارسلت احلكومة االمريكيةإذ ، ائل القرن العشريناالهتمام االمريكي يف العراق منذ او ازداد 

 1908يف عام  (96، صفحة 1973، 1)االصول التارخيية للنفط العراقي مج  ( (Colpy Mitchel chesterكوليب 
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املسؤولني العثمانيني للحصول على االسبقية يف نفط املوصل مع فاوضات من قبل جمموعة من املستثمرين االمريكيني ليقود امل موفداً 
-110، الصفحات 2013)طقوش، اتريخ العثمانيني من قيام الدولة اىل االنقالب على اخلالفة،  (Istanbul)يف استانبول 

كيلومرت على جانيب سكة احلديد   20بحث عن النفط يف العراق مسافة كوليب امتياز الجسرت  منح ، 1910اذار  9ويف  (111
 وعلى الرغم من بعض الدعم الذي وفرته اخلارجية (16، صفحة 1983-1982)عيساوي،  كركوك واملوصلبني  ها ؤ املقرتح انشا
)حبري،  اجناز سكة حديد بغدادأجل  ادرا على جتاوز املصاحل الربيطانية منفان االدمريال كوليب مل يكن ق، إلجناز املشروعاألمريكية 

 .(72-69، الصفحات 1967
)حسني، مشكلة املوصل دراسة يف الدبلوماسية  Sykes-Picot Agreement))مبوجب اتفاقية سايكس بيكو و 

 تقامست كل من بريطانيا وفرنسا، 1916اليت وقعت عام  (23-7، الصفحات 1955راقية االنكليزية الرتكية ويف الراي العام، الع
ألنه األمريكية  وقد اغضب ذلك االتفاق احلكومة، حصلت الدولتان مبوجب ذلك على حصة من نفط العراقإذ  العربيةاألراضي 

 وكان حجة بريطانيا وفرنسا هي عدم مشاركة احلكومة، حصول نزاع بينهماإىل  املنطقة مما ادىاستثىن مواطنيها من االمتيازات يف 
مع احللفاء ضد احملور اليت متثل الدولة العثمانية حمور ، واهنا دخلت احلرب فيما بعديف احلرب معهما ضد الدولة العثمانية األمريكية 
 .(25-24، الصفحات 1980احلمود، ) اساس فيها
 الرئيس االمريكي ودرو ولسنأن  هذا مع، من سياسة بريطانيا يف العراقاألمريكية  امتعضت الوالايت املتحدة 

Woodrow Wilson)( )1913-1921) بشروطه االربعة عشر بوجوب ترك حق تقرير املصري للبلدان  انذاك قد صرح
بصورة رمسية واجتمع جملس احللفاء فوزعت املستعمرات االملانية  األممشكلت عصبة ت 1919حزيران  28املتخلفة ويف 

اجنز الرئيس االمريكي ولسن وضع النصوص النهائية لصالحية أن  واملمتلكات العثمانية )سوراي وفلسطني واالردن والعراق( وبعد
عادت أن  وبعد، شرتاك يف مهمة هذه اللجنة بطرق خمتلفةاخذت بريطانيا تتنصل من اال، سورايإىل  جلنة االستفتاء املقرر ارساهلا

ال أن  ينبغي، سوراي والعراقإىل  مهما كانت االدارة االجنبية اليت يؤتى هباأنه ): ابريس وقدمت تقريرها الذي جاء فيهإىل  اللجنة
شاعرة شعورا  األممية من قبل عصبة بل عدها دولة وص، أتيت ابدا بعدها دولة مستعمرة ابملعىن القدمي ملفهوم كلمة االستعمار

 .(14، صفحة 2010)اهلرمزي،  خالصا ابن وديعتها املقدسة تفرض عليها طلب خري الشعبيني السوري والعراقي ورقيهما(
لكن بريطانيا رفضت ذلك مما ، العريباخلليج العراق و من بريطانيا بضرورة اشراكها بنفط ، طالبت الوالايت املتحدةلذا  

ارسال إىل  (Academic American Encyclopedia, 1981, pp. 166-167) ولسن دفع الرئيس االمريكي
تعمار اصبح موضة انكم تريدون ممارسة نوع من االس ": نددت فيها سياسة بريطانيا واهم ما جاء فيهااحلكومة الربيطانية إىل  برقية
، انصب االهتمام االمريكي للعراق يف املدة اليت تلت انتهاء احلرب العاملية االوىللذلك  (107، صفحة 2007)هايس،  "قدمية
اكتشافه يف شرق تكساس  وذلك قبل، يف النفط انتاجا واحتياطااحلاصل نقص السيما ال، اجلانب االقتصادي وحتديداً النفطيعلى 

-27، الصفحات 2006)واتس، ( the American Congressاالمريكي ) طرح على الكونغرس ، ولويزايان وكاليفورنيا
 الشركاتومساعدة ، خارجية أخرىعاجلة ذلك النقص عرب تقييد تصدير النفط اخلام والسيطرة على مصادر مل اً اقرتاح (28

  .يف بلوغ هذا اهلدفاألمريكية 
شركة تكساس ، Socony Facumشركات نفطية مكونة من )سكوين فاكوم  وعلى اثر ذلك تشكلت جمموعة

Texas ،شركة Gulf ، شركة مكسيكانMixican ، شركة سنكلريSinclair  شركة ستاندرد اويل نيوجرسيStandrd 
Oil Of New Jersey  وشركة اتالنتكAtlantic )  مع املستشار انذاك تلك الشركات  مدراءعقد اجتماع بني إذ

يف استثمار األمريكية  على اساس مبدأ املشاركة، للبحث يف سبل تفعيل عمل هذه الشركاتاألمريكية  التجاري يف وزارة اخلارجية
 .(20-19الصفحات  ،1995)شريف ا.، ليج العريب حقول نفط العراق واخل
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العراق للبحث والتحري عن إىل  من اجليولوجيني بعثةإبرسال  األمريكية (soconyوين )كثر ذلك قامت شركة سأعلى 
 احلكومة مطالبةاألمريكية إىل  مما دفع ابلشركات، بريطانيا رفضتأن إال ، فاحتة بريطانيا ابملوضوعمل، 1919النفط يف اب 

سياسة واعتماد ، يف العراقابلعمل األمريكية  افساح اجملال للشركاتأجل  من بريطانيامر للضغط على للتدخل يف االاألمريكية 
 يكون االستثمار يف العراق مفتوحا لكل الشركات اليت هتتم ابمتيازات النفط(أن  )اي (open Door Polcyالباب املفتوح )

، صفحة 1973)الالمي،  (2006املتحدة االمريكية دراسة يف التاريخ والسياسة والنفط والتعليم، )العالف، العراق والوالايت 
ولة املسلوخة عن الداألراضي  يفها احلفاظ على حقوق (6)الشرقاوي، صفحة األمريكية  هتدف من وجهة نظر احلكومة (63

 .العثمانية واملوضوعة حتت االنتداب
 وذلك (40)العكيدي ب.، صفحة  ما قبل احلربأوضاع  إىل على رفض العودةاألمريكية  وزارة اخلارجيةأصرت  وقد 

 .(40-39)العكيدي ب.، الصفحات  خيتلف متاما عما كان عليه قبل عشرة اعوام 1920الشرق االوسط عام ألن 
 رأت بريطانيا، 1922عام  (28، صفحة 2014)عباس، ( Lausanne conference)وبعد انعقاد مؤمتر لوزان 

)حسني،  يف املوصل لعثمانيةالدولة ايف مواجهة ادعاءات لتحصل على أتييدها األمريكية  من االفضل هلا اشراك الشركاتأنه 
فدخلت  (13، صفحة 1973)العقاد،  ملموساً  الربيطانية حتسناً األمريكية  على اثر ذلك شهدت العالقات (40صفحة ص

 Turkish Oilكات اليت تؤلف شركة النفط الرتكية والربيطانية يف مفاوضات مع جمموعة الشر األمريكية  الشركات
Company  ،حزيران  20متخضت املفاوضات عن عقد اتفاقية يف  (27-26، الصفحات 1980-1979)خليل

إال  يعرتف بشركة النفط الرتكية ال: اباليتالربيطانية املتعلقة مبوضوع نفط العراق وتتلخص األمريكية  واخلاصة ابملصاحل، 1922
شركة امريكية حسنة السمعة ومستعدة وراغبة يف أي  ال متنع، بعد تقرير يصدر من جهة حمايدة تؤيد كون الشركة معرتف هبا قانونيا

)سليمان، نفط العراق دراسة سياسية  ابستمرار على علم أبي اتفاقية او تفاهم جديداألمريكية  ابقاء وزارة اخلارجية، االشرتاك
  .(91-90، الصفحات 1958واقتصادية، 

 الشركات مبنحانتهت ، 1926حىت عام وبعد مفاوضات سرية دامت بني احلكومتني الربيطانية واالمريكية امتدت 
من حقوق  (3، صفحة 1984، 1962-1930العراقية االمريكية )املبارك، العالقات % 75، 23حصة قدرها األمريكية 

اليت دارت  زماتجولة مهمة يف واحدة من اهم االاألمريكية  كسبت الوالايت املتحدةأن   وكان من نتيجة ذلك، استثمار النفط
من  (91-90)سليمان، الصفحات  خرىعلى حصة مساوية للشركات الدولية األاألمريكية  حصلت الشركاتإذ ، على النفط
 .(54، صفحة 2005)النصراوي،  االمر الذي اوجد هلا موطئ قدم يف العراق، االمتيازات
شافات النفطية االكت وعلى اثر، والربيطانيةاألمريكية  وعقب االتفاقية اليت وقعت بني شركة النفط الرتكية واحلكومتني 

)املبارك، صفحة  1928األول  عقدت جمموعة الشركات املكونة لشركة النفط الرتكية اجتماعا يف كانون، الضخمة يف كركوك
العربية اليت  عليها ابخلط االمحر حدود تركيا والدول  خارطة ملنطقة الشرق االوسط مؤشراً  ةالفرنسي كومةفيه احل تعرض (153

بعدم القيام بنشاط انفرادي ضمن احلدود املؤشرة ابخلط األمريكية  وطالبوا الوالايت املتحدة، كانت والايت اتبعة للدولة العثمانية
على كل األمريكية  عن طريق شركة النفط الرتكية فوافقت الوالايت املتحدةإال  (24-23، الصفحات 2013)الغريري،  االمحر

)وهي املنطقة  (TheRedline Agreementومت التوقيع مع الشركات على مامسي )ابتفاقية اخلط االمحر( )، الشروط
أمريكا  ن واضح عن عدم اعرتافاالسيوية التابعة للدولة العثمانية وهي اعالاألراضي  احملددة خبط امحر على اخلريطة ومتتد حول

 .ابالتفاقية اليت استبعدت الشركات النفطية االمريكية
-106، الصفحات 1982)وهيم،  ومت اتسيس كارتل ميارس نشاطه داخل املنطقة احملددة خبط امحر على اخلارطة(

للحصول على األمريكية  سعت الشركاتإذ ، ء الصراع الربيطاين االمريكي على النفطاهناإىل  مل تؤد هذه االتفاقيةإال أن  (107
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)سليمان، تضع هلا موطئ قدم يف شركة نفط املوصل أن  ارادتإذ ، من القرن العشرينامتيازات نفطية منذ مطلع الثالثينات 
حاولت التقرب من اجلانب االمريكي ألهنا كانت تدرك جيدا ا كم ( (Mosul Petroleum Co Ltd(115صفحة 

 .(82، صفحة 1995)مراد،  حكومة الوالايت املتحدةتمتع هبا تاالمكانيات املالية الكبرية اليت 
 منه ملا كان ل، اسية مع العراقتطوير عالقاهتا الدبلومأجل  من حثيثاً األمريكية  سعت الوالايت املتحدةمن جانب اخر 

 رغبت واشنطن برفع درجة متثيلها الدبلوماسي يف بغداد من مستوى مفوضيةاألمريكية إذ  اسرتاتيجية يف نظر خمططي السياسةأمهية 
كون يأن  مل تسمح املعاهدةإذ ، 1930لكن هذه الرغبة اصطدمت بقيود املعاهدة العراقية الربيطانية لعام ، مستوى سفارةإىل 

متثيل دبلوماسي مع أي  يقيمأن  هناك متثيل دبلوماسي غري بريطاين مبستوى سفارة يف العراق ويف الوقت نفسه ال يسمح للعراق
 .على مستوى سفارة اوان كانت بريطاني، أخرىدولة 

ق اخلارجية مبوجب الوالايت املتحدة استياءها الشديد هلذه اهليمنة الربيطانية املفروضة على سياسة العراأبدت  لذلك 
)شذر، العراق وامريكا  (James Moose)جيمس موز األمريكية إىل  عن هذا االستياء وجهت وزارة اخلارجية املعاهدة وتعبرياً 

قات ر العاليمن بنود حتول دون امكانية تطو  1930انتقاد ملا جاء يف معاهدة  (102، صفحة 1998، 1945-1958
ابإلعالن عن رغبتها يف رفع درجة ، جيمس موزيقوم ممثلها يف بغداد أن  ايضااألمريكية  الدبلوماسية مع العراق وارأتت احلكومة

، اعربت بريطانيا عن ترحيبها مبسعى الوالايت املتحدة لرفع متثيلها الدبلوماسي مع العراقو مستوى سفارة األمريكية إىل  املفوضية
-1945)شذر، العالقات العراقية االمريكية ليس هناك مانع لديها حيول دون حتقيق هذه الرغبةأنه  قت ذاتهوهي ترى يف الو 

 .(113، صفحة 2017، 1985
معاهدات  تنظيم شؤوهنا يف اطاراألمريكية  تطلب جممل هذه التطورات يف العالقات القائمة بني العراق والوالايت املتحدة

على  وبناءً  (53-52)الدوري ا.، الصفحات صاألمريكية  يف طبيعة العالقات العراقية نوعياً  واتفاقيات ثنائية تعد حبد ذاهتا حتوالً 
، رادت بريطانيا من خالهلاأهدة جرت مفاوضات بني احلكومتني الربيطانية واالمريكية خبصوص اعداد الئحة متهيدية ملعا، ذلك

األمريكية  فيما ارادت واشنطن وسيلة العرتاف قطعي حبقوق احلكومة، انتزاع اعرتاف واشنطن ابالنتداب الربيطاين على العراق
يكية األمر  لوالايت املتحدةعرتفت اا، يف لندن 1930كانون الثاين  9 يفمت التوقيع على املعاهدة ، وأخريا ورعاايها يف العراق

 .(350-349، الصفحات 1988)لونكريك،  رمسياً حبكومة العراق 
 Francisيف رده على املعتمد السامي الربيطاين السري فرنسيس هنري مهفريزبن احلسني االمر الذي قيمه امللك فيصل 

Henry Humphries)) :" له قيمة عظيمة يف نظران والشك اننا  لعراقاباألمريكية  اعرتاف حكومة الوالايت املتحدةأن
)احلسين، اتريخ  "مة حضرة صاحب اجلاللة الربيطانيةاملساعي الطيبة اليت بذلتها حكو إىل  مدينون يف ادراكنا هذه النتيجة احلسنة

عدت العراق جزءًا من منظومة األمريكية  الوالايت املتحدةأن  .وبذلك جند(165، صفحة 2008، 3-1العراق احلديث مج 
 : Dwight David Eisenhowerوهذا ما يفسر مقولة الرئيس االمريكي دوايت ديفيد ايزهناور، املصاحل االسرتاتيجية

 .(16، صفحة 2011-2010)واخرون،  العراق حصن االستقرار والسالم يف املنطقة ".أن  "
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 يف دخول العراق العصبةاألمريكية  دور الوالايت املتحدة: املبحث الثالث

طرأ على إذ ، من الوسائل اليت اعتمدهتا الوالايت لتأكيد تواجدها يف العراق هو اجلانب الثقايف السيما التعليمي منه
بوابة دخول  دألنه يع، خرىاذا ما قورن ابمليادين األ اً كبري   اً مللكي تطور العالقات الثقافية بني العراق والوالايت املتحدة يف العهد ا

ذلك أجل  ومن، ويف بداية االمر كان يتم مبوافقة بريطانيا وعلمها ابعتبارها كانت الدولة املنتدبة على العراق األممالعراق لعصبة 
، 1985)الزبيدي م.، يف عهد وزيرها عباس مهدي البغدادي  (55-54الصفحات  )الدوري ا.، وضعت وزارة املعارف

ن التعليم واوصت ضرورة اعتماد النهج ألتحسني ش، جلنة من اخلرباء 1930تشرين الثاين  30يف  (49-48الصفحات 
يشهد بتحسن االحوال ، األممكسب طرف مؤثر يف عصبة ل طانيةخطة بريهو  هذا االمرأن  االمريكي يف التعليم ويبدو

اصبح هلا حصة أن  استغالله بعدأمريكا  توهذا االمر اراد، يف العراق عند رفع التقرير الدوري اخلاص ابلعراقوالثقافية االجتماعية 
ألنه وسيلة فاعلة يف خلق اجتاه من ، عليموسيلة الت السيماوابلتايل استغالل مجيع الوسائل بغية ضمان مصاحلها و ، يف نفط العراق

 .(280، صفحة 1982، 1932-1869)امحد ا.، تطور التعليم الوطين يف العراق  النخب املتعلمة متيل للوالايت املتحدة االمريكية
لى لذلك استقر االمر ع، األممنوري السعيد التعليم يف ادخال العراق كعضو يف عصبة  يف مقدمتهماستغل السياسيون و 

مدير معهد  DR.Paul) Monroe ) (Maraquis, 1941, p. 1572)استقدام جلنة برائسة الربوفيسور بول مونرو
وزير إىل  وبعث (14حة ، صف2011)احلسن،  العراق زايرةعلى  وافقالذي الرتبية الدويل جبامعة كولومبيا يف مدينة نيويورك 

( P.Monrroeبول مونرو ): وكانت مؤلفة من 1932بكتاب خيربه بوصول اللجنة يف اوائل شباط ، السابق الذكراملعارف 
 Edger Wallaceادكار والس انيت)، ( عضوا William Chandler Baglyابكلي ) وليم جاندلر، رئيسا

Kinghtعضوا ) ،(جانيت مونروJanet Monroeال )سكرترية. 
العراق مع اللجنة بعد إىل  الذي عاد (313)امحد ا.، صفحة  حممد فاضل اجلمايلاملفتش العام ورافق اللجنة رمسيا 

 ( يف جامعة كولومبيا يف السنة ذاهتا.Teachers Collegeحصوله على الدكتوراه يف الرتبية من كلية املعلمني )
 : لجنة عملها ابن قدمت مقرتحات عديدة لرفع مستوى التعليم وحل مشاكله ومن ذلكبدأت ال 

اجياد نوع من املدارس اليت تسمى مبدارس التعليم ابلعمل وذلك ملعاجلة ، معاجلة مشكلة الرسوب، املعلمنيأوضاع  حتسني
، الصفحات 1992)العارف،  لعلوم واجلغرافيةاوصت اللجنة بوجوب العناية اب، مشكلة املنهج املتشابه يف كل املدارس العراقية

130-131).  
)د.ك.و،الوحدة  كان من اسباب استقدام جلنة مونرو هو رغبة احلكومة العراقية بتسجيل تطور كبري يف ميدان التعليم

ففي التقرير الذي قدمته  (37، صفحة 509ئقية،ملفات وزارة املستعمرات الربيطانية ،تسلسل الواثئقية ،م.ب.م،الوحدة الواث
 خالل فرتة االنتداب الربيطاين جوهرايً  سجل تقدماً أنه  على اساس، عن حتسن مستوى التعليم يف العراق األممعصبة إىل  اللجنة

 .(333)امحد ا.، صفحة 
نيسان  15-9يف بغداد بني األول  يف قيام احلكومة العراقية بعقد مؤمترها الرتبوي، لقد متثل االجتاه االمريكي يف التعليم

 9افتتح املؤمتر يف ، ابملائة من العاملني يف ميدان الرتبية والتعليم يف العراق 70برعاية امللك فيصل وقد حضر املؤمتر حوايل  1932
يف رسم منهج قومي للوضع التعليمي يف األمريكية  خذ بتوصيات جلنة مونروك فيصل الذي اكد على ضرورة األمن قبل املل، نيسان
إذ  كان حتسني واصالح النظام التعليمي يف العراق من اهم اولوايت القيادة الفيصلية  وبذلك (334)امحد ا.، صفحة  البالد

 ى النهوض ابلتعليم كعالج ملختلف املشاكل االجتماعية واالقتصادية يف البالد.انصب الرتكيز عل
يف انشاء عدد من املؤسسات التعليمية يف األمريكية  لقد كان من نتائج التوجه االمريكي افساح اجملال للبعثات التنصريية

، صفحة 2013)الزبيدي ح.،  عبد احلسني اجلليب يف عهد الوزيرفتح مدرسة اثنوية يف بغداد ابسم )كلية بغداد( ها ومن، العراق
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حد اساتذة جامعة أ( Admund Walshقيام االب ادموند ولش )إىل  وترجع بداايت الدعوة لتأسيس هذه املدرسة (373
)اتريخ التعليم يف العراق يف عهد  كاثوليكيةبزايرة العراق وذلك لغرض دراسة احوال التعليم يف املدارس الاألمريكية  جورج اتون

 (340)امحد ا.، صفحة  ونتيجة هلذه الزايرة فقد شكل رؤساء مثانية كليات وجامعات (9، صفحة 2000االنتداب الربيطاين، 
ضمت اربع صفوف اخلامس ، عية لشأشراف على النشاط التعليمي االمريكي يف العراقمجاألمريكية  يسوعية يف الوالايت املتحدة

 .(341-340)امحد ا.، الصفحات  والسادس االبتدائيني واالول والثاين الثانويني
( George Clausاخلبري جورج كلوس ) العراق منهمإىل  تتابع بعد ذلك وصول عدد من اخلرباء االمريكيني الرتبويني 

فاقرتحت وزارة االشغال  (33)شذر، صفحة  لوضع برامج للمدارس املهنية 1932متوز  23بغداد يف إىل  الذي وصل
وتطويرها لتكون حمققة تستقدم خبريا اجنبيًا الدارة شؤون مدرسة اهلندسة هبدف "اصالحها أن  واملواصالت على جملس الوزراء
 .(1، صفحة 1924)د.ك.و،الوحدة الواثئقية ، م.ب.م،مقررات جملس الوزراء، مقررات شهر كانون اول  للرغائب والغاايت املبتغاة منها

يرأس أن  على، س الصناعيةعلى جملس الوزراء أتليف جلنة إلصالح املدار  1932ايلول  7كما اقرتحت وزارة املعارف يف 
وقد وافق جملس ، يف بريوتاألمريكية  ( رئيس قسم الكيمياء يف اجلامعةHarold Kloseهذه اللجنة الدكتور هارولد كلوز )

وصل الدكتور كلوز للعراق واشرتك يف االجتماعات اليت عقدت يف ديوان وزارة املعارف وذلك ، من الشهر نفسهالوزراء على ذلك 
)امحد ا.،  كان الغاية منه رفع مستوى هذا النوع من التعليم  مفصالً  وقد وضع تقريراً ، اقع التعليم الصناعي يف العراقملناقشة و 
 .(342صفحة 

ا ومم، عليهالفتح مدرسة للبنني يف بغداد ومتت املوافقة  ( طلباً Clavins Staudtكما قدم الدكتور كالفن ستاوت )
منهم حسن جواد ويوسف زينل وداؤد قصري األمريكية  ساعد على التطور العلمي يف العراق هو عودة عدد من خرجيي اجلامعات

ضوء خريج جامعة كوملبيا ومدير دار املعلمني وتوجيه املعارف على  (2013)اجلابري، وميت عقراوي ، املدرسني يف املدارس الثانوية
شاهدوا أن  هو اصالح العملية التعليمية بعداألمريكية  وكانت مهمة هؤالء العائدين من اجلامعات، اخلربات التعليمية االمريكية

 .(155-154، الصفحات 2009)جوده،  اخلربات يف الوالايت املتحدة االمريكية
ابلغ االثر على موافقة جملس العصبة على قبول العراق   اخلاصة بتطوير التعليماألمريكية  اللجان كان للتقارير اليت ارسلتهاو 
، مفوضية هلا يف بغداداألمريكية  انشأت احلكومة، 1932األول  تشرين 3يف  األمموبعد دخول العراق عصبة ، فيها اً كعضو 

( ومل مير سوى بضعة اشهر Legationماسية مبستوى مفوضية )بعثة دبلو األمريكية إىل  وعلى هذا االساس مت حتويل القنصلية
 Paul (50)العكيدي ب.، صفحة  عينت واشنطن الدبلوماسي القدير انبنشو، األممعلى قبول العراق يف عصبة 

Knabenshue) )  ًال سيما وان، ات العراقية االمريكيةمبثابة حتول نوعي يف العالقذلك كان و ، لدى العراق مفوضاً  وزيرا 
نوري السعيد الذي وصف انبنشو عالقته به يف  ومنهم، مع ابرز الساسة العراقيني ت له عالقات واسعةصبحأالدبلوماسي النشط 
 : خارجية بالده هبذا االسلوبإىل  اليت بعثها، احد تقاريره السرية

. أخرىشخصية رمسية عراقية أي  وعلى نطاق واسع من، وري ابشاانين وحلسن احلظ امتتع بصداقة شخصية متينة مع ن"
ويف الصيف املاضي علمته السباحة. انين اشعر حبرية ، املفوضية للعب التنسإىل  اننا نتبادل الضيافة والزايرات على الدوام وهو أييت

 .(44-43لصفحات )الدوري ا.، ا "يف الكالم معه مباشرة وبصراحة
تطورات سياسية واقتصادية واجتماعية ، وما بعدها األممعصبة إىل  لقد شهدت احلقبة التارخيية اليت اعقبت انضمام العراق

فقد ، تركت اثرها الواضح على مستوى التعليم فقد شهدت انعطافه جديدة يف اتريخ التعليم ونقطة حتول ملموسة يف مسريته
وذلك من خالل دورها الواضح والكبري ، املتحدة األمممسامهة فعالة يف ادخال العراق عصبة األمريكية  حدةسامهت الوالايت املت
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الدور الرائد والبارز يف دخول العراق عصبة األمريكية  وبذلك يكون للوالايت املتحدة، يف النهوض بواقع العملية الرتبوية يف العراق
 .األمم

مثاين  1933-1932العام الدراسي  خالل عراقيف الاألمريكية  اقية بلغ عدد املدارسومبوجب االحصاءات الرمسية العر 
وكانت اثنتان تقع ، طالبا 750وبلغ جمموع عدد التالميذ يف هذه املدارس ، ثالث منها للبنات، مدارس ابتدائية ومتوسطة واثنوية

املكانة االوىل من حيث عدد األمريكية  يدة احتلت اجلامعاتويف املرحلة اجلد، وواحدة يف املوصل، واثنتان يف البصرة، يف بغداد
( منهم 102)، وطالبة عراقية يف اجلامعات االمريكية طالباً  121درس ، الطالب العراقيني الذين انتموا اليها ففي سنوات االنتداب

 (48-47)الدوري ا.، الصفحات  مريكية( يف اجلامعات املوجودة داخل الوالايت املتحدة اال19و)، يف بريوتاألمريكية  يف اجلامعة
ونزهت غنام متخرجة من ، متخرجات من مدرسة االمريكان يف بريوت، وزكية قصري، بينهم اربع طالبات وهن )مائدة احليدري

)جراين،  دراسة العلوم يف جامعة بريوت(وقمر مظفر متخرجة من مدرسة الراهبات يف بغداد وقد ارسلن ل، مدرسة اهلية يف بريوت
يدرسون يف الوالايت ، وطالبة ( طالباً 54)إىل  املتحدة األممارتفع هذا العدد بعد دخول العراق عصبة ، (953، صفحة 2005

 املتحدة االمريكية.
 (56، صفحة 2013)زكي،  املتحدة االمريكيةالوالايت إىل  جدول احصائي لطلبة البعثات العراقيةادانه 

 عدد الطالب  السنوات
1925-1926 5 
1926-1927 4 
1927-1928 3 
1928-1929 3 
1929-1930 1 
1930-1931 4 
1931-1932 5 
1932-1933 19 

واالطالع على مستوى التطور األمريكية  الوالايت املتحدة إىل وكان نتيجة االنفتاح على العامل اخلارجي وارسال البعثات
املرأة كلما ازدادت أن  مؤكدا على، حترير املرأة وتعليمها وتثقيفهاإىل ، فقد دعا امللك فيصل االول، الذي شهده التعليم النسوي

إىل  االهتمام يف تعليم الفتيات وارسال البعض هلذا مت، ستؤثر أتثريًا مباشرًا يف اجملتمع من خالل اعداد جياًل واعياً ، علمًا وثقافة
)د.ك.و،الوحدة الواثئقية  وازدادت اعداد مدارس البنات، (45-44، الصفحات 2010)اجلنايب،  الدراسة خارج العراق

، 1989)احلمداين،  للتفاصيل ينظر، املتوسطة والثانوية ويف اجلامعات العراقية (1،مقررات جملس الوزراء ،تسلسل بال، صفحة 
. وذلك بفضل السياسة التعليمية اليت انتهجتها احلكومات العراقية وزايدة التخصيصات املالية يف ميزانية الدولة لوزارة (80صفحة 
 املعارف.
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 : اخلامتة

عن طريق السيطرة على ، هلا سعت جاهدة ومنذ تغلغلها يف العراق جلعله اتبعاً األمريكية  الوالايت املتحدةأن  يتبني لنا
يكون هلا نصيب يف نفط أن  االمكانيات االقتصادية هلذا البلد وتسخري هذه االمكانيات خلدمة اغراضها التوسعية ألهنا ارادت

 عدة سيما التعليم.وقد اتضحت هذه املصاحل يف ميادين ، العراق
واليت  ، وىلاحلرب العاملية اال تلتوهكذا استطاع االمريكيون انشاء مصاحل اقتصادية وجتارية هلم يف العراق خالل الفرتة اليت 

األمريكية  وكيف استطاعت الوالايت املتحدة، كانت مليئة ابلصراعات الدولية والتنافسات يف منطقة اخلليج العريب سيما العراق
  .ظهور كقوة جديدة يف العاملمن ال
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  خنمن.
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  ومذكراته. )بال اتريخ(. األممقرار جملس عصبة 
  . )بال اتريخ(.األممومذكراته بشان دخول العراق عصبة  األممقرار جملس عصبة 
  يخ(.. )بال اتر األممومذكراته بشان دخول العراق عصبة  األممقرار جملس عصبة 
(. 1932. )1932كانون الثاين   28يف اجتماعه املنعقد يف  األممومذكراته بشان دخول العراق عصبة  األممقرار جملس عصبة 

  بغداد: مطبعة احلكومة. 
  . بغداد: شركة الطبع والنشر االهلية.1914(. سكة حديد بغداد برلني بغداد حىت عام 1967لؤي حبري. )

  . جامعة القادسية كلية الرتبية.1939رسالة ماجستري -1932 األمم(. تركيا وعصبة 2014لينا نشات علي عباس. )
  . لندن: دار احلكمة.1958-1921(. ازدهار العراق حتت احلكم امللكي 2013مامون امني زكي. )

  (. العراقيون املنفيون إىل جزيرة هنجام. بغداد: دار احلرية.1985حممد حسني الزبيدي. )
  . عمان: دار ايفا.1953-1914(. العالقات العراقية السعودية مابني 2013امحد محدان. ) حممد سعيد

  النفائس. (. بريوت: دار 3(. اتريخ العثمانيني من قيام الدولة إىل االنقالب على اخلالفة )اجمللد ط2013حممد سهيل طقوش. )
  وت: دار النفائس.(. اتريخ العرا ق احلديث واملعاصر. بري 2015حممد سهيل طقوش. )

  حممود الشرقاوي. )بال اتريخ(. أمريكا وبرتول الشرق االوسط. القاهرة.
. 1938-1929(. السري مهفريز واثره يف السياسة العراقية 2002معهد القائد املؤسس للدراسات القومية واالشرتاكية العليا. )

  بغداد. 
  ر العربية للموسوعات.(. مذكرات رستم حيدر. بريوت: الدا1988جندة فتحي. )

  نسيم سوسه. )بال اتريخ(.

  نسيم سوسه. )بال اتريخ(.
  والعراق. بغداد: دار الطباعة احلديثة. األممنسيم سوسه. )بال اتريخ(. عصبة 

  . جامعة بغداد.1952-1925(. التاريخ السياسي المتيازات النفط يف العراق 1980-1979نوري عبد احلميد خليل. )
 
 

 


