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 م(9191-9191) الموظفون البريطانيون في العراق خالل فترتي االحتالل واالنتداب
 م. اناس حمزة الجيالوي

 كمية التربية االساسية/ جامعة بابل
 المقدمة 

 عديدة منيا:  ألسبابانيون كثيرا في كيفية السيطرة عميو كان العراق من االقطار العربية التي انشغل الساسة البريط
أواًل: اسباب استراتيجية قائمة عمى اساس ربط السواحل الشرقية لمبحر المتوسط بمدخل الخميج العربي وصوال الى 

 المستعمرات البريطانية في اليند )درة التاج البريطاني(. 
يطانية في امكانيات البمد االقتصادية من خامات ومواد اولية كانت المصانع ثانيًا: اسباب اقتصادية، متمثمة بالمطامع البر 

التجار  فاستغمتالبريطانية بحاجة ماسة ليا في اعقاب الثورة الصناعية، وقد استغمت بريطانيا كل السبل لتمييد الطريق 
مفصمة ودقيقة عن العراق واضعين بذلك اولى والبحارة والدبموماسيون والقناصل والسياح والخبراء المذين كانوا يكتبون تقارير 

 اسس وقواعد االحتالل. 
م( لتضع مخططات ممثميتيا في المنطقة 9191-9191انتيزت بريطانيا فرصة اندالع الحرب العالمية االولى )

ونياية الحكم  موضع التنفيذ، وتياجم قواتيا العراق من منطقة الخميج العربي وتحتمو، ومن ىنا تبدأ فترة الحكم البريطاني
م( وىنا تكمن اىمية البحث وسبب اختياره في كونو يمثل مرحمة 9191-9351العثماني لمعراق الذي استمر اربعة قرون )

ميمة من تاريخ العراق الحديث ويكشف طبيعة االستعمار الجديد وما اتسم بو من سيطرة عسكرية واستغالل اقتصادي 
 راقي ليذا الوجود االجنبي المتمثل بالموظفين البريطانيين من جية اخرى. لمقطر العراقي من جية ورفض الشعب الع

من جانب اخر فقد عممت بريطانيا طيمة فترة وجودىا في العراق عمى استغالل كل امكانيات القطر االقتصادية من 
ا يتمتعون بيا وىي احدى وسائل خالل االعداد الكبيرة لموظفييا في العراق والرواتب العالية واالمتيازات الكثيرة التي كانو 

 الشعوب ونيب خيراتيا.  باستغاللالدول االستعمارية 
 

 اطار البحث وتحميل المصادر 
تألف البحث من اربعة مباحث ومقدمة وخاتمة، تكون المبحث االول من فقرتين، االولى تناول االىتمام البريطاني 

ابع عشر، ثم صراع الدول االوربية من اجل الوصول الى المنطقة، اما ومنطقة الخميج العربي منذ اواخر القرن الس قبالعرا
 الفقرة الثانية فقد تطرق الى االحتالل البريطاني لمعراق خالل سنوات الحرب العالمية االولى وسير العمميات العسكرية. 

م( واجراءات 9191-9191تناول المبحث الثاني الموظفون البريطانيون في العراق خالل فترة االحتالل العسكري )
الحكومة البريطانية لوضع اسس )إدارة القطر المحتل( من خالل اصدار مجموعة من االوامر العسكرية وتعيين موظفين 
بريطانيين حكاما عسكريين وموظفين إداري ين في مختمف انحاء البالد والمباشرة بتشكيل العديد من المؤسسات اإلدارية 

 اشراف البريطانيين والينود.  واالقتصادية والعسكرية تحت
وناقش المبحث الثالث االمتيازات التي حصل عمييا الموظفون البريطانيون من خالل المعاىدات العراقية البريطانية 

م( كما تابع الفصل ايضا التطورات السياسية في العراق بقدر تعمقيا وصمتيا بموضوع الموظفون 9151-9111منذ عام )
 راق. البريطانيون في الع

الرابع الى الموقف العراقي من وجود الموظفين البريطانيين ويقصد بو موقف )الممك فيصل  بينما تطرق المبحث
االول( والحكومات العراقية المتعاقبة والمجمس التأسيسي واالحزاب الوطنية والرأي العام من وجود الموظفين واالمتيازات 

 التي كانوا يتمتعون بيا. 
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 تحميل المصادر 
اعتمد البحث عمى عدد متواضع من الكتب العربية والمعربة، يأتي في مقدمتيا كتب الموظفين البريطانيين انفسيم، 
حيث سجمت ىذه المؤلفات معمومات دقيقة ومفصمة عن الموظفين البريطانيين واعدادىم في العراق ومقدار الرواتب العالية 

فين وكيا الحاكم السياسي )ارنولد تالبوت ولسن( الذي ألف كتابا ترجم بجزئين التي كانوا يتقاضونيا، وفي مقدمة ىؤالء المؤل
 تحت عنوان )بالد ما بين النيرين بين والئين(. 

واستفاد البحث ايضا من كتاب سكرتيرة المندوب السامي )المس بيل( المعنون )فصول من تاريخ العراق القريب 
االساسية في متابعة شؤون الموظفين البريطانيين في العراق وخاصة م(، كما استند البحث عمى المراجع 9191-9191

كتاب )فيميب ويالرد ايرالند( المعنون )العراق دراسة في تطوره السياسي(، وكتاب )عبد المحسن السعدون( لمؤلفو )لطفي 
 م( لمؤلفو عماد الجواىري. 9151-9191جعفر فرج( وكتاب )تاريخ مشكمة االراضي في العراق 

اعتمد البحث عمى مؤلفات السيد )عبد الرزاق الحسني( وىي مؤلفات ال يستغني عنيا الباحث في تاريخ العراق كما 
 الحديث والمعاصر. 

من جانب اخر فقد اعتمد البحث عمى ممفات المركز الوطني لحفظ الوثائق وبخاصة ممفات البالط الممكي ومقررات 
ية، وممفات الموظفين البريطانيين، وبعض التقارير البريطانية المرفوعة الى مجمس الوزراء والتقارير المالية واالقتصاد

 م( وبعض الصحف العراقية. 9151-9111عصبة االمم خالل الفترة )
 المبحث االول 

 االحتالل البريطاني لمعراق
 الصراع االوربي والمشاريع البريطانية من اجل الوصول الى العراق: 

صة بريطانيا اىتماما" متميزا " بمنطقة الخميج العربي بصورة عامة والعراق بصورة خاصة أولت الدول األوربية وبخا
 ويعود تاريخ ذلك االىتمام الى أواخر القرن السادس عشر وأوائل القرن 

بفتح وكاالت ليا في الخميج العربي ومدينة البصرة، فقد أسست ليا  (9)السابع عشر حينما أخذت شركة اليند الشرقية
م( واستمرت وكالة البصرة 9175م( أصبحت دائمية عندما انتقمت الييا وكالة بندر عباس عام )9115ة مؤقتة عام )وكال

، التي أكدت في تقاريرىا (1)م( حينما أصبحت تعتبر مركز النشاط الرئيسي لنشاط شركة اليند الشرقية9111حتى عام )
 اتيجي بصفتو اقصر الطرق لالتصال باليند )درة التاج البريطاني(. الى الحكومة البريطانية بان العراق يتمتع بموقع استر 
، توالى (5)م( بدراسة مدى صالحية نيري دجمة والفرات لممالحة9151وعمى ىذا األساس قامت بريطانيا ومنذ عام )

ل سكة حديد وادي بعدىا ظيور المقترحات التي كان ىدفيا ربط السواحل الشرقية لمبحر المتوسط بمدخل الخميج العربي، مث
 . (1)الفرات

وخالل القرنين السابع عشر والثامن عشر بدأ صراع الدول األوربية حول مستقبل ممتمكات الدولة العثمانية التي 
والذي كان يعني  (3)أخذت تعاني من حالة الضعف واالنحالل التدريجي مما أدى الى ظيور ما يسمى بـ)المسألة الشرقية(

ن اجل تقسيم ممتمكات الدولة العثمانية والحصول في وقت مبكر عمى امتيازات في األقطار العربية صراع الدول الكبرى م
 الخاضعة لسيطرتيا. 

م( وكان ليذا المشروع رد فعل واضح 9171تشرين الثاني91سارعت المصالح الفرنسية الفتتاح قناة السويس في )
  .(7)انعكس أثره عمى المشاريع البريطانية في وقت الحق
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من جانب اخر فقد أخذت المانيا بتقديم المساعدات المادية والمعنوية الى الدولة العثمانية والتي كانت بأمس الحاجة 
الييا، خاصة وان الدولة العثمانية كانت تبحث عن حميف ليا يمد ليا يد المساعدة لموقوف بوجو الغزو الروسي المحتمل 

 . (1)بوجو المطامع الفرنسية واحتماالت غزوىا لمشواطئ السورية لمنطقة مضائق البسفور والدردنيل ولموقوف
تمكنت المانيا )ألسباب عديدة( من كسب ثقة العثمانيين، حيث أقام الساسة االلمان وفــي مقدمتيم االمبراطور 

امتياز لبناء م( عالقات أطمـأنت لـيا الـدولة العثمانية، حصل بعدىا األلمان عمى 9191-9111)فردريك وليم الثاني( )
ممن توافد  (1)سكة حديد تمتد من برلين الى بغداد وىو مشروع تجاري لمجموعة من أصحاب رؤوس األموال االلمان

م( وأكدوا في تقاريرىم بأنو )يطفو عمى بحيرة من النفط( وبإمكان العراق ان 9119خبرائيم عمى العراق ابتداًء من عام )
، (91)م(9111آذار  3، وقد تمت الموافقة عمى امتياز سكة حديد رسميا في )(1)العالميكون مركزا رئيسا إلنتاج القطن في 

، ورغم إنيا حاولت ان (99)سكة الحديد ستصل الى الكويت في وقت كانت فيو بريطانيا تعتبر مياه الخميج العربي ممكا ليا
م( )ان بالدة رجال 9111خبرائيا عام )تظير )شعورا طيبا( تجاه المشروع لكن موقفيا الحقيقي تجسد فيما قالو احد 

خاصة وان المطامع البريطانية في العراق لم تقتصر عمى  (91)السياسة عندنا ىي التي أوصمتنا الى ىذا المأزق المحرج(
بضرورة السيطرة عمى  (95)م(9111م( منذ عام )9113-9111جنوبو فقط بل اكد المورد كيرزن نائب الممك في اليند )

 م( حينما قال في مجمس الموردات: 9199تأكيده عام ) بغداد وأعاد
))من الخطأ ان نفترض ان مصالحنا السياسية تنحصر في الخميج العربي، ألنيا ليست كذلك كما انيا ليست 

نما تمتد شماال الى بغداد نفسيا((  . (91)منحصرة بالمنطقة الواقعة ما بين البصرة وبغداد، وا 
اولت بريطانيا الدخول في سمسمة من المفاوضات مع االلمان توصل بعدىا الطرفان وخوفا عمى طريقيا المختصر ح

تعيد بموجبو كل طرف باحترام مصالح الطرف األخر، لكن ىذا  (93)م(9191حزيران  93الى اتفاق تم التوقيع عميو في )
 ولى. االتفاق لم يكن سوى )ىدنة قمقة( انيارت باندالع الشرارة االولى لمحرب العالمية اال

 م(9191-9191االحتالل البريطاني لمعراق خالل سنوات الحرب العالمية االولى )
بعد إعالن الحرب العالمية االولى وانحياز الدولة العثمانية الى جانب دول الحمفاء، صدرت أوامر الحكومة البريطانية 

أمير المواء )ديالمين( ولذلك سميت ىذه الحممة  الى لواء المشاة السادس عشر بالتحرك من اليند الى الخميج العربي بقيادة
تشرين  91التي واصمت احتالل الحاميات العثمانية المتواجدة عمــى جانبي شط العرب بعد احتالليا لمفاو في )d) بحممة )
 . (97)م(9191الثاني 

نرال)ارثر ارنولد باريت( قائد وفي الثاني والعشرين من العام نفسو احتمت القوات البريطانية مدينة البصرة بقيادة الج
 . (91)م(9193-9191القوات البريطانية في العراق )

، وقد خاض واحدة من (91)م( قيادة القوات البريطانية في العراق9193نيسان 1تسمم السير )جون نكسن( في )
نيسان  91-91ساعة( من ) 11المعارك الميمة ضد العثمانيين والقبائل العراقية المساندة ليم في الشعيبة استمرت مدة )

، وقد أزال انتصار البريطانيين عمى العثمانيين في (91)م( انتيت باندحار العثمانيين وانسحاب قواتيم باتجاه الشمال9193
وفتح أماميا المجال لمتقدم باتجاه  (11)موقعة الشعيبة خطر العثمانيين عمى القوات البريطانية المتواجدة في مدينة البصرة

 . الشمال
 وعمى ىذا األساس تقسمت القوات البريطانية الى محورين: 

م(، 9193كانون األول  1المحور األول، سار باتجاه نير دجمة وواصل احتاللو لممدن العراقية، إذ احتل القرنة في )
 . (19)م(9193كما احتل العمارة في حزيران 

م( بعد مقاومة 9193تموز 11ل مدينة الناصرية في )أما المحور الثاني، فقد واصل زحفو باتجاه نير الفرات واحت
 . (11)عنيفة من قبل القوات العثمانية التي انسحبت باتجاه مدينة الكوت، واتخذت ليا مواقع دفاعية فييا
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ويبدو إن االنتصارات التي حققتيا القوات البريطانية شجعت حكومة اليند عمى االستمرار في احتالل بقية المدن 
 لسرعة الممكنة وبخاصة مدينة بغداد. العراقية با

تمكنت القوات البريطانية من دحر القوات العثمانية في منطقة السن )ستيات( تراجع بعدىا العثمانيون الى سممان باك 
جنوب بغداد، وقد حاولت القوات البريطانية مياجمة القوات العثمانية في بمدة سممان باك، وتمكنت من إحراز بعض 

عمييا، بل كاد الفوز يحالفيا لوال وصول القوة العثمانية الجديدة بقيادة )خميل باشا( الذي تمكن من دحر القوات االنتصارات 
جبارىم عمى التراجع في ) م( فاتخذوا من مدينة الكوت موقعا دفاعيا ليم بعد إن أكمموا 9193تشرين الثاني 13البريطانيين وا 

  .(15)م(9193كانون األول  5انسحابيم في )
طوقت القوات العثمانية القوات البريطانية في الكوت، وقطعت عنيا طرق اإلمدادات، كما واصمت مدفعيتيا قصف 

نيسان  11م( الى )9193كانون األول  5مدينة الكوت والقوات البريطانية المتواجدة فييا، وبعد حصار استمر من )
رساليم مع قائدىم  (11)(953511م( استسممت القوات البريطانية البالغ عددىا )9197 بين ضابط وجندي، وقد تم أسرىم وا 

م( تسمم مسؤولية القيادة في العراق الفريق )بيرسي ليك( كما قامت 9197كانون الثاني  91طوزند الى االناضول، وفي )
 . (13)( ضابط وجندي113111حكومة اليند بإرسال قوات إضافية إلى العراق بمغ عددىا )

م(، فاحتموا الكوت واخذوا يطاردون القوات العثمانية 9191كانون الثاني  1ن ىجوميم في )استأنف البريطانيو 
 . (17)م(9191آذار  99المتقيقرة نحو الشمال، وبعد عدة معارك احتل الجنرال )ستانمي مود( بغداد في )

م( وكذلك 9191في عام ) واصل بعد ذلك البريطانيون احتالل باقي المدن العراقية، فقد تمكنوا من احتالل خانقين
م( عقدت ىدنة 9191تشرين االول  51الرمادي في أيمول من العام نفسو، وواصموا تقدميم باتجاه الشمال، وفي )

موندروس التي انيت حالة القتال بين األطراف المتحاربة، وكانت القوات البريطانية عمى مشارف مدينة الموصل، ورغم 
بنودىا حيث واصمت احتالل باقي المدن العراقية، وتمكنت من احتالل مدينة الموصل في إعالن اليدنة لكنيا لم تمتزم ب

 . (11)م( وبذلك أصبح العراق خاضعا لمسيطرة البريطانية بعد ان كان خاضعا لمحكم العثماني9191تشرين الثاني  91)
 المبحث الثاني 

 م(9191-9191)الموظفون البريطانيون في العراق خالل فترة االحتالل العسكري 
واصل البريطانيون خالل السنوات االولى من الحرب وضع اسس إدارة القطر المحتل، وقد واجيتيم جممة من 
المشاكل كان في مقدمتيا انسحاب الموظفين العثمانيين مستصحبين معيم الوثائق والسجالت الحكومية بينما اتمفت الحرب 

تالل البريطاني من مدينة البصرة قاعدة ليا خالل السنوات االولى لمحرب ، وقد اتخذت قوات االح(11)القسم االخر منيا
ومارس فييا الضباط السياسيون وفي مقدمتيم السير )بيرسي كوكس( ومعاونو )ارنـــولد ولسن( نشاطيم السياسي واتصاالتيم 

 .   (11)لتأسيس نظام اإلدارة المدنية
اليند وتوزيعيم عمى اساس حاجة القوات البريطانية في العراق تولى )بيرسي كوكس( ميمة استقبال القادمين من 

، وبعد (51)ن في الوحدات العسكرية أو في اإلدارة المدنية، واحتفظ ليم كوكس بسجالت خاصة بأسمائيميكضباط سياسي
فقد تم تحويل  م( من قبل القوات البريطانية وابتعادىا عن خط القتال،9191تشرين الثاني  11احتالل مدينة البصرة في )

الرائد )ميك( من حاكم عسكري الى ضابط سياسي لمدينة البصرة يساعده في ذلك المالزم مالكوم في الزبير والنقيب مكدر 
من في العشار، وقد واصل ىؤالء الضباط السياسيون اتصاالتيم لكسب عدد من المتنفذين وبعض العناصر الراغبة لمتعاون 

 . (59)معيم
قادتيا العسكريين، فبعد ان تمكن  باستبداللمعارك العسكرية ضد العثمانيين فقد استمرت بريطانيا وعمى ضوء نتائج ا
نيسان  1م( من احتالل مدينة البصرة حل محمو الفريق )جون نكسن( في )9193-9191الجنرال )آرنولد باريت( )
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القوات العثمانية، وفي )كانون االول  باندحارم( وقد خاض بعد وصولو الى العراق معركة الشعيبة التي انتيت 9193
م( استبدلت القيادة البريطانية الجنرال نكسن بالجنرال )بيرسي ليك( الذي اقترح بناء السكك الحديد في العراق لتسييل 9197

م( اصبح الجنرال مود قائدا عاما لمقوات البريطانية في 9197ميمة القوات البريطانية المحاصرة في الكوت، وفي )آب 
 . (51)لعراق الذي تمكن من احتالل بغدادا

م( تأسيس بعض الدوائر المتعمقة 9193-9191من جانب اخر واصمت سمطات االحتالل البريطاني خالل فترة )
بحاجة القوت البريطانية المتواجدة في البصرة التي كانت تتـألف من البريطانيين، وكذلك الينود المذين اجبرتيم الحكومة 

قتال ضد العثمانيين ولمعمل ايضا في المشاريع التي تتطمبيا الحاجة العسكرية البريطانية في العراق، وقد البريطانية لم
حصل ىؤالء االجانب في العراق عمى امتيازات فرضيا القائد العام لقوات االحتالل البريطاني، ومن ىذه االمتيازات 

كات األشخاص من سكان المناطق المحتمة وكذلك إجبار ، وتحديد حر (55)السيطرة األطعمة واإليجارات ومياه الشرب
أصحاب الزوارق وسواق العربات عمى نقل جميع الضباط البريطانيين ونسائيم وكل العاممين في خدمتيم وتفضيميم عمى 

 ، وقد شددت سمطات االحتالل من خالل مجموعة من اإلعالنات التي أصدرتيا، عقوبة المخالفين(51)سكان القطر المحتل
 . (53)ألوامر القوات العسكرية

ومن الجدير بالذكر ان بريطانيا قد اتبعت سياسة )تينيد العراق( وبخاصة في المنطقة الجنوبية من خالل إشاعة 
، كما نقمت من اليند الى اإلدارة في العراق جميع العناوين واألسماء مثل الحاكم الممكي العام، (57)القوانين واألنظمة اليندية

م السياسي، ومعاون الحاكم السياسي، وضابط الواردات وغيرىا ، وكان معظم الينود المذين استقدمتيم بريطانيا الى والحاك
العراق من المحكومين وأصحاب السوابق والمذين لم يسبق ليم العمل في األعمال والوظائف التي أوكمت الييم في 

 . (51)العراق
انية القائمة عمى أساس ترسيخ الوجود البريطاني في العراق، اذ استبدلت من جانب اخر فقد استمرت السياسة البريط
، كانت غالبية افراده من اليند، وقد بمغ عدد أفراد الشرطة خالل الفترة (51)نظام البوليس الحربي بأخر عمى النمط اليندي

لبالد وليس الحرب فقد اىتمت ، والن القضية أصبحت قضية احتالل ا(51)( شرطي111التي سبقت احتالل بغداد حوالي )
سمطات االحتالل بتأمين الموارد المالية لسد احتياجات قواتيا العسكرية في العراق، ولذلك اىتمت بدوائر الواردات خاصة 

دارة شؤون الكمارك، وقد وصل الى العراق في )كانون الثاني  باإليراداتما يتعمق منيا  م( )ىنري 9193المالية وا 
ح معتمدا لمواردات فقام بالتعاون مع غاريت الذي كان يعمل في شؤون الواردات بالتعرف عمى أساليب ، ليصب(11)دوبس(

الجباية العثمانية ومقدار الضرائب المفروضة سابقا، ثم اخذ يفرض ضرائب عمى ضوء حاجة البالد الماسة، فقد فائض 
، كما انتدبت قوات االحتالل (19)( روبية111، 117 ،1م( مبمغا قدره )9197-9193ميزانية قوات االحتالل خالل الفترة )

البريطاني احد ضباط مصمحة الكمارك اليندية وىو )المستر واتكنس( ليشغل وظيفة محصل لرسوم الكمارك في 
، وقد ضاعف الضرائب المفروضة عما كانت عميو في العيد العثماني، كما اسست حكومة اليند في مدينة (11)البصرة

 51الشرقي والذي كان لو فرع في بغداد قبل الحرب، وقد فتح المصرف المذكور ابوابو في البصرة في ) البصرة المصرف
م( شرع القائد العام لقوات االحتالل 9193، كما باشرت سمطات االحتالل بتشكيل المحاكم، ففي )آب (15)م(9193آيمول 

قانون الجنائي والمدني اليندي، وقد تأسست بموجب ىذا قانونا يعرف ب )قانون االراضي المحتمة العثماني( عمى غرار ال
 . (11)القانون المحاكم المدنية والجزائية المكممة العمال المحاكم العسكرية في مدينة البصرة

وبعد اتساع رقعة االحتالل من خالل سيطرة البريطانيين عمى مدينتي الناصرية والعمارة والتي كانت تشكل والية 
يطانيا بتعيين الحكام العسكريين ومساعدييم في الدوائر السياسية ودوائر الواردات من امثال )بارنيت البصرة، سارعت بر 

 . (13)ودكسون، ادمونز، فاول، ىوالند، مكفرسون، مارس، نويل وفمبي
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جة الى وبعد فشل القوات البريطانية في احتالل بغداد وتطويق قواتيا من قبل القوات العثمانية في الكوت، ظيرت الحا
بناء سكك الحديد في العراق وسارعت وزارة الحرب البريطانية الى إرسال احد منتسبي مصمحة السكك الحديد اليندية 

، وبعد احتالل (17)م(9197وىو)المستر أ ج. جي. وايت( مديرا لمشاريع السكك الحديد في العراق وقد وصل في )نيسان 
م( 9191-9191م( انتشر الضباط السياسيون ومساعدوىم خالل الفترة )9191آذار  99بغداد من قبل الجنرال مود في )

في جميع المدن التابعة لوالية البصرة، فقد تنقل الميجر )ديكسون( بين سوق الشيوخ والناصرية والتي أصبح حاكما سياسيا 
لمناطق ذاتيا )بورترام م(، كما تنقل مساعده )ىايسن( بين الشطرة وسوق الشيوخ أيضا كما تنقل في ا9191فييا عام )

 . (11)توماس(
 59م( ولغاية )9191تموز  99وحينما أستأنف البريطانيون تقدميم نحو الشمال واحتالليم لمدن العراق الشمالية من )

أصبح العراق بعدىا خاضعا لسيطرة الحكام السياسيين البريطانيين، وقد  (11)م( وعندما أعمنت اليدنة9191تشرين االول 
، كما واصمت (11)م( منزلة رئيس الحكام السياسيين الى حاكم ممكي عام9191كومة البريطانية في )تموز عام رفعت الح

 تعيين ضباطيا العسكريين في مختمف المدن العراقية. 
من جانب أخر فقد تدفق عمى العراق اآلف الينود والبريطانيين ذلك الن سياسة الحكومة البريطانية ومقرىا العام 

م( اصبحت منصبة عمى استقرار اكبر عدد ممكن من القطعات العسكرية )ضباط وجنود( في بغداد 9191من عام )ابتداء 
، وقد كشف )ارنولد تالبوت ولسن( وكيل الحاكم الممكي العام عن (31)تحت اشراف الضابط السياسي االول )بيرسي كوكس(

م( اناب نور كشف عن نوايا الحكومة البريطانية عمى 9191ار سياسة الحكومة البريطانية في العراق حينما قال: ))وفي )أي
الوجو القاطع وذلك حين عممنا سرا بأنيا تفكر في اقامة نظام تغمب عميو الصفة البريطانية في والية البصرة طبقا لنصوص 

ا تحت الحماية بيكو، وان يتبوأ مقام الصدارة فيو مندوب ساٍم، اما في بغداد فيكون الحكم عربي –اتفاقية سايكس 
 . (39)البريطامية((

اإلدارة البريطانية )المدنيين والعسكريين( كل السبل لزيادة عددىم في العراق،  موظفووعمى ىذا االساس فقد استغل 
 ففي مجال اصالح نظام ممكية االراضي الزراعية تشير الدالئل الى وجود اتجاىين في السياسة البريطانية: 

ؤكد عمى اىمية االستفادة من فوضى نظام ممكية االراضي الزراعية لتعزيز الوجود البريطاني االتجاه االول: كان ي
وزيادة عدد الموظفين البريطانيين، وقد عبرت عن ىذا الرأي الرسالة الصادرة عن قسم تجارة ما وراء البحار التي جاء فييا: 

 ببناء مستعمرات فيو((.  ناألوربييتسمح لممستوطنين  ))ان حالة فوضى نظام ممكية االراضي في وادي الرافدين يمكن ان
قد اصحاب ىذا االتجاه بأن الوجود البريطاني في العراق يعتمد عمى االستقرار الداخمي وسيادة تاالتجاه الثاني: يع

 . (31)االمن
ظفييا في آن واحد، وعمى اية حال فقد استمرت السياسة البريطانية في البالد قائمة عمى اساس زيادة نفوذىا وعدد مو 

تحت اشراف المستر غاريت لتوفير احتياجات الموظفين  (35)م( بتأسيس مشروع التنمية الزراعية9191فقامت في عام )
البريطانيين في العراق وكذلك لتمبية حاجة المصانع البريطانية من المنتوجات الزراعية مثل القطن الذي حاولت بريطانيا 

، اذ عززت ىذا المشروع بالموظفين البريطانيين من اكثال )جي. س. كامرون( و)ر. ج. (31)اقالتوسع في زراعتو في العر 
، كما عينت )ل. و. لويس( بمنصب مدير الري، ولم يكن في دائرة الزراعة سوى (33)د. غراىام( الذي عين بمنصب مدير

داري يضاف الييم اربعة ىنودموظفا( بريطانيا بين خبير وضابط منط 13، بينما كان يوجد )(37)عراقي واحد  . (31)قة وا 
، وفي عام (31)اعتمدت بريطانيا عمى قوة الشرطة التي كانت تستمد جميع ضباطيا من منتسبي دائرة الشرطة اليندية

 . (31)م( تأسست دائرة الشرطة تحت اشراف المفتش العام )بريسكوت( والعقيد )كريكسون(9191)
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لبريطانية من عدد المحاكم في العراق تحت اشراف المستر)ايدغار بونيام من جانب اخر فقد ضاعفت الحكومة ا
م( اذاع القائد العام في العراق بيانا تم بموجبو 9191، ففي )كانون االول (71)كارتر( رئيس الدائرة القانونية في السودان

 .(79)تشريع قانون العقوبات البغدادي
 وتشكيل عدد من المحاكم وىي: 

 ى المحاكم الكبر  -9
 محاكم الجزاء من الدرجة االولى.  -1
 محاكم الجزاء من الدرجة الثانية.  -5
 محاكم الجزاء من الدرجة الثالثة.  -1

اعتبر القانون االنف الذكر الحكام السياسيين والحكام البريطانيين من حكام الدرجة االولى، كما اعتبر معاون الحاكم 
 . (71)السياسي حاكما من الدرجة الثانية

تحت اشراف الميجر )ايج. أي. بومن( الذي عين مديرا لو في  (75)م( تم تأسيس دائرة المعارف9191)وفي عام 
 . (71)م(، وكان رئيسا لقسم المعارف في مصر9191)الثاني والعشرين من آب 

م(، اما في البصرة فقد عينت سمطات االحتالل 9191تشرين االول  11وفي الموصل عين المستر )سمر فيل( في )
م(، ثم عينت في العام نفسو )ىيوسن( مراقبا لمتدريب 9191نموز  9تش ىندي اسمو )بير محمد نواز خان( في )مف

 . (73)الرياضي وااللعاب
م( تأسست دائرة لمتجارة والصناعة تضم الكمارك والبرق والبريد والمخازن، ففي الدوائر الكمركية 9191وفي عام )

ضباطيا في ىذه الدوائر منيم )كوبر وكونولمي وديفدسن وفوكس وىاريس( وكان  قامت سمطات االحتالل بتعيين عدد من
، ورئيس المخمنين اليندي (77)م(9191ايمول  15ىؤالء تحت اشراف مفتش الكمارك العام المستر )ايتويل( الذي عين في )

 المستر )خامباتا( الذي عين في الحادي والعشرين من العام نفسو. 
م( ثم اصبح مديرا عاما لمبرق، وفي الوقت نفسو فقد تم 9191نيسان  9( مديرا لمتمغراف في )وعين الكرنل )سميدت

 . (71)تعيين الميجر )ماكوتا( مديرا لممخازن والنقميات
، (71)فقد كان االىتمام البريطاني قائما عمى اساس ضمان صحة البريطانيين في العراق (71)اما في المجال الصحي

المستشفيات كانت موزعة عمى اساس المحطات العسكرية التي تتواجد فييا القوات البريطانية،  وكذلك قال نكسن بأن
، منيم عمى سبيل المثال ال (11)وكانت تحت اشراف الضباط البريطانيين يعاونيم في ذلك ضباط المصمحة الطبية اليندية

 . (19)الحصر )باتاي وكيري ايفانس وىجس(
( من المراتب، وكانت نسبة البريطانيين 91111( ضابط و)1111م( يتألف من )9191)كان مالك النقل اآللي لعام 

 تشكل ثالثة ارباع المجموع الكمي، وقد تولت دائرة النقميات ميمة 
تييئة السيارات والزوارق لخدمة قوات االحتالل، وكان سواق اآلليات بصورة عامة من الينود وينتمون الى مقاطعات 

 . (11)فت طباعيم وامزجتيم وقابمياتيم لمتعمممختمفة ولذلك اختم
من جانب اخر فقد ترأس البريطاني )رويدز( دائرة التسجيل العقاري والبريطاني )كوك( دائرة االوقاف، اما دائرة 

 . (15)االشغال العامة فقد كانت تحت اشراف )اتكنسون(
)اج. جي. وايت( احد منسبي مصمحة السكك اما بالنسبة لمسكك الحديد فقد تعاقب عمى ادارتيا كل من المستر 

م(، واستمر يشغل ىذا المنصب الى 9197، وكذلك العقيد لبوك الذي وصل الى العراق في )ايمول (11)الحديد اليندية
 . (13)تأسيس الحكومة العراقية المؤقتة
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قمت  (17)بريطانيين والينودكان جميع موظفي السكك الحديد وعماليا الدائمين خالل السنوات االولى من الحرب من ال
 . (11)%( فقط91%(، اما العراقيون فكانت نسبتيم )15نسبتيم تدريجيا واصبحت في نياية الحرب تساوي )

ورغم اىمية المؤسسات التي تم استعراضيا في ىذا الفصل، فأن الدافع الرئيس لوجودىا ىو زيادة نفوذ الموظفين 
 في العراق. البريطانيين وترسيخ الوجود البريطاني 

من جانب اخر فقد فشمت بريطانيا في الكثير من اعماليا بسبب سرعة انجاز بعض ىذه المشاريع وعدم توخي 
 انفسيم بذلك.  البريطانيونمصمحة الشعب العراقي عند تأسيسيا، وقد اعترف 
ال بريطانيا في العراق(( م( بعد احالتو عمى التقاعد بعنوان ))اعم9151ففي محاضرة القاىا السير )ىنري دوبس عام 

 اشار الى فشل عدد من المشاريع والمؤسسات حينما قال: 
))رغم تأسيس المصمحة الصحية اال ان المالريا لم تزل عمى حالتيا عمى ما يظير ولم يقل شأنيا تقريبا((، اما  

الحرب فقد انشأت السكك  الزراعة فكان نصيبيا الفشل بوجو عام، كما فشمنا في حسم مشكمة االراضي، وبسبب دوافع
 الحديد عمى عجل، كما حال عدم توفر المال دون القيام بالكثير من االعمال((. 

،  وميما يكن من امر، ورغم (11)ىنري دوبس في نياية المحاضرة بأنو كان متشائما البريطانيونوقد وصف الساسة 
فقد الحظنا مدى سيطرة بريطانيا من خالل رعاياىا عمى طبيعة المشاريع البريطانية القائمة عمى اساس مصمحتيا الخاصة، 

 م(. 9191-9191كل الوظائف واالعمال في العراق خالل الفترة )
 المبحث الثالث 

 م( 9191-9111البريطانية خالل الفترة ) –في المعاهدات العراقية  نالبريطانييامتيازات الموظفين 
السير بيرسي كوكس كمندوب سام، واعالنو  ءبمجيم( 9111ول انتيى الحكم العسكري في العراق في )تشرين اال

 . (11)عزم الحكومة البريطانية عمى تأسيس الحكم الوطني في العراق تحت االشراف البريطاني
م( يدار من قبل اإلدارة المدنية البريطانية التي يمكن القول عنيا بأنيا حمت محل 9111اصبح العراق منذ عام )

م(، وقد اصبحت المدن العراقية تحت إدارة الضباط السياسين أو مساعدييم، والمذين بمغ 9191منذ عام )اإلدارة العسكرية 
م( ستة وتسعون ضابطا كانوا يعممون تحت اشراف الضابط السياسي االول بيرسي 9111عددىم في نياية عام )

 . (11)كوكس
المختمفة اال بشكل محدود جدا، فعمى سبيل المثال ال لم تستخدم اإلدارة المدنية البريطانية العراقيين في الوظائف 

داري ،  (19)(13الحصر، كان المسؤول عن دائرة الزراعة ) الى اربعة  باإلضافةموظفا بريطانيا بين خبير وضابط منطقة وا 
 . (11)ىنود ولم يكن بينيم سوى عراقي واحد

( ضابطا 11( ضابطا بريطانيا و)71م( )9111 وفي المجال الصحي كان عدد البريطانيين في اليوم )االول من آب
الى مأموري المخازن والمحممين وموظفي الحجر الصحي ممن تزيد رواتبيم عمى  باإلضافة( ممرضة 13بريطانيا و)

 . (15)( روبية بينما ال يوجد عراقي واحد يتقاضى مثل ىذا الراتب711)
( موظفا 351تقاضاىا الموظفون البريطانيون، فقد كان )ومن الميم ىنا اإلشارة الى الرواتب العالية التي كان ي

( روبية شيريا، في وقت كان فيو عدد العراقيين المذين يتقاضون مثل ىذا 711بريطانيا يتقاضى كل منيم راتبا ال يقل عن )
 . (11)م(9111( موظفا فقد خالل عام )11الراتب )

ة البريطانية ان تفي بوعودىا في منح الحرية واالستقالل وفي الوقت الذي كان فيو العراقيون ينتظرون من الحكوم
م( تصريحا جاء فيــو: ))ان الحكومتين الفرنسية 9191تشرين الثاني  1ليم، خاصة وان بريطانيا وفرنسا قد اصدرتا في )

ر في تأسيسيا والبريطانية اتفقتا عمى تأسيس حكومات وطنية لمشعوب المحررة التي ىضم حقوقيا الترك وتركتا ليا الخيا
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 (17)م(9111نيسان 13، وفي ىذا الصدد تفاجئ العراقيون بمقررات مؤتمر الحمفاء في سان ريمو )(13)حسب رغائبيا((
والذي اصبح بموجبو العراق خاضعا لالنتداب البريطاني، ولذلك اندلعت ثورة العشرين والتي كانت تعود في بعض أسبابيا 

عامل الشعور الوطني، وولدت الضجر من المشورة أو االشراف  أيقظتلسياسية التي الى أساليب المحتمين واجراءاتيم ا
 . (11)االجنبي

)ارنولد تالبوت ولسن( بالمندوب  فاستبدلتاجبرت ثورة العشرين الحكومة البريطانية عمى تغيير سياستيا في العراق 
تشرين االول  11الحكومة العراقية المؤقتة ) لتشكيل باإلعدادبيرسي كوكس الذي باشر فور وصولو الى العراق  يالسام

في محاولة المتصاص النقمة وتيدئة الشعب العراقي بتشكيل حكومة )ظاىرىا  (11)م( برئاسة )عبد الرحمن النقيب(9111
 . (11)عربي وباطنيا بريطاني(

ممكا عمى العراق  م( ليكون9155-9119م( تقرر اختيار فيصل بن الحسين )9111آذار  1وفي مؤتمر القاىرة في )
 . (11)م(9119أب  15وجرى االحتفال بتتويجو في )

م( تألفت من وزراء 9111ر بالذكر ان اول حكومة عراقية تشكمت في )السابع والعشرين من تشرين االول يومن الجد
م كمستشارين عراقيين تحت اشراف المندوب السامي البريطاني بيرسي كوكس والمستشارين البريطانيين المذين تم تعيني

لموزراء العراقيين ومنيم )ادموندس( مستشار وزارة العدلية و)المستر كوك( لوزارة االوقاف والعقيد )جويس( لوزارة الدفاع 
والكولونيل )كرنواليس( لوزارة الداخمية و)المستر سمث( لوزارة المعارف والكولونيل )سميتر( مستشارا لوزارة المالية، وكان 

 . (19)( روبية 5311يقل عن ) راتب المستشار ال
البريطانية  –وفي محاولة من بريطانيا ألبدال االنتداب بمعاىدة )صداقة وتحالف( تم توقيع اولى المعاىدات العراقية 

م(، وقد نصت مادتيا الثانية عمى عقد اتفاقية منفردة لضبط عدد الموظفين 9111في )العاشر من تشرين االول 
 . (11)داميم في العراقالبريطانيين وشروط استخ

مجمس  اجتمع، (15)م(9111تشرين الثاني  91 –ايمول  51وبعد تشكيل عبد الرحمن النقيب لوزارتو الثالثة في )
البريطانية وباالتفاقيات المتفرعة عنيا، وقرر –م( وتدارس بنود المعاىدة العراقية 9111تشرين االول  11الوزراء في )

رس كل وزارة شروط استخدام الموظفين البريطانيين والعدد الذي يقتضي استخدامو منيم )كل اآلراء ان تد باتفاقالمجمس 
 : يأتيوزارة عمى حدة( كما طمب المجمس من وزارة المالية ان تدرس ما 

 شروط استخدام الموظفين البريطانيين ومقدار رواتبيم ومخصصات سكنيم وسفرىم ومقدار رواتبيم التقاعدية.  -9
 تقاعد لمموظفين االجانب منذ دخوليم العراق في اولى سنوات االحتالل. تأدية حصة ال -1
 . (11)مقدار الضرائب التي يدفعيا الضباط البريطانيون لمحكومة العراقية -5

م( عقدت االتفاقية الخاصة بالموظفين البريطانيين، وقعيا عن 9111وفي )الخامس والعشرين من شير اذار عام 
 -9115راء )جعفر العسكري( وعن الجانب البريطاني المعتمد السامي )ىنري دوبس( )الجانب العراقي رئيس الوز 

م(، وقد نصت المادة االولى من ىذه االتفاقية عمى موافقة الحكومة العراقية عمى تعيين الموظفين البريطانيين المذين 9111
والعدلية والدفاع واالشغال والمواصالت، وكذلك يختارىم المندوب السامي البريطاني كمستشارين لوزارات الداخمية والمالية 

، اضافة الى رئيس محكمة (13)المدراء والمفتشون العامون لمبرق والبريد والشرطة والصحة والمعارف والكمارك
 . (11)، واكدت االتفاقية عمى تولي البريطانيين فقط ليذه الوظائف(17)االستئناف

تشار السياسي يطمع عمى كل األمور والقرارات قبل ان تقترن بتوقيع وعن مدى صالحية المستشارين فقد كان المس
 . (11)، اما المفتشون والمدراء العامون فقد كانت لدييم السمطة التامة عمى دوائرىم(11)الوزير العراقي
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لعراقية ومن اجل زيادة عدد الموظفين البريطانيين، فقد نصت المادة الثالثة من االتفاقية عمى استخدام الحكومة ا
)وبموجب مقاوالت خاصة( الى موظفين بريطانيين من اختصاصات مختمفة، ولم يرد ذكرىا في اتفاقية الموظفين 

 البريطانيين، وفي الوقت نفسو فقد قسمت ىذه االتفاقية الموظفين البريطانيين الى خمس درجات ىي: 
واليس( والمالية )سميتر( والعدلية )ادموندس( وكانت رواتبيم وزارات الداخمية )كرن مستشاروالدرجة االولى، وىم  موظفو: اوالا 

 ( روبية شيريا. 5311ال تقل عن )
الدرجة الثانية، وىم مستشار وزارة االشغال والمواصالت ورئيس محكمة االستئناف، ومفتش عام البرق والبريد  موظفو: ثانياا 

فتش عام الكمارك والمكوس، ومدير الري ومدير ومفتش عام الشرطة، ومفتش عام الصحة، ومفتش عام المعارف وم
ومساعد مستشار وزارة  (911)االشغال العمومية ومدير مراجعة الحسابات ومدير الزراعة ومساعد مستشار وزارة الداخمية

 . (919)( روبية1111المالية وسكرتير الواردات في وزارة المالية وكانت رواتبيم بموجب االتفاقية )
الطابو  يالى مدرب باإلضافةلدرجة الثالثة، وىم كبار المفتشين اإلداري ين والماليين ومفتش الشرطة، ا موظفو: ثالثاا 

ومصمحة البيطرة والمستشفيات والمعاىد الطبية ورؤساء الميندسين واالطباء ومفتش الصحة وسكرتير وزارة االشغال 
 والمواصالت. 

 : الدرجة الرابعة، ويقسمون عمى قسمين موظفو: رابعا
القسم االول: ويشمل مديري الكمارك والمساحة ورئيس مأموري االبحاث الزراعية ورئيس مفتش الزراعة ورؤساء 

البريد والمعارف، وكذلك االطباء الغير مشمولين بالدرجة الثالثة وكان ىؤالء يتقاضون راتبا  ومفتشوالميندسين 
 ( روبية. 9111شيريا مقداره )

تشون اإلداريون والماليون من الصنف الثاني ومفتش الشرطة من الصنف االول وضباط القسم الثاني: ويشمل المف
 . (911)( روبية9111الكمارك ومعاون مدير الصحة براتي شيري قدره ) تالى وكالء جبا باإلضافةالزراعة، 

دائرة البريد والبرق  مدير الكمارك وضباط الري والميندسين وباقي موظفي مساعدوالدرجة الخامسة، وىم  موظفو: خامسا
 . (915)( روبية9511وضباط البيطرة ومأمور المخزن الطبي براتب يصل الى )

م( فيي عديدة، فقد تحممت الحكومة العراقية اجور 9111اما االمتيازات االخرى التي تضمنتيا االتفاقية المالية لعام )
سفر العودة في نياية عقودىم، وخالل فترة الخدمة كان  سفر الموظفين البريطانيين من بريطانيا الى العراق وكذلك اجور

يسمح لمموظفين بالسفر الى بريطانيا مجانا ذىابا وايابا مرة واحدة اذا كانت مدة خدمتو خمس سنوات ومرتين اذا كانت 
خدمتو عشر سنوات وثالث مرات اذا كانت مدة خدمتو خمسة عشر سنة عمى ان يسافر بطرق ومواصالت من الدرجة 

 . (911)الولىا
دور السكن عمى ان تكون  بتييئةمماثمة، كما تعيدت الحكومة العراقية  بامتيازاتتمتعت عائمة الموظف البريطاني 

مجيزة بالماء والكيرباء، كما خصصت االتفاقية المالية تعويضات مالية بعد موت الموظف البريطاني تدفع لو من صندوق 
 . (913)مة العراقيةمن الحكو  مبالغةالتقاعد الذي تجمع 

ولغرض متابعة تنفيذ ىذه االمتيازات فقد نصت االتفاقية الخاصة بالموظفين البريطانيين عمى تشكيل لجنة )ىيئة 
نظام( تألفت من رئيس الوزراء رئيسا وعضوية ممثل المعتمد السامي البريطاني وثالثة وزراء وثالثة من كبار الموظفين 

 . (917)ندوب السامي البريطاني آراءه ومقترحات عمى قرار المجنة قبل مصادقة الممك عميياالبريطانيين عمى ان يبدي الم
مماثمة من حيث الخدمة والرواتب  بامتيازات (911)من جانب اخر فقد تمتع الضباط البريطانيون في الجيش العراقي

ية عمى الجيش العراقي، وقد منح مستشار واجور السفر واالجازات ىذا فضال عن اشراف المندوب السامي وقائد القوة الجو 
 . (911)من موظفي الدرجة االولى باعتباره( روبية 5311أو وكيل وزير الدفاع )البريطاني( راتبا مقداره )
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اما الدرجة الثانية، فكانت تشمل الضباط االقدمون ممن ال تقل رتبتيم عن رتبة ميجر، وقد منح كل منيم راتبا شيريا 
 وبية. ( ر 1511مقداره )

 ( روبية. 1511اما بالنسبة الى الدرجة الثالثة، فيم )الضباط االعوان( ومنحوا راتبا مقداره )
م( عمى )تعيد جاللة ممك 9111البريطانية لعام ) –ومن جية اخرى فقد نصت المادة التاسعة من المعاىدة العراقية 
يا ويكفل تنفيذىا في أمور العدلية لتأمين مصالح العراق بقبول الخطة المالئمة التي يشير بيا جاللة ممك بريطان

 . (911)االجانب
م( والتي جاء في مادتيا الثانية تعيد ممك العراق 9111آذار  13وعمى ىذا االساس عقدت االتفاقية العدلية في )

وذلك من  (999)السن ولذلك لجأت بريطانيا الى تعيين حكام صغار (991)ن البريطانيين في المحاكم العراقيةو بتعيين الحقوقي
 اجل السيطرة عمى المحاكم في مختمف المدن العراقية. 

وفي معاىدة التحالف الثانية بين العراق وبريطانيا والتي تم التوقيع عمييا في )الثالث عشر من كانون الثاني 
 . (991)ي العراقم(، اكدت ىي االخرى عمى االمتيازات نفسيا التي كان يتمتع بيا الموظفون البريطانيون ف9117

م( قدم كتابا في 9111نيسان  91 – 9117تشرين الثاني  19وبعد تشكيل جعفر العسكري لوزارتو الثانية في )
م( الى الممك فيصل جاء فيو: ))لقد حان وقت انياء المسائل المعمقة بـين الحكــومة 9111)الثالث والعشرين من عام 
 . (995)العراقية والحميفة العظمى((

م( لجنة وزارية تألفت من ياسين الياشمي )وزير المالية( ونوري 9117تشرين الثاني  11ل ذلك تشكمت في )وألج
السعيد )وزير الدفاع(، وبعد سمسمة من المفاوضات مع المسؤولين البريطانيين لوضع صيغة لمعاىدة جديدة وتعديل بنود 

ع رئيس الوزراء جعفر العسكري في لندن عمى معاىدة جديدة اال م( وق9111، وفي عام )(991)االتفاقيتين المالية والعسكرية
كما قال عنيا العسكري نفسو، ولذلك جوبيت بمعارضة شديدة ولم يتم االتفاق  (993)انيا )لم تحقق كل امال الشعب العراقي(
 عمييا بعد ان رفضيا الشعب العراقي. 

مؤسسة بريطانية تختار الحكومة البريطانية موظفييا  كانت من نقاط الخالف الميمة ىي وجود )دار االعتماد( وىي
، كما ان ضباطيا وموظفييا وحرسيا كميم من التبعية البريطانية وكان عمى الحكومة العراقية ان تتحمل باىظةبرواتب 

 . (997)الجزء االكبر من نفقات ومصاريف ىذه المؤسسة دون ان يكون ليا حق التدخل في شؤونيا
م(، دخل في مفاوضات مع 9159تشرين االول  – 9151آذار  15السعيد لوزارتو االولى في )وبعد تشكيل نوري 

 بامتيازاتيمتمتع بموجبيا البريطانيون  (991)م(9151الحكومة البريطانية انتيت بتوقيع معاىدة في )الثالثين من حزيران
الموظفين البريطانيين من الخبراء القانونيين في السابقة في العراق، ونصت االتفاقية العدلية الجديدة عمى استمرار وجود 

وزارة العدلية وفي مختمف المحاكم العراقية بشروط ال تقل مالئمة عن الشروط السابقة وبعقود مدتيا عشر سنوات، كما 
 تعيد الممك فيصل االول من خالل المعاىدة بأن يشغل الموظفين البريطانيين الوظائف التالية: 

 . المستشار القضائي -9
 رئيس محكمتي االستئناف والتميز.  -1
 . (991)رؤساء محاكم البداءة الكبرى في بغداد والبصرة والموصل واالماكن التي يتفق عمييا فيما بعد -5

م( جددت الحكومة 9159م( استمرت بريطانيا بتمديد عقود موظفييا في العراق، ففي عام )9151وبعد عقد معاىدة )
لمدة ثالث سنوات خاصة وان السكك الحديد والميناء  (911)وموظفي ميناء البصرة (991)حديدالعراقية عقود موظفي السكك ال

 باىظةواخرى بمبالغ  آونةبقيت من امالك الحكومة البريطانية خالل ىذه الفترة والتي كانت تطالب الحكــومة العراقية بين 
وات االحتالل كانت بحاجة الى ارصفة تنقل عبرىا عسكرية بريطانية بحتة، ذلك ان ق ألغراضلشرائيا، رغم انيا انشئت 

 وكذلك الى السكك الحديد لتسييل ميمتيا في العمميات العسكرية.  (919)المؤن والمعدات
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ومن المناسب ىنا االشارة الى ما ذكره ايرالند حول رواتب المستشارين والموظفين البريطانيين حيث قال: ))كان معدل 
( باونا في الشير، بينما كان معدل راتب 919( روبية أو )1991م( يبمغ )9115عام ) راتب الوزير )العراقي( في

%( من الراتب، اما في 91( باونا في الشير، يضاف الييا عالوة خاصة تبمغ )911( روبية أو )1313المستشار يبمغ )
( باونا في الشير بينما كان 11( روبية أو )9911االلوية فأن االحد عشر متصرفا كان يتقاضى كل منيم راتبا معدلو )

( باونات في الشير يضاف الييا 911( روبيات أو )9791االثنا عشر مفتشا إداري ا يتقاضى كل منيم راتبا مقداره )
 . (911)المخصصات االعتيادية في اتفاقية الموظفين البريطانيين((

موارد الدولة(( من خالل  يبيظونيطانيين ))كانوا وتعقيبا عمى رواتب البريطانيين فقد ذكر ايرالند بأن الموظفين البر 
 الرواتب العالية التي كانوا يتقاضونيا. 

 المبحث الرابع
 الموقف العراقي من وجود الموظفين البريطانيين وامتيازاتهم في العراق 
 ان المصالح البريطانية في العراق بعد احتاللو يمكن حصرىا بيدفين اساسيين: 

 السيطرة عمى طرق الواصالت من اجل الوصول الى مستعمراتيا في اليند.  اليدف االول: تأمين
 . (915)اليدف الثاني: اقتصادي داخمي، وىو السيطرة عمى موارد البالد االقتصادية وابعادىا عن اية منافسة اجنبية

ة عمى القطر المحتل ومن اجل تحقيق ىذين اليدفين كان البد ليا من االعتماد عمى العناصر البريطانية في السيطر 
 واالستئثار بموارده، وقد استقدمت بريطانيا منذ السنوات االولى لالحتالل عددا كبيرا من الموظفين البريطانيين والينود. 

م( اصدرت دائرة الشؤون الداخمية لحكومة اليند اوامرىا الى العمال )السجناء 9191م( وعام )9197وفي عام )
كرات بريطانية لتشكيل فيمق سمي ب)فيمق العمال العسكريين الخاضعين لمضبط والربط( والحمالين( بااللتحاق بمعس

وباشرت حكومة اليند بأرساليم عمى شكل وجبات الى العراق، وكان معظم ىؤالء من اصحاب السوابق كما سبقت االشارة 
 الى ذلك. 

ره الخامسة واالربعين عاما وان ثمثي عدد ( منيم يتجاوز عم155اما بالنسبة الى الموظفين البريطانيين فقد كان )
م( كان يقل عمرىم عن ثالثين عاما وما يقارب ربعيم كان عمره 9111ين العاممين بتاريخ )اول حزيران يالحكام السياس

 . (911)خمس وعشرين عاما أو اقل من ذلك
منيم فكانوا ال يصمحون لإلدارة  اتصف ىؤالء الموظفين بقمة الخبرة وعدم فيميم لطبيعة العراقيين، اما العسكريون

 . (913)حل مشاكل القطر المحتل بإمكانيمالمدنية بسبب تربيتيم العسكرية ولم يكن 
من جانب اخر فأن اساليب المحتمين واوامرىم الصارمة وتعامميم الفوقي وتفضيل مصمحتيم عمى مصمحة السكان 

الى  باإلضافةعب العراقي لموجود البريطاني في العراق، المحميين كانت من االسباب الميمة التي ادت الى رفض الش
 االسباب االخرى القائمة عمى اساس رفض الوجود االجنبي في البالد. 

ومنذ دخول القوات البريطانية الى العراق اصبحت )حاجات السكان منذ البداية الى النياية تعد شيئا ثانويا لحاجتيم، 
االطعمة في االسواق اال بعد سد حاجة القوات العسكرية ومنع السكان من شرب ماء وكانت قوات االحتالل ال تسمح ببيع 

االنابيب، كما اخرجت العديد من االسر العراقية من بيوتيا دون مقابل، وسحبوا آالف العمال العراقيين لمعمل في المشاريع 
 . (917)العسكرية(

الحمفاء بوعودىم لمعرب عامة ولمعراقيين بصورة خاصة من  اخرى يأتي في مقدمتيا عدم التزام وألسبابليذه االسباب 
 انيم جاءوا محررين ال فاتحين، فقد رفض العراقيون الوجود البريطاني في العراق. 



 م0220/آيار    جامعة بابل /األساسيةكلية التربية  مجلة     7العدد/
 

206 

 

 

في فترة االحتالل العسكري، كان الحكام السياسيين يعيشون في قمق دائم وتحت حراسات مشددة، وقد وصف ارنولد 
مكي العام حالة احد الحكام السياسيين بأنو أشبو )بحمامة نوح( لم يجد لو مستقرا في منطقة تالبوت ولسن وكيل الحاكم الم

الفرات األوسط واخذ يتنقل بين الديوانية والدغارة التي حاول االستقرار فييا، لكن القبائل أخذت تحيط بداره ومنعتو من 
 . (911)االستقرار نيارا والنوم ليال ثم اجبرتو عمى الرحيل

م( تبين عزم وتصميم الثوار عمى قتل 9191كد ولسن بأنو عثر عمى مجموعة من الوثائق بعد ثورة النجف عام )ويؤ 
ين، ولكن سرعة الثورة حالت دون تحقيق ذلك، ومع ذلك فقد لقي عدد يالموظفين البريطانيين، وفي مقدمتيم الحكام السياس

ي شيربان والمالزم )مكدونالد( في العمادية والنقيب )ووكر( ين مصرعيم اذ قتل الضابط )ريكمي( فيمن الحكام السياس
 . (911)والنقيب )جاردين( في المنطقة الشمالية من العراق

( قتل النقيب 9191ين، ففي )كانون الثاني من عام ياما في المنطقة الجنوبية فقد قتل العديد من الحكام السياس
  .(911))مارشال( مساعد الضابط السياسي في النجف

من جية اخرى لم يقتصر رفض العراقيين عمى الموظفين البريطانيين فقط، وانما رفضوا كذلك المتعاونين معيم من 
والمذين حاول البريطانيون تجنيدىم في معسكرات خاصة )الميفي(، وينقل لنا ولسن  (951)بعض العراقيين ايضا من المرتزقة

))فقد كفرىم الناس في الشوارع وكانت الكؤوس التي يشربون فييا عمنا((  حالة الرفض الجماعي ليؤالء المرتزقة حيث قال:
 . (959)ويضيف ولسن ))ان االنخراط في صفوف المرتزقة كان يعني الخزي والعار أو حتى القتل((

وقد تبمور ىذا الرفض الجماعي لمموظفين البريطانيين بصورة خاصة ولموجود البريطاني بصورة عامة الى ظيور 
م( حينما ساد بغداد جو عدائي لمبريطانيين، فكانت حفالت 9191يات االولى لنشاط الحركة الوطنية في مطمع عام )البدا

 . (951)الولد تقام في فترات متقاربة وكان ىدفيا الياب شعور الناس بالحماس
لعراق خالل عام وفي معرض حديثو عن ثورة العشرين يمقي الفريق )المر ىولدن( قائد القوات البريطانية في ا

م( بالالئمة عمى غطرسة وغرور حاكم الديوانية الميجر )دايمي( من خالل اعتدائو عمى شيخ عشيرة الظوالم 9111)
)شعالن ابو الجون( وكان ذلك سببا مباشرا لقيام ثورة العشرين، ويصف )ىولدن( حكام البالد السياسيين ب)سوء 

، وقد اعتاد ىؤالء (951)المذين يؤثرون الكرامة واإلباء والتخمق باالقدام والشجاعة( وضحالة المعرفة بأىل البالد (955)التدبير(
 . (953)الحكام السياسيون النظر الى ابناء القطر المحتل نظرة السادة الى العبيد

ل وبعد التطورات السياسية التي اعقبت ثورة العشرين، فقد وقع االختيار عمى عبد الرحمن النقيب ليكون رئيس او 
، اال ان (957)م( ورغم ثقة بيرسي كوكس بالنقيب لتعاونو مع البريطانيين9111تشرين االول  11حكومة عراقية في )

 المقربين من النقيب ينقمون عنو ميمو الى العثمانيين، وكان ينتظر عودتيم لطرد البريطانيين. 
ة النقيبية االولى( اقتراحا الى مجمس الوزراء م( قدم نوري السعيد )وكيل وزير الدفاع في الوزار 9111شباط  11وفي )

التي قررت االستغناء تدريجيا عن الينود لذلك  (951)لتبديل الموظفين الينود بالعراقيين، وقد نال االقتراح موافقة الحكومة
كان ( بعد ان 3113م( ستة آالف عراقي في حين انخفض عدد الينود الى )9119اصبح عدد العراقيين في نياية عام )

مستخدما ويعود سبب ذلك ايضا الى االجراءات التي اتخذتيا  (951)(91351عددىم خالل شير نيسان من العام نفسو )
م( واليادفة الى تقميل الكادر وتخفيض النفقات في اعقاب ثورة 9119الحكومة البريطانية بعد مؤتمر القاىرة لعام )

 . (951)العشرين
دارة ممكية بأجراء انتخابات المجمس التأسيسي وعيد الى وزير الداخمية )عبد م( صدرت إ9111وتعد معاىدة عام )

المحسن السعدون( بتنفيذ ذلك، ورغم البيان الذي اصدره السعدون والذي دعا فيو الى ممارسة االنتخابات، لكن الشعب قرر 
ريطانيين من االلوية، ذلك الن وجودىم مقاطعة ىذه االنتخابات ما لم تتم االستجابة لمطاليبو ومنيا سحب المستشارين الب

 .   (911)قد شل ايدي الموظفين العراقيين
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م( يتضح لنا موقف الممك فيصل االول من خالل الرسائل المتبادلة 9111وفي ضوء نتائج المعاىدة البريطانية لعام )
بخاصة من االتفاقية المالية بينو وبين المندوب السامي )ىنري دوبس(، حيث ابدى الممك فيصل تذمره من المعاىدة و 

 . (919)المتفرعة عنيا
تحدث الممك فيصل عن المعاىدة قائال: ))انني عقدت المعاىدة وانا عالم بأنني غير قادر عمى القيام بأعبائيا بنفسي 

 . (911)واني لم اتحمل ما تحممتو من التعيدات المالية حينئذ اال اجابة لرغبات حكومة جاللة ممك بريطانيا((
البريطانية، وابدت ىذه المجنة جممة من  –وقد شكمت الحكومة العراقية لجنة لمناقشة بنود المعاىدة العراقية 

المالحظات حول الموظفين البريطانيين واستخداميم الواسع، وطالبت المجنة بإلغاء كل الوظائف التي جاء ذكرىا في 
الدرجة الثانية  موظفوري وزارة الداخمية والمالية والعدلية، وكذلك الدرجة االولى من مستشا موظفووىم  (915)الجدول الثاني
زارة االشغال والمواصالت ورئيس محكمة االستئناف والمفتشون العامون لدوائر البريد والشرطة والصحة و وىم مستشار 

ية وسكرتير االيرادات في مستشاري وزارتي الداخمية والمال ومساعدووالكمارك ومدراء الري واالشغال العمومية والحسابات 
 . (911)وزارة المالية

كما اقترحت المجنة ايضا زيادة عدد الحكام العراقيين في المحاكم وكما يمي، ان المحكمة التي سيكون فييا حاكمان 
 . (913)بريطانيان يجب ان تتألف من خمسة، والتي سيكون فييا ثالثة حكام بريطانيين من سبعة اعضاء

، وبعد تشكيل توفيق السويدي لوزارتو االولى في (917)نة اعتبار آراء المعتمد السامي استشارية فقطكما اقترحت المج
 م( اصدرت التنظيمات التالية: 9111آب  13 –نيسان  11)

 جعل وظيفة المستشار استشارية ال تنفيذية ولو ان يبدي آراءه في الشؤون التي يحيميا عميو الوزير.  -9
 لبريطانيين. تخفيض عدد الموظفين ا -1
حذف بعض فصول الميزانية وخاصة ما يتعمق بمخصصات المذين انتفت الحاجة الييم تمييدا إلنياء خدماتيم  -5

 . (911)واحالل العراقيين محميم
احتج المندوب السامي البريطاني )فرنسيس ىمفريز( عمى توجييات توفيق السويدي وىدد الوزارة بطمب تقدم بو الى 

بعدم الموافقة عمى سياسة االستغناء عن الموظفين البريطانيين، وبعد سمسمة من المفاوضات  اصطدم الممك فيصل االول 
 . (911)م(9111آب  13خالليا توفيق السويدي بالمندوب السامي والمستشارين البريطانيين فقدم استقالتو في )

دأ الخالف واضحا بينو وبين بريطانيا م( ب9111ايمول  91وبعد تشكيل عبد المحسن السعدون لوزارتو الرابعة في )
حول عدد الموظفين البريطانيين في العراق، ويعود خالف السعدون مع البريطانيين حول ىذا الموضوع منذ تشكيل وزارتو 

 م(. 9111تشرين الثاني  95م( وحتى استقالة وزارتو الرابعة بعد انتحاره ليمة )9111تشرين الثاني  91االولى في )
دون ان يتخمص من بعض الموظفين البريطانيين المذين انتيت عقود خدمتيم في العراق، لكنو اصطدم حاول السع

بالسمطات البريطانية، ومن اجل تمديد صالحية الموظفين االجانب قررت وزارتو اصدار الئحة نظام وزارة الداخمية التي 
 حددت بموجبيا صالحيات المفتشين اإلداري ين وحصره فيما يمي: 

 تكون وظيفة المستشار استشارية وليس اجرائية.  ان -9
 ان يبدي المستشار رأيو فيما يراه مناسبا لتمشية شؤون الوزارة.  -1
 . (911)لو الحق في االطالع عمى تقارير المفتشين اإلداري ين ويصدر اوامره ليم نيابة عن الوزير -5

الفور اقترح )ىيوبرت يانغ( وكيل المندوب السامي ولدت ىذه الالئحة ردود فعل عنيفة لدى السمطات البريطانية وعمى 
 . (931)م( عمى الممك فيصل االول ان يمتنع عن الموافقة عمى الالئحة9111تشرين الثاني  13في )

في  (939)، فتشكمت وزارة ناجي السويديبانتحارهوعمى اية حال فقد انيى السعدون حالة الخالف بينو وبين البريطانيين 
فأخذ عمى عاتقو  (931)م( التي شغل فييا ناجي شوكت منصب وزير الداخمية9151آلذار  1 – 9111ني تشرين الثا 91)
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ميمة متابعة ميمة السعدون في تقميص عدد الموظفين البريطانيين وتحديد صالحية المستشارين، والن االمر يتعمق بوزارة 
 الداخمية فقد اعادت الوزارة النظر في األمور التالية: 

 زارة الداخمية. نظام و  -9
 قانون إدارة االلوية.  -1
 قانون التفتيش اإلداري.  -5
 . (935)تقميص عدد الموظفين البريطانيين في ديوان الوزارة وفي مديرتي الشرطة والصحة وتحديد صالحية موظفييا -1

، ولكن (931)جرت مراسالت عديدة حول ىذه المواضيع بين وزير الداخمية )ناجي شوكت( ومستشار وزارة الداخمية
المندوب السامي وكذلك مستشار وزارة الداخمية اصرا عمى استمرار نفوذ الموظفين البريطانيين وصالحياتيم، وطمب 
المندوب السامي من الممك فيصل االول عدم المصادقة عمى قرار مجمس الوزراء المتضمن القتراحات ناجي شوكت آنفة 

م( وتشكمت وزارة نوري سعيد االولى في 9151آذار  1اجي السويدي في )الذكر، فتأزم الوضع السياسي واستقالت وزارة ن
مما ادى الى قوة الجانب البريطاني من  9151التي وقعت معاىدة  (933)م(9159تشرين االول  91 – 9151آذار  15)

 خالل المعاىدة الجديدة. 
قبة لتساىميا في اعطاء االمتيازات اما في البرلمان العراقي، فقد وجيت انتقادات عنيفة الى الحكومات المتعا

م: ))ان في العراق حكومتين، تتألف 9111، ففي مجال االعيان قال العين )مولو مخمص( عام البريطانيينلمموظفين 
االولى من موظفينا الصغار ويعني بيم )العراقيين( والموظفين الكبار ويعني بيم )البريطانيون( واستغرب من المبالغ 

منح لمموظفين البريطانيين تحت اسم االرشاد أو االشراف، وذكر ان عدد ما موجود منيم تحت ىذا العنوان التي ت الباىظة
( 3لكا من الروبيات، اضافة الى المخصصات البالغة ) (937)(13( مشرفا يتقاضون من الرواتب ما تبمغ قيمتو )911ىو )

والموظفين االخرين من الينود وغيرىم فنرى ان المبمغ الذي  اضفنا الييم المترجمين فإذا( لكا 31الكاك فيكون المجموع )
 . (931)( لكا71يصرف ليم يبمغ نحو )

( روبية جاء تحت عنوان 551111م( احتج عدد من النواب عند مناقشة الميزانية عمى مبمغ قدره )9111وفي العام )
الى مندوب بريطانيا  العراق ))البائس الفقير(( معونة))اعانة لديوان فخامة المعتمد السامي في العراق(( وتسألوا كيف يدفع 

 . (931)العظمى والى متى سيستمر وجود الموظفين الينود والبريطانيين في العراق
أكد العين مولود مخمص عمى استمرار نفوذ الموظفين  9151وفي اجتماع مجمس االعيان لتصديق معاىدة 

خالل المعاىدة الجديدة، ووصفيا بأنيا معاىدة احتالل وليست معاىدة البريطانيين والحصانات التي يتمتعون بيا من 
 . (931)صداقة

م( القى عضو المجمس )ياسين الياشمي( خطابا جريئا 9151آذار  95وفي الجمسة التي عقدىا المجمس النيابي في )
لى المعاىدة، وقد ال ترضى بحكميم قال فيو: ))ان الموظفين البريطانيين ىم المذين يحكمون العراق حكما كيفيا ال يستند ا

( ))بأنو ال يحق لمموظفين 9111ايمول  91حكومتيم، وقد اشار الياشمي الى ما قالو السعدون في حفمة استيزاره الرابعة )
البريطانيين ان يتجاوزوا حدود صالحياتيم وال يتجاوزوا عمى سمطات الوزراء العراقيين، ولكن ىؤالء تجاوزوا الصالحيات 

 (. 971يانوا حتى بالسعدون نفسو(()واست
وجود الموظفين البريطانيين في العراق، وقد وصفتيم  باستمراركم جانب اخر فقد واصمت الصحف العراقية تنديدىا   

 . (979)بالجيش الجرار، وطالبت ىذه الصحف بنقل ممكية السكك الحديد والميناء لتقميص عدد الموظفين البريطانيين فييا
االحزاب السياسية بالتخمص من الموظفين البريطانيين واالعتماد عمى العراقيين، ففي خطاب القاه جعفر كما طالبت 

م( اكد فيو عمى ضرورة 9111ايمول  11ابو التمن )مؤسس الحزب الوطني الديمقراطي( في حفمة افتتاح الحزب في )
 دون تمييز. في اشغال وظائف الحكومة  (971)االعتماد عمى االكفاء من العراقيين
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وعمى اية حال فقد استمرت المطالبة بالتخمص من النفوذ البريطاني خاصة وان الراي العام اخذ يطالب بشدة النياء 
، وكان من الطبيعي ان يتقمص عدد البريطانيين تدريجيا خاصة (975)خدمات الموظفين االجانب واحالل العراقيين محميم

 . (971)م(9151تشرين االول  5)بعد دخول العراق الى عصبة االمم في 
 

 خاتمة البحث 
اوضح البحث في صفحاتو الموجزة مدى االىتمام الذي أولتو الدول االوربية االستعمارية بالعراق، وفي مقدمتيا 
ة بريطانيا التي عممت جاىدة عمى ترسيخ وتثبيت اقداميا في العراق وبشتى الوسائل، فتارة نجدىا تمجأ الى استخدام القو 

والعنف عن طريق المعارك والحروب التي خاضتيا جيوشيا عمى مختمف أراضي العراق، وتارة نجدىا تستخدم أسموب 
السمم في المعاىدات واالتفاقيات التي عقدتيا مع الحكومات العراقية المتعاقبة والتي حاولت فييا ربط العراق بعجمتيا 

 وتسخير كل طاقاتو المادية والبشرية في خدمتيا. 
اما عن االمتيازات التي تمتعت بيا بريطانيا ورعاياىا في العراق، فال يخفى عن القارئ الكريم أىمية ىذه االمتيازات 
ومدى حجميا، اذ حاولت بريطانيا بكل جيودىا الحصول عمى االمتيازات المعنية عن طريق تسخير قدرات الشعب العراقي 

وضحناه في صفحات البحث القميمة، وعمى الرغم من كل مساعييا في لخدمة مصالحيا الخاصة ونيب خيراتو وىذا ما 
تنفيذ سياستيا االستعمارية الرامية الى استغالل ثروات الشعوب العربية، نجد المقاومة الوطنية لالستعمار األجنبي تأخذ 

 أشكاال وصورا متعددة طيمة فترتي االحتالل واالنتداب. 
الحكومة العراقية والوزارات المتعاقبة في الحكم في مقاومة بريطانيا ووجودىا في  كما ال يجب إخفاء الدور الذي لعبتو

العراق والرفض المستمر لسياستيا العدوانية الرامية الى جعل الدول المتكونة حديثا خاضعة الى إلرادتيا تتحكم بسياساتيا 
ة العراقية الحديثة التي وضعت كل آماليا حكومة كيفما شاءت ووفق ما ترتأيو وجيات نظر قادتيا وسياسييا، والسيما الدول

وشعبا بوعود بريطانيا وعيودىا بالتحرر والحياة الحرة الكريمة اال انو سرعان ما انكشف زيف االدعاء البريطاني، واستطاع 
رادتو الصمبة كشف النوايا البريطانية العدوانية واليمجية في تطبيق سياساتيا في  بمدان المشرق الشعب العراقي بوعيو وا 

 العربي بوجو عام. 
 المختصرات المستخدمة في هوامش البحث 

 م. و. و. /المركز الوطني لحفظ الوثائق.  -9
1- C. O. (colonial office)  .وزارة المستعمرات البريطانية/ 

 هوامش البحث 
ن مراجعة عبد االمير محمد امين، لالطالع عمى المزيد من النشاط التجاري لشركة اليند الشرقية والوكاالت التابعة ليا يمك -9

م 9111واثرىا في الخميج العربي، مجمة الخميج العربي، العدد الثامن،  91و 91المصالح البريطانية في اليند خالل القرنيين 
 . 13-91ص ص

 . 11م، ص9111م، مطبعة االرشاد، بغداد، 9191-9171حسين محمد القيواتي، دور البصرة التجاري في الخميج العربي  -1
م( عددا من الضباط لدراسة مدى صالحية النيرين لممالحة من ىؤالء فرنسيس 9111-9151ارسمت بريطانيا خالل الفترة ) -5

م، 9171م، مطبعة العاني، بغداد، 9191رودن جزني، لممزيد من التفاصيل مراجعة زكي صالح، بريطانيا والعراق حتى عام 
 . 931-931ص ص 

4-   William. p. Andrew, memorie on the Euphrates vally road to India ,London, 1857, p. 176 . 
 Anderson ,M. S. the؛ 13م، ص 9117محمد كمال الدسوقي، الدولة العثمانية والمسألة الشرقية، القاىرة،  -3

Eastern Ouestion ,17774-1923 ,London ,1972 . 
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م، بغداد 9191بغداد حتى عام –وماسية قضية سكة حديد برلين دراسة تاريخية في تطور دبم–لؤي بحري، سكة حديد بغداد  -7
 . 971م، ص 9171

 . 971المصدر نفسو، ص  -1
8- Richarid Coke ,The heart of the Middle East ,London ,1926 p. 127 . 
9- Edward. M. Earl , Turkey ,The great powers and the Baghdad Rail ways, New 

yourk,1935 p. 15 . 
10- J. C. Hurewitz,Diplomasy in the Near and Middle East,A documentary record,1535-

1914 ,vol 1 ,New yourk,1972,pp. 252-263 . 
البرت ميخايموفتش منتشاشفيمي، العراق في سنوات االنتداب البريطاني، ترجمة: ىاشم التكريتي، مطبعة جامعة بغداد،  -99

 . 955م، ص 9111
 . 117سابق، ص زكي صالح، المصدر ال -91

13- George. N. Gurzen,Persia and the Persian Ouestion,vol 2, London ,1966 , p. 578 . 
 . 55م، ص 9111فيميب ويالرد ايرالند، العراق دراسة في تطوره السياسي، ترجمة: جعفر الخياط، بيروت،  -91
 . Hurewitz ,op. cit. ,pp. 281-286لالطالع عمى بنود االتفاق يمكن مراجعة    -93
مذكرات الفريق طونزند، تقديم المواء الركن حامد احمد الورد )د. ت(، الدار العربية –تشارلس ف. ف. طوزند  -97

  31-39لمموسوعات، ص ص 
 . 93م، ص9119م، ترجمة: جعفر الخياط، بيروت، 9191-9191جيرترود لوثيان بيل، فصول من تاريخ العراق القريب  -91
 . 915م، ورقة 9151-9111الحديدية لسنة ، السكك 91م. و. و. ، الممف ص/ -91
 . 93بيل، المصدر السابق، ص  -91
 . 91المصدر نفسو، ص  -11
 . 915 -15طونزند، المصدر السابق، ص ص  -19
 . 911 – 913المصدر نفسو، ص ص  -11
 . 513- 515طونزند، المصدر السابق، ص ص  -15
 . 51ايرالند، المصدر السابق، ص  -11
، ترجمة: 9م، ج 9191-9191النكميز واالتراك في العراق سنة رسل برادون، حصار الكوت في الحرب بين ا -13

 . 931 -951م، ص ص 9113سميم طو التكريتي وعبد المجيد ياسين التكريتي، بغداد، 
 . 191م، ص 9171م، بيروت، 9191-9191شكري محمود نديم، حرب العراق  -17
 . 917 – 913المصدر نفسو، ص ص  -11
 . 91 – 91بيل، المصدر السابق، ص ص  -11
، بغداد، 9، ترجمة: سميم طو التكريتي، ج 9131- 9111يفن ىمسمي لونكريك، العراق الحديث من سنة ست -11

 . 911م، ص 9111
 . 911م، ص 9119، بغداد، 1ارنولد تالبوت ولسن، بالد ما بين النيرين، ترجمة: فؤاد جميل، ج  -51
 . 915- 911لونكريك، المصدر السابق، ص ص  -59
  .511ولسن، المصدر السابق، ص  -51
 . 911لونكريك، المصدر السابق، ص  -55
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 . 11ايرالند، المصدر السابق، ص  -51
ايمول  51م( الى )9191آذار  99مجموعة البيانات واالعالنات الصادرة عن القائد العام أو بتفويض منو في ) -53

 م.  9157م(، بغداد، 9111
 . 911ايرالند، المصدر السابق، ص  -57
 . 911منتشاشفيمي، المصدر السابق، ص  -51
 . 131سن، المصدر السابق، ص ول -51
م( احد البريطانيين والذي تقمد عدة مناصب في اليند وايران وافغانستان قبل 9151-9119ىنري روبرت دوبس ) -51

م( 9197-9193الحرب العالمية االولى، ثم جاء الى العراق خالل فترة الحرب واصبح معتمدا لمواردات خالل الفترة )
 م(. 9111-9115يا في العراق خالل الفترة )ثم اصبح مندوبا ساميا لبريطان

 فمسا.  13عممة ىندية تساوي  -11
 . 13بيل، المصدر السابق، ص  -19
 . 915ولسن، المصدر السابق، ص  -11
 . 11بيل، المصدر السابق، ص  -15
 . 911لونكريك، المصدر السابق، ص  -11
دية عسكرية، مطبعة م دراسة سياسية اقتصا9113- 9191عمي ناصر حسين، تاريخ السكك الحديد في العراق  -13

 . 53م، ص 9117السكك، بغداد، 
م، ترجمة: عبد اليادي فنجان، تقديم وتعميق كامل سممان 9111 – 9191مذكرات برترام توماس في العراق  -17

 . 17-13م، ص ص 9117الجبوري، مطبعة العاني، بغداد، 
 . 111 – 955نديم، المصدر السابق، ص ص  -11
 . 951 – 959بيل، المصدر السابق، ص ص  -11
 . 951المصدر نفسو، ص  -11
 . 59ولسن، المصدر السابق، ص  -31
 . 911م، ص 9111م، بغداد،  9151 -9191عماد احمد الجواىري، تاريخ مشكمة االراضي في العراق  -39
 . 971لونكريك، المصدر السابق، ص  -31
 . 177بيل، المصدر السابق، ص  -35
 . 971لونكريك، المصدر السابق، ص  -31
 ىو احمد عمي الصوفي.  -33
 . 517، المصدر السابق، ىامش ص بيل -37
 كان جياز الشرطة في العراق يعتمد آنذاك عمى كبار موظفي الشرطة البريطانيين وفيما يمي بعض اسمائيم:  -31
 م. 11/5/9191م ومديرا لشرطة بغداد في 11/99/9191الكرنل كريكسون، عين مديرا لشرطة البصرة في  -
 م.  5/1/9191ل في الكابتن ويمكنس، عين معاون مدير شرطة الموص -
 م.  1/1/9191الكابتن تود، عين معاون مدير التحقيقات في بغداد في  -

 . 555-551ولممزيد من التفاصيل يمكن مراجعة بيل، المصدر السابق، ص ص 
 . 911لونكريك، المصدر السابق، ص  -31
 . 11ولسن، المصدر السابق، ص  -31
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 . 911لونكريك، المصدر السابق، ص  -71
 . 113ق، ص بيل، المصدر الساب -79
-9751حول تطور مراحل التعميم يمكن مراجعة عبد الرزاق الياللي، تاريخ التعميم في العراق في العيد العثماني ) -71

 م. 9131م(، بغداد، 9191
 . 31م، ص 9111عبد الرزاق عبد الدراجي، جعفر ابو التمن ودوره في الحركة الوطنية في العراق، بغداد،  -75
 . 511بيل، المصدر السابق، ص  -71
 . 511المصدر نفسو، ص  -73
 . 511المصدر نفسو، ص  -77
الى مأموري المخازن والمحممين  باإلضافةممرضة،  13ضابطا يشتغمون في الصحة العامة و 11كان ىناك  -71

 . 515-511والكيميائيين، يمكن مراجعة بيل، المصدر السابق، ص ص 
 . 971لونكريك، المصدر السابق، ص  -71
 . 551بيل، المصدر السابق، ص  -71
 . 971لونكريك، المصدر السابق، ص  -11
 . 535ولسن، المصدر السابق، ص  -19
 . 911لونكريك، المصدر السابق، ص  -11
 . 915م، تقرير المجنة المالية، ورقة 9151- 9111، السكك الحديدية لسنة 91م. و. و. ، الممف ص/ -15
 المصدر نفسو.  -11
 . 911لونكريك، المصدر السابق، ص  -13
 . 915م، ورقة 9151- 9111ك الحديدية لسنة ، السك91م. و. و. ، المفل ص/ -17
 . 911لونكريك، المصدر السابق، ص  -11
 . 13م، ص 9157، مطبعة العيد، بغداد، 9متي عقراوي، العراق الحديث، ترجمة: مجيد خدوري، ج  -11
 . 939منتشاشفيمي، المصدر السابق، ص  -11
 م. 9111ييما كما ىو الحال قبل عام استمرت دائرة الزراعة ومؤسسة الصحة بالمحافظة عمى اعداد الموظفين ف -11
 . 517بيل، المصدر السابق، ص  -19
 . 911 – 911ايرالند، المصدر السابق، ص ص  -11
 . 911المصدر نفسو، ص  -15
 . 191م، ص9171م )دائرة معارف عممية(، محمود فيمي درويش واخرون، بغداد، 9171دليل الجميورية العراقية لسنة  -11
 . 17م، ص 9131، مطبعة العرفان، لبنان، 9السياسي الحديث، ج  عبد الرزاق الحسني، تاريخ العراق -13
م، م. و. و. ، الممف 9155شباط  91صورة كتاب المفوضية العراقية في لندن الى وزارة الخارجية العراقية في  -17

 . 911م، ورقة 9155-9159، )تقارير المفوضية العراقية في لندن( 1ص/
 . 17م، ص 9111، بيروت، 9راقية، ج عبد الرزاق الحسني، تاريخ الوزارت الع -11
 . 13م، ص 9171عبد الرحمن البزاز، العراق من االحتالل حتى االستقالل، بغداد،  -11
 م(. 9119آب  15في ) 511جريدة العراق، العدد  -11
 . 11م(، ورقة 9113آب  93، مقررات مجمس الوزراء، تاريخ الجمسة )5م. و. و. ، الممف ص/ -11
 . 111م، ص 9111م، بغداد، 9151 -9111قات السياسية بين العراق وبريطانيا احمد رفيق البرقاوي، العال -19
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 . 115، المصدر السابق، ص  9171دليل الجميورية العراقية لسنة  -11
م(، مطبعة 9111كانون االول، سنة -تشرين الثاني-تشرين االول-آب-قرارات مجمس الوزراء الصادرة في )تموز -15

 . 911 – 11م، ص ص 9111الحكومة، بغداد، 
فؤاد الراوي، المعجم المفيرس )لممعاىدات واالتفاقيات والبروتوكوالت والمواثيق والعيود واالحالف التي ارتبط بيا العراق  -11

 . 911-917م، ص ص9111، بغداد، 9م، ج9119مع الدول والمنظمات الدولية والمؤسسات االجنبية من عام 
 . 911المصدر نفسو، ص  -13
 . 917المصدر نفسو، ص  -17
 . 113الند، المصدر السابق، ص اير  -11
 . 117المصدر نفسو، ص  -11
 . 911 – 911الراوي، المصدر نفسو، ص ص  -11

 . 911المصدر نفسو، ص  -911
 . 11، المصدر السابق، ص 1الحسني، تاريخ العراق السياسي الحديث، ج  -919
 . 11المصدر نفسو، ص  -911
 . 31 – 31، المصدر السابق، ص ص 1الحسني، تاريخ العراق السياسي الحديث، ج  -915
 . 31المصدر نفسو، ص  -911
 . 33المصدر نفسو، ص  -913
 – 9119لممزيد من التفاصيل مراجعة، رجاء حسين الخطاب، تأسيس الجيش العراقي وتطور دوره السياسي من  -917

 م. 9111م، الطبعة الثانية، بغداد، 9119
 . 71 – 33، المصدر السابق، ص ص 1الحسني، تاريخ العراق السياسي الحديث، ج  -911
 . 911، تاريخ الوزارات العراقية، المصدر السابق، ص الحسني -911
 . 11، المصدر السابق، ص 1الحسني، تاريخ العراق السياسي الحديث، ج  -911
 . 111لونكريك، المصدر السابق، ص  -991
 . 911البرقاوي، المصدر السابق، ص  -999
 . 991المصدر نفسو، ص  -991
 . 953ص  ، المصدر السابق،1الحسني، تاريخ العراق السياسي الحديث، ج  -995
م، بغداد، 9157عالء جاسم محمد، جعفر العسكري ودوره السياسي والعسكري في تاريخ العراق حتى عام  -991

 . 911م، ص9111
 . 979 – 971، المصدر السابق، ص ص 1الحسني، تاريخ العراق السياسي الحديث، ج  -993
 . 91م، ص 9111، بيروت، 5الحسني، تاريخ الوزارت العراقية، ج  -997
 . 11ص  المصدر نفسو، -991
991- C. O. British Report K 1931 – 1932 , p. 23 . 
 . 911، ص 13م، ورقة 9159لعام  511/599قرارات مجمس الوزراء، رقم الممفة  –م. و. و. ، البالط الممكي   -991
كاثمين. ام. النكي، تصنيع العراق، ترجمة: محمد حامد الطائي وخطاب صكار العاني، مطبعة دار التضامن،  -911

 . 13م، ص 9175بغداد، 
 . 111ايرالند، المصدر السابق، ص  -919
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 . 51م، ص 9173م، بيروت، 9131-9191محمد ميدي كبة، مذكراتي في صميم االحداث  -911
 . 11توماس، المصدر السابق، ص  -915
 . 51م، ص 9113ىنري. أ. فوستر، تكوين العراق الحديث، ترجمة: عبد المسيح جويدة، مطبعة السريان، بغداد،  -911
 . 13السابق، ص  ايرالند، المصدر -913
 . 13ولسن، المصدر السابق، ص  -917
 . 113المصدر نفسو، ص  -911
 . 979لونكريك، المصدر السابق، ص  -911
لقد رفض العراقيون في كل مراحل التاريخ الوجود االجنبي، كما رفضوا كل العناصر المتعاونة مع االجنبي الن  -911

 شيمة العربي ال تسمح بالتعاون مع االجنبي. 
 . 17بق، ص ولسن، المصدر السا -951
 . 39م، ص 9119كامل الجارجي ، من اوراق كامل الجادرجي، بيروت،  -959
 . 911م، ص9173، ترجمة: فؤاد جميل، مطبعة دار الزمان، بغداد، 9111الفريق سر المر ىولدن، ثورة العشرين سنة  -951
 . 911ىولدن، المصدر السابق، ص  -955
 . 11كبة، المصدر السابق، ص  -951
 . 19م، ص9113السياسية وعالقتو بمعاصريو(، بغداد،  وآراؤهمن النقيب )حياتو الخاصة رجاء حسين الخطاب، عبد الرح -953
 . 11، ص 9الحسني، تاريخ الوزارات العراقية، ج  -957
 . 915م، تقري لجنة المالية، ورقة 9151-9111، السكك الحديدية لسنة 91م. و. و. الممف ص/ -951
951- C. O. British Report , 1920 -1922 , p. 93  
 . 195 – 191ي، المصدر السابق، ص ص الدراج -951
، البالط الممكي، 99م( م. و. و. ، الممف م/9111نيسان  5من الممك فيصل االول الى ىنري دوبس في ) -911

 . 11التقارير المالية واالقتصادية، ورقة 
 المصدر نفسو.  -919
 . 71)نسخة مصورة في المكتبة المركزية، جامعة بغداد( ص  9111لجنة مناقشة معاىدة عام  -911
 . 11 -17، ص ص 1الحسني، تاريخ العراق السياسي الحديث، ج  -915
 . 79لجنة مناقشة المعاىدة، ص  -911
 المصدر نفسو.  -913
 . 911، ص 1الحسني، تاريخ العراق السياسي الحديث، ج  -917
 . 911المصدر نفسو، ص  -911
 . 517م، ص 9111لطفي جعفر فرج، عبد المحسن السعدون، وزارة الثقافة واالعالم، بغداد،  -911
 . 517مصدر نفسو، ص ال -911
 . 117، ص 9171دليل الجميورية العراقية لسنة  -931
 . 117، ص 1الحسني، تاريخ الوزارات العراقية، ج  -939
 . 911م، ص 9113م، الطبعة الثانية، بيروت، 9111 – 9111ناجي شوكت، سيرة وذكريات ثمانين عاما  -931
 . 911 – 913المصدر نفسو، ص ص  -935
 . 1، ص 5، ج الحسني، تاريخ الوزارات العراقية -931
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 روبية  911111المك يساوي  -933
ايمول  5المنعقدة في ) 15، الجمسة 9111محاضر مجمس االعيان )الدورة االولى( االجتماع الغير اعتيادي لسنة  -937

 . 951م(، ص  9111
 . 919- 911م(، ص ص9111حزيران  5في ) 11محاضر مجمس االعيان، االجتماع االعتيادي الرابع، الجمسة  -931
 . 11م(، ص9151تشرين الثاني  97س االعيان، االجتماع االعتيادي السادس، محضر الجمسة الرابعة، في )محاضر مجم -931
 . 911ناجي شوكت، المصدر السابق، ص  -931
 م. 9111، السنة التاسعة، كانون الثاني 1711جريدة العراق، العدد  -971
 . 131الدراجي، المصدر السابق، ص  -979
 . 513فرج، المصدر السابق، ص  -971
 . 111، ص 5تاريخ الوزارات العراقية ، ج  الحسني، -975
 . 111المصدر نفسو، ص   -971

  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 


