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 :الممخص
من تخبط  1291بعد عام  العراقية لمحكومة النفطية السياسةاتسمت 

والضبابية وعدم الوضوح, فقد سيطرت شركة النفط االجنبية عمى النفط 
العراقي من خالل تقاسم نفط العراق بين حكومات الدول الغربية من خالل 

 ..1291ما أولت عميو مؤتمر )سان ريمو( عام 
%( والشركة 97.32حيث حصمت الشركة النفط التركية عمى نسبة تتراوح )

ىولندية( عمى  –%( وشركة شل )بريطانية 97.32لنفط الفرنسية عمى )ا
%( وحصل كل 97.92%( وشركة ارامكو عمى نسبة )97.32نسبة )

 %(.2كيان عمى نسبة )
وبذلك تقاسمت الدول الغربية وشركاتيا النفطية التي تغير اسميا عام 

و الى شركة نفط العراق وبذلك فقد العراق سيطرتو عمى واردت 1292
النفطية واصبحت  موارده بيد الشركات االجنبية. واستمرت لخدمة مصالح 
الدول الغربية متناسية حق الشعب العراقي الذي كان بأمس الحاجة الى 

في الوقت الذي لم يحصل فيو العراقيون إال عمى الواردات النفط آنذاك 
يمة امتدت ال تفي اقتصاده الوطني وكبمتو بقيود ثقيمة لمدد طو  زىيدة ارعأس
 ما يقل عن خمسة وسبعين عاما   إلى
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Abstract: 

The oil policy of the Iraqi government after 1921 was 

characterized by confusion, confusion, and lack of 

clarity. The foreign oil company controlled Iraqi oil 

through the sharing of Iraqi oil between the governments 

of Western countries through what was given to it by the 

San Remo conference in 1920. 

Where the Turkish Oil Company got a percentage 

ranging from (23.75%), the French Oil Company 

(23.75%), Shell (British-Dutch), a percentage of 

(23.75%), and Aramco Company (23.25%), and each 

entity got a percentage (5%. ) 

Thus, the Western countries and their oil companies, 

whose name was changed in 1929, shared to the Iraq 

Petroleum Company, and thus Iraq lost control of its oil 

imports and its resources became in the hands of foreign 

companies. And it continued to serve the interests of 

Western countries, forgetting the right of the Iraqi 

people, who were in dire need of oil imports at the time 

when the Iraqis only received cheap prices that did not 

meet their national economy and their cables with heavy 

restrictions for long periods that extended to less than 

seventy-five year 
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 المقدمة :
مان تخابط والضابابية وعادم  1291بعد عاام  العراقية لمحكومة النفطية السياسةاتسمت  

الوضاوح, فقااد ساايطرت شاركة الاانفط االجنبيااة عمااى الانفط العراقااي ماان خاالل تقاساام نفااط العااراق 
 ..1291ؤتمر )سان ريمو( عام بين حكومات الدول الغربية من خالل ما أولت عميو م

%( والشااركة الاانفط الفرنسااية 97.32حيااث حصاامت الشااركة الاانفط التركيااة عمااى نساابة تتااراوح )
%( وشااركة ارامكااو 97.32ىولنديااة( عمااى نسابة ) –%( وشااركة شاال )بريطانياة 97.32عماى )

 %(.2%( وحصل كل كيان عمى نسبة )97.92عمى نسبة )
الاى شاركة نفاط  1292اتيا النفطياة التاي تغيار اساميا عاام وبذلك تقاسمت الدول الغربية وشارك

العاااراق وباااذلك فقاااد العاااراق سااايطرتو عماااى واردتاااو النفطياااة واصااابحت     ماااوارده بياااد الشاااركات 
االجنبية. واستمرت لخدمة مصالح الدول الغربية متناسية حق الشعب العراقي الذي كان بأمس 

 ارعلااذي لاام يحصاال فيااو العراقيااون إال عمااى أساافااي الوقاات االحاجااة الااى الااواردات الاانفط آنااذاك 
ماا يقال عان خمساة  إلاىال تفاي اقتصااده الاوطني وكبمتاو بقياود ثقيماة لمادد طويماة امتادت  زىيدة

 وسبعين عاما .
نياياة مناذ  العاراق   االقتصادية في شممت الدراسة سياسة العراق النفطية واثرىا عمى األوضاع

وىاي  1292عاام  العالمياة الثانياة     حتاى انتيااا الحارب 1211األولى عاام لمية االحرب الع
 .والتطورات السياسية واالقتصادية الميمة باألحداثمرحمة كانت زاخرة 

بعد احتالل بريطانيا لمعراق في الحرب العالمية االولى وسيطرتيا عماى اىام ماوارده االقتصاادية 
ماة فضااال  عاان عاادم وجااود قا ااد عااام المتمثماة بااالنفط وعاادم وجااود حكومااة عراقيااة ذات ساايادة كام

 قوي ومؤثر عمى السمطة السياسية لذلك يحصل العراق عمى ارباح ض يمة.
  اثر النفط عمى االوضاع االقتصادية في العراق

حكوماتو لبريطانيا وعدم وجود رأي عام قوي ومؤثر  إرادةلم يحصل العراق في ظل ارتيان     
سااوع عمااى ارباااح ضاا يمة ماان توقيعااو لالتفاقيااات النفطيااة,  (1) وضااا ط عمااى الساامطة السياسااية

( فمسا  عن كل طن من الانفط , فكاان مان الطبيعاي ان 911فقبض اربع شمنات أي ما يعادل )
ياااؤثر ذلاااك عماااى االرادة السياساااية العراقياااة وعماااى اقتصااااده المحماااي وتااام تقيياااد حركاااة االقتصااااد 

, وانعكسات ىااذه الحالااة (9)العاراق تااأثيرا  كبياارا  العراقاي واثاار ذلاك عمااى األوضاااع االقتصاادية فااي 
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عماى مساتوع المعيشاة ومساتوع الادخل الفاردي والادخل القاومي, حياث تحاددت عا ادات العاراق, 
 .(7)ومن ثم تحدد االنفاق في القطاع العام

نشأ عن سيطرة شاركات الانفط االحتكارياة عماى مقادرات العاراق النفطياة ان ركازت ىاذه  
و مان أربااح مان ذلاك الماورد االقتصاادي الحياوي لياا, ياا ومادع ماا تجنالشركات عماى مصاالحي

عاام  لذلك لم تسامح بحصاول العاراق عماى نسابة العشارين بالم اة التاي أقرتياا اتفاقياة ساان ريماو
, ولعاال مااا ذكااره ) لمصاامحتيا بالدرجااة االولااىألنيااا كاناات تريااد ان تااذىب أرباااح الاانفط  1291
يفناااد  1292و حااازب العماااال البريطااااني فاااي عاااام   عضاااA. Ponsonbyونساااونبي(  بارثااار 

ادعااااات الحكومااة البريطانيااة ومزاعميااا ماان إنيااا   ال تيااتم إال بمصاامحة العااراقيين ورفاااىيتيم   
عنااادما قاااال  حاااري باااي ان اصااااب بدىشاااة بالغاااة... عااان الثاااروات التاااي تكتساااب مااان البتااارول 

يد ايضاا  نتيجاة الكتشاال البتارول. العراقي... وما يقال لنا كذبا  من أن رخاا شعب العراق سايز 
 ان ما اعترض عميو في سياق االحداث التي ننيض من خالليا بيذه االلتزامات 

باال اعتمااد عمااى تصاادير الاانفط الخااام فقااط. أو بمسااألة التكرياار والنقاال فكاناات لصااالح شااركات 
 النفط االحتكارية وكانت لمصمحة العراق يحتسب عمى ما انتج من النفط الخام فقط. 

. كما نشأ عان سايطرة الشاركات (9) الجديدة , ىو عدم المصداقية والنفاق الذي يجري خالليا.. 
واضاااح لممصاااالح االقتصاااادية العراقياااة فاااي محاولاااة منياااا  إىماااالعماااى الااانفط العراقاااي  األجنبياااة

, وساعت لتوجياو القطااع النفطاي ألبنا اواالقتصاادية  األحاوالإلنياا أي اثر لمنفط عماى تطاوير 
قااي وجيااة تنسااجم مااع مصااالحيا فقااط دون النظاار الااى مصااالح وحاجااات العااراق الوطنيااة, العرا

ولام تنشاأ مصاانع التكريار الانفط داخال فارتبط النفط ارتباطا  مباشرا  بالسوق الرأسمالية العالمياة, 
العراقياة, وكاان ذلاك امارا  مقصاودا  لكاي يعازل القطااع  األرضالمعد لمتصادير فاي داخال  العراق

زال  تاما  عن بقية النفط العراقي, وال تساتفيد الحكوماة العراقياة مان ماوارده الضا يمة فاي النفطي ع
 .(2)مشروعاتيا التنموية

ات النفطية األجنبية في مجال استخراج النفط وتصاديره كماادة كأدع حصر نشاط الشر  
ن االقتصااد ماوفارص عمالاة  إضاافيةخام دون معالجتاو وتصافيتو الاى حجاب فارص اساتثمارية 

عمااى احتماااالت زيااادة الاادخل القااومي لماابالد, األماار الااذي افقااد العااراق  التااأثيرالعراقااي, وبالتااالي 
ماااوارد جديااادة يمكااان اضاااافتيا الاااى ميزانيتاااو التاااي عانااات باساااتمرار مااان عااادم االساااتقرار بسااابب 

 .(1)وبتقمبات األسعار في السوق العالمية باإلنتاجالشركات  تالعب
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كمياة مناو  بأكبرلنفطنا منذ البداية ىي االحتفاظ  (IPC) نفط العراق كانت نظرة شركة 
في باطن االرض كاحتياط ليا, دون النظر الى ما قد يسببو من اضرار كبيرة بمصامحة العاراق 
االقتصاااادية, وقماااة فاااي العوا اااد المالياااة التاااي تساااتخدم فاااي عممياااات التنمياااة االقتصاااادية , وكاااان 

, لاذلك خسار (3)ياساية ال عالقاة لياا بالادوافع االقتصاادية الساميمةالمحرك الر يس لاذلك دوافاع س
ان اقتصاااده كااان ىشااا  ويعاااني ماان نقااص فااي  الساايماالعااراق مااوارد ميمااة كااان بحاجااة الييااا, 

ساايولتو النقديااة , فضااال  عاان المصاااعب الماليااة التااي ترتباات عميااو بعااد تااولي الحكومااة العراقيااة 
قااد تقاارر باتفاااق دولااي ان ياادفع العااراق مبمغااا  قاادره ساابعة ف (1) 1291مسااؤولياتيا الرساامية عااام 
لاابعض الاادول األوربيااة بحكاام كونااو كااان جاازاا  ماان الدولااة العثمانيااة  (2)ماليااين لياارة تركيااة ذىااب

ترضااات مباااالة كبيااارة مااان الااادول والرعاياااا األوربياااة , وبماااا اناااو انسااام  عنياااا بعاااد الحااارب قالتااي ا
ىااذا المبمااة وفوا ااده التااي بمغاات مميااونين ونصاال مميااون العالميااة األولااى, لااذلك كااان عميااو سااداد 

 .(11)ليرة تركية ليصبح المبمة الكمي ما مجموعو تسعة ماليين ونصل ليرة تركية
لاام يقتصاار األماار عنااد حاادود تحماال العااراق وزر وراثااة ديااون الدولااة العثمانيااة فحسااب,  

ي فاااي بغاااداد وكاااادره وانمااا كاااان عمياااو ان يتحمااال مصااااريل ونفقاااات المنااادوب الساااامي البريطاااان
الشخصي والمواطنين البريطانيين مناصفة ماع الحكوماة العراقياة التاي كاان عميياا ان تساتقرض 
مااان الحكوماااة البريطانياااة األماااوال الالزماااة لتساااديد ديونياااا التاااي لااام تكااان تتناساااب ماااع عا اااداتيا 

 .(11)السنوية
 فقااد كااانيتناسااب مااع حاجااات العااراق الفعميااة لياام, ال  عاادد المااوظفين البريطااانيين كااان 

, يتقاضااون رواتااب (19)ماان الفااي موظاال بريطاااني وىناادي أكثااركااان  1291عااددىم فااي عااام 
حتاى وصال  1291عاام  تأسيساياضخمة استنزفت جازاا  كبيارا  مان ميزانياة الدولاة العراقياة بعاد 

 اإلدارة, وتوقعاات (17)را  ( دينااا792, 111الااى حااوالي ) 1299 -1291العجااز المااالي لميزانيااة 
البريطانياااة , فاااي ضاااوا ماااا كانااات تعانياااو الميزانياااة العراقياااة مااان صاااعوبات جدياااة أن العاااراق ال 

عميو لبضاع سانوات قادماة لعادم وجاود عا ادات جديادة لدياو, وان  يستطيع دفع الديون المستحقة
 . (19)عوا د النفط لن تتوافر قبل خمس سنوات, فضال  عن عدم وجود ضريبة دخل لديو

لجناة بر اسااة وزيار الماليااة  1299شااكمت الحكوماة العراقيااة فاي عااام وفاي ذلااك الساياق  
لتالفاي العجاز فاي الميزانياة فاي  ةساسون حسقيل لدراسة الوضاع الماالي, وايجااد الحماول الالزما

السنوات التالية والسنين االخرع, فقدمت ىذه المجنة توصيات عديدة كان من بينيا انياا عقاود 
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الحكوماااة  أن إالفين البريطاااانيين واليناااود بالتااادريج وتقميااال رواتاااب الماااوظفين العاااراقيين, الماااوظ
مااان تنفياااذ معظااام ىاااذه المقترحاااات مااان قبمياااا وتقمااايص مصاااروفاتيا حتاااى  العراقياااة وعماااى الااار م

إال ان وضاعيا الماالي لام   % 3949ال تسااوي اال  1299 -1297في ميزانياة عاام  أصبحت
 .(12)1299 -1291عمى ما كانت عميو في ميزانية يتحسن كثيرا  عما كان 

ية ثقيمة, فمم يكن بامكانيا التخمص من الدين البقيود م الحكومة العراقية قيدت بريطانيا 
 ,(11)العثماني الذي فرض عمييا, كما كان عميياا ان تضاع فاي ميزانيتياا مباالة لمادفاع والشارطة

الن التيدياادات الخارجيااة كاناات تحاايط بيااا  وىااي بااأمس الحاجااة لوضااع مبااالة خاصااة ألمنيااا 
لتسديد  1299 -1297% من نفقات ميزانيتيا العامة لسنة 1949الداخمي , وبالفعل  وضعت 

% لماااادفاع, فبمغاااات ىااااذه الفااااروع مااااا نساااابتو 92% لمشاااارطة وحااااوالي 1241الاااادين العثماااااني و 
ا ر االخااارع و لعاماااة , فاااي حااين خصصااات لكافاااة الااوزارات والاااد% ماان مجماااوع النفقااات ا22,7
  .(13)% فقط9943حوالي 

 فاايقطاعاتااو المختمفااة بساابب العجااز ل لااذا لاام يسااتطع العااراق القيااام بالتنميااة االقتصااادية 
تمثااال  عاااةاالزر  فقاااد كاناااتمااان الااانفط,  متأتياااةالعاماااة, وعااادم وجاااود ماااوارد مالياااة كافاااة  ياااةميزانال

, فعمى سبيل المثال خصصت لمزراعاة والاري (11)في العيد الممكي ليم محياةلالمصدر األساس 
ىااذه  أن إال% ماان مجمااوع النفقااات العامااة , 3,3مااا نساابتو  1299 -1297فااي ميزانيااة ساانة 

% في السانة التاي تمتياا, ثام انقصات مارة اخارع فاي 2,1النسبة سرعان ما تم انقاصيا لتصبح 
فقاات العامااة, فاي حاين كاان مان المتوقااع % مان مجماوع الن7,1لتصابح  1291 -1292سانة 

ان تاازداد نساابة تخصيصااات ىااذا القطاااع لكااون العااراق بمااد زراعااي ويجااب ان تحظااى الزراعااة 
كبيارة , ولام يختمال الحاال كاذلك بالنسابة لقطااع التعمايم والصاحة و يرىاا مان  بأىميةوالري فيو 

 .(12)المرافق العامة التي ظمت متخمفة وتعاني من مشاكل عديدة
 1291استمر تدىور االوضاع االقتصادية في العاراق حتاى قياام االزماة االقتصاادية العالمياة )

( الى اثرت بشكل كبير عمى االقتصاد العراقي الرتباطو بالسوق الرأسامالية العالمياة. 1277 –
 سيما وان اقتصاده يعتمد عمى الزراعة بالدرجة االولى, فكان 

الساانوات الالحقااة حتااى قيااام االزمااة االقتصااادية  واسااتمر الحااال عمااى مااا ىااو عميااو فااي 
( التااي تاااأثر العااراق بيااا تاااأثرا  كبياارا  نظاارا  الرتبااااط اقتصاااده بالساااوق 1277-1292ميااة ) عالال

العالميااة , ولكااون اقتصاااده كااان قا مااا  عمااى الزراعااة بالدرجااة االساااس, فتمقااى العااراق  الرأساامالية



 جملة جامعة االنبار للعلوم االنسانية

 

 (11( اجمللد )1العدد )

 2020 اذار

 

)171 ) 
 

ندما انخفض الطمب الخارجي عمى منتجات العراق اولى ضربات األزمة االقتصادية واقساىا ع
, (91)بشااكل لاام يساابق لااو مثياال فااي السااابق أسااعارىاالزراعيااة والحيوانيااة وانخفضاات تبعااا  لااذلك 

ووصل الحال بالحبوب العراقية ان بقيت متكدساة فاي الماواني ال يقادم عماى شارا يا احاد باالر م 
تماال الوضااع بالنساابة لمتمااور فااي شاايا, فقااد ماان التناازيالت اليا مااة التااي اعمنيااا التجااار, ولاام يخ

معامميم الن كمياات التماور المكدساة  أبواب القا  إلىمكابس التمور  أصحاباضطر معظم 
 .(91)الزىيدة أسعارىافي ميناا البصرة كانت كبيرة ولم يقدم احد عمى شرا يا ر م 

ياار عمااى وأثاارت بشااكل كب ,1271تفاقماات آثااار األزمااة االقتصااادية العالميااة فااي عااام  
ص وارداتيااااااا, وبالفعاااااال وصاااااال العجااااااز فااااااي الميزانيااااااة لساااااانة يبساااااابب تقمااااااالميزانيااااااة العراقيااااااة 

ولمعالجااااة ذلااااك الوضااااع المتاااادىور  ,(99)ماااان ثالثااااة ماليااااين روبيااااة أكثاااار إلااااى 1271و1271
الخبياار االقتصااادي البريطاااني ) الساارىمتن  اسااتدعت الحكومااة العراقيااة حيااث لمميزانيااة العراقيااة

  الذي قدم عدة تقارير نصح فييا الحكوماة العراقياة باان تتباع طريقاة مالياة S.H.Yoncيونة(  
 .(97)تتمخص بضرورة تقميص النفقات الى الحد األدنى وزيادة االيرادات

االقتصااادية التااي جعمتيااا تقاال  أزمتيااابالمقاباال حاولاات الحكومااة العراقيااة الااتخمص ماان  
وزارة الااري والزراعااة, ومنحاات وزياار  إلغااااعمااى حافااة االفااالس فأصاادرت بعااض القاارارات مثاال 

 االشغال والمواصالت السمطات المخولة لوزيرىا, وظيرت 
مطالبات اخرع إللغاا وزارة المعارل ووزارة االشغال والمواصالت و يرىا من الدعوات التي لم 

 . (99)تكن تعالج االزمة الخانقة التي كان يعانييا العراق آنذاك
بااارز فااي  يااة نحااو مااوارد الاانفط الااذي أصاابح يساايم باادوراتجياات أنظااار الحكومااة العراق

وارتباااط االقتصاااد العراقااي بااو  شااافو فااي عشاارينات القاارن العشاارين ,تاالقتصاااد الااوطني بعااد اك
ارتباطا  وثيقا , ُفعد النفط بسبب ذلك المحرك األساس والمحدد الار يس لمعاالم االقتصااد العراقاي 

باااون اسااترليني  ألاالان تساايم األربعما ااة  1271ام , وتوقعاات الحكومااة العراقيااة فااي اوا اال عاا
بادفعيا سانويا  لمعاراق  (IPCالاى ) 1292التي تغير اسميا عام  التي تعيدت شركة نفط العراق

إلى أن يتم استخراج النفط ووضع األنابياب وتصاديره لمخاارج , وحيناذاك سايعطي لمعاراق أربعاة 
ياا التفاقياتياا النفطياة وحصاوليا عماى شمنات عن كل طن من النفط يصادر لمخاارج عبار توقيع

, توقعات ان تسايم فاي التخفيال مان األزماة االقتصاادية  1292امتياازات فاي نفاط العاراق عاام 
شاااركات الااانفط  أن, إال عااااش بياااا العاااراقالتاااي كاااان العاااراق يمااار بياااا, والضاااا قة المالياااة التاااي 
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زيز مواقعيا والتخفيل مان كان من شأنيا تع اإلجراااتالعاممة في العراق اتخذت مجموعة من 
 حاولااات فقااادمشااااكميا عااان طرياااق الضاااغط عماااى الحكوماااة العراقياااة والعاااراقيين بصاااورة عاماااة, 

الشاااركات شاااطب جااازا كبيااار مااان ماااورد العاااراق مااان نفطاااو بحجاااة عااادم وجاااود الغطااااا الاااذىبي 
ساعار , األمر الذي انعكس سمبا  عمى العراق الن البريطاانيين بادأوا يبيعاون الانفط   با(92)لمباون

والجباال  عماى البحاار  تزيد عن اسعار صفا ح اعمى جنس مان الانفط الاذي كاان ياأتي مان وراا
 .(91)حد تعبير إحدع الجرا د العراقية

كانت تمك الخطوة التي قامت بيا بريطانيا لتخفيل آثار االزمة عمييا, ومحاولاة إلقاىاا  
الغات حكوماة لنادن الغطااا  1271عمى الشعوب الخاضعة لنفوذىاا ومنياا العاراق , ففاي العاام 

الااذىبي لمباااون وأوجاادت مااا عاارل بالكتمااة االسااترلينية التااي تحااول الباااون بموجبيااا الااى اساااس 
لتبااادل عماااالت الاادول التابعاااة لبريطانياااا او المرتبطااة بياااا, اضااطرت تماااك الااادول الااى نقااال كااال 

ا تحاول الاى ساند ماالي احتياطييا من الذىب وما لدييا من العممة الصعبة الى بنك انكمتارا, مما
جديااد لالقتصاااد البريطاااني, وتاارك آثاااره االقتصااادية الساامبية عمااى العااراق الااذي ارتاابط مصااير 

, وانتشاار بسااابب ذلااك تيرياااب الااذىب الاااى الخااارج عماااى (93)اقتصااادياتو بوضاااع الباااون وتقمباتاااو
بالخساارة عماى , ال سايما الاى البمادان المجااورة, فعااد ذلاك بالفا ادة عميياا, و (91)نطاق واساع جادا  

 .(92)العراق
وبسبب ىذا اإلجراا ظمت الوحدة النقدية , وىي الدينار العراقي يسااوي بااون اساترليني  

, فاااادع ذلاااك الاااى ان يصااابح مصاااير الااادينار العراقاااي تابعاااا  لمصاااير الميااارة االساااترلينية فااا ذا ماااا 
ايضاا  حتاى وان خفضت ىذه الميرة في بريطانيا فان العراق يجد نفسو مضطرا  لتخفايض عممتاو 

, كمااا ان  طاااا العممااة (71)ال تسااتدعي مثاال ىااذا التخفاايض األوضاااع االقتصااادية فيااو  كاناات
كاناات مكونااة ماان سااندات طويمااة  والعراقيااة فشاال فااي تحقيااق مباادأ الساايولة الن معظاام موجوداتاا

, فانعكس ذلك سمبا  عمى االقتصاد العراقي الن الحكومة العراقية وضعت في حزيران (71)األجل
ضامن منياجيااا مشاروعا  للعمااال العمرانيااة الكبارع تقاارر تنفيااذه خاالل خمسااة ساانوات,  1271

ماان خااالل رصااد جميااع الااواردات التااي تسااتمميا الحكومااة ماان الاانفط التااي قاادرت بمبمااة قاادره ) 
نشااا بعاض (79)( دينارا , وتضمن ىذا المنياج تنفيذ مشروع الغرال والحبانية 941174321 , وا 

 .(77)بعض المشاريع المتعمقة بالدفاعالطرق والجسور و 
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لم يقدر ليذا المنياج , ر م أىميتو االقتصادية , أن ينفذ بسبب تالعب شركات الانفط  
تقريباااا  صااارل مااان  (79)األجنبياااة بكمياااات إنتااااج الااانفط العراقاااي, فقاااد الغاااي بعاااد سااانتين ونصااال

% 91ساااور و % إلنشااااا الطااارق والج99( ديناااارا  صااارفت بمقااادار 2994111خاللياااا مبماااة ) 
% 1% لماااااري و 12إلنشااااااا المااااادارس والمستشااااافيات وبعاااااض المبااااااني الحكومياااااة األخااااارع و 

لغاؤه مان قبال وزارة جميال 7لمصناعة واقل من  % لمدفاع, وتعرض عدم تنفيذه بشكمو المقرر وا 
 .(71)إلى انتقادات شديدة في مجمس النواب واألعيان (72)المدفعي

( ميزانيااة جدياادة 1272 -1271ل بميزانيااة ) وضااع جمياال الماادفعي بعااد إلغااااه العماا 
( رصاادت ليااا ثالثااة ماليااين ونصاال المميااون دينااارا  اعتمااادا  عمااى 1271 -1279لمساانوات ) 

الخزينة العامة بدال  من النفط الذي بمغت صاادراتو فاي ىاذا العاام حاوالي ممياون طان سانويا , لام 
عراقيا  خالفا  لممنياج السابق الذي  يستمم العراق من مدفوعاتو سوع مميون ونصل مميون دينارا  

 .(73)خصصت لو موارد النفط
لاام يمااض عااام عمااى صاادور المنياااج حتااى صاادر نظامااان الغيااا المنياااج السااابق وحاال  

محمااااو منياااااج آخاااار لماااادة ثااااالث ساااانوات, وماااانح وزياااار الماليااااة صااااالحية صاااارل مبمااااة قاااادره ) 
ار تحضااير الماانيج الثاااني ( دينااار تصاارل فااي كاال ساانة ربااع مميااون دينااار بانتظاا147914111

وصاادر منياجااان  1271الااذي ينفااذ خااالل خمااس ساانوات, ثاام الغااى النظامااان ايضااا  فااي ساانة 
لممشااااريع العمرانياااة الكبااارع, ينفاااذ األول خاااالل ثاااالث سااانوات, وخمنااات تكاليفاااو بمبماااة قااادره ) 

( ديناااارا  تؤخاااذ مااان الخزيناااة العاماااة, فاااي حاااين حاااددت مااادة المنيااااج الثااااني بخماااس 3114111
( دينااااارا  مااااان عوا ااااد نفقاتاااااو بماااانح قطااااااع الاااااري             941914111ساااانوات وبمبماااااة تخمينااااي قااااادره )

( دينااارا  ومسااااىمة الحكوماااة فااي إنشااااا مصااافاة 9114111( دينااارا  , والجساااور ) 2314211) 
( لممشااااريع الصاااناعية و ) 1924111( ديناااارا  و) 9214111لمااانفط فاااي خاااانقين بمبماااة قااادره ) 

( دينااااارا  لممشاااااريع 1714911دينااااارا  لممصاااارل الزراعااااي والصااااناعي والعقاااااري ) ( 9134111
( ديناارا  إلنشااا مستشافيات و 914111( لتحساين الريال و) 1114111الصحية المختمفاة و ) 

( 214111( دينااارا  إلنشاااا ماادارس و )  724111( دينااارا  إلنشاااا دار إذاعااة و ) 724111) 
 .(71)( دينارا  لمباني وعتاد لمجيش   العراقي 149124211الفقراا و)دينارا  إلنشاا دور لمعمال و 

وىاذا يظياار إن أساباب فشاال الحكوماات العراقيااة المختمفاة فااي تنفياذ مناىجيااا وبرامجيااا  
حاااالل منااااىج بديماااة عنياااا دون ان تكممياااا يعاااود فاااي معظااام  االقتصاااادية والغا ياااا لقسااام منياااا وا 
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لمسااتحيل عمييااا معرفااة مقاادار الفوا ااد التااي ستحصاال جوانبااو الااى أن تمااك الحكومااات كااان ماان ا
عمييا من شركات النفط األجنبية , لذلك فقد كان من الصاعوبة بمكاان ان تضاع منياجاا  يعتماد 

 في تنفيذه عمى مبالة ال تعرل مقدارىا . 
يعد تنازل العراق عن حقاو فاي فارض الضارا ب عماى الشاركات النفطياة واحادا  مان أىام  

التااي قااام بيااا ألن أي ترتيااب ضاارا بي يماانح العااراق الحااق المطمااق لفاارض أي اباارز التنااازالت 
ضريبة يريدىا سيكون مصيره الرفض من قبل ىذه الشركات ألنيا كانت تتعامل مع العراق من 
موقع قاوة بسابب امتالكياا الماال والادعم مان الحكوماات االساتعمارية الالزماين لعممياات التنقياب 

و في حين ال يمتمك العراق من ذلاك شاي ا  , فاضاطرت الحكوماات عن النفط واستخراجو وتسويق
العراقية لمقبول بما كانات تمنحاو الشاركات النفطياة مان إيارادات لبماد كاان بحاجاة عاجماة لمماال, 

 .(72)وىو ما انعكس سمبا  عمى برامجو االقتصادية وتنميتو وتطوره 
م والكميااة  وال يكفااي ضاا يل الحجاا 1279كااان إنتاااج وتصاادير الاانفط فااي العااراق لعااام  

لتطاااوير البناااى التحتياااة التاااي كاااان العاااراق فاااي حاجاااة إليياااا فاااي مجااااالت اإلنشاااااات والمبااااني 
والصناعات وطرق النقل, والتي كان تمويميا يجري من عا دات النفط , لذلك فاان ضاةلة حجام 

مرىونااة اإلنتاااج وركااوده اثاار ساامبيا  عمااى تمااك القطاعااات فقااد حاولاات الشااركات النفطيااة جعميااا 
ومعتمدة اعتمادا  كميا  عمى عا دات النفط دون ان تفسح المجال ليا كي تطور نفسيا بعيدا  عن 

 .(91)االعتماد عمى عا دات النفط فقط والتي جعمت االقتصاد العراق أحادي الجانب 
كان تذبذب عا دات النفط وعدم استقرارىا عمى ارقام معينة يمكن االستناد إليياا عنادما  

رسم ووضع الميزانية العامة لمعراق سببا  ر يسا  اجبر الحكومات العراقية باين الحاين وارخار يتم 
 1271إللغاا ميزانية معيناة مارتين ووضاع ميزانياة اخارع كماا ىاو الحاال بالنسابة لميزانياة عاام 

فط ( دينارا  تسدد من عوا د الن1749214211التي الغت ميزانية السنة التي سبقتيا والبالغة   ) 
( 149714111وأحماات محميااا منياجااا  آخاار لماادة خمااس ساانوات خصااص لتنفيااذه مبمغااا  قاادره ) 

دينااارا  يسااحب ماان حصااة الحكومااة ماان شااركة نفااط العااراق وشااركة نفااط الموصاال وماان تسااديد 
المبااااالة التااااي ساااابق أن اقترضااااتيا ماااان الحكومااااة وماااان مااااوارد السااااكك الحديااااد والميناااااا و يرىااااا 

را  ان تنفذ في المناىج الساابقة, تباين أن شاركات الانفط لام تمتازم لتصرل عمى مشاريع كان مقر 
اتجاااه العااراق, اذ أن سياسااة شااركات الاانفط       سياسااة احتكاريااة تعماال لمصااالحيا  ابتعيااداتي
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الذاتية , وال تأخذ بنظر االعتبار حجم الضرر الذي سيصيب االقتصاد العراقي واثر ذلك عمى 
 الجدول االتي يوضح ذلك : , و (91)تحسن احوالو االقتصادية

 ( واردات ميزانية العراق لعام 1جدول رقم)
 .(99) ) بماليين الدنانير العراقية(1938

الميزانية االعتيادية  السنة
 ) الواردات(

حصة الميزانية 
 من عوا د النفط

 رسوم الوارد من
 ) الكمارك(

 موارد الميزانية
 االخرع

النسبة  المبمة
 الم وية

النسبة  المبمة
 الم وية

النسبة  المبمة
 الم وية

1271 341 142 92% 941 77 947 99% 
يظيار مان الجاادول إن واردات ميزانياة العاراق كاناات حاوالي أكثاار مان سابعة ماليااين بقميال منيااا 

% من مجماوع إيارادات الميزانياة, ويعناي 92مميون وتسعما ة الل دينار من عوا د النفط تمثل 
الماااالي كاااان يساااتند عماااى ماااا يااارد لمحكوماااة مااان واردات الااانفط بالدرجاااة ذلاااك تركياااز االعتمااااد 

عمى عوا ده النفطية بعد ان تم منح شاركة نفاط  1272األساس. وازداد اعتماد العراق في سنة 
البصااارة امتياااازا  نفطياااا  فاااي ىاااذه المديناااة, لتقااادم ىاااذه الشاااركة ومعياااا شاااركة نفاااط العاااراق ونفاااط 

ن دينارا  لمحكومة العراقية لترفع بذلك األخيارة منياجياا الساابق الموصل قرضا  بمبمة ثالثة ماليي
منياجااا  لماادة أربااع ساانوات خمناات  1272, ولتحاال محمااو فااي ساانة 1271الااذي أقرتااو فااي عااام 
( ديناااارا  تسااادد مااان ىاااذا القااارض ومااان عوا اااد الااانفط التاااي 1141724111تكاليفاااو بمبماااة قااادره ) 

األخرع الاي كانات تحصال عميياا ومان دياون البماديات  تقدميا الشركات النفطية الثالثة والمبالة
وقيماااة االراضاااي التاااي تبيعياااا الحكوماااة , مماااا يعكاااس لناااا بوضاااوح حجااام اعتمااااد العاااراق عماااى 
وارداتو النفطية في تنفياذ مشااريع عاماة لام يقادر لياا ان تنجاز فاي المنااىج الساابقة بسابب ساوا 

 .(97) نجازىاالتقدير والتخطيط وعدم إيفاا الواردات بمستمزمات ا
ويسمط الجدول االتي الضوا عماى عا ادات الانفط الخاام التاي دفعتياا الشاركات النفطياة  

حتااى عااام  1293الااى الحكومااة العراقيااة ومجمااوع الاانفط الخااام المصاادر ماان العااراق ماان عااام 
1271(99): 

 ( عائدات النفط الخام التي دفعتها شركات النفط الى2جدول رقم)
 1938 – 1927الحكومة العراقية ومجموع النفط المصدر من عام 
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 المدفوعات بالدينار بمعدل السنة

 ( دينار سنويا  544,691)
 النفط الخام المصدر

 باالطنان
1271.  9114111 1114111 
1279.  2314111 1914111 
1277.  3914133 1974111 
1279.  3214173 141794111 
1272.  2124921 742234211 
1271.  141294212 241294993 
1273.  149924321 941194123 
1271.  141274377 941714911 

 
أدع قيام الحرب العالمية الثانية إلى إلغاا ىذه المناىج االقتصادية التاي لام تنفاذ ليادخل العاراق 
مرحمة جديدة تميزت بسعي الشركات العاممة فيو عماى إبقااا إنتاجاو عناد كمياات منخفضاة جادا  

ت لكي ال يستفيد من موارده النفطية في تنفيذ مشاريعو المختمفة, ويوضاح الجادول االتاي عا ادا
 النفط الخام التي دفعتيا الشركات األجنبية لمعراق خالل الحرب العالمية الثانية : 

 ( كميات النفط الخام المصدر باألطنان وعائدات النفط التي دفعتها3جدول رقم )
 :(92)1945 -1939الشركات النفطية لمعراق خالل الحرب العالمية الثانية 

 بالدينارالمدفوعات  المصدر باألطنان السنة
1272.  743134292 94994911 
1291.  947994131 143324391 
1291.  147194122 141914291 
1299.  949134913 141274192 
1297.  747914292 941214292 
1299.  741234123 949994912 
1292.  947124779 941194111 
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االجنبية التي كانت  يتضح لنا مدع خسارة العراق من موارده النفطية لحساب الشركات بذلكو 

 تستثمر نفطو.
 النتائج

لاام تسااتطع الشااركات النفطيااة االحتكاريااة التااي اسااتغمت الاانفط العراقااي,  وال الحكومااات 
العراقية المتعاقبة خالل مدة البحث من ان تحقق تنمية اقتصادية أو تغيير جدي في األوضااع 

عديادة ومعوقاات ال حصار ليااا  المعاشاية لمعاراقيين, فظال االقتصاااد الاوطني يعااني مان مشاااكل
بساااابب عاااادم تااااوفر الدراسااااات االقتصااااادية الشاااامولية وسااااوا السياسااااة التااااي اتبعيااااا المسااااؤولون 
العراقيون وافتقاد العراق لمتخطيط االقتصادي السميم واعتماد الميزانية العامة عمى ماورد أحاادي 

لااك ماان جوانااب لاام واحااد ىااو الاانفط , وعاادم السااعي لتنويااع مصااادر دخمااو القااومي, ومااا إلااى ذ
 يراعييا أصحاب القرار السياسي في العراق . 

وطاوال السانوات مااا باين الحااربين حاولات الشااركات النفطياة األجنبيااة التالعاب بكميااات  
النفط التاي كانات تنتجياا مان حقاول الانفط العراقياة لكاي ال يساتقر االقتصااد العراقاي, وال يساتند 

مييمنااة عمااى اقتصاااده , وتااتحكم بمقدراتااو, ويظاال  عمااى قاعاادة متينااة لكااي تبقااى ىااذه الشااركات
 خاضعا  لمشي تيا ومصالحيا التي لم تكن تقل عند حد معين. 

  االحاالت
 

                                                 

, اطروحة دكتوراه  ير 1211-1217حميد فجر ذياب الدليمي, التطورات االقتصادية في العراق  ( 1)
 . 91, ص 1222الجامعة المستنصرية ,  –منشورة , كمية التربية 

) مجمة   االمريكي حول نفط البصرة ,   النفط والتنمية    –نوري عبدالحميد خميل, التنافس البريطاني  ( 9)
 . 11, ص 1211( بغداد , نيسان 9(,  العدد )

 . 779, ص 1211خميل عبداهلل محمد , النفط بين السياسة واالقتصاد , بغداد,  ( 7)
(
1

 ) C.Wright Mills, The Causes of world war II, New York , 1958, pp.66-67.  

(
1

 ) G. Leenczowski, Oi. And State in the Middle East, New York, 1960 , pp. 69-

71.  

, 1239تجربة االستثمار المباشر لمنفط في العراق, من منشورات شركة النفط الوطنية العراقية, بغداد,  ( 1)
 .97ص
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 -1293النفط في العراق من االستثمار الوطني المباشر حتى التأميم شركة النفط الوطنية العراقية,  ( 3)
 .2, ص1237, بغداد, 1239

 . 27ىمام المراني, االقتصاد العراقي في ظل الييمنة األجنبية , بغداد, د.ت, ص  ( 1)
النقدية  (  راما  من الذىب, وكان استخداميا يقتصر عمى المعامالت34911كانت الميرة التركية تعادل )  ( 2)

الكبيرة. عبدالرزاق خمل الزيدي, النقد الوطني في العراق وتطورات اصداره في عيد االنتداب بحث في كتاب 
 . 112  المفصل في تاري  العراق المعاصر ,   مجموعة مؤلفين  ص 

 
  22ىمام المراني , المصدر السابق, ص  ( 11)

(
44

 ) Foreign Office, 371/8137, E. 2263, No. 2205, From: G. Barsto, To: F.O., 

20/4/1921, p.91.  

 .19 -17, ص 1229محمد عزيز , النظام السياسي في العراق , بغداد  ( 19)
األول  مجمس الوزراا في إلىوزارة المالية ال حتو القانونية  أرسمتقدر ىذا المبمة بالدينار العراقي الذي  ( 17)

, كتاب من وزارة المالية الى  ديوان 1719/711. د.ك.و, ممفات البالط الممكي, التسمسل 1291من نيسان 
 . 13-11, ص  2-9, الوثيقة رقم 1291/ نيسان/9في  1211البالط الممكي رقم 

 
(
41

 ) F.O., 371/8137, E. 2263, No. 2205, From : G. Barsto, To: F.O., 20/4/1921, 

pp.92-93.  

تم تقميص عدد الموظفين األجانب سواا كانوا بريطانيين او ىنود من اكثر من الل موظل الى الل  ( 12)
 .1297وثمنما ة موظفا  في عام 

F.O., 371/9211, E.3287, No. 2324, From: p. Cox , To: L. F.O., 22/10/1923,         p. 

189.  

 
تكونت مؤسسة الشرطة بعد مرور أيام عمى احتالل البريطانيين لمدينة البصرة في الثاني والعشرين من  ( 11)

( مسؤوال  Gregson)        , وعينت سمطات االحتالل البريطاني المقدم كركسون1219تشرين الثاني 
يين الذين استقدمتيم في عممو عدد من الضباط  البريطان وعنيا, وىو من منتسبي الشرطة اليندية, وعاون

, 219/999لل راض االدارية. د.ك.و, ممفات وزارة الداخمية , الممل رقم  نقوات االحتالل من اليند أو عد
  ارنولد 19,/ ص 1, الوثيقة رقم 92/1/1212 -17/1/1212موضوعيا :  تنظيم الشرطة , تاريخيا ك 

 .99, ص 1212, بغداد, 1د جميل, جتالبوت ويمسون , بالد النيرين بين وال ين, ترجمة : فؤا
, 1299 -1297, موضوعيا : الميزانية العامة لسنة 73/99د.ك.و, ممفات وزارة المالية , الممل رقم  ( 13)

 . 111, ص  13, الوثيقة رقم  71/19/1299 – 71/19/1297تاريخيا : 
, 1237د العراقي, بيروت , جواد ىاشم وآخرون , قطاع التجارة الخارجية , لمحات في تطور االقتصا ( 11)

 . 2ص 
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 . 19 -17ص     , 1222, بغداد , 1221 -1291سعدون الراضي , الموازنات العامة في العراق  ( 12)
 . 1271كانون االول/ / 99( ,7922 العراق  ) جريدة ( , بغداد ,  العدد )  ( 91)
 . 1271/ أيمول/  97(, 9129  العالم العربي  ) جريدة (, بغداد, العدد )  ( 91)
فمسا , وحسب التسعيرة الرسمية كان كل )  32عممة ىندية تعادل  باألساسكانت الروبية التي ىي  ( 99)

في ( باونا  استرلينيا  . سعيد عبود السامرا ي , العمالت االجنبية ومقاديرىا 3991( روبية تعادل ) 111
 . 27العراق , بغداد , د.ت,  

 . 1271/آذار/ 71( , 7992العالم العربي , العدد )    ( 97)
 .922ص         ,1271د , ا, بغد 1271محاضر مجمس النواب, محضر الجمسة االعتيادية لسنة  ( 99)
 . 119, ص 1221كمال مظير احمد, صفحات من تاري  العراق المعاصر , بغداد,  ( 92)
 . 1271 //كانون االول1( , 9193عالم العربي  , العدد )  ال ( 91)
  ماريون فاروق سمو مت وبيتر 111كمال مظير احمد, صفحات من تاري  العراق المعاصر, ص  ( 93)

 . 13, ص 9117, ترجمة : مالك النبراسي , لندن,  1221سمو مت , من الثورة الى الدكتاتورية العراق منذ 
 . 1271/كانون الثاني/7(, 7212   العراق , العدد ) ( 91)
 . 139عبدالرزاق خمل الزيدي, المصدر السابق, ص  ( 92)
انعكس ىبوط الباون البريطاني عمى الدينار العراقي سمبا  نظرا  الرتباط العممة العراقية بالعممة البريطانية  ( 71)

( , تقرير خاص وسري لمغاية من 7112, الممل رقم ) 1291. ممفات وزارة الداخمية العراقية , ممفات سنة 
 . 11, الوثيقة رقم 1291/آب/92مديرية التحقيقات الجنا ية الى وزارة الداخمية في 

( 97)        , السنة 9عبدالمحسن زلزلة, النظام النقدي العراقي بين عيدين ,   التجارة ) مجمة (, ج ( 71)
 . 99, ص 1211, بغداد, حزيران 

( كم وىو المجرع القديم لنير 971يقع نير الغرال في المنطقة الجنوبية من العراق ويبمة طولو )  ( 79)
انية فيي منخفض طبيعي يقع عمى الجية اليمنى لنير الفرات بالقرب من الرمادي, يحيى كاظم دجمة, اما الحب

دكتوراه  ير  أطروحة, 1222 -1277المعموري , تطور الري في العراق واثاره االقتصادية واالجتماعية 
 . 23-11, ص 1222منشورة, كمية التربية /ابن رشد , جامعة بغداد, 

 . 911, ص 1211, صيدا, 7ي , تاري  الوزارات العراقية , جعبدالرزاق الحسن ( 77)
,  1279نيسان  1, مقررات مجمس النواب في 971/711د.ك.و, ممفات البالط الممكي , التسمسل  ( 79)

 .19-11, ص 11-31الوثيقة رقم 
ليندسة , واتم دراستو في االعدادية  العسكرية ببغداد, ثم دخل مدرسة ا1121ولد في الموصل عام  ( 72)

. عين متصرفا  في العمارة والديوانية 1211العسكرية في استنبول فتخرج منيا ضابطا  في سالح المدفعية عام 
. انتخب ثالث مرات لر اسة المجمس النيابي 1277وديالى, واستوزر عدة مرات, الل سبع وزارة في المدة من 

الزبيدي, موسوعة االحزاب العراقية.  , حسن لطيل1221, كما شغل عضوية مجمس االعيان . توفي عام 
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, 9113والجمعيات والحركات والشخصيات السياسية والقومية والدينية في العراق , بيروت ,          االحزاب
 . 277 -279ص 

ص   , 1279, بغداد, 1277محاضر مجمس النواب , محضر االجتماع  ير االعتيادي لسنة  ( 71)
 .11, ص 1272, بغداد, 1279ر االجتماع االعتيادي لسنة   محاضر مجمس االعيان , محض211

, 9111فيبي مار , تاري  العراق المعاصر. العيد الممكي, ترجمة : مصطفى نعمان احمد , بغداد ,  ( 73)
 . 23-21ص 

 . 27-29, ص 1211الحكومة العراقية من النفط , بغداد,  إيراداتمجيد عزت ,  ( 71)
, 1232-1212ز , العراق , دراسة في عالقاتو الخارجية وتطوراتو الداخمية أديث وأي , أيل , بينرو  ( 72)

 . 193, ص 1212, بيروت , 1ترجمة : عبدالمجيد حسيب القيسي, ج
 .21, ص 1223ابراىيم عالوي, البترول العراقي والتحرر الوطني, بيروت ,  ( 91)
 .21-22مجيد عزت , المصدر السابق , ص  ( 91)
 . 119عالوي, المصدر السابق , ص  إبراىيمنقال  عن :  ( 99)
  كاظم حبيب , 13, بغداد , د.ت, ص  1221 -1277سعيد عبود السامرا ي, التخطيط في العراق  ( 97)

التطور الصناعي في العراق, دراسة في اتجاىات ومشاكل التطور الصناعي في العراق, مجمة   الجامعة 
 . 232, ص 1231اد, (, بغد9(, السنة )9المستنصرية , العدد )

, ص 1232نقال عن : طارق شكر محمود , اقتصاديات االقطار المصدرة لمنفط ) اوبك( , بغداد,  ( 99)
119 . 

 . 122, ص 1232نقال  عن : حكمت سامي سميمان , نفط العراق, دراسة اقتصادية سياسية , بغداد ,  ( 92)
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