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The position of the Ottoman Empire on the international
competition for the construction of the Baghdad-Berlin
railway
Dr. Edan Shabib Saleem Mohammed
Open Educational College / Iraq - Kirkuk Governorate

Abstract: Since the last quarter of the nineteenth century until the First World War, Iraq
witnessed a clear colonial struggle over its economic capabilities and mineral resources in
various ways. Germany was the first of these countries, but it clashed with British interests
around the end point of this railway, as well as the entry of American interests through the
project of Jester, which sought to build a railway in the Ottoman Empire The Russian
government announced its fear of building the railway, and justified that this project would
harm the trade of agricultural crops and mineral wealth (oil), and this project was not isolated
from the French ambitions, which sought to participate through the capital that was Owning
it, and perpetuating its influence in Syria and the regions from which the railroad runs.
The research included four main axes, the first of which dealt with (the development of
Ottoman-German relations and its reflection on the Baghdad railway project), while the
second item reviewed the issue of (the British-German conflict over the Baghdad railway
project) while the third item (Ottoman state between American interests and the French
competition for the construction of the Baghdad Railway), while the fourth item included
(German-British rapprochement and the end of the Baghdad Railway Project).

2440

Global Proceedings Repository
American Research Foundation
http://arab.kmshare.net/

ISSN 2476-017X

Available online at http://proceedings.sriweb.org

موقف الدولة العثمانية من املنافسة الدولية على إنشاء سكة حديد بغداد -برلني
م .د .عيدان شبيب سليم حممد

الكلية الرتبوية املفتوحة /العراق -حمافظة كركوك

------------------------------------------------------

امللخص
شهد العراق منذ الربع األخري من القرن التاسع عشر وحـ قيـاا ابـرب العامليـو األوى صـراعا اسـتعمار واحـ ا علـ
مقدراته االقتصاديو وثرواته املعدنيو وأبساليب خمتلفو،وكانت سكو حديد بغداد أهم نقاط مركز هذا الصراع ،وأخذت اغلب
الدول تسع للسيطرة عليه حمققو أهداف سياسـيو واقتصـاديو ورتستاتيةيو،مسـتغلو حاةـو السـلطو العثمانيـو رتى وسـائل نقـل
وأموال طائلو إلدامو هذه املشاريع،وكانت املانيا أول هذه الدول اال رتهنا اصطدمت ابملصاحل البيطانيو حول نقطو هنايته هذه
السكو،فضـ عــن دخــول املصــاحل األمريكيــو مــن خـ ل مشــروع ةســت الــذ ســع لبنــا ســك حديــد يف الدولــو العثمانيــو
وصــوال ألراحــي العراق،كمــا ان ابكومــو الروســيو أعلنــت خشــيتها مــن بنــا الســكو،وبررت ل ـ ابن هــذا املشــروع سيضــر
بتةارة حماصيلها الزراعيـو ،وثروااـا املعدنيـونالنف  ،ومل يكـن هـذا املشـروع لعـزل عـن األطمـاع الفرنسـيو ،الـ سـعت ةاهـدة
للمشاركو فيه عب رؤوس األموال ال كانت متلكها ،ورتدامو نفو ها يف سور واملناطق ال تسري منها السكو.
اشــتمل الب ــى علـ أربــع حمــاور رئيســيو ،تنــاول البنــد األول منهــا نتطــور الع قــات العثمانيــو األملانيــو وانعكاســه علـ
مشروع سكو حديد بغداد ،اما البند الثاين فانه استعرض قضيونالصراع البيطـاين-األملـاين علـ مشـروع سـكو حديـد بغـداد
يف حــت تضــمن البنــد الثالــى نالدولــو العثمانيــو بــت املصــاحل األمريكيــو واملنافســو الفرنســيو لبنــا س ـكو حديــد بغــداد  ،بينمــا
اشتمل البند الرابع عل نالتقارب األملاين البيطاين وهنايو مشروع سكو حديد بغداد .
املقدمة
يف مطلــع القــرن التاســع عشــر اشــتد الص ـراع االســتعمار عل ـ رتنشــا ســكو حديــد بغــداد،وحاول كــل فريــق يف هزميــو
خصمه،السيما املصاحل األمريكيو ال أاثرت الدول األخرى ،مما دفع املصاحل األملانيو والبيطانيو اى االتفاق فيما بينها عل
بنـا الســكو قبيــل ابــرب العامليـو األوى ،اال رتن انــدالع هــذه ابــرب ومـا نــت عنهــا مــن أحـ ف دوليــو حــال دون تنفيــذ هــذا
االتفاق ،ورغم من كثرة الدراسات ال تناولت هذا املشروع،رتال أن خفا بنا سكو حديد بغداد كانت تقف ورائـه أهـداف
غــري معلنــه ،تكمــن يف الوصــول رتى العـراق وابصــول علـ موطــمل قــدا فيــه ،وهــو املقصــد ابقيقــي ألغلــب الــدول االســتعماريو
الساعيو ل ست وا عليه بش الوسائل.
البند االول .تطور العالقات العثمانية األملانية وانعكاسه على مشروع سكة حديد بغداد.
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رتى املستش ــار اوت ــو ف ــون بس ــمار ن A.fun

ظه ــرت املاني ــا عل ـ رتث ــر قي ــاا وح ــداا ،ويع ــود الفض ــل يف ل ـ
 Bismarckن، 1890-1871الذ متكن من حتويلها رتى قوة اقتصاديو كبرية نتيةو التطـور الصـناعي ائائـل والنمـو
السـ ـريع ل قتص ــاد األمل ــاين،وأدى الف ــم دورا كبـ ـريا يف االنقـ ـ ب الص ــناعي ،الس ــيما وان املاني ــا متلـ ـ كمي ــات حـ ـ مو
ن. 1
منه،وابلقرب من منامجه نشملت الصناعات الثقيلو يف خمتلف أحنا املانيا
اجتهـت أناـار ابكومــو األملانيـو حنـو الدولــو العثمانيـو يف سـبيل الب ــى عـن أسـواق لتصـريف بضـاعتها وابصــول
عل املواد األوليو ملصانعها ،وكانت اخلطوة األوى تقضي بـننالزحف حنو الشرق يف الدولو العثمانيو،وفسح اجملال أمـاا
البضائع األملانيو ،ومت رتنشا مصانع داخل الدولـو العثمانيـو ،لدرةـو أن عبـارة ننالصـنع يف املانيـا أصـب ت شـائعو علـ
كل تل البضائع املتواةدة يف األسواق العثمانيون. 2
ونتيةــو ل ـ ومــع قــوة االقتصــاد األملــاين ،ظهــرت وبصــورة ةليــو رغبــو ابكومــو األملانيــو ابلتوســع يف احتكارااــا
ورتنشا مشاريع كبرية يف الدولـو العثمانيـو والسـيطرة علـ املنـاطق املهمـو واي ـو رؤوس أمـوال كبـرية واسـتثمارها يف مشـاريع
السـك ابديديـو ،وبنـا املوانـ ـ ــل والبنـو واستـ ـ ــغ ل الثـروات املعدني ـ ــو وم ـ ــصادرة املـ ـ ـواد األوليـ ــو بكافـ ـ ــو الطـرقن، 3وكــان
التن ــافب يف بن ــا س ــك ابدي ــد واح ــدا م ــن اب ــرز ر ــات التن ــافب األور يف هناي ــو الق ــرن التاسـ ـع عش ــر وبداي ــو الق ــرن
العشـ ـ ـرين،وأدت املاني ـ ــا دورا مهم ـ ــا يف ه ـ ــذا اجمل ـ ــال،رت أنش ـ ــملت البن ـ ــو املص ـ ــرفيو ل ـ ــدعم ه ـ ــذا التوة ـ ــه الس ـ ــيما البن ـ ـ ـ
األملاينن Deutche Bankن، 4وبدأت م مح هذا التوةه منذ عهد السلطان عبد العزيزن، 1876-1861الذ كان
قد طلب من احد املهندست األملان بوحع خمط ملشروع حـ م ملـد سـكو حديـد مـن اسـطنبول مـرورا أبنقـره ود ر بكـر
واملوص ــل وبغ ــداد وص ــوال رتى اخلل ــي الع ــر ن، 7وة ــدد الس ــلطان عب ــد ابمي ــد الث ــاينن، 1908-1876ه ــذا الطل ــب
سنو،1887واقتح عل رتدارة البن األملاين حتقيق هذا املشروع،فملختذ مدير البن ةورج فون سيمنبنGeorge Von
 Siemensقرارا ابلبد بتنفيذ املرحلو األوى من املشروع،رتال أن مسمللو رتيصاله رتى اخللي العر وحسب رغبو السلطان
عبد ابميد الثاين كانت ننحراب من اخليال عل حد وصف مدير البن األملاينن. 5
رتن غايو السلطان عبد ابميد الثاين من رتنشا سكو ابديد،لتكون وسيلو للسيطرة عل كل أصقاع اإلمباطوريو
العثمانيو،حمققا بذل أهدافا عسكريو ورتداريو ،السيما يف اي و اجليوش يف ابرب ،ومن مث تعزيز نفو ه يف سور والعراق،
ورترغاا هذه الب د عل أتديو نصيبها من الضرائب،السيما حريبو الدا واملالن، 6وألةل ل وافق السلطان عبد ابميد
الث ــاين يف  4تش ـرين األول 1888عل ـ م ــنح البن ـ األمل ــاين امتي ــازا هام ــا خول ــه فيه ــا رتى ش ـرا س ــكو حدي ــد اس ــطنبول
وفروعها داخل الدولو العثمانيـو ،وأصـبح البنـ األملـاين املمـول الـرئيب ئـذا النشـاط وعـن طريقـه دخلـت املصـاحل األملانيـو
بصورة واسعو رتى الدولو العثمانيون، 7ويف الوقت نفسه قدمت ابكومو العثمانيو كتااب توةهت به رتى البن األملاين تذكر
فيه من ه األولويو يف ابصول عل حق الب ى عن كل املعادن لـا فيهـا الـنف داخـل أراحـي العـراق الواقعـو علـ امتـداد
الســكو ابديديــو املزمــع رتنشــائها فيه،وقــد اســتند البن ـ األملــاين رتى هــذا الوعــد وعدهننوثيقــو رريــو ابلبن ـ يف حقوقــه
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ابلتنقيب عن النف يف العراق لصاحل املصاحل األملانيون، 8وسرعان ما أصبح اهتماا البن األملاين ابلثروات املعدنيو يعادل
اهتمامه ببنا اخل ابديد ،وأييت هذا واح ا من خ ل رتصرار البن األملاين عل حقه ابملعادن والنف منها ورتدخال
ن. 9
هذا املضمون يف اتفاقيو سكو ابديد مع الدولو العثمانيو فيما بعد
رتال أن السلطان عبد ابميد الثاين قاا يف  6شباط  1889إبصدار فرمان يقضي بت ويل كافو حقوق التنقيب
واالس ــتثمار وم ــنح االمتي ــاز ع ــن ال ــنف رتى نناخلزين ــو اخلاص ــو ابلس ــلطان بع ــد ان كان ــت ه ــذه ابق ــوق حمص ــورة ب ــوزارة
املاليــون، 10مســتندا عل ـ تقــارير أألرم ـ كالوســت ســركيب كولبنكيــانن G.S. Culbenkianن، 11والةــل ل ـ ســارع
البن ـ األملــاين رتى رتنشــا شــركو لبنــا اخلطــوط ابديديــو يف 23آ ار1889عرفــت ابلشرك ـ ـ ــو العثمانيــو لســك حـ ـ ـ ــديد
األانحـول )(Ottoman RaiL ways of Anatoliaن ، 12أخـذت علـ عاتقهـا بنـا وتشـيد مشـروع سـكو حديـد
برلت ـ ـ بغداد فيما بعد ن، 13وعل رتثرها ازداد النشاط األملاين يف الدولو العثمانيو وخباصو من قبل السفري األملاين فون بيب
شــتت ن Von peper Shteenيف اســطنبول،وقد تعــزز هــذا النشــاط السياس ــي ـ ـ ـ االقتصــاد ابلــز رة ال ـ قــاا ــا
اإلمباطور األملاين وليم الثاينن William IIن 1918-1888سنو 1889رتى الدولو العثمانيو،رغبو منه يف استغ ل
النف املوةود يف األراحي العراقيو،وخوفا من دخول قوة أخرى تنافسه يف املستقبلن. 14
وئـذا كـان السـلطان عبـد ابميـد الثـاين حـذرا يف التعامـل مـع كـل الـدول األوربيـو بعـد ز رة اإلمباطـور األملـاين رت
قـالنن ...أين كنــت حـذرا علـ الــدواا مـن أن أغفــل الــدول الكـبى األخــرى،أو افعــل مايغضبها،فوحـعت سياسـ علـ
امليـزان،ح اســتمرت صــداق الش صــيو مــع اإلمباطــور األملاين،وأبــديت يف نفــب الوقــت صــداق إلمباطــور روســيا ألن
موقعنا اجلغرايف يقتضي منا ل ن. 15
ويف تل األثنا كانت األعمال ةاريو عل قدا وساق يف رتيصـال السـكو املمتـدة مـن ازميـت رتى انقـرة،ومت امتـاا
العم ــل فيه ــا يف  2حزيـ ـران  1890وأقيم ــت احتفالي ــو كب ــرية ــذه املناس ــبو حض ــرها م ــدير البنـ ـ األمل ــاين ة ــورج ف ــون
ســيمنب،وألق خطــااب أكــد فيــه تصــميم أملانيــا عل ـ مــد ســكو ابديــد ح ـ بغــداد وقــال فيهــا ننأن رغبــو البــاب العــايل
امل لصو هي أن يتم االستمرار يف السري ذا العمل العايم ح بغداد ن. 16
حصل األملان رريا يف  15شباط 1893عل امتياز سـكو ابديـد داخـل اإلمباطوريـو العثمانيـو تنتهـي لل لـي
العر مـرورا ببغـداد واملوصـل واسـتغ ل كافـو الثـروات املعدنيـون ، 17وألةـل لـ أخـذت التوةهـات األملانيـو أتخـذ صـفو
االســتعمار والســيطرة عل ـ ثــروات الع ـراق،وأييت ل ـ واح ـ ا مــن خ ـ ل املقــاالت والكتــب األملانيــو ال ـ عــززت هــذا
التوةـه،رت نشـرت رتحـدى اجملـ ت األملانيـون All Deutsher Blatterيف  8كـانون األول 1895مقالـو مفادهـا ننرتن
مص ـ ــل و أملاني ـ ــو تقض ـ ــي بوح ـ ــع تركي ـ ــا حت ـ ــت ابماي ـ ــو األملاني ـ ــو ،وان أعا ـ ــم خط ـ ــوه ئ ـ ــا ه ـ ــي االس ـ ــتي علـ ـ ـ العـ ـ ـراق
وسور ن، 18ورأى السفري األملـاين يف اسـطنبول مارشـالن Marshalانـه بـب علـ ابكومـو األملانيـو املباشـرة يف رتنشـا
سكو حديد بغداد-برلت بعدما علم بنيو روسيا رتنشا خـ حديـد يف املنـاطق اجلنوبيـو مـن الب ـر األسـود واقـتح علـ
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حكومتــه ابن متــر الســكو بــد ر بكــر فاملوصــل مث الضــفو اليســرى لنهــر دةلــون، 19وتطابقــت هــذه الــرؤى مــع توةهــات
ابكومــو األملانيــو،رت صــرح وزيــر خارةيتهــا بيلــوفن، peloufالــذ كــان اشــد املت مســت لفكــرة اســتعمار الع ـراق ،ابن
مس ــتقبل أملانيـ ــا هـ ــو يف تل ـ ـ املنطقـ ــو ال ـ ـ س ــوف متـ ــر منهـ ــا س ــكو حديـ ــد بغـ ــداد وعل ـ ـ األراحـ ــي املنبسـ ــطو يف واد
الرافــدينن، 20ويف معــرض حــديى بيلــوف عــن الــدور األملــاين وقوتــه يف الدولــو العثمانيــو يف هنايــو القــرن التاســع عشــر كــر
مقولته املشهورة يف هذا اجملالننلقد هب الوقت الذ كانت فيـه الشـعوب األخـرى تقتسـم فيمـا بينهـا األرض وامليـاه يف
حت نكتفي حنن األملان ابلسما الزرقا فق ...رتننا نطالب ألنفسنا أيضا لكان حتت الشمب ن. 21
شعرت املصاحل األملانيو ابن أمائا يف ابصول عل موطل قدا يف العراق واستثمار ثروااا صـعب للغايـو يف هـذه
املرحلــو ،وعليــه ةــا ت الــز رة الثانيــو لملمباطــور األملــاين ولــيم الثــاين يف تشـرين األول  1898رتى الدولــو العثمانيــو إلزالــو
هــذه امل ــاوف،ومتكن خ ـ ل تل ـ الــز رة مــن انت ـزاع نوعــدا مــن الســلطان عبــد ابميــد الثــاين يقضــي ل ـنح األفضــليو
للمصاحل ا ألملانيو يف التنقيب والب ى عن النف يف املستقبل من أ ةهو أةنبيو يف العراقن. 22
ويف هـذا اإلطـار أكـد الرحالـو األملـاين مـاكب فـون اوبنهـا ن  Mages Von Opinhemالـذ زار العـراق يف
أواخر القرن التاسع عشر عن أمهيو السكو ابديديو ابلنسبو ألملانيا،وقال أن سكو حديد بغداد ستةلب منافع اقتصاديو
وجتاريــو عايمــو للدولــو العثمانيــو،وان املصــاحل األملانيــو مرحــب ــا دون املصــاحل األخــرى ،وهــي التبتغــي مصــاحل ش صــيو
بدليل ان مد السكو سريافقه رتص ح القنوات وأنامو الر ،وسيصبح هـذا اخلـ واحـدا مـن أوائـل شـرايت املواصـ ت يف
العامل وستصبح بغداد مركز هذا النشاطن. 23
ل ــذا وة ــد الس ــلطان عب ــد ابمي ــد الث ــاين أن املص ــاحل األملاني ــو ه ــي األق ــرب رتى ني ــل امتي ــاز رتنش ــا س ــكو حدي ــد
بغداد،وعليه اصدر السـلطان عبـد ابميـد الثـاين فرمـان ـذا األمـر يف  27تشـرين الثـاين ،1899مـنح فيـه البنـ األملـاين
رتنشا السكو من قونيو رتى بغداد وصوال رتى اخللي العـر ن، 24وبـذل بـر السـلطان بوعـده للمصـاحل األملانيـو ابن تكـون
األفضليو ئم يف هذا اجلانب .
وسرعان ماقامت جلنو أملانيو عثمانيو مشتكو بت سن 1899ـ ـ1900بدراسو الطريق الذ سيسـلكه اخلـ مـن
قونيــو ومــن مث يتةــه رتى اجلنــوب الغــر ل ــا اة الب ــر املتوسـ يف منطقــو يكــون فيهــا اخلـ ابديــد لــملمن مــن املـدافع
الب ريـو البيطانيـون، 25وبســبب االهتمـاا املتزايـد مــن قبـل األملـان يف مــد سـكو ابديـد علـ بعـري املنـاطق الـ أشـري فيهــا
بوةــود الــنف والســيما والي ـ املوصــل وبغــداد،اقتنعت ابكومــو العثمانيــو ابن الــنف كــان مقصــد املص ـاحل األملانيو،ل ـذا
أشارت ابكومو العثمانيو لألملان ابن مسمللو نف العراق حمصورة ابلسلطان عب ـ ـ ـ ــد ابميد الثاين حس ــب الفرمان السابق
الذكرن. 26
اتسعت حدة اخل فات بت اخلزانه اخلاصو وشركو سكو حديد بغداد،وراحت املراس ت تتسارع بت الطرفت رتى
درةو أن الشركو أحملت ل ل زانه اخلاصو بصورة غري مباشـرة ابن نفقااـا يف عمليـات الب ـى والت ـر عـن الـنف وصـلت
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رتىن 340الف فرن ح سنو 1906ن، 27رتال أن اخلزانو اخلاصو كررت طلبااا بنتائ الف ص ومقدار كميات النف
يف والي املوصل وبغداد ال اكتشفتها الفرق األملانيو اجلوالو يف العراق ،لكن الشركو مل تقدا ردا مكتواب ،بل قدمت ردا
شفو يفيد ابن نتائ الف ص كانت غري مشةعو،والةل ل طالبت اخلزانه اخلاصـو مـن السـلطان عبـد ابميـد الثـاين
أن ميــنح امتيــاز نف ـ الع ـراق رتى شــركو أخــرى ،رتال أن الســلطان قــرر أن دســم املوحــوع مــع شــركو ســكو حديــد بغــداد
للوصول رتى حل هنائي ،وأسند هذا األمر رتى جمموعو من احملامتن. 28
وهنا ثبت لل كومو العثمانيو والسلطان عبد ابميد الثاين حتديدا ابن شـركو سـكو حديـد بغـداد مل تبـذل ةهـودا
ابملستوى املطلوب منها الكتشاف النف يف العراق ،رغم التقارير اجليولوةيو املشةعو ال بعثتها البعثو األملانيو يف العراق
سنو1907ن، 29لكن ابكومو مل تقتنع ذه النتائ ال ةا ت متملخرة أيضا يف سبيل رتقناع ابكومو العثمانيـو ابلعـدول
عـن أ قـرار حــد املصــاحل األملانيــو،وان هــذا األمــر مل يقــف حــائ أمــاا ابكومــو العثمانيــو الـ سـرعان مــا أعلنــت لشــركو
سكو حديد بغداد ابن حق االمتياز املمنوح ئم سنو  1904واخلاص ابلتنقيب واستغ ل النف يف العراق س ب منهم
وأصبح الغيـا بشـكل هنـائي لوةـب العقـد املـبا مـع شـركو سـكو حديـد األانحـول لعـدا قيامهـا بعمليـو املسـح التمهيـد
الكاملــو للــنف يف والي ـ املوصــل وبغــداد يف املــدة املقــررة ســابقا ن، 30أمــا ابلنســبو للســكو ابديديــو فــتن عمليــات البنــا
كانت تسري بشكل بطي ةدا،وحالت األسباب املاليو واملنافسو الدوليو من قبل بريطانيو وفرنسا دون متكن أملانيا أجناز
ماتعهدت به،ا ا ماعلمنا أن السكو ابديديو مل تصل رتى املوصل ح مطلع سنو 1908ن. 31
البند الثاين .الصراع الربيطاين-األملاين على مشروع سكة حديد بغداد.

مل تكن املصاحل البيطانيو مهتمو ببنا سك ابديد اكثر من اهتمامها يف استثمار النف  ،السيما بعدما حصل
وليم نوكب دارسين  W,N.Darcyن ، 32عل امتياز استثمار يف ب د فارس،وبعد حصول شركو سكو حديد بغداد-
ب ـرلت عل ـ امتيازهــا م ـع اســتغ ل الــنف واملعــادن وملســافو  20كــم مــن ةــانة الســكو،حاول دارســي أن يوســع مســاحو
امتيــازه ليشــمل واليـ املوصــل وبغــداد ،ومنافســو املصــاحل االملانيــو يف ســبيل ابصــول عليـه،ا أثبتــت التنقيبــات ابن منــابع
النف يف ب د فارس والعراق،هي تركيب ةيولوةي واحد،وان ابزاا النفطي بقول ب د فارس ميتد رتى ختوا العراقن. 33
اشتد الصراع بت دارسي واملصاحل األملانيو ،رت وةدت أملانيا ابن ابكومو البيطانيو حتـاول عرقلـو سـري عملهـا يف
رتنشا سكو حديد بغداد من ةهه،وابيلولو دون حصوئا عل امتياز نفطي يف الدولو العثمانيو مـن اجلهـو األخـرى ،بـل
أن الشــركو األملانيــو للــنف حاولــت ش ـرا امتيــاز دارســي يف األراحــي الفارســيو،رتال أن دارســي رفــري وأصــر عل ـ منافســو
األملان يف سبيل ابصول عل منابع نف والي املوصل وبغدادن. 34
من ةانب اخر كان املوقف البيطاين الرري رافضا ملشروع سكو حديد بغداد ،العتبارات سياسيو حبته ،ا اهنـا
وةــدت فيــه حــاةزا عــن الطريــق االسـتاتيةي املــؤد اى دراــا -ائنــد مــن ةهــه ،وخشــيتها ان تــدخل املصــاحل الفرنســيو
والروسيو ملشروع سـكو حديـد بغـداد واـدد منطقـو نفو هـا يف ةنـوب العـراق واخللـي العـر مـن ةهـو أخـرىن ، 35لـذل
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وقفـت بريطانيــا منـذ بــدأ هــذا املشـروع موقفــا معـاد لــه ،الســيما وان اصـ اب رؤوس االمـوال البيطـانت اخــذوا درحــون
الرأ العاا وجملب النواب البيطاين حد هذا املشروع اخلطري عل حد وصفهمن. 36
أمـا ابلنســبو للسـكو ابديديــو فــتن ابكومـو العثمانيــو قـدمت عرحــا لكافـ ــو الشـركات األةنبيـو لـا فيهــا البيطانيــو
والفرنســيو إلكمــال رتنشــا الســكو مــن منطقــو قونيــو رتى بغــداد وصــوال اخللــي العر ،فاعتحــت املانيـا علـ هــذا االق ـتاح
وأعلنــت أحقيتهــا يف تنفيــذ هــذا املشــروع،بل تعــدى ل ـ ابن اعتــبت الع ـراق منطقــو نفــو املانيــان ، 37اال اهنــا حاولــت
ةذب املصاحل الفرنسيو اليها واملتمثلو ابلبن العثماينن، 38واشتاكها يف أسهم شركو سكو حديـد بغـداد ،وبواقـع %40
مــن األســهم لفرنســا و %40ملانيــا أمــا مــاتبق مــن األســهم وهــي %20فتهنــا ســتكون متوكــو أل ممــول سـوا كــان مــن
البيطـانيت أو العثمــانيت رت ا رغبـوا يف املشــاركو يف الشــركو يف املسـتقبلن، 39رتال أن بريطانيــا رفضــت هــذا االقتاح،وطالبــت
أن تق ـ ــوا ه ـ ــي بتش ـ ــييد الس ـ ــكو ابديديو،الس ـ ــيما بع ـ ــد أن تق ـ ــدا بع ـ ــري رة ـ ــال األعم ـ ــال البيط ـ ــانيت يف ص ـ ــيف سـ ـ ـنو
 1899بطلب من هم تشيد السكو ابديديو من ابكومو العثمانيو مـن قونيـو رتى بغـداد مث اخللـي العـر ،وألةـل لـ
ق ــدا رة ــال األعم ــال البيط ــانيت هداي ــو ين ــو رتى حاش ــيو الس ــلطان عب ــد ابمي ــد الث ــاين ولس ــاندة الس ــفري البيط ــاين يف
اسطنبولن، 40لكن نشوب حربنالبوير يف ةنوب أفريقيا قد اشغل املصاحل البيطانيو وحال دون رتكمال طموحـاام يف
تشييد سكو ابديد بغدادن. 41
كان مقررا أن مير مشروع السـكو ابديديـو مـن أنقـره ـ ـ ـ ـ د ربكرـ ـ ـ ـ ـ املوصـل ـ ـ ـ ـ بغـداد علـ حـفاف هنـر دةلـو وان
يكون اإلنشا من طرفيه،أ من انقره وبغداد يف أن واحـد،ومن مث يصـل رتى مينـا الكويـت ،ومل تكـن نقطـو هنايـو سـكو
ابديد عند الكويت رغبو السلطان عبد ابميد فق  ،بل كان األملان يفكرون فيها ايضـا منـذ زمـن بعيـد،ألةل الوصـول
اليهــا ويقيمـوا عليهــا حمطــو لتــزود ســفنهم ابلف ــمن، 42ممــا أاثر حفياــو ابكومــو البيطانيــو الـ كانــت تعــد مينــا الكويــت
حمن مصابها يف اخللي العر ،وان دخول اخل ابديد رتى تل املنطقو يع وصول النفو األملاين رتليه،السيما وان
العراق كان يعـد يف اخلطـ االسـتعماريو البيطانيـو امتـداد للمصـاحل اإلمباطوريـو البيطانيـو يف ائنـد مـن الناحيـو السياسـيو
واالقتصاديون، 43وهذه ابقيقو أكـدها اللـورد كـرزن ن Curzonن ، 44انئـب امللـ يف ائنـد سـنو 1892حـت قـالنن انـه
من اخلطمل ان يعتب االنكليز أن مصابهم السياسيو تن صر يف اخللي العر ،فتهنا ليسـت قاصـرة عليـه وحـده ،كمـا أهنـا
ليست قاصرة عل املنطقو املمتدة منه رتى بغداد نفسها ...ن. 45
وبعـد ان نشـر الـدكتور االملـاين روراب ن  (Paul Rohr Bachكتابـه ننسـكو حديـد بغـداد ودون فيـه عمــا
شــاهده ع ــن ارض الع ـراق ،و ك ــر فيــهننأن مس ــتقبل أملاني ــا يف الشــرق يكم ــن يف أســيا الص ــغرى وســور وم ــابت النه ـرين
وفلسطت،ويوةد منبع من أغىن املنابع يف العامل جبوار نينوى  ،ا متر سـكو حديـد بغـداد...وهنال لـدينا ماحنتاةـه مـن
املواد اخلاا فض عن رتهنا حمصورة يف مكان واحـد ن، 46أحـد هـذا الكتـاب حـةو لـدى الـدوائر الرريـو البيطانيـو ،رت
وةدت فيه بريطانيا اديد ئا وتشةيعا عل منافستها بصورة قويو يف العراق من قبل املصاحل األملانيو،وقوبل بكره شديد
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اليوصــف مــن قبــل ابكومــو البيطانيــون، 47لكــن روراب كــان قــد أكــد ان أملانيــا التريــد أن جتعــل مــن الدولــو العثمانيــو
مستعمرة اتبعو ألملانيا،وهي غري طامعو يف شب من أراحيها  ،وهي تطمح أن تكون هذه املناطق سوقا مفتوحا لتصريف
بضاعتها،فض عن حاةتها رتى املواد اخلاا املنتشرة يف أراحيها ننف العراق إلدامو هذه الصناعون. 48
ومع اعتاض البيطانيت عل رتنشا سكو حديد بغداد مـن قبـل املصـاحل األملانيـو رتال أن التصـديق علـ االتفاقيـو
ةعل اإلدارة ا لبيطانيو أماا األمر الواقع ،وةا تصريح رئيب الوزرا البيطاين آرثر ةيمب ابلفور ن Arthur James
 Balfourن 1905-1902ليؤكـد هـذا األمـر حـت حتـد يف جملـب العمـوا البيطـاين يف نيسـان  1903قــائ ننأن
الســكو ســوف تنفــذ عــاة أا اة ـ ومهمــا تكــن النتــائ ...وان ابكومــو البيطانيــو تســتطيع أن ختلــق متاعــب وتعرقــل
املشروع ولكنه سينفذ يف النهايو سوا اشت االنكليز أا مل يشتكوا ن. 49
امــا ابلنســبو للمصــاحل الروســيو فاهنــا عارحــت قيــاا مشــروع ســكو حديــد بغــداد،العتبارات سياســيو واقتصــاديو
واسـتاتيةيو الســيما يف منطقــو القوقــاز وابــدود الشــرقيو مــن العـراق النــه ســوف يفــتح اجملـال ملنافسـو جتاراــا الســيما مــن
احملاصــيل الزراعيــو يف الع ـراق وب ـ د فــارس وافغانســتان،كما ان مشــروع الســكو ودخولــه ألراحــي املوص ـل الغنيــو ابلــنف ،
سيسهم لنافسو ثروااا النفطيو ال جتنيها روسيا من صادرااا من ةنوب الب دن. 50
يف تل األثنا حاولت بريطانيو حل مشاكلها مع روسيا بشملن املنافسو علـ منـاطق النفـو يف بـ د فـارس ،ومت
االتفاق يف  31أب ،1907ونص هذا االتفاق عل سيطرة النفو البيطاين عل املنـاطق اجلنوبيـو ات األمهيـو النفطيـو
لبيطانيا،أما الروس فتهنم اكتفوا ابملناطق الشماليو من ب د فارس،مع منطقو حمايدة بينهما تكون حتت سيطرة شاه ب د
فارس،وبذل أمنت بريطانيا مصابها يف اخللي العر من ةهو،وامتياز دارسي النفطي من اجلهو األخرىن، 51كما أهنا
حاولت رتباد حل لصراعها مع األملان بشملن هنايو سكو حديد بغداد مستثمرة الز رة ال قاا ا اإلمباطور األملاين وليم
الثاين رتى بريطانيو لز رة ةدته فكتور سنو ، 1907وخ ل تل الز رة طرح موحوع رتنشا السكو ابديديو واملشاكل
العالقو فيها،وأعرب املسؤوليت البيطانيت عـدا اعتاحـهم علـ أن تتـوى املصـاحل األملانيـو أكمـال هـذه السكو،بشـرط أن
تصبح املسافو بت البصرة واخللي العر بيد البنو البيطانيون. 52
البند الثالث.الدولة العثمانية بني املصاحل األمريكية واملنافسة الفرنسية لبناء سك ــة ح ــديد
بغداد.

 .1املصاحل األمريكية .
يرةــع اهتمــاا الــوال ت املت ــدة األمريكيــو ابجلانــب االقتصــاد ومشــاريع بنـا ســك ابديــد رتى أواخــر العهــد
العثمــاين ،ا شــهدت تل ـ الفــتة توةهــا أمريكيــا حنــو الع ـراق خصوصــا بعــد أن أثبتــت األحبــا العلميــو املنشــورة وةــود
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كميات كبرية من النف فيه األمر الذ دعـا أمريكـا رتى الـدخول يف منافسـو مـع بريطانيـا وفرنسـا وأملانيـا حملاولـو ابصـول
عل امتياز التنقيب عن النف  ،وقامت بدعم الشركات واألش اص الذين يتقدمون ابلطلبات لل صول عل امتياز من
الدولو العثمانيو ن. 53
مــع اإلع ـ ن عــن مشــروع ســكو حديــد بغــداد ومــا رافقــه مــن امتيــازات يف الب ــى واالســتثمار عــن نف ـ الع ـراق،
وة ــدت املص ــاحل االمريكي ــو نفس ــها أم ــاا حت ــد كب ــري فملرس ــلت األدم ـريال ك ــولة ةس ـت) Colby Chestarن، 54رتى
اسـطنبول لل صـول علـ امتيـازات اقتصـاديو مـن حــمنها مشـاريع سـك ابديـد واسـت راج الـنف يف أحنـا اإلمباطوريــو
العثمانيون، 55وتلق ةست كل التشـةيع وابمـاس مـن قبـل زوج ابنتـه آرثـر مـوريب) (A.Moresالـذ قـاا بـز رة الدولـو
العثمانيــو ســنو ، 1906وعــاد ومعــه خطــو إلنشــا ســكو حديــد يف الدولــو العثمانيــو،ويف الوقــت نفســه أقنــع مــوريب أبــن
ةست يف االنضـماا رتليه،وحصـل االثنـان علـ مسـاعدة والديهما،وخاصـو أن والـد مـوريب كـان شـريكا يف شـركو ملعـدات
سك ابديد ومن مركز ميكنه تقد الدعم املايل للمشروعن، 56كما مت دعم هذا املشروع من الغرفو التةاريو يف نيويور
وهي ــو التةــارة واالحتــاد األمريكــي للنقــلن، 137لكــن الــدعم الررــي والفعــال يف هــذه املبــادرة ةــا مــن ال ـرئيب األمريكــي
ثيودور روزفلت ) th,Rooseveltن 1901ـ 1909ن. 57
حــاول ةســت أثنــا وةــوده يف اســطنبول التقــرب رتى رةــاالت الســلطان عبــد ابميــد الثــاين وحتــت رعايــو الســفارة
األمريكيــو يف اســطنبول،وقدا ةســت يف ســبيل ل ـ أم ـواال طائلــو مــن اةــل ابصــول عل ـ امتيــازات رتنشــا شــبكو مــن
سـك ابديــد ومــن مث ابصـول علـ امتيــاز للنقيـب عــن املعــادن يف األراحـي العثمانيــون 58وعــن طريـق رةــاالت القصــر
دخل ةست رتى قصر يلدزن ، 59ومتكن من مقابلو السلطان عبد ابميد الثاين ووعده إبعطائـه موافقـو مبدئيـو ابمتيـاز
بنــا شــبكو مــن اخلطــوط ابديديــو يف األانحــول،والب ى عــن الــنف واســتثماره يف الدولــو العثمانيو،الســيما يف املوص ـل
وكركــو ،وعل رتثرهــا أمــر الســلطان وزيــر املنــاةم ابن يعــد عقــد االمتيــاز جلســت،لكنه مل دصـل علـ مبتغــاه بســبب جمــي
االحتـاديت رتى السـلطو ممـا أةــبه علـ التفـاوض مـع حكومــو االحتـاديت مـن ةديـد ،والــذين قـدموا التنميـو االقتصــاديو يف
مقدمــو أعمائم،الســيما بنــا الســكو ابديديــو ومشــاريع الــر واســتغ ل الثــروة املعدنيــو ن، 60فتقــدا ةســت مــن ةدي ـد
لل صول عل امتياز السكو ال كـان ئـا أن متتـد مـن سـيواس رتى وسـ األانحـول مـارا رتى مشـال العـراق عـب د ر بكـر
واملوصـ ــل وكركـ ــو مث رتى السـ ــليمانيو ح ـ ـ ابـ ــدود الفارسـ ــيون ، 61وأسسـ ــت عل ـ ـ رتثـ ــر ل ـ ـ شـ ــركو اإل ـ ــا العثمانيـ ــو-
األمريكيو  The Ottoman- American) Developmentوبرأرال قدره ن 600ألف دوالرن. 62
ومل يكن ةست املمثل الوحيد للمصاحل األمريكيو بل كان الدكتور بروس ك سكو ن، Bruce Glasgowالذ
قدا يف متوز  1909طلبا اى ابكومو العثمانيو يتضمن مشـروعا ممـاث ملشـروع ةسـت،وبدعم مـن السـفارة األمريكيـو يف
رتســطنبول،اال ان ابكومــو األمريكيــو ختوفــت مــن املنافســو بــت املشــروعت األمريكيت،الســيما وان جمموعــو ةســت قلصــت
مــن مســافو اســتثمار املعــادن عل ـ ةــانة الســكو اىن 10كــم بــدال مــن 20كم،فض ـ عــن دعــم الرأرــاليت املتنفــذين
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األمريكيت أمثال ةون روكفلرن John Rockefellerن، 63جملموعو ةست و ل لتلبيو طموحات شركو سـتاندرد أويـل
أوف نيوةرســي ابســتثمار نف ـ واليــو املوصــل،ودعم غرفــو جتــارة نيويــور وشــركو الفــوال األمريكيــو وعليــه أهنــت مشــروع
ك سكو ودعمت مشروع ةست الذ كان يتضمن شروطا أفضل ابلنسبو لل كومو العثمانيون. 64
ويف  9آ ار1910وقع وزير األشغال العامو العثماين،امتيازا يقضي لـنح ةسـت بنـا سـكو حديـد والتنقيـب عـن
النف ،كم ــا قام ــت ش ــركو اإل ــا العثماني ــو-األمريكي ــو إبي ــداع مبلـ ـ ن 20ال ــف ل ــرية تركي ــو ك س ــن ني ــو يف اح ــد البن ــو
التكيو،عل الرغم من الشركو أنفقت مايقارب من ن 100الف دوالر لكن دون نتيةون، 65الن التصديق عل االتفاقيو
مل يــتم بســبب عــدا موافقــونجملب املبعــواثن العثمــاين عليــه بعــد عــرض االمتيــاز م ـرتتن، 150وبســبب املعارحــو األملانيــو-
البيطانيو كون ةست واةهو للشركات األمريكيو.
 .2املصاحل الفرنسية.
كانت فرنسا من الدول املعارحـو ملشـروع سـكو حديـد بغـداد مـن الل اـو االوى،السـباب سياسـيو واقتصـاديو،
النه كان من احملتمل ان يغري هذا املشروع ةز من جتارة اوراب مع اسيا كما ان تقويو الدولو العثمانيو اقتصاد وسياسيا
ن66
من شاهنا ان تدعم االقطار العربيو يف املغرب العر  ،ومن مث تطالب هذه الدول االستق ل من االستعمار الفرنسي
.
اما ابلنسبو للرأراليو الفرنسيو فقد لعبت دورا مران من مشروع سكو حديد بغداد ،ابلـرغم مـن معارحـو ابكومـو
الفرنسـ ــيو ،ا اعتقـ ــدوا ان انشـ ــا مثـ ــل هـ ــذا املشـ ــروع سـ ــيؤد اى حتسـ ــت ابالـ ــو االقتصـ ــاديو يف الدولـ ــو العثمانيـ ــو ،ممـ ــا
سينعكسعل اتفاع االسهم ال تعود ئم يف مشاريع املنطقو،ا كان لديهم ديون كبرية عل الدولو العثمانيو تقدر بـنمليار
ونصف مليار فرن  ،وئم يف مشاريع السك ابديـد مـا يقـدر بــن 366مليـون فرنـ ن ، 67كمـا ان البنـو الفرنسـيو
كانت تستثمر يف فروعها يف الشرق ما يقدر بـن 176مليـون فرنـ  ،لـذل اةـبوا ابكومـو الفرنسـيو علـ سـ ب كـل
مقاوم ــو ملش ــروع س ــكو حدي ــد بغ ــداد،بل ان الس ــفري الفرنس ــي يف اس ــطنبول اخت ــذ موقف ــا حماي ــدا جت ــاه مفاوح ــات االمل ــان
لل صول عل االمتيازن. 68
ســعت ابكومــو العثمانيــو عل ـ التوس ـ بــت املانيــا وفرنســا لغــرض ايصــال الط ـرفت اى اتفــاق معــت وعــن طريــق
التوس بت البن االملاين والبن العثماين ،يف حماولو لتقريب وةهـات الناـر بينهما،السـيما وان املصـاحل االملانيـو كانـت
دائمــا مــا حتتــاج اى مســامهو رؤوس االم ـوال الفرنســيو لعــدا تــوفر االمكانيــات املاديــو لــديها المت ـاا مشــروع ســكو حديــد
بغداد،اال ان ابكومو الفرنسيو عادت ورفضت كل املقتحات االملانيو واملساعي العثماتيو،ويعود السبب يف ل اى ان
ن. 69
السياسو الفرنسيو كانت تسري ةنبا اى ةنب مع السياسو البيطانيو
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ورغــم لـ مل تــنةح كــل حمــاوالت املمــولت البيطــانيت والفرنســيت يف مزا ــو النشـاط األملــاين يف ابصــول علـ
امتياز مد سك ابديد،غري ان بريطانيا ويف سنو  1909اعلنت عن عزمها ابصول عل حق بنا القسـم اجلنـو مـن
ســكو حديــد بغــداد ،ممــا ااثر االوســاط الفرنســيو وعدتــه عم ـ يتنــاق مــع مقتضــيات الصــداقو وام ـرا ميل ــه حــب االنتفــاع
الش صي،والةل ل ظهرت الدعوات الفرنسيو اى حرورة مشـاركو املصـاحل الفرنسـيو يف مشـروع بنـا السـكو مـن دون
النار اى اعتبارات الصداقو مع بريطانيان، 70ودخلت فرنسا يف مفاوحات طويلو بشان سكو حديد بغداد واخل الذ
ستســلكو،وانتهت بعقــد اتفاقيــو س ـريو يف  15شــباط ،1914حــددت كافــو النقــاط اخل فيــو بــت ال ـدولتت ،اال ان قيــاا
ابرب العامليو االوىن 1918-1914واملعارحو البيطانيو قد اخر تنفيذ هذه االتفاقيون. 71
البند الرابع .التقارب األملاين الربيطاين وهناية مشروع سكة حديد بغداد.
كان طبيعيا رتن يثري التوةه االمريكي والفرنسي وح الروسي خماوف البيطانيت واألملان ألنه كان يع دخـوئم
يف ميدان املنافسو االقتصاديو والسياسيو يف سبيل ابصـول علـ موطـمل قـدا يف العـراق بشـكل سـنو والافـر ابملشـاركو قـي
انشــا ســكو حديــد بغــداد بشــكل خــاص،األمر الــذ حــتم عل ـ البيطــانيت واألملــان توحيــد ةهــودهم ونبــذ خ فــاام
ملقاومــو هــذا التوةــه ،الســيما النفــو االمريكــين، 72رت شــرعت جمموعــو دارســي رتى الوقــوف بوةــه هــذا املشــروع ،بعــد أن
أحست خبطورته،وقامت ابلضغ عل ابكومو البيطانيـو ملسـاعداا يف رتفشـال مشـروع ةسـت،رت رفعـت لـذكرة يف 18
أيل ــول 1909رتى وزارة اخلارةي ــو البيطانيو،أوح ـ ت خماوفه ــا م ــن املص ــاحل األمريكي ــو الرامي ــو يف اس ــتثمار نف ـ الع ـراق
وحاول دارسي رتقناع ابكومو البيطانيو يف ابصول عل نفب االمتياز بدال من ةستن. 73
ومل تقف االعتاحات ملشروع ةسـت عنـد هـذا ابـد ،فقـد أعربـت شـركو سـكو حديـد بغـداد ناألانحـول وبـدعم
واسناد من ابكومـو األملانيـو يف رفضـها أل مشـروع مـن شـانه منافسـتها علـ حقوقهـا يف بنـا سـك ابديـد والتنقيـب
عــن الــنف يف العـراق ،وطالبــت ابكومــو العثمانيــو حبقوقهــا املكتســبو مــن ســكو حديــد بغــداد ،الن ابكومــو العثمانيــو مل
تقدا ئا تعويضا عن خسائرها ،وابلتايل اعتبت نفسها صاحبو االمتياز قانونيا ن. 74
بــدأت م مــح التقــارب بــت البيطــانيت واألملان،حينمــا وةــد األملــان أنفســهم غــري قـادرين علـ تــوفري اعتمــادات
ماليو ملتابعـو رتنشـا سـكو حديـد بغـداد،ال وحـعتهم لوقـف حـرج أمـاا ابكومـو العثمانيـو يف اإليفـا بتعهـداام إلكمـال
املشــروع،ومقابل لـ كانــت املصــاحل البيطانيــو تتمتــع ابخلــبة البتوليــو واألمـوال الضـ مو،ومن هنــا متكــن الســري أرنســت
كاسل ن A.Casselن، 75
السفري ال بيطاين يف املانيا من حتقيق التقارب بت املصاحل األملانيو واملصـاحل البيطانيـو،رت ةـرت مراسـ ت وخماطبـات بـت
هن ــر اببنغت ــون ر ــىن Henry Babington Smithم ــدير البن ـ األهل ــي التك ــي وب ــت ال ــدكتور آرث ــر ف ــون
ة ــوينرن Arthur Von Gwinnerم ــدير البن ـ األمل ــاين مت ــت م ــن خ ئ ــا االتف ــاق عل ـ أتس ــب البن ـ ال ــوط
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ســنو  1910برأرــال بريطــاين وبتشــةيع مــن ابكومــو
التكــينThe National Bank of Turkey
البيطانيو،وجبهود السفري البيطاين يف اسطنبول،الذ كان يتمتع لكانو كبرية يف األوساط األملانيون. 76
وكان السـفري األملـاين يف األسـتانو فـون مارشـالن Von marshallاحـد مؤسسـي خـ سـكو حديـد بغـداد ،قـد
حــذر ابكومــو العثمانيــو مــن التغلغــل األمريكــي اخلطــر أثنــا ابفلــو الرريــو ال ـ أقامته ـا الســفارة األملانيــو جمللــب الــوزرا
العثماين ،رت قال السفري األملاين للصدر األعام نرئي ــب
الــوزرا رتبراهيم حقــي ابشــا ن 1910-1909ننال يهــم األمـريكيت ســوى ابصــول علـ مصــادر الثــروة النفطيــو لصــاحل
شركو نف ستاندر ن. 77
وقد اكد حمافظ بن برلت هذا االااا،و كر أن شركو نف ستاندر تسع منذ زمن ابصول علـ نفـ واليـ
املوصل وبغداد،السيما وان املصاحل األملانيو قد أنفقت مايقارب من ن 150,000ةنيه استلي عل شكل هدايو رتى
املسؤولت املتنفذين يف املانيا يف سبيل الوقوف بوةه مشروع ةستن، 78لكن ابكومو العثمانيو بـددت امل ـاوف األملانيـو
يف هذا الشملن وقللت من أمهيو وةود املصاحل األمريكيو داخل الدولو العثمانيـو،رت قالـت ننلـيب هنالـ مـن ـن يعـوض
ابكومو العثمانيو فقدان الصداقو األملانيو ن. 79
ونتية ــو ل ـ أخ ــذت وةه ــات النا ــر األملاني ــو والبيطاني ــو تتط ــابق يف الوق ــوف بوةه ــه املص ــاحل األمريكي ــو،رت مت
االتفاق يف  31كانون الثاين  1911عل رتنشا شركو أطلق عليها نشركو االمتيازات األفريقيو والشرقيو احملدودة ن The
، African and Eastern Concessions ltdالسـتثمار نفـ العراق،بعـدما تنـازل البنـ األملـاين عـن حقوقـه حـمن
امتياز سكو حديد بغداد ئذه الشركو،ال مالبثت أن غريت ارها يف  25أيلول 1912رتى شركو النف التكيو احملدودة
ن،(Turkish Petroleum Company Ltd) T.P.Cوبرأرال قدره ن 80,000ةنيه استلي ن. 80
مارست ابكومو البيطانيو حغطا كبريا عل ابكومو العثمانيو يف سبيل رتقناعها لنح شـركو الـنف التكيـو امتيـاز
نف العراق،مست دمو قضيو سكو حديد بغداد والرسوا الكمركيو أهم الوسائل يف هذا اجلانب،السـيما وان حقـي ابشـا
كــان الي ـزال يف لنــدن ينتاــر التوقيــع عل ـ االتفــاق النهــائي للســكو ال ـ تعــد مــن أهــم مشــاريع الدول ـو العثمانيــو يف تل ـ
املدة،ملا ستةلبه من منافع اقتصاديو ئا،وعليه وعد حقـي ابشـا مـره اخـرى ابكومـو البيطانيـو امتيـاز نفـ العـراق لصـاحل
شركو النف التكيو يف بدايو آ ر 1914وقد تناقلت الص ف احملليو هذا اخلـب وعـدت قضـيو سـكو حديـد قـد مت حلهـا
هنائيا ألن امتياز نف العراق هو املطلب األساسي الذ تقف ورائه للمصاحل األةنبيو والبيطانيو منها حتديدان. 81
ويف  15حزيران  1914مت توقيع اتفاقيو سكو حديد بغداد بصيغتها النهائيـو بـت ابكومـو البيطانيـو واألملانيـو،
بعــد أن ســوي ت مجيــع النقــاط اخل فيــو عليهــا ،ومنهــا مــا ــص نقطــو هنايــو الســكو يف اخللــي العر ،وحصــلت ابكومــو
العثمانيو لوةبها من  %15-11كرسوا كمركيو مع حـق اخـذ ةـز مـن الـواردات الرسـوا الكمركيـو واسـتثمارها لصـاحل
شــركو ســكو حديــد بغــداد لألســتمرار يف رتنشــا الســكون، 82رتال أن قيــاا ابــرب العامليــو األوى حــال دون تنفيــذ مــا اتفــق
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عليه،وأخذت كل دولو تسع لتنفيذ السكو والسيطرة عل نف العراق،ففي الوقت الذ كانت فيه ابرب مشتعلو كان
األملــان ينفــذون مشــروع ســكو حديــد بغــداد ابجتــاه املوصــل ح ـ بلغ ـوا ســامرا يف تقــدمهم قــاطعت  80مــي  ،فتوقــف
املشروع قلي ح أكمله العثمانيت،وساروا به للقيارة بعدما اةتازوا منطقو بيةي،وكانوا يعملون بكل نشاطهم إليصاله
للموصلن ، 83ويف املقابل كانت بريطانيو حتاول القضا عل كل أح ا أملانيا االقتصاديو سوا أن كانت يف سكو حديد
بغداد أو يف نف العراق ،بل أهنـا عمـدت رتى ختريـب هـذه السـكو عـب نةواسيسـها يف العـراق وكـان هـذا العمـل حـمن
الصراع اخلفي بت املانيا وبريطانيو للسيطرة عل نف العراقن. 84
كمــا أن ابكومــو العثمانيــو وتقــديرا منهــا ألمهيــو الــنف يف ابــرب ،واعتمــاد بريطانيــا عليــه ابلدرةــو األســاس مـن
اخللي العر ،فتهنا عمدت رتى القياا بعمليات ختريب أانبيـب الـنف التابعـو لشـركو الـنف االنكلـو-الفارسـيو،عن طريـق
حت ـريري رةــال القبائــل يف تل ـ املنــاطق،ومت قطــع قســما منها،ممــا احــطر ابكومــو البيطانيــو رتى رترس ـال ق ـوات بريطانيــو
لل فاظ عل مصادر متويلها النفطي و ايتها من الت ريبن. 85
ويف سبيل ابيلولو دون وقوع أزمو يف الوقود الـ زا لعـرابت سـكو بغـداد -سـامرا بعـد اسـت داا القطـاع املنةـز
منــه،قاا العثمــانيت لســاعدة األملــان برفــع مقــدار الف ــم املنــت يف الع ـراق بعــدما حفــروا منــاةم يف منطقــو د ى وربطوهــا
بطريق بر رتى هنر دةلو،كما قاا األملان إبنشا مصف صغري للنف ورفعوا رتنتاةه مست دمت الطـرق البدائيـو الشـائعو
،يف سبيل تزويد سفنهم به بعدما سيطر البيطانيت عل مجيع مداخل اخللي العر من ةهو اجلنوب،وصعوبو االتصال
ابلدولو العثمانيو من ةهو الشمالن، 86ولتفاد هذه املشكلو فكر األملان لـد أانبيـب لنقـل الـنف املسـت رج رتى شـاطل
الب ر املتوس سنو ، 1916مستغلت منابع النف يف طوز خورماتو واباب كركرنيف حمافاو كركو والقيارة بعد تطويرها
وعملوا منزاتنأحواض حول منابع النف  ،مث قاموا بعمليات ثقب هذه املنزات وبنا دهاليز حتت األرض،ونقل اإلنتاج
املكرر بعرابت ش ن ات األحواض الكبرية رتى املصايف ال مت بنائها من قبل األملان،ولساعدة بعري اخلبا من رومانيا
وهي و التعدين البوسـين، 87رتال أن سـيطرة القـوات البيطانيـو علـ العـراق ،أهنـ مشـروع سـكو حديـد بغـداد واسـت و ت
بريطانيا عل نف العراق عب شركو النف التكيو فيما بعد.

اخلالصة
 .1عدت الدولو العثمانيو مشروع سكو حديد بغداد من املواحيع االستاتيةو وابيويو ابلنسبو ئا ،ا انه تصر
اجلهد والوقت يف مجع الضرائب واألموال واملقاتلت يف سور والعراق ومجيع املناطق ال متر منها السكو .
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ركزت أملانيا يف ع قااا مع الدولو العثمانيو عل اجلانب االقتصاد ابلذات ،وعززت ل ابلز رات املتكررة
إلمباطورهم وليم الثاين،الذ عةل من منح امتياز سكو حديد بغداد للمصاحل األملانيو ،كما ان أملانيا
حاولت لد خ السكو اى ةنوب العراق حرب املصاحل البيطانيو هنال  ،األمر الذ أاثر غضب الدوائر
البيطانيو .
كان وةود النف يف العراق معلوما جلميع الدول االستعماريو ومع است دامه يف تيسري السفن واآلالت فقد
عةلت هذه الدول من السيطرة عليه ،السيما بريطانيو ال كانت قد سيطرة عل نف ب د فارس وأرادت ان
تقطع الطريق عل أملانيو يف السيطرة عليه يف العراق عب سكو حديد بغداد،واست دمت ش األساليب
االستعماريو لذل  ،وانته االمر عب اتفاقها مع املانيا سنو 1914ابنشا سكو حديد بغداد من ةنوب
العراق وصوال لشماله وربطه مع اخل الذ سينش ه األملان.
اما ابلنسبو للمصاحل الروسيو والفرنسيو فتهنا عدت سكو حديد بغداد اديدا ملصابها ابيويو ،فروسيا
وةدت فيو حراب لتةاراا مع العراق وب د فارس السيما احملاصيل الزراعيو والثروات النفطيو ،اما فرنسا فتهنا
وةدت فيه عرقلو لتةاراا مع أوراب ملناطق نفو ها يف سور  ،كما أهنا رتحدى الدول العام ال بب ان
يكون ئا نصيب يف أ مشروع أور  ،السيما ورتهنا متل رؤوس أموال كبرية ومتول عدة مشاريع يف الدولو
العثمانيو.
عززت الوال ت املت دة األمريكيو نفو ها يف الدولو العثمانيو بشكل كبري عب جتاراا ودعمها لألقليات
الدينيو فيها ،ومع بدا ت مشروع سكو حديد بغداد حاول املصاحل قطع الطريق عل املصاحل األملانيو،
وتلقت أنواع الدعم املايل واملعنو من ابكومو األمريكيو عب مشروع ةست لبنا سك حديد يف الدولو
العثمانيو وصوال ألراحي العراق،ال رتن املتغريات السياسيو وجمي حكومو االحتادين واملعارحو االملانيو –
البيطانيو حالت دون ل .
رغم اتفاق املصاحل األملانيو والبيطانيو عل رتنشا سكو حديد بغداد ،اال ان قياا ابرب العامليو األوى
ن 1918-1914وما نت عنها من حتالفات عسكريو وسياسيو وتغري يف اخلارطو الدوليو بت مصاحل
الدول ،حال دون تنفيذ املشروع بشكل كامل .
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البلدان العربية ،واخذ على عاتقه تمويل سكة حديد بغداد ولعب دو اًر كبي اًر في تشكيل شركة النفط التركية فيما

بعد ،للمزيد من التفاصيل انظر ،جواد محمد علي رضا ،العالقات العراقية األلمانية ،1914-1871المعهد

العالي للدراسات القومية واالشتراكية(،الجامعة المستنصرية ،)1982،ص ص. 22 -21

 ))5بوريس توريوليف"،سكة حديد بغداد -برلين وصراع النفوذ في الشرق األوسط" ،ترجمة ،سعيد نفطجي ،مجلة
أفاق عربية ،بغداد،العدد  ،11السنة ،17تشرين الثاني  ،1992ص.70

 ))6عبد الفتاح إبراهيم ،على طريق الهند ،جمع وتحقيق ،شهاب احمد الحميد ،دار الشؤون الثقافية العامة ،
(بغداد ،)2004،ص.111

)7)Edward Mead Earle,Badatğ Demiryolu Savaşi,Türksçei,Kasim Yargici,Milliyet Yayinlari,
(Columbia Yniversitesi,1923),pp.40-43.

) (8فوزي رياض فهمي،أهمية الشرق األوسط العربي القتصادية في السياسة الدولية،ج ،1ط ،1مكتبة النهضة
المصرية(،القاهرة  ،)1958،ص ص.19-18

 ))9محمد صبحي عبد الكريم واخرون،الموارد االقتصادية في الوطن العربي،دار القلم(،القاهرة)1963،ص.292

) (10ستيفن همسلي لونكريك ،العراق الحديث  ،1950-1900ترجمة سليم طه التكريتي،ج،1ط ،1دار الفجر للنشر
والتوزيع(،بغداد ،)1988،ص.56
) (11كالوست سركيس كولبنكيان( ،)1955-1869ولد قرب اسطنبول من أسرة أرمنية تعمل في مجال البنوك
والمتاجرة بالنفط الروسي ،ولكثرة تقاريره عن نفط العراق أصبح اسمه مقترناً به بعد حصوله على حصة%5
من نفط العراق،ومنها عرف بالسيد خمسة بالمئة أو ،Mr.Fiveانتقل إلى لشبونة في البرتغال وتوفي في 20

تموز 1955مخلفاً ورائه  70مليون دوالر للمزيد من التفاصيل انظر،مؤسسة كالوست سركيس قسم الجماعات
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األرمنية ،كالوست سركيس غولبنكيان الرجل والمآثر كراسة صادرة بمناسبة الذكرى المئة والثالثين لوالدته
(،1999-1869لشبونة ،)1999،ص ص.12-7

) (12لؤي بحري،سكة حديد بغداد دراسة في تطور ودبلوماسية قضية سكة حديد برلين ـ بغداد حتى سنة ،1914
شركة الطبع والنشر األهلية(،بغداد ،)1967،ص.28

)(13عبد الكريم وآخرون،المصدر السابق ،ص.292

) (14علي ناصر حسين،تاريخ السكك الحديدية في العراق ،1945 -1914رسالة ماجستير ،كلية االداب،
(جامعة البصرة  ،)1984،ص ص 27-26؛

) (15مذكرات االميرة عائشة عثمان اوغلي ،والدي السلطان عبد الحميد الثاني،ترجمة صالح سعداوي صالح،
مراجعة اكمل إحسان الدين اوغلي،ط ،1دار البشير(،االردن ،)1991،ص.118

) (16هنري المنس اليسوعي" ،سكة بغداد الحديدية" ،مجلة المشرق ،بيروت ،العدد  ،6السنة  15 ،5آذار ،1902
ص ص .248-241
) (17هاشم صالح التكريتي ،الصراع على الخليج العربي ،و ازرة الثقافة واإلرشاد( ،بغداد،)1966،ص.89

)(18جاسم محمد حسن  ،العراق في العهد الحميدي ،1909-1876رسالة ماجستير(،جامعة بغداد)1975،
،ص.378

) (19نوري عبد البخيت"روسيا ومشروع سكة حديد بغداد" مجلة المؤرخ العربي،بغداد،العدد ،1980 ،15ص.49
) (20رضا ،المصدر السابق ،ص.69

) (21هاشم صالح التكريتي"التغلغل األلماني في المشرق العربي قبل الحرب العالمية األولى"،مجلة المؤرخ
العربي،بغداد،العدد،12السنة ،1986 ،12ص.43

) (22كامل عالوي الفتالوي وحسن لطيف الزبيدي،تاريخ العراق االقتصادي(الحقبة العثمانية ، )1931-1914
ج ،2مراجعة عماد عبد اللطيف سالم ،ط ،1بيت الحكمة (،بغداد ،)2012،ص .174

) (23ماكس فون اوبنهايم  ،من البحر المتوسط إلى الخليج -العراق والخليج،ج،2ترجمة محمود كبيبو،مراجعة
وتقديم،ماجد شبر ،شركة دار الوراق للنشر المحدودة(،لندن،)2009،ص ص .302-301

(24)Arthur P. Maloney ,The Berlin-Baghdad Railway as a Cause of World War I, Center for Naveal
Analyses ,(NewbYork,1959),p7;Early.op,cit,p.61.

) (25هنري آ .فوستر ،تكوين العراق الحديث ،ترجمة ،عبد المسيح جويده ،ط(،1العراق ،) 1945،ص.63
) (26عبد المجيد فتحي حسن  ،مشاهير األلوية العراقية،ج ،2مطبعة دجلة(،بغداد، )1947،ص.25
 .وسنشير اليه اختصا اًر

بـ)1906()BOAم((27) Başbakanlik Osmanli Arşivi .HH,11327/2-8-1324h.
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) (28شارل عيساوي ،التاريخ االقتصادي للهالل الخصيب  ،1914-1800ترجمة ،روؤف عباس حامد ،ط،1
مركز دراسات الوحدة العربية(،بيروت،)1990،ص .587
) (29شاكر خصباك،العراق الشمالي دراسة لنواحيه الطبيعية والسياسية،مطبعة شفيق(،بغداد ،)1973،ص.431

1907).م((30)BOA.HH,11327/25-12-1324h.

) (31مجلة المقتطف "،سكة حديد بغداد"، ،القاهرة،المجلد ،42ج،1كانون الثاني ،1913ص .202

) (32وليم نوكس دارسي(،)1917 - 1849بريطاني من أصل كندي ولد في مقاطعة يفونشاير ،درس الحقوق ثم
سافر إلى استراليا،لكنه لم ينجح في مهنته فاشتغل في استخراج الذهب ،فحصل على ثروة كبيرة من منجم
الذهب هنالك لكنه سئم العمل فيه،ثم وجه نشاطه للبحث عن النفط ،بعد ان باع حصته من مناجم الذهب،

للمزيد انظر،نوري سلمان غنام"دارسي والنفط اإليراني"،مجلة االقتصاد،بغداد ،العدد ،19السنة  28 ،1اب
 ،1923ص ص .10-8
) (33طه الهاشمي ،جغرافية العراق  ،ط ،1مطبعة المعارف(،بغداد  ،)1933 ،ص .216
) (34مجلة المقتطف "ملوك البترول-وليم نوكس دارسي-البترول واألسطول البريطاني" ،القاهرة ،مجلد ،68ج، 1
 1كانون الثاني ،1926ص ص .48-47

) (35رضا ،المصدر السابق ،ص.155
) (36بحري ،المصدر السابق ،ص.142
) (37مجلة غرفة تجارة بغداد "،سكة حديد بغداد -الموصل – تل كوجك" ،بغداد ،العدد ، 8السنة ،3تشرين األول
 ،1940ص.217

) (38تاسس في سنة  1856برأسمال بريطاني قدره ( )1,000,000جنية استرليني،وفي سنة  1863تم تحويله إلى
بنك خاص بالدولة العثمانية،واصبح رأسماله( )10,000,000جنيه استرليني بعد ما اشتركت فيه فرنسا وكان
نشاط هذا البنك في سوريا تحديداً ،وبما أن السكة سوف تمر باألراضي السورية فإن البنك وجد نفسه احق في

ان يتولى انشاء الخط الحديدي  ،ومن هذا الباب اشترك البنك العثماني مع البنك األلماني في تشييد سكة

حديد بغداد للمزيد من التفاصيل انظر ،خليل علي مراد " ،تغلغل الرأسمال األجنبي في الدولة العثمانية

"1914-1854مجلة دراسات تركية،جامعه الموصل ،العدد ،2السنة  ،1كانون األول  ،1991ص ص
. 164-133

) (39بحري  ،المصدر السابق  ،ص.46

) (40إبراهيم،على طريق الهند  ،ص.113
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) (41للتفاصيل عن حرب البوير انظر،نوري السامرائي،االحتالل البريطاني لجنوب أفريقيا  ،1922 -1795سلسلة
دراسات إستراتيجية ،مركز الدراسات الدولية ،العدد  ،88بغداد ،2005 ،ص ص .33-27

) (42عبد الجبار عطيوي جاسم"،مالحظات حول تغلغل اساليب النفوذ االوربي في الخليج العربي قبل الحرب
العالمية األولى"،مجلة الخليج العربي،البصرة،العدد،1978 ،10ص . 45

( )43قاسم احمد العباس"،سياسة بريطانية ومصالحها في بالد مابين النهرين لغاية سنة ،"1920مجلة النفط
والتنمية ،بغداد،العدد ،6السنة ،3آذار،1978ص ص.72-68

()44اللورد كرزن()1925-1859سياسي بريطاني معروف تولى مناصب إدارية مهمة في حكومته حتى أصبح
نائب الملك في الهند بين  ،1905-1899ولم يكن قد تجاوز ( )39من عمره ،ثم أصبح عضواً في مجلس
اللوردات سنة ،1908وقد شارك في احتالل العراق وأصبح ممثال للحكومة البريطانية في مفاوضات لوزان لحل
قضية الموصل للمزيد انظر ،محمود السمره"،لورد كرزون ووعد بلفور"،مجلة العربي ،الكويت ،العدد 1 ،35

تشرين األول ،1961ص ص 138-136؛جريدة الموصل،العدد  762،24كانون الثاني .1924

)(45الجمهورية العراقية  ،و ازرة األعالم  ،بدايات الصراع االستعماري عل ـ ـ ـ ـى نف ـ ـ ـط المنطقة ،دار الحرية للطباعة،
(بغداد  ،)1972،ص .16

)(46لوتسكي ،تاريخ األقطار العربية الحديث،ترجمة عفيفة البستاني(،موسكو،)1971،ص.390
)(47عبد الحميد العلوجي وخضير عباس الالمي،األصول التاريخية للنفط العراقي،ج ،1و ازرة األعالم،
(بغداد ،)1973،ص .109

) (48زكي صالح  ،بريطانيا والعراق حتى سنة (،1914بغداد،)1968،ص ص .214-213

) (49إبراهيم شريف،الشرق األوسط دراسة اتجاهات سياسة االستعمار حتى قيام ثورة  14تموز1958في العراق،
ط،1شركة دار الجمهورية(،بغداد  ،)1965 ،ص. 87
) (50إبراهيم،على طريق الهند  ،ص.125
) (51كارل بروكلمان ،تاريخ الشعوب اإلسالمية،ترجمة نبيه امين فارس ومنير البعلبكي،ط،5دار الماليين،
(بيروت،)1968،ص.678

Commercial

(52) Early.op,cit,pp,220-221.
(53) Helmot Mecher , Imperial Quest For Oil Iraq 1900-1928 , (London , 1976) , P. 7 .
(54) Lawrence Martin ," The Chester Concession Materials and Foodstuffs in the

Policies of Nations ,"Annals of the American Academy of Policies and Social Science,Vol. 112,Raw
Materials and Foodstuffs in the Commercial Policies of Nations (May.,1924),pp.187-188.

) (55سلوى الغالبي ،العالقات األمريكية العثمانية((،)1918-1870القاهرة ،)2002،ص ص .227-226
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East1900-1939,

Middle

The

in

Policies

and

Interests

(56)Jogn A. Denovo,American
(Minneapolis,1963),p.61.

) (57ثيودور روزفلت( )1919-1858ولد في نيويورك وتعلم في هارفرد،اصبح مساعداً لوزير البحرية بين
سنتي( )1898-1897نال الشهرة حين أعد األسطول في الحرب األمريكية االسبانية ،وقاد فرقة من

المتطوعين في كوبا خالل تلك الحرب،عين محافظاً لمدينة نيويورك،ثم مالبث ان اصبح نائباً للرئيس ماكنلي

في سنة  ، 1901ثم خلفه في رئاسة الواليات المتحدة األمريكية (،)1909-1901اشتهر بمقاومة اصحاب
االحتكارات المالية الصناعية،نال جائزة نوبل للسالم بعد أن نجح في التوسط في الحرب الروسية اليابانية سنة
 ،1905-1904كما وعارض سياسة الحياد التي أعلنها ولسن خالل الحرب العالمية األولى ،وكان يميل إلى
جانب البريطانيين دائماً،للمزيد من التفاصيل انظر،فوستر ،المصدر السابق،ص .288

) (58عبد الرزاق الهاللي ،معجم العراق،ج ،2دار الكشاف للنشر والطباعة (،بغداد ،)1956،ص.6
)(59هو المقر الرئيسي للسلطان عبد الحميد الثاني،اذ كان يستقبل فيه الملوك واألمراء والرؤساء،ويوجد العديد من
القصور الملحقة في قصر يلدز منها بناية ضخمة الستقبال السفراء االجانب.

شريف ،المصدر السابق ،ص 153؛

(60)Early,op.cit,p.136

) (61إبراهيم خليل العالف ،العراق والواليات المتحدة األمريكية دراسات في التاريخ والسياسة والنفط والتعليم ،مركز
الدراسات اإلقليمية(،جامعة الموصل ،)2006،ص .17
Denovo,op.cit,p.65 .؛ (62)Shwadran,op.cit,p198

) (63جون روكفلر(،)1937-1839صناعي أميركي ومؤسس شركة ستاندرد أويل لتصفية النفط التي سيطرت
على ( )%90من انتاج النفط األميركي,تقاعد عن ادارة الشركة بعمر( )72سنة ,بلغت الثروة التي جمعها

بليون دوالر,كان مهتماً بدعم المؤسسات الخيرية والتبشيرية ,وتعد جامعة شيكاغو التي أنشأها سنة 1892
ومؤسسة روكفلر سنة  1913خير دليل عل ـ ـ ــى ذلك للمزيد من التفاصيل انظر ،انتوني سامبسون ،الشقيقات
السبع شركات البترول الكبرى والعالم الذي صنعة ،ترجمة ،سامي هاشم ،ط ،1معهد اإلنماء العربي،

(بيروت،)1976،ص ص.50- 37

) (64جواد رضا رزوقي السبع،تغلغل نفوذ الواليات المتحدة األميركية في الدولة العثمانية(،)1909-1830رسالة
ماجستير،كلية االداب(،جامعة بغداد ،)2006 ،ص.177
) (65مراد ،التنافس الدولي على نفط والية الموصل ،...ص.24
)(66رضا ،المصدر السابق ،ص.150

) (67إبراهيم،على طريق الهند  ،ص.127
(68)Early.op,cit,pp,154-155.

) (69بحري ،المصدر السابق ،ص ص . 101-100
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) (70المصدر نفسه ،ص . 104
) (71رضا ،المصدر السابق ،ص ،152ولمتابعة نصوص االتفاقية المانية -الفرنسية انظر ،بحري ،المصدر
السابق ،ص ص .111-110

)(72قاسم احمد العباس"،ندوة عن النفط"،مجلة المهندس ،بغداد ،العدد  ،3السنة  ،4تشرين األول ،1960ص.47
Affairs,

Editions,

Uk,2001,Petroleum

Archive

1914-1966,

Iraq

of

(73)Records

Memorandum Respecting Oil Concession In Mesopotamia.1,1914-1918, pp. 653-654 .
1908).م( 1908);BOA.Y.MTV.133/168/24-3-13267hم((74)BOA.MV.00122/1-11-1326h.

)(75أرنست كاسل،شخصية مالية استثمارية بريطاني من أصل ألماني وهو أحد مدراء بنك انكلت ار ،كان سبباً في
التقارب بين المصالح البريطانية واأللمانية،السيما انه كان يشجع التعاون بين الطرفين في المشاريع
االقتصادية وله الفضل في إنشاء البنك الوطني التركي بعد ان عهدت إليه الحكومة العثمانية في إنشائه ويعد
كاسل من ابرز الشخصيات التي لعبت دو اًر فاعالً في تأسيس شركة النفط التركية للمزيد من التفاصيل
انظر،العلوجي والالمي ،المصدر

السابق،ص.127
(76)R.O.I,History of the I.P.C,V. 9,1941-1945,April 1944, pp.335-336.

 ))77العالف،المصدر السابق،ص.18
) (78الغالبي ،المصدر السابق  ،ص. 231

) (79اندره نوسشي ،الصراعات البترولية في الشرق األوسط ،ترجمة ،أسعد محفل ،ط ،1دار الحقيقة للطباعة
والنشر(،بيروت  ،)1971 ،ص.36
(80)F.O,371/10082,Turkish Petroleum Company and Iraq Oil Policy,1924,p.127.

 ) )81جريدة صدى بابل ،األعداد(  10 ،3 )238 ،237آيار .1914
) (82للمزيد حول هذه االتفاقية انظر،قاسم احمد عباس"مسودة اتفاقية االنكلو – ألمانية حول سكة حديد بغداد 15
حزيران ،"1914مجلة النفط والتنمية،بغداد،العدد ،1السنة  ،4تشرين األول .1978

) (83ستيفن همسلي لونكريك وفرانك ستوكس،العراق منذ فجر التاريخ حتى ثورة تموز  ،1958ترجمة ،مصطفى
نعمان احمد ،مؤسسة مصر ومرتضى للكتاب العراقي(،بغداد ،)2009،ص ص .138 -137
) (84سليم طه التكريتي ،معركة النفط في العراق ،ج ،1مطبعة الزهراء( ،بغداد،)1952،ص ص .18-17
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