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 حكومة رشيد عالي الكيالن

 
 

لقد نشر العديد من الكتب والعشرات من المقاالت عن االحداث السياسية والعسكرية واالقتصادية 
والمالية واالجتماعية وغيرها عن حكومة رشيد عالي الكيالني، إال انه حسب علمي لم يكتب عن 
لك العالقات النفطية خالل تلك الفترة بين الحكومة العراقية وشركة نفط العراق المحدودة.  لذ

سنحاول في هذه المقالة القاء االضواء على تلك العالقة المتوترة في تلك الفترة الصاخبة 
 باألحداث الجسام لتكون بادرة لمن لديه معلومات اضافية حولها. 

 

 1941 - 1940الفترة المضطربة نبذة عن 
 

العسكرية قيام بعض القطعات  إلىلقد وقعت خالل هذه الفترة المضطربة احداثا جساما ادت 
، على اجبار حكومة طه الهاشمي على االستقالة.  1941المؤيدة لرشيد عالي الكيالني، في شباط 

تم على إثر ذلك قيام الجيش ببسط سيطرته على بغداد التي تم خاللها هرب الكثير من معارضي 
المملكة االردنية الهاشمية من اهمهم الوصي على عرش العراق عبد  إلىرشيد عالي الكيالني 

 االله ونوري السعيد وجميل المدفعي وعلي جودت االيوبي.

 
قام رشيد عالي الكيالني بعد ذلك بتشكيل حكومة االنقاذ الوطني الجديدة التي ضمت الضباط 

م فهمي سعيد ومحمود سلمان المعروفين بالمربع الذهبي بقيادة العقيد صالح الدين الصباغ وه
وكامل شبيب ويونس السبعاوي.  حاولت تلك الحكومة العراقية إثر ذلك طمأنة الحكومة 

 البريطانية بانها ملتزمة بتعهداتها والتزاماتها معها. 
 

إال ان الحكومة البريطانية رفضت االعتراف بالحكومة الجديدة وقامت بدال من ذلك بتهديدها 
ية جديدة لتعزيز قواتها المتواجدة في قواعدها في العراق.  رفض العراق بإرسال قوات عسكر

تلك التهديدات إال ان الحكومة البريطانية لم تعر لذلك باال بل قامت بإنزال قواتها من الهند في 
البصرة وعززت قواتها المتواجدة في قاعدة الحبانية بإنزال قوات إضافية هناك مما ادى إلى 

 . 1941ن الدولتين في الثاني من ايار إعالن الحرب بي

 
دارت معارك غير متكافئة بين القوات البريطانية والعراقية ادت في األول من حزيران إلى 
االتفاق على إعالن الهدنة مما أدى إلى هروب رشيد عالي الكيالني إلى إيطاليا ومن هناك إلى 

 إلى بغداد وتشكيل وزارة جديدة. ألمانيا.  كما تم إثر ذلك رجوع الوصي وبقية المعارضين
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 إلىدارت معارك غير متكافئة بين القوات البريطانية والعراقية ادت في االول من حزيران 
 إلىايطاليا ومن هناك  إلىهروب رشيد عالي الكيالني  إلىاالتفاق على اعالن الهدنة مما ادى 

 غداد وتشكيل وزارة جديدة.ب إلىالمانيا.  كما تم إثر ذلك رجوع الوصي وبقية المعارضين 
 

 شركة نفط العراق المحدودة
 
، كما 1927ما شركة نفط العراق المحدودة فقد كانت قد اكتشفت النفط في كركوك عام أ

من تصدير النفط عبر خطي  1934استطاعت ان تكمل كافة المنشآت النفطية، لتستطيع في عام 

 حيفا وطرابلس. إلىعقدة  12انابيبها قطر 

 
على عمليات شركة نفط العراق في  1941رت االحداث السياسية المضطربة في بداية عام قد اثل

بصورة مباشرة مما نتج عنها بعض االضرار لمنشآت الشركة  التصدير انابيب يكركوك وخط
بئر مراقبة  38تعطيل بعض عمليات حفر اآلبار وسد عشر أبار منتجة وقيام الشركة بليعقبها 

كما قامت   االلمانية. تالقوا بأيديياطي لمنع استغاللها في حالة وقوعها احت كإجراء بالسمنت
االكثر امنا مناطق عملياتها  إلىمن كركوك المهمة طن من معدات الحفر  6,000الشركة بنقل 

 في البصرة.
 

طرابلس وحيفا دون  إلىومع ذلك فقد استمرت عمليات االنتاج من حقل كركوك والتصدير 
بدأت عالمات تأزم الوضع بمناطق الشركة لكن  . 1941توقف حتى االول من شهر ايار 

 وحراسة بعض الجنود العراقيين لمراقبة ت الحكومة العراقيةنيسان عندما ارسل 30بالظهور في 

 . نفطها وآبار المهمة قسم من منشآت الشركة
 

لى إخالء القسم اآلخر جوا إلى بغداد وإجانب ركة األخالء عوائل موظفي الشإذلك  إثرتم على 
 ردن وفلسطين بواسطة السيارات.لى األإ( ومن هناك 3محطة )اج 

 
وبعد إعالن الحرب بين الدولتين العراقية والبريطانية في  ومع ازدياد تأزم الوضع في كركوك

تعطيل واآلبار  أيار بغلق جميع 2اقدمت الشركة على اتخاذ قرارها الصعب في  األول من أيار

 سطرابللى إنابيب تصدير النفط أنتاج النفط ليتم بعد ذلك بساعات قليلة غلق خطي إكافة منشآت 
 .وحيفا ليتوقف تصدير النفط العراقي تماما  
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 منطقة عرفة السكنية لشركة نفط العراق

 
من منطقة بابا  جانباأل في نفس ذلك اليوم نقل جميع موظفي الشركة الشركةقررت إدارة  كما

القريبة من دوائر الشركة الرئيسية ليعيشوا  لى منطقة عرفة السكنية للموظفينالسكنية وغيرها إ
 داخل تلك المنطقة المسيجة بعيدا عن األضواء.

 
أيار نقل كافة موظفي الشركة  19لم يدم ذلك طويال حتى قررت السلطات العراقية المحلية في 

ليكونوا تحت  مدرستين حكوميتين في مدينة كركوك المتجمعين في منطقة عرفة السكنية إلى
 .الحماية والمراقبة المباشرة من قبل القوات األمنية

 
وضاع طويال حتى قامت القوات البريطانية بغزو العراق وهروب رشيد عالي لم تستمر تلك األ
 جانبألذلك رجوع الموظفين ا إثرتم على لي ، كما ذكرنا أعاله،وزارة جديدة الكيالني وتشكيل

عمالهم ليقوموا بفحص كافة اآلبار والمعدات وإلى مراكز أ دورهم السكنية لىإ حزيران 2في 

في نفس النفط نتاج وتصدير إ وبدء استئنافوالمنشآت للتأكد من سالمتها قبل المباشرة بتشغيلها 
 ذلك اليوم.

 
هم مصدر له من مصادر ألقد دام انقطاع تصدير النفط مدة شهر كامل خسر العراق خاللها 

 يام الحرب العالمية الثانية الصعبة.أليها خالل إالعمالت الصعبة التي كان بأمس الحاجة 
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 الموصل إلىنابيب البنزين من كركوك أخط 
 

منها  ،بيرة للقوات البريطانيةبعد ذلك بتقديم مساعدات كنفط العراق المحدودة قامت شركة 
لى مد إضافة إ الضرورية قطار مختلفة مع بعض المواد والمعداتأنابيب بمن األ كبيرة كميات

معسكر  لىإكركوك  مصفى الشركة في ميل من 90بطول  عقدة 4قطر  نابيب للبنزينأخط 

مليون  15بما يقارب تزويد قواتها المتواجدة هناك ل استخدمالموصل الذي  الجيش البريطاني في

 غالون منه.
 
 
 نفطي ومؤرخ لقطاع النفط العراقيخبير  )*(
 

الصادر باللغة االنكليزية عن دار نشر جامعة  العراق وصناعة النفط والغاز في القرن العشرين كتاب -المصدر 

 .2012نوتنكهام البريطانية في ايار 
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