
 2241 -2233البريطانية  والتطورات السياسية في العراق  -العالقات العراقية 

بعد ان اعمن عن قيام المممكة العراقية وبمساعدة بريطانيا أرادت بريطانيا تثبيت      
حقوقيا وامتيازاتيا في العراق وتنظيم العالقات مع الحكومة الجديدة لذلك اعدت مسودة 
معاىدة حتى قبل اعالن المممكة العراقية وىي ليست بديل عن االنتداب بل ىي نسخة 

استيجنيا الممك فيصل ولكن شرعت بريطانيا في تشرين الثاني  اخرى عن االنتداب وقد
 .1999لدراسة االسس التي ستعقد بموجبيا المعاىدة عام  1991

عمى العراق حكومًة  2233الظروف والمالبسات التي فرضت بها بريطانيا معاهدة   -
 وشعبا

، كان قد وعد  1991/اب  92في خطاب الممك فيصل االول عند اعالن المممكة في 
 الشعب العراقي باجراء انتخابات وتشكيل المجمس التاسيسي ووضع دستور لمبالد . 

 واجو الممك فيصل بعد تتويجو عدد من الميام منيا : 

 تخميص العراق من االنتداب البريطاني وتسميم الحكم الى الوطنيين تدريجيًا . -1
 الحفاظ عمى الموصل وظميا لمعراق . -9
 . وضع دستور لمبالد يحافظ فيو عمى حقوق العراقيين -2
 . بكافة تشكيالتياعسكرية والالمؤسسات االدارية وتطوير بناء  -4
 . انقاذ البالد من الجيل والمرض -5

  2233البريطانية  –العراقية معاهدة ال

وفي الذكرى االولى لتسممو حكم المممكة خرج الشعب العراقي بقيادة رجال الدين وقادة      
الحركة الوطنية مطالبتو بتحقيق ما وعدىم بو ، واال سحب البيعة منو وسارت تظاىرة الى 

قر حكم والتنديد بسياسة بريطانيا في العراق وكان المندوب السامي البريطاني السير برسي م
كوكس في زيارة لمممك وشاىدة تمك التظاىرة مما اثار غضب المندوب السامي والذي امر 
باعتقال قادة الحركة الوطنية وحل حزبي النيضة والتقدم وغمق الصحف التابعة  ليم ونفي 

رة ىنجام ، مما ادى الى استقالة الحكومة واستغل المندوب السامي برسي قادتيا الى جزي
كوكس مرض الممك فيصل وابصح ىو حاكم العراق حيث اصرت  بريطانيا عمى توقيع 



ونشرت بعد ثالثة ايام  1999المعاىدة مع الممك فيصل في العاشر من تشرين االول عام 
لذلك ال قت معارضة كبيرة من ، ب االنتدامن توقيعيا وكانت بنودىا ال تختمف عن الئحة 

 .  الشعب العراقي وقادة الحركة الوطنية

اربعة بروتوكوالت تبحث في استخدام  بيا والحق تضمنت مقدمة وثمانية عشر مادة      
 .الموظفين البريطانيين واالشراف عمى الشؤون المالية والعدلية

 :ا يمن ومن اىم مواد المعاىدة  

والمساعدة لمعراق عمى ان ال يمس سيادة  العراق الوطنية ويمثل تقدم بريطانيا المشورة  -1
 .بريطانيا المندوب السامي 

 يتعيد العراق بعدم تعين اي موظف غير عراقي دون موافقة بريطانيا . -9
يوافق ممك العراق عمى المشورة البريطانية التي تقدم بواسطة المندوب السامي في جميع  -2

 ريطانيا الدولية والمالية .يالشؤون الميمة التي تمس مصالح وتعيدات ب
 ي.يتعيد الممك باصدارقانون اساسي ) دستور( يعرض عمى المجمس التاسيس -4
 ي اقرب وقت .تعيد بريطانيا ادخال العراق عصبة االمم ف -5
 ات العسكرية .\تقديم بريطانيا لمعراق االسمحة والمساعد -6
تعتبر المعاىدة نافذة حال تصديقيا من قبل الطرفين بعد المصادقة عمييا من قبل  -7

 ) البرلمان ( وتظل معمول بيا لمدة عشرين سنة . المجمس التاسيسي 

تم المصادقة عمى المعادة من قبل المجمس النيابي في العاشر من حزيران  عام      
العراق  اذا لم يتم التوقيع عمى المعاىدة ، بعد ان ىدد المندوب السامي باحتالل  1994

حزيران  11/11مما ادى الى اجتماع اعضاء البرلمان في العاشرة والنصف مساًء من  ليمة 
اعضاء وبذلك تمت  8وامتناع  94ومعارضة  27وتم التصويت عمييا بموافقة  1994عام 

رض ان يصوت عمييا المصادقة عمييا قبل اعالن الدستور العراقي والذي كان من المفت
دور الدستور وذلك لضمان المصالح البريطانية قبل ص وليس وفق قرارات ومواد الدستور

مجمس النواب  اعضاء السيما االقتصادية التي كانت تخشى بريطانية من معارضة
 . لممعاىدة 



 المجمس التاسيسي ) البرلمان (  -

كمف الممك فيصل وزير الدفاع جعفر العسكري بتاليف وزارة جديدة بعد استقالة عبد 
وكان ميمتيا استكمال انتخابات المجمس  1992/ تشرين الثاني 99المحسن السعدون في 

 التاسيسي 

برئاسة عبد المحسن السعدون  1994اذار عام  99التاسيسي في  وتم افتتاح المجمس
من  ر افتتاحوواعتب ونائبيو ياسين الياشمي وداوود الحيدري ،  وبحضور الممك فيصل ،

 االحداث الميمة في تاريخ العراق السياسي ، النو اول مجمس منتخب يمثل خطوة ميمة
 وحدد ميامو بثالث نقاط اساسية ىي  نحو الحياة الديمقراطية ، 

  1999المصادقة عمى معاىدة  -1
 سن دستور لمبالد لحفظ حقوق الشعب العراقي والسياسية الداخمية والخارجيةلمعراق  -9
 سن قانون انتخاب المجمس النيابي ) البرلمان (   -2

معارضة شديدة من قبل اعضاء البرلمان الذين  1999وقد واجية المصادقة عمى معاىدة 
تعرضوا لالنتقادة من قبل الشعب العراقي وقادة الحركة الوطنية وامتنع عدد كبير من 

السامي برسي كوكس  اعضاء البرلمان المصادقة عمى المعاىدة ولكن تيديد المندوب 
 بأحتالل العراق اجبرىم عمى المصادقة .
 ، وضع قانون لالنتخابات و بدراسة  ) البرلمان (بعد المصادقة شرع المجمس التاسيسي

 ووضع دستور لمبالد
 :2231/ اذار / 32القانون االساسي العراقي )) الدستور (( 

وفق النظم العالمية وقد اطمعت المجنة عمى لمبالد تم تاليف لجنة لدراسة ووضع دستور     
بعض دساتيرالدول لكل من دستور استراليا ونيوزلندة وتركيا وايران ومصر ، وتم تقديم 
مسودة الدستور من قبل رئيس الوزراء جعفر العسكري الى رئيس المجمس التاسيسي وتم 

قبل لجنة عن االلوية العراقية وتم اقراره في العاشر من تموز عام  تعديل بعض موادة من
1994  

. تضمن الدستور مقدمة 1995اذار عام  91ولم يتم اعالن الدستورونشره لمشعب اال في 
 (( من المنيج المقرر 95وعشرة ابواب يمكن االطالع عمى مواد الدستور في الصفحة ))



 . 2231لعراقي اال في عام س/ لماذا تم تاخير اعالن الدستور ا
ج/ بسبب توقيع العراق وبريطانيا امتياز نفطي مع شركة النفط التركية في الرابع عشر من 

الن الدستور يمنع توقيع اي اتفاق او معاىدة مع اي دولة اال وفق مواد  1995اذار عام 
 ىذا االمتياز نشرالدستورواجبار الحكومة العراقية عمى توقيع يقرىا الدستورلذلك تم تاخير

( مادة موزعة 192الذي تضمن ) 1995اذار عام 91ومن ثم تم اعالن نشر الدستور في 
 .  عمى عشرة ابواب مع مقدمة وجاء في المقدمة ان العراق دولة ذات سيادة مستقمة حرة 

 : ور تاهم بنود الدس
 حقوق الشعب فال فرق بين العراقيين ميما اختمفوا فيالباب االول :  -

 . الدين والمغة والقومية
: ) الممك وحقوقو ( وىو مصون غير مسؤول ، يحق لو عقد الباب الثاني  -

 .المعاىدات وىو القائد العالم لمقوات المسمحة 
 لو وضع القوانين وتعديميا .) مجمس االمة ( يحق الباب الثالث ) السمطة التشريعية (  -
الوزارة ( يحق لمممك اختيار رئيس الوزراء وتعين اعضاء الوزارة )الوزراء  الباب الرابع  -

 ( في مناصبيم .
الباب الخامس : ) السمطة القضائية ( الحكام يعينون بأرادة ممكية والمحاكم مصونة من  -

ات ) ظوادارة شؤون المحافمور المالية التدخل في شؤونيا . اما بقية المواد تناولت اال
وتأيد القوانين واالحكام .كما تناول الباب التاسع امكانية تبديل بعض قوانين ، االلوية ( 

 .القانون االساسي ) الدستور ( واحكام 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
   
 
 
   

 


