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 للعراق  المصري  الفني الدعم  مجاالت
 ( م 1956 – 1929)

 إعداد 
 علي  حسن محمد أشرف. د

 بأسيوط  العربية اللغة بكلية مساعد أستاذ
 األزهر  جامعة

ashrafali.47@azhar.edu.eg 

 
 العربية:اللغة الملخص ب

  تشابه   كذلك  وبينهما  العصور،   أقدم  منذ   وطيدة  عالقات   والعراق  مصر   بين  
 وفي  وازدهارها،  وتقدمها  رقيها  في  اإلنسانية  أذهلت   حضارة  صنع  فكالهما  كبير،

   وثقافة. مدنية اإلسالمي العالم سادا الوسطى العصور
  والوهن   الضعف  من   األخرى   العربية  الدول  أصاب   ما  أصابهما  الحديثة  العصور  وفي
نجحا  لالستعمار  فريسة    فوقعا أن    نحو  منهما  كل  وسعى  كاملة،  حريتهما   نيل  في  إلى 
 دولة  وبناء   واالجتماعي،  االقتصادي  التطور   عجلة   دفع  على  والعمل  التنمية،  تحقيق
 .وراسخة  حديثة أسس على قوية

  من  العراق  إليها  لجأ  فقد   ،النهضة  مجال  في  اتجارب    أسبق   مصر  كانت   ولما
 تتأخر   ولم  الحديثة،  الدولة  وبناء  المستدامة  التنمية  لتحقيق  ؛ دعمها  على  الحصول  أجل
 مختلف  في  الالزمة  الفنية  بالخبرات   فأسعفته  إليه،  العون   يد   مد   في  جانبها  من  مصر

 بالتدريب   وساعدته   الدعم،  لهذا  المادية   الكلفة  احتمال  في  معه  وشاركت   بل   المجاالت،
 الهدف  لتحقيق   ؛المطلوبة  الفنية   الخبرة  الناشئة  العراقية  الكوادر  إكساب   أجل   من  والمران
  بناء   في  كبير    دور    المطاف  نهاية  في  لمصر  كان  بحيث   والتقدم،  النهضة  في  المنشود 
 .الحديث  العراق

 العراق، تعاون، فني.  ،مصر ،دعم ،عالقات  المفتاحية: كلماتال
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 : المقدمة
فكالهمبا يتمتبع بموقبع جفرافبي واسبتراتيجي   كثيبرة،بين مصر والعراق أوجه شبهه   

وكالهمبا حهباهللا    والفبرب،مهم جعل منه ملتقى طبرق المواصبالت العالميبة ببين الشبرق 
فبي  اا وتقبدم  بنباء إحبدى أرقبى الحضبارات ازدهبار  موارد وثروات طبيعيبة هاللبة متنتبه مبن  

ر لهبا أن تكبون حاعبرة العبالم اإلسبالمي فبي   القديمبة،العصور   وعاصبمة كبال البلبدين قبدله
 الحديث.وكالهما خضع للسيطرة العثمانية في العصر  المشرقة،العصور اإلسالمية 

فبي مختلبف  اا كبيبر  ابت خبالل القبرن التاسبع عشبر تقبدم  وإذا كانت مصر قبد أصب
فبي نفبس  – يعبانيق كبان فبنن العبرا بعبدهللا؛المجاالت على عهد محمبد علبي وخلفالبه مبن 

 فيه.من إدارة سيئة انعتس أثرها على كافة مناحي الحياة  –الفترة 
منببذ عببام  )مصببرثبم كببان مببن قببدر الببدولتين أن تقعببا فريسبة لالحببتالل اإلنجليبب ي 

وهذا جعل المناخ السياسي في كل منهما  األولى(والعراق منذ الحرب العالمية    م،1882
ا عد االحتالل ومحاولة التخلص منه والحصول على الحريبة ويتمثل في العمل    ،متشابه 

ع معاهبببدة  واالسبببتقالل، م مبببع بريطانيبببا لضبببه  العالقبببات 1930وإذا كبببان العبببراق قبببد وقببب 
تقببوم  البريطانيببة،لعقببد معاهببدة مشببابهة للمعاهببدة العراقيببة  افقببد وفقببت مصببر أيضبب   معهببا،

 م.1936على نفس األسس وذلك في سنة 
ة الثانية رسمت كل من مصر والعراق سياستها علبى أسبا  وبعد الحرب العالمي

تحقيبببق عببببدة أهببببداف متمثلبببة فببببي العمببببل علبببى الحصببببول علببببى االسبببتقالل الكامببببل عببببن 
والسببعي نحببو تحقيببق الوحببدة  االحببتالل،وافتكبباب بةيببة الببدول العربيببة مببن بببراثن  بريطانيببا،

ر االقتصبببببادي العربيبببببة، ثبببببم تحقيبببببق التنميبببببة الشببببباملة والعمبببببل علبببببى دفبببببع عجلبببببة التطبببببو 
 واالجتماعي في محاولة لرفع مستوى شعبيهما إلى حياة تتالءم مع مستوى العصر.

وال يمتببن االدعبباء بببأن العالقببات بببين الببدولتين الكبيببرتين قببد سببارت علببى نمبب   
وتتهاعببد فببي أحيبببان  اا وتتقبباطع حينبب  فقببد كانببت تتشببابك حينبب   العصببور،واحببد  خببالل تلببك 
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بل ربما أمتبن التأكيبد  الخاصة،ا لرغهة كل من الدولتين في تحقيق مصالحها أخرى طهق  
علببى أن لالتنببافسل كببان هببو الملهببر الفالببب علببى تلببك العالقببات فببي كثيببر  مببن فتببرات 

 المشترب.تاريخهما الطويل 
قببببات بقببببوة العال ان التعبببباون بببببين الببببدولتين كببببان رهنبببب  علببببى أن ذلببببك ال يعنببببي أ

السياسببية بينهمببا أو عببعفها؛ فحتببى فببي أحلببك اللببروف السياسببية بببين الببدولتين وأشببدها 
ويتمثبل فببي العالقبات الثقافيببة واالقتصبادية، وهببو  ،عبهابية كبان هنبباب خبي  يببرب  بينهمبا

ذلبببك النبببول مبببن العالقبببات التبببي ال يمتبببن فصبببمها بسبببهولة، وال تخضبببع ألهبببواء الساسبببة 
فيببه أن النببواحي الثقافيببة واالقتصببادية قببد سببهقت النببواحي ورجببال الحتببم، إذ ممببا ال شببك 

السياسية في تنمية العالقات بين الشعبين، فقد أمدت مصر العبراق بطالفبة مبن الخببرات 
العلمية واإلدارية والفنيبة فبي شبتى المجباالت، األمبر البذي يمتبن التأكيبد معبه ببأن مصبر 

 كان لها دور  أسا   في بناء نهضة العراق الحديثة.
وهذا الهحث يلقبي الضبوء علبى البدعم الفنبي البذي قدمتبه مصبر لشبةيقتها العبراق 

م وهبببو العبببام البببذي تهادلبببت فيبببه 1929فبببي المجببباالت المختلفبببة خبببالل الفتبببرة مبببن عبببام 
م عنبببدما أصبببه  1956وحتبببى عبببام  منهمبببا؛البببدولتان افتتببباي قنصبببلية فبببي عاصبببمة كبببل  

ألسبهاب عبدة يبأتي فبي  ؛ت ببين البدولتينالتهاعد والتنافس هو السبمة الفالهبة علبى العالقبا
لتكتالت اختالف وجهة النلر المصرية عن وجهة النلر العراقية حول مسألة ا  مقدمتها:

م، فضبال  عبن خالفهمبا حبول المشباريع 1955حلبف بفبداد    اواألحالف الدولية وخصوص  
تنبافس البدولتين البدالم والمسبتمر  اوأخيبر  ، تي كان العراق يسعى إليها بتبل جبد الوحدوية ال

 المنطقة.حول تحقيق ال عامة في 
وقد كان اعتمادنا بصفة أساسية على وثالق وزارة الخارجية المصبرية المحفوةبة 

حيبببث قبببدمت لنبببا هبببذهللا الوثبببالق مبببادة علميبببة متنوعبببة تفطبببي كافبببة  القوميبببة،ببببدار الوثبببالق 
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عبببراق طبببوال الفتبببرة المعنيبببة ال جوانبببب البببدعم الفنبببي واإلداري البببذي قدمتبببه مصبببر لحتومبببة
وإنبببا لنرجبببو أن نكبببون قبببد وفقنبببا فبببي تطويبببع هبببذهللا المبببادة التاريخيبببة بمبببا يخبببدم  ،بالهحبببث 

 متطلهات الهحث وأهدافه.
 جهود الدبلوماسية المصرية لتقوية العالقات والروابط بين البلدين: 

الببد لنبا مبن الحبديث عبن  ،قبل أن نتناول مجاالت الدعم الفني المصري للعبراق
لتقويبببة العالقبببات ببببين البلبببدين والتبببي مهبببدت  ؛الجهبببود التبببي ببببذلتها الدبلوماسبببية المصبببرية

 لتقديم ذلك الدعم بأنواعه المختلفة.
لقبببد كانبببت هنببباب إرادة سياسبببية مصبببرية بضبببرورة التقبببارب مبببع األقطبببار العربيبببة 

ة المصببرية مببن وقببد حرصببت الحتومبب ،عامببة ومببع العببراق علببى وجببه الخصببو   بصببفة
خببالل وزارة الخارجيببة ومببن خببالل المفوعببية المصببرية فببي بفببداد علببى تأكيببد هببذهللا اإلرادة 
ووعبعها موعبع التنفيبذ مبن خبالل رسبم سياسبة تبتدي إلبى تبدميم متانبة مصبر ونفوذهببا 
الثقببافي واألدبببي والسياسببي والعلمببي فببي هببذا القطببر الشببقيق؛ حيببث يتكببد القببالم بأعمببال 

ي بفداد على أنه وجه ع يمته بنول  خا  ، وجعل من أهم أعماله المفوعية المصرية ف
عامبة مصبر للعبالم اإلسبالمي هناب أن يضبم إليبه كهبار المسبئولين العبراقيين لبنقنباعهم ب  

ينببب ل فبببي نفوسبببهم من لبببة العقيبببدة ، ويحبببدل فبببي نفوسبببهم األثبببر الطبيعبببي، فتكبببون  اإقناعببب  
وأنبببه قبببد وفبببق فبببي تحقيبببق هبببذا  (1)مصبببر كالحاكمبببة هنببباب حتمهبببا األدببببي واالجتمببباعيل 

 الهدف إلى أبعد الحدود.
وقد كانت الخطة التي ثابرت الخارجية المصرية على انتهاجها في إطار سعيها 

ثببم  ،لبنبباء عالقببات وطيببدة ومتينببة مببع العببراق هببي رببب  البلببدين أوال  بربببا  الثقافببة واألدب 
 .(2)في مرحلة تالية بذل المساعي األكيدة لربطهما بربا  التجارة واالقتصاد 

؛ فمنبذ اا وواعبح  راقبي كبيبر  ففي ميدان الثقافة والمعرفة كبان التقبارب المصبري الع
م ( وطبوال العقبدين التباليين )الرابببع 1930 – 1920العقبد الثالبث مبن القبرن العشببرين ) 
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ن العببراق بعببدد  كبيببر  مببن المدرسببين المصببريين فببي م( اسببتعا1950 – 1930والخببامس 
مختلف فرول المعرفة وفي كل مراحل التعليم ومستوياته كبانوا نبواة للنهضبة الثقافيبة التبي 

مدفوعببة  – ادخر وزارة المعببارف المصببرية جهببد  ولببم تبب ،شبهدت العببراق خببالل الفتببرة التاليببة
فببي  –ة المصبرية فبي بفبداد مبن الخارجيبة المصبرية، وتشبجعها علبى ذلبك المفوعبي ادفعب  

رغببم شببتواها مببن  ،تببوفير مببا تطلهببه الحتومببة العراقيببة مببن المدرسببين المصببريين األكفبباء
نقببببص بعببببا التخصصببببات لببببديها، وتببببذمرها مببببن نببببدرة الببببهعا اآلخببببر، وهببببذا مببببا دفببببع 
المفوعببية العراقيببة بالقبباهرة إلببى أن تطلببب مببن الخارجيببة المصببرية إبببال  شببتر الحتومببة 

لسبببببعيه  ؛وكيبببببل وزارة المعبببببارف (3)العراقيبببببة الخبببببا  إلبببببى عببببببد البببببرازق السبببببنهوري ببببببك 
ومببببن جانبهببببا أعربببببت  ،(4)عالقببببات الثقافيببببة بببببين البلببببدين المتواصببببل والببببديوب لتنميببببة ال

 ؛بفضبله اير مصر المفبو  فبي العبراق اعترافب  لالمعارفل بدورها عن تقديرها وشترها لوز 
 .(5)لما يبذله من الجهود في خدمة قضية التعاون الثقافي والعلمي بين مصر والعراق 

وإلببى جانببب االسببتعانة بببالخبرة التدريبيببة المصببرية كانببت الحتومببة العراقيببة راغهببة        
كبببذلك فبببي االسبببتفادة مبببن مواهبببب كهبببار المثقفبببين المصبببريين عبببن طريبببق ال يبببارات وإلقببباء 

لمبا  ؛وقد بدأت هذهللا الخطوة بتوجيه دعوة للبدكتور طبه حسبين ل يبارة العبراق  المحاعرات،
و  العبببراقيين، واعتببببرت الحتومبببة العراقيبببة أن هبببذهللا البببدعوة لبببه مبببن من لبببة رفيعبببة فبببي نفببب

ستكون فاتحة لدعوات  متتالية ستوجهها لفريق من النبابهين المصبريين فبي مختلبف فنبون 
 .(6) اا موحد  افة بين البلدين وتوجيهها توجيه  وذلك لتوثيق أواصر الثق  ؛المعرفة

المصبببريين العبباملين بببالعراق ، وحضبببرهللا وفببي حفببل  كبيببر  أقبببيم لتكببريم المدرسببين 
عببدد  كبيبببر  مبببن رجببال الحتومبببة العراقيبببة، اتفببق الجميبببع علبببى عببرورة االعتبببراف بجميبببل 

، وزعامة مصر للعام العربي والثقافة العربيبة، العراق والبلدان العربية األخرى   مصر نحو
 .(7)وفكرة الوحدة العربية تحت زعامة مصر 
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مصرية إلبى نجاعبة خطتهبا التبي انتهجتهبا بليبة خلبق وإذ اطمأنت الدبلوماسية ال
تقارب ثقافي وإيجباد رابب  فكبري يجمبع ببين البلبدين، وتحقيبق فكبرة نشبر الثقافبة المصبرية 

وهبببي ربببب   ؛فبببي العبببراق، فقبببد انتقلبببت إلبببى العمبببل علبببى تحقيبببق الخطبببوة الطبيعيبببة التاليبببة
اسبية المصبرية مبن أجبل وسبلكت الدبلوم  ،ا  المصلحة االقتصبادية والتجاريبةالقطرين برب

 تحقيق هذهللا الفاية مسلكين رليسين.
األول: محاولببببة إقنببببال رجببببال الحتببببم فببببي العببببراق بوجببببوب االسببببتعانة برجببببال المببببال  •

وأن مصبببر هبببي المثبببال البببذي يجبببب أن يحتبببذى ببببه فبببي  المصبببريين،واالقتصببباد مبببن 
وأنهبا  واالجتماميبة،نهضة العراق في جميع نواحيها االقتصادية والسياسبية والعلميبة 

وأنببه يجببب االسببتعانة بأهببل الببرأي  خاصببة،زميمببة العببالم اإلسببالمي عامببة والعربببي 
العبراق والخبرة من المصريين وريو  األموال المصرية في تنفيذ ما ع مبت حتومبة 

بببدال  مببن االسببتعانة  وعمرانيببة،الةيببام بببه مببن مشببروعات حيويببة اقتصببادية وتجاريببة 
رجى كما يتمن جانب المصري وي   ،رجى خيرهابعناصر أجنبية ال يتمن جانبها وال ي  

 العراقي.خيرهللا لشةيقه 
اسببتفالل ال يببارات المتهادلببة بببين الجببانبين لصببال  دعببم الببرواب  االقتصببادية  الثبباني: •

 والعراق.جارية بين مصر والت
 –سببل عبن طريبق اسبتفالل هبذهللا الوسبالل وال  –وقد وفقت الدبلوماسية المصبرية  

مبن كهبار رجبال الحتبم فببي العبراق كبان مبن بيبنهم ياسببين  افبي أن تضبم إلبى جانبهبا عببدد  
علببببى  اعصببببي   (10)ولمببببا كببببان نببببوري السببببعيد  ؛(9)ورشببببيد عببببالي الكيالنببببي  (8)الهاشببببمي 

التبببرويا، وال يببب ال فبببي الجبهبببة المعارعبببة للجهبببود المصبببرية ، فقبببد اسبببتفلت الخارجيبببة 
متكبامال  لل يبارة  اينبة اإلسبتندرية ووعبعت لبه برنامجب  المصرية إحدى زياراته الخاصة لمد 

كالفرفبببة  ؛بحيبببث تتببباي لبببه فرصبببة االطبببالل علبببى المنشبببات الصبببحية والتجاريبببة بالمدينبببة
المواساة وغيرهبا دون أن يتعبار  ذلبك مبع الطبيعبة الخاصبة التجارية ومستشفى جمعية  
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 .(11)لل يارة 
وكببان مببن نتيجببة ذلببك تصببري  السببعيد بببأن زيارتببه هببذهللا لمصببر قببد أفادتببه أكبببر 

ووعبببد ببببأن يشببجع حتومتبببه علبببى أن يةبببيم فبببي العبببراق  العراقيبببة،الفالببدة كبببوزير للخارجيبببة 
والسببيما مستشببفى جمعيببة المواسبباة الببذي ر هللا  اإلسببتندرية،منشببات مثببل التببي شبباهدها فببي 
وأن تسببتعين فبي إنشباله بالمهندسببين المصبريين والمقبباول  ، يبة فنيبة فببي هندسبته ووعبعه

ولببم يعببد السببعيد إلبى بببالدهللا إال وهببو فببي أشببد  الكبيببر،المصبري الببذين انشببأوا  ذلببك الصبري 
ويببببثمن ممثببببل  بحقالقهببببا،ملبببباهر الحماسببببة للنهضببببة المصببببرية واإلشببببادة بهببببا واالقتنببببال 

الخارجية المصرية في العراق نتالج هذهللا ال يارة المثمرة الناجحة قالال : لوبذلك انضم هبذا 
ب  الثقافبة المختلفبة، ، وأصه  قوة ال يستهان بها في رب  العراق بمصر ببرواالداهية إلينا
 .(12)ينفعنا أكبر النفع في بالدهللال  اا قوي  وصار لسان  

مببدير الببري (13)كببذلك انتهبب ت الحتومببة المصببرية فرصببة زيببارة تحسببين العسببتري 
 ،لل يببارة اا خاصبب  وزارة األشببفال بببأن تضببع لهببا منهجبب  العببام بببالعراق لمصببر وأوعبب ت إلببى 

بحيببث يتببي  لببه فرصببة مشبباهدة مشببروعات الببري الكبببرى فببي البببالد ودراسببتها، واالطببالل 
 .(14)لام الري في مصر على الدقالق الفنية المهمة المتعلقة بن

نبوري السبعيد البذي  ، ذلبك أناهذهللا السياسة الرشيدة أكلها سبريع  وسرعان ما  تت  
علببى المعسببتر المصببري مببن ببين كهببار الساسببة العببراقيين قببد بببدأ يلمببس  البم يتببن محسببوب  

فوالببد التعبباون االقتصببادي والفنببي مببع مصببر، وعببرورة االسببتفادة مببن خبببرة كهببار رجببال 
قالال : لعندما أسعدني الحظ بلةياكم  (15)المال واالقتصاد فيها ، فكتب إلى طلعت حرب 

كببي  ؛بسببفرة إلببى بالدنببا بببأن تقومببوا فببي الخلببد رغهببة صببميمة فببي مصببر ... كانببت تببدور
ننتهبب  فرصببة كهببذهللا لحصببول التعببارف المهاشببر بيببنكم وبببين رجالهببا الببذين يقببدرون م ايببا 

علبى حالبة  أسديتموها في خدمة مصبر، ولتطلعبواشخصتم الكريم واألعمال الجليلة التي 
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آلراء بالدنببا التببي ال شببك فببي أنهببا سببتنتفع وسببيرفع مببن شببأنها مببا تتفضببلون بنبدالببه مببن ا
ع أختهبببا الثمينبببة حبببول نهوعبببها االقتصبببادي والمبببالي، وتوثيبببق العالقبببات االقتصبببادية مببب

 ارلببيس الببوزراء ليببرى الوقببت مناسببه   وفخامببة ياسببين باشببا ،مصببر وتوسببيع هببذهللا العالقببات 
 .(16)لهذهللا ال يارة ل 

تلقببت المفوعببية المصببرية بهفببداد نهببأ هببذهللا الببدعوة بارتيبباي  بببال ، واعتبرتهببا دلببيال  
نجاي الخطة التي كرست كبل جهودهبا مبن أجلهبا لتحقيبق التقبارب االقتصبادي ببين على  

البلبببدين، ورأت فبببي وجبببود وزارة الهاشبببمي علبببى رأ  الحتبببم فبببي العبببراق أنسبببب اللبببروف 
هببببا للةيببببام بهببببذهللا ال يببببارة، وكتبببببت إلببببى الخارجيببببة المصببببرية متمنيببببة أن يبببببذل الببببوزير ليق  وأ  

إلقناعببه بضببرورة تلبيببة هببذهللا  ؛الشخصببي لببدى طلعببت حببرب مسبباميه، وأن يمببار  نفببوذهللا 
فسببيترتب  –إن تمببت  –، وأن هببذهللا ال يببارة ة فببي أسببرل وقببت خدمببة لمصببر والعببراقالببدعو 

وذلك بعد أن اعت مت الحتومة العراقيبة أن  ،(17)عليها فوالد جمة للبلدين على حد سواء 
مببوال المصببرية فيمببا تسببتعين بأهببل الببرأي والخبببرة مببن المصببريين، وأن تسببتفل رءو  األ

وأملببت المفوعببية فببي  ،االقتصببادية والتجاريببة والعمرانيببةتنببوي الةيببام بببه مببن المشببروعات 
ببل تضبم  ،أن تكون ال يارة موسعة بحيث ال تقتصر على طلعت حرب فقب   هنفسالوقت  

 .(18)نخهة من رجال الفكر واالقتصاد بحيث تصه  الفالدة المرجوة منها أعم وأشمل 
استجابت الخارجية المصرية القتراي مفوعيتها في العراق، وأصه  الوفبد ال البر 

، وإسماعيل بك (19)كال  من: أحمد مدحت يتن باشا   –إلى جانب طلعت حرب    –يضم  
وعبببدد  مبببن الشخصبببيات الهبببارزة األخبببرى ، وتحبببدد  (21)، وميسبببوي باشبببا زايبببد (20)بركبببات 

لل يبببارة المرتةهبببة التبببي  ثبببر حبببرب  اوعبببد  م م1936ول مبببن شبببهر أبريبببل عببباماألسببببول األ
، (22)وصحهه أن تكون ودية وأخوية بقدر اإلمتان، بعيدة عن تكاليف األعراف الرسمية 

وإذا كببان الهاشببمي قببد وافببق علببى أن يضببع عببن طلعببت حببرب ومببن معببه أوزار التكبباليف 
أن يتون  –في نفس الوقت   –إال أن نوري السعيد أصر  ،الرسمية وأثقال التقاليد العرفية



 علي  حسن محمد أشرف.  د           (م 1956 – 1929) للعراق المصري  الفني الدعم مجاالت   
                          

- 1313 - 

ترحبب  – احتومبة وشبعه   –الحتومة العراقية  على العت حرب والوفد المرافق له عيوف  ط
 .(23) اا كثير  ومهم وتأمل من وراء زيارتهم خير  بقد 

كاملببة زار فيهببا حببرب والوفببد المرافببق لببه  اقببد اسببتفرقت ال يببارة أحببد عشببر يومبب  و 
مناطق العراق المهمة في الموصل في الشمال والهصرة في الجنوب، كما تفقبدوا مصبانع 

حالببة البببالد االقتصببادية ومببا تحتببا  إليببه  وغرفببة التجببارة العراقيببة، ودرسببوا الفبب ل والنسببيج
إقبامتهم موعبع حفباوة  من دعبم فنبيل  ومباديل  لتحقيبق النهضبة الشباملة، وكبانوا طبوال مبدة

ملبك  (24)بالفة وتكريم عليم ، ولعل أبرز ملاهر الحفاوة والتكريم استةهال غازي األول 
ت العببراق للهعثببة فببي قصببرهللا الملكببي، وقببد تحببدل الملببك عببن مصببر أطيببب الحببديث ، ودلبب  

نحبو  اا تامب  ة قاطعة على اتجباهللا العبراق اتجاهب  التصريحات التي تبودلت بين الطرفين دالل
صببر، وع مببه علببى االسببتفادة منهببا واالسببتعانة بهببا علببى تحقيببق نهضببة العببراق الثقافيببة م

 .(25)واالقتصادية 
وزيبببر األشبببفال ل يبببارة  (26)كبببذلك وجهبببت الحتومبببة العراقيبببة دعبببوة لحسبببين سبببري 

العببراق الطالعببه علببى مشببروعات الببري هنبباب ، واالسببتفادة مببن خبرتببه الواسببعة فببي هببذا 
فبببي سببببيل الترحيبببب ببببوزير األشبببفال  اوعبببدت الحتومبببة بأنهبببا لبببن تبببدخر وسبببع  المجبببال، و 

، فقبلهبا سبري بتبل سبرور وشبجعه علبى ذلبك (27)المصري إذا ما وافق على تلبية الدعوة 
، السيما وأن الملك غازي أبدى رغبته السبامية فبي عبيافة سبري مبدة (28)مجلس الوزراء  
 .(29)إقامته بالعراق 

رلبيس البوزراء العراقبي لمصبر خريبف ( 30)كما استفلت زيارة حمبدي الهاجبه جبي 
م فبببي تقبببديم تعهبببدات مبببن جانبببب الحتومبببة العراقيبببة باالعتمببباد علبببى الخببببرة 1944عبببام 

وتطمينبات مبن الجانبب المصبري بأنبه سبيعمل علبى   المصرية في مجالي ال راعبة والبري،
 .(31)تقديم كل عون ممتن للحتومة العراقية في هذهللا المجاالت 
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لبلهال    المصادفة،مثل هذهللا ال يارات لم تكن وليدة   ببل جباءت نتيجبة سبعي وتبدبير ك 
علببى رببب  القطببرين بربببا  المصببلحة  احرصبب   المصببرية،بالنجبباي مببن جانببب الدبلوماسببية 
بعد أن وفقت إلى نشر الثقافة المصرية فبي العبراق فبي   ،السياسية واالقتصادية والتجارية

وأحبدثت فبي  الرافبدين،وقد كانت هذهللا ال يارات أكبر نجاي لمصر في بالد  سابقة،مرحلة  
 –بحببق  –وأصببه  العراقيببون ينلببرون إلببى مصببر  المرغببوب،الببرأي العببام العراقببي أثرهببا 

 وثقافة. اوأكثرها مدنية وتقدم   اإلسالمية،نلرهم إلى زميمة البالد الشرقية 
كذلك يالحظ حر  الحتومة المصرية على تلبية احتياجات العراق في مختلف 

حتببى تلببك التببي كانببت تتسببم بالنببدرة وال يتببوفر منهببا مببا ي يببد علببى حاجببة  ،التخصصببات 
مثبببل المهندسبببين أصبببحاب الخببببرات الكبيبببرة فبببي مجبببال البببري  ؛العمبببل فبببي مصبببر ذاتهبببا

وفببببي أكثببببر مببببن مناسببببهة تتكببببد الحتومببببة  العمببببارة،واستصببببالي األراعببببي أو فببببي مجببببال 
عبباون مببع الحتومببة العراقيببة المصببرية للببوزارات التابعببة لهببا أن مببا يهمهببا هببو مداومببة الت

، والمحافلبة (32)الشةيقة وتحقيق رغهاتها وبذل المساعدات الممتنة لها فبي كبل األحبوال 
ألخبببوة ببببين البلبببدين ، وتوثيبببق روابببب  ا(33)علبببى مركببب  مصبببر الممتببباز فبببي تلبببك الببببالد 

وقبد سبرت هبذهللا الرغهبة إلبى وزارة  ،(34)وتنمية للعالقات مع البدول العربيبة   االشةيقين كسه  
على التخلي عن  –على مضا  –الخارجية وباقي الوزارات، فوزارة ال راعة مثال  توافق 

ممببن مارسببوا اختصاصبباتهم لببدى الحتومببة المصببرية  ،تسببعة مببن كهببار موةفيهببا الفنيببين
 لسبببنوات عديبببدة للعمبببل بمديريبببة ال راعبببة العامبببة ببببالعراق رغهبببة منهبببا فبببي تبببدميم التعببباون 

 .(35)الثقافي والعلمي والفني بين الدولة المصرية وشةيقاتها من الدول العربية ل 
ا ( المهنبببد  اإلنجليببب ي خبيبببر   Atkinsonوقبببد كبببان لتعيبببين المسبببتر أتكنسبببون ) 

م 1939للبري العراقبي فبي أوالبل عبام  اثم مبدير   ،لمديرية الري العامة في العراق  ااستشاري  
بببين مصببر والعبراق خطببوات كبيببرة نحببو األمببام، بببل يمتببن  قبد دفببع بقضببية التعبباون الفنببي

اعتهارهللا بداية حةيةية لهذا الدعم الواسبع البذي حصبل عليبه العبراق مبن الدولبة المصبرية ؛ 
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ذلببك أن الرجببل قببد عمببل لفتببرة طويلببة فببي وزارة األشببفال المصببرية، واكتسببب خبببرة كبيببرة 
درية، ولسبيرته الطيهبة فبي بشئون الري، كمبا عمبل لبهعا الوقبت فبي خدمبة بلديبة اإلسبتن

عمله فقبد طلببت الحتومبة العراقيبة التعاقبد معبه، ورجبت مبن وزارة الخارجيبة المصبرية أن 
تبببذل جهببدها لببدى كهببار المسببئولين المصببريين مببن أجببل تسببهيل نقببل خببدمات المهنببد  
المذكور إلى الحتومة العراقية، ولمبا كانبت مصبر حريصبة علبى دعبم العبراق فبي تحقيبق 

فقببد قبلببت التخلببي عببن خببدمات الرجببل وسببمحت للعببراقيين بالتعاقببد  ،تصبباديةنهضببته االق
 .(36)معه 

وما إن تسلم هبذا مهبام منصبهه وببدأ فبي ترتيبب شبئون مديريتبه واصبطالي نلبام 
الري هناب، عن  له أن يستعين بخبرة المهندسين المصريين في هذا المجال، فطلب ستة 
مبببن المهندسبببين الكهبببار ومفتشبببي األعمبببال، وسبببهعة مبببن المالحلبببين الفنيبببين ومسببباعدي 

ايبببة لتعببباون وثيبببق تشبببهدهللا العالقبببات ببببين المهندسبببين للعمبببل معبببه هنببباب ، واعتببببر ذلبببك بد 
 .(37)مصر والعراق في مجال الري وتنليم موارد المياهللا 

ن ولكبببن يببببدو أن الفمبببو  البببذي كبببان يتتنبببف ةبببروف عمبببل هبببتالء المهندسبببي
أن الفنيبين  احجمبون عبن هبذهللا المهمبة، ويببدو أيضب  ن ييومعيشتهم في العراق جعل الكثيبر 

ق لهبم االشبتفال هنباب مبن معلومبات قبد تكبون المصريين تحبت تبأثير مبا سبمعوهللا مبن سبب
خاطئة ومضللة بخصو  شرو  انتدابهم واستخدامهم لم يتقدم منهم أحد  للسبفر، فكتبب 

مببن أن لعببدم رد الحتومبة المصببرية علببى طلببب  انسبون إلببى الخارجيببة المصبرية محببذر  أتك
لبببيس مبببن المصبببلحة بقبببايهللا لوأكبببد أن  اراق مهندسبببين مصبببريين قبببد أحبببدل أثبببر  حتومبببة العببب

حتومببة العببراق شببديدة الحببر  علببى اسببتخدام المهندسببين المصببريين، راغهببة عببن غيببرهم 
 من الجنسيات األخرى الشرقية والفربية.

وحبببببث الخارجيبببببة علبببببى أن تبببببوع  إلبببببى األشبببببفال بالعمبببببل علبببببى حفببببب  رجالهبببببا 
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اسبتعدادهللا للحضبور إلبى ن المهندسين والفنيين على قببول فكبرة العمبل ببالعراق، وأعبرب عب
أن  ايبار المهندسبين المطلبوبين، معتببر  مبن أجبل تحقيبق هبذا الفبر  واخت  امصر شخصبي  

ذلبببك سبببيتون لبببه أجمبببل األثبببر وأبلفبببه فبببي تمتبببين البببرواب  ببببين البلبببدين الشبببةيقين مصبببر 
 .(38)والعراق 

مببن أجببل ترغيببب المهندسببين  –اسببتجابت لاألشببفالل لرغهببة لالخارجيببةل وطلبببت 
أن يتبون المهندسبون  –لقببول الوةبالف التبي تطلبب الحتومبة العراقيبة شبفلها المصريين  

 على علم بما يأتي:
ومقببدار  الضببرالب،الماهيببات المقترحببة بالعملببة المصببرية بعببد اسببتهعاد كافببة  .1

العالوات التي ستمن  للموةفين المذكورين في خالل السنوات الخمس التبي 
 العراق.سيقضونها في 

 والعودة.الجهة التي ستضطلع بمصروفات الذهاب  .2
 مجاني.إمتانية الحصول على ستن  .3
 الموةفين.ا لهتالء مقدار األجازة التي ستمن  سنوي   .4

حتومببة العببراق لمببن ترغببب فببي  وكببذلك كافببة الشببرو  والضببمانات التببي تقببدمها
فبببرد العبببراق بنرسبببال  ،(39)اسبببتخدامهم مبببن األجانبببب أسبببوة بمبببا تفعلبببه الحتومبببة المصبببرية 

لحببق بببذلك وأ ،(40)نمبباذ  للعقببود التببي تنببوي الحتومببة توقيعهببا مببع المهندسببين المصببريين 
هببببا عببببرورية والزمببببة فببببيمن سببببيقع علببببيهم االختهببببار مببببن أ مببببا كببببان يطلهببببه مببببن شببببرو  ر 

المهندسين المصريين للعمل في العراق، إذ البد أن يتون هتالء من الحال ين على دبلوم 
الهندسة مبن جامعبة فبتاد األول، أو علبى شبهادة الهندسبة مبن إحبدى الجامعبات األجنبيبة 

ممببببن سبببببق لهببببم ممارسببببة هندسببببة الببببري العمليببببة  كور، وأن يتونببببوامعادلببببة للببببدبلوم المببببذ 
فأرسبببلت ذلبببك  ،(41)لفتبببرة ال تقبببل عبببن السبببنوات الخمبببس  والمسببباحة واألعمبببال اإلنشبببالية

لرغهبة مصبر  اتبدميم   ؛ضبرورة لاالهتمبام بالموعبوللالخارجيةل إلى لاألشفالل مع رجباء ب
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 .(42)في توثيق عالقاتها وتعاونها مع األقطار العربيةل 
ورغهة من الحتومة العراقيبة فبي سبرعة إنجباز أمبر المهندسبين المعبارين للحاجبة 

لكببي  ؛فقببد أدخلببت علببى عقببود تشببفيلهم عببدة محفبب ات إعببافية ،إلببيهم فببي العببراقالماسببة 
ون عمبببل المهندسبببين واقترحبببت لاألشبببفالل مبببن جانبهبببا أن يتببب ،(43)تقبببنعهم بالعمبببل لبببديها 

 للشرو  اآلتية: االمختارين وفق  
انتببداب مببن يقببع علبببيهم االختيببار مببن المهندسببين للعمبببل لمببدة ال ت يببد عببن خمبببس   .1

 سنوات.
حقببه االحتفببال لمببن ينببدب مببنهم بوةيفتببه الحاليببة وأقدميتببه وعالواتببه العاديببة، وكببذلك  .2

 .(44)في مصر  افي الترقية كما لو كان باقي  
وإذ الحببت فببي األفببق بببوادر النفببرا  األزمببة تع زهببا رغهببة كببل مببن الطببرفين فببي 
مه  للمسبتر أتكنسبون بالحضبور  الوصول إلى حلول  وسطى لتالفي نقا  الخالف؛ فقبد سب 
إلى مصر في زيارة تستفرق عشرة أيبام الختيبار المهندسبين المطلبوبين بعبد أن تبم تبذليل 

لمتعلقة بعملهم بين الحتومتين العراقيبة والمصبرية كافة العةهات، واالتفاق على الشرو  ا
(45). 

وبينما األمور تسير سيرها المعتاد ةهرت مشتلة أخرى لم يتبن تجاوزهبا بباألمر 
ر  المهندسببون الببذي عببن عملهببم فببي  ن وقببع علببيهم االختيببار أن يتقاعببوااليسببير، فقببد أصبب 

م مبن جانبب حتومبة العراق ععف راتبهم في مصر، ولم تكبن الرواتبب المعروعبة علبيه
ورأت لاألشفالل أنه شر  أساسبي ومعقبول حتبى يبتمتن  الشر ،العراق لتفي بتحقيق هذا 
واقترحبت لاألشبفالل أن تتحمبل  ،النفقبات اإلعبافية التبي يتكببدونهاالمعارون من مواجهة 

الفبرق ببين عبعف الرواتبب  –في دعم العراق  اإذا كانت ترغب حق    –ومة المصرية  الحت
التي تمنحها الحتومة المصرية ومبا سيتقاعبونه بالفعبل مبن الحتومبة العراقيبة، أسبوة بمبا 
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عمبال   ازارة العبدل المعبارون للعبراق أيضب  هو متهع مبع مدرسبي وزارة المعبارف ومبوةفي و 
 طببببق هبببذابحيبببث ين م،1938نبببوفمبر  29بقبببرار  سبببابق  صبببدر عبببن مجلبببس البببوزراء فبببي 

وهببو دعببم  ،اقصببد فببي كببل األحببوال واحببد  مببا دام ال االقببرار علببى مهندسببي األشببفال أيضبب  
 .(46)الحتومات الشةيقة 

وبات على مجلس الوزراء أن يحتمل تهعات سياسباته الراميبة إلبى تقويبة البرواب  
حتى ولو وقع ذلك على كاهل الخ انبة المصبرية التبي كانبت   ،بين مصر والبلدان العربية

تعاني أصال  من إرباب  وإنهاب  واعحين بسبب عخامة األمهاء االجتمامية، والواقبع أن 
، فاعتمببد رأي اللجنببة الماليببة مسببئولياته تجبباهللا الحتومببات العربيببةالمجلببس لببم يتنصببل مببن 

شببر  أال يتجبباوز خمسببة جنيهببات  ،بالموافقببة علببى احتمببال الخ ينببة المصببرية لهببذا الفببرق 
 .(47)للمعار الواحد   اشهري  

هذهللا التسوية التي تبم بمقتضباها حبل قضبية المهندسبين المصبريين المعبارين إلبى 
وأعنبببي ببببذلك تحمبببل الماليبببة المصبببرية للفبببرق ببببين عبببعف راتبببب المنتبببدب فبببي  -العبببراق 

لتحديبببد المخصصبببات الماليبببة  اقبببد اتخبببذت فيمبببا بعبببد أساسببب   -لعبببراق مصبببر وراتهبببه فبببي ا
للمصبببريين المعبببارين إلبببى العبببراق فبببي مختلبببف التخصصبببات حسبببب احتياجبببات الحتومبببة 

ببه عنبد كبل  اا مسلم  لمصرية لهذا القدر من المال أمر  العراقية ، وأصه  احتمال الخ ينة ا
تعاقبببد جديبببد، حتبببى أنبببه وبعبببد مبببرور عبببام، وعنبببدما ببببدا لمجلبببس البببوزراء أن يضبببع قواعبببد 

وقببد كانببت هببذهللا القواعببد  عببارة مببوةفي الحتومببة المصببرية للحتومببات األجنبيببة،جديببدة إل
بنبطببال العمببل بقببرار مجلببس الببوزراء  –مببن بببين مببا تقضببيه مببن أمببور  – اتقضببي عببمن  

السابق باحتمال فرق الجنيهات الخمسة بحيث ال تتحمبل الخ انبة مسبتقبال  أي عببء مبن 
لبى بهبا وقبد كبان أو  –ذكير مجلبس البوزراء جراء هذهللا اإلعبارات أسبرعت اللجنبة الماليبة بتب

ببأن لالسياسبة العامبة للحتومبة المصبرية  –بالمبال  اا وعبن  أن تكون أكثر الجهبات حرصب  
ترمببي إلببى المحافلببة علببى متانببة مصببر بببين األمببم العربيببة وإحتببام الصببالت بببين مصببر 
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اق بدرجبة ونبهت إلى أن اللبروف الحاليبة وارتفبال نفقبات المعيشبة فبي العبر   ،وهذهللا األممل
كبيببرة تقضببي بضببرورة اسببتمرار الحتومببة المصببرية فببي تحمببل هببذا الفببرق إلببى وقببت   خببر 

 .(48)غير معلوم 
أيببة اعتهببارات أخببرى اقتصببادية ، وممببا ال  –إذن  –غلبببت االعتهببارات السياسببية 

شببك فيببه أن موقببف الحتومببة المصببرية هببذا قببد شببجع العببراق علببى التوسببع فببي االعتمبباد 
 الف المجاالت، وشجع المصبريين أيضب  الكفاءة من المصريين في مختعلى ذوي الخبرة و 

على غ و سوق العمل العراقي مدفوعين بما كانبت تضبمنه الحتومبة المصبرية مبن م ايبا 
فبببي إطبببار السياسبببة الحتومبببة الراميبببة إلبببى دعبببم  ،ومحفببب ات للبببراغبين فبببي العمبببل هنببباب

يببة الالزمببة لصببنع نهضببة هببذهللا نالعالقببات بببين مصببر والببدول العربيببة، وتقببديم خبرتهببا الف
 ، والتي كانت مصر قد سهقتها على طريق التقدم والرقي بخطوات عديدة.الدول

للعمالببببة الفنيببببة  –ومنهببببا العببببراق  –وأمببببام ت ايببببد احتياجببببات الحتومببببات العربيببببة 
المصرية الماهرة والخبيرة بعبد حسبم مشبتلة رواتبب المهندسبين المصبريين المعبارين علبى 

تسبهيال  للحتومبات العربيبة التبي   –النحو الذي سبق، رأت السلطات المصبرية المختصبة  
ا أن تطبببق نلامبب   –بببراء المصببريين للعمببل لببديها تطلببب االسببتعانة بببهعا المببوةفين والخ

يمتن بمقتضاهللا تيسير األمور والحصول على ما تريدهللا كل حتومة وتلبية طلهاتهبا   اخاص  
طالهبة بأسهل الطرق وأسرعها، ويتلخص هذا النلام الجديد فبي أن توفبد حتومبة الدولبة ال

لببببوب شببببفلها ببيانببببات تفصببببيلية عببببن الوةببببالف المط اأحببببد موةفيهببببا إلببببى مصببببر مبببب ود  
موةف إلى ، ويتقدم هذا التوافرها في المرشحين وما إلى ذلكومرتهاتها والشرو  الواجب 
بخطبباب  مببن الهعثببة التمثيليببة المصببرية، فتقدمببه الخارجيببة إلببى  االخارجيببة المصببرية مبب ود  

الوزارة المختصة، وتتعقب الخارجية األمر باالهتمام الشخصبي حتبى يبتم اختيبار وتعيبين 
المطلبببوبين، علبببى أن يتبببون ذلبببك ببببديال  عبببن الطلهبببات الفرديبببة التبببي تبببأتي مبببن  المبببوةفين
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. (49)جهببات مختلفببة فببي وقببت واحببد  فتسبببب االرتهبباب لعمببل الجهببات الحتوميببة المصببرية 
وقد رد مجلس الوزراء العراقي على هذا التنليم الجديد بأنه قد اختار ملحقبه الثقبافي فبي 

التصبببال بالجهبببات المختصبببة مبببن أجبببل اسبببتخدام للةيبببام با ؛مفوعبببيته العامبببة فبببي مصبببر
المببببببوةفين والخبببببببراء المصببببببريين الببببببذين تببببببدعو الحاجببببببة إلببببببى اسببببببتخدامهم فببببببي العببببببراق 

 .(50)مستقبال  
هببذهللا المسببالل التنليميببة الدقيقببة مببن شببأنها أن تسببرل مببن وتيببرة العمببل المشببترب 

ات اإلداريببة اإلجببراء –إلببى حببد  كبيببر  –بببين مصببر والبلببدان العربيببة األخببرى، وتختصببر 
المعقببدة التببي كانببت تصبباحب عمليببات تهببادل الخبببرات والمعببارف، وبالنسببهة للعببراق فقبببد 

علبى زيبادة انفتاحبه  االل هذهللا الفترة عامال   خر مشجع  كانت اللروف التي أحاطت به خ
مببببن  اتصببببادية واالجتماميببببة؛ ذلببببك أن عببببدد  الحضبببباري علببببى مصببببر مببببن النبببباحيتين االق

مشروعاته الحيوية وخططه التنموية للنهو  باقتصادهللا كانبت تحبتم عليبه االعتمباد علبى 
فبي المقبام األول،  اا زراميب  فبالعراق إلبى ذلبك الوقبت كبان بلبد    الخبرة المصرية دون سواها،

شببأنه فببي ذلببك شببأن مصببر فببي االعتمبباد علببى ال راعببة كمصببدر  رلببيس للببدخل القببومي، 
تشبابهة إلبى حبد  كبيبر ، ومصبر تسبهقه بخببرة واسبعة فبي مجببال ونلبم البري فبي البلبدين م

المشببروعات المتعلقببة بببنلم الببري والصببرف وتنلببيم مببوارد الميبباهللا، مثببل شببق التببرل وإقامببة 
الخ انببات وبنببباء السبببدود والقنببباطر والمصبببارف، وأي عمببل  تتطلبببع الحتومبببة العراقيبببة إلبببى 

مسباعدات  قيمبة إلنجبازهللا وإتمامبه، تحةيقه في هذا المجال يمتن للخبرة المصرية أن تقبدم 
فبببنن مبببن أهبببم المشبببروعات الحيويبببة التبببي أببببرزت أهميبببة البببدعم الفنبببي  ،وعلبببى أيبببة حبببال

 المصري للعراق ما يلي:
 لعادة هيكلة االقتصاد العراقي: (51)خطة الملك فيصل 

كانبت األزمبة االقتصبادية العالميبة )أو مببا يعبرف بالكسباد الكبيبر( والتبي عببربت 
االقتصبباد العببالمي فببي مطلببع ثالثينببات القببرن العشببرين قببد ألقببت بلاللهببا علببى االقتصبباد 
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وبدأ الملك فيصبل وحتومتبه فبي الهحبث عبن أفضبل الوسبالل والسببل لتجباوز   العراق،في  
عبن اقتصباد مملكتبه، ومبن خبالل هبذا التقريبر   اعبافي    اذهللا األزمة العالمية، ووعع تقرير  ه

لتعميبر ببالدهللا وإنمباء الثبروة  ؛رسم خطبة واسبعة النطباق مبن الوجهبة اإلداريبة واالقتصبادية
فيهببا، وجببباء فبببي التقريبببر أن المقترحببات األمثبببل لمعالجبببة األزمبببة فببي العبببراق تتمثبببل فيمبببا 

 يأتي:
 طريق:عف  اإلنفاق الحتومي عن   -1

 حد.وزارة الري إلى أدنى تقليل عدد موةفي  ( أ)
 األشفال.تقليل عدد موةفي وزارة  ( ب )
 رواتبهم.تخفيا عام في عدد موةفي سالر المصال  وتخفيا  ( )

 البالد.زيادة موارد   -2
ورأى التقريبببر أن ال راعبببة هبببي التبببي يجبببب االهتمبببام بهبببا وتنليمهبببا، كمبببا يجبببب 

ويتبون الفبر   ،ابرنامج طموي ينفبذ فبي خمسبين عامب    العناية كذلك بتنليم الري ووعع
 .(52)منه عه  مجاري نهري دجلة والفرات بننشاء الخ انات والسدود الالزمة 

خبببالل السبببنوات العشبببر التاليبببة لوعبببع هبببذا  –وإذا كبببان العبببراق قبببد كبببان يعتمبببد 
إال أنبه ومنبذ بدايبة  ذاتبه؛على الخبرة اإلنجلي ية والهنديبة كمبا جباء فبي التقريبر   –التقرير  

 –ومببع تببولي المسببتر أتكنسببون شببئون الببري فببي العببراق  العشببرين،األربعينببات مببن القببرن 
ستعاعبببة عببببن الخببببرة اإلنجلي يببببة والهنديبببة بببببالخبرة بببببدأ العبببراق فببببي اال –كمبببا أوعبببحنا 

يتض  ذلك من الخطاب الذي أرسلته الخارجية العراقية إلى نليرتها المصرية  المصرية،
إن الحتومبببة الهنديبببة قبببد وجهبببت البببدعوة إلبببى  فيبببه:تقبببول  م،1940فبببي مبببار  مبببن عبببام 

هنببد علببى أن يتببون ات الببري بالالحتومببة العراقيببة إلرسببال أحببد كهببار موةفيهببا ل يببارة منشبب
ه  اوإن الحتومة العراقية يهمها جد   أسابيع،على الحتومة الهندية لمدة ستة   اعيف   أن ت و جله
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السببيما وأن تربببة العببراق  الفالببدة،مثببل هببذهللا الببدعوة مببن مصببر الشببةيقة لمببا فببي ذلببك مببن 
 االعببراق قببد اعتبب م االسببتعانة دالمبب  كمببا أن  كببذلك،ومصببر متشببابهة ونلببم ريهمببا متشببابهة 

وتمنبببت الخارجيبببة  ،بالمهندسبببين المصبببريين فبببي الوةبببالف الكببببرى بمصبببلحة البببري لديبببه
العراقيببة أن تقببوم الخارجيببة المصببرية بالتوسبب  لببدى وزارة األشببفال العموميببة لقبببول زيببارة 

إلبى السبيد تحسبين  اعراق، وحببذت أن توجبه البدعوة رأسب  يافة أحد كهار رجال الري بالوع
 .(53)العستري مدير الري العام بالعراق

بنيفبباد عببدد  كبيببر  مببن رجببال مصببلحة  انجبباي زيببارة العسببتري لمصببر إيببذان   وكببان
الكتساب الخببرة والمهبارة الفنيبة الالزمبة لتنفيبذ مشبروعات البري   ؛الري بالعراق إلى مصر

أحببد كهببار مببوةفي الببري لديببه لمببدة ثالثببة  –مببرة أخببرى  –الكبببرى هنبباب، فأرسببل العببراق 
ا، أشبهر لالطبالل علبى بعبا األعمبال الخاصببة ببالري فبي مصبر، وكيفيبة تبدبير شببئونه

، وتببأثير الصببرف قببنن المببالي لهببالحاجببات المحاصببيل، وإيجبباد الم اكتنفيببذ المناوبببات وفقبب  
 .(54)في إصالي األراعي في مصر بصورة عامة وفي شمال الدلتا بصورة خاصة 

لحاجبة الحتومبة العراقيبة الماسبة إلبى مهندسبي البري المصبريين لبم تنقطبع   اونلر  
كلمبا دعبت الحاجبة إلبى اسبتقطاب م يبد  مبن  ،زيارات مسئول الري في العراق إلبى مصبر

 .(55)منهم قبوال  للعمل في العراق  المهندسين للعمل هناب متى وجدوا هتالء
 مشروع استثمار وإعمار أراضي الدجيلة:

راعبي الصبالحة الحتومة العراقيبة علبى إحيباء مسباحات كبيبرة مبن األص  ع م  
، وقبد اسبتفل حمبدي الهاجبه جبي رلبيس البوزراء العراقبي فرصبة زيارتبه لل راعة فبي العبراق
م وتداول مبع وزيبري ال راعبة واألشبفال فبي أمبر اسبتقدام هيئبة 1944لمصر خريف عام  

يم توصبياته بشبأنه لبدر  هبذا المشبرول الحيبوي وتقبد   ؛استشارية فنيبة مصبرية إلبى العبراق
، وأعبباف: أنبببه إذا مببا رأت الحتومببة المصببرية إيفبباد الهعثبببة (56)لتحةيقببه  اومببا تببراهللا الزمبب  

ولم ير مجلس  ،فنن الحتومة العراقية ترحب بذلكالفنية السابق اإلشارة إليها على نفقتها 
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ديسبمبر  24اقية  بجلسته المنعقبدة فبي من إجابة هذهللا الرغهة العر   االوزراء المصري مانع  
، وردت الحتومبببة العراقيبببة بأنهبببا تقبببدر هبببذهللا المنبببة الكريمبببة وشبببعور التعببباون (57)م 1944

البودي مببع الحتومببة المصببرية، وأكبدت ع مهببا علببى نببدب أخصباليين مصببريين لهببم خبببرة 
ررت فبي كافية في الشئون ال رامية الستخدامهم في العراق في المستقبل القريب، وأنها قب

ذات الوقببت اعتهببار الهيئببة الفنيببة ال راميببة التببي سببتوفدها الحتومببة المصببرية إلببى العببراق 
عليها مدة متوثها  امور التي ستعر  عليها هناب عيف  لرفع تقاريرها وتوصياتها عن األ

 .(58)في العراق 
وأخببذت تتببواتر مببن ذلببك الحببين طلهببات الحتومببة العراقيببة للتعاقببد مببع مهندسببين 

ومفتشين ومرشدين زراعيبين للعمبل فبي مشبرول إعمبار واسبتثمار أراعبي   كهار،مصريين  
حببال ين  ا ومببتهالت محببددة، كببأن يتونببواكببان العببراق يشببتر  فببي هببتالء شببروط  الدجيلببة، و 

تكبببون لهبببم خدمبببة بعبببد التخبببر  لبببدى  علبببى إجبببازات مبببن متسسبببات تعليميبببة عاليبببة، وأن
الحتومبببة المصبببرية أو فبببي المتسسبببات الخاصبببة، وأن يتبببون انتبببدابهم قبببابال  للتمديبببد وفبببق 

كما كان يفضل من سبق له العمل في المشروعات ال راميبة الكببرى   الطرفين.رغهة كال  
 .(59)في مصر 

 مصبر،وهتذا ع زت خط  التنمية في العراق التعاون الفنبي والتقنبي بينبه وببين 
وقببد شببمل الببدعم الفنببي المصببري للعببراق كافببة النببواحي اإلداريببة والتنليميببة واالقتصببادية 

 وتجلى ذلك الدعم في المجاالت اآلتية: والحضارية،
 سن التشريعات والقوانين: (1)

القبببانون فبببي مصبببر والعبببالم العرببببي وقبببد ببببرز فبببي هبببذا المجبببال أحبببد أكببببر رجبببال 
وهببو الببدكتور عبببد الببرازق السببنهوري بببك الببذي يرجببع إليببه الفضببل ،خببالل القببرن العشببرين 

م، ولكنبه لبم 1935إلبى بفبداد عبام  االمدني العراقي عندما كان معبار    في صياغة القانون 
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يبببتمتن مبببن إكمالبببه، ورغهبببة مبببن الحتومبببة العراقيبببة فبببي اسبببتئناف العمبببل إلنجببباز مشبببرول 
فقد قررت االسبتعانة ببه مبرة أخبرى للتعباون مبع رجبال القبانون العراقبي مبن أجبل   ،القانون 

 اوتع يبب   ريعين المصبري والعراقبي، للصبلة ببين التشب اام المشبرول المبذكور؛ وذلبك توثيقب  إتمب
، وثقبة مبن الحتومبة الملكيبة العراقيبة ببأن والثقافية ببين القطبرين الشبةيقين  للرواب  األدبية

السببنهوري هببو خيببر مببن يمتببن االسببتعانة بهببم فببي هببذا االصببالي االجتمبباعي الخطيببر، 
، وذلببك بببالنلر لمببا لهببذا العببالم الجليببل مببن الكفبباءة القانونيببة المشببهودة فببي العببالم العربببي

فبببي أول لجنبببة ألفبببت  –لكليبببة الحقبببوق فبببي بفبببداد  احبببين كبببان عميبببد   –تراكه ولسببببق اشببب
لصببياغة القببانون المببدني العراقببي، وقببد وعببع  نببذاب اللحببة لقببانون البيببول القببت علببيم 

 .(60)االستحسان في األوسا  القانونية العراقية 
ولخشبببية الحتومبببة العراقيبببة مبببن عبببدم تقببببل األوسبببا  القانونيبببة فبببي مصبببر لفكبببرة 

لي عن السنهوري والذي كان يشبفل وقتهبا رلبيس لجنبة تعبديل القبوانين ببوزارة العبدل، التخ
فقبببد طلببببت الحتومبببة العراقيبببة أن يتبببون انتداببببه لمبببدة ال ت يبببد عبببن السبببنة الواحبببدة يمتبببن 
خاللها إتمام مشرول القانون المدني، كما طلبت وساطة وزارة الخارجية لبدى وزارة العبدل 

ذا النبدب ، فكتببت الخارجيبة إلبى العبدل موصبية بقببول طلبب حتى توافق األخيرة علبى هب
 .(61)للرواب  التي تجمع بين القطرين الشةيقين  اتوثيق   الحتومة العراقية

م كانببت لديببه 1942وعنببدما كببان نببوري السببعيد علببى رأ  الببوزارة العراقيببة عببام 
القانونيبة للحتومبة العراقيبة، ولكبن رغهبة شبديدة فبي أن يتبولى السبنهوري االستشبارة الفنيبة 

، وعببدم إمتانيببة ذا المطلببب الحتومببة المصببرية أبببدت هببذهللا المببرة عببدم اسببتعدادها إلجابببة هبب
 .(62)االستفناء عن السنهوري في هذا الوقت 

كما زارت وفود  عراقية تابعة لوزارة العدل متتب التشريع بوزارة العبدل المصبرية  
 .(63)يارات مساعدات وتسهيالت كبيرة وحفاوة كريمة م، ولقيت خالل هذهللا ال  1945عام  

 والدارة:في مجال التنظيم  (2)



 علي  حسن محمد أشرف.  د           (م 1956 – 1929) للعراق المصري  الفني الدعم مجاالت   
                          

- 1325 - 

أفبباد العببراق فالببدة كبببرى مببن الببدعم الفنببي المصببري فببي مجببال التنلببيم واإلدارة، 
والسببببببيما فيمببببببا يتعلببببببق بترتيببببببب أمببببببور الببببببوزارات الخدميببببببة المهمببببببة كالصببببببحة والشببببببئون 

الحتومببة المصببرية أن تمببدهللا بتافببة القببوانين واللببوال  االجتماميببة، فقببد طلببب العببراق مببن 
وكبببببذلك كبببببل  ،الصببببحة العموميبببببة المصببببرية واألنلمببببة والمعلومبببببات التببببي تتعلبببببق ببببببوزارة

المعلومبببات المتعلقبببة بالمتسسبببات الفنيبببة التابعبببة لبببوزارة الصبببحة وفروعهبببا فبببي المبببديريات 
ثبببم عبببادت الحتومبببة  ،(64)واألقببباليم التبببي تسبببتهدف متافحبببة األمبببرا  المتوطنبببة وغيرهبببا 
لدراسبببة وتنلبببيم اإلدارة  ؛العراقيبببة وأعلنبببت عبببن رغبتهبببا فبببي انتبببداب خبيبببر مصبببري كبيبببر

الصببحية بببالعراق واالسببتفادة مببن خبرتببه فببي شببئون الصببحة، وأن حاجتهببا ماسببة إلببى هببذا 
 .(65)الخبير لدراسة الدوالر الصحية هناب وتقديم التقرير الالزم عنها 

صببببرية بترشببببي  الببببدكتور حببببافظ أمببببين مببببدير قسببببم وقببببد قامببببت وزارة الصببببحة الم
تومبة العراقيبة الكبرة وطلببت ، وعنبدما أعبادت الح(66)األغذية ببالوزارة للةيبام بهبذهللا المهمبة  

 خر لالستفادة من خبرته في الشبئون الصبحية فبي الببالد أمبدتها الصبحة بالبدكتور   اخبير  
كمبببا كانبببت مصبببر قبببد  ،(67)أحمبببد الحلبببواني أحبببد كهبببار مبببوةفي وزارة الصبببحة المصبببرية 

إليهبا فبي  االعامبة العراقيبة البذي كبان موفبد    استقبلت الدكتور سامي شوكت مبدير الصبحة
مهمبة رسبمية لالطبالل علبى الشبئون العامبة المتعلقبة بالمسبالل الصبحية وقبدمت لبه كافبة 

 .(68)المساعدات والتسهيالت 
قرارات واألنلمببة كببذلك طلببب العببراق إمببداد وزارة الشببئون االجتماميببة العراقيببة بببال

واللوال  التي أصدرتها وزارة الشئون االجتمامية المصرية، وكذلك التشريعات التي قامت 
بها الوزارة على عبوء الهحبول التبي أجرتهبا فبي العواصبم األوربيبة عنبد ببدء تأسبيس تلبك 

إمبدادهللا بخبيبر  –كما فعل بالنسهة لوزارة الصحة  –ثم عاد وطلب   ،(69)الوزارة في مصر  
لبببيم وزارة الشبببئون االجتماميبببة لديبببه علبببى نمببب  وزارة الشبببئون االجتماميبببة فبببي مصبببر لتن
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ولببببم يتتببببف العببببراق بببببذلك بببببل أرسببببل موةفببببا  عراقيببببا  كبيببببرا  لدراسببببة تنلببببيم الشببببئون  ،(70)
م قبببررت وزارة 1955وفبببي عبببام  ،(71)االجتماميبببة والخبببدمات التبببي تقبببوم بهبببا فبببي مصبببر 

ثبببببة فنيبببببة ل يبببببارة متسسبببببات العمبببببل والضبببببمان الشبببببئون االجتماميبببببة العراقيبببببة إرسبببببال بع
االجتمبباعي والمسبباكن الشببعبية، والوقببوف علببى طبيعببة سببير العمببل فببي تلببك المتسسببات، 

 .(72)واكتساب الخبرة الالزمة في هذا المجال 
كمببببا أرسببببل العببببراق السببببيد أرشببببد العمببببري أمببببين العاصببببمة العراقيببببة إلببببى مصببببر 
لالطالل على عمل المجالس البلديبة، ولقبي كبل مسباعدة ممتنبة مبن السبلطات المصبرية 

 .(73)مما سهل عليه أمر المهمة التي أ وفهد من أجلها 
دت فببي عببام  م بعثببة مببن قبببل مصببلحة الضببرالب فببي العببراق إلببى 1945كمببا أ وفببه

ولالطبببالل علبببى سبببير  هنبباب،الختيبببار بعبببا المببوةفين المصبببريين السبببتخدامهم  مصببر
وقبد زارت  مصر،أعمال عريهة الدخل وكيفية تطبيق القوانين واألنلمة المتعلقة بها في 

الهعثببة مصببلحة الضببرالب المصببرية وبعببا مأموريببات الضببرالب فببي األقبباليم، واطلعببت 
ات والمعلومبببات التبببي طلببببت الهعثبببة علبببى سبببير العمبببل فيهبببا، وحصبببلت علبببى كافبببة البيانببب

 .(74)الوقوف عليها 
 والتعداد:في مجال الحصاء  (3)

قببببام تعبببباون  وثيببببق  بببببين الحتببببومتين المصببببرية والعراقيببببة قوامببببه إرسببببال مببببوةفين 
عببراقيين إلببى مصببر لدراسببة أسبباليب اإلحصبباء والتعببداد المتهعببة فيهببا، بببل والمشبباركة فببي 

للمران والخبرة ، وأول من زار مصر لهذا الفر   ااكتساب  ت التعداد الستاني ذاتها عمليا
هو مدير قسم التجارة واالقتصباد فبي وزارة الماليبة العراقيبة، فقبد زارهبا لمبدة أسببوعين مبن 

ألعمببال والببنلم اإلحصببالية أجببل در  أسبباليب اإلحصبباء فيهببا، واالطببالل علببى جميببع ا
، وقد لقبي الرجبل فبي أثنباء تتهعبه (75)، وعلى النشرات والمطبوعات التي تصدرها المتهعة

، كمبا زودتبه ء العامبةمسالل اإلحصاء كل مساعدة مبن جميبع مبوةفي مصبلحة اإلحصبا
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المصبببلحة بنسبببخة مبببن كبببل نشبببرة مبببن نشبببرات إحصببباء األنفبببس المصبببرية، وطلببببت مبببن 
المطهعة األميرية أن تضيف القنصلية الملكية العراقية إلى قالمة الجهات التي ترسل لها 

 .(76)طبوعات في المستقبل بطريق التوزيع المجاني هذهللا الم
 خبببر للتبببدريب علبببى أعمبببال اإلحصببباء فبببي  ام أرسبببلت الحتومبببة العراقيبببة منبببدوب  ثببب

يتبون مصلحة عموم اإلحصاء والتعداد المصرية، وفي هذهللا المرة أوصبت المصبلحة ببأن 
ية وهببي حببوالي سببت سبباعات مببع سبباعات العمببل الرسببم احضببور المتببدرب العراقببي متفقبب  

لتكبببون الفالبببدة مبببن زيارتبببه أوفبببى وأتبببم، وليبببتمتن مبببن االطبببالل علبببى جميبببع  ؛اعمبببل يوميببب  
 .(77)مال الخاصة بتلك المصلحة األع

جببراء إحصبباء عببام م صببحت ع يمببة الحتومببة العراقيببة علببى إ1947وفببي عببام 
، وكانببت الحتومببة المصببرية تجببري فببي نفببس الوقببت إحصبباء  ممبباثال ، للنفببو  فببي العببراق

فاستفسرت الحتومة العراقية مبن نليرتهبا المصبرية عبن إمتانيبة إرسبال بعثبة عراقيبة مبن 
لالطببالل والوقببوف علببى إجببراءات مصببلحة  ؛النفببو  العامببة العراقيببة إلببى مصببرمديريببة 

نيببة التعببداد المصببرية بالنسببهة لمببا كانببت تجريببه مببن تعببداد  للسببتان فببي مصببر، بببل وإمتا
فبببي عمليبببة التعبببداد حتبببى يتتسببببوا المبببران  اا فعليببب  شبببراك  إإشبببراب بعبببا أفبببراد هبببذهللا الهعثبببة 

مبة منهم في عملية التعداد العام التبي ت مبع الحتو الكافي، وحتى يمتن للعراق أن يستفيد 
لفرابة هذا المطلب وخشية الحتومة العراقيبة مبن   اونلر    ،العراقية إجراءها في وقت قريب 

 اء الرغهبة عبن طريبق مفوعبيتها شبفوي  فقد  ثبرت إببدا ،رفضه من قبل السلطات المصرية
مطلببب العراقببي، ثببم كتابببة  بعببد حتببى تتأكببد مببن موافقببة السببلطات المصببرية وقبولهببا ال ؛أوال  

ذلك، بعد أن شعرت بعدم ممانعة السلطات المصبرية فبي حضبور هبذهللا الهعثبة واالشبتراب 
 .(78)في التعداد العام 

 في مجال االتصاالت السلكية والالسلكية: (4)
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وفي هذا المجال كانت المساعدات الفنية المصرية للعراق أكثبر ببروزا  عبن غيبرهللا 
مببن المجبباالت؛ فقببد أسببهم الفنيببون المصبببريون فببي بنبباء شببهتة االتصبباالت الهاتفيببة فبببي 

في الشمال والجنوب والشبرق بفداد، وفي مد خطو  التلفراف بين المدن العراقية المهمة 
د العبون إلبى فبي مبد يب اات والتلفرافات المصبرية وسبع  ولم تدخر مصلحة التليفون  ،والفرب 

سبببعافها بالمهندسبببين والفنيبببين الالزمبببين لمبببد وتشبببفيل خطبببو  الببببرق إنليرتهبببا العراقيبببة، و 
 والهاتف العراقية. 

وأول مببن عمببل مبببن المصببريين فبببي هببذا المجببال فبببي العببراق هبببو إبببراهيم حسبببن 
رية، حيبث اسبتعانت ببه الحتومبة جبريل المهند  بمصبلحة التليفونبات والتلفرافبات المصب

العراقية في تأسيس وتعميم خطو  التليفون اآللي في بفداد لمدة سنة واحدة ثبم عباد إلبى 
ألن الحاجبببة قبببد دعبببت مبببن جديبببد إلبببى اسبببتعارة خدماتبببه مبببرة  اوةيفتبببه فبببي مصبببر، ونلبببر  

ه أخرى، فقد رجت وزارة المواصالت العراقية من السلطات المصبرية الموافقبة علبى انتدابب
، انفس الشبرو  التبي انتبدب بهبا سبابق  للخدمة في العبراق لمبدة سبنة جديبدة قابلبة للتمديبد بب

مببع منحببه مببا يمببن  المببوةفين العببراقيين ممببن هببم علببى درجتببه مببن مخصصببات المعيشببة 
 .(79)والتعيينات التي يتجه ون بها من قبل سلطات التموين في الحتومة العراقية 

وقبببد انضبببم إلبببى إببببراهيم فبببي إعارتبببه الجديبببدة مهنبببد  مصبببري  خبببر للعمبببل فبببي 
ولحسبن سبلوكهما، ولعبدم  عملبه،للمهارة التي أبداها كل منهما فبي  اونلر    ،هنفس  المشرول

اكتمببال المشببرول الببذي يعمببالن عليببه تشببهتة الهبباتف اآللببي الجديببدة فببي بفببداد  فقببد تقببرر 
تقبرر االسبتعانة بثمانيبة فنيبين مصبريين  خبرين   تمديد عقد استخدامهما لسنة أخرى، كمبا
 شر  أن تتوفر فيهم المتهالت اآلتية:

أن تكببون لهببم خبببرة سببابقة فببي أعمببال وصببيانة أجهبب ة الهبباتف اآللببي لمببدة   -1
 خمس سنوات على األقل.

أن تكببون لببديهم ثقافببة نلريببة كافيببة فببي خطببو  الهبباتف اآللببي، والقببدرة علببى  -2
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 لآلخرين.شرحها وإفهامها 
 وإصالحها.أن تكون لديهم القدرة على اكتشاف مواطن الخلل والعطل  -3
أن يشبببتر  فبببي أحبببدهم أن يتبببون قبببد حببباز علبببى خببببرة فبببي أجهببب ة حبببامالت  -4

 المتشوفة.األموا  
 أن يتقنوا  اللفة اإلنجلي ية. -5

للحاجببة الماسببة إلببى اسببتخدام هببتالء الفنيببين فببي مختلببف المشبباريع الفنيببة  اونلببر  
لمصلحة التليفونات العراقية، والرغهة في سد النقص الحاصل في الفنيين لدى المصبلحة 

فبببنن السبببلطات العراقيبببة تمنبببت علبببى المسبببئولين المصبببريين سبببرعة إنجببباز هبببذا  ،المبببذكورة
 .(80)األمر 

ثببم عببادت المصببلحة المببذكورة وطلبببت سببتة فنيببين  خببرين ال يقلببون فببي المسببتوى 
الفني عن سابقيهم، باإلعافة إلى رليس عمال  له خبرة كافية في إدارة وصيانة الخطو  
الهواليبببة، ونصبببب وتركيبببب أجهببب ة ومعبببدات المشبببتركين وغيبببر ذلبببك مبببن المبببتهالت التبببي 

ومهنبببد  محطبببة السبببلكية ل ذاعبببة  طبيعبببة العمبببل، وكبببذلك مهنبببد  توصبببيل، تفتضبببيها
العراقيببببة ، وقالببببت المفوعببببية العراقيببببة: لإن كببببل تسببببهيالت يمتببببن إسببببدايها بهببببذا الشببببأن 

 .(81)ستكون موعع التقدير واالمتنانل 
فببببي سبببببيل تحقيببببق مببببا تطلهببببه  ار مصببببلحة التليفونببببات المصببببرية وسببببع  ولببببم تببببدخ

حقا عليبببه ثنببباء المفوعبببة وببببذل مبببديرها ووكيلبببه مبببن الجهبببود مبببا اسبببت العراقيبببة،السبببلطات 
العراقية بالنلر لما أبدياهللا من المساعدات إلنجاز مهمة ممثلي الحتومة العراقية النتداب 

كمببا نبباال ثنبباء  العببراق،مهندسببين وفنيببين لالسببتخدام فببي مديريببة البريببد والبببرق العامببة فببي 
ثنباء اشبتفالهم  خر لحسن انتقالهمبا واختيارهمبا للمنتبدبين: لوالبذين قباموا  بخبدمات جليلبة أ

 .(82)في العراق كانت مهعث االرتياي واالطمئنانل 
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علبى الخببرة  اا رليسب  والبريد العراقية تعتمد اعتماد    ومنذ ذلك الوقت ومديرية البرق 
النتقباء مبن  ؛وال يمبر عبام  إال ويب ور مصبر منبدوبون عنهبا  أعمالهبا،الفنية المصبرية فبي  

يبببرون عبببرورة التعاقبببد معهبببم مبببن الفنيبببين المصبببريين مبببن أجبببل عبببمان اسبببتقرار أعمبببال 
كمببا كانببت حريصببة علببى تجديببد خببدمات مببن تعاقببدت معهببم بالفعببل سببنة بعببد  المصببلحة،

إلى رغهة المسئولين  اولكنها كانت ترتكن دالم   المجال،أخرى رغم ندرة الخبيرين في هذا 
المصبببريين فبببي دعبببم العالقبببات مبببع األقطبببار العربيبببة رغبببم مبببا يتتنبببف هبببذهللا الرغهبببة مبببن 
صعوبات في بعا األحيبان، فقبد كتببت مديريبة البريبد والببرق العامبة العراقيبة إلبى كبيبر 
المهندسببين بمصببلحة التليفونببات والتلفرافببات المصببرية قاللببة: لإن المهندسببين المصببريين 

لهبذهللا اإلدارة، وبمبا  امصبلحتكم إعبارة خبدماتهم لنبا قباموا بخبدمات مفيبدة جبد  مبت الذين تكر 
، ولعلمنبببا بميبببل ماسبببة إلبببى خبببدمات مهندسبببين إعبببافيين أن هبببذهللا اإلدارة ال تببب ال بحاجبببة

فنننبا تفتبنم  ،سعادتكم إلى مد يد المساعدة لألقطار العربية بصورة عامة وللعبراق خاصبة
خبرينل إعارتنا خدمات بعا المهندسين اآل ي اإلمتانالفرصة لالستفسار عما إذا كان ف

(83). 
 (86)م 1947، (85)م 1946، (84)م 1945وتكببررت هببذهللا الرغهببة العراقيببة أعببوام 

ولكنهببا فببي هببذا العببام األخيببر أخببذت شبببتل بعثببة فنيببة مببن مببوةفي مصببلحة التليفونبببات 
لتقببببديم الببببدعم الفنببببي واالستشبببباري  ؛والتلفرافببببات ترسببببلها الحتومببببة المصببببرية إلببببى العببببراق

 للجانب العراقي في هذا المجال.
 افقد أرسلت الحتومة العراقيبة عبدد  وباإلعافة إلى االستعانة بالخبراء المصريين  

للدراسبببببة والتبببببدريب والتمبببببرين فبببببي مدرسبببببة التليفونبببببات  ؛مبببببن العمبببببال الفنيبببببين العبببببراقيين
خببببرة والمهبببارة الالزمتبببين لطبيعبببة والتلفرافبببات المصبببرية بهبببدف الحبببر  علبببى إكسبببابهم ال

، كمببببببا أرسببببببلت أحببببببد الفنيببببببين للتببببببدريب علببببببى أعمببببببال الالسببببببلكي بمدرسببببببة (87)أعمبببببالهم 
حيبببث أتبببم دراسبببة االتصببباالت ببببالتليفون الالسبببلكي  ،المسببباعدات الفنيبببة بمطبببار ألماةبببة
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 .(88)والتمرين عليه 
 :(89)في مجال المساحة وما يتعلق بها من أعمال   (5)

وفي هذا المجال كان اهتمام العراق بتبدريب المسباحين العبراقيين علبى يبد خببراء 
، حيث لم يتبن يعمبل مبن ه بانتداب مهندسي المس  المصريينمصريين أكبر من اهتمام

، وقببد امتببدت فتببرة عملهببم (90)مهندسببي مصببلحة المسبباحة المصببرية بببالعراق سببوى ثالثببة 
ثببم أعيببدوا  إلببى مصببر  ،(91)م 1950م إلببى عببام 1946هنبباب لمببدة أربعببة أعببوام مببن عببام 

لحاجة مصلحة المساحة إليهم في أعمالها، رغم تمسك حتومة العراق بهم حتى أن وزارة 
ألن  ؛مببببد  إعببببارة أحببببدهم لفتببببرة أخببببرى  مببببرات  توألربببببعالخارجيببببة العراقيببببة طلبببببت بنلحبببباي 

حيث إن مديرية الري العامة بالعراق كانت   ،مة كانت في حاجة ماسة إلى خدماتهالحتو 
فبببأنج   بشبببأنها،قبببد أسبببندت إليبببه تنفيبببذ بعبببا األعمبببال الفنيبببة المسببباحية وإعبببداد تقبببارير 

وأوصببت الخارجيببة العببراق، علببى عودتببه إلببى  اا وبقببي إتمببام بعضببها اآلخببر متوقفبب  بعضببه
 اخصوصب   ،القات القالمة بين البلبدينللع اية صون  جابة مطلب الحتومة العراقالمصرية بن

وأن الحتومببة العراقيببة قببد كببررت رجاءهببا الموافقببة علببى انتببداب المهنببد  المببذكور عببدة 
وكببان اإللحبباي العراقببي وتوصببية الخارجيبببة  لهببا،مببرات ممببا يببوحي بأهميببة ذلببك بالنسببهة 

 .(92)دافعا  ألن يوافق مجلس الوزراء على ندب المهند  المطلوب للعراق لفترة أخرى 
العراقيبببة لتع يببب  هبببتالء المهندسبببين الثالثبببة بببباخرين مببببن ورغبببم سبببعي الحتومبببة 

باعتبببذار مصبببلحة  اال أن هبببذا السبببعي كبببان يصبببطدم غالهببب  إ ،مصبببلحة المسببباحة المصبببرية
لشبدة حاجبة المصبلحة إلبيهم  ؛المساحة عن عدم إمتانها االستفناء عن مهندسبين  خبرين

اكتفببباء  بالثالثبببة الموجبببودين فبببي العبببراق 
فبببي مهندسبببي المسببب  وقبببد أدى هبببذا الشببب   ،(93)

المصريين إلى اتجاهللا الحتومة العراقية لتدريب المساحين العبراقيين إمبا فبي مصبر أو فبي 
 العراق.
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وأول محاولببة مببن هببذا النببول تمثلببت فببي إرسببال الحتومببة العراقيببة أحببد مببوةفي  
مصلحة المساحة العراقية للتدريب على فن الطهاعة بمصلحة المسباحة المصبرية، ولكبن 

حتبببى أنبببه حبباول االنتحبببار، وأدخبببل المستشبببفى  اتنتاببببه نوببببات صببرل  أحيانببب   ل كانبببت الرجبب
، ففكببببرت  (94)وعببببولج ، ثببببم خببببر  منهببببا ولببببم يعببببد إلببببى تدريهاتببببه فببببي مصببببلحة المسبببباحة 

الحتومة فبي إرسبال بعثبة تعليميبة متكاملبة لدراسبة الهندسبة الطبوغرافيبة )المسباحة( وهبي 
إللحاقهبا  ؛المسئولين المصريين ما بين متيبد تلك الهعثة التي تضاربت بشأنها اآلراء بين 

بمدرسة الهندسة الملكية بالجي ة والتابعة لوزارة المعارف، وما بين متيد إللحاقهبا بمدرسبة 
المساحة التابعة لوزارة المالية ، وبات يخشى كل الخشية من أن يتدي هذا الخبالف إلبى 

 .(95)تأخير الببت في مبصير الببعثة العببراقية إلبببببى إلفبببببالها جملة 
ن رأي مسببئولي لالمعببارفل أنببه لمببا كانببت الهعثببة العراقيببة ترغببب فببي وقببد كببان مبب

فنن مدرسة المساحة التابعة لوزارة  المواد؛التخصص في دراسة المساحة دون غيرها من 
 المالية أوفق وأنسب لهتالء الطلهة من مدرسة الهندسة وذلك لألسهاب التالية:

أن المسبببباحة تببببدر  بمدرسببببة الهندسببببة كعلببببم  فرعببببي فببببي السببببنين األولببببى  أواًل: •
 والثانية.

في مدرسة الهندسة يوجد فرل  للتخصص فبي علبم المسباحة العاليبة أثنباء   :ثانيًّا •
وال يقتصبببر الطلهبببة فيبببه علبببى دراسبببة المسببباحة  فقببب .الدراسبببة بالسبببنة النهاليبببة 

وفببق هببذا النلببام يصببه  ندسببة وحببدها ، وهببذا يعنببي أن المتخببر  مببن مدرسببة اله
 .(96)أوال  ، ويمتاز بالتخصص في فن المساحة فوق ذلك  اا مدني  مهندس  

فبببي مدرسبببة الهندسبببة  –أخيبببرا   –ومبببع ذلبببك فقبببد اسبببتقر المقبببام بالهعثبببة العراقيبببة 
ربما لرغهة الحتومة العراقية في أن يجمع الطالب المبتعثون بين علمي   بالجي ة،الملكية 

 الهندسة والمساحة.
م أرسببببلت مصببببلحة المسبببباحة العراقيببببة أحببببد موةفيهببببا للتببببدريب 1934وفببببي عببببام
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 اوقبد نبال الرجبل قسبط   المصبرية،بقسمي التصوير الشمسي والطهاعة بمصبلحة المسباحة 
وتمتبن مبن عمبل لوحبات طهاعبة ليثوغرافيبة   الفنيبة،من التمرين والخبرة مبن الوجهبة    اوافر  

وفبي أثنبباء تدريهبه فبي المطهعببة  ،دة فبي صبنع األكليشببيهات تالقوالبب تأوفسبت  واشبتفل مبب
حصببل علببى الخبببرة الالزمببة فببي مختلببف فببرول الطهاعببة الليثوغرافيببة والطهاعببة بببالحروف 

(97). 
 خبر مبن العبراق  اب  م استضافت مصلحة المساحة المصرية متدر 1952وفي عام

للتمبببرن علبببى أعمبببال التصبببوير الضبببولي تتصبببوير الخبببرال   وعلبببى أعمبببال الفوتوسبببتات 
ثببم استضببافت اثنببين  خببرين لببذات الفببر  عببام  ،(98)ر العقبباري والتوثيببق بمصببلحة الشببه

 .(99)م 1954
فقبد تعاقبدت الحتومبة  ،أما فيما يتعلق بتدريب المسباحين العبراقيين داخبل العبراق

وذلبك  ؛العراقية من أجل تحقيبق هبذا الهبدف مبع اثنبين مبن مهندسبي المسباحة المصبريين
 .(100)لتدريب المساحين العراقيين على أعمال المس  المختلفة 

 في مجال النتاج الحيواني والداجني والبيطرة: (6)
فبببي هبببذا المجبببال مبببن خبببالل شبببفل أحبببد  ايببببدو البببدعم المصبببري للعبببراق واعبببح  

األطهبباء البيطببرين المصببريين لوةيفببة مببدير األمببور البيطريببة بببالعراق لمببدة ثببالل سببنوات 
وقبد رشبحت وزارة ال راعبة المصبرية لهبذا   ،بناء على طلب الحتومبة العراقيبة  ، وذلك(101)

لبى المنصب الدكتور أحمد شتري مفتش بيطري قسم القباهرة، وقالبت عنبه: إنبه حصبل ع
م وتبببدر  فبببي وةبببالف قسبببم الطبببب 1915دبلبببوم مدرسبببة الطبببب البيطبببري المصبببرية عبببام

ة للمحباجر الصبحية البيطريب اذات مسئولية كبيرة فقبد كبان رليسب  البيطري، وشفل وةالف  
، كما (102)لمنطقة القاهرة  اا للمستشفيات البيطرية، ثم مفتش  في المنافذ الشرقية ، ثم مدير  
 .(103)روة الحيوانية كما هو شر  الحتومة العراقية أنه متخصص  في إنماء الث
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كما استعان العراق بجملة من األخصاليين في تنمية الثروة الحيوانيبة كبان مبنهم 
أحد األساتذة بتلية ال راعبة بجامعبة فبتاد األول، وقبد زكبت الجامعبة ترشبيحه بقولهبا: لإنبه 

واسبببتعان كبببذلك ( 104)مبببلل بهبببذا الع امتهالتبببه تجعلبببه جبببدير  اختيبببار  صبببادف أهلبببه ، فبببنن 
وقببد اشببتر  العببراق أن يتببون المرشببحون مببن مببوةفي  ،بأخصبباليين لتنميببة الثببروة الداجنببة

 .(105)الحتومة المصرية على أن يتحمل العراق نفقات الذهاب واإلياب لألسرة كاملة 
ويببرته  بببالثروة الداجنببة إنشبباء معامببل التفببري ، وكببان مببدير ال راعببة العامببة فببي 

مببع  وتحببادل  ،م1944العببراق قببد اسببتفل فرصببة تواجببدهللا فببي مصببر فببي أبريببل مببن عببام 
فببي  اتعمببيم مشببرول تفةببيس البببيا صببنامي   السببلطات المصببرية المختصببة بشببأن إمتانيببة

العراق حسب القواعد المتهعبة فبي مصبر، ولمبا كانبت هبذهللا الصبناعة فبي مصبر منحصبرة 
في أيدي عالالت معينة، فقد رجبا السبلطات المصبرية أن تنتقبي وترشب  إحبدى العبالالت 

 لتةيم في العراق ثالل سبنوات تقبوم خاللهبا ؛كافية  التي مار  أفرادها هذهللا الصناعة مدة
، وتببدريب عببدد  مببن العمببال العببراقيين علببى هببذهللا المهنببة بننشبباء أول معمببل  لتفببري  الببدجا 

(106). 
وقد وقع االختهار على إحدى األسر القاطنبة فبي طنطبا بمديريبة الفربيبة وتمتلبك 

 وتتمتع بخبرة كافية في هذا المجال. النول،معمال  من هذا 
وقببد اشببترطت األسببرة أن يصببحبها فببي هببذهللا المأموريببة أحببد العمببال المسبباعدين، 

ء والمبواد األخبرى اوأن تضمن لها الحتومة العراقية الحصبول علبى المبواد الفذاليبة والكسب
وأن تتحمببل عنهببا الحتومببة العراقيببة كافببة  هنبباب،لببنلم التمببوين المتهعببة  االضببرورية وفقبب  

ا، اا شبببهري  وأن تمنحهبببا راتهببب   العبببال ،نفقبببات  فبببي مقاببببل الةيبببام بأعمبببال  وكبببل ذلبببك ماللمببب 
، واإلشبببراف علبببى معامبببل التفبببري  التبببي ترغبببب الحتومبببة العراقيبببة فبببي إنشبببالها، التفبببري 

 .(107)وتدريب من يل م من العمال العراقيين على هذهللا المهنة 
 البيطبببريين،وقبببد سبببافرت األسبببرة المصبببرية إلبببى العبببراق يصبببحبها أحبببد األطهببباء 
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ة المصبرية وبعبد مبرور عبام أكبدت المفوعبية الملكيب كبيبر ا، اوصادف عملها هنباب نجاحب  
 .(108)، وأنها مرتاحة إلى عملهال اداد أن األسرة لفي حالة طيهة جد  بهف

مببن خببالل الموافقببة علببى تببدريب األطهبباء البيطببرين  اكمببا يبببدو هببذا الببدعم أيضبب  
العراقيين في قسم الطب البيطري التبابع لبوزارة ال راعبة المصبرية علبى متافحبة األمبرا  
الوبالية التي تصيب الثروة الحيوانية والداجنة، ومعرفبة طبرق الوقايبة مبن هبذهللا األمبرا ، 

الت مببببن خببببالل تببببأهيلهم وإعببببداد هببببتالء األطهبببباء لتلقببببي دراسببببات أعمببببق فببببي هببببذهللا المجببببا
لاللتحبباق بالجامعببات األوروبيببة، وخيببر مثببل لببذلك الببدكتور نجببم الببدين عبببد   العراقببي 
الذي تخر  من الكلية البيطرية البنفالية في الهنبد، وتبدرب سبنة فبي المعهبد اإلمبراطبوري 

وتحضببير األمصببال المضبببادة،  (109)البيطببري فببي الهنببد كبببذلك علببى علببم الهتتريولبببوجي 
ذلبببك فقبببد رأت مديريبببة األمبببور البيطريبببة الملكيبببة بهفبببداد عبببرورة إيفبببادهللا إلبببى مصبببر ومبببع 

للتخصبببص ببببأمرا  البببدجا  وتحضبببير األمصبببال المضبببادة لهبببا، ببببالنلر لمبببا الحلتبببه 
. (110)المديريببة المببذكورة مببن اهتمببام قسببم الطببب البيطببري بببوزارة ال راعببة بهببذهللا األمببرا  

أقصبى مبا يمتبن مبن التمبرين علبى أعمبال وقد التحق المذكور بهذا القسم، وحصبل علبى 
، وباشبببببر كيفيبببببة تشببببخيص األمبببببرا  التبببببي تصبببببيب مختلبببببف (111)المعمببببل الهببببباثولوجي 
لكبي يسبتكمل  ؛أن يتخذ الالزم –للفالدة  اإتمام    –واقتري القسم    ،(112)الحيوانات والطيور  

الهاحببببث هببببذهللا الدراسببببة فببببي إنجلتببببرا لمببببدة سببببنة واحببببدة للحصببببول علببببى دبلببببوم فببببي علببببم 
يتروبببات كمببا هببو متهببع  عببادة مببن إيفبباد األطهبباء المصببريين للخببار  بعببد تببدربهم علببى الم

البدكتور عببد  تلقبى زميلبه اوفبي نفبس هبذا المعمبل أيضب    ،(113)أعمال المعمبل الهباثولوجي  
 .(114)على مقاومة أمرا  الثروة الداجنة بصورة شاملة كذلك  اا وافي  الحميد راشد تدريه  

 في مجال الزراعة والبستنة: (7)
ومن الفريب في هذا المجال أن مصر كانت هي الهادلة بنرسبال بعثبات  زراميبة 
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عندما أوفدت مدير قسم الهساتين في وزارة ال راعة مع مساعدهللا بهبدف در    ،إلى العراق
وأخذ نماذ  مختلفة من أنوال النخيل العراقي، وكما كان مبن   ،أحوال الهساتين في العراق

 –عراقية ولكن الحتومة ال ممتنة،المتوقع فقد حصلت الهعثة المصرية على كل مساعدة 
قبببد رأت أن مبببن المناسبببب أن يبببتم  –ببببأمر هبببذهللا الهعثبببة  اا مسبببهق  وقبببد كانبببت لبببم ت حببب   علمببب  

ت رسببمية كالهعثببة التببي إعالمهببا بببأمور  كهببذهللا عنببدما تقببرر الحتومببة المصببرية إيفبباد بعثببا
وقبببد اعتبببذرت الحتومبببة المصبببرية بأنبببه لمبببا لبببم يتبببن لبببدى العبببراق تمثيبببل  ،نحبببن بصبببددها

السببببامي  فقببببد اعتمببببدت الحتومببببة علببببى دار المنببببدوب  ،دبلوماسببببي فببببي القطببببر المصببببري 
البريطببباني فبببي مصبببر للةيبببام ببببدور الوسببباطة بينهبببا وببببين السبببلطات العراقيبببة المختصبببة، 

 .(115)ووعببببدت بتجنب أي تقصير من هذا النول قد يحدل في المستقبل 
علببى أيببة حببال فببنن هببذهللا الهعثببة لببم يتببن الهببدف منهببا الحصببول علببى دعببم فنببي 

استجالب أنوال  معينة من نخيل التمور حببت يقدمه العراق لمصر بقدر ما كان غرعها 
أما الخبرة والدعم الحةيقبين فبي المجبال  ،يعة العراق في حين حرمت منها مصربها الطب

ليين ، مثل االستعانة باألخصا(116)ال راعي فقد قدمتهما مصر للعراق في مناسهات عدة 
اد ال راعبي فبي المنطقبة مدراء مناطق زرامية ويقوموا بالتوجيه واإلرشب  ليتونوا  ؛المصريين

أو االسببببتعانة بخبببببرتهم فببببي مقاومببببة  ،(117)ال راميببببة واإلداريببببة التببببي يرأسببببها كببببل مببببنهم 
الحشببببرات وتأسببببيس المبببب ارل وتنليمهببببا وزراعببببة الحمضببببيات وإنشبببباء مشبببباتلها وبسبببباتينها 

، أو فبببي (119)، وكمبببدراء للحقبببول التجريبيبببة للخضبببروات والمشببباتل (118)وتنلبببيم توزيعهبببا 
تصبباد ال راعببي واإلحصبباء والتفتببيش ال راعببي وإكثببار البببذور ومقاومببة اآلفببات مجببال االق

 وغير ذلك. (120)والتجارب ال رامية 
كمببا عمببل بعببا المصببريين كخبببراء فببي قسببم التجببارب ال راميببة التببابع لمديريببة 

 (123)أو مدرسببببين فببببي مدرسببببة ال راعببببة  (122)، أو بقسببببم الكيميبببباء (121)ال راعببببة العراقيببببة 
الخببببراء فبببي  ، وقبببد امتبببدت خدمبببة هبببتالءايبببة ال راعبببة العامبببة العراقيبببة أيضببب  التبببابعين لمدير 



 علي  حسن محمد أشرف.  د           (م 1956 – 1929) للعراق المصري  الفني الدعم مجاالت   
                          

- 1337 - 

، ورغببم أن انتببدابهم كببان (124) ثقببة الحتومببة العراقيببة ، كببونهم حببازوا  العببراق لفتببرات طويلببة
بسنوات معينة إال أن المسئولين العراقيين كانوا يطلبون من السلطات المصرية   امحصور  

الموافقببة علببى مببد إعببارتهم لمببدد  أخببرى إعببافية للحاجببة الماسببة إلببيهم فببي مجببال أعمببالهم 
كما وصل بعضهم إلى مناصب قيادية مهمة مثل عبد الع ي  عبد   سالم البذي ،  (125)

للحتومة العراقية، وتوجه إلى العراق على رأ  بعثة زرامية كبيبرة   اا زرامي  اختير مستشار  
 .(126)مهمتها دراسة مشرول إحياء األراعي الصالحة لل راعة في القطر العراقي 

مببن األخصبباليين مببن مديريببة ال راعببة العامببة  اكمببا أوفببد العببراق إلببى مصببر عببدد  
الكتسبباب المببران والخبببرة فببي المجببال ال راعببي، مثببل السببيد عبببد الجهببار بتببر مببدير  ؛بببه

ل إلببببى مصببببر لمببببدة ثالثببببة أشببببهر لالطببببالل علببببى التجببببارب  شببببعهة الهسبببباتين الببببذي أ رسببببه
الخضبروات واألعمال ال رامية بها ، وبخاصة ما يتعلق منهبا ب راعبة الهسباتين ، ودراسبة 

، كمبا أوفبد العبراق أحبد األخصباليين (127)والفاكهة التي يمتن إدخال زراعتها إلى العبراق 
، والمختببببرات الكيمياليبببة فبببي وزارة ال راعبببة ين ل يبببارة المعبببر  ال راعبببي المصبببري الببب راعي

 .(128)المصرية، وكذلك مصلحة الكيمياء 
مبن بسبتانييها إلبى مصبر  الكية في بفداد فقد أوفبدت بسبتاني  أما إدارة القصور الم

بفر  التدريب العملي على زراعة ال هور وأشجار ال ينة والعناية بها، واألمور التي لها 
 ممتبن مبن عالقة بتنليم الحدالق الخاصبة، وتمنبت اإلدارة أن ينبال الهسبتاني أكببر قسب   

 ؛وأن النيبة متجهبة إلبى إبقالبه فبي مصبر سبنة كاملبة االتدريب في هبذا المجبال، خصوصب  
 .(129)ليتمتن من اإلحاطة بحالة المواسم السنوية األربعة 

وقد ألحق الهستاني العراقي بمحطة تجبارب نهاتبات ال ينبة واألزهبار التابعبة لقسبم 
الهسباتين بببالج يرة، وأعطيبت التعليمببات لمسببئولي المحطبة بمعاملتببه معاملبة موةفيهببا مببن 

الرسببببمية  اإلجببببازات حيببببث الحضببببور واالنصببببراف فببببي المواعيببببد المقببببررة، والليبببباب فببببي 
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ومن جانبها كانت المفوعية العراقية تتبابع نشباطه باسبتمرار،   ،(130)والعطالت واألمياد  
وتطلب من الخارجية المصرية ت ويدها بتقارير عن درجة تقدمه في دراسته العملية، وقد 

ا ا، وأنبببه يحبببرز تقبببدم  لرجبببل للبببتعلم وحهبببه لعملبببه جيبببدة جبببد  طمأنتهبببا لال راعبببةل ببببأن قابليبببة ا
 .(131)منذ إلحاقه بالحديقة  امستمر  

كببان مجببال ال راعببة والهسببتنة مببن المجبباالت المهمببة التببي أفبباد العببراق مببن  وهتببذا
وهببي خبببرة اكتسبببها المصببريون عبببر  الف السببنين مببن  فيهمببا،الخبببرة المصببرية الكبيببرة 
 المجال.الدربة المستمرة في هذا 

 في مجال الري والصرف: (8)
للعراق مردهللا إلى تشابه  اا فني  لمجاالت التي قدمت فيها مصر دعم  وهو من أهم ا

وإلببى سبببق مصببر فببي ميببدان مشببروعات  –كمببا أسبلفنا  –نلبم الببري فببي كببل  مببن البلببدين 
الري الكببرى المتعلقبة بضبه  الميباهللا وتنلبيم جريانهبا مثبل إنشباء السبدود والخ انبات وبنباء 

وغيبر ذلبك مبن مشبروعات البري والصبرف الكبيبرة   ،القناطر وشق الترل وعمل المصبارف
متهببا مصببر طببوال القببرنين التاسببع عشببر والعشببرين بفببر  تعلببيم االسببتفادة مببن التببي أقا

ومبببن ثبببم مضببباعفة االنتبببا   ،ميببباهللا نهبببر النيبببل وزيبببادة رقعبببة مسببباحة األراعبببي ال راميبببة
 ال راعي.

 المجبال،وقد عمبل العبراق علبى االسبتفادة مبن الخببرة المصبرية الواسبعة فبي هبذا 
 متوازيين.وسلك من أجل ذلك طريقين 

االسببتعانة بمهندسببين مصببريين أكفبباء فببي مجببال الببري لالسببتفادة مببن  األول: -
 العراق.خبرتهم الكبيرة في 

إرسبببال مهندسبببين عبببراقيين إلبببى مصبببر فبببي بعثبببات  علميبببة بهبببدف  الثااااني: -
ومعاينبببة المشبببروعات الكبيبببرة التبببي أقيمبببت  فيهبببا،االطبببالل علبببى نلبببم البببري 

واكتسببباب الخببببرة الالزمبببة فبببي هبببذا  مياهبببه،النيبببل لتنلبببيم جريبببان علبببى نهبببر 
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 المجال.
ففيما يتعلق بالمسلك األول لم تتوان  مديريبة البري العامبة فبي العبراق عبن إعبالن 
رغبتهببا فببي انتببداب مهندسببين مصببريين للعمببل فببي شببئون الببري فببي العببراق، ويالحببظ أن 

، (132)تكبن لتقبل عبن خمبس سبنوات  انتداب هتالء المهندسين كان يبتم لفتبرات مطولبة لبم
 بخالف المنتدبين في المصال  الحتومية األخرى الذي كان يتم انتدابهم لسنة أو لسنتين

، كما كان يشتر  فبي مهندسبي البري المصبريين خببرة قابلتين للتجديد وفق ةروف العمل
، وفبببي الوةبببالف (133)ال تقبببل عبببن ثمبببان سبببنوات مبببن العمبببل الحتبببومي فبببي مجبببال البببري 

مبن العمبل فبي الوةبالف المختلفبة  ار  الخبرة يصل إلى خمسة عشر عام  المهمة كان ش
لببى كمببا يالحببظ حببر  الببدوالر العراقيببة المختصببة ع ،(134)فببي مصببلحة الببري المصببرية 

الببري فبي العببراق بسببرعة إنهباء قضببايا انتبداب المهندسببين المصبريين المطلببوبين لحاجبات 
ألن الحاجبببة إلبببيهم تكبببون عاجلبببة، حتبببى لبببو اقتضببباها األمبببر طلبببب وسببباطة  اكبيبببرة نلبببر  

 .(135)الخارجية المصرية في ذلك 
كمببا كانببت حتومببة العببراق حريصببة علببى اسببتخدام كهببار مببوةفي وزارة األشببفال 
سببواء ممببن هببم علببى رأ  العمببل أو أحيلببوا  إلببى التقاعببد بصببفة خبببراء فببي مشبباريع الببري 

 .(136)الكبرى في العراق 
فقبد حبدل ذلبك منبذ  ،وأما فيما يتعلق بنرسبال الهعثبات الفنيبة العراقيبة إلبى مصبر

وقت مهتر عندما أرسلت حتومة العراق المستر أيونيد  إلى مصر لعمل أبحال  تتعلق 
بالري، حيث أمضى المذكور نحو الستة أسبابيع فبي دراسبة أعمبال قسبم األبحبال الماليبة 

ثببم أوفببدت المهنببد  عبببد األميببر أفنببدي للوقببوف علببى أمببور  ،(137)التبابع لببوزارة األشببفال 
وأكبببدت األشبببفال المصبببرية ترحيبهبببا  (138)تفادة مبببن األنلمبببة المتهعبببة فيهبببال البببري واالسببب

ثببم أرسببلت  ،المسبباعدات والتسببهيالت الممتنببة لببهبببال الر العراقببي، واسببتعدادها لتقببديم كببل 
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 .(139)السيد أبتار أوهانسيانل لالطالل على بعا شئون الري في القطر المصري 
إلى مصر لدراسة الهعثات العراقية ومنذ األربعينات من القرن العشرين أصهحت 

م أرسبببلت وزارة األشبببفال 1945وأطبببول مبببدة؛ ففبببي عبببام  اعبببدد   وأوفبببر االبببري أكثبببر تنليمببب  
والمواصببالت العراقيببة بعثببة فنيببة للتببدرب علببى أعمببال الببري، وطلبببت أن يسببم  لهببا فببي 

والسبرو  (140)نهاية مدة تبدريبها ب يبارة المب ارل النموذجيبة التابعبة لبوزارة ال راعبة فبي سبخا 
م أرسببلت الببوزارة 1946عببام  وفببي ،(142)، وكببذلك تفتببيش الجمعيببة ال راميببة ببهتببيم (141)

علبى  فيهبا،المهند  فالق علي األمبين إلبى مصبر للتبدريب واالطبالل علبى أعمبال البري 
ورغببببت لاألشبببفالل العراقيبببة فبببي أن يلتحبببق المبببذكور  واحبببدة،أال تتجببباوز مبببدة بقالبببه سبببنة 

بمصلحة الري المصرية بلية دراسة نلام الري بمصر دراسبة وافيبة، واقترحبت أن يشبمل 
 جه التدريبي ما يلي:برنام

 المياهللا.دراسة المناوبات في توزيع  (1)
دراسببة قواعببد عببه  الميبباهللا وتنلببيم السببجالت الخاصببة بهببا فببي خبب ان أسببوان  (2)

 السفلى.وقناطر الدلتا في إحدى مناطق مصر 
 السفلى.الةيام بدراسة نلام المصارف في مصر  (3)
 الفيوم.الةيام بدراسة توزيع المياهللا بواسطة السدود في منطقة  (4)
الةيببام بدراسببة القواعببد والتشببتيالت المتهعببة فببي صببيانة التببرل والمنشببات بمببا  (5)

 فيها القناطر.
 االطالل على ما يلي: (6)
 الطبيعيات.مصلحة  .أ

 المساحة.مصلحة  .ب 
 .مصلحة التنليم في القاهرة . 
 .مصلحة الميناء في اإلستندرية . د 
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 م رعة بهتيم أو م ارل أخرى نموذجية. .ه
 .(143)للمذكور أثناء تدريهه  امفيد   وغير ذلك مما تراهللا مصلحة الري 

م اسببتفل مببدير الببري العببام العراقببي فرصببة وجببودهللا فببي 1947وفببي العببام التببالي 
مصر وحادل مسبئولي وزارة األشبفال العموميبة المصبرية بشبأن رغهبة مديريتبه إيفباد أحبد 
خريجي كلية الهندسة في بفداد إلبى مصبلحة الطبيعيبات التابعبة لبوزارة األشبفال للتبدريب 

 يلي:والتي هي كما  ،(Hydraulic Data)على أعمال جمع المدلوالت المالية 
أعمال قيا  تصرف األنهار والترل الكبيرة والتمرن علبى اسبتعمال األجهب ة   .1

 بذلك.المختصة 
 فيها.أعمال أخذ نماذ  من مياهللا لمعرفة كمية الترسهات التي  .2
 المالية.التدريب على أعمال الحسابات الخاصة بالمدلوالت  .3
 .(144)أية أعمال أخرى تراها مصلحة الطبيعيات عرورية للمتدرب  .4

وقد تقرر أن تكون مبدة التبدريب سبتة أشبهر، وقبد وقبع االختيبار علبى السبيد     
فيليب سليمان ليتلقى هذا التدريب، ولكن الذي حدل أن فترة التدريب قبد اسبتطالت لسبنة 

عمبببا تلقببباهللا  ا شبببامال  أن تضبببع تقريبببر   كاملببة، وفبببي نهايتهبببا أمتبببن لبببوزارة األشبببفال المصبببرية
خبببرات  خببالل هببذا العببام، فقالببت: إنببه تببدرب فعببال  فببي المببذكور مببن معلومببات ومهببارات و 

قسم التجارب ومعايرة مقباييس سبرعة التيبار وفبي قسبم اختهبارات طلمهبات البري والصبرف 
 .(145)بالقطر المصري ، كما مار  أعمال قسم األبحال المالية وأعمال الحساب 

وقببد اشببترب فعببال  فببي أعمببال معببايرة مقبباييس سببرعة التيببار بقنبباطر محمببد علببي، 
كما تدرب على قيا  كمية الطمي الراسب بحو  خ ان أسوان، وعلى قيبا  تصبرفات 
طلمهات الري والصرف وقيا  التصبرف وكميبة الطمبي بالنيبل والتبرل، وزار قنباطر إسبنا 

ب يبارات متكبررة لمعمبل األبحبال  اأيضب  م وشاهد األعمبال الجاريبة هنباب لتقويتهبا، كمبا قبا
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 .(146)المالية بقناطر محمد علي لمشاهدة ما يجري هناب من تجارب 
كما قام المذكور ب يبارات  متكبررة لمرصبد حلبوان الفلكبي وشباهد مبا ببه مبن  الت 

والسيما في تلك األقسبام التبي لهبا عالقبة بطبيعبة عملبه ثبم زار   ،وتمرن في أقسامه الفنية
جعافرة )قرب أسوان( للتمرن على قيا  التصرف وكميبة الطمبي فبي نهبر النيبل محطة ال

ا تمهيبببد   (147)فبببي تلبببك المحطبببة، كمبببا شببباهد تجبببارب تصبببرف طلمهبببات محطبببة البياعبببية 
ة تدريهه مثاال  المواةهبة وتتكد األشفال أن الرجل كان طوال مد   ،الستالمهما من المقاول

 .(148)اشترب فيها دقة وكفاءة ممتازة ، وقد أةهر في جميع األعمال التي التامة
د إلببببى مصبببببر أيضبببب   –م 1947 –م وفببببي نفبببببس العببببا السبببببيد طالب محمبببببد  اأ وفبببببه

المتخببر  مببن كليببة الهندسببة بجامعببة فببتاد األول والموةببف بببوزارة المواصببالت واألشببفال 
بمصبلحة الطبيعيبات وبباإلدارة   (149)العراقية للتدريب على جميع أعمال قلم الهيدرولوجيا  

العامببببة للخ انببببات وبقسببببم األبحببببال الماليببببة، كمببببا اطلببببع علببببى مختلببببف األعمببببال الفنيببببة 
 .(150)مساحة بمصلحة ال

م أرسبببلت السبببلطات العراقيبببة المهنبببد  أنبببور رشبببيد الحسبببيني 1948وفبببي عبببام 
شبببامال  لألعمبببال التبببي  اووعبببعت لبببه برنامجببب   مصبببر،لدراسبببة أعمبببال البببري والصبببرف فبببي 

 منها:ارتأت عرورة أن يطلع عليها المهند  المذكور والتي كان 
ودر  نلبببام ري  أسبببيو ،زيبببارة سبببد أسبببوان وقنببباطر نجبببع حمبببادي وقنببباطر  (1)

 أسابيع(.أربعة  )المدة: المستديم.الحيا  فيها وكذلك نلام الري 
زيببارة منطقببة ري المنصببورة، ودر  نلببام الببري فيهببا، وأعمببال الصببرف مببع  (2)

وأعمبال اسبتطالل األراعبي فبي  للصبرف،محطات القوى الكهربالية المنشأة 
  .أسابيع(ثالثة  )المدة: المنطقة.تلك 

 (.بضعة أيام المدة:زيارة منطقة الفيوم ودر  نلام الري والصرف فيها ) (3)
ومصبببببلحة  الهيبببببدروليتي،والمختببببببر  الخيريبببببة،زيبببببارة القنببببباطر  القببببباهرة:فبببببي  (4)



 علي  حسن محمد أشرف.  د           (م 1956 – 1929) للعراق المصري  الفني الدعم مجاالت   
                          

- 1343 - 

 المسبببببباحة،ومصببببببلحة  الهندسببببببة،وكليببببببة  الطبيعيببببببات،ومصببببببلحة  التنلببببببيم،
  .ثالثة(أسبوعان أو  )المدة: ال رامية.ومعر  الجمعيات 

  .أيام(بضعة  )المدة: إدفينا.وأعمال سد  اإلستندرية،زيارة ميناء  (5)
 .(151)ومان أو ثالثة( زيارة قناة السويس.  )المدة: ي (6)

وقبببد أعطبببت وزارة األشبببفال المصبببرية التعليمبببات الالزمبببة لفبببرول البببوزارة لتسبببهيل 
، كمبببا تعهبببدت قنببباة السبببويس بتقبببديم كافبببة التسبببهيالت (152)مأموريبببة المهنبببد  المبببذكور 

 .(153)الالزمة عند زيارة منشات الشركة في منطقة القناة 
م( حضرت إلى مصبر بعثبة فنيبة عراقيبة متكاملبة تابعبة 1948وفي نفس العام )

حيث كلف ثالثة من أعضالها بدراسة أعمال البري   ،لوزارة األشفال والمواصالت العراقية
ي الكبببرى بالوجببه الهحببري، وقببد ألحببق هببتالء بقسببم المشبباريع المدنيببة، ثببم ومشببروعات الببر 

بقلببم الرسببم فببي متتببب التفتببيش العببام لمشببروعات الوجببه الهحببري ثببم بتفتببيش مشببروعات 
حيث تم اطالعهم على مخططات مشروعات   ،شرق الدلتا، ثم تفتيش وس  وغرب الدلتا

 .(154)الري الكبرى، وتدريبهم في قلم الرسم، ثم تدريبهم على أعمال التنفيذ في الحقل 
علبببى أنبببه يفهبببم مبببن ببببرامج التبببدريب التبببي اقترحتهبببا وزارة األشبببفال العراقيبببة ومبببا 

زارة أن تلببك البببو  – اعلببى النحبببو الببذي أوردنبباهللا لببك سببلف   –تضببمنته مببن تفصببيالت دقيقببة 
كانبببت علبببى علبببم تبببام ببببدقالق نلبببام البببري والصبببرف فبببي مصبببر، وبتقسبببيمات المنببباطق 
ال رامية فيها، وأنها كانت عازمة على تحقيبق أقصبى قبدر  ممتبن مبن االسبتفادة مبن هبذا 
النلام مستفلة أوجه الشهه القويبة ببين نلبم البري والصبرف فبي كبال البلبدين، ومبن خبالل 

ام الري المصري، ومحاكاة بعبا مشبروعات البري استلهام بعا الخطو  العريضة لنل
الكببببرى فبببي مصبببر مثبببل القنببباطر والسبببدود والخ انبببات ومحطبببات توليبببد القبببوى الكهرباليبببة 

 ،اهببا فببي العببراق متببى كببان ذلببك ممتنبب  المقامببة عليهببا، ومحاولببة إقامببة مشببروعات مماثلببة ل
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التبي قبدمت  المهمبة ومن ثم يمتن التأكيبد ببأن مجبال البري والصبرف كبان مبن المجباالت 
 للعراق. اا قوي  ا فني  فيها مصر دعم  

 في مجال العمارة: (9)
وهببي  ،وفببي هببذا المجببال كانببت تحببول دون تعبباون الببدولتين الوثيببق عةهببة كببتود 

ا والببذي جعببل مصببر ذاتهببا تعبباني نقصبب   ،ذلببك العجبب  الكبيببر فببي المهندسببين المعمبباريين
فببببي هببببذا التخصببببص، وإذا كببببان العببببراق قببببد حصببببل علببببى بفيتببببه عنببببدما طلببببب  اواعببببح  

، فببنن األمببر قببد (155)مهندسببين معمبباريين اثنببين يمتلكببان خبببرة عمليببة فببي مجببال عملهمببا 
اختلف عنبدما عباد بعبد عبدة سبنوات وطلبب نبدب أحبد المهندسبين المصبريين المختصبين 
فبببي بنببباء المسببباجد العصبببرية لتشبببييد بعبببا المسببباجد فبببي بفبببداد، فقبببد سبببلكت الخارجيبببة 
المصببرية كبببل سببببيل متاحبببة مبببن أجبببل إجاببببة رغهبببة الحتومبببة العراقيبببة، فكتببببت إلبببى وزارة 

لبببى تحقيبببق هبببذا المطلبببب، فبببردت األوقببباف ببببأن كثيبببرين مبببن للعمبببل ع –أوال   –األوقببباف 
تعبباني أزمببة واعببحة فببي هببذهللا المهندسببين المعمببارين لببديها قببد تركببوا خببدمتها وأصببهحت 

وأشببارت علببى الخارجيببة بببأن تخاطببب مصببلحة المهبباني التابعببة لببوزارة األشببفال،  ،الناحيببة
اروق األول في هبذا الصبدد، وإدارة البلديات التابعة لوزارة الصحة، وجامعة فتاد األول وف

كمببا وعببدت بأنهببا سببتعمل مببن جانبهببا علببى االتصببال بمببن تركببوا خببدمتها مببن المهندسببين 
 .(156)الستشراف رأيهم 

متكبدة كتبت الخارجية لوزارة األشفال والصحة والمعبارف عمبال  ببرأي لاألوقبافل 
لمركب  مصبر،  االشبةيقين، وحفلب  خبوة ببين البلبدين لبرواب  األ  اعلى أنه ممبا يهمهبا لتوثيقب  

تحقيبببق رغهبببة الحتومبببة العراقيبببة ولكبببن األشبببفال أببببدت اعتبببذارها لعبببدم وجبببود مبببن يمتبببن 
االستفناء عنه من مهندسيها للةيبام بهبذهللا المهمبة ، كمبا أعلنبت وزارة الصبحة أسبفها لعبدم 

 .(157)إمتان إجابة هذهللا الرغهة لشدة حاجة البلديات التابعة لها للمهندسين 
الخارجيبببة االتصبببال مبببرة أخبببرى ببببوزارة األوقببباف ل فبببادة بمبببا أسبببفر عنبببه  أعبببادت 
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مببع رجالهببا بببذل مجهببود أكبببر للعثببور علببى  المهندسببين،اتصببالها بمببن تببرب خببدمتها مببن 
مهنبد  يقبوم ببأداء هببذهللا المهمبة، وأجاببت األخيببرة بأنبه كبان بودهببا تلبيبة هبذا الطلببب، إال 

معمبببباري واحببببد غيببببر كبببباف  للةيببببام ال يوجببببد بهببببا سببببوى مهنببببد    –وبتببببل أسببببف  -إنببببه 
كل ذلك والمفوعية العراقيبة تخبابر الخارجيبة المبرة تلبو المبرة وتناشبدها اعتهبار   بأعمالها.

 .(158)هذهللا المسالة من المسالل العاجلة ، وتبدي مسيس الحاجة إلى المهند  المطلوب 
مبا ى القببول، كلم تيأ  الخارجية، فخاطبت األشبفال للمبرة الثالثبة مبع الحبث علب

رت األشبببفال علبببى ببببهعا كهبببار مبببوةفي وزارة األوقببباف، فأصببب ااتصبببل وكيلهبببا شخصبببي  
ولكنهبا تطوعبت بالكتاببة إلبى لجنبة الهندسبة المعماريبة بنقاببة المهببن  ،موقفهبا مبن البرفا 

الهندسية لعلها تقتري حال  إلجابة طلب الحتومة العراقية في هذا الشأن مذكرة إياهبا بأنبه 
من المهم ل مداومة التعاون مع الحتومة العراقية الشةيقة، وبذل المساعدات الممتنبة لهبا 

 .(159)في هذهللا المناسهاتل 
نمبببا المخاطهبببات ببببين المصبببال  الحتوميبببة تتبببرى مبببن أجبببل إيجببباد حبببل  لهبببذهللا وبي

المشبببببتلة وإرعببببباء الحتومبببببة العراقيبببببة، إذا ببببببالحلول تتبببببوالى مبببببن جامعبببببة فببببباروق األول 
باإلسببتندرية، فقببد وافببق أحببد أسبباتذة الهندسببة المعماريببة بتليببة الهندسببة التابعببة لهببا علببى 

سببرت الجامعببة عببن المببدة التببي ستسببتفرقها الةيببام باألعمببال المطلوبببة ولكببن عنببدما استف
المهمببة المطلببوب ندبببه مببن أجلهببا فببي بفببداد، أجيبببت بأنهببا قببد تسببتفرق سببنيتين، وهببو مببا 
أدى إلبببى رفبببا جامعبببة فببباروق األول لهبببذا النبببدب متعللبببة بعبببدم إمتانيبببة اسبببتفناء قسبببم 

منهبببا  وعنبببدما اسبببتعلمت  ،(160)العمببارة بالكليبببة عبببن خبببدمات األسبببتاذ هبببذهللا المبببدة الطويلبببة 
الخارجيببة عببن الطريقببة التببي يمتببن بهببا التوفيببق بببين تحقيببق رغهببة الحتومببة العراقيببة فببي 
التعاون مع األستاذ المذكور وبين ممانعة الجامعة في التخلبي عنبه لفتبرة طويلبة، أجاببت 

أن يقوم المذكور بوعع  –من أجل تحقيق رغهة الحتومة العراقية   –الجامعة بأنها ترى  
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مال الالزمة ومراجعتهبا باإلسبتندرية، وإن اسبتدعى األمبر السبفر يتبون التصميمات واألع
ذلك لفترات قصيرة لهضبعة أيبام  لمبرة أو مبرتين، لمعاينبة المواقبع علبى الطبيعبة، ومناقشبة 

 .(161)البرامج ، واإلشراف العام 
أعنببي أسببا  النببدب لمببدة قصببيرة لمعاينببة المواقببع وعمببل  –وعلببى هببذا األسببا  

دالية الالزمة ، وموافقة ذوي الشأن عليها، ثم السفر على فترات مختلفة المشروعات االبت
تلقببت الجامعببة موافقببة أخببرى علببى قبببول هببذهللا المهمببة مببن أسببتاذ   –لمراقهببة تنفيببذ اإلنشبباء 
، وبذلك أمتن حل هذهللا المعضلة، وأمتن التوفيق بين حاجة (162) خر بتلية الهندسة بها 
 العراقية.الجامعة ورغهة الحتومة 

ومبع ذلببك ، فبنن هببذا البذي حببدل لبم يمنببع الحتومبة العراقيببة مبن أن تعبباود الكببرة 
فتطلببب مهندسببين معمبباريين مشببترطة علببيهم عببدم الةيببام بأشببفال هندسببية خاصببة، وعببدم 

 .(163)الدخول بتعهدات حتومية أو أهلية مدة عقودهم 
 ،ة وأهميتهبا األثريبةولكن عندما تعلبق األمبر بصبيانة أمباكن لهبا اعتهاراتهبا الدينيب

فبببنن الحتومبببة المصبببرية لبببم تتبببوان فبببي تبببوفير المهندسبببين واألخصببباليين الالزمبببين لهبببذهللا 
المهمببة، فقببد طلببب العببراق انتببداب مهنببد   معمبباري ذي خبببرة فببي اآلثببار العربيببة بفببر  
فحبببص أبنيبببة العتهبببات المقدسبببة فبببي العبببراق، وعلبببى األخبببص األجببب اء المعرعبببة لخطبببر 

 .(164)التداعي والسقو  
فقبببد وافقبببت وزارة  ،ألهميبببة هبببذهللا األبنيبببة مبببن البببوجهتين الدينيبببة والسياسبببية اونلبببر  

ندسببي اإلدارة المعببارف علببى الفببور علببى نببدب وكيببل إدارة حفببظ اآلثببار العربيببة وأحببد مه
كما اختارت األشفال اثنين من أمهر مهندسبيها لمعاينبة الخلبل البذي   ،للةيام بهذهللا المهمة

وقببع بةهببة مسببجد كببربالء، وتقببديم تقريببر  مفصببل  عمببا يجببب فعلببه إلصببالي هببذا الخلببل، 
، وقبببد أنجببب  هبببتالء مهمبببتهم بنجببباي، ووعبببعوا (165)ووعبببع مقايسبببة بالتكببباليف الالزمبببة 

ي هذهللا األماكن األثرية والتاريخية تقارير وافية عما يجب الةيام به من أعمال اإلصالي ف
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 .(166)من أجل المحافلة عليها، ووقايتها من السقو  واالنهيار 
حتببى ولببو  للتحببديث،وهتببذا كانببت مصببر حريصببة علببى تلبيببة متطلهببات العببراق 

 –بطريقببة مببا  –وذلببك مببن خببالل التوفيببق  الشببديدة،كببان ذلببك فببي مجبباالت تتسببم بالنببدرة 
 حديثة.بين حاجات البلدين وتطلعهما إلى بناء دولة على أسس  

 والمختبرات:في مجال الطب  (10)
علبى  اا، ولم يتن ذلك مقصبور  عراق على األطهاء المصريين موسع  كان اعتماد ال

تخصبص دون غيبرهللا، كمبا أن نبدب األطهباء المصببريين لبم تكبن تخبتص ببه وزارة الصببحة 
علبى الصبحة  اذلك جهبات أخبرى مثبل المعبارف حفاةب  العراقية فق  ، بل استعانت بهم كب

فبي الفتبرة التبي ندرسبها  –وأول مبا طلهبه العبراق ،  ة للتالميذ في المدار  العراقيةالمدرسي
ثالثة أطهاء لهم إلمبام  بالجراحبة للعمبل بمديريبة الصبحة العراقيبة   –

، تلتهبا مجموعبة (167)
أخبببببرى مبببببن األطهببببباء المختصبببببين فبببببي فبببببرول الجراحبببببة واألمبببببرا  النسبببببالية واألطفبببببال 

فتيشببية خارجهببا السببتخدامهم فببي المتسسببات الصببحية بهفببداد، علببى أن يقومببوا  بجببوالت  ت
ثبم خاطبب العببراق المسبئولين المصببريين بشبأن حاجببة مديريبة الصببحة العامبة لديببه  ،(168)

إلى أخصالي قدير  خبيبر  بمبر  المالريبا بصبورة عاجلبة علبى أن يتبون اسبتخدامه لمبدة 
كمبببا طلببببت وزارة المعبببارف العراقيبببة سبببتة أطهببباء مبببن أجبببل  (169)سبببنتين قبببابلتين للتجديبببد 

 .(170)ا العناية بتالميذه
وقببد أسببهم بعببا األطهبباء المصببريين بجهببود كبيببرة فببي مجببال االرتقبباء بالصببحة 

ومما استوجب ثناء الحتومة العراقيبة  ،العامة في العراق، خالل الفترة التي قضوها هناب
على أعمال بعضهم مثل الدكتور أحمبد حلمبي طبيبب العيبون المعبار إلبى وزارة المعبارف 

لببم المجهببود الطيببب الببذي بذلببه أثنبباء عملببه لبعه  العراقيببة، والببذي أشببادت السببلطات هنبباب
صبببلحة ممبببا اسبببتحق عليبببه ثنببباء وشبببتر وزارة المعبببارف ومستشبببفى الرمبببد بهفبببداد التبببابع لم
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 .(171)الصحة العراقية ل 
ستندر رومان الطبيب إلعراق لفترات مطولة مثل الدكتور كما خدم بعضهم في ا

لببدى صببحة وزارة المعببارف  القنبباة ببببور سببعيد والببذي عمببل طبيهبب  بمتتببب صببحة محافلببة ا
م ثم عاد إلبى مصبر، ولكبن 1941م إلى عام1936بالعراق لمدة خمس سنوات من عام 

عراقية أخبذت تطلبب إلحباي إعبادة انتداببه إليهبا، وتجعبل هبذا مبن األمبور وزارة المعارف ال
العاجلبة التببي يجببب علبى المفوعببية الملكيببة العراقيبة بمصببر أن تعمببل علبى تحةيقهببا فببي 

 .(172)أقرب وقت  
أما في مجال المختبرات فقد عمل فنيون مصريون في المختبرات الطبية التابعة 

، كمبببا حصبببل عراقيبببون علببببى إجبببازات فبببي أعمببببال (173)للكليبببة الطبيبببة الملكيبببة العراقيببببة 
 .(174)المختبرات الطبية من كلية طب القصر العيني 

كما زار أطهاء عراقيون مصر بهبدف الحصبول علبى خببرة أوسبع، والوقبف علبى 
المسبببتجدات العلميبببة والطبيبببة فبببي مجبببال عملهبببم، كمبببا فعبببل البببدكتور فبببالق ذاكبببر مبببدير 

والببذي حضبر إلببى  –وطبيبب العيببون المتخصبص  –الشبئون الطبيبة فببي الجبيش العراقببي 
مصببر فببي مهمببة رسببمية، وطلببب االطببالل علببى سببير العمببل فببي أرقببى مستشببفيات الرمببد 
فببببي مصببببر، وأبببببدى رغبتببببه فببببي العمببببل بهببببذا المستشببببفى بضببببعة أشببببهر، وقببببد اسببببتجابت 
السلطات المصرية لهذهللا الرغهة، وألحقته بمستشفى الرمد برو  الفر  ليقضي فيه الفتبرة 

 .(175)ي يريد الت
 الخبرة:في مجال العمالة الماهرة والتدريب والمران وإكساب  (11)

في هذا المجال، فقد أمدته مصر بطالفبة مبن  ابدا الدعم المصري للعراق واعح  
العمبال المهببرة فبي مختلببف المجباالت، ولببب ت احتياجاتبه مببن األيبدي العاملببة الخبيبرة التببي 

فببي مجببال  اة ماسببة إليهببا، وقببد بببدا ذلببك واعببح  كببان االقتصبباد العراقببي الناشبب  فببي حاجبب
خبيببرين ب راعببة  العمالببة ال راميببة، فقببد أعلببن العببراق عببن حاجتببه إلببى فالحببين مصببريين
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، ولمببا كانببت وزارة ال راعببة المصببرية بطبيعببة عملهببا وثيقببة الصببلة بالشببئون (176)القطببن 
ال راميبة وببالفالحين إمبا عبن طريبق المب ارل األهليبة أو المب ارل الحتوميبة، ممبا يتبي  لهببا 
حسن اختيار مثل هتالء الفالحين فقد عهد إليها بتولي هذا األمر، وقد نشبر خببر حاجبة 

اق لمببب ارعين مصبببريين فبببي الصبببحف السبببيارة فبببي ذلبببك الوقبببت، وقبببد اسبببتجاب لبببذلك العبببر 
 .(177)طالفة من الم ارعين من مديرية قنا 

ولم تقتصبر الحاجبة للعمبال الب راعيين المصبريين المهبرة علبى الجانبب الحتبومي 
فقببب ؛ ببببل امتبببدت تلبببك الحاجبببة إلبببى المببب ارل الخاصبببة، فقبببد طلبببب شبببي  قهالبببل بنبببي تمبببيم 
مسببباعدة السبببلطات المصبببرية فبببي اسبببتخدام عبببدد  مبببن العمبببال الببب راعيين المصبببريين مبببن 

 رعته الخاصة، وأكد نيته زيارة مصر أصحاب الخبرة باألعمال ال رامية لالشتفال في م
فبببي القريبببب العاجبببل لهبببذا الفبببر ، وتعهبببدت لبببه مصبببلحة العمبببل المصبببرية بتقبببديم كافبببة 
 –المسبباعدات الممتنببة لتسببهيل مهمتببه ، وقببد أبببدى عببدد مببن العمببال البب راعيين رغبببتهم 

 .(178)في السفر إلى العراق للعمل بال راعة هناب  –بالفعل 
ا، ا وتببأثير  ا وعمقب  العبون المصبري للعبراق أكثبر وعبوح   الصبناعة كبانوفبي مجبال 

صبببناعة الفببب ل والنسبببيج، وهبببي تلبببك الصبببناعات التبببي  مسبببواء فبببي صبببناعة اإلسبببمنت أ
عرفتهببا مصببر منببذ فتببرة بعيببدة، وراكمببت فيهببا خبببرة كثيببرة متنتهببا مببن تقببديم الببدعم فيهببا 

وقبد كبان الهبدف مبن هبذا البدعم للدول التي كانت ال ت ال حديثة عهبد  بتلبك الصبناعات، 
هو تدريب العمالة العراقية حديثة الخبرة على هذا النول مبن الصبناعات وإكسبابها المبران 

حتببى تببتمتن الصببناعة العراقيببة  ؛والخبببرة الالزمببة للتعامببل مببع الميتنببة الصببنامية الحديثببة
لمصبببانع الناشببئة مببن تثبيبببت أقببدامها فبببي هببذهللا المجببباالت، وسببواء أتبببم هببذا التبببدريب فببي ا

المصرية أم في المصانع العراقية فنن النتيجة واحدة، وهي نقل الخبرة المصرية فبي هبذهللا 
 المجاالت إلى العمالة العراقية التي كانت ال ت ال حديثة عهد  بالصناعات المتطورة .
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ففببببي صببببناعة الفبببب ل والنسببببيج طلبببببت شببببركة النسببببيج العراقيببببة عمبببباال  مصببببريين 
وحينمبا  الصبناعة،القطبن فبي الكاةميبة بهفبداد علبى هبذهللا  لتدريب عمالها في معمل غ ل

تحديببد هببذهللا  سببئلت الشببركة عببن شببرو  انتببداب هببتالء العمببال أجابببت بأنببه مببن الصببعب 
ولكبببن  المنتببدبين،قبببل معرفببة مببدى مهبببارة وكفبباءة العمببال  اا ونهاليببب  ا دقيقبب  الشببرو  تحديببد  
 اآلتية:أن تقبل بالشرو   –بصورة عامة  –يمتن الشركة 

يتبببون اسبببتعارة العمبببال المطلبببوبين مبببن مصبببانعهم بمصبببر لمبببدة تقبببارب السبببتة  (1)
 أشهر.

 .شهري ا اا عراقي  يمن  كل عامل  عشرين دينار   (2)
علبببى حسببباب  -بالدرجبببة الثالثبببة  –يسبببافر كبببل عامبببل مبببن مصبببر إلبببى العبببراق  (3)

 العراقية.شركة النسيج 
 العمل.تضمن له الشركة مصروفات انتقاله من وإلى  (4)

لعمببل المصببرية نصببحت الشببركة بضببرورة إعببادة النلببر فببي تلببك ولكببن مصببلحة ا
الشرو  وتعديلها على نحو  يشجع العمال المصريين على قبول فكرة السبفر إلبى العبراق، 
فعببادت الشببركة إلببى التأكيببد علببى أنهببا تعلببق أهميببة كبببرى علببى سببيرة المرشببحين وحسببن 

ومتببى  األول،وأن هببذا هببو مببا يهمهببا فببي المقببام  الفنيببة،باإلعببافة إلببى قببدراتهم  سببلوكهم،
تحقق لها توفر هذهللا الشرو  في المرشحين فننها على استعداد  لتعبديل شبرو  االسبتخدام 

 للمهادئ اآلتية: اترغيها  لهتالء العمال وذلك وفق  
 يستخدم أولئك العمال لفر  تدريب العمال العراقيين لمدة ستة أشهر كاملة  .1
 األصلية.بطريق اإلعارة من مصانعهم يعتبرون مستخدمين  .2
 .عراقي ا اشهريا  قدرهللا خمسة وثالثون دينار  تدفع الشركة لكل منهم راتها   .3
تصرف لهبم تبذاكر بالدرجبة الثانيبة مبن القباهرة إلبى بفبداد وكبذلك فبي العبودة بعبد  .4

 عقودهم.انتهاء 
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 لهم.تتعهد الشركة بتوفير مستن ماللم   .5
 العمل.تدفع لهم مصروفات انتقالهم من وإلى  .6
 .مجان اتهي  لهم الشركة المعالجة الطبية  .7

المبببدأ، ثببم أعببافت يببث قبلببت السببلطات المصببرية شببرو  الشببركة العراقيببة مببن ح
 جديدة رأتها الزمة في حق العمال وهي: اإليها شروط  

أال ت يببد سبباعات عملهببم علببى تسببع سبباعات فببي اليببوم الواحببد، وإذا أريببد تكلببيفهم  (1)
عنهبا باعتهبار األجبر العبادي  اا خاصب  ساعات  إعافية وجبب مبنحهم أجبر  بالعمل ل
ال ي يببببد العمببببل علببببى أ ،إليببببه خمسببببة وعشببببرين فببببي المالببببة علببببى األقببببل امضبببباف  

 اليوم.اإلعافي عن ساعتين في 
 عنه.كامال  للراحة في األسبول ال يخصم أجرهم  ايجب إعطايهم يوم   (2)
لقببببانون العمببببل  اه عومببببل طهقبببب  إذا وقعببببت للعامببببل إصببببابة أثنبببباء العمببببل أو بسبببببه (3)

 المصري.
مبن المبال يتفبي لسبداد نفقبات  اى وزارة الشبئون االجتماميبة مبلفب  تودل الشركة لد  (4)

إليهببا أجببر نصببف شببهر  اى محببل إقامتببه المعتبباد بمصببر مضبباف  عببودة العامببل إلبب
 .(179)بصفة متافأة عند نهاية مدة خدمته 

وعنبببدما تبببم االتفببباق علبببى شبببرو  االسبببتخدام ببببين السبببلطات المصبببرية والشبببركة 
 العراقية لم يعد هناب ما يمنع سفر العمال المطلوبين إلى العراق. 

منهببا طلبببت شببركة اإلسببمنت العراقيببة أربعببة عشببر  اوبمثببل هببذهللا الشببرو  أو قريهبب  
هبببدة ببببدفع كافبببة مبببن األخصببباليين المصبببريين فبببي الخرسبببانة المسبببلحة للعمبببل لبببديها، متع

 .(180)مصروفات سفرهم وعودتهم على النحو الذي اتفق عليه مع شركة النسيج العراقية 
ثم بدا للسلطات العراقية أن إرسال عمال  عراقيين للتدريب واإلعاشة في مصانع 
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فيمبا يتعلبق  اخصوصب   ،لدة بالنسهة لهتالء العمالالف ل والنسيج المصرية سيتون أكثر فا
بطريقة تعاملهم مع اآلالت الحديثة الموجودة في هذهللا المصانع، فأعلنبت عبن نيتهبا إيفباد 
أربعبة عشبر عبامال  مبن عمبال شبركة الفب ل والنسبيج العراقيبة، وكبذلك أربعبة مبن خريجببي 
المدرسة الصنامية بهفبداد للتبدريب علبى  الت النسبيج فبي مصبنعي النسبيج بتفبر البدوار 

ى، ولكببببن هببببذهللا الرغهببببة العراقيببببة اصببببطدمت بببببرفا شببببركة مصببببر للفبببب ل والمحلببببة الكبببببر 
والنسيج السماي بتدريب العمال العراقيين في مصانعها في الوقت الحبالي لوذلبك بالنسبهة 
لللروف الصبنامية الحاعبرةل ونصبحت الشبركة السبلطات العراقيبة أن تعبود إلبى سبيرتها 

كمبا أكبدت لهبا وزارة الشبئون  ،راقال  مصبريين لتبدريب عملهبا ببالعاألولى فبي انتبداب عمب
االجتماميبة أنهبا لبن تمبانع فبي نبدب العمبال المصبريين إلبى العبراق كلمبا رغببت فبي ذلبك 

 .(181)الشركات العراقية 
على أن ذلك البرفا مبن قببل شبركة مصبر للفب ل والنسبيج وعبدم قبولهبا تبدريب العمبال  

، ولببم يتببن سياسببة عامببة العببراقيين فببي مصببانعها إنمببا يعببود إلببى ةببروف  خاصببة بالشببركة
علببى تقببديم كببل عببون   –كمببا رأينببا  –للحتومببة التببي بببدت حريصببة فببي أكثببر مببن مناسببهة 

ممتن  للدول العربية أمال  منها في دعم العالقات بينهبا وببين تلبك البدول ، فعنبدما رغببت 
شركة الدباغة العراقية في إيفاد عدد  من موةفيها من خريجبي كليبة الصبيدلة إلبى مصبر 

، أسبببرعت وزارة التجبببارة والصبببناعة المصبببرية إلبببى دريب فبببي معامبببل الجلبببود والدباغبببةلتبببل
عبببر  األمبببر علبببى المصبببانع المحليبببة، وتمتنبببت مبببن إقنبببال إحبببدى الشبببركات المصبببرية 

تي ينهفي أن يتم بقبول تدريبهم في مصانعها، بل قدمت الوزارة مقترحاتها عن الطريقة ال
مصببلحة الصببناعة عببن المببدة التببي تراهببا كافيببة لتببدريب ئلت ، وحينمببا سبب  بهببا هببذا التببدريب 

هتالء أجابت بأن ذلبك يتوقبف علبى مبا لبدى المتبدربين مبن معلومبات أوليبة عبن صبناعة 
واقترحببت بأنببه إذا لببم يتببن لببدى  ،الدباغببة، وعببن نببول الجلببود التببي ينببوون التعامببل معهببا
التحبباقهم بمعهببد فببنن مببن األليببق  ،هببتالء المببوةفين أيببة معلومببات عببن صببناعة الدباغببة
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 على بعا المعلومات األولية الضرورية، ومبن ثبم   ارب التابع لها أوال  حتى يحصلواالتج
يمتن بعد ذلك تدريبهم في أحبد المصبانع المصبرية، وفبي تلبك الحالبة تتوقبف المبدة علبى 

 .(182)مدى استعداد المتدرب وتقبله 
في مجبال العمالبة المباهرة، وفبي مجبال  اا واعح  وهتذا قدمت مصر للعراق دعم  

 التدريب والتمرين وإكساب الخبرة للعمال العراقيين في ميادين االقتصاد المختلفة.
 في مجال الهندسة والميكانيكا: (12)

ولبيس أدل علبى ذلبك  والميتانيتبا،أفاد العراق فالدة كبيرة من مصر في الهندسة 
مببن خطابببات الشببتر والثنبباء التببي كانببت تنهببال علببى الخارجيببة المصببرية مشببيدة بنشببا  

وحسبببن أدالهبببم ألعمبببالهم  العبببراق،المهندسببين والميتبببانيتيين المصبببريين البببذين عملبببوا  فبببي 
فهبببا هبببي وزارة المواصبببالت واالشبببفال العراقيبببة تعبببرب  العمبببل،وإخالصبببهم وتفبببانيهم فبببي 

ة المختصببة عببن شببترها علببى الخببدمات التببي أداهببا المهندسببان محمببود للجهببات المصببري
مراد ومصطفى الكريمي لحيث كانت خدماتهما مقرونة باإلخال  والن اهة مدة عملهما، 

إنهباء وقد كانبت رغهبة المهندسبين  (183)وهي تأسف على حرمانها من خدماتهما النافعةل 
ثم ها هبي وزارة الخارجيبة العراقيبة تبلب  الخارجيبة المصبرية   ،انتدابهما والعودة إلى مصر

شترها العميق للخدمات الجليلة التي قام بها المهند  الميتانيتي عبد السالم حسن مبدة 
خدمته بالعراق، وترجوها اتخاذ ما يل م الستقدام مهنبد   فبي مسبتواهللا ليحبل محلبه بعبد أن 

 .(184)أبدى رغبته في إنهاء إعارته للعراق 
ولبم تحب  فئبة مبن الفئبات المصبرية التبي عملبت فبي العبراق بمثبل مبا حليبت ببه 
طالفة المهندسين من ثناء وشتر السلطات العراقية رغم إخال  الجميع في عمله هناب 

هببببتالء  كمببببا تشببببهد بببببذلك السببببلطات العراقيببببة ذاتهببببا، ولكببببن يبببببدو أن األثببببر الببببذي خلفببببه
هبة الحتومبة العراقيبة فبي الحصبول علبى ، ولبذلك اشبتدت رغاالمهندسون هناب كان عميقب  
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خبببدمات المهندسبببين المصبببريين، حيبببث كانبببت تسبببتحث الحتومبببة المصبببرية علبببى إنهببباء 
، كما كانبت مبدة عملهبم (185)إجراءات االنتداب بسرعة، وتعتبر ذلك من األمور العاجلة 

فببي العببراق تطببول لسببنوات عديببدة، وال يقطعهببا إال رغهببة المهندسببين المعببارين فببي إنهبباء 
 .(186)انتدابهم والعودة مرة أخرى بعد أن طالت غربتهم، وغلبهم الحنين إلى أوطانهم 

 في المجال العسكري: (13)
لببم يتببن التعبباون العسببتري بببين الببدولتين فببي مثببل قوتببه فببي المجبباالت المدنيببة، 

للسببيطرة اإلنجلي يببة رغببم  - افعليبب   -إلببى كببون الببدولتين تخضببعان وربمببا كببان مببرد ذلببك 
حصببولهما علببى االسبببتقالل مببن الناحيببة الرسبببمية، ومببع ذلبببك فقببد تببم رصبببد عببدة أشبببتال 

يببام أربعببة عببها  عببراقيين بصببحهة عبباب  للتعبباون العسببتري بببين البلببدين، ومببن ذلببك: ق
بريطببباني ب يبببارة مصبببر فبببي بعثبببة رسبببمية لدراسبببة مهمبببات الوحبببدة الميتانيتيبببة فبببي مصبببر 

، وكببذلك تلقببى بعثببة عراقيببة تببدريبها فببي الموسببيقى العسببترية فببي القبباهرة لمببدة ثالثببة (187)
، واشبببتراب أربعبببة مبببن عبببها  الصبببف (188)أشبببهر ثبببم تمديبببدها إلبببى فتبببرة أخبببرى مماثلبببة 

 .(189)العراقيين في دورات عسترية ينلمها الجيش المصري 
م لتوثيببق 1944كمببا قببام بعببا عببها  الجببيش العراقببي ب يببارة إلببى القبباهرة عببام 

الببرواب  بببين الجيشببين المصببري والعراقببي بنبباء علببى دعببوة مببن الجانببب  المصببري ، وقببد 
بحفبباوة  احوب  ي ومنشبباته، وكببان اسببتةهاله مصببتفقببد الوفببد العراقببي وحببدات الجببيش المصببر 

بالفببة ممببا كببان لببه أحسببن األثببر فببي توثيببق رواببب  األلفببة بببين عببها  الجيشببين، وأعلنببت 
وزارة البدفال البوطني المصبرية ع مهبا علبى الةيبام بتبل مبا مبن شبأنه زيبادة شبعور المبودة 

 .(190)واإلخاء بين الضها  المصريين وإخوانهم العراقيين 
الجبيش العراقبي مبن العمالبة  كذلك لم تقصر السلطات المصرية فبي تلبيبة حاجبة

بمشببروعات المبباء والكهرببباء  اخبيببر   اا ميتانيتيبب  ة، فقببد طلببب الجببيش العراقببي مهندسبب  المدينبب
لتلبية حاجات الجيش العراقي، وقد اشتر  فيه أن يمتلك خبرة عمليبة فبي هبذا المجبال ال 
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نبة التبي تقل عن خمس سنوات، وان يتمتن من تنليم مشباريع المباء والكهربباء فبي األمت
يحتاجهبببببا الجبببببيش بصبببببورة صبببببحيحة، وأن يببببببرل فبببببي مراقهبببببة جميبببببع األجهببببب ة المرتهطبببببة 

 .(191)، وأن ينج  من صيانتها بصورة دقيقة ومتقنة لمذكورةبالمشاريع ا
لببه الخبببرة العمليببة الكافيببة ، والمببتهالت الالزمببة  اثببم عبباد الجببيش وطلببب مهندسبب  

للةيبببام بأمهبببباء إدارة محطببببة كهرباليببببة، علببببى أن يتبببون قببببد سبببببق لببببه إدارة محطببببة كبيببببرة 
لمالحبظ العراقبي البذي للكهرباء لمدة ال تقل عبن ثبالل سبنوات، وأن يوافبق علبى تبدريب ا

لسلطات المصبرية سبوى ، وفي كل األحوال لم يتن أمام ا(192)له في عمله    اسيتون تابع  
 على العالقات الودية بين البلدين. اذهللا المطالب كلما أمتنها ذلك حرص  تلبية ه

 في مجاالت أخرى: (14)
كما كانت هناب  فاق أخرى للتعاون بين البلدين قدمت فيهبا السبلطات المصبرية 

 كل عون  فني ممتن للحتومة العراقية، ومن ذلك:
السببببلطات العراقيببببة ثالثببببة مببببن مببببوةفي مصببببلحة فببببي مجببببال الجمببببارب أوفببببدت 

الجمبببارب العراقيبببة للتبببدريب فبببي المتسسبببات الجمركيبببة المصبببرية لمبببدة سبببتة أشبببهر علبببى 
 األعمال اآلتية:

 بدراسة:يقوم الموةف األول 
لفببر  ترسببيمها  ؛أبحببال الترسببيم والتصببدير وكيفيببة تحديببد أسببعار الهضببالع (1)

 والعراق.في كل من مصر  والمقارنة بين األنلمة المتهعة بهذا الشأن
مبببع التعليمبببات والبيانبببات واألنلمبببة الصبببادرة عنبببه،  (193)دراسبببة لالتران يبببتل  (2)

والمقارنبببة ببببين مبببا هبببو صبببادر منهبببا فبببي مصبببر والعبببراق، واالهتمبببام بصبببورة 
 في قانون الجمارب المصرية.( 194)خاصة بهحث )الدروباب( 

 الجمركيببة،يقببوم هببذا الموةببف بدراسببة قببانون الجمببارب المصببري أو التعريفببة  (3)
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والتعليمبببات الصبببادرة لتنفيبببذها مبببع مقارنتهبببا مبببع اللبببوال  واألنلمبببة والبيانبببات 
 العراق.بمثيالتها في 

 يلي:ويقوم الموةف التالي بما 
ومقارنتهببببا مببببع مببببا يقابلهببببا مببببن  المنفببببذة،دراسببببة القببببوانين المتسببببية واللببببوال   (1)

وخاصبة تلبك التشبريعات المتعلقبة بالمشبروبات الروحيبة  العراقيبة،التشريعات  
 اآلتية:والتعليمات الخاصة باسترداد المتس عنها في الحاالت 

 القطر.عند تصديرها إلى خار   .أ
 عند استعمالها في المستحضرات الطبية  .ب 
 المحلية.عند استعمالها في صناعة الروال   . 

شراف والمراقهة ودراسة وسالل اإل الكحول،االهتمام بتعليمات معامل تقطير  (2)
 المعامل.من قبل السلطات الجمركية على تلك 

دراسببة وعببع الممببال  الطبيعيببة والصببنامية فببي القطببر المصببري، والشببئون  (3)
 بها.المتعلقة 

 باآلتي:ويقوم الموةف الثالث 
إلعبببببداد جبببببدول  االمبببببواد المسبببببتوردة والمصبببببدرة وفقببببب   دراسبببببة كيفيبببببة إحصببببباء (1)

وكببببببذلك بضببببببالع  الجمركيببببببة،المسببببببتوردات والصببببببادرات الملحببببببق بالتعريفببببببة 
واألساليب المتهعبة فبي القطبر  تصديرها،التران يت والهضالع األجنبية المعاد 

 الشأن.المصري بهذا 
والرسبببم المتحصبببل عبببن المنتجبببات  المحلبببي،نتبببا  دراسبببة إحصبببالية عبببن اإل (2)

عنبببد تصبببديرها إلبببى خبببار  القطبببر  ما ألمحليبببة سبببواء عنبببد اسبببتهالكها محليببب  ا
 المصري.

يشببارب هببذا الموةببف زميليببه اآلخببرين فببي التببدريب علببى الشببتون الجمركيببة  (3)
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ثببم ينصببرف إلببى دراسببة شببئون اإلحصبباء  ،والمتسببية لمببدة ثالثببة أشببهر فقبب 
 .(195) خالل األشهر الثالثة األخرى 

وفبببي مجبببال الدراسبببات التعاونيبببة أوفبببدت وزارة المعبببارف العراقيبببة أحبببد الهببباحثين 
ه مصببلحة التعبباون وقببد وعببعت لبب بمصببر،للتخصببص فببي التعبباون والجمعيببات التعاونيببة 

وقببد  التعبباون،متكببامال  قببام بتدريهببه لببه موةفببو مصببلحة  اا علميبب  ا دراسببي  المصببرية برنامجبب  
 يلي:تضمن هذا البرنامج ما 

تباري  التعباون ومهادلبه وممارسباته  االجتمبال،االقتصاد، مهادئ علم   مهادئ علم
الحركة التعاونية في مصر، عالقة التعاون بعلوم االجتمبال واالقتصباد، اإلدارة   ووسالله،

 التعاونية، مهادئ المحاسهة وإمساب الدفاتر.
ا اا دراسبي  برنامجب   –جانب الدراسبات النلريبة إلى  – اكما وععت له أيض    ؛عمليب 

ة حيببث رتبببت لببه زيببارات برفقببة مببوةفي المصببلحة أمتنببه مببن خاللهببا أن يببدر  مصببلح
وأن يببدر  العمببل فببي تفتببيش تعبباوني، وأن يبب ور  أقسببامها،التعبباون المصببرية ومختلببف 

كمبا كلبف الهاحبث أثنباء هبذهللا  ،ت في كافبة أنحباء المملكبة المصبريةمختلف أنوال الجمعيا
م تقرير  الدراسة بتتابة موعوعات في مختلف دراساته، وفي  عبن الحركبة  اا وافيب  النهاية قد 

 على حسن تفهمه لها، وتوقعت له السبلطات المختصبة المصبرية التعاونية في مصر دل  
 .(196)أنه سيتون من رواد الحركة التعاونية في العراق 

ن الحتومبة المصبرية إعارتهبا وفي مجال الثروة السمتية طلبت حتومة العبراق مب
مبببن موةفيهبببا للعنايبببة بمصبببايد األسبببماب هنببباب علبببى أن يتبببون ذلبببك عببباجال   اا فنيببب  خبيبببر  

، وقبببد رشبببحت وزارة التجبببارة والصبببناعة لهبببذا الفبببر  البببدكتور (197)للحاجبببة الماسبببة  لبببه 
محمببد كامببل الصبببي وكيببل معهببد فببتاد األول لألحيبباء الماليببة والمصببايد ووكيببل مصببلحة 

 .(198)المصايد المصرية 
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اسببتعانت السببلطات العراقيببة بخبببرة سببنى اللقبباني بببك وفببي مجببال تأسببيس البنببوب 
مراقببب حسببابات مصببلحة سببتك حديببد وتلفرافببات وتليفونببات الحتومببة المصببرية ، والببذي 
كان قد سبق له اإلسهام في تأسيس البنك األهلي المصري من أجل الةيام بمهمة تحديبد 

يم تقريبر بالنتبالج األسس والشرو  التي يجب أن تتوفر لتأسيس بنك أهلبي ببالعراق، وتقبد 
التي يتوصل إليها في هذا الشأن، والتوصيات الالزمة إلنجاز هذا األمر وتحقيق الهدف 

 .(199)المنشود 
وفي مجال الطيران المدني أرسلت السلطات العراقية مدير مينالها الجوي واثنين 

لمببدني مببن المببراقبين الجببويين فببي المينبباء للتببدريب علببى أعمببال وأصببول مراقهببة الطيببران ا
(200). 

وفببببي مجببببال األمببببن ومتافحببببة أعمببببال التهريببببب وافقببببت إدارة متافحببببة المخببببدرات 
وبوليس اآلداب العامة على تبدريب أحبد المبوةفين بمصبلحة الجمبارب والمتبو  العراقيبة 

 .(201)على أعمال متافحة تهريب المخدرات والمشروبات الروحية 
وفببي مجبببال  اسببتخرا  الملببب  أوفببدت الحتومبببة العراقيببة أحبببد موةفيهببا لالطبببالل 
علببى طببرق اسببتخرا  الملبب  فببي بورسببعيد ، ولقببد لقببي كببل مسبباعدة ممتنببة مببن الحتومببة 

 .(202)المصرية مما أوجب امتنان الحتومة العراقية وشترها 
لببى وفببي مجببال التعلببيم الفنببي رغببب المسببتر بببول ماكليسببتر المنتببدب ل شببراف ع

مدرسبببة بفبببداد الصبببنامية فبببي زيبببارة مصبببر واالطبببالل علبببى المبببدار  الصبببنامية والكتبببب 
 .(203)والمناهج الخاصة بها لالستفادة من التجربة المصرية في مجال التعليم الفني 

وفي مجال الوثالق والمتتهات أوفد العراق أحد موةفي حتومته إلى مصبر بليبة 
تصببببنيف فببببي دوالببببر اإلحصبببباء المصببببرية االطببببالل ودر  كيفيببببة تبويببببب السببببجالت وال

كمبببا أوفبببد مبببأمور المتتهبببة العامبببة فبببي بفبببداد لالطبببالل علبببى  ،(204)وجامعبببة فبببتاد األول 
 .(205)المتتهات في مصر، وكيفية تنليمها ودراسة النلم اإلدارية والفنية فيها 
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مبن خبالل زيبارات مسبئولي البنف  العبراقيين  اوفي مجال الطاقة بدا الدعم واعبح  
ن أجل دراسبة مبا يتعلبق بصبناعة البنف  واسبتخراجه وتكريبرهللا، واسبتعداد مصبلحة لمصر م

. (206)الكيمياء المصرية الدالم لمد المسئولين العراقيين بما يحتاجون إليه من المعلومات 
ومبببن خبببالل اعتمببباد شبببركات الكهربببباء العراقيبببة علبببى مهندسبببي الكهربببباء المصبببريين ذوي 
الخبببرة الواسببعة فببي تشببفيل وصببيانة ماكينببات توليببد القببوى الكهرباليببة وكيفيببة توزيببع هببذهللا 
القبببوى، وذلببببك بنسببببناد مهمبببة إدارة محطببببات التوليببببد، وتنلببببيم وتوزيبببع ونقببببل تيببببار القببببوى 

سبببين، وكبببذلك اإلشبببراف علبببى المبببوةفين العبببراقيين فبببي هبببذهللا الكهرباليبببة إلبببى هبببتالء المهند 
 .(207)المحطات 

وفي مجال العمران وتخطي  المدن كبان اعتمباد الحتومبة العراقيبة فبي كثيبر  مبن 
 .(208)األحيان على المهندسين المصريين 

وفبببي مجبببال متسسبببات ذوي اإلعاقبببة والمرعبببى ومالجببب  األيتبببام توالبببت زيبببارات 
ى هببذهللا المتسسبببات للوقبببوف علبببى نلمهببا ولوالحهبببا وطريقبببة سبببير المسببئولين العبببراقيين إلببب

العمل بها، ومحاولة االستفادة من النلم المصرية في التعامل مع األيتام والمرعى ذوي 
االحتياجببات الخاصبببة؛ فقبببد رغبببت الحتومبببة فبببي إيفببباد الببدكتور مصبببطفى إسبببماعيل إلبببى 

فاسببتقبله قسببم متافحببة مصببر لمببدة سببتة أسببابيع لالطببالل علببى أعمببال متافحببة الجبب ام، 
الج ام بوزارة الصحة ، وأطلعه على كل ما يهمبه معرفتبه عبن أعمبال هبذا القسبم ، وعلبى 
مشببرول متافحببة الجبب ام بببأبي زعبببل والعامريببة، وكببذلك بعببا وحببدات العببال  الخارجيببة 

، كمبا طلبب القبالم بأعمبال مبدير معهبد العميبان (209)للوقوف على نطاق سير العمل بها 
زيبارة المتسسبة النموذجيبة التدريبيبة  –اعتهارهللا موفدا  من قبل الحتومبة العراقيبة ب  –بهفداد  

  األيتبام فبي كمبا زار مبدير الجمعيبة الخيريبة اإلسبالمية فبي بفبداد مالجب  ،(210)بال يتون  
، والمتسسبببات الملحقبببة بهبببا كالمعامبببل والمشببباتل وغيرهبببا لالطبببالل مصبببر للبنبببين والبنبببات 
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 .(211)خدمات التي تقدمها لن اللها على طرق إدارتها ونلمها وال
وفي مجال اآلثار القديمبة كبان هنباب تعباون ببين البدولتين لفيمبا يخبتص بمهادلبة 

بببببالنلر لكببببون الببببدولتين صبببباحبتي حضببببارتين عببببريقتين وتببببذخران  (212)اآلثببببار القديمببببةل 
 باآلثار القديمة.

وفي مجال الستك الحديدية وافقت مصلحة ستك حديد الحتومبة المصبرية علبى 
استةهال ثالثة من كهار الموةفين الفنيبين فبي مديريبة السبتك الحديديبة العراقيبة لالطبالل 

 .(213)لة في مصر على سير قاطرات الدي ل الكهربالية المستعم
وفببي المجببال الصببناعي حببر  المسببئولون العراقيببون المختصببون علببى حضببور 

، كمببا وزارة التجببارة والصببناعة بانتلببام المعببار  ال راميببة الصببنامية التببي كانببت تةيمهببا
رتبت لهم زيارات إلى أهم المشروعات الصنامية الكببرى فبي الببالد، مثبل مصبانع البورق 

ة الجببوت المصببرية، ومصبانع زجببا  ياسببين بببك ذات الشببهرة ، ومصببانع شببركباإلسبتندرية
 .(214)العريضة في ذلك الوقت  

للتبدرب علبى األبحبال  اأوفدت الحتومة العراقيبة كيمياليب  وفي مجال مياهللا الشرب  
 .(215)التي تجري على مياهللا الشرب بشركة مياهللا اإلستندرية 

وفي مجال العلوم كانبت الخببرة المصبرية موجبودة فبي العبراق مبن خبالل الخببراء 
، كما كان مصري  يبدير (216)الذين كانت تنتدبهم مصلحة الطبيعيات العراقية للعمل بها 
كمببا أوفببد العببراق أحببد  ،(217)المعهببد الكيمببالي فببي بفببداد نهايببة ثالثينيببات القببرن العشببرين 

الهاحثين لدراسة بعا النواحي المتعلقة بعلم األحياء كالتحني  وحفظ النماذ  البيولوجية 
م يطبوف بجميبع أقسببا اةبل الهاحبث العراقبي خمسبة عشبر يومب  مبن حيوانبات ونهاتبات وقبد 

وفببرول متحببف فببتاد األول ال راعببي، وكببان يصببحهه الموةفببون واألخصبباليون الفنيببون بببه، 
كمبببا متبببث خمسبببة  ،لحيوانيبببة والصبببناعات المتعلقبببة بهببباوقبببد در  المجموعبببات النهاتيبببة ا

أخرى فبي قسبم حبدالق الحيبوان واألسبماب اطلبع خاللهبا علبى طبرق عبر    اوأربعين يوم  
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عمليببة التحنببي  وبخاصببة تحنببي  الطيببور بببالمتحف الحيوانببات والطيببور، كمببا تمببرن علببى 
 .(218)الحيواني بحدالق الجي ة 

قتصباد وهتذا شمل الدعم الفنبي المصبري للعبراق كافبة منباحي ووجبوهللا اإلدارة واال
ومن ناحيتها كانت الحتومة العراقية ال تخفى رجاءها لأن يتون   ،اوالثقافة والمعرفة تقريه  

ء للةيبام بالمهبام التبي سبتودل إلبيهم كأخصباليين يعتمببد المرشبحون للعمبل فبي العبراق أكفبا
وفببي المقابببل  ،(219)علببيهم فببي ممارسببة أعمببال الوةببالف الرليسببية فنيببة كانببت أم إداريببةل 

كانبببت الحتومبببة المصبببرية تبببرى لأن المبببوةفين البببذين تفبببدهم البببوزارات للحتومبببة العربيبببة 
 .(220)والشرقية ما هم إال دعاة لمصر في الخار  ، ويهم الوزارة انتقايهمل 

ويمتببن التأكيببد بببأن السببلطات المصببرية قببد أحسببنت اختيببار المببوةفين الموفببدين 
، وإذا إلى العراق إلى قبد تبم رصبدها فبي حبق  امحبدودة جبد   ى كانبت هنباب شبتاو  حد  كبير 

ي كثيبببرون مبببن (221)هبببتالء المبببوةفين مبببن الجانبببب العراقبببي  ؛ إال أنبببه فبببي المقاببببل حلبببه
وربمبا  –وقبد مبرت بنبا أمثلبة لبذلك  –المنتدبين المصريين بشتر وثناء السلطات العراقيبة 

تجديببد االنتببداب لفتببرات كببان هببذا الثنبباء مصببحوبا  برغهببة شببديدة مببن السببلطات العراقيببة ب
أخرى رغم تمسك الحتومة المصرية باسترجاعهم لشدة حاجتها إليهم، أو رغهبة المعبارين 

 .(222)أنفسهم في العودة إلى   الوطن 
فببي كببل األحببوال، فقببد اعببطرت اللببروف  اعلببى أن هببذا الببدعم لببم يتببن ميسببور  

السياسية واالقتصادية واالجتمامية التي مرت بها البلدان إلى االنتقا  من هذا التعاون 
ألسهاب  مختلفة، فهالنسهة لمصر كان تعر  الببالد لوبباء الكبوليرا فبي سبنوات مختلفبة ، 

الحتيبا   احية نلبر  بحاجاته من الكوادر الص م حالال  دون إمداد العراق1947وأهما عام  
وبالنسبببهة للعبببراق  ،(223)الببببالد إلبببى كبببل مقبببدراتها مبببن أجبببل مجابهبببة هبببذا المبببر  الفتببباب 

أملبببت اللبببروف السياسبببية علبببى حتوماتبببه أن تعيبببد النلبببر فبببي اسبببتخدام المصبببريين فبببي 
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حبين اسبتفنت عبن خبدمات مبن انتهبت عقبودهم  (224)العراق كما فعلت حتومة الكيالنبي 
، وأنهبببببت خبببببدمات المهندسبببببين العببببباملين فبببببي وزارة األشبببببفال مبببببن المبببببوةفين المصبببببريين

مببن أعبداد المصببريين المنتببدبين  -علببى وجببه العمبوم  –والمواصبالت العراقيببة، وخفضبت 
ولكبببن ذلبببك كبببان للبببروف  اسبببتثنالية قببباهرة مردهبببا إلبببى حبببر  ؛  (225)للعمبببل فبببي العبببراق 

د سبقو  الكيالنبي وعببودة المركب  السياسبي لتلبك البوزارة فبي أيامهببا األخيبرة؛ إذ أنبه وبمجبر 
الحتببم  (226)األميببر عبببد اإللببه الوصببي علببى العببر  إلببى بفببداد، وتبببوء الببوزارة المدفعيببة 

لفيبببببت القبببببرارات الصبببببادرة بننهببببباء خبببببدمات المبببببوةفين عبببببادت األمبببببور إلبببببى طبيعتهبببببا، وأ  
المصبببريين، واعتببببروا  مسبببتمرين فبببي الخدمبببة إلبببى المبببدد المنصبببو  عليهبببا فبببي عقبببودهم 

(227). 
وعلببى كببل حببال  ينهفببي التأكيببد بببأن التجبباذب السياسببي بببين الببدولتين لببم يتببن لببه 

أكببان ذلببك  ق سببواءتببأثير يببذكر علببى الببدعم الببذي كانببت تقدمببه الحتومببة المصببرية للعببرا
بحيث يمتن القول إن األمور السياسية كانت بعيبدة  جملته،إلفاله في  مباالنتقا  منه أ

 كل الهعد عن نواحي العالقات األخرى غير السياسية بين الدولتين.
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 :الخاتمة
وبعبببد أن استعرعبببنا كافبببة جوانبببب البببدعم الفنبببي المصبببري للعبببراق خبببالل الفتبببرة 

 اآلتية:المعنية بالدراسة نستطيع أن نخلص من ذلك إلى النتالج 
إن هذا الدعم كان يأتي في إطار سعي الحتومة المصرية إلى تدميم العالقبات ببين  -

 واإلسالمي.وتأكيد ريادة مصر في العالمين العربي  الشةيقة،مصر والدول العربية 
يذكر للدبلوماسية المصرية ممثلة في وزارة الخارجية وبعثاتهبا وممثلياتهبا فبي الخبار   -

على اختالف درجاتها حرصها على تحقيبق الخطبة التبي رسبمتها الحتومبة المصبرية 
لبناء عالقات قوية مع الدول العربية واإلسالمية واتخاذها الخطبوات الالزمبة لتحقيبق 

 الفر .ربما سعت بنفسها إلى خلق تلك بل و  الفرصة،ذلك كلما سنحت لها 
كما كان للخارجية المصرية دور  كبير  في إمداد العراق بحاجاتبه مبن الخببرات الفنيبة  -

المصببرية المطلوبببة مببن خببالل الةيببام بببدور الوسبباطة بببين المفوعببية الملكيببة العراقيببة 
ل والتبدخل بب المختلفبة،وببين البوزارات المصبرية  ذلك السفارة العراقية بعد   تثمبمصر  

والضببف  عليهببا فببي أحيببان   األحيببان،بصببفة شخصببية لببدى هببذهللا الببوزارات فببي بعببا 
إلقناعها بضبرورة سبلوب كبل السببل الممتنبة مبن أجبل تلبيبة طلهبات الحتومبة   ؛أخرى 

 العراقية.
عببباء ببببأن هبببذا البببدعم قبببد عببباد بفالبببدة ماديبببة علبببى مصبببر باعتهبببار أن وال يمتبببن االدله  -

ذلبك أن محدوديبة  القبومي؛من مصادر البدخل  امصدر   لعمالة المصرية كانت تعتبرا
وهو ما جعبل هبذهللا  –الرواتب التي كانت تمنحها الحتومة العراقية للعمالية المصرية 

كمبببا أن تحمبببل  –العمالبببة نفسبببها تحجبببم عبببن العمبببل هنببباب فبببي كثيبببر مبببن األحيبببان 
 االدعبباء،ممببا يببدحا هببذا  مبا،الحتومبة المصببرية لجبب ء مببن هبذهللا الرواتببب فببي وقببت 

وهبي أن فالبدة هبذا البدعم بالنسبهة لمصبر  ،ويتكد على حةيقة وحيبدة ال تقببل الجبدال
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 العراق.كانت معنوية وأدبية تتمثل في دعم متانة مصر في 
فبببي مقدمبببة  لقبببد كانبببت مشبببروعات التنميبببة الكبيبببرة التبببي جعلتهبببا الحتومبببات العراقيبببة -

نجازهببا مببن أهببم العوامببل التببي حتمببت عببرورة االعتمبباد إاهتماماتهببا وحرصببت علببى 
علببببى الخبببببرة المصببببرية فببببي مجبببباالت معينببببة كانببببت مصببببر قببببد سببببهقت فيهببببا العببببراق 

 المجاالت.للعراق في هذهللا  اا مفيد  ا فني  مما سم  لها أن تقدم دعم   واسعة،بخطوات 
ولقبببد تنوعبببت مجببباالت البببدعم الفنبببي المصبببري للعبببراق وتعبببددت حتبببى شبببملت جميبببع  -

حتى ليمتن التأكيد بأن لمصر دور  كبير    ،تقريه ااحي اإلدارة واالقتصاد واالجتمال  نو 
وفبي بنباء العبراق الحبديث فبي النصبف الثباني مببن  العبراق،فبي النهضبة التبي حققتهبا 

 العشرين.القرن 
كانببت مجبباالت ال راعببة والببري والصببرف مببن أهببم المجبباالت التببي حببدل فيهببا تعبباون  -

متبببن لمصبببر أن تقبببدم خالصبببة تجاربهبببا فبببي هبببذهللا المجببباالت وأ الجبببانبين،وثيبببق ببببين 
وكان تشابه نلم الري والصرف وطرق ال راعة وأنوال المحاصيل فبي كبال   للعراقيين،

 بينهما.البلدين مما شجع على عرورة قيام مثل هذا التعاون الوثيق 
ة لالقتصببباد  –فبببي مختلبببف المجببباالت  –أدى المهندسبببون المصبببريون  - خبببدمات جمببب 

وحببازوا  علببى  األمثببال،وكببانوا  فببي إخالصببهم وتفببانيهم فببي أعمببالهم مضببرب  ،العراقببي
وبرز نشاطهم في العراق أكثر من  مناسهة،ثقة وثناء الحتومة العراقية في أكثر من 

 األخرى.غيرهم من الفئات 
ذلك أن اللروف المختلفة التبي مبر  األحوال،في كل    الم يتن مثل هذا الدعم ميسور   -

قبد عطلبت مبن إمتانيبة تبوفير  الفئبات،كبذلك النبدرة الشبديدة فبي بعبا و  البلبدان،بهبا 
ولكببن ذلببك ال يخفببي حةيقببة حببر  السببلطات المصببرية علببى تقببديم  الببدعم،مثببل هببذا 

 متاحة.كل عون  ممتن للعراق في مختلف المجاالت بأية وسيلة 
فقببد أمببدت مصببر  للعببراق،لببم تقببف االعتهببارات السياسببية حببالال  دون الببدعم المصببري  -
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وسببمحت بتببدريب العببراقيين  المجبباالت،العببراق بببالكوادر اإلداريببة والفنيببة فببي مختلببف 
ين البدولتين فبي أشبد مراحلهببا علبى أراعبيها حتبى عنبدما كانبت العالقببات السياسبية بب

 وحساسية. احرج  
د مبببن مثبببل هبببذهللا الدراسبببات المبببن  علبببى أحبببد  مبببن أشبببقالنا فنننبببا ال نقصببب ،وأخيبببر ا

ذلك أن مبا فعلتبه مصبر فبي هبذا المجبال إنمبا ينبثبق مبن حةيقبة متداهبا أن علبى   العرب،
مصر الت ام  أدبي ومعنوي ومادي تجباهللا شبةيقاتها مبن البدول العربيبة يحبتم عليهبا أن تقبدم 

الرالبببدة فبببي مجبببال النهضبببة ببببالنلر إلبببى كونهبببا الدولبببة  البببدول،كبببل مسببباعدة ممتنبببة لهبببذهللا 
وهببذا الهحببث إنمببا يببراد منببه التأكيببد علببى  واإلسببالمي،وزميمببة العببالمين العربببي  الحديثببة،

 مختلفببة،وأنكرهببا الببهعا اآلخببر ألسببهاب  الببهعا،حقببالق تاريخيببة غفببل عنهببا وتناسبباها 
                                فيها.واعتهارات متعددة ليس هذا مجال اإلطناب 

  الهوامش:

 
( الدعاية المصرية في    022246( كود أرشيفي )    0078وثائق وزارة الخارجية المصرية )    (1)

العراق ، من القائم بأعمال المفوضية المصرية في بغداد إلى وكيل وزارة الخارجية المصرية بتاريخ 
 م حول زيارة نوري السعيد باشا وزير خارجية العراق لمصر . 1936أغسطس  25

( من المفوضية الملكية المصرية   012611وثائق وزارة الخارجية المصرية ، كود أرشيفي )    (2)
م بشأن دعوة 1935ديسمبر    17ببغداد ] القائم باألعمال [ إلى وزير الخارجية المصري بتاريخ  

 محمد طلعت حرب باشا لزيارة العراق . 

القان  (3) علماء  أشهر  أحد   ، السنهوري  أحمد  الرازق  عبد  في  هو  ولد   . عصره  في  المدني  ون 
عام   من  1312)م  1895السكندرية  وتخرج  على   الحقوق،ها(  فحصل  فرنسا  إلى  وابتعث 

واختير عضوًا في مجمع اللغة العربية ، وتولى وزارة   والسياسة،الدكتوراه في القانون واالقتصاد  
عام   توفى   . مرات  عدة  الدين    (.م1391)م  1971المعارف  خير  ،   :الزركليانظر:  األعالم   "

العلم  دار   : " طبعة  والمستشرقين  والمستعربين  العرب  من  والنساء  الرجال  ألشهر  تراجم  قاموس 
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 .    350،  3م . جا2002للماليين ، الطبعة الثانية عشرة ، بيروت 

(4)    ( أرشيفي  كود   ، المصرية  الخارجية  وزارة  ،   012559وثائق  العراق   ، مختلفة  بعثات   )
جااستخدام   العراق  في  وزارة   13المصريين  إلى  بالقاهرة  العراقية  الملكية  المفوضية  مذكرة   ،

 م بشأن إبالغ الشكر لعبد الرازق السنهوري بك .1941فبراير  11الخارجية المصرية بتاريخ 

 (5)    ( أرشيفي  كود   ، المصرية  الخارجية  وزارة  ،   012560وثائق  العراق   ، مختلفة  بعثات   )
، من وزارة المعارف العمومية إلى وزير الخارجية المصري   14المصريين في العراق جااستخدام  

 م . بخصوص إبالغ شكر الوزارة للمذكور .1941يوليو  22بتاريخ 

 (6)    ( أرشيفي  كود   ، المصرية  الخارجية  وزارة  ،   012561وثائق  العراق   ، مختلفة  بعثات   )
جا  ، العراق  في  المصريين  مذكر   15استخدام  وزارة ،  إلى  بالقاهرة  العراقية  الملكية  المفوضية  ة 

بتاريخ   المصرية  حسين 1941أكتوبر    21الخارجية  طه  للدكتور  الدعوة  توجيه  بخصوص   ، م 
 لزيارة العراق .

هذا وفي الوثيقة المذكورة ما يفيد اعتذار طه حسين عن السفر للعراق ، وفيها أيضًا ما يشير إلى 
لخاطره   اتطييبً   –قتراح الخارجية المصرية  ة إليه بصورة مباشرة ، وااستيائه من عدم توجيه الدعو 

أن يقوم القائم بأعمال المفوضية العراقية بمصر بتوجيه الدعوة له بصفة شخصية . ولكن يبدو   –
 في كل األحوال أن الزيارة المأمولة لم تتم .    

 (7)    ( أرشيفي  كود   ، المصرية  الخارجية  وزارة  بع  012555وثائق   ) ، العراق   ، مختلفة  ثات 
، من المفوضية الملكية المصرية ببغداد إلى وزارة الخارجية    9استخدام المصريين في العراق ، جا

 م .1939يناير  21المصرية بتاريخ 

، زعيم العراق السياسي في عصره ، ولد ببغداد بن حلمي باشا بن سليمان الهاشمي  هو ياسين (8)
الحجاز ، ودعم وتعلم باآلستانة ثم   أثناء ثورة  الترك  فيلق  برلين ، وتخرج ضابطًا ، تولى قيادة 

م ،  1922م ، أذن له النجليز بالعودة إلى العراق عام  1918مقاومة العراقيين ضد النجليز عام  
فتولى بعض الوزارات ، كما ترأس الوزارة مرتين ، ودعم العالقات بين مصر والعراق ، رحل من 
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م 1937م إلى بيروت فتوفى بها ودفن في دمشق عام  1936قالب بكر صدقي عام  العراق بعد ان
 .  128، ص :  8م ( . انظر : الزركلي "األعالم " مرجع سبق ذكره جا1355) 

الكيالني في بغداد عام    (9) ها ( وتعلم بها ، ودرس في كلية 1300م )  1892ولد رشيد عالي 
للعدل ورئيسًا للحكومة    اا في البرلمان ووزيرً ائبً ح نالحقوق واحترف المحاماة لمدة قصيرة ، أصب

العراق ، عاش طريدًا في  1933العراقية أربع مرات أولها عام   القانون في  م ، وكان من أعالم 
ها ( ونقل جثمانه  1385م )  1965أخريات حياته بين عدة بلدان إلى أن توفى في بيروت عام  

الح الرازق  السيد عبد   : . راجع  بغداد  ،  إلى  العرفان  " مطبعة  العراقية  الوزارات  تاريخ   "  : سيني 
، وكذلك : الزركلي : " األعالم "   213، ص :    3م ، جا1953لبنان ، الطبعة الثانية    –صيدا  

 . 23، ص :   3مرجع سبق ذكره ، جا

ن ولد نوري السعيد ببغداد ، وتخرج بالمدرسة الحربية باآلستانة ، اعتنق الفكرة العربية ، وكا (10)
بذلك ،   اا للسياسة البريطانية جاهرً ل في زحفه على سوريا، كان مؤيدً من قادة جيش الملك فيص

إثر ثورة   قتل   ، العراقية مرات عدة  الوزارة  األعالم " 1958ترأَّس   "  : الزركلي  .انظر:  بالعراق  م 
 . 53، ص :   8مرجع سبق ذكره ، جا

( الدعاية المصرية في العراق ،   022246أرشيفي )  ، كود  وثائق وزارة الخارجية المصرية  (11)
 25من القائم باألعمال بالمفوضية المصرية في بغداد إلى وكيل وزارة الخارجية المصرية بتاريخ  

 م حول زيارة نوري السعيد باشا وزير خارجية العراق لمصر أخيرًا . 1936أغسطس 

( الدعاية المصرية في العراق ،   246022، كود أرشيفي )  وثائق وزارة الخارجية المصرية  (12)
 25من القائم باألعمال بالمفوضية المصرية في بغداد إلى وكيل وزارة الخارجية المصرية بتاريخ  

 م حول زيارة نوري السعيد باشا وزير خارجية العراق لمصر أخيرًا . 1936أغسطس 

ها ( وتخرج 1309م )  1892هو تحسين مصطفى عبد الرحمن العسكري ، ولد ببغداد عام  (13)
 ، العثمانيين واليطاليين  الغرب بين  الحربية بالقسطنطينية ، اشترك في حرب طرابلس  بالمدرسة 

، ا عمل وزيرًا مفوضًا للعراق بمصروفي ثورة العراق على النجليز ، عهد إليه بوزارة الداخلية ، كم
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 2م " مرجع سبق ذكره ، جاها ( .انظر : الزركلي : " األعال1366م )  1947وتوفى بالقاهرة عام  
المثنى ودار إحياء   84، ص :   " نشر : مكتبة  المؤلفين  وكذلك : عمر رضا كحالة : " معجم 

 .  9، ص :  3التراث العربي ، بيروت ، بدون تاريخ . جا

( البعثة الحكومية للعراق ، من   012607وثائق وزارة الخارجية المصرية ، كود أرشيفي )    (14)
ال الري  بتاريخ  مديرية  ببغداد  المصرية  المفوضية  إلى  العراقية  بالحكومة  م 1938فبراير    5عامة 

 بخصوص زيارة مدير الري العام بالعراق .

ها ( وتخرج بمدرسة الحقوق 1293م )  1876محمد طلعت بن حسن محمد حرب ، ولد عام    (15)
عا إلى إنشاء بنك في مجالس إدارتها ، د  اا لبعض الشركات وعضوً ا، ثم مديرً لقاهرة، عين مترجمً با

به    م1920، فوجه بمعارضة كبيرة إلى أن نجحت دعوته سنة  مصري  وأنشأ بنك مصر، وألحق 
ذلك كاتٌب ومؤلف ، كما   ، وهو إلىكان معظمها من نتاج تفكيره وجهدهوشركات ضخمة    افروعً 

عضوً  عام    اكان  توفى   . الجغرافية  الجمعية  )  1941في  (  1360م  " ها   : الزركلي   : راجع   .
، وكذلك : عمر رضا كحالة : " معجم   176،    175، ص :    6األعالم " مرجع سبق ذكره ، جا
 .  106، ص :  10المؤلفين " مرجع سبق ذكره ، جا

المصري   (16) الخارجية  ( دعوة محمد طلعت حرب باشا   012611، كود أرشيفي )  وثائق وزارة 
 م.1935كانون األول ] ديسمبر [  16ى طلعت حرب باشا في لزيارة العراق ، من نوري السعيد إل

األرشيفيالم  (17)  الكود  نفس  السابق،  ]القائم صدر  ببغداد  المصرية  الملكية  المفوضية  من   ،
 م .1935ديسمبر  19باألعمال [ إلى وزير الخارجية المصري بتاريخ 

رئيس مجلس الوزراء بتاريخ ، من وزير الخارجية المصري إلى  المصدر السابق، نفس الكود(18)
 م .1935ديسمبر  24

عضوً   (19) كان  باشا،  يكن  مدحت  وزير   اأحمد  منصب  وشغل   ، الدستوريين  األحرار  حزب  في 
م [ ووزير األوقاف في وزارة عدل 1919أبريل    24  –  9الزراعة في وزارة حسين رشدي الرابعة ]  

رجية في وزارة عدل يكن الثالثة ] م [ ووزير الخا 1921ديسمبر    24  –مارس    16يكن األولى ]  



 علي  حسن محمد أشرف.  د           (م 1956 – 1929) للعراق المصري  الفني الدعم مجاالت   
                          

- 1369 - 

 

م [ ويعد أول رئيس لمجلس إدارة بنك مصر ، وأحد مؤسسيه  1930يناير    1  –  1929أكتوبر    3
م 1953  –  1878م . انظر : يونان لبيب رزق : " تاريخ الوزارات المصرية  1944، توفى عام  

الوثائق ، وحدة  باألهرام  السياسية واالستراتيجية  الدراسات  القاهرة   ،" مركز   ، التاريخية  والبحوث 
 Wikipedia . orgوكذلك : الشبكة الدولية للمعلومات    338،    228،    210م . ص :  1975

 .  14:  30م . الساعة : 2021/  7/  6زيارة الموقع المذكور بتاريخ 

قالت عنه الوثيقة إنه : " كبير تجار الغالل ، وعضو مجلس إدارة بنك مصر وبعض الشركات   (20)
)  األ أرشيفي  كود   ، المصرية  الخارجية  وزارة  وثائق   : انظر   .  " محمد   012611خرى  ( دعوة 

طلعت حرب باشا لزيارة العراق ، من محمد طلعت حرب باشا إلى حافظ بك عامر القائم باألعمال 
 م .1936مارس  21بالنيابة في المفوضية الملكية المصرية ببغداد بتاريخ 

زايد ، من أعيان المنوفية ، كان عضوًا في مجلس النواب خالل الهيئة عيسوي باشا حسن    (21)
م . راجع : الشبكة الدولية للمعلومات ، موقع : مرصد البرلمان 1950  –  1945النيابية التاسعة  

 المصري 

 www . egpw . org   

 .  14:  35م ، الساعة 2021/  7/  6زيارة إلى الموقع المذكور بتاريخ 

( دعوة محمد طلعت حرب باشا   012611ة الخارجية المصرية ، كود أرشيفي )  وثائق وزار   (22)
لزيارة العراق ، من محمد طلعت حرب إلى حافظ بك عامر القائم باألعمال بالنيابة في المفوضية  

 م .   1936مارس  21الملكية المصرية ببغداد بتاريخ 

نوري    (23) من   ، األرشيفي  الكود  نفس   ، السابق  باشا  المصدر  حرب  طلعت  محمد  إلى  السعيد 
 م .1936مارس  24بتاريخ 

هو الملك غازي ابن الملك فيصل بن الحسين بن علي ، نودى به ملكًا على العراق بعد وفاة   (24)
م ، 1939م ، واستمر إلى أن توفى قتياًل في حادث اصطدام سيارته عام  1933أبيه فيصل عام  
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. راجع : زكي محمد مجاهد : " األعالم الشرقية في  اا كبيرً وفاته على هذا النحو لغطً وقد أثارت  
م ،  1994المائة الرابعة عشرة الهجرية " طبعة : دار الغرب السالمي ، بيروت ، الطبعة الثانية  

 .  112، ص :  5وكذلك : الزركلي : " األعالم " مرجع سبق ذكره ، جا 22، ص :  1جا

( دعوة محمد طلعت حرب باشا   012611د أرشيفي )  وثائق وزارة الخارجية المصرية ، كو   (25)
وزير  إلى   ] بالنيابة  باألعمال  القائم   [ ببغداد  المصرية  الملكية  المفوضية  من   ، العراق  لزيارة 

 م .1936أبريل  21الخارجية المصري بتاريخ 

عام    (26)  القاهرة  في  سري  حسين  إسماعيل1892ولد  والده   ، األشغال   م  ناظر  باشا  سري 
إنجلتر ةالعمومي في  الهندسة  حسين  درس  في  ،  وتخصص  السعيدية،  المدرسة  من  تخرجه  بعد  ا 

الري  األششئون  مناصب  في  تدرج  ووزيرً ،  لها  وكياًل  أصبح  حتى  عام اغال  بالقاهرة  وتوفى   ،
 م .1960

انظر : شميث ) أرثر جولد ( : " قاموس تراجم مصر الحديثة " ترجمة وتحقيق : عبد الوهاب بكر 
ا  : طبعة   ،  ( رقم  عدد   ، للترجمة  القومي  المشروع   ، للثقافة  األعلى  القاهرة   521لمجلس   )

وكذلك : يونان لبيب رزق : " تاريخ الوزارات المصرية " مرجع سبق ذكره   319م . ص :  2003
 .  426، ص : 

( دعوة موجهة من حكومة العراق   012619، كود أرشيفي )  وثائق وزارة الخارجية المصرية  (27)
القائم   [ العراقية بمصر  الملكية  المفوضية  ، من  العمومية  األشغال  باشا وزير  إلى حسين سري 

 م 1938سبتمبر  11باألعمال[ إلى وزير الخارجية المصري بالنيابة محمد محمود باشا بتاريخ 

في ، من وزير االشغال العمومية حسين سري إلى وزير  المصدر السابق ، نفس الكود األرشي  (28)
 م .1938سبتمبر  2الخارجية بالنابة بتاريخ 

األرشيفي  (29)  الكود  نفس  السابق،  القائم المصدر   [ ببغداد  المصرية  الملكية  المفوضة  من   ،
ارة م . بشأن زي1938سبتمبر    20باألعمال بالنيابة [ إلى وكيل وزارة الخارجية المصرية بتاريخ  

 حضرة صاحب المعالي حسين سري باشا إلى العراق .
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السياسة والدارة بالعراق ، مولده في بغداد عام    (30) الباجه جي : من رجال  )  8831حمدي  م 

أيًض 1300 بها  ووفاته   ) )  1948عام    اها  باأل1367م  الدارة  مدرسة  في  درس   ) ، ها  ستانة 
العربية الحركة  إلى  و انضم   ، وزارات  عدة  وشغل  الوزارة  ،  وتقلد   ، النواب  لمجلس  رئيسًا  انتخب 

أغسطس   ثم  يونيو  في  متتاليتين  يناير  1944لمرتين  في  استقالته  قدم  أن  إلى   ، .  1946م  م 
ومثل العراق في جامعة الدول العربية عدة مرات .ا نظر : السيد عبد الرازق الحسيني : " تاريخ 

، وكذلك : الزركلي : "   297،    192،    187، ص :    6الوزارات العراقية " مصدر سبق ذكره ، جا
 .  275، ص :  2األعالم " مرجع سبق ذكره ، جا

( إرسال بعثة فنية مصرية للعراق   012635وثائق وزارة الخارجية المصرية ، كود أرشيفي )    (31)
م 1944أكتوبر    16، من المفوضة الملكية العراقية بمصر إلى وزارة الخارجية المصرية بتاريخ  

 إرسال بعثة فنية مصرية للعراق لدراسة مشروع إحياء األراضي الصالحة للزراعة . بشأن 

المصرية  (32)  الخارجية  وزارة  )  وثائق  أرشيفي  كود   ،012626    ، العراق   ، مختلفة  بعثات   )
العراق ، جا المصريين في  المصرية بتاريخ    1استخدام  الخارجية  م 1947أبريل    18مذكرة وزارة 

المصرية   المساجد  بناء  في  المختصين  المهندسين  أحد  ندب  العراقية  الحكومة  طلب  بخصوص 
 لتشييد بعض المساجد في بغداد .   

السالم  (33)  األرشيفيصدر  الكود  نفس  وزرة  ابق،  إلى  المصرية  العمومية  األشغال  وزارة  من   ،
 م بخصوص ذات الموضوع .1946ديسمبر  29الخارجية بتاريخ 

( إرسال بعثة فنية مصرية للعراق   012635وثائق وزارة الخارجية المصرية ، كود أرشيفي )    (34)
وز  من   ، للزراعة  الصالحة  األراضي  إحياء  مشروع  عام لدراسة  مدير  إلى  المصرية  الخارجية  ارة 

بتاريخ   األميرية  األمالك  العراقية ندب 1947أغسطس    5مصلحة  الحكومة  ، بخصوص طلب  م 
بهامش  الخارجية  وزارة  لوكيل  تعليق   . الدجيلة  أراضي  واستثمار  إعمار  لجنة  في  مهندس خبير 

 الوثيقة .

(35)    ( أرشيفي  كود   ، المصرية  الخارجية  وزارة  ،   270126وثائق  العراق   ، مختلفة  بعثات   )
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 22، من وزارة الزراعة المصرية إلى وزارة المالية بتاريخ    2استخدام المصريين في العراق ، جا
 م ، بخصوص الموافقة على إعارة تسعة من موظفيها الفنيين إلى العراق .  1947ديسمبر 

 (36)    ( أرشيفي  كود  المصرية  الخارجية  وزارة  بعثات  012555وثائق   )    ، العراق   ، مختلفة 
، مذكرة المفوضية الملكية العراقية بمصر إلى وزارة الخارجية   9استخدام المصريين في العراق ، جا

 م .1939فبراير  26المصرية بتاريخ 

(37)    ( أرشيفي  كود   ، المصرية  الخارجية  وزارة  ،   012556وثائق  العراق   ، مختلفة  بعثات   )
، مذكرة الخارجية المصرية إلى المفوضية الملكية العراقية    10استخدام المصريين في العراق ، جا

 م بخصوص استخدام مصريين في العراق . 1939سبتمبر  1بمصر بتاريخ 

مكتب    (38)  ( المصرية  العمومية  األشغال  وزارة  من   ، األرشيفي  الكود  نفس   ، السابق  المصدر 
سمي ( بشأن استخدام مصريين م ) غير ر 1939سبتمبر    4الوزير ( إلى وزارة الخارجية بتاريخ  

 في العراق . 

األرشيفيالم  (39) الكود  نفس   ، السابق  الملكية  صدر  المفوضية  إلى  المصرية  الخارجية  مذكرة   ،
 م بخصوص ذات الموضوع .1939أغسطس  22العراقية بمصر بتاريخ 

وكيل    (40) إلى  المصرية  الخارجية  ، من  األرشيفي  الكود  نفس   ، السابق  األشغال  المصدر  وزارة 
بتاريخ   األجانب 1939أغسطس    22العمومية  الموظفين  باستخدام  الخاصة  االستمارة  بشأن  م 

 غير األوروبيين في الحكومة العراقية . 

المصدر السابق ، نفس الكود األرشيفي ، مذكرة المفوضية الملكية العراقية بمصر إلى وزارة    (41)
] مستعمل جدًا [ بخصوص المهندسين المطلوبين   م1939يوليو    23الخارجية المصرية بتاريخ  

 للعراق .

وزارة    (42)  وكيل  إلى  المصرية  الخارجية  وزارة  من   ، األرشيفي  الكود  نفس   ، السابق  المصدر 
بتاريخ   العمومية  المطلوبين 1939يوليو    27األشغال  الفنيين  والمالحظين  المهندسين  بشأن  م 

 لحكومة العراق . 
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الخارجي  (43) وزارة  )  وثائق  أرشيفي  كود   ، المصرية  ،   012557ة  العراق   ، مختلفة  بعثات   )

، من المفوضية الملكية العراقية بمصر إلى وزارة الخارجية    11استخدام المصريين في العراق ، جا
 م ] مستعجل [ . 1940فبراير  7المصرية بتاريخ 

 (44)    ( أرشيفي  كود   ، المصرية  الخارجية  وزارة  مخت  012558وثائق  بعثات   ) ، العراق  لفة 
جا  ، العراق  في  المصريين  إلى   12استخدام  المالية  بوزارة  المالية  اللجنة  من  مرفوعة  مذكرة   ،

 م بخصوص المهندسين المطلوبين للعراق .1940أغسطس  8مجلس الوزراء بتاريخ 

(45)    ( أرشيفي  كود   ، المصرية  الخارجية  وزارة  ،   012557وثائق  العراق   ، مختلفة  بعثات   )
من وزارة الخارجية العراقية إلى المفوضية الملكية المصرية   11المصريين في العراق ، جا استخدام

 م بخصوص ذات الموضوع .1940مارس  11بغداد بتاريخ 

 (46)    ( أرشيفي  كود   ، المصرية  الخارجية  وزارة  ،   012558وثائق  العراق  مختلفة  بعثات   )
جا  ، العراق  في  المصريين  مذكرة    12استخدام  إلى ،  المالية  بوزارة  المالية  اللجنة  من  مرفوعة 

 م بشأن الموضوع السابق .1940أغسطس  8مجلس الوزراء بتاريخ 

 المصدر السابق ، نفسه .   (47)

(48)    ( أرشيفي  كود   ، المصرية  الخارجية  وزارة  ،   012560وثائق  العراق   ، مختلفة  بعثات   )
جا  ، العراق  في  المصريين  ا  14استخدام  وزارة  من  الخارجية  ،  وزارة  وكيل  إلى  المصرية  لمالية 

م ، وكذلك : مذكرة اللجنة المالية المرفوعة إلى مجلس الوزراء بتاريخ 1941سبتمبر    8بتاريخ  
م بشأن تحمل الحكومة المصرية لفرق الماهية السالف الذكر . ومما تجدر 1941أغسطس    17

ينار ( خالل أربعينات القرن العشرين كان الشارة إليه هنا أن متوسط قيمة العملة العراقية ) الد
 مليمًا .  975يقترب كثيرًا من قيمة العملة المصرية ) الجنيه ( إذ كان الدينار يساوي 

( بعثات مختلفة ، العراق ،   012627انظر : وثائق وزارة الخارجية المصرية ، كود أرشيفي )  
المصرية إلى وزارة األشغال العمومية    ، من وزارة الخارجية  2استخدام المصريين في العراق ، جا

 م بشأن طلب مهندسي ري للعمل بوزارة االقتصاد العراقية . 1947سبتمبر  30بتاريخ 
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 (49)    ( أرشيفي  كود   ، المصرية  الخارجية  وزارة  ،   012627وثائق  العراق  مختلفة  بعثات   )

جا  ، العراق  في  المصريين  المصرية    2استخدام  الملكية  المفوضية  مذكرة  وزارة ،  إلى  ببغداد 
 م .1947مايو  18الخارجية العراقية بتاريخ 

العراقية بمصر إلى وزارة    (50) الملكية  المفوضية  ، من  األرشيفي  الكود  ، نفس  السابق  المصدر 
 م ردًا على المذكرة السابقة .1947سبتمبر  22الخارجية المصرية بتاريخ 

بالطائف وترعرع بالحجاز ، ولما ثار والده   هو الملك فيصل األول ابن الحسين بن علي ، ولد  (51)
على الترك عين قائدًا للجيش العربي ، وقاتل إلى جانب بريطانيا حيث دخل سوريا ، وناب عن 
والده في مؤتمر الصلح بباريس بعد انتهاء الحرب العالمية األولى ، ولما احتل الفرنسيون سوريا 

، العراق  لعرش  ترشيحه  تقرر   ، أوروبا  إلى  سنة    رحل  بغداد  إلى  إلى 1921فانتقل  وانصرف  م 
ها ( . راجع : الزركلي " األعالم " مرجع سبق 1352م )  1933الصالح الداخلي حتى توفى عام  

 . 165، ص :  5ذكره ، جا

(52)    ( ، كود أرشيفي  المصرية  الخارجية  القنصلية   011595وثائق وزارة  تقارير مقدمة من   )
 14القنصلية الملكية المصرية ببغداد إلى وزير الخارجية المصري بتاريخ  المصرية ببغداد . من  

 م بخصوص تقرير جاللة الملك فيصل عن اقتصاديات العراق ) سري ( . 1930نوفمبر 

(53)    ( أرشيفي  كود   ، المصرية  الخارجية  وزارة  العراق   012625وثائق  ري  رجال  أحد  دعوة   )
المص الملكية  المفوضية  من  مصر،  بتاريخ  لزيارة  المصرية  الخارجية  وزارة  إلى  ببغداد   21رية 

 م .   1940مارس 

المصدر السابق ، نفس الكود األرشيفي ، من المفوضية الملكية المصرية ببغداد ، إلى وزارة   (54)
 م .1945أغسطس  25الخارجية المصرية بتاريخ 

(55)    ( أرشيفي  كود   ، المصرية  الخارجية  وزارة  م  012626وثائق  بعثات   ) ، العراق   ، ختلفة 
، من المفوضية الملكية المصرية ببغداد إلى وزارة الخارجية    1استخدام المصريين في العراق ، جا

 م بشأن طلب مهندسين مصريين للعمل بالعراق .1947فبراير  2المصرية بتاريخ 
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لعراق ( إرسال بعثة فنية مصرية ل  012635وثائق وزارة الخارجية المصرية ، كود أرشيفي )    (56)

م 1944أكتوبر    16، من المفوضية الملكية العراقية بمصر إلى وزارة الخارجية المصرية بتاريخ  
 بشأن إرسال بعثة فنية مصرية إلى العراق لدراسة مشروع إحياء األراضي الصالحة للزراعة . 

إلى   (57)  المصرية  الزراعة  وزارة  من  مرفوعة  مذكرة  األرشيفي،  الكود  نفس   ، السابق    المصدر 
 م بشأن طلب هيئة فنية زراعية للسفر إلى العراق . 1944ديسمبر  21مجلس الوزراء بتاريخ 

المصدر السابق ، نفس الكود األرشيفي ، مذكرة المفوضية الملكية العراقية بمصر إلى وزارة    (58)
بتاريخ   المصرية  المصرية  1944ديسمبر    23الخارجية  الخارجية  إلى  أيضًا  منها  وخطاب   . م 

 م بخصوص البعثة الفنية المشار إليها آنفًا .  1944نوفمبر  19 بتاريخ

العراقية بمصر إلى وزارة    (59) الملكية  المفوضية  ، من  األرشيفي  الكود  ، نفس  السابق  المصدر 
بتاريخ   انتداب مرشدين زراعيين 1948يونيو    6الخارجية  إلى  العراقية  السلطات  م بشأن حاجة 

مارس   24لدجيلة وكذلك : مذكرة وزارة الخارجية المصرية بتاريخ  للجنة اعمار واستثمار أراضي ا
م بشأن حاجة العراق إلى مهندس كبير ليحل محل المهندس المصري الذي أنهى انتدابه  1947

 في لجنة اعمار واستثمار أراضي الدجيلة . وهذا على سبيل المثال ال الحصر .

أرشيفي    (60) كود   ، المصرية  الخارجية  وزارة  ،   012556)  وثائق  العراق   ، مختلفة  بعثات   )
، من المفوضية الملكية العراقية بمصر إلى وزارة الخارجية    10استخدام المصريين في العراق ، جا

م بخصوص انتداب حضرة صاحب العزة الدكتور عبد الرازق 1939أغسطس   15المصرية بتاريخ  
 السنهوري بك للعمل في وزارة العدل العراقية . 

المصدر السابق ، نفس الكود األرشيفي ، من وزارة الخارجية المصرية إلى وزارة العدل بتاريخ   (61)
الخارجية بهامش 1939أغسطس    21 الموضوع السابق ، تعليق لوكيل وزارة  م بخصوص ذات 

 الوثيقة.

(62)    ( أرشيفي  كود   ، المصرية  الخارجية  وزارة  ،   012562وثائق  العراق   ، مختلفة  بعثات   )
جااستخد  ، العراق  في  المصريين  بتاريخ    16ام  المصرية  الخارجية  مذكرة  م 1942يوليو    15، 
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 بشأن رغبة فخامة نوري السعيد انتداب الدكتور عبد الرازق السنهوري بك .

( بعثات العراق المختلفة لمصر ،   012633وثائق وزارة الخارجية المصرية ، كود أرشيفي )    (63)
جا  ، عام  الخارجي  1ملف  من  بتاريخ  ،  العدل  وزارة  وكيل  إلى  المصرية  بخصوص   8ة  نوفمبر 

 إبالغها شكر وزارة العدل العراقية .

(64)    ( أرشيفي  كود   ، المصرية  الخارجية  وزارة  ،   012626وثائق  العراق   ، مختلفة  بعثات   )
ة  ، من المفوضية الملكية المصرية ببغداد إلى وزارة الخارجي   1استخدام المصريين في العراق ، جا

 م بخصوص القوانين واألنظمة المطلوبة للعراق .1946يونيو  12بتاريخ 

وزارة    (65)  وكيل  إلى  المصرية  الخارجية  وزارة  من   ، األرشيفي  الكود  نفس   ، السابق  المصدر 
 م بشأن إيفاد خبير صحي إلى العراق . 1946سبتمبر  28الصحة المصرية بتاريخ 

، من المفوضية الملكية المصرية ببغداد إلى وزارة   المصدر السابق ، نفس الكود األرشيفي  (66)
م بخصوص انتداب خبير مصري لتنظيم الدارة الصحية  1947مايو    8الخارجية المصرية بتاريخ  

 بالعراق .

(67)    ( أرشيفي  كود   ، المصرية  الخارجية  وزارة  ،   012627وثائق  العراق   ، مختلفة  بعثات   )
من وزارة الصحة العمومية المصرية إلى وزارة الخارجية  ،    2استخدام المصريين في العراق ، جا

 م بخصوص انتداب الدكتور أحمد الحلواني للعراق .  1948يونيو  2بتاريخ 

( البعثات الحكومية للعراق ، من   012607وثائق وزارة الخارجية المصرية ، كود أرشيفي )    (68)
العمومية   الصحة  وزارة  وكيل  إلى  المصرية  الخارجية  بشأن 1936أغسطس    5بتاريخ  وزارة  م 

 إبالغها شكر الحكومة العراقية . 

(69)    ( أرشيفي  كود   ، المصرية  الخارجية  وزارة  ،   012626وثائق  العراق   ، مختلفة  بعثات   )
جا  ، العراق  في  المصريين  الخارجية    1استخدام  وزارة  إلى  بغداد  في  المفوض  وزير مصر  من   ،

 بخصوص القوانين واألنظمة التي تطلبها حكومة العراق . م 1946مارس  28المصرية بتاريخ 
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المصدر السابق ، نفس الكود األرشيفي ، خطاب من وزارة الخارجية المصرية إلى وكيل وزارة   (70)

بتاريخ   االجتماعية  الشئون 1946سبتمبر    28الشئون  وزارة  لتنظيم  خبير  إيفاد  بخصوص  م 
 االجتماعية العراقية . 

( بعثات العراق المختلفة لمصر ،   012633وزارة الخارجية المصرية ، كود أرشيفي )  وثائق    (71)
جا  ، عام  المصرية    1ملف  الخارجية  وزارة  وكيل  إلى  ببغداد  المصرية  الملكية  المفوضية  من   ،

 م بشأن سعادة الدكتور فائق شاكر . 1945أبريل  24بتاريخ 

( تدريب العراقيين في الحكومة    012632ي )  وثائق وزارة الخارجية المصرية ، كود أرشيف  (72)
م 1955ديسمبر    19المصرية ، من السفارة العراقية في القاهرة إلى الخارجية المصرية بتاريخ  

 بشأن إرسال بعثة فنية عراقية إلى مصر . 

( البعثات الحكومية للعراق ، من   012607وثائق وزارة الخارجية المصرية ، كود أرشيفي )    (73)
م 1937أكتوبر    11ة الملكية العراقية بمصر إلى وكيل وزارة الخارجية المصرية بتاريخ  المفوضي

 بخصوص زيارة أمين العاصمة العراقية لمصر . 

( بعثات العراق المختلفة لمصر ،   012633وثائق وزارة الخارجية المصرية ، كود أرشيفي )    (74)
م 1945فبراير    22وزارة الخارجية بتاريخ  ، من وزارة المالية المصرية إلى وكيل    1ملف عام ، جا

 بشأن إطالع البعثة العراقية على سير األعمال بمصلحة الضرائب 

( البعثات الحكومية للعراق ، من   012607وثائق وزارة الخارجية المصرية ، كود أرشيفي )    (75)
بتاريخ   الخارجية  وزارة  وكيل  إلى  المصرية  والتعداد  الحصاء  عموم  م 1931ل  أبري  8مصلحة 

 بخصوص حضرة مدير قسم التجارة واالقتصاد في وزارة المالية العراقية . 

وزارة    (76) إلى  بمصر  العراقية  الملكية  القنصلية  من   ، األرشيفي  الكود  نفس   ، السابق  المصدر 
م بخصوص إبالغ الشكر إلى مصلحة الحصاء 1931أغسطس    25الخارجية المصرية بتاريخ  

 العامة المصرية . 
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لمصدر السابق ، نفس الكود األرشيفي ، من وزارة المالية المصرية إلى وكيل وزارة الخارجية ا  (77)

 م بخصوص تدريب أحد موظفي حكومة العراق بمصلحة الحصاء .1936سبتمبر  14بتاريخ 

( بعثات العراق المختلفة لمصر ،   012633وثائق وزارة الخارجية المصرية ، كود أرشيفي )    (78)
فبراير   17، من المفوضية الملكية العراقية بمصر إلى الخارجية المصرية بتاريخ    1جا  ملف عام ،

بوزارة 1947 االقتصادية  الدارة  مذكرة   : وكذلك  السكان.  لتعداد  العراقية  البعثة  بخصوص  م 
بتاريخ   المصرية  الخارجية  1947فبراير    5الخارجية  : من  . وأيضًا  الموضوع  م بخصوص ذات 

ال إلى  بتاريخ  المصرية  بمصر  العراقية  الملكية  نفس 1947فبراير    22مفوضية  بخصوص  م 
 الموضوع كذلك .

 (79)    ( أرشيفي  كود   ، المصرية  الخارجية  وزارة  ،   012626وثائق  العراق  مختلفة  بعثات   )
المصرية   الخارجية  إلى  بمصر  العراقية  الملكية  المفوضية  من   ، العراق  في  المصريين  استخدام 

م ] مستعجل جدًا [ بخصوص انتداب أحد مهندسي مصلحة التليفونات 1944مارس    21بتاريخ  
 والتلغرافات المصرية .   

المصدر السابق ، نفس الكود األرشيفي ، من المفوضية الملكية العراقية بمصر إلى الخارجية  (80)
 م بخصوص طلب مصلحة التليفونات العراقية انتداب فنيين .1944يناير  11المصرية بتاريخ 

العراقية بمصر إلى وزارة    (81) الملكية  المفوضية  ، من  األرشيفي  الكود  ، نفس  السابق  المصدر 
 م بشأن الموضوع السابق .1944مارس  4الخارجية المصرية بتاريخ 

المصدر السابق ، نفس الكود األرشيفي ، من المفوضية الملكية المصرية ببغداد إلى وزارة   (82)
 م بشأن إبالغ شكر الحكومة العراقية .   1946سبتمبر   24الخارجية المصرية بتاريخ 

العراقية    (83) العامة  البريد والبرق  الكود األرشيفي ، خطاب من مديرية  السابق ، نفس  المصدر 
 م . 1946يناير  4إلى كبير المهندسين بمصلحة التليفونات والتلغرافات المصرية بتاريخ 

األرشيفي ، من المفوضية الملكية العراقية بمصر إلى الخارجية المصدر السابق ، نفس الكود  (84)
بتاريخ   والبريد 1945يونيو    17المصرية  البرق  لمديرية  مصريين  موظفين  انتداب  بخصوص  م 
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 العراقية . 

المصدر السابق ، نفس الكود األرشيفي ، من الخارجية المصرية إلى وكيل وزارة المواصالت    (85)
 بخصوص انتداب موظفين مصريين لمديرية البرق والبريد العراقية .  م1946فبراير  15بتاريخ 

(86)    ( أرشيفي  كود   ، المصرية  الخارجية  وزارة  ،   012627وثائق  العراق   ، مختلفة  بعثات   )
، من وزارة الخارجية المصرية إلى وزارة المواصالت بتاريخ   2استخدام المصريين في العراق ، جا

بعثة فنية من موظفي مصلحة التليفونات والتلغرافات المصرية    م بشأن إيفاد1947سبتمبر    20
 إلى بغداد .

(87)    ( أرشيفي  كود   ، المصرية  الخارجية  وزارة  ،   012626وثائق  العراق   ، مختلفة  بعثات   )
جا  ، العراق  في  المصريين  العراقية    1استخدام  الملكية  المفوضية  إلى  المصرية  الخارجية  من   ،

 م بشأن تدريب بعض الفنيين العراقيين في مصر .1945مارس  20بمصر بتاريخ 

( تدريب العراقيين في الحكومة    012632وثائق وزارة الخارجية المصرية ، كود أرشيفي )    (88)
بتاريخ   الخارجية  وزارة  إلى  المصرية  الحربية  وزارة  من   ، بخصوص   1955مارس    2المصرية 

 لالسلكي .تدريب السيد / جاسم محمد علي الجاسم على أعمال ا

فقط  (89) األراضي  مسح  قاصرة على  الوقت  ذلك  في  المساحة  أعمال  تكن  تشتمل    ،لم  كانت  بل 
 طباعة الخرائط بأنواعها المختلفة ، وكذلك أعمال التوثيق والشهر العقاري . 

(90)    ( أرشيفي  كود   ، المصرية  الخارجية  وزارة  ،   012626وثائق  العراق   ، مختلفة  بعثات   )
المصريي جااستخدام   ، العراق  في  الملكية    1ن  المفوضية  إلى  المصرية  الخارجية  وزارة  مذكرة   ،

بتاريخ   بمصر  كود 1945أكتوبر    28العراقية   : وكذلك  مصريين  مساحين  ندب  بخصوص  م 
، من   27( بعثات مختلفة ، العراق ، استخدام المصريين في العراق ، جا  012605أرشيفي )  

 6م بأعمال المفوضية الملكية المصرية بالنيابة ببغداد بتاريخ  وزارة الخارجية المصرية إلى القائ
 م بخصوص الموظفين المصريين المنتدبين بالعراق .1946أكتوبر 
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(91)    ( أرشيفي  كود   ، المصرية  الخارجية  وزارة  ،   012626وثائق  العراق   ، مختلفة  بعثات   )

، من وزارة الخارجية المصرية إلى مدير عام مصلحة المساحة   1استخدام المصريين في العراق جا
منتدبين 1947فبراير    2بتاريخ   المساحة  بمصلحة  مهندسين  ثالثة  عقود  تجديد  بخصوص  م 

و   , بالعراق  )  للعمل  أرشيفي  كود   : استخدام   012627كذلك   ، العراق   ، مختلفة  بعثات   )
جا  ، العراق  في  ببغداد   2المصريين  المصرية  الملكية  المفوضية  إلى  العراقية  الخارجية  مذكرة   ،

 م بخصوص تمديد عقود هؤالء المهندسين .   1948يوليو  13بتاريخ 

(92)    ( أرشيفي  كود   ، المصرية  الخارجية  وزارة  ،   126260وثائق  العراق   ، مختلفة  بعثات   )
، مذكرة اللجنة المالية بوزارة المالية المصرية المرفوعة إلى   1استخدام المصريين في العراق ، جا

بتاريخ   الوزراء  للعمل 1950أكتوبر    7مجلس  الخولي  حسنين  المهندس  إعادة  مد  بخصوص  م 
 بالحكومة العراقية . 

يفي ، من وزارة الخارجية المصرية إلى المفوضية الملكية  المصدر السابق ، نفس الكود األرش  (93)
بتاريخ   بمصر  في 1947أغسطس    2العراقية  للعمل  المطلوبين  المصريين  المهندسين  بشأن  م 

 العراق . 

( البعثات الحكومية للعراق ، من   012607وثائق وزارة الخارجية المصرية ، كود أرشيفي )    (94)
ا بوزارة  المصرية  المساحة  بتاريخ  مصلحة  الخارجية  وزارة  وكيل  إلى  م 1932مارس    31لمالية 

 بخصوص ناجي أفندي جمال الدين المنتدب من حكومة العراق للتمرين على فن الطباعة . 

المصرية ببغداد إلى وكيل    (95) الملكية  القنصلية  الكود األرشيفي ، من  السابق ، نفس  المصدر 
الخارجية بتاريخ   الطبوغرافية    م بشأن1932يوليو    15وزارة  إيفاد بعثة عراقية لدراسة الهندسة 

 بمصر 

المصدر السابق ، نفس الكود األرشيفي ، من مدرسة الهندسة الملكية التابعة لوزارة المعارف   (96)
م بخصوص 1932أغسطس    14] ناظر المدرسة [ إلى مدير إدارة السجالت واالمتحانات بتاريخ  

 طلبة بعثة المساحة العراقية . 
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الملكية    (97) إلى المفوضية  المصرية  الخارجية  الكود األرشيفي ، مذكرة  السابق ، نفس  المصدر 

بتاريخ   بمصر  المساحة 1934يوليو    31العراقية  بمصلحة  عراقي  موظف  إلحاق  بشأن  م 
 المصرية. 

( تدريب العراقيين في الحكومة    012632وثائق وزارة الخارجية المصرية ، كود أرشيفي )    (98)
بالقاهرة بتاريخ    المصرية ،  العراقية  السفارة  إلى  المصرية  م بشأن 1952يونيو    3من الخارجية 

 الموافقة على تدريب موظفين عراقيين في مصلحة المساحة المصرية . 

العراقية   (99)  السفارة  إلى  المصرية  الخارجية  من   ، األرشيفي  الكود  نفس   ، السابق  المصدر 
 يفاد السيد / هاشم أحمد من مديرية المساحة بالعراق . م بشأن إ1954يناير  3بالقاهرة بتاريخ 

(100)    ( أرشيفي  كود   ، المصرية  الخارجية  وزارة  ،   012633وثائق  العراق   ، مختلفة  بعثات   )
، من وزارة الخارجية المصرية إلى وكيل وزارة المالية بتاريخ   1استخدام المصريين في العراق ، جا

موظفين 1945يونيو    7 النتخاب  بالعراق  المساحة  مديرية  من  مندوب  إيفاد  بخصوص  م 
 مصريين.  

 م .1940أكتوبر  6ها / 1359رمضان  4بالغ ، عدد ال (101)

(102)    ( أرشيفي  كود   ، المصرية  الخارجية  وزارة  ،   012559وثائق  العراق   ، مختلفة  بعثات   )
جا  ، العراق  في  المصريين  الخارجية    13استخدام  وزارة  وكيل  إلى  المصرية  الزراعة  وزارة  من   ،

 للعمل بالعراق . م بشأن ترشيح أخصائي مصري 1940نوفمبر  20بتاريخ 

 (103)    ( أرشيفي  كود   ، المصرية  الخارجية  وزارة  ،    012558وثائق  العراق  مختلفة  بعثات   )
جا  ، العراق  في  المصريين  الزراعة    12استخدام  وزارة  وكيل  إلى  المصرية  الخارجية  وزارة  من   ،

ذو   9م بخصوص الموضوع السابق ذكره ، وكذلك : البالغ ، عدد :  1940سبتمبر    29بتاريخ  
 م .1940ديسمبر  8ها / 1359القعدة 

(104)    ( أرشيفي  كود   ، المصرية  الخارجية  وزارة  ،   012557وثائق  العراق   ، مختلفة  بعثات   )
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، من جامعة فؤاد األول إلى وكيل وزارة الخارجية بتاريخ   11استخدام المصريين في العراق ، جا
 م بشأن ترشيح أخصائي للعمل بالعراق .1940أبريل  23

المصدر السابق ، نفس الكود األرشيفي ، من المفوضية الملكية العراقية بمصر إلى وكيل   ( 105)
 م ] مستعجل [ بشأن وظائف مطلوبة للعراق . 1940مارس  28وزارة الخارجية المصرية بتاريخ 

(106 )   ( أرشيفي  كود   ، المصرية  الخارجية  وزارة  العراق   012631وثائق  إلى  بعثة  إيفاد   )
تفريخ بيض الدجاج وتمرين العراقيين على مزاولة العمل ، من المفوضية الملكية  لنشاء معمل ل

 م ، بشأن الموضوع المذكور .   1944يونيو  1العراقية بمصر إلى وزارة الخارجية بتاريخ 

المصدر السابق ، نفس الكود األرشيفي ، إقراٌر من الشيخ مصطفى أبو العال الدخاخني  ( 107)
 م .1944أكتوبر  17صناعي بتاريخ صاحب معمل تفريخ بيض 

إلى   ( 108) ببغداد  المصرية  الملكية  المفوضية  من   ، األرشيفي  الكود  نفس   ، السابق  المصدر 
بتاريخ   المصرية  الخارجية  العال 1945سبتمبر    12وزارة  أبو  مصطفى  الشيخ  حالة  بشأن  م 

 الدخاخني 

 البكتريولوجي : هو علم الجراثيم ، وله أهميته في مكافحة األمراض الميكروبية .   ( 109)

انظر : أحمد مختار عمر : " معجم اللغة العربية المعاصرة " طبعة : عالم الكتب   
 .    807، ص :  1م ، جا2008ها / 1429، القاهرة 

بعثات الحكومية للعراق ، ( ال  012607وثائق وزارة الخارجية المصرية ، كود أرشيفي )   ( 110)
قسم  مدير  إلى   ) ببغداد  الملكية  البيطرة  ) مديرية أمور  العراقية  االقتصاد والمواصالت  من وزارة 

بتاريخ   المصرية  الزراعة  بوزارة  البيطري  (    20الطب  يناير   ( الثاني  بخصوص 1936كانون  م 
 إيفاد دارس .

 أسباب األمراض وأعراضها وتشخيصها . الباثولوجي : قسم من علم الطب ُيْبَحث فيه عن  ( 111)

،    1راجع : أحمد مختار عمر : " معجم اللغة العربية المعاصرة " مرجع سبق ذكره ، جا 
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 . 444ص : 

( البعثات الحكومية للعراق ،   012607وثائق وزارة الخارجية المصرية ، كود أرشيفي )   ( 112)
م بشأن الدكتور 1937أغسطس    12تاريخ  من وزارة الزراعة المصرية إلى وكيل وزارة الخارجية ب

 نجم الدين عبد هللا العراقي .   

وزارة   ( 113) وكيل  إلى  المصرية  الزراعة  وزارة  من   ، األرشيفي  الكود  نفس   ، السابق  المصدر 
 م بشأن اقتراح إيفاد الدكتور نجم الدين عبد هللا إلى إنجلترا .1937مارس  3الخارجية بتاريخ 

الخارج ( 114) )  وثائق وزارة  أرشيفي  ، كود  المصرية  أفندي    012624ية  الحميد رشيد  عبد   )
الموفد في بعثة من حكومة العراق ، من المفوضية الملكية العراقية بمصر إلى وكيل وزارة الزراعة  

 م بشأن تدريب عبد الحميد رشيد العراقي . 1939يوليو  29بتاريخ 

( بعثات متنوعة ، العراق ،   583500وثائق وزارة الخارجية المصرية ، كود أرشيفي )   ( 115)
موضوعات عامة ، من وزارة الخارجية العراقية إلى القنصل العام لحكومة العراق في القاهرة بتاريخ 

 م بخصوص البعثة الزراعية المصرية .   1928ديسمبر  13

المصدر السابق ، نفس الكود األرشيفي ، من وزارة الخارجية المصرية إلى القنصل العام  ( 116)
م بخصوص البعثة الزراعية السابق إيفادها إلى 1929يناير    5لحكومة العراق في القاهرة بتاريخ  

 العراق . 

( بعثات مختلفة ، العراق ،   012557وثائق وزارة الخارجية المصرية ، كود أرشيفي )   ( 117)
العراق ، جا في  المصريين  العراقية بمصر إلى وكيل    11استخدام  الملكية  المفوضية  وزارة ، من 

بتاريخ   المصرية  للعراق 1940أبريل    6الخارجية  المطلوبين  الزراعيين  المهندسين  بخصوص  م 
 وضرورة تسفيرهم عاجاًل . 

( إرسال بعثة فنية مصرية    0122635وثائق وزارة الخارجية المصرية ، كود أرشيفي )   ( 118)
م بخصوص طلب 1945نوفمبر    12للعراق، من وزارة المالية المصرية إلى وزارة الزراعة بتاريخ  
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 الموافقة على إعارة بعض الموظفين للعمل لدى حكومة العراق .  

( بعثات مختلفة ، العراق ،   012626د أرشيفي )  وثائق وزارة الخارجية المصرية ، كو  ( 119)
، من وزارة الخارجية المصرية إلى وكيل وزارة الزراعة بتاريخ  1استخدام المصريين في العراق ، جا

مارسوْا  1947فبراير    2 ممن  الزراعة  كلية  خريجي  من  موظفين  العراق  طلب  بخصوص  م 
 الموضوع .  اختصاصهم لدى الحكومة المصرية ، وسرعة البت في هذا

( بعثات مختلفة ، العراق ،   012627وثائق وزارة الخارجية المصرية ، كود أرشيفي )   ( 120)
، مذكرة من وزارة الخارجية المصرية إلى المفوضية الملكية    2استخدام المصريين في العراق ، جا

بتاريخ   بمصر  ا1948فبراير    22العراقية  بمديرية  للعمل  الموظفين  بعض  إعارة  بشأن  لزراعة  م 
 العامة بالعراق .

( بعثات مختلفة ، العراق ،   012628وثائق وزارة الخارجية المصرية ، كود أرشيفي )   ( 121)
جا  ، العراق  في  المصريين  بتاريخ    3استخدام  المالية  وزارة  إلى  المصرية  الزراعة  من وزارة   ،9 

التجارب الزراعية للعراق م بخصوص مد إعارة أحمد جمعة األخصائي المساعد بقسم  1949أبريل  
( إرسال بعثة فنية مصرية للعراق ، من المفوضية الملكية    012635. وكذلك : كود أرشيفي )  

بتاريخ   المصرية  الخارجية  وزارة  إلى  ببغداد  إعارة 1950فبراير    18المصرية  مد  بخصوص  م 
 األستاذ أمين حسن األخصائي بقسم التجارب الزراعية للعراق لسنة أخرى . 

( بعثات مختلفة ، العراق ،   012562وثائق وزارة الخارجية المصرية ، كود أرشيفي )   ( 122)
المصريين في العراق جا العراقية    16استخدام  الملكية  إلى المفوضية  المصرية  الخارجية  ، مذكرة 

بتاريخ   قسم 1942يوليو    2بمصر  إلى  منصور  محمد  إعادة  مد  على  الموافقة  بخصوص  م 
 الزراعة العامة العراقية . الكيمياء بمديرية 

المصرية ، كود أرشيفي )   ( 123) الخارجية  فنية مصرية    012635وثائق وزارة  إرسال بعثة   )
م 1949يوليو    5للعراق ، مذكرة الخارجية المصرية إلى المفوضية الملكية العراقية بمصر بتاريخ  

 مدرسة الزراعة بالعراق  ، بشأن تجديد عقود حضرات األساتذة المصريين المنتدبين للتدريس في 
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إلى   ( 124) ببغداد  المصرية  الملكية  المفوضية  من   ، األرشيفي  الكود  نفس   ، السابق  المصدر 

م بخصوص رغبة الجهات العراقية المختصة تجديد 1950أغسطس    5الخارجية المصرية بتاريخ  
 إعارة السيد فؤاد عزت األخصائي بوزارة الزراعة لسنة أخرى خامسة .   

المالية  المصد ( 125) إلى وزارة  المصرية  الزراعة  ، من وزارة  األرشيفي  الكود  ، نفس  السابق  ر 
 م بخصوص الموافقة على مد إعارة بعض موظفي وزارة الزراعة للعراق .1948يونيو  6بتاريخ 

المصدر السابق ، نفس الكود األرشيفي ، مذكرة مرفوعة من وزارة المالية المصرية إلى   ( 126)
بتا الوزراء  بالبعثة  1946يناير    15ريخ  مجلس  إيفادهم  تقرر  الذين  األخصائيين  بخصوص  م 

 الزراعية المطلوب إيفادها إلى العراق بناء على رغبة حكومتها .

المصدر السابق ، نفس الكود األرشيفي ، من وزارة الزراعة المصرية إلى وزارة الخارجية  ( 127)
 ر بكر إلى لمصر .   م بشأن زيارة السيد عبد الجبا1945ديسمبر  9بتاريخ 

(128 )   ( أرشيفي  كود   ، المصرية  الخارجية  وزارة  المختلفة    012634وثائق  العراق  بعثات   )
أبريل   9، من المفوضية الملكية العراقية بمصر إلى وزارة الخارجية المصرية بتاريخ    2لمصر ، جا

 م ، بخصوص زيارة تحسين قدري األخصائي الزراعي بمصر .1949

وزار  ( 129) )  وثائق  أرشيفي  كود   ، المصرية  الخارجية  المختلفة    012633ة  العراق  بعثات   )
 23، من المفوضية الملكية العراقية بمصر إلى مدير قسم البساتين بالجيزة بتاريخ    3لمصر ، جا

 م بشأن إيفاد أحد البستانيين من العراق .1944أكتوبر 

قسم البساتين بوزارة الزراعة المصرية  المصدر السابق ، نفس الكود األرشيفي ، من مدير   ( 130)
 م بخصوص الموضوع السابق . 1944أكتوبر  26إلى المفوضية الملكية العراقية بمصر بتاريخ 

المفوضية   ( 131) إلى  المصرية  الخارجية  وزارة  من   ، األرشيفي  الكود  نفس   ، السابق  المصدر 
 وع السابق .م بخصوص ذات الموض1945فبراير  5الملكية العراقية بمصر بتاريخ 

( بعثات مختلفة ، العراق ،   012559وثائق وزارة الخارجية المصرية ، كود أرشيفي )   ( 132)
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، مذكرة الخارجية المصرية إلى المفوضية الملكية العراقية    13استخدام المصريين في العراق ، جا
 م بشأن ندب مهندسين مصريين للعمل بالعراق .1940سبتمبر  29بمصر بتاريخ 

( بعثات مختلفة ، العراق ،   012627ائق وزارة الخارجية المصرية ، كود أرشيفي )  وث ( 133)
جا  ، العراق  في  المصريين  الخارجية   2استخدام  إلى  بمصر  العراقية  الملكية  المفوضية  من   ،

 م بشأن الحاجة إلى مهندس ري مصري . 1947نوفمبر  27المصرية بتاريخ 

المصرية ، ك ( 134) الخارجية  فنية مصرية    012635ود أرشيفي )  وثائق وزارة  إرسال بعثة   )
بتاريخ   المصرية  الخارجية  وزارة  إلى  بمصر  العراقية  الملكية  المفوضية  من   ، أكتوبر   21للعراق 

 م بخصوص استخدام مهندسي ري مصريين . 1945

( بعثات مختلفة ، العراق ،   012626وثائق وزارة الخارجية المصرية ، كود أرشيفي )   ( 135)
، من المفوضية الملكية العراقية بمصر إلى وزارة الخارجية    1م المصريين في العراق ، جااستخدا

بتاريخ   انتداب 1947مايو    7المصرية  قضية  لنهاء  المختصة  الدوائر  لدى  التوسط  بشأن  م 
 المهندسين المطلوبين لمديرية الري العراقية . 

المصرية ، كود أرشيفي )   ( 136) الخارجية  فنية مصرية    635012وثائق وزارة  إرسال بعثة   )
بتاريخ   المصرية  الخارجية  وزارة  إلى  بمصر  العراقية  الملكية  المفوضية  من   ، أكتوبر   21للعراق 

 م بشأن استقدام أحمد راغب بك وكيل وزارة األشغال السابق إلى العراق . 1945

مية للعراق ، ( البعثات الحكو   012607وثائق وزارة الخارجية المصرية ، كود أرشيفي )   ( 137)
م بخصوص إيفاد 1929مارس    31من وزارة الخارجية المصرية إلى وكيل وزارة األشغال بتاريخ  

 حكومة العراق المستر أيونيدس لعمل أبحاث تتعلق بالري . 

وزارة   ( 138) وكيل  إلى  المصرية  األشغال  وزارة  من   ، األرشيفي  الكود  نفس   ، السابق  المصدر 
 م بشأن إيفاد المهندس العراقي إلى مصر . 1932أكتوبر  22الخارجية بتاريخ 

المصدر السابق ، نفس الكود األرشيفي ، من المفوضية الملكية العراقية بمصر إلى وزارة   ( 139)
م بخصوص إبداء المساعدات الممكنة للسيد أبكار 1937سبتمبر    18الخارجية المصرية بتاريخ  
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 أوهانسيان.   

كانت سخا وقتها إحدى قرى مركز كفر الشيخ الذي كان يتبع مديرية الغربية قبل انفصاله  ( 140)
وتكوينه محافظة مستقلة . انظر : محمد رمزي : " القاموس الجغرافي للبالد المصرية من عهد 

م ، قسم 1994م طبعة الهيئة المصرية العامة للكتاب ، القاهرة 1945قدماء المصريين إلى سنة 
    141، ص :  2، جا 2

كانت السرو في ذلك الوقت إحدى قرى مركز فارسكور التابع لمديرية الدقهلية في حينها )   ( 141)
ماء  يصلها  التي ال  المرتفعة  األرض  عربية معناها  كلمة   : والسرو   ) اآلن  دمياط  محافظة  يتبع 

لنواحي المجاورة عرفت النيل إال بواسطة اآلالت الرافعة ، ونظرًا الرتفاع أراضيها بالنسبة ألراضي ا
 بهذا االسم وأصبح علمًا عليها .

، ص :    1، جا  2انظر : محمد رمزي : " القاموس الجغرافي " مصدر سبق ذكره ، قسم 
241 

(142 )   ( أرشيفي  كود   ، المصرية  الخارجية  وزارة  المختلفة    012633وثائق  العراق  بعثات   )
يوليو   5ة الملكية العراقية بمصر بتاريخ  ، مذكرة الخارجية المصرية إلى المفوضي  1لمصر ، جا

 م بخصوص موافقة األشغال على تدريب بعثة وزارة األشغال والمواصالت العراقية . 1945

المصدر السابق ، نفس الكود األرشيفي ، من المفوضية الملكية العراقية بمصر إلى وزارة   ( 143)
بتاريخ   المصرية  [  1946مارس    25الخارجية  جدًا  مستعجل   [ فائق م  السيد  تدريب  بخصوص 

 علي األمين العراقي . 

المصدر السابق ، نفس الكود األرشيفي ، من المفوضية الملكية العراقية بمصر إلى وكيل   ( 144)
م بخصوص إيفاد أحد خريجي كلية الهندسة إلى 1947فبراير    16وزارة األشغال العمومية بتاريخ  

 مصر.

، من تفتيش عام ضبط النيل في سكرتير وزارة   المصدر السابق ، نفس الكود األرشيفي ( 145)
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 م بخصوص تمرين السيد فيليب سليمان العراقي .1948فبراير  5األشغال العمومية بتاريخ 

المصدر السابق ، نفس الكود األرشيفي ، من تفتيش عام ضبط النيل في سكرتير وزارة  ( 146)
 يد فيليب سليمان العراقي .م بخصوص تمرين الس1948فبراير  5األشغال العمومية بتاريخ 

(147 )  : راجع   . قنا    ] ] محافظة  مديرية  مراكز  أحد  األقصر  مركز  البياضية  تتبع   : البياضية 
 .  164، ص :  4، جا  2محمد رمزي : " القاموس الجغرافي " مصدر سبق ذكره ، قسم 

(148)   ( أرشيفي  كود   ، المصرية  الخارجية  وزارة  بعثات    012633وثائق  المختلفة  (  العراق 
فبراير   5، من تفتيش عام ضبط النيل إلى سكرتير وزارة األشغال العمومية بتاريخ    1لمصر ، جا

 م بخصوص تمرين السيد فيليب سليمان العراقي .1948

خصائصها   ( 149) ناحية  من  المياه  بدراسة  يختص  علم   : وهو   ، المياه  علم   : الهيدرولوجيا 
 مناخ األرضي وسطح األرض وتربتها وصخورها الباطنية .وتوزيعها وتأثير المياه على ال

المعاصرة " مرجع سبق ذكره ، جا  العربية  اللغة  :   3انظر : أحمد مختار عمر : " معجم  ، ص 
2383 . 

إلى   ( 150) المصرية  العمومية  األشغال  وزارة  من   ، األرشيفي  الكود  نفس   ، السابق  المصدر 
م بخصوص طلب المفوضية العراقية تمرين السيد 1947يناير    29سكرتير وزارة الخارجية بتاريخ  

 طالب مجيد بوزارة األشغال العمومية .  /

المصدر السابق ، نفس الكود األرشيفي ، من المفوضية الملكية العراقية بمصر إلى وزارة   ( 151)
 م بخصوص زيارة المهندس أنور رشيد الحسيني . 1948يناير  21الخارجية المصرية ، بتاريخ 

المصدر السابق ، نفس الكود األرشيفي ، من وزارة األشغال العمومية المصرية إلى وكيل   ( 152)
 م بخصوص إيفاد المهندس أنور رشيد الحسيني .   1948فبراير  5وزارة الخارجية بتاريخ 

المصدر السابق ، نفس الكود األرشيفي ، من الشركة العالمية لقناة السويس البحرية ،  ( 153)
م ، 1948مارس    13عليا في القطر المصري إلى وكيل وزارة الخارجية المصرية بتاريخ  الوكالة ال
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 بخصوص زيارة المهندس أنور رشيد الحسيني لمنشآت الشركة . 

المصدر السابق ، نفس الكود األرشيفي ، من وزارة األشغال العمومية المصرية إلى وزارة   ( 154)
بتاريخ   العام [  البعثة  1948بر  ديسم  4الخارجية ] السكرتير  م بخصوص تمرين بعض أعضاء 

 العراقية . 

( بعثات مختلفة ، العراق ، استخدام   012626وثائق وزارة الخارجية ، كود أرشيفي )   ( 155)
، من المفوضية الملكية العراقية بمصر إلى وزارة الخارجية المصرية    1المصريين في العراق ، جا

 دسين مصريين .   م بخصوص انتداب مهن1945يونيو  17بتاريخ 

وزارة   ( 156) إلى  المصرية  الخارجية  وزارة  مذكرة   ، األرشيفي  الكود  نفس   ، السابق  المصدر 
 م بخصوص طلب الحكومة العراقية ندب أحد المهندسين . 1947أبريل  8األشغال بتاريخ 

العمومية   ( 157) الصحة  وزارة  وكيل  من  خطاب   ، األرشيفي  الكود  نفس   ، السابق  المصدر 
 م وبخصوص ندب مهندس للعراق .1947يناير  11لى وزارة الخارجية بتاريخ المصرية إ

إلى   ( 158) بمصر  العراقية  الملكية  المفوضية  ، مذكرة  األرشيفي  الكود  نفس   ، السابق  المصدر 
 م بخصوص ذات الموضوع . 1947يناير  1وزارة الخارجية المصرية بتاريخ 

ب من وزارة األشغال المصرية إلى شعبة  المصدر السابق ، نفس الكود األرشيفي ، خطا ( 159)
 م بخصوص نفس الموضوع . 1947مايو  14الهندسة المعمارية بنقابة المهن الهندسية بتاريخ

( بعثات مختلفة ، العراق ،   012627وثائق وزارة الخارجية المصرية ، كود أرشيفي )   ( 160)
جا  ، العراق  في  المصريين  المصري  2استخدام  الخارجية  وزارة  من  األول ،  فاروق  جامعة  إلى  ة 

في  1947سبتمبر    20بتاريخ   المساجد  الحكيم لنشاء بعض  األستاذ محمود  م بخصوص ندب 
 بغداد .

الخارجية  ( 161) إلى وزارة  األول  فاروق  ، من جامعة  األرشيفي  الكود  ، نفس  السابق  المصدر 
 العراقية .  م بشأن إيفاد حضرة األستاذ محمود الحكيم للحكومة1947ديسمبر  25بتاريخ 
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أبو  ( 162) اللطيف  عبد  محمد  من  مرفوعة  مذكرة   ، األرشيفي  الكود  نفس   ، السابق  المصدر 

بوزارة  الهندسة  قسم  مدير  إلى  بالسكندرية  بالشاطبي  الهندسة  بكلية  المساعد  األستاذ  ستيت 
 م بخصوص الموافقة على الندب إلى العراق . 1947ديسمبر  10األوقاف بتاريخ

المصدر السابق ، نفس الكود األرشيفي ، من المفوضية الملكية العراقية بمصر إلى وزارة   ( 163)
 م بشأن الحاجة إلى مهندسين معماريين . 1947سبتمبر   10الخارجية المصرية بتاريخ 

( بعثات مختلفة ، العراق ،   012626وثائق وزارة الخارجية المصرية ، كود أرشيفي )   ( 164)
، من المفوضية الملكية العراقية بمصر إلى وزارة الخارجية    1العراق ، جا  استخدام المصريين في

بتاريخ   المقدسة  1946يناير    31المصرية  العتبات  أبنية  لمعاينة  انتداب مهندسين  م بخصوص 
 في العراق .   

المصدر السابق ، نفس الكود األرشيفي ، مذكرة الخارجية المصرية إلى المفوضية الملكية   ( 165)
 م بخصوص ذات الموضوع .1946مارس  13ة بمصر بتاريخ العراقي

المصدر السابق ، نفس الكود األرشيفي ، من وزارة األشغال العمومية المصرية إلى وكيل   ( 166)
بتاريخ   الخارجية  العتبات 1946يوليو    10وزارة  لمعاينة  منتدبين  مهندسين  تقارير  بخصوص  م 

 المقدسة بالعراق .

( بعثات مختلفة ، العراق ،   012556المصرية ، كود أرشيفي )    وثائق وزارة الخارجية ( 167)
، من الخارجية المصرية إلى وكيل وزارة الصحة العمومية    10استخدام المصريين في العراق ، جا

 م بشأن ترشيح أطباء لاللتحاق بمديرية الصحة العراقية .   1939أغسطس  8بتاريخ 

( بعثات مختلفة ، العراق ،   012560أرشيفي )  وثائق وزارة الخارجية المصرية ، كود   ( 168)
جا  ، العراق  في  المصريين  وزارة   14استخدام  إلى  بمصر  العراقية  الملكية  المفوضية  مذكرة   ،

م بشأن حاجة مديرية الصحة العامة العراقية إلى 1941أغسطس    13الخارجية المصرية بتاريخ  
 أطباء .

من المفوضية الملكية العراقية بمصر إلى وزارة  المصدر السابق ، نفس الكود األرشيفي ،   ( 169)
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 م بشأن الحاجة إلى أخصائي بالمالريا . 1941أبريل  2الخارجية المصرية بتاريخ 

( بعثات مختلفة ، العراق ،   012561وثائق وزارة الخارجية المصرية ، كود أرشيفي )   ( 170)
، جا العراق  في  المصريين  العمو   15استخدام  المعارف  إلى وكيل وزارة ، من وزارة  المصرية  مية 

بتاريخ   المعارف 1941أكتوبر    28الخارجية  بوزارة  للعمل  انتدابهم  تقرر  أطباء  بخصوص  م 
 العراقية . 

( بعثات مختلفة ، العراق ،   012562وثائق وزارة الخارجية المصرية ، كود أرشيفي )   ( 171)
جا  ، العراق  في  المصريين  ال  16استخدام  الملكية  المفوضية  من  وزارة ،  إلى  ببغداد  مصرية 

م بخصوص الدكتور أحمد حلمي طبيب العيون المعار 1942يوليو    7الخارجية المصرية بتاريخ  
 إلى العراق. 

المصدر السابق ، نفس الكود األرشيفي ، من المفوضية الملكية العراقية بمصر إلى وزارة   ( 172)
بخصوص الدكتور إسكندر رومان م ) مستعجل جدًا (  1942يوليو    11الخارجية المصرية بتاريخ  

 المطلوب لوزارة المعارف العراقية .

( بعثات مختلفة ، العراق ،   012559وثائق وزارة الخارجية المصرية ، كود أرشيفي )   ( 173)
جا  ، العراق  في  المصريين  عام   13استخدام  سكرتير  إلى  األول  فؤاد  بجامعة  الطب  كلية  من   ،

أن ندب مساعد فني بقسم الطفيليات للعمل بوظيفة مساعد م بش1941فبراير    2الجامعة بتاريخ  
 مختبر فني في العراق . 

(174 )   ( أرشيفي  كود   ، المصرية  الخارجية  وزارة  المختلفة    012633وثائق  العراق  بعثات   )
جا  ، بتاريخ    1لمصر  المصرية  الخارجية  وزارة  إلى  العيني  قصر  طب  كلية  من  سبتمبر   2، 

الدكتور توما حنا الصائغ العراقي مدير معمل البكتريولوجي بمستشفى م بخصوص حصول  1948
 الرشيد ببغداد على درجة دبلوم البكتريولوجي من الكلية .

المصدر السابق ، نفس الود األرشيفي ، من المفوضية الملكية العراقية بمصر إلى وزارة   ( 175)
الدكتور : فائق شاكر . وكذلك : من م بشأن سعادة  1945أبريل    24الخارجية المصرية بتاريخ  
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 م بخصوص المذكور .1945مايو  22وزارة الصحة المصرية إلى وزارة الخارجية بتاريخ 

( بعثات مختلفة ، العراق ،   012557وثائق وزارة الخارجية المصرية ، كود أرشيفي )   ( 176)
صرية إلى وكيل وزارة ، من وزارة الشئون االجتماعية الم  11استخدام المصريين في العراق ، جا

 م بخصوص طلب العراق عمااًل زراعيين . 1940أبريل  23الزراعة بتاريخ 

 م .1940أبريل  14ها / 1359ربيع األول  6البالغ ، عدد  ( 177)

المصرية ، كود أرشيفي ، )   ( 178) الخارجية  الفالح   019795وثائق وزارة  ( االستعانة بخبرة 
ة مصر العربية بالعراق إلى وكيل وزارة الخارجية المصرية  المصري في العراق ، من سفارة جمهوري

العراقي . وكذلك : من مصلحة 1955أبريل    12بتاريخ   السهيل  السيد طالب  م بخصوص زيارة 
بتاريخ   الخارجية  وزارة  وكيل  إلى  المصرية  الصناعة  لوزارة  التابعة  م 1955مايو    9العمل 

 بخصوص ذات الموضوع .

( بعثات مختلفة ، العراق ،   012626ية المصرية ، كود أرشيفي )  وثائق وزارة الخارج ( 179)
جا  ، العراق  في  المصريين  الخارجية    1استخدام  إلى  بمصر  العراقية  الملكية  المفوضية  مذكرة   ،

م . وأخرى من الخارجية المصرية إلى المفوضية الملكية العراقية  1946مايو    9المصرية بتاريخ  
بتاريخ   الشئون   م1946يونيو    26بمصر  وزارة  وكيل  إلى  المصرية  الخارجية  وزارة  من  وثالثة 

م وكلها بخصوص العمال المصريين المطلوبين لشركة النسيج 1946يونيو    8االجتماعية بتاريخ  
 العراقية .   

( بعثات مختلفة ، العراق ،   012627وثائق وزارة الخارجية المصرية ، كود أرشيفي )   ( 180)
الع المصريين في  العام في    2راق ، جااستخدام  المصرية إلى قنصل مصر  الخارجية  ، من وزارة 

 م بشأن العمال المطلوب سفرهم إلى شركة السمنت العراقية . 1947أكتوبر  14بغداد بتاريخ 

(181 )   ( أرشيفي  كود   ، المصرية  الخارجية  وزارة  المختلفة    012633وثائق  العراق  بعثات   )
ديسمبر   3ة إلى المفوضية الملكية العراقية بمصر بتاريخ  ، مذكرة الخارجية المصري  1لمصر ، جا

 م بخصوص إيفاد بعض العمال العراقيين إلى مصر .1946
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المصدر السابق ، نفس الكود األرشيفي ، من وزارة التجارة والصناعة ) مصلحة الصناعة   ( 182)

الخارجية بتاريخ   الخارجية إلى   م . وكذلك : من وكيل وزارة1945نوفمبر    7( إلى وكيل وزارة 
م بشأن طلب شركة الدباغة العراقية تمرين 1945ديسمبر    3قنصل مصر العام في بغداد بتاريخ  

 موظفين.  

( بعثات مختلفة ، العراق ،   012561وثائق وزارة الخارجية المصرية ، كود أرشيفي )   ( 183)
اد إلى وكيل وزارة ، من المفوضية الملكية المصرية ببغد  15استخدام المصريين في العراق ، جا

م بشأن إنهاء خدمات المهندَسْين المنتدَبْين للعمل 1941سبتمبر    27الخارجية المصرية بتاريخ  
 بالعراق .

( بعثات مختلفة ، العراق ،   012557وثائق وزارة الخارجية المصرية ، كود أرشيفي )   ( 184)
ية إلى وزارة الخارجية المصرية  ، من وزارة الخارجية العراق  11استخدام المصريين في العراق ، جا

م بخصوص إنهاء خدمة المهندس عبد السالم حسن 1939تشرين األول ] أكتوبر [    29بتاريخ  
 المعار إلى العراق .  

المصدر السابق ، نفس الكود األرشيفي ، من المفوضية الملكية العراقية بمصر إلى وكيل   ( 185)
م وضرورة تسفيرهم عاجاًل إلى العراق . وكذلك : 1940أبريل    6وزارة الخارجية المصرية بتاريخ  

، من   3( بعثات مختلفة ، العراق ، استخدام المصريين في العراق ، جا  012628كود أرشيفي )  
العمومية بتاريخ   المعارف  المصرية إلى وزارة  م بشأن االستفسار 1949أبريل    5وزارة الخارجية 

قسام الميكانيكية بمدرسة الزقازيق الصناعية للعمل عن موافقتها على إعارة أحمد توفيق رئيس األ
 بمديرية الري العامة بالعراق .   

( بعثات مختلفة ، العراق ،   012558وثائق وزارة الخارجية المصرية ، كود أرشيفي )   ( 186)
جا  ، العراق  في  المصريين  وزارة   12استخدام  وكيل  إلى  المصرية  العمومية  األشغال  وزارة  من   ،

 م بخصوص انتداب مهندسين للعمل بالعراق .1940سبتمبر  28الخارجية بتاريخ 

( البعثات الحكومية للعراق ،   012607وثائق وزارة الخارجية المصرية ، كود أرشيفي )   ( 187)
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م ) مستعجل ( 1935نوفمبر    14الخارجية المصرية إلى وزارة الحربية والبحرية بتاريخ    من وزارة
 لبعثة حربية عراقية . بشأن طلب تسهيالت 

المصدر السابق ، نفس الكود األرشيفي ، من المفوضية الملكية العراقية بمصر إلى وزارة   ( 188)
م بخصوص الموافقة على مد تدريب بعثة الموسيقى 1936مارس    9الخارجية المصرية بتاريخ  

 العسكرية العراقية . 

( بعثات مختلفة ، العراق ،   626012وثائق وزارة الخارجية المصرية ، كود أرشيفي )   ( 189)
، من وزارة الخارجية العراقية إلى وزارة الخارجية المصرية    1استخدام المصريين في العراق ، جا

 م بشأن منح تأشيرات سفر لعدد من ضباط الصف العراقيين .1943تموز ] يوليو [  27بتاريخ 

  –م  1951ية بين مصر والعراق  عبد الحميد عبد الجليل أحمد شلبي : " العالقات السياس ( 190)
( الهيئة المصرية العامة للكتاب ، القاهرة   190م " سلسلة تاريخ المصريين " عدد رقم )  1963
 . 42م ، ص : 2000

( بعثات مختلفة ، العراق ،   012555وثائق وزارة الخارجية المصرية ، كود أرشيفي )   ( 191)
وضية الملكية العراقية بمصر إلى وزارة الخارجية  ، مذكرة المف 9استخدام المصريين في العراق ، جا

 م بخصوص حاجة الجيش العراقي إلى مهندس خبير .1939يناير  26المصرية بتاريخ 

( بعثات مختلفة ، العراق ،   012558وثائق وزارة الخارجية المصرية ، كود أرشيفي )   ( 192)
لعراقية بمصر إلى وزارة الخارجية  ، من المفوضية الملكية ا  12استخدام المصريين في العراق ، جا

 م بشأن حاجة وزارة الدفاع العراقية إلى مهندس خبير . 1940أغسطس  5المصرية بتاريخ 

الترانزيت : عبور أو مرور البضاعة من دولة إلى أخرى عبر أحد المواني مع إعفائها من  ( 193)
عاصرة " مرجع سبق ذكره ،  رسوم الدخول . انظر : أحمد مختار عمر : " معجم اللغة العربية الم

 . 289، ص :  1جا

الجمركية   ( 194) الرسوم  استرجاع  إلى  يشير  وتجاري  قانوني  مصطلح   : االسترداد  أو  الدروباك 
التي سبق دفعها على األصناف الخاضعة للضريبة عند تصديرها أو عند إعادة تصدير البضائع 
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 األجنبية . 

موقع    ، للمعلومات  الدولية  الشبكة   : الموقع   www . Wikipedia . orgراجع  إلى  زيارة 
 .  15:  32م ، الساعة 2021/  8/  28المذكور بتاريخ 

(195 )   ( أرشيفي  كود   ، المصرية  الخارجية  وزارة  في    012632وثائق  العراقيين  تدريب   )
بتاريخ  المصرية  الخارجية  وزارة  إلى  بمصر  العراقية  الملكية  المفوضية  من   ، المصرية  الحكومة 

م ) مستعجل للغاية ( بخصوص تدريب موظفين من مصلحة الجمارك العراقية .  1951يوليو    26
بتاريخ بمصر  العراقية  الملكية  المفوضية  إلى  المصرية  الخارجية  خطاب   : أغسطس   12وكذلك 

 م بشأن موافقة إدارة الشئون الجمركية بوزارة المالية على هذا التدريب . 1951

ا ( 196) الخارجية  وزارة  )  وثائق  أرشيفي  كود   ، المختلفة    012633لمصرية  العراق  بعثات   )
يوليو   9، من وزارة الشئون االجتماعية المصرية إلى وكيل وزارة الخارجية بتاريخ    1لمصر ، جا

التعاون 1946 لدراسة  العراق  بعثة  حسن عضو  صبري  محمود  بحضرة  الخاص  التقرير  بشأن  م 
 بمصر .

( بعثات مختلفة ، العراق ،   012557، كود أرشيفي )    وثائق وزارة الخارجية المصرية ( 197)
، من المفوضية الملكية العراقية بمصر إلى وزير التجارة   11استخدام المصريين في العراق ، جا

م بخصوص ترشيح أحد الخبراء المصريين للعمل  1939ديسمبر    3والصناعة ) خاص ( بتاريخ  
 بوزارة االقتصاد العراقية . 

 م . 1940يناير  2ها / 1358ذو القعدة  22د البالغ ، عد ( 198)

( بعثات مختلفة ، العراق ،   012559وثائق وزارة الخارجية المصرية ، كود أرشيفي )   ( 199)
جا  ، العراق  في  المصريين  وزارة   13استخدام  إلى  بمصر  العراقية  الملكية  المفوضية  مذكرة   ،

بتاريخ   المصرية  )  1941يناير    15الخارجية  خبير م  إلى  الحاجة  بخصوص   ) جدًا  مستعجل 
الملكية   المفوضية  على  المصرية  الخارجية  رد   : وكذلك  البنوك  تأسيس  مجال  في  كفء  مصري 

 م بخصوص ذات الموضوع .1941فبراير  4العراقية بمصر بتاريخ 
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(200 )   ( أرشيفي  كود   ، المصرية  الخارجية  وزارة  العراق    012633وثائق  بعثات  المختلفة  ( 

، من وزارة الدفاع المصرية ) مصلحة الطيران المدني ( إلى وكيل وزارة الخارجية   1لمصر ، جا
 م بخصوص تدريب ألبير لورنس وشامل العطار وأنيس حنا في مصر.1945ديسمبر  19بتاريخ 

(201 )   ( أرشيفي  كود   ، المصرية  الخارجية  وزارة  في    012632وثائق  العراقيين  تدريب   )
المصرية ، من وزارة الداخلية المصرية ) إدارة عموم األمن العام ( إلى وزارة الخارجية    الحكومة
 م بشأن الموافقة على تدريب السيد / أديب أحمد العراقي . 1951ديسمبر  20بتاريخ 

( بعثة مستر كوبر من طرف    012608وثائق وزارة الخارجية المصرية ، كود أرشيفي )   ( 202)
لدراسة طرق استخراج الملح في مصر ، من القنصلية الملكية المصرية ببغداد إلى حكومة العراق  

 م بشأن زيارة جناب المستر كوبر . 1933سبتمبر  26وزارة الخارجية المصرية بتاريخ 

(203 )   ( أرشيفي  كود   ، المصرية  الخارجية  وزارة  في    012632وثائق  العراقيين  تدريب   )
م 1953فبراير    7عراقية بالقاهرة إلى الخارجية المصرية بتاريخ  الحكومة المصرية ، من السفارة ال

 بخصوص زيارة المستر بول ماكليستر .  

(204 )   ( أرشيفي  كود   ، المصرية  الخارجية  وزارة  المختلفة    012634وثائق  العراق  بعثات   )
جا  ، بتاريخ    2لمصر  المصرية  الخارجية  وزارة  إلى  بمصر  العراقية  الملكية  المفوضية   19، من 

 م بشأن إيفاد السيد /فؤاد األنكرلي إلى مصر . 1949يناير 

(205 )   ( أرشيفي  كود   ، المصرية  الخارجية  وزارة  المختلفة    012633وثائق  العراق  بعثات   )
يوليو   4، من المفوضية الملكية العراقية بمصر إلى وزارة الخارجية المصرية بتاريخ    1لمصر ، جا

 دالمجيد العراقي إلى مصر . م بشأن إيفاد السيد / نهاد عب1945

( البعثات الحكومية للعراق ،    012607وثاق وزارة الخارجية المصرية ، كود أرشيفي )   ( 206)
م بخصوص مهمة  1932سبتمبر    15من وزارة المالية المصرية إلى وكيل وزارة الخارجية بتاريخ  

 ثابت بك عبد النور مدير أمور النفط في بغداد .

نفس الكود األرشيفي ، من المفوضية الملكية العراقية بمصر إلى وزارة  المصدر السابق ،   ( 207)
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م بشأن الحاجة إلى مهندسين مصريين الستخدامهم 1947نوفمبر    25الخارجية المصرية بتاريخ  
 في مشاريع الكهرباء .

( بعثات مختلفة ، العراق ،   012627وثائق وزارة الخارجية المصرية ، كود أرشيفي )   ( 208)
، من المفوضية الملكية العراقية بمصر إلى وزارة الخارجية    2المصريين في العراق ، جا  استخدام

م بخصوص طلب مهندسين مصريين لتخطيط وتنظيم المدن 1947ديسمبر    24المصرية بتاريخ  
 في العراق. 

المصدر السابق ، نفس الكود األرشيفي ، من وزارة الصحة العمومية المصرية إلى وزارة   ( 209)
 م بشأن إيفاد الدكتور مصطفى إسماعيل العراقي إلى مصر  1954نوفمبر  30جية بتاريخ الخار 

(210 )   ( أرشيفي  كود   ، المصرية  الخارجية  وزارة  في    012632وثائق  العراقيين  تدريب   )
بتاريخ   المصرية  الخارجية  إلى  القاهرة  في  العراقية  السفارة  من   ، المصرية  مارس   17الحكومة 

 لسيد / خليل إبراهيم . م بشأن زيارة ا1955

(211 )   ( أرشيفي  كود   ، المصرية  الخارجية  وزارة  المختلفة    012633وثائق  العراق  بعثات   )
يناير   7، من وزارة الشئون االجتماعية المصرية إلى وكيل وزارة الخارجية بتاريخ    1لمصر ، جا

 م بخصوص زيارة مدير الجمعية الخيرية السالمية في بغداد .1948

در السابق ، نفس الكود األرشيفي ، من الخارجية العراقية ) الدارة السياسية ( إلى  المص ( 212)
بتاريخ   ببغداد  المصرية  الملكية  (    17المفوضية  يناير   ( الثاني  امتنان 1946كانون  بشأن  م 

الحكومة للمساعدات التي لقيها الدكتور ناجي األصيل مدير اآلثار القديمة العام أثناء وجوده في  
 .مصر 

مصلحة   ( 213) ، من  المصرية  الحكومة  في  العراقيين  تدريب   ، المصرية  الخارجية  وزارة  وثائق 
بتاريخ   الخارجية  وزارة  وكيل  إلى  المصرية  الحكومة  حديد  بخصوص 1954مارس    18سكك  م 

 طلب السفارة العراقية تدريب موظفين عراقيين . 
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(214 )   ( أرشيفي  كود   ، المصرية  الخارجية  وزارة  المختلفة    401263وثائق  العراق  بعثات   )

جا  ، بتاريخ  2لمصر  المصرية  الخارجية  وزارة  إلى  بمصر  العراقية  الملكية  المفوضية  من   ،23 
في  1949فبراير   الصناعية  المشاريع  شعبة  رئيس  الهاللي  الحميد  عبد  الدكتور  زيارة  بشأن  م 

 المصرف الصناعي العراقي ، والموفد من قبل المصرف المذكور إلى مصر . 

(215 )   ( أرشيفي  كود   ، المصرية  الخارجية  وزارة  في    012632وثائق  العراقيين  تدريب   )
بتاريخ   المصرية  الخارجية  إلى  بالقاهرة  العراقية  السفارة  من   ، المصرية  سبتمبر 11الحكومة 

 م بشأن إيفاد كيميائي عراقي إلى مصر .   1955

( بعثات مختلفة ، العراق ،   101256وثائق وزارة الخارجية المصرية ، كود أرشيفي )   ( 216)
جا  ، العراق  في  المصريين  وزارة   15استخدام  وكيل  إلى  المصرية  العمومية  األشغال  وزارة  من   ،

 م بشأن مطلوبين لمصلحة الطبيعيات بالعراق .1941ديسمبر  4الخارجية بتاريخ 

العراق ، ( بعثات مختلفة ،    012555وثائق وزارة الخارجية المصرية ، كود أرشيفي )   ( 217)
، مذكرة الخارجية المصرية إلى المفوضية الملكية العراقية    9استخدام المصريين في العراق ، جا

 م بخصوص المدير المصري للمعهد الكيميائي ببغداد .1939مايو  13بمصر بتاريخ 

(218 )   ( أرشيفي  كود   ، المصرية  الخارجية  وزارة  المختلفة    012633وثائق  العراق  بعثات   )
م بشأن 1945يناير    30، من وزارة الزراعة المصرية إلى وزير الخارجية بتاريخ    1المصر ، ج

 زيارة األستاذ بشير اللوس لبعض األقسام الفنية بوزارة الزراعة .

( بعثات مختلفة ، العراق ،   012557وثائق وزارة الخارجية المصرية ، كود أرشيفي )   ( 219)
المفوضية الملكية العراقية بمصر إلى وزارة الخارجية    ، من  11استخدام المصريين في العراق ، جا

 م بشأن الحاجة إلى مهندسين .1940مارس  28المصرية بتاريخ 

المصرية ، كود أرشيفي )   ( 220) الخارجية  فنية مصرية    012635وثائق وزارة  إرسال بعثة   )
ة المصرية المرفوعة  للعراق لدراسة مشروع إحياء األراضي الصالحة للزراعة ، مذكرة وزارة الخارجي

م بخصوص انتداب بعض الموظفين المصريين إلى 1945مايو    20إلى مجلس الوزراء بتاريخ  
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 العراق.

محم ( 221) النبوي  يدعى  موظف  بشأن  الجانبين  بين  أثير  ما  المثال  سبيل  يعمل وعلى  كان  ود 
لطات العراقية أنهت لوحدة التثمين بتفتيش الجيزة وأعير إلى العراق لمدة عام ، إال إن الس  ارئيسً 

، وأخذ كل  إلى خدماته  الحاجة  بانتفاء  متعللة  العام  نهاية  مضي تسعة أشهر وقبل  بعد  إعارته 
طرف يتهم اآلخر بسوء السلوك ، ودارت بخصوص ذلك مكاتبات عدة بين جهات مختلفة منها 

ببغداد . ولكن   الخارجية المصرية والمفوضية الملكية العراقية بمصر والمفوضية الملكية المصرية
الفترة   تلك  خالل  أنه  الدراسة    –يالحظ  هذا   –محل  أن  كذلك  ويالحظ   ، مماثلة  حوادث  تقع  لم 

ه إليه إنداٌر تلو النذار بإنهاء إعارته نظرًا لتقصيره في عمله قبل إثارة المشاكل  الموظف قد ُوج ِّ
 بينه وبين السلطات العراقية .

( بعثات مختلفة ، العراق ،    012628الخارجية المصرية ، كود أرشيفي )  راجع : وثائق وزارة  
، مكاتبات بين الجهات المختلفة بخصوص ذلك الموضوع   3استخدام المصريين في العراق ، جا

 م .1948م ، 1947تعود كلها إلى عامي 

محم ( 222) حسين  المهندس  من  ذلك  مستشارً حدث  يعمل  كان  الذي  زيد  أبو  إعمار  اد   للجنة 
واستثمار أراضي الدجيلة لعدة سنوات ، ثم اعتذر عن تمديد إعارته لظروٍف خاصة به ، فكتبت 
وزارة االقتصاد العراقية إلى الخارجية المصرية معربة عن أملها في أن تتمكن األخيرة من إقناع 

ثناء المذكور بتجديد إعارته لسنوات أخرى بالنظر لما أبداه خالل عمله من كفاءة استحقت شكر و 
وزارة االقتصاد حيث قالت عنه : " إن أعماله كانت على ما يرام ، وكان مثابرًا ومواصاًل جهوده 
بشكٍل يثير العجاب والتقدير " . ولكن الخارجية لم تتمكن من إقناع المذكور بالتجديد ، رغم أنها 

ه يحسن إعادة الكرة خاطبت وزارة الزراعة التي كان المهندس المذكور أحد موظفيها بقولها : " إن
كسبًا وتنمية للعالقات مع الدول العربية " ولكن محاوالتها هذه لم تجد صدًى   –مع المذكور    –

لدى المهندس الذي أصر على موقفه ، والطريف أن الذي حلَّ محلَّه في وظيفته في العراق هو 
 ى ذلك منذ قليل .النبوي محمود الذي تسبب في مشاحنات مع السلطات العراقية كما أشرنا إل

المصرية ، كود أرشيفي )   الخارجية  فنية مصرية    012635انظر : وثائق وزارة  ( إرسال بعثة 
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للعراق لدراسة مشروع إحياء األراضي الصالحة للزراعة ، من وزارة الخارجية المصرية إلى مصلحة  
خبير للعمل م بخصوص طلب الحكومة العراقية ندب  1947أغسطس    5األمالك األميرية بتاريخ  

 في لجنة إعمار واستثمار أراضي الدجيلة .

( بعثات مختلفة ، العراق ،   012627وثائق وزارة الخارجية المصرية ، كود أرشيفي )   ( 223)
، مذكرة الخارجية المصرية إلى المفوضية الملكية العراقية    2استخدام المصريين في العراق ، جا

 العراق أطباء مصريين .  م بخصوص طلب1948فبراير  28بمصر بتاريخ 

م ،  1940تولى رشيد عالي الكيالني رئاسة الوزارة العراقية خلفًا لنوري السعيد في مارس   ( 224)
وقد عرف الكيالني بعدائه لإلنجليز حيث تأزمت العالقات بينه وبين بريطانيا بسبب رفضه إعالن 

طه   وزارة  محلها  وحلت  حكومته  فاستقالت   ، المحور  دول  على  تعمر الحرب  لم  التي  الهاشمي 
في   السلطة  على  باالستيالء  الجيش  من  قوات  قامت  ؛حيث  ي  1941أبريل    2طوياًل  وُدعِّ  ، م 

الوزارة في   لترؤس  [ ولم 1941أبريل    12الكيالني من جديد  الرابعة  الكيالنية  الوزارة  ] وهي  م 
ة انتهت بانتصار  تلبث العالقات أن توترت مع بريطانيا من جديد حيث تطورت إلى مواجهة عسكري

بريطانيا وقرار الكيالني . انظر : عبد الحميد شلبي : " العالقات السياسية بين مصر والعراق "  
 . 43،   42مرجع سبق ذكره ، ص : 

( بعثات مختلفة ، العراق ،   012558وثائق وزارة الخارجية المصرية ، كود أرشيفي )   ( 225)
جا  ، العراق  في  المصريين  و   12استخدام  من  األشغال ،  وزارة  وكيل  إلى  المصرية  الخارجية  زارة 

 م بشأن المهندسين المصريين في العراق . 1940أغسطس   26العمومية بتاريخ 

 2بعد سقوط الكيالني شكل جميل المدفعي وزارة جديدة ] الوزارة المدفعية الخامسة [ في   ( 226)
مدفعي بأنه " من أنبل ها ( وقد وصف ال1360جمادى األولى    7م )  1941يونيو ) حزيران (  

الشخصيات العراقية وأبعدها عن الحزبية " وأنه ال ُيدعى إلى الحكم إال بعد أزمات شديدة وظروٍف 
الوزارات  تاريخ   "  : الحسيني  عبدالرازق  السيد   : انظر   . الموقف  لنقاذ  عودته  تستدعي  خاصة 

مد محمود : " العالقات ، وكذلك : أسماء مح  6،    5، ص :    6العراقية " مصدر سبق ذكره ، جا
العراقية   القومية ، سلسلة ط مصر 1952  –م  1922المصرية  والوثائق  الكتب  دار   : م" طبعة 
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 . 72ها . ص : 1437/  2016( القاهرة  105النهضة ، عدد رقم ) 

( بعثات مختلفة ، العراق ،   012560وثائق وزارة الخارجية المصرية ، كود أرشيفي )   ( 227)
العراق ، جااستخدام   المصرية    14المصريين في  الملكية  المفوضية  إلى  العراقية  ، من الخارجية 

 م بشأن الموظفين المصريين في العراق . 1941يوليو  8ببغداد بتاريخ 
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 قائمة المصادر والمراجع 
 أواًل: الوثائق: 

 تغيببروثببالق وزارة الخارجيببة المصببرية المحفوةببة بببدار الوثببالق القوميببة بالقبباهرة  ❖
 التالية:وقد اعتمدنا منها على األكواد األرشيفية  منشورة 

 عامة.موعوعات  –العراق  –بعثات متنوعة  0078   005835كود أرشيفي 

 . بعثات مقدمة من القنصلية المصرية بهفداد  0078   011595،،      ،،  
بعثببببات مختلفببببة ، العببببراق، اسببببتخدام المصببببريين فببببي  0078   012555،،      ،،  

  9العراق جب
  10،،      ،،     ،،    ،،       ،،     ،،    ،،  جب  0078   012556،،   ،،  
 11،،       ،،     ،،    ،،  جب  ،،      ،،    ،،      0078   012557،،  ،،  
  12،،      ،،     ،،    ،،       ،،     ،،    ،،  جب  0078   012558،، ،،  
  13،،      ،،      ،،   ،،       ،،     ،،    ،،  جب  0078   012559،،  ،،  
  14،،      ،،     ،،     ،،       ،،   ،،    ،،  جب   0078   012560،،   ،،  
  15،،    ،،        ،،    ،،     ،،    ،،  جب    ،،     0078   012561،،  ،،  
  16،،      ،،     ،،    ،،       ،،     ،،    ،،  جب   0078   012562،،  ،،  
  27،،      ،،     ،،   ،،       ،،     ،،    ،،  جب   0078   012605،،  ،،  
 الهعثات الحتومية للعراق . 0078   012607،،  ،،  
بعثبببة مبببدير الجمبببارب العراقيبببة لدراسبببة طبببرق اسبببتخرا   0078   012608،،  ،،    

 المل  في مصر 
 دعوة محمد طلعت حرب باشا ل يارة العراق . 0078   012611،،   ،،  
 دعوة سري باشا وزير األشفال العمومية ل يارة العراق . 0078   012619،، ،،  

دي الموفبببد فبببي بعثبببة مبببن حتومبببة عببببد الحميبببد رشبببيد أفنببب 0078   012624،،   ،،  
 العراق .
 دعوة أحد رجال ري العراق ل يارة مصر . 0078   012625،،  ،،  
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بعثات مختلفة ، العراق ، استخدام المصبريين فبي العبراق  0078   012626،،  ،،   
  1جب

 . 2،،      ،،       ،،    ،،       ،،     ،،    ،،  جب 0078   012627،، ،،  
 . 3،،      ،،       ،،   ،،       ،،     ،،    ،،  جب 0078   012628،،  ،،  

إيفبببباد بعثببببة إلببببى العببببراق إلنشبببباء معمببببل لتفببببري  بببببيا  0078   012631،،   ،،  
 وتمرين العمال العراقيين على م اولة العمل . الدجا 

 تدريب العراقيين في الحتومة المصرية . 0078   012632،،      ،،  
 . 1بعثات العراق المختلفة لمصر جب 0078   012633،،       ،، 

 . 2،،      ،،      ،،      ،،   جب 0078   012634،،      ،،  
إرسال بعثة فنية مصرية للعراق لدراسة مشرول إحياء   0078     012635،،    ،،   

 األراعي الصالحة لل راعة . 
 .  1الفالي المصري في العراق جب االستعانة بخبرة 0078   012795،،      ،،  
 . الدعاية المصرية في العراق 0078   022246،،      ،،  

 : المصادر والمراجع العربية والمعربة: ثانيًّا
  عمر:* أحمد مختار 

م   2008القببباهرة  الكتبببب،عبببالم  طهعبببة:ل معجبببم اللفبببة العربيبببة المعاصبببرة ل  -
 هب.1429

 محمود:* أسماء محمد 
دار الكتبببببببب  طهعبببببببة:م ل 1952 – 1922ل العالقبببببببات المصبببببببرية العراقيبببببببة  -
م   2016القبببببباهرة  (105)سلسببببببلة لمصببببببر النهضببببببة ل عببببببدد رقببببببم  القوميببببببة،والوثببببببالق 
 هب.1437

 الحسيني:* السيد عبد الرازق 
 م.1953الطهعة الثانية  لبنان، العرفان،ل تاري  الوزارات العراقية ل مطهعة  -

 ال ركلي:* خير الدين 
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قبببامو  تبببراجم ألشبببهر الرجبببال والنسببباء مبببن العبببرب والمسبببتعربين  األعبببالم،ل  -
 م.2002الطهعة الثانية عشرة  بيروت، للماليين،دار العلم  طهعة:والمستشرقين ل 
 مجاهد:* زكي محمد 

لاألعببببالم الشببببرقية فببببي المالببببة الرابعببببة عشببببرة الهجريببببةل طهعببببة: دار الفببببرب  -
 م.1994بيروت، الطهعة الثانية  اإلسالمي،
 جولد(: ) رثر* شميث 
لقبببامو  تبببراجم مصبببر الحديثبببةل ترجمبببة وتحقيبببق: عببببد الوهببباب بتبببر، طهعبببة:  -

 م.2003( القاهرة 521المشرول القومي للترجمة، عدد رقم ) للثقافة،المجلس األعلى 
 شلبي:* عبد الحميد عبد الجليل أحمد 

الهيئبببة  طهعبببة:مل 1963 – 1951لعبببراق لالعالقبببات السياسبببية ببببين مصبببر وا -
 م.2000القاهرة  (190)عدد رقم  المصريين،تاري   سلسلة: للكتاب،المصرية العامة 
 كحالة:* عمر رعا 

ببببدون  بيبببروت، العرببببي،لمعجبببم المبببتلفينل متتهبببة المثنبببى ودار إحيببباء التبببرال  -
 تاري .

 رم ي:* محمد 
لالقبببامو  الجفرافبببي للببببالد المصبببرية مبببن عهبببد قبببدماء المصبببريين إلبببى سبببنة  -

 م.1994القاهرة  للكتاب،الهيئة المصرية العامة  طهعة:مل 1954
 رزق:* يونان لبيب 

مل مركببببب  الدراسبببببات السياسبببببية 1953 – 1878لتببببباري  البببببوزارات المصبببببرية  -
 م.1975القاهرة  ية،التاريخوحدة الوثالق والهحول  باألهرام،واالستراتيجية 

 : الدوريات: ثالًثا
 البال .*  

 : الشبكة الدولية للمعلومات رابًعا
www. egpw .org 

www. Wikipedia .org 
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Abstract: 

Egypt and Iraq are connected deeply since the ancient times, 

and there is a great deal of similarity between them, as both made 

tremendous civilizations that stunned humanity for its 

sophistication and prosperity. They also dominated the Islamic 

world during the middle ages in both urbanization and culture.  

In the modern eras, they were decayed and weakened as 

many other countries, so they became victims of imperialism until 

they attained their complete liberty. Both sought to achieve 

development, to exert the most efforts to enforce the hard work of 

the economic and social development, and to found a strong state 

based on new stable fundamentals.  

Since Egypt was the advanced in the domain of renaissance, 

Iraq appealed for her support to achieve the sustained development 

and the foundation of the modern country. In the other side, Egypt 

never hesitated to give it a hand, so she supported Iraq sending the 

necessary technical experts in many fields.  

Also, Egypt afforded a part of this support’s funds and aided 

it through the training process to prepare the Iraqi youth by 

gaining the needed technical experience to carry out the intended 

goal of progress and advancement. At last, Egypt had the greatest 

role in the establishment of the modern Iraq.   

Keywords: Connections, support, Egypt, Iraq, cooperation, 

technical.     


