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صفحة 1

العراق ، 1914-1974 قائمة المحتویات

وثیقة مرجعیة القطاع الثامن تاریخ

AIR 1/140/15/40/306
، بالد ما بین النھرین - تحركات ورحالت جویة لسرب 30
RFC ومتطلبات الموظفین لـ. أكتوبر 10-1917 9 نوفمبر 1915

AIR 1/504/16/3/23
تقریر عن عملیات الطیران والطیران في
بالد ما بین النھرین مایو - 1916 یونیو 1915

AIR 1/505/16/3/35
توفیر مركب نھري ألغراض الطیران في
بالد ما بین النھرین أكتوبر - 1916 أبریل 1915

AIR 1/648/17/122/392 .بالد ما بین النھرین ، RNAS تقریر شھري عن تشغیل دیسمبر 1915
AIR 1/674/21/6/87 الحملة في بالد الرافدین 1914-1918
AIR 1/687/21/20 / SC ورقة عن تنظیم وحدات الطیران في بالد ما بین النھرین 1915

AIR 20/514
تقریر من الرائد بروك سمیث عن الطیران في
بالد الرافدین خالل أبریل 1915: یونیو 1916 أبریل - 1916 یونیو 1915

AIR 20/744 تصریحات المحافظ العسكري بغداد دیسمبر - 1918 أبریل 1916
AIR 5/295 تنظیم ضرائب العراق 1922-26

الھواء 5/389 نقطة أنا
عمل اللجنة المعینة من قبل عصبة
.دول لتحدید الحدود الشمالیة للعراق 1924-1925.

AIR 5/403

مسألة اخالء العراق ومسألة المنافس
قرار من عصبة األمم بشأن التركیة العراقیة
.حدود

1925-1926

AIR 5/441 نقطة
قبول العراق في عصبة األمم والسؤال
.مراجعة المعاھدة األنجلو عراقیة 1927-1928.

AIR 5/569 .معاھدة مع الملك فیصل 1921-1925.

AIR 5/611 نقطة أنا

تقاریر لجنة الحدود العراقیة المعینة من قبل
عصبة األمم ، 18.7.25 ، والمسائل الناشئة
.من ھناك

1924-1926.

AIR 8/1957
الشرق األوسط: إجراءات عسكریة ناتجة عن انقالب في العراق
في یولیو 1958

AIR 8/1958
الشرق األوسط: إجراءات عسكریة ناتجة عن انقالب في العراق
في یولیو 1958-59

AIR 8/1959
الشرق األوسط: إجراءات عسكریة ناتجة عن انقالب في العراق
في یولیو 1959

CAB 17/173

:لجنة الدفاع اإلمبراطوري
مراسالت ومذكرات متنوعة
لجنة بالد الرافدین: مراسالت. یشمل
مسودة أوراق مطبوعة تتعلق بالعملیات في
بالد ما بین النھرین مع شرح مللي

1916

CAB 27/145 معاھدة مقترحة مع األمیر فیصل 1921

CAB 37/124/31
الحاجة إلى إعادة القوات الھندیة إلى الھند ؛ وتقدیم]
[.قوات لبالد الرافدین بخالف الھند تم التوقیع في عام 1915 في 16 فبرایر

CAB 37/135/12

البرقیات الرسمیة والخاصة المتعلقة بالجنرال سیدي
تقدم جون نیكسون في بالد ما بین النھرین (في استمرار
.(من تلك التي تم تداولھا في 4 أكتوبر

مطبوعة أو متداولة في
أكتوبر 7 ، 1915

CAB 37/135/21

البرقیات الرسمیة والخاصة المتعلقة بالسیر جون
تقدم نیكسون في بالد ما بین النھرین (استمرار
.(تلك التي تم تداولھا في 7 أكتوبر

مطبوعة أو متداولة في
أكتوبر 11 ، 1915

CAB 37/135/6
برقیات تتعلق بالجنرال السیر جون نیكسونز
تقدم في بالد ما بین النھرین تم التوقیع عام 1915 في 5 أكتوبر

CAB 37/136/15

برقیات تتعلق بتقدم السیر جون نیكسون في
بالد ما بین النھرین (استمراًرا لتلك التي تم تداولھا في
.(أكتوبر 11

مطبوعة أو متداولة في
أكتوبر. 15 ، 1915

CAB 37/136/22
برقیات تتعلق بالجنرال السیر جون نیكسون
تقدم في بالد ما بین النھرین (استمراًرا لتلك

مطبوعة أو متداولة في
[أكتوبر. 18] 1915

الصفحة 2
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.(عممت في 15 أكتوبر

CAB 37/138/21 [.تقریر عن الحرب في بالد الرافدین] وقع في 1915 29 نوفمبر
CAB 37/138/5 [.تقاریر عن الحرب في بالد الرافدین] وقعت في 1915 23 نوفمبر
CAB 37/139/13 [.تقاریر عن العملیات في بالد الرافدین] تم التوقیع في عام 1915 في 4 دیسمبر ، 5
CAB 37/139/2 [.تقریر العملیات في بالد ما بین النھرین] تم التوقیع عام 1915 1 دیسمبر
CAB 42/2/10 .االسكندرونة وبالد ما بین النھرین تم التوقیع في عام 1915 م .16 مارس

CAB 42/20/9

محضر ، إلخ (لجنة الدردنیل ، الجیش
قارة؛ سالونیكا. الیونان؛ ثورة عربیة بالد ما بین النھرین؛
دفاع مضاد للطائرات تورید بنادق مقاس 6 بوصات ؛ سجناء
(.الحرب؛ الدنمارك

وقعت في عام 1916 في 28 سبتمبر

CAB 42/4/15 (.دقائق ، إلخ (بالد ما بین النھرین تم التوقیع في عام 1915 في 21 أكتوبر

CAB 42/4/7
اختتام اللجنة للنظر اإلستراتیجي
.الوضع في بالد ما بین النھرین تم التوقیع في عام 1915 في 11 أكتوبر

CAB 42/5/22

دقائق ، وما إلى ذلك (بالد ما بین النھرین ؛ ذخیرة صغیرة الذراع ؛
الرشاشات؛ البلقان حارقة ومتفجرة
الرصاص لالستخدام ضد الطائرات ؛ المؤتمر المتوقع

تم التوقیع في عام 1915 في 25 نوفمبر

CAB 42/5/26
تقدیر للوضع في بالد ما بین النھرین. بواسطة
.الجنرال السیر إي جي بارو ، السكرتیر العسكري ، مكتب الھند وقع في 1915 29 نوفمبر

CAB 42/6/1

الدقائق. (العملیات في بالد الرافدین ؛ سالونیكا ؛ مصر ؛
جالیبولي. یخدم ضباط بریطانیون من الجیش الھندي مع
.(الوحدات البریطانیة

تم التوقیع عام 1915 1 دیسمبر

CAB 42/6/14

دقائق ، إلخ (السیاسة العسكریة المستقبلیة ؛ حامیة مصر ؛
الھند وبالد الرافدین؛ الشحن األلماني في
(.الموانئ البرتغالیة

وقع في عام 1915 28 دیسمبر

CAB 42/6/4
دقائق ، إلخ (سالونیكا والموقع في الیونان ؛
(.جالیبولي. بالد ما بین النھرین؛ إمدادات للیونان تم التوقیع عام 1915 في 6 دیسمبر

CAB 42/6/7

دقائق ، وما إلى ذلك (زیارة لورد كتشنر والسیر إلى باریس
إدوارد جراي جالیبولي. نقل القوات باتجاه الشرق ؛
بالد ما بین النھرین؛ إمدادات لصربیا ؛ ذراع صغیر
(.ذخیرة لروسیا

تم التوقیع عام 1915 في 13 دیسمبر

CAB 42/6/8

دقائق وغیرھا (سالونیكا ومصر ؛ نقل بحري
للشرق بالد ما بین النھرین؛ السلوك المستقبلي لـ
(.حرب

تم التوقیع في عام 1915 15 دیسمبر

CO 730/105/6 معاھدة جدیدة مع العراق 1926 ینایر ینایر 15 12

CO 730/106/16
معاھدة العراق: نتائج اجتماع مجلس الوزراء بخصوص
عرض تقدیمي لمجلس عصبة األمم مارس - 8 مارس 2 1926

CO 730/107/62 دخول العراق في عصبة األمم یونیو - 20 یولیو 23 1926

CO 730/107/73
سیاسة قبول العراق في عصبة
األمم في عام 1928 نوفمبر - 1927 4 ینایر 24 1926

CO 730/108/6
وما تاله Penjvin احتالل
مراسالت الشیخ محمود دیسمبر 23-1927 24 یونیو 1926

CO 730/112/5 المعاھدات واالتفاقیات: طریقة انضمام العراق 1926 دیسمبر 31-1927 29 نوفمبر
CO 730/117/9 تقریر ل.س العامري عن لقاءه بالملك فیصل ینایر - 11 فبرایر 18 1927

CO 730/119/10
قبول العراق في عصبة االمم وتنقیح
DUP المعاھدة األنجلو عراقیة فبرایر - 16 یونیو 24 1927

CO 730/120/1
قبول العراق في عصبة االمم وتنقیح
المعاھدة األنجلو عراقیة مایو - 21 سبتمبر 23 1927

CO 730/120/5 دخول العراق في عصبة األمم نوفمبر - 21 نوفمبر 9 1927

CO 730/122/10
، تسلیم المجرمین: الترتیبات بین العراق والمملكة المتحدة
یتضمن مشروع معاھدة تسلیم المجرمین أبریل 1-1928 10 سبتمبر 1927

CO 730/125/12 مراجعة المعاھدة األنجلو عراقیة دیسمبر 19 - 23 دیسمبر 1927
CO 730/125/13 مراجعة المعاھدة األنجلو-عراقیة: تشمل المعاھدة نوفمبر - 21 دیسمبر 30 1927
CO 730/127/8 / المعاھدات واالتفاقیات: طریقة انضمام العراق 1928/7/1929/30
CO 730/132/11 المعاھدات واالتفاقیات التي یكون العراق طرفا فیھا دیسمبر 20-1930 5 فبرایر 1929
CO 730/137/11 اتفاقیة تسلیم المجرمین بین العراق وبریطانیا أكتوبر 5-1929 5 فبرایر 1928

الصفحة 3

CO 730/143/4 معاھدة تسلیم المجرمین بین العراق وبریطانیا مارس 6 - 18 نوفمبر 1929

CO 730/148/10
العالقات المستقبلیة بین جاللة الملك والعراق: معاھدة جدیدة
مع العراق سبتمبر 25-1930 1 ینایر 1929

CO 730/148/9

العالقات المستقبلیة بین الحكومة البریطانیة و
العراق: ویشمل تحدید الحدود التركیة العراقیة
وتطبیق أحكام المادة على العراق
(من میثاق عصبة األمم (عصبة األمم 22

سبتمبر 20-1930 9 ینایر 1929

CO 730/151/10 معاھدة جدیدة مع العراق مایو - 30 مایو 3 1930
CO 730/151/11 معاھدة جدیدة مع العراق مایو - 30 یونیو 23 1930
CO 730/151/12 معاھدة جدیدة مع العراق یونیو - 12 یولیو 10 1930
CO 730/151/13 معاھدة جدیدة مع العراق یونیو - 16 یولیو 18 1930
CO 730/151/5 معاھدة جدیدة مع العراق ینایر 4-1930 6 مارس 1927
CO 730/151/5 معاھدة جدیدة مع العراق ینایر 4-1930 6 مارس 1927
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CO 730/151/6 معاھدة جدیدة مع العراق فبرایر 16 - 16 مایو 1930
CO 730/151/7 معاھدة جدیدة مع العراق أبریل - 19 یونیو 25 1930

CO 730/151/8
معاھدة جدیدة مقترحة مع العراق: دبلوماسیة
التمثیل أبریل - 15 مایو 30 1930

CO 730/151/9 معاھدة جدیدة مع العراق أبریل - 19 یونیو 3 1930

CO 730/155/4
اتفاقیة تسلیم المجرمین بین العراق والوالیات المتحدة
مملكة فبرایر 4-1931 1 ینایر 1930

CO 730/156/3

مطالبة الطائفة البھائیة بممتلكات في بغداد و
أثر القضیة على طلب العراق لعضویة
عصبة األمم

فبرایر 12-1931 6 ینایر 1930

CO 730/157/1 اتفاقیة تجاریة بین بریطانیا العظمى والعراق نوفمبر 27 - 17 دیسمبر 1930
CO 730/159/1 قبول العراق في عصبة األمم أغسطس 1 - 31 دیسمبر 1930

CO 730/161/4

األكراد: اقتراح احتجاج مشترك بخصوص عصبة
قرار لجنة االنتداب الدائم لألمم المتحدة
على األكراد واألقلیات في العراق

فبرایر 18 - 5 مارس 1931

CO 730/162/8
األقلیات غیر المسلمة في العراق: تشمل حمایة
(األقلیات (عصبة األمم ، 1931 مایو - 25 نوفمبر 23 1931

CO 730/164/5
تحریر العراق من السیطرة اإللزامیة والقبول
لعصبة األمم ینایر - 31 یولیو 14 1931

CO 730/167/1

، معاھدة التحالف بین بریطانیا العظمى والعراق 1922
مع مالحظات حول المعاھدة والمعاھدة األنجلو-عراقیة 1930
- مع الملك فیصل

أكتوبر 10-1930 30 یونیو 1922

CO 730/167/14
تقریر إلى عصبة األمم عن التقدم المحرز في العراق
بموجب الوالیة مارس - 29 یولیو 13 1931

CO 730/174/3 (أنشطة جعفر سلطان (جعفر العسكري ینایر - 10 مارس 7 1932
CO 730/176/3 قبول العراق في عصبة األمم أبریل - 6 دیسمبر 13 1932
CO 732/47/7 عرض إعادة عرش سوریا للملك فیصل ینایر 10-1931 24 نوفمبر 1931
CO 732/47/8 عرض إعادة عرش سوریا للملك فیصل نوفمبر 29-1931 17 دیسمبر 1931

CO 732/54/4
الترشح لعرش سوریا: الملك فیصل وعباس
حلمي دیسمبر 21-1932 23 مارس 1931

CO 732/85/8 وفاة الملك غازي ملك العراق 1939

CO 935/1/1

تقریر عن مؤتمر الشرق األوسط المنعقد في القاھرة و"
بیت المقدس.' مؤتمر خاص بالبریطانیین
، تورط الحكومة مع بالد ما بین النھرین
فلسطین وعدن وأرض الصومال والشرق األوسط
سیاسات. كان ونستون تشرشل و تي إي لورانس
.بین الحاضرین

1921

CO 935/1/13

مراسالت بخصوص قبول العراق في"
.عضویة عصبة األمم
، المراسالت بشكل أساسي بین السیر ھنري دوبس
، المفوض السامي للعراق ، ولیوبولد العامري
(وزیر الدولة للمستعمرات. (38 صفحة

ینایر 4-1927 30 أغسطس 1927

وزارة الخارجیة 14/715 العراق / المملكة المتحدة ینایر 01 - 1970 دیسمبر 31 1970

صفحة 4

وزارة الخارجیة 17/1 البعثیة 1968
وزارة الخارجیة الكندیة 17/1191 موقف العراق من التسویة في الشرق األوسط ینایر 01-1970 31 دیسمبر 1970
وزارة الخارجیة الكندیة 17/1235 الوضع الداخلي في العراق ینایر 01-1970 31 دیسمبر 1970
وزارة الخارجیة الكندیة 17/1236 مشكلة االكراد في العراق ینایر 01-1970 31 دیسمبر 1970
وزارة الخارجیة 17/1237 مشكلة االكراد في العراق ینایر 01-1970 31 دیسمبر 1970
وزارة الخارجیة الكندیة 17/1238 مشكلة االكراد في العراق ینایر 01-1970 31 دیسمبر 1970
وزارة الخارجیة 17/1239 المراجعة السنویة للعراق ینایر 01-1970 31 دیسمبر 1970
وزارة الخارجیة الكندیة 17/1240 محاولة انقالب في العراق في 20 كانون الثاني ینایر 01-1970 31 دیسمبر 1970
وزارة الخارجیة الكندیة 17/1241 الشیوعیة في العراق ینایر 01 - 31 دیسمبر 1970
وزارة الخارجیة الكندیة 17/1243 حزب البعث في العراق ینایر 01-1970 31 دیسمبر 1970
وزارة الخارجیة الكندیة 17/1244 التعیینات والتغییرات الوزاریة في العراق ینایر 01-1970 31 دیسمبر 1970
وزارة الخارجیة 17/1245 العالقات بین الكتلة السوفیتیة والعراق ینایر 01-1970 31 دیسمبر 1970
وزارة الخارجیة الكندیة 17/1247 السیاسة الخارجیة للعراق ینایر 01-1970 31 دیسمبر 1970
وزارة الخارجیة الكندیة 17/1249 العالقات السیاسیة بین االتحاد السوفیاتي والعراق ینایر 01-1970 31 دیسمبر 1970
وزارة الخارجیة الكندیة 17/1252 العالقات السیاسیة بین العراق وإیران ینایر 01-1970 31 دیسمبر 1970
وزارة الخارجیة الكندیة 17/1253 العالقات السیاسیة بین العراق وإیران ینایر 01-1970 31 دیسمبر 1970
وزارة الخارجیة الكندیة 17/1255 العالقات السیاسیة بین المملكة المتحدة والعراق ینایر 01-1970 31 دیسمبر 1970
وزارة الخارجیة الكندیة 17/1257 مطالبات ضد الحكومة العراقیة ینایر 01-1970 31 دیسمبر 1970

وزارة الخارجیة الكندیة 17/1259
تصدیر طائرات عسكریة وصواریخ موجھة من المملكة المتحدة
الى العراق ینایر 01-1970 31 دیسمبر 1970

وزارة الخارجیة 17/1498 موقف العراق من التسویة في الشرق األوسط ینایر 01 - 31 دیسمبر 1971

وزارة الخارجیة الكندیة 17/1530
الوضع السیاسي الداخلي في العراق: حزب البعث
الصحف ینایر 01-1971 31 دیسمبر 1971

وزارة الخارجیة 17/1531 مشكلة االكراد في شمال العراق ینایر 01 - 31 دیسمبر 1971
وزارة الخارجیة 17/1532 المراجعة السنویة للعراق ینایر 01 - 31 دیسمبر 1971

العالقات السیاسیة بین دول الكتلة السوفیتیة و
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وزارة الخارجیة 17/1533 العراق ینایر 01 - 31 دیسمبر 1971
وزارة الخارجیة 17/1534 العالقات السیاسیة بین العراق واالتحاد السوفیاتي ینایر 01-1971 31 دیسمبر 1971

وزارة الخارجیة 17/1537
العالقات السیاسیة بین العراق وایران: تجریبیة في
ممر شط العرب المائي ینایر 01-1971 31 دیسمبر 1971

وزارة الخارجیة 17/1538 العالقات السیاسیة بین العراق وإیران ینایر 01-1971 31 دیسمبر 1971
وزارة الخارجیة 17/1539 العالقات السیاسیة بین العراق والمملكة المتحدة ینایر 01 - 31 دیسمبر 1971

وزارة الخارجیة 17/1540

العالقات السیاسیة بین العراق والمملكة المتحدة: تأثیر
العالقات مع العراق في 30 نوفمبر 1971 بعد ذلك
االحتالل اإلیراني طنب الكبرى وطنب الصغرى
الجزر في مضیق ھرمز والخلیج العربي

ینایر 01 - 31 دیسمبر 1971

وزارة الخارجیة 17/1541 العالقات الدبلوماسیة السیاسیة بین العراق والمملكة المتحدة ینایر 01 - 31 دیسمبر 1971

وزارة الخارجیة الكندیة 17/1551

التمثیل الدبلوماسي للمملكة المتحدة في العراق: طرد 3
اتھم دبلوماسیون بریطانیون بتشجیع انقالب
ضد نظام البعث

ینایر 01 - 31 دیسمبر 1971

وزارة الخارجیة 17/1728 العراق: المراجعة السنویة لعام 1971 ینایر 01 - 31 دیسمبر 1972

وزارة الخارجیة 17/1730
زیارات وفود حكومیة من العراق للسوفییت
اتحاد ینایر 01 - 31 دیسمبر 1972

وزارة الخارجیة 17/1731 العالقات السیاسیة بین العراق واالتحاد السوفیتي ینایر 01-1972 31 دیسمبر 1972
وزارة الخارجیة 17/1732 العالقات السیاسیة بین العراق وإیران ینایر 01-1972 31 دیسمبر 1972
وزارة الخارجیة 17/1744 صادرات األسلحة والمعدات العسكریة من المملكة المتحدة إلى العراق 1971 ینایر 01-1971 31 دیسمبر
وزارة الخارجیة 17/1745 صادرات األسلحة والمعدات العسكریة من المملكة المتحدة إلى العراق 1971 ینایر 01-1971 31 دیسمبر

وزارة الخارجیة 17/32
العالقات الدبلوماسیة البریطانیة مع سوریا واألردن والعراق و
لبنان 1967-1968

وزارة الخارجیة 17/410 حزب البعث 1967-1968

وزارة الخارجیة الكندیة 17/526

:وزارة الخارجیة والمدیریة الشرقیة والخلفاء
بعد الوفاة على :(NE و E الملفات المسجلة (سلسلة
حرب األیام الستة العربیة / اإلسرائیلیة

1967-1968

وزارة الخارجیة الكندیة 17/78 العراق 1968
وزارة الخارجیة 17/869 تقاریر عن الوضع السیاسي الداخلي في العراق ینایر 01-1969 31 دیسمبر 1968

الصفحة 5

وزارة الخارجیة الكندیة 17/870 تقاریر عن الوضع السیاسي الداخلي في العراق ینایر 1 - 31 دیسمبر 1969
وزارة الخارجیة الكندیة 17/871 تقاریر عن الوضع السیاسي الداخلي في العراق ینایر 1 - 31 دیسمبر 1969
وزارة الخارجیة الكندیة 17/873 تعلیق السفارة البریطانیة على السیاسة الخارجیة للعراق ینایر 01-1969 31 دیسمبر 1968
وزارة الخارجیة الكندیة 17/879 الخالف بین العراق وایران بشأن شط العرب ینایر 01-1969 31 دیسمبر 1968
وزارة الخارجیة الكندیة 17/880 الخالف بین العراق وایران بشأن شط العرب ینایر 1 - 31 دیسمبر 1969
وزارة الخارجیة الكندیة 17/881 الخالف بین العراق وایران بشأن شط العرب ینایر 1 - 31 دیسمبر 1969
وزارة الخارجیة الكندیة 17/882 سیاسة المملكة المتحدة وعالقاتھا مع العراق ینایر 01-1969 31 دیسمبر 1968
وزارة الخارجیة الكندیة 17/883 سیاسة المملكة المتحدة وعالقاتھا مع العراق ینایر 1 - 31 دیسمبر 1969
وزارة الخارجیة الكندیة 17/884 سیاسة المملكة المتحدة وعالقاتھا مع العراق ینایر 1 - 31 دیسمبر 1969
وزارة الخارجیة الكندیة 17/885 بعثة اللجنة البریطانیة للتجارة في الشرق األوسط إلى العراق 1968 ینایر 01-1969 31 دیسمبر
وزارة الخارجیة الكندیة 17/887 بیع طائرات ومعدات للعراق ینایر 01-1969 31 دیسمبر 1968
وزارة الخارجیة الكندیة 17/888 بیع طائرات ومعدات للعراق ینایر 01-1969 31 دیسمبر 1969
وزارة الخارجیة الكندیة 17/889 بیع معدات عسكریة للحكومة العراقیة ینایر 01-1969 31 دیسمبر 1968
وزارة الخارجیة الكندیة 17/890 بیع معدات عسكریة للحكومة العراقیة ینایر 01-1969 31 دیسمبر 1969
وزارة الخارجیة الكندیة 17/891 بیع الصواریخ للعراق ینایر 01-1969 31 دیسمبر 1968
وزارة الخارجیة الكندیة 17/892 سیاسة بیع االسلحة والذخائر للعراق ینایر 01-1969 31 دیسمبر 1969

وزارة الخارجیة 17/977
ھیئة حقوق اإلنسان ومشكلة الیھود في
العراق والجمھوریة العربیة المتحدة وسوریا ینایر 01-1969 31 دیسمبر 1969

وزارة الخارجیة الكندیة 17/988 العالقات بین العراق وقوات حرب العصابات العربیة ینایر 01-1970 31 دیسمبر 1970
وزارة الخارجیة 26/1044 تقریر سیاسة المعلومات للعراق ینایر 01-1972 31 دیسمبر ، 1972
وزارة الخارجیة الكندیة 26/1609 تقریر سیاسة المعلومات من العراق ینایر 01-1974 31 دیسمبر 1974
وزارة الخارجیة الكندیة 26/329 العراق: مفتشون موجزون وتقریر ینایر 01-1970 31 دیسمبر 1969
وزارة الخارجیة 33/438 العالقات مع العراق ینایر 01-1969 31 دیسمبر 1969
وزارة الخارجیة الكندیة 39/631 العالقات السیاسیة مع العراق ینایر 01-1970 31 دیسمبر 1970

وزارة الخارجیة الكندیة 46/535
تدریب القوات المسلحة من العراق في المملكة المتحدة تحت المملكة المتحدة
مخطط التدریب العسكري ینایر 01-1970 31 دیسمبر 1970

وزارة الخارجیة الكندیة 46/99 مراجعة للتدریب العسكري في المملكة المتحدة للعراق ینایر 01-1968 31 دیسمبر 1967
وزارة الخارجیة الكندیة 51/100 القیادة اإلقلیمیة لحزب البعث العراقي ینایر 01-1969 31 دیسمبر 1969
وزارة الخارجیة 51/139 القیادة اإلقلیمیة لحزب البعث العراقي: تقاریر ینایر 01-1970 31 دیسمبر 1970

وزارة الخارجیة 51/140
:نزاع شط العرب بین إیران والعراق
التقاریر ینایر 01-1970 31 دیسمبر 1970

وزارة الخارجیة الكندیة 51/147
االستیطان الكردي في العراق: مقارنات بین
مقترحات 1966 و 1970 ینایر 01-1970 31 دیسمبر 1970

وزارة الخارجیة الكندیة 51/153 حزب البعث في سوریا والعراق 1970-1964 ینایر 01-1970 31 دیسمبر 1970
وزارة الخارجیة 51/187 حزب البعث في سوریا والعراق 1970-1964 ینایر 01-1971 31 دیسمبر 1971
وزارة الخارجیة الكندیة 51/191 المشكلة الكردیة في العراق 1971-1963 ینایر 01-1971 31 دیسمبر 1970
وزارة الخارجیة الكندیة 51/359 العراق: المراجعة السنویة لعام 1973 ینایر 01-1974 31 دیسمبر 1974
وزارة الخارجیة الكندیة 51/49 العالقات بین الكویت والعراق ینایر 01-1968 31 دیسمبر 1968
وزارة الخارجیة الكندیة 54/35 مصلحة روسیة محتملة في نفط العراق ینایر 01-1968 31 دیسمبر 1967
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وزارة الخارجیة الكندیة 57/582 العراقاستئناف العالقات الدبلوماسیة بین المملكة المتحدة و ینایر 01-1974 31 دیسمبر 1974

وزارة الخارجیة الكندیة 64/98
مطالبات ضد العراق خالل أحداث الشرق األوسط في
یونیو 1967 ینایر 01-1968 31 دیسمبر 1967

وزارة الخارجیة الكندیة 67/179
العراق: سیاسة الحكومة وشركة نفط العراق
(IPC) ینایر 01-1969 31 دیسمبر 1968

العراق: إنتاجوزارة الخارجیة والتعاون الدولي 67/243 ینایر 01-1969 31 دیسمبر 1969
العالقات السیاسیة مع العراقوزارة الخارجیة والتعاون الدولي 8/1006 ینایر 01 1969 31 دیسمبر 1968
العالقات مع العراقوزارة الخارجیة والتعاون الدولي 8/1038 ینایر 1 - 31 دیسمبر 1969
التعاون مع الكویت والعراقوزارة الخارجیة والتعاون الدولي 8/1171 ینایر 01-1968 31 دیسمبر 1968
وزارة الخارجیة الكندیة 8/1178 العالقات مع العراق ینایر 01-1969 31 دیسمبر 1968
الوضع السیاسي في العراقوزارة الخارجیة والتعاون الدولي 8/1897 ینایر 01-1972 31 دیسمبر 1972
العالقات السیاسیة بین العراق واالتحاد السوفیاتيوزارة الخارجیة والتعاون الدولي 8/1898 ینایر 01-1972 31 دیسمبر 1972
العالقات السیاسیة بین العراق واالتحاد السوفیاتيوزارة الخارجیة والتعاون الدولي 8/1899 ینایر 01-1972 31 دیسمبر 1972

الصفحة 6

وزارة الخارجیة والتعاون الدولي 8/1900

العالقات السیاسیة بین العراق وایران: تشمل
نزاع على حقوق المالحة لشط العرب
مجرى مائي

ینایر 01-1972 31 دیسمبر 1972

وزارة الخارجیة رقم 8/1901 العالقات السیاسیة بین المملكة المتحدة والعراق ینایر 01-1972 31 دیسمبر 1972
تصدیر أسلحة وذخائر من المملكة المتحدة إلى العراقوزارة الخارجیة والتعاون الدولي 8/1903 ینایر 01-1972 31 دیسمبر 1972
النفط في العراقوزارة الخارجیة والتعاون الدولي 8/1904 ینایر 01-1972 31 دیسمبر 1972
الوضع السیاسي في العراقوزارة الخارجیة والتعاون الدولي 8/2090 ینایر 01 - 1973 دیسمبر 31 1973
الوضع السیاسي في العراقوزارة الخارجیة والتعاون الدولي 8/2091 ینایر 01 - 1973 دیسمبر 31 1973
العالقات السیاسیة بین العراق وإیرانوزارة الخارجیة والتعاون الدولي 8/2094 ینایر 01 - 1973 دیسمبر 31 1973

وزارة الخارجیة والتعاون الدولي 8/2102
النفط في العراق: ویشمل تصریحات صدام
حسین نائب أمین القیادة اإلقلیمیة ینایر 01 - 1973 دیسمبر 31 1973

العالقات السیاسیة بین الكویت والعراقوزارة الخارجیة والتعاون الدولي 8/2193 ینایر 01-1974 31 دیسمبر 1974
العراق: المراجعة السنویة لعام 1973وزارة الخارجیة والتعاون الدولي 8/2306 ینایر 01-1974 31 دیسمبر 1974
األكراد في العراقوزارة الخارجیة والتعاون الدولي 8/2307 ینایر 01-1974 31 دیسمبر 1974
األكراد في العراقوزارة الخارجیة والتعاون الدولي 8/2308 ینایر 01-1974 31 دیسمبر 1974
األكراد في العراقوزارة الخارجیة والتعاون الدولي 8/2309 ینایر 01-1974 31 دیسمبر 1974
الوضع السیاسي في العراقوزارة الخارجیة والتعاون الدولي 8/2310 ینایر 01-1974 31 دیسمبر 1974
العالقات الخارجیة للعراقوزارة الخارجیة والتعاون الدولي 8/2312 ینایر 01-1974 31 دیسمبر 1974
العالقات السیاسیة بین العراق واالتحاد السوفیتيوزارة الخارجیة والتعاون الدولي 8/2313 ینایر 01-1974 31 دیسمبر 1974
العالقات السیاسیة بین العراق وإیرانوزارة الخارجیة والتعاون الدولي 8/2315 ینایر 01-1974 31 دیسمبر 1974
أوراق التقییم القطري للعراقوزارة الخارجیة والتعاون الدولي 8/2316 ینایر 01-1974 31 دیسمبر 1974
العالقات السیاسیة بین العراق والمملكة المتحدةوزارة الخارجیة والتعاون الدولي 8/2317 ینایر 01-1974 31 دیسمبر 1974

وزارة الخارجیة والتعاون الدولي 8/2318
رأي برلمان المملكة المتحدة والجمھور بشأن حالة
األكراد في العراق ینایر 01-1974 31 دیسمبر 1974

الوضع االقتصادي في العراقوزارة الخارجیة والتعاون الدولي 8/2319 ینایر 01-1974 31 دیسمبر 1974
مبیعات األسلحة البریطانیة إلى العراقوزارة الخارجیة والتعاون الدولي 8/2321 ینایر 01-1974 31 دیسمبر 1974
مبیعات األسلحة البریطانیة إلى العراقوزارة الخارجیة والتعاون الدولي 8/2322 ینایر 01-1974 31 دیسمبر 1974
مبیعات األسلحة البریطانیة إلى العراقوزارة الخارجیة والتعاون الدولي 8/2323 ینایر 01-1974 31 دیسمبر 1974
النفط في العراقوزارة الخارجیة والتعاون الدولي 8/2324 ینایر 01-1974 31 دیسمبر 1974

وزارة الخارجیة والتعاون الدولي 8/2328
استئناف العالقات الدبلوماسیة بین العراق و
المملكة المتحدة ینایر 01-1974 31 دیسمبر 1974

وزارة الخارجیة والتعاون الدولي 8/2329
استئناف العالقات الدبلوماسیة بین العراق و
المملكة المتحدة ینایر 01-1974 31 دیسمبر 1974

وزارة الخارجیة والتعاون الدولي 8/628 العراق 1967-1968
وزارة الخارجیة الكندیة 96/123 الطاقة مھمة في العراق ینایر 01-1974 31 دیسمبر 1974
FO 1016/780 حرب األیام الستة العربیة اإلسرائیلیة: أزمة الشرق األوسط ینایر 01 - 1967 دیسمبر 31 1967
FO 1016/781 حرب األیام الستة العربیة اإلسرائیلیة: أزمة الشرق األوسط ینایر - 31 دیسمبر 1 1967

FO 1110/306
؛ التعاون بین المملكة المتحدة والوالیات المتحدة ؛ إیراكي IRD العراق: استخدام مواد
الموقف تجاه الشیوعیة 1950

FO 141/439/6
تحركات األمیر فیصل (ملك العراق فیما بعد) التالیة
.أنشطتھ المعادیة للفرنسیة 1920-1929

FO 141/581/3

مؤتمر السالم: زیارة لجنة الحلفاء
أجزاء من اإلمبراطوریة التركیة السابقة لتقدیم المشورة بشأن التخصیص
من الوالیات

1919

FO 141/586/2 مؤتمر القاھرة لشؤون الشرق األوسط 1921

FO 141/626/5

المعاھدة األنجلو-عراقیة ، 1930: توقیع معاھدة التحالف ؛
تعلیقات على المعاھدة ؛ إجراءات التفاوض
االجتماعات

1930

FO 141/634/2

تسلیم المطلوبین بین مصر والعراق: مقترح
إبرام المعاھدات بین العراق وبریطانیا العظمى
ومختلف الدول العربیة بما في ذلك مصر. یشمل
نسخة مطبوعة من مشروع المعاھدة المقترحة

1926-1929

FO 141/705/18

تقریر وفاة الملك فیصل عاھل العراق بتاریخ 8
سبتمبر 1933 وانضمام ابنھ الملك
غازي األول

1933
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الصفحة 7

FO 141/731/3

زیارة الملك فیصل ملك العراق لإلسكندریة یوم 22
سبتمبر 1931 ، ومناقشة ادعاءاتھ إلى
عرش سوریا

1931

FO 141/735/2

مذكرات سیاسیة وتقاریر استخباریة عن الجیش
عملیات ضد تركیا في مصر وبالد الرافدین و
سوریا والمفاوضات مع تركیا بعد
إنھاء األعمال العدائیة. یتضمن خریطة تخطیطیة
یظھر توزیع القوات البریطانیة حولھا
أنطاكیة وبوزنتي وحلب وأضنة في أیلول
1915.

بدون تاریخ

FO 141/768/27

مذكرات ومقابالت مع األمیر عادل أرسالن و
، الملك فیصل ملك العراق حول مؤتمر عربي مقترح
مع قائمة األعضاء الرئیسیین للوحدة العربیة أو
حزب االستقالل في الشرق األوسط

1932

FO 141/806/2

السیاسة البریطانیة تجاه كردستان: انقسامات بین
كردستان الموالیة لتركیا والموالیة لألكراد (محتمل
، الموالیة لبریطانیا) ، الحركة القومیة الكردیة
، یومیات الرائد نویل حول مھمة خاصة بوالیة دیاربكیر
مذبحة المسیحیین في دیاربكیر ، الشیخ 1915
محمود وانتفاضة السلیمانیة ، القبض على
الشیخ محمود تفاصیل وإحصائیات متنوعة
Precis المجتمعات المسیحیة في دیاربكیر ، نسخة من
الشؤون في جنوب كردستان خالل الحرب العظمى

1919

FO 195/2457 .تقاریر من البصرة 1914
FO 211/634 المعاھدات: بریطانیا - العراق 1932

FO 248/1378
الشیوخ فالي والمفتن ومحمود: حدود العراق / بالد فارس
النزاعات 1926

FO 248/1619 العراق: تكدیس لألسلحة ؛ العرض من االتحاد السوفیاتي ینایر 01 - 1966 دیسمبر 31 1966
FO 248/1619 العراق: تكدیس لألسلحة ؛ العرض من االتحاد السوفیاتي ینایر 01 دیسمبر 31 1966

FO 369/5777

:المؤتمر الدولي العشرون للصلیب األحمر
الحمایة الممنوحة للسجناء السیاسیین والمدنیین
السكان في مناطق الحرب ؛ التحریر الوطني الكردي
حركة

1965

FO 370/2631 الشرق األوسط: بما في ذلك الخالف العربي اإلسرائیلي مع األكراد 1961

FO 370/2718

-مذكرات حول العراق وسوریا: حزب البعث 1961
؛ المشكلة الكردیة في العراق. سیاسي سوري 1963
األحزاب والدور السیاسي للجیش ؛ سیاسي
.االنتماءات للجیش العراقي. نزاع شط العرب
؛ محادثات وحدة القاھرة 1935-1963

1963

FO 370/2719

-مذكرات حول العراق وسوریا: حزب البعث 1961
؛ المشكلة الكردیة في العراق. سیاسي سوري 1963
األحزاب والدور السیاسي للجیش ؛ سیاسي
.االنتماءات للجیش العراقي. نزاع شط العرب
؛ محادثات وحدة القاھرة 1935-1963

1963

FO 370/2720

-مذكرات حول العراق وسوریا: حزب البعث 1961
؛ المشكلة الكردیة في العراق. سیاسي سوري 1963
األحزاب والدور السیاسي للجیش ؛ سیاسي
.االنتماءات للجیش العراقي. نزاع شط العرب
؛ محادثات وحدة القاھرة 1935-1963

1963

FO 370/2796 النفوذ السیاسي للشیعة في العراق 1965
FO 370/2874 مسودة ورقة بحثیة عن مبیعات األسلحة البریطانیة للعراق 1966-1958 1966

FO 371/10093

إفتتاح الجمعیة التأسیسیة: مقترح
رسالة من جاللة الملك إلى الملك فیصل: خطاب
.الملك فیصل: مناقشة النظام الداخلي

1924

FO 371/10094

إفتتاح الجمعیة التأسیسیة: مقترح
رسالة من جاللة الملك إلى الملك فیصل: خطاب
.الملك فیصل: مناقشة النظام الداخلي

1924

الصفحة 8

تأجیل الجمعیة دون التصدیق على المعاھدة: التاریخ
HM High إعادة التجمیع: سؤال یجیز 1924
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FO 371/10095 .رفض المعاھدةمفوض لتأجیل أو حل الجمعیة یوم

FO 371/10097
وقائع الجمعیة التأسیسیة ومجلس
.(الوزراء (تقاریر استخبارات العراق 1924

FO 371/10098
وقائع الجمعیة التأسیسیة ومجلس
.(الوزراء (تقاریر استخبارات العراق 1924

FO 371/10099
:قانون المجلس التأسیسي المصدق علیھ من قبل مكتب المستعمرات
.ترتیبات وموعد االنتخابات 1924

FO 371/10100
:قانون المجلس التأسیسي المصدق علیھ من قبل مكتب المستعمرات
.ترتیبات وموعد االنتخابات 1924

FO 371/104663 العراق: المراجعة السنویة لعام 1952 1953

FO 371/104668
روایات المحاكمات واالعتقاالت وأعمال الشغب في السجون
الشیوعیون في العراق 1953

FO 371/104726
ترتیبات حفل تولي الملك
فیصل الثاني ملك العراق 1953

FO 371/104727
ترتیبات حفل تولي الملك
فیصل الثاني ملك العراق 1953

FO 371/104728
ترتیبات حفل تولي الملك
فیصل الثاني ملك العراق 1953

FO 371/10825

التدابیر الدفاعیة التي یتعین اتخاذھا في حالة
قرار غیر مواٍت من عصبة األمم بخصوص
.حدود العراق وتركیا والموصل

1925

FO 371/10826
محضر االجتماع الخامس عشر للمجلس ، 16 دیسمبر ، الساعة
.الذي تم اتخاذه: احتجاج مندوب تركیا 1925

FO 371/10827
امتیاز شركة البترول التركیة: مفاوضات مع
مشاریع سیاحیة. العراق 1925

FO 371/10828
امتیاز شركة البترول التركیة: نسخة من
اتفاق 1925

FO 371/11468 الجرس: وفاة: تقدیر خدماتھا للعراق 1926

FO 371/11515
الجرس: إدارة العراق: مذكرة حول الوضع في سوریا
.وتأثیره على العراق 1926

FO 371/115528

:االجتماع االفتتاحي لمجلس میثاق بغداد
االستعدادات اإلداریة طلب عراقي لبریطانیا
مساعدة

1955

FO 371/115748
الوضع السیاسي الداخلي في العراق: إجراءات ضد
شیوعیة 1955

FO 371/119103

سیاسة المملكة المتحدة تجاه السویس والتعامل مع العراق: طلب
، (POMEF) من المكتب السیاسي لقوات الشرق األوسط
نیقوسیا لتوضیح خط المملكة المتحدة

1956

FO 371/119116
قناة السویس: تفسیر عراقي لما تردد عن العراق
بوساطة بین مصر والقوى الغربیة 1956

FO 371/127840

الجانب االقتصادي من میثاق بغداد: خطاب 8 كانون الثاني (ینایر) 1957
من سفارة المملكة المتحدة ، واشنطن ، اإلبالغ عن المناقشة
، بین السیر تشارلز ویجین ، سفارة المملكة المتحدة
واشنطن ، السید میمنجر ، وزارة الخارجیة األمریكیة
المساعد الخاص لشؤون میثاق بغداد والسید
فیریس ، التعاون الدولي األمریكي
وإرفاقھا مؤقتًا ، (ICA) اإلدارة
Memminger-Ferris قائمة

1957

FO 371/127847

مذكرة الخزانة بتاریخ 3 یونیو 1957 بشأن اإلدارة
ترتیبات للتعامل مع الجانب االقتصادي ل
میثاق بغداد

1957

FO 371/128042 الشیوعیة في العراق 1957

FO 371/132502
آثار أحداث العراق على الكویت والسعودیة وإیران
وعدن 1958

الصفحة 9

FO 371/132545 العالقات السیاسیة بین الدول العربیة والعراق 1958
FO 371/132774 العالقات السیاسیة بین السعودیة والعراق 1958
FO 371/132775 العالقات السیاسیة بین السعودیة والعراق 1958
FO 371/132776 العالقات السیاسیة بین السعودیة والعراق 1958
FO 371/132922 موقف العراق من میثاق بغداد 1958
FO 371/132925 أمانة وإدارة میثاق بغداد 1958
FO 371/132926 أمانة وإدارة میثاق بغداد 1958
FO 371/132927 أمانة وإدارة میثاق بغداد 1958
FO 371/133067 الشخصیات القیادیة في العراق 1958
FO 371/133068 الوضع السیاسي الداخلي في العراق 1958
FO 371/133069 الوضع السیاسي الداخلي في العراق 1958
FO 371/133070 الوضع السیاسي الداخلي في العراق 1958
FO 371/133071 الوضع السیاسي الداخلي في العراق 1958
FO 371/133072 الوضع السیاسي الداخلي في العراق 1958
FO 371/133073 الوضع السیاسي الداخلي في العراق 1958
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FO 371/133087 العالقات السیاسیة بین العراق واألردن 1958FO 371/133090 العالقات السیاسیة بین العراق والمملكة المتحدة 1958
FO 371/133093 موقف الوالیات المتحدة والمملكة المتحدة تجاه العراق 1958
FO 371/133134 األكراد في العراق 1958

FO 371/133139
مقتل العائلة المالكة في العراق خالل ثورة 13
یولیو 1958 1958

FO 371/133920 ادارة وامانة میثاق بغداد 1958
FO 371/133921 ادارة وامانة میثاق بغداد 1958
FO 371/134023 العالقات السیاسیة بین العراق واألردن 1958
FO 371/134024 العالقات السیاسیة بین العراق واألردن 1958
FO 371/134025 العالقات السیاسیة بین العراق واألردن 1958
FO 371/134026 العالقات السیاسیة بین العراق واألردن 1958
FO 371/134027 العالقات السیاسیة بین العراق واألردن 1958
FO 371/134028 العالقات السیاسیة بین العراق واألردن 1958
FO 371/134029 العالقات السیاسیة بین العراق واألردن 1958
FO 371/134030 العالقات السیاسیة بین العراق واألردن 1958
FO 371/134195 العراق: المراجعة السنویة لعام 1957 1958
FO 371/134196 الشخصیات القیادیة في العراق 1958
FO 371/134197 الوضع السیاسي الداخلي في العراق 1958
FO 371/134198 الوضع السیاسي الداخلي في العراق 1958
FO 371/134199 الوضع السیاسي الداخلي في العراق 1958
FO 371/134200 الوضع السیاسي الداخلي في العراق 1958
FO 371/134201 الوضع السیاسي الداخلي في العراق 1958
FO 371/134202 الوضع السیاسي الداخلي في العراق 1958
FO 371/134203 تعلیق صحفي على االنقالب في العراق 1958
FO 371/134215 االعتراف بحكومة العراق 1958
FO 371/134216 االعتراف بحكومة العراق 1958
FO 371/134217 االعتراف بحكومة العراق 1958
FO 371/134219 العالقات السیاسیة بین العراق والمملكة المتحدة 1958
FO 371/134220 العالقات السیاسیة بین العراق والمملكة المتحدة 1958
FO 371/134227 مقاالت صحفیة ومنشورات عسكریة عن العراق 1958
FO 371/134255 األكراد في العراق 1958
FO 371/134256 وفیات شخصیات بارزة في العراق 1958

FO 371/134259
تقدیم أوراق اعتماد جدیدة موجھة إلى الجمھوریة
العراق 1958

FO 371/134262
مقتل العائلة المالكة في العراق خالل ثورة 13
یولیو 1958 1958

FO 371/140682 اآلثار المترتبة على تدفق األكراد من الشرق األوسط من 1959

الصفحة 10

تركیا في العراق

FO 371/140683
اآلثار المترتبة على تدفق األكراد من الشرق األوسط من
تركیا في العراق 1959

FO 371/140929 محاكمة متمردي الموصل في العراق 1959
FO 371/140930 محاكمة متمردي الموصل في العراق 1959
FO 371/140931 محاكمة متمردي الموصل في العراق 1959
FO 371/157404 األسئلة الكردیة في الشرق األوسط 1961
FO 371/157675 محاكمة متمردي الموصل واحتجاز السجناء السیاسیین 1961

FO 371/157718
بشأن نفط جدید (IPC) مفاوضات مع شركة نفط العراق
مناطق االمتیاز وشروطھ 1961

FO 371/157719
بشأن نفط جدید (IPC) مفاوضات مع شركة نفط العراق
مناطق االمتیاز وشروطھ 1961

FO 371/157720
بشأن نفط جدید (IPC) مفاوضات مع شركة نفط العراق
مناطق االمتیاز وشروطھ 1961

FO 371/157721
بشأن نفط جدید (IPC) مفاوضات مع شركة نفط العراق
مناطق االمتیاز وشروطھ 1961

FO 371/157722
بشأن نفط جدید (IPC) مفاوضات مع شركة نفط العراق
مناطق االمتیاز وشروطھ 1961

FO 371/157723
بشأن نفط جدید (IPC) مفاوضات مع شركة نفط العراق
مناطق االمتیاز وشروطھ 1961

FO 371/157724
بشأن نفط جدید (IPC) مفاوضات مع شركة نفط العراق
مناطق االمتیاز وشروطھ 1961

FO 371/157725
بشأن نفط جدید (IPC) مفاوضات مع شركة نفط العراق
مناطق االمتیاز وشروطھ 1961

FO 371/157726
بشأن نفط جدید (IPC) مفاوضات مع شركة نفط العراق
مناطق االمتیاز وشروطھ 1961

FO 371/157727
بشأن نفط جدید (IPC) مفاوضات مع شركة نفط العراق
مناطق االمتیاز وشروطھ 1961

FO 371/157728
بشأن نفط جدید (IPC) مفاوضات مع شركة نفط العراق
مناطق االمتیاز وشروطھ 1961

FO 371/157729
بشأن نفط جدید (IPC) مفاوضات مع شركة نفط العراق
مناطق االمتیاز وشروطھ 1961
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FO 371/157730
بشأن نفط جدید (IPC) مفاوضات مع شركة نفط العراق
مناطق االمتیاز وشروطھ 1961

FO 371/157731
بشأن نفط جدید (IPC) مفاوضات مع شركة نفط العراق
مناطق االمتیاز وشروطھ 1961

FO 371/157732
بشأن نفط جدید (IPC) مفاوضات مع شركة نفط العراق
مناطق االمتیاز وشروطھ 1961

FO 371/164437
انضمام الكویت إلى اتفاقیة الجات. صعوبة أكثر من الدقة
تاریخ االستقالل التجاري 1962

FO 371/168738 العالقات السیاسیة: العراق 1963
FO 371/168739 العالقات السیاسیة: العراق 1963
FO 371/168740 العالقات السیاسیة: العراق 1963
FO 371/168741 العالقات السیاسیة: العراق 1963
FO 371/168747 العالقات السیاسیة: تقاریر اعالمیة عن العالقات مع العراق 1963
FO 371/168763 بدون تاریخ الدفاع ضد العراق
FO 371/168820 العالقات السیاسیة: العراق 1963

FO 371/16884
مذبحة السجناء اآلشوریین العزل (رسائل من
.(السیر س. ھور إلى السیر ر. فانسیتارت 1933

FO 371/16884
مذبحة السجناء اآلشوریین العزل (رسائل من
.(السیر س. ھور إلى السیر ر. فانسیتارت 1933

FO 371/16884
مذبحة السجناء اآلشوریین العزل (رسائل من
.(السیر س. ھور إلى السیر ر. فانسیتارت 1933

FO 371/16884
مذبحة السجناء اآلشوریین العزل: موقف
الملك فیصل 1933

FO 371/16884
مذبحة السجناء اآلشوریین العزل: موقف
الملك فیصل 1933

الصفحة 11

FO 371/16884
مذبحة السجناء اآلشوریین العزل: بریطانیون
تمثیل للملك فیصل 1933

FO 371/16885
مذبحة السجناء اآلشوریین العزل (رسائل من
.(السیر س. ھور إلى السیر ر. فانسیتارت 1933

FO 371/170279 العالقات السیاسیة: العراق 1963
FO 371/170344 حزب البعث 1963
FO 371/170348 العالقات السیاسیة: العراق 1963
FO 371/170384 العالقات السیاسیة: العراق 1963

FO 371/170501
:(IPC) المفاوضات مع شركة نفط العراق
IPC تأثیر الثورة الكردیة على 1963

FO 371/170502
:(IPC) المفاوضات مع شركة نفط العراق
IPC تأثیر الثورة الكردیة على 1963

FO 371/170503
:(IPC) المفاوضات مع شركة نفط العراق
IPC تأثیر الثورة الكردیة على 1963

FO 371/170504
:(IPC) المفاوضات مع شركة نفط العراق
IPC تأثیر الثورة الكردیة على 1963

FO 371/170505
:(IPC) المفاوضات مع شركة نفط العراق
IPC تأثیر الثورة الكردیة على 1963

FO 371/170506
:(IPC) المفاوضات مع شركة نفط العراق
IPC تأثیر الثورة الكردیة على 1963

FO 371/170510 إعدام العمید قاسم 1963
FO 371/170602 األحزاب السیاسیة: نظام البعث 1963
FO 371/170607 العالقات السیاسیة: العراق 1963
FO 371/170608 العالقات السیاسیة: العراق 1963
FO 371/170609 العالقات السیاسیة: العراق 1963
FO 371/172377 العالقات مع صندوق النقد الدولي / البنك الدولي: العراق 1963
FO 371/173241 حزب البعث 1963
FO 371/174594 العالقات السیاسیة: العراق 1964
FO 371/174597 ترسیم الحدود بین الكویت والعراق 1964
FO 371/174610 الدفاع ضد العراق 1964
FO 371/174617 الكویت ـ العراق ـ محادثات النفط 1964
FO 371/175697 حزب البعث 1964
FO 371/175753 الوضع السیاسي الداخلي: العالقات الكردیة العراقیة 1964
FO 371/175754 الوضع السیاسي الداخلي: العالقات الكردیة العراقیة 1964
FO 371/175777 تأسیس شركة النفط الوطنیة العراقیة 1964
FO 371/175778 تأسیس شركة النفط الوطنیة العراقیة 1964
FO 371/175779 تأسیس شركة النفط الوطنیة العراقیة 1964
FO 371/175780 تأسیس شركة النفط الوطنیة العراقیة 1964
FO 371/175781 تأسیس شركة النفط الوطنیة العراقیة 1964
FO 371/175866 العالقات السیاسیة: العراق 1964
FO 371/179792 العالقات السیاسیة: العراق 1965
FO 371/179838 العالقات السیاسیة: العراق 1965
FO 371/180673 الدعایة المعادیة لبریطانیا في العراق 1965

المراجعة السنویة لعامي 1964 و 1965 وإیفاد العراق 1965
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FO 371/180805 و 1965 1955
FO 371/180925 حزب البعث العربي االشتراكي 1965
FO 371/180935 العالقات السیاسیة: العراق 1965
FO 371/185175 العراق والخلیج الفارسي 1966
FO 371/185407 العالقات السیاسیة: العراق 1966
FO 371/185483 العالقات السیاسیة: العراق 1966
FO 371/185729 العالقات السیاسیة: العراق 1966
FO 371/186559 العالقات السیاسیة: العراق 1966
FO 371/186776 العالقات التجاریة: أسلحة بریطانیة للعراق 1966
FO 371/186910 العالقات السیاسیة: العراق 1966

الصفحة 12

FO 371/187158 العالقات السیاسیة: العراق 1966

FO 371/18986 *
التمرد الیزیدي: قمع: الفظائع العراقیة
.الجنود: تقاریر عن 1936

FO 371/18990 *

تمرد الیزیدیین: فظائع ارتكبتھا القوات العراقیة في
قمع: موقف الحكومة العراقیة. : خطر على
.األقلیات المسیحیة

1935

FO 371/18990 *

تمرد الیزیدیین: فظائع ارتكبتھا القوات العراقیة في
قمع: موقف الحكومة العراقیة. : خطر على
.األقلیات المسیحیة

1935

FO 371/18990 *

تمرد الیزیدیین: فظائع ارتكبتھا القوات العراقیة في
قمع: موقف الحكومة العراقیة. : خطر على
.األقلیات المسیحیة

1935

FO 371/190859 مبیعات السالح: العراق 1966
FO 371/20013 على االنقالب FO دقائق 1936
FO 371/20013 على االنقالب FO دقائق 1936

FO 371/20032
CJ Edmonds تمرد الرمیثة: تقریر تعامل
.أسباب ومسؤولیة الحكومة العراقیة 1936

FO 371/20032
CJ Edmonds تمرد الرمیثة: تقریر تعامل
.أسباب ومسؤولیة الحكومة العراقیة 1936

FO 371/20795
محنة بین قبائل الفرات األوسط: مقترح
تدابیر اإلغاثة 1937

FO 371/20795
انقالب الجیش: تواطؤ الملك غازي في: آراء
.رئیس الوزراء العراقي الجدید 1937

FO 371/21847
معلومات من نوري باشا: انقالب فاشل مزعوم
دیتات ، وج. : نشاط القصر المتعلق بالسیاسة 1938

FO 371/21847
معلومات من نوري باشا: انقالب فاشل مزعوم
دیتات ، وج. : نشاط القصر المتعلق بالسیاسة 1938

FO 371/21847
معلومات من نوري باشا: انقالب فاشل مزعوم
دیتات ، وج. : نشاط القصر المتعلق بالسیاسة 1938

FO 371/24557 الوضع السیاسي في العراق 1940
FO 371/24558 الوضع السیاسي في العراق 1940
FO 371/24559 الوضع السیاسي في العراق 1940

FO 371/24560
:خطط الدفاع األنجلو عراقیة في حالة الغزو الروسي
دخول ایطالیا في الحرب: موقف العراق 1940

FO 371/24561

تعلیمات لألمریكیین بمغادرة العراق بریطانیة
دعایة في العراق احتمالیة اخالء الحبانیة
قاعدة جویة الحكومة العراقیة إغاثة لضحایا السیول
وموقع الیھود في العراق

1940

FO 371/24562

الشخصیات في العراق ترغب الحكومات السوفیتیة في ذلك
إقامة عالقات دبلوماسیة مع العراق بزعم ألماني
استعدادات النقالب في العراق وإطالق سراح أموال فرنسیة
عقدت في العراق

1940

FO 371/27046
FO 371/27061 (الوضع في العراق (رشید علي 1941
FO 371/27062 (الوضع في العراق (رشید علي 1941

FO 371/27062

راشد علي یتولى السیطرة على مشاریع سیاحیة. مكاتب و
اإلدارة: جاللة الملك لیس لھا عالقات جدیدة
.األجنبي في العراق RR النظام: موقف

1941

FO 371/27062

راشد علي یتولى السیطرة على مشاریع سیاحیة. مكاتب و
اإلدارة: جاللة الملك لیس لھا عالقات جدیدة
.األجنبي في العراق RR النظام: موقف

1941

FO 371/27062

راشد علي یتولى السیطرة على مشاریع سیاحیة. مكاتب و
اإلدارة: جاللة الملك لیس لھا عالقات جدیدة
.األجنبي في العراق RR النظام: موقف

1941

FO 371/27063 (الوضع في العراق (رشید علي 1941
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الصفحة 13

FO 371/27063

راشد علي یتولى السیطرة على مشاریع سیاحیة. مكاتب و
اإلدارة: جاللة الملك لیس لھا عالقات جدیدة
.األجنبي في العراق RR النظام: موقف

1941

FO 371/27063

راشد علي یتولى السیطرة على مشاریع سیاحیة. مكاتب و
اإلدارة: جاللة الملك لیس لھا عالقات جدیدة
.األجنبي في العراق RR النظام: موقف

1941

FO 371/27063

راشد علي یتولى السیطرة على مشاریع سیاحیة. مكاتب و
اإلدارة: جاللة الملك لیس لھا عالقات جدیدة
.األجنبي في العراق RR النظام: موقف

1941

FO 371/27064 (الوضع في العراق (رشید علي 1941

FO 371/27064

راشد علي یتولى السیطرة على مشاریع سیاحیة. مكاتب و
اإلدارة: جاللة الملك لیس لھا عالقات جدیدة
.األجنبي في العراق RR النظام: موقف

1941

FO 371/27065 (الوضع في العراق (رشید علي 1941

FO 371/27065

إنزال القوات البریطانیة: متطلبات الحكومة العراقیة. في
وبخصوص التصرف وعبور: زیادة العراقیة
ثكنة في البصرة

1941

FO 371/27065

إنزال القوات البریطانیة: متطلبات الحكومة العراقیة. في
وبخصوص التصرف وعبور: زیادة العراقیة
ثكنة في البصرة

1941

FO 371/27065

إنزال القوات البریطانیة: متطلبات الحكومة العراقیة. في
وبخصوص التصرف وعبور: زیادة العراقیة
ثكنة في البصرة

1941

FO 371/27065

إنزال القوات البریطانیة: متطلبات الحكومة العراقیة. في
وبخصوص التصرف وعبور: زیادة العراقیة
ثكنة في البصرة

1941

FO 371/27065

إنزال القوات البریطانیة: دعایة مقترحة في
صلة: اقتراحات للبث: تقاریر عن
الھبوط واالستقبال في البصرة

1941

FO 371/27065

إنزال القوات البریطانیة: دعایة مقترحة في
صلة: اقتراحات للبث: تقاریر عن
الھبوط واالستقبال في البصرة

1941

FO 371/27065

إنزال القوات البریطانیة: دعایة مقترحة في
صلة: اقتراحات للبث: تقاریر عن
الھبوط واالستقبال في البصرة

1941

FO 371/27065

إنزال القوات البریطانیة: دعایة مقترحة في
صلة: اقتراحات للبث: تقاریر عن
الھبوط واالستقبال في البصرة

1941

FO 371/27065

إنزال القوات البریطانیة: دعایة مقترحة في
صلة: اقتراحات للبث: تقاریر عن
الھبوط واالستقبال في البصرة

1941

FO 371/27065

إنزال القوات البریطانیة: دعایة مقترحة في
صلة: اقتراحات للبث: تقاریر عن
الھبوط واالستقبال في البصرة

1941

FO 371/27065

إنزال القوات البریطانیة: دعایة مقترحة في
صلة: اقتراحات للبث: تقاریر عن
الھبوط واالستقبال في البصرة

1941

FO 371/27066 (الوضع في العراق (رشید علي 1941

FO 371/27066

إنزال القوات البریطانیة: دعایة مقترحة في
صلة: اقتراحات للبث: تقاریر عن
الھبوط واالستقبال في البصرة

1941

FO 371/27067 (الوضع في العراق (رشید علي 1941

FO 371/27067

راشد علي یتولى السیطرة على مشاریع سیاحیة. مكاتب و
اإلدارة: جاللة الملك لیس لھا عالقات جدیدة
.األجنبي في العراق RR النظام: موقف

1941

FO 371/27068 (الوضع في العراق (رشید علي 1941
FO 371/27069 (الوضع في العراق (رشید علي 1941
FO 371/27070 (الوضع في العراق (رشید علي 1941

الصفحة 14

FO 371/27071 (الوضع في العراق (رشید علي 1941
FO 371/27072 (الوضع في العراق (رشید علي 1941
FO 371/27073 (الوضع في العراق (رشید علي 1941
FO 371/27074 (الوضع في العراق (رشید علي 1941
FO 371/27075 (الوضع في العراق (رشید علي 1941
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FO 371/27076 (الوضع في العراق (رشید علي 1941FO 371/27077 (الوضع في العراق (رشید علي 1941
FO 371/27078 (الوضع في العراق (رشید علي 1941
FO 371/27079 (الوضع في العراق (رشید علي 1941
FO 371/27080 (الوضع في العراق (رشید علي 1941
FO 371/27081 (الوضع في العراق (رشید علي 1941
FO 371/27082 (الوضع في العراق (رشید علي 1941
FO 371/5073 * .خرائط قسم الموصل ، توضح المناطق العشائریة ، & ج 1920
FO 371/5074 غارات عربیة على والیة الموصل 1920
FO 371/5076 حساب الرحلة بین حلب وبغداد 1920

FO 371/5077
، PQ) لتكون مسؤولة عن HMG ص 10136 إدارة
(.وج 1920

FO 371/5079
p.12569 تقریر اآلنسة بیل عن مراجعة المدنیة
.إدارة بالد الرافدین: فیما یتعلق بنشر 1920

FO 371/5083

من المستشارین البریطانیین و .appt الحكومة العربیة الجدیدة. فیما یتعلق
مفتشو الوزارات المختلفة: مقترحات السیر ب. كوكس
.فیما یتعلق بشروط الخدمة ، & ج

1920

FO 371/5153

:إعالن بخصوص تعیین السیر ب. كوكس
مسؤول عن اإلدارة المدنیة حتى یتمكن من العطاء
.تأثیر على سیاسة جاللة الملك من إقامة الدولة العربیة

1920

FO 371/5226
.الحكومة المستقبلیة: مقترحات وتقریر السیر إي
.لجنة بونھام كارتر 1920

FO 371/5226
.الحكومة المستقبلیة: مقترحات وتقریر السیر إي
.لجنة بونھام كارتر 1920

FO 371/5227
.الحكومة المستقبلیة: مقترحات وتقریر السیر إي
.لجنة بونھام كارتر 1920

FO 371/5228

تقریر اآلنسة بیل عن محادثة مع سلیمان
الفیضي على مخطط على مخطط الحكومة. ل
.بالد ما بین النھرین

1920

FO 371/5229
كوكس عند تولیھ التعیین بصفتھ .P .تعلیمات إلى سیدي
المفوض السامي المعني بتشكیل الدولة العربیة 1920

FO 371/5229 GOC أسباب االنتفاضة العربیة: تقریر من 1920
FO 371/5230 یتولى السیر ب. كوكس مھام المفوض السامي 1920

FO 371/5231
PQ فیما یتعلق بالتعلیمات التي أعطیت للسیر بیرسي كوكس ، وإذا كان
.أي تقریر ورد منھ 1920

FO 371/5231
PQ فیما یتعلق بالتعلیمات التي أعطیت للسیر بیرسي كوكس ، وإذا كان
.أي تقریر ورد منھ 1920

FO 371/5231

تعیین نقیب بغداد رئیساً لـ
حكومة مؤقتة. : اسماء الوزراء وتعلیق
بیان السید بونار لو: أوالً PQ :السید ب. كوكس حول
االجتماع الرسمي لمجلس الدولة: فیما یتعلق بالعالقات
.بین المفوض السامي والمجلس

1920

FO 371/5232
الجنرال ھالدین: تقدیر الوضع العسكري في
.بالد ما بین النھرین 1920

FO 371/5232 .مراجعة اإلدارة المدنیة في بالد ما بین النھرین 1920

FO 371/5232
الحكومة العربیة الجدیدة. تقریر عن التقدم المحرز والمسائل
.قید النظر من قبل مجلس الدولة 1920

FO 371/52459 الشیوعیة في العراق 1946
FO 371/5266 مالحظات على االنتفاضة العربیة 1920

FO 371/61664
التحقیق في نشاطات الشیوعیین في العراق واعتقالھم
من القادة 1947

الصفحة 15

FO 371/61679
المشاكل المتعلقة بالوصایة على العراق و
تعلیم الملك الشاب 1947

FO 371/61986
الوضع الكردي: المال مصطفى بارزاني وحاشیتھ
متابعون 1947

FO 371/6349
استبدال القوات البریطانیة بقوات محلیة في الموصل
الوالیة غیر عملي 1921

FO 371/68444 مراجعة المعاھدة بین المملكة المتحدة والعراق: الوضع السیاسي في العراق 1948
FO 371/68445 مراجعة المعاھدة بین المملكة المتحدة والعراق: الوضع السیاسي في العراق 1948
FO 371/68446 مراجعة المعاھدة بین المملكة المتحدة والعراق: الوضع السیاسي في العراق 1948
FO 371 / 68481A الشیوعیة في العراق 1948

FO 371/68759
تقاریر عن الغارات المقترحة على األراضي الفارسیة من قبل
أتباع المال مصطفى بارزاني 1948

FO 371/75046
االضطرابات الشیوعیة المنظمة في العراق. شمالي
سوریا وبالد فارس. األنشطة الشیوعیة في إسرائیل 1949

FO 371/75130 الشیوعیة في العراق 1949
FO 371/75131 الشیوعیة في العراق 1949

FO 371/75330
:ملخص لسیاسة الحكومة العراقیة تجاه فلسطین
.مفكرة 1949

FO 371/75331 الموقف العراقي من مشكلة فلسطین والتسویة النھائیة 1949
طلب الحكومة العراقیة للحصول على معلومات حول
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FO 371/75471 الذین یحرضون الزعماء األكرادتحركات المال مصطفى وأتباعھ البارزاني 1949

FO 371/9003
التحریض على االنتداب من قبل الكھنة المسلمین: نشاط
.المدرس والخالسي 1923

FO 371/9045 *
:التحریض على االنتداب من قبل الكھنة المسلمین
معلومات عن أنشطة اآللھة الفارسیین 1923

FO 371/9046

التحریض على االنتداب من قبل الكھنة المسلمین: سؤال
بالسماح الثنین من الشیعة بالعودة: الوضع
الناشئة في العراق وبالد فارس من ترحیل المھدي
الخالصي وغیره

1923

FO 371/9047

التحریض على االنتداب من قبل الكھنة المسلمین: سؤال
بالسماح الثنین من الشیعة بالعودة: الوضع
الناشئة في العراق وبالد فارس من ترحیل المھدي
الخالصي وغیره

1923

FO 371/9048

التحریض على االنتداب من قبل الكھنة المسلمین: سؤال
بالسماح الثنین من الشیعة بالعودة: الوضع
الناشئة في العراق وبالد فارس من ترحیل المھدي
الخالصي وغیره

1923

FO 371/98736

الوضع السیاسي في العراق: استقالة رئیس الوزراء
نوري باشا وتشكیل حكومة جدیدة في ظل
مصطفى العمري اضطرابات بغداد استقالة
مصطفى العمري وحكومتھ. موعد ال
لواء یرأس الحكومة اإلصالحیة االنتخابیة
القانون واإلصالحات األخرى ؛ موعد االنتخابات المقبلة في ینایر
1953

1952

FO 371/98780

زیارة رسمیة للملك فیصل الثاني إلى المملكة المتحدة یرافقھ
من قبل الوصي على العراق ، في سبتمبر 1952: االستعدادات
والدعایة

1952

FO 371/98781

زیارة رسمیة للملك فیصل الثاني إلى المملكة المتحدة یرافقھ
من قبل الوصي على العراق ، في سبتمبر 1952: االستعدادات
والدعایة

1952

FO 371 / F 371/16884
مذبحة السجناء اآلشوریین العزل: بریطانیون
تمثیل للملك فیصل 1933

FO 608/268

الوفد البریطاني والمراسالت واألوراق المتعلقة
، للمسائل العسكریة ، بما في ذلك: الجیوش ، بالد ما بین النھرین
البعثات واللوائح الطبیة واألدویة واألوامر
، واألوسمة ، والمھن ، مؤتمر السالم
.بولندا ، أسرى الحرب ، شروط السالم

1919

الصفحة 16

FO 608/94/11
، الرحالت: اآلنسة بیل ، زیارة إلى باریس [اآلنسة جیرترود بیل
.[عالم آثار ومؤرخ 1919

FO 608/95/2

األكراد: دولة ذات سیادة ومنھا: اقتراح إنشاء
إمارة كردیة مستقلة. نفوذ الشیخ
.محمود في السلیمانیة. الوضع المستقبلي لكردستان

1919

FO 608/95/3

األكراد: اإلدارة ومنھا: األحوال في
رواندوز. الوضع في كردستان ، وأوضاع أخرى
تقاریر في أماكن أخرى ، بما في ذلك مصر ، نصیبین ، دیاربكیر
حدود بالد ما بین النھرین. تقاریر NW و
االضطرابات واالضطرابات واألفعال. التماس من
.سكان دیاربكیر األكراد ضد الحكم األرمني

1919

FO 608/97

الوفد البریطاني والمراسالت واألوراق المتعلقة
الشرق األوسط (سیاسي): بالد ما بین النھرین؛ مفتي الدیار
.البعثات. الجیش؛ المناجم والمعادن؛ مكة المكرمة؛ الموصل
القوات البحریة؛ إساءات ومؤتمر السالم. (یشمل في
(تمثیل الحجاز 97/24

1919

FO 608/97/24

:مؤتمر السالم: تمثیل الحجاز ویشمل
العالقات الفرنسیة مع األمیر فیصل. انتقال
Pleins Pouvoirs للعقید لورانس.

1919

FO 624/100 الشیوعیة: األنشطة في العراق 1946
FO 624/116 الشیوعیة في العراق 1947

FO 624/19/164

:السفارة ، المفوضیة العلیا والقنصلیة ، العراق
المراسالت: تقاریر الوضع السیاسي: استقالة
رشید علي وحكومتھ الموالیة للنازیة

1940

FO 624/19/241
:السفارة ، المفوضیة العلیا والقنصلیة ، العراق
المراسالت: زیت 1940

FO 624/19/246
:السفارة ، المفوضیة العلیا والقنصلیة ، العراق
المراسالت: إیران: التجارة مع العدو 1940

FO 624/20
:السفارة ، المفوضیة العلیا والقنصلیة ، العراق
مراسلة 1940

FO 624/21
:السفارة ، المفوضیة العلیا والقنصلیة ، العراق
مراسلة 1940

FO 624/22/104
:السفارة ، المفوضیة العلیا والقنصلیة ، العراق
المراسالت: البصرة: مصادرة 1941

FO 624/22/127
:السفارة ، المفوضیة العلیا والقنصلیة ، العراق
مراسلة 1941
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FO 624/22/21
:السفارة ، المفوضیة العلیا والقنصلیة ، العراق
المراسالت: الدعایة: الرأي العام حول الحرب 1941

FO 624/23
:السفارة ، المفوضیة العلیا والقنصلیة ، العراق
مراسلة 1941

FO 624/24
:السفارة ، المفوضیة العلیا والقنصلیة ، العراق
مراسلة 1941

FO 624/25/507
:السفارة ، المفوضیة العلیا والقنصلیة ، العراق
، (المراسالت: تقاریر الحالة (ضباط سیاسیون 1941

FO 624/25/517
:السفارة ، المفوضیة العلیا والقنصلیة ، العراق
المراسالت: ألمانیا ، إیطالیا: معدات 1941

FO 624/25/545
:السفارة ، المفوضیة العلیا والقنصلیة ، العراق
المراسالت: أسرى الحرب: بریطانیون 1941

FO 624/25/558
:السفارة ، المفوضیة العلیا والقنصلیة ، العراق
المراسالت: القوات البریطانیة: حوادث 1941

FO 624/26
:السفارة ، المفوضیة العلیا والقنصلیة ، العراق
مراسلة 1941

FO 624/27
:السفارة ، المفوضیة العلیا والقنصلیة ، العراق
مراسلة 1942

FO 624/28/152
:السفارة ، المفوضیة العلیا والقنصلیة ، العراق
:المراسالت: إیران: األكراد 1942

الصفحة 17

FO 624/28/156

:السفارة ، المفوضیة العلیا والقنصلیة ، العراق
المراسالت: ملف حوادث الحدود اإلیرانیة العراقیة في 2
أجزاء منفصلة المجلدات

1942

FO 624/28/187
:السفارة ، المفوضیة العلیا والقنصلیة ، العراق
المراسالت: النفط: خطوط األنابیب 1942

FO 624/29
:السفارة ، المفوضیة العلیا والقنصلیة ، العراق
مراسلة 1942

FO 624/30
:السفارة ، المفوضیة العلیا والقنصلیة ، العراق
مراسلة 1942

FO 624/31/138
:السفارة ، المفوضیة العلیا والقنصلیة ، العراق
المراسالت: النفط: االمتیازات 1943

FO 624/31/155
:السفارة ، المفوضیة العلیا والقنصلیة ، العراق
المراسالت: إیران: األكراد 1943

FO 624/32
:السفارة ، المفوضیة العلیا والقنصلیة ، العراق
مراسلة 1943

FO 624/33
:السفارة ، المفوضیة العلیا والقنصلیة ، العراق
مراسلة 1943

FO 624/34/1065

:السفارة ، المفوضیة العلیا والقنصلیة ، العراق
المراسالت: الشرق األوسط: األقلیات تشمل
تقاریر عن اآلشوریین واألكراد واألرمن والیھود و
كلدان

1943

FO 624/34/834

:السفارة ، المفوضیة العلیا والقنصلیة ، العراق
مراسلة؛ ألمانیا: المظلیین و
:المخربون

1943

FO 624/35
:السفارة ، المفوضیة العلیا والقنصلیة ، العراق
مراسلة 1944

FO 624/36
:السفارة ، المفوضیة العلیا والقنصلیة ، العراق
مراسلة 1944

FO 624/37/352
:السفارة ، المفوضیة العلیا والقنصلیة ، العراق
المراسالت: البصرة: مصادرة 1944

FO 624/37/359
:السفارة ، المفوضیة العلیا والقنصلیة ، العراق
المراسالت: اآلشوریون 1944

FO 624/38
:السفارة ، المفوضیة العلیا والقنصلیة ، العراق
مراسلة 1944

FO 624/39/551

:السفارة ، المفوضیة العلیا والقنصلیة ، العراق
المراسالت: سیاسي: دستور (العراق
(الجریدة الرسمیة

1944

FO 624/39/716
:السفارة ، المفوضیة العلیا والقنصلیة ، العراق
المراسالت: مركز تموین الشرق األوسط 1944

FO 624/39/919

:السفارة ، المفوضیة العلیا والقنصلیة ، العراق
:المراسالت: النفط: شركة نفط العراق
دفاع

1944

FO 624/40 نقل میناء البصرة الى الحكومة العراقیة 1922-25

FO 624/41
الجزیرة العربیة: ابن سعود: معاھدة بین حكومة العراق
ونجد ، حدود العراق-نجد 1922-1928

FO 624/48 المعاھدة األنجلو-عراقیة: مراسالت 1930
FO 624/49 معاھدة تسلیم المجرمین: بریطانیا العظمى والعراق 1930

FO 624/51

:وزارة الخارجیة ووزارة الخارجیة والكومنولث
:السفارة ، المفوضیة العلیا والقنصلیة ، العراق
(المراسالت العامة: العراق - الكویت (الكویت
حدود

1921-1964
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FO 624/72 الشیوعیة: مذكرة الحزب الشیوعي العراقي 1945
FO 684/8 .الحركة القومیة العربیة 1935
FO 684/9 .الحركة القومیة العربیة 1936
FO 686/100 .األمیر فیصل وبالد الرافدین 1921
FO 686/105 .مرض الملك فیصل 1922
FO 816/25 معاھدة التحالف بین األردن والعراق أبریل ١٩٤٧ - ینایر ١٩٤٨

صفحة 18

FO 816/27
-العالقات بین جاللة الملك والعراق: مراجعة األنجلو
(المعاھدة العراقیة (بورتسموث سبتمبر 1946 - أكتوبر 1948

FO 922/167
مركز تموین الشرق األوسط: الملفات المسجلة: ما بعد الحرب
آفاق التجارة في العراق 1942

FO 922/218
مركز تزوید الشرق األوسط: الملفات المسجلة: عام
سلسلة اإلنتاج: عام: العراق 1944-45

FO 922/275
مركز تورید الشرق األوسط: الملفات المسجلة: النفط
شركات في بالد فارس والعراق 1944

FO 925/17215

الخرائط (4) المرفقة بتقریر الھیئة
بتكلیف من مجلس عصبة األمم ، مع
.دراسة الحدود بین سوریا والعراق
.عصبة األمم

1932

FO 93/33/327

بروتوكول. نقل الحقوق والواجبات إلى العراق
-بموجب اتفاقیة نفط سان ریمو لعام 1920 وأنجلو
االتفاقیة الفرنسیة المؤرخة في 23 دیسمبر 1920 بشأن
انتداب لسوریا ولبنان وفلسطین و
بالد ما بین النھرین

أكتوبر 10 1932

FO 94/2226
الدولة: العراق المعاھدة: حظر تجارب األسلحة النوویة. مكان
وتاریخ التوقیع: موسكو 5 آب / أغسطس 1963 نوفمبر 63 30

FO 954 / 12B
العراق: من لجنة الدفاع بمجلس الوزراء. برقیة
الفئران إلى مكتب الحرب. موقف راشد علي 09/04/1941

FO 960/3 عالقات الكویت مع العراق ینایر 01 دیسمبر 31 1966

MPI 1/397/14

خریطة توضح الفرنسیة والبریطانیة واإلیطالیة والروسیة و
، مناطق النفوذ الدولیة في جنوب غرب آسیا
تركیا والشرق األوسط. لتوضیح السالم
، مذكرة مؤتمر احترام بالد ما بین النھرین
.ینایر 1919. أربع نسخ

1916-1919

MPI 1/397/3

خریطة توضح الفرنسیة والبریطانیة واإلیطالیة والروسیة و
، مناطق النفوذ الدولیة في جنوب غرب آسیا
تركیا والشرق األوسط. لتوضیح السالم
، مذكرة مؤتمر احترام بالد ما بین النھرین
.ینایر 1919. أربع نسخ

1916-1919

MPI 1/397/4

خریطة توضح الفرنسیة والبریطانیة واإلیطالیة والروسیة و
، مناطق النفوذ الدولیة في جنوب غرب آسیا
تركیا والشرق األوسط. لتوضیح السالم
، مذكرة مؤتمر احترام بالد ما بین النھرین
.ینایر 1919. أربع نسخ

1916-1919

MPI 1/397/6

خریطة توضح الفرنسیة والبریطانیة واإلیطالیة والروسیة و
، مناطق النفوذ الدولیة في جنوب غرب آسیا
تركیا والشرق األوسط. لتوضیح السالم
، مذكرة مؤتمر احترام بالد ما بین النھرین
.ینایر 1919. أربع نسخ

1916-1919

MT 23/670 .النقل المائي الداخلي البصرة. الحرف والموظفین 1916
MT 23/695 .تنظیم میناء البصرة 1916

MT 23/697
بالد ما بین النھرین والبصرة. الجیش والنقل
.ترتیبات؛ األوراق العامة لعامي 1916 و 1917 1916

مون 4/6517

الذخائر: عام: تقریر عن العمل والمستقبل
تطویر البصرة والنھر والسكك الحدیدیة
التواصل في بالد ما بین النھرین

أبریل 1918

باو 33/180 العراق: االمتیازات البترولیة التركیة 1925-27

باو 33/1943
شركة نفط العراق: إدارة و
التمثیل الحكومي 1952-1957

PREM 11/2368 االنقالب العسكري في العراق ، تموز 1958 بدون تاریخ

PREM 11/2369

المركز المالي للعراق من خسارة عائدات النفط: قروض
من شركة نفط العراق: تغییر الحكومة
في العراق؛ تورید طائرات ھنتر

1958

PREM 11/2407
المشاورات مع دول الكومنولث حول
الوضع في العراق واألردن ولبنان 1958
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صفحة 19

PREM 11/2520 فریق العمل حول دور العراق 1958

PREM 11/3427
الوضع في الكویت: انتشار القوات البریطانیة في المنطقة ؛
الجزء 2 1959-1961

PREM 11/3428
الوضع في الكویت: طلب مساعدة عسكریة
ضد التھدید بشن ھجوم من قبل العراق ؛ الجزء 3 1961

PREM 11/3429
الوضع في الكویت: طلب مساعدة عسكریة
ضد التھدید بشن ھجوم من قبل العراق ؛ الجزء 4 بدون تاریخ

PREM 11/3430
الوضع في الكویت: تھدید من العراق. انسحاب المملكة المتحدة
القوات؛ الجزء 5 1961

PREM 11/3474

تحركات القوات الى الكویت: قضیة د
تنویھ؛ نشأت من تقاریر في التایمز ودیلي
التعبیر

1961

PREM 11/4359
الوضع السیاسي الداخلي في الكویت: تھدید عراقي
جزء الغزو 6 بدون تاریخ

PREM 11/4390
مناقشات حول صیانة امدادات النفط من
الشرق األوسط بعد االنقالب العسكري في العراق: الجزء الخامس 1963

PREM 8/1463

محادثات عسكریة غیر رسمیة مع الحكومة العراقیة بتاریخ
مراجعة محتملة للمعاھدة األنجلو عراقیة لعام 1930 ؛
معدات وتدریب الجیش العراقي. توقیع
المعاھدة المنقحة في بورتسموث 15 ینایر 1948

1947-1951

ت 1/12469

مكتب الھند. الوضع السیاسي في بالد ما بین النھرین و
سوریا في أواخر عام 1919: تقریر من اآلنسة جي. إل. بیل و
مالحظات المالزم كول. في ویلسون ، التمثیل المدني
.مفوض

1920

تي 161/497
.فلسطین وبالد الرافدین وسوریا ولبنان
االنتداب والحدود یولیو - 1932 17 أكتوبر 29 1920

تي 161/680 االنتداب البریطاني على بالد ما بین النھرین وفلسطین دیسمبر 1922 24 یولیو 6 1920

تي 161/738

مواد. المعادن والمعادن: النفط: نفط العراق
شركة؛ التنازالت في العراق والمفاوضات مع
:اختر من داخل ھذا الملف :Royal Dutch Shell Group مجموعة
.النطاق الزمني واسع جدًا

یونیو 1937 ، 5 ینایر 27 ، 1921

تي 161/792 جبایات العراق: التأسیس والسكن دیسمبر 1938 ، 3 نوفمبر 12 ، 1922

تي 162/77
مؤسسة. المكتب االستعماري: العراق ؛ الموظفین و
.تنظیم مكتب المفوضیة العلیا فبرایر 17-1928 17 أغسطس 1922

تي 236/4860
شركة نفط العراق: مشاكل ناشئة عن
إغالق قناة السویس وإلحاق أضرار بخطوط األنابیب السوریة 1956

WO 100/465

ضرائب العراق ، ضرائب 2 ، 3 و 4 كتیبة ، حزم البطاریات
جنود الجیش العراقي ، 3 جنود فرسان كتیبة العراق ، مدنیون
العراق

1920-35

WO 106/52
العملیات في الجولف الفارسي وبالد ما بین النھرین
قوة المشاة الھندیة 1914-1915

WO 106/52
إضافة إلى األوراق المتعلقة بالعملیات في
بالد ما بین النھرین: أوراق 1914-1915

WO 106/52
ُملّخص المراسالت بخصوص بالد ما بین النھرین
.البعثة 1914-1916

WO 106/53

اللفتنانت جنرال سیر بي إتش إن لیك ، كي سي بي ، كیھ سي إم جي
CVF الدفاع عن كوت العمارة اللواء -
تاونسند ، سي بي ، دي إس أو

دیسمبر - 1916 29 أبریل 3 1915

WO 106/54 .العملیات واألحداث في بالد ما بین النھرین وبالد فارس یونیو 1917 31 دیسمبر 1 1917
WO 106/878 العملیات في بالد ما بین النھرین: أوراق سبتمبر - 1915 دیسمبر 1914
WO 106/884 من ھو في بالد ما بین النھرین 1915
WO 106/885 بالد ما بین النھرین 1915-1916

WO 106/896
العملیات في بالد ما بین النھرین: تقریر من الجنرال سیدي
جي نیكسون كیھ سي بي .(تشرین األول (أكتوبر) - 1916 آذار (مارس 1915

WO 106/904
الوضع في بالد ما بین النھرین من استثمار الكوت إلى
حجم الخریف األول دیسمبر - 1916 ینایر 1915

WO 106/907 الدفاع عن كوت العمارة: تقریر بقلم المالزم أول سیر 1915 3-1916 8 آب / أغسطس

الصفحة 20

PHN بحیرة

WO 106/909
-Kut-al خالل التقدم إلغاثة IEF D عملیات
العمارة بقلم اللفتنانت جنرال السیر بي إتش إن لیك: تقریر .ینایر - مارس 1916

WO 106/912 :العملیات العسكریة لبالد الرافدین 1917

WO 106/914
قوة مشاة بالد ما بین النھرین: إیفاد على
FS Maude عملیات اللفتنانت جنرال السیر أبریل 1 - أكتوبر. 15 1917

WO 106/919 القبائل العربیة بوالیة بغداد یولیو 1918

WO 106/947
التقدم من كوت العمارة ببغداد: ملخص
من األوراق 1915
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WO 153/1003 بالد ما بین النھرین كوت العمارة 1916-1917WO 153/1004 TC خرائط عملیة بالد ما بین النھرین 1916-1918

WO 153/1204 بالد ما بین النھرین: خرائط مختلفة أغسطس 1920 29 فبرایر 30 1914
وغیر مؤرخ

WO 153/999
خرائط ورسومات اسكتشات بالد ما بین النھرین من اسرى
حرب 1914-1918

WO 158/626 القوات العربیة: تعاون مع القبائل العربیة .نوفمبر - دیسمبر 1916

WO 302/556

المكتب الحربي: القسم الجغرافي ، األركان العامة: حرب
حملة بالد الرافدین وما بعد الحرب :1914-1918
الخرائط: خریطة البصرة وماجیل

(تاریخ اإلصدار) 12.06.17

WO 302/557

المكتب الحربي: القسم الجغرافي ، األركان العامة: حرب
حملة بالد الرافدین وما بعد الحرب :1914-1918
الخرائط: خریطة البصرة وماجیل

(تاریخ اإلصدار) 12.06.17

WO 302/597

المكتب الحربي: القسم الجغرافي ، األركان العامة: حرب
حملة بالد الرافدین وما بعد الحرب :1914-1918
- الخرائط: [بالد الرافدین: كوت العمارة - كوت الھال
[علو الشرقي] الصحیفة رقم [12

(تاریخ اإلصدار) [1917]

WO 302/598

المكتب الحربي: القسم الجغرافي ، األركان العامة: حرب
حملة بالد الرافدین وما بعد الحرب :1914-1918
الخرائط: بالد الرافدین: كوت العمارة وعلي الغربي
رقم S of I Reg 882 الصحیفة رقم 13

(تاریخ اإلصدار) 1917

WO 302/629 (رقم 840 أكتوبر 1921 (تاریخ اإلصدار H / SE MEFالعراق: صحیفة كوت العمارة رقم 2

WO 302/64

المكتب الحربي: القسم الجغرافي ، األركان العامة: حرب
حملة بالد الرافدین وما بعد الحرب :1914-1918
-الخرائط: خارطة الدولة من الشیخ سعد إلى كوت-آل
TC No 41 العمارة

تاریخ اإلصدار) ؛) 08.07.16
أعید طبعھ في 06.09.16

WO 302/679

المكتب الحربي: القسم الجغرافي ، األركان العامة: حرب
حملة بالد الرافدین وما بعد الحرب :1914-1918
الخرائط: خریطة جزء من نھر دجلة: علي الغربي
(عرض كوت العمارة (صحیفة أولیة
TR االتصاالت والصحیفة القطریة المحیطة رقم
52

أعید طبعھ في سبتمبر 07.07.16
تاریخ اإلصدار) ؛ سبتمبر) 1916
(تاریخ التصحیح) 1916

براءة اختراع 302/734

مكتب الحرب األول: القسم الجغرافي ھیئة األركان العامة: الحرب
حملة بالد الرافدین وما بعد الحرب :1914-1918
raq: Kut al 'Amarah Sheet No 2H S of I Reg No :الخرائط
1439

(تاریخ اإلصدار) 1922

براءة اختراع 302/786

المكتب الحربي: القسم الجغرافي ، األركان العامة: حرب
حملة بالد الرافدین وما بعد الحرب :1914-1918
الخرائط: تظھر بالد ما بین النھرین مواقع المعارك

إلى 1918 (تاریخ 1914
حدث)؛ أغسطس 1918 (تاریخ
(قضیة

براءة اختراع 302/787

المكتب الحربي: القسم الجغرافي ، األركان العامة: حرب
حملة بالد الرافدین وما بعد الحرب :1914-1918
-في بالد ما بین النھرین IEF 'D' 1914 الخرائط: عملیات
مع خریطة متكاملة ألسفل بالد ما بین النھرین 16

إلى 1916 (تاریخ 1914
حدث)؛ [1916] (تاریخ
(قضیة

WO 302/812 GSGS 2809 مخطط كوت العمارة رقم أو المرجع (مارس 1916 (تاریخ اإلصدار

WO 32/11437
OVERSEAS: (0 رمز) (العراق (AR)): العراق - التخطیط و
العملیات فبرایر 1940 حتى أغسطس 1941 1940-1941

WO 32/11437

العملیات (روایات): عام (كود
أ)): العراق - التخطیط والعملیات - فبرایر 1940 إلى) 46
أغسطس 1941

1940-1941

الصفحة 21

WO 32/17559
التقدیر على الدفاع عن بالد فارس والعراق و
الشرق 1941-1942

WO 32/5113
MEDICAL: Abroad (18 الرمز (B)): تقریر عن حالة
تغذیة حامیة كوت العمارة ، بالد ما بین النھرین 1916

WO 32/5192

العملیات (روایات): عام (كود
-أ)): مخطط موقع الجنرال تاونسند في الكوت) 46
العمارة ، بالد الرافدین في 10/11 دیسمبر 1915

1915

WO 32/5199

المطبوعات: عامة (رمز 24 (أ)): تم نشر
تقاریر من قبل الجنراالت لیك وتاونشند عن حصار
كوت العمارة [بالد الرافدین] ، مع قوائم الضباط و
.رجال على سبیل الذكر

1916-1918

WO 32/5201

العملیات (روایات): عام (كود
أ)): إیفاد من المالزم. الجنرال السیر جي إف جورینج على) 46
عملیات فیلق دجلة في بالد ما بین النھرین من 23
من ینایر إلى 30 أبریل 1916 ، مع الخرائط

1916-1917

WO 32/5204

العملیات (روایات): عام (كود
.أ): تقریر عن حصار الكوت - العمارة) 46
بالد ما بین النھرین] ، 5 دیسمبر 1915 إلى 29 أبریل 1916 ، بواسطة
المالزم إتش ماكنیل ، مدفعیة المیدان الملكي

1916

WO 32/5205
MEDICAL: في الخارج (كود 18 (ب)): تقاریر طبیة
اللجنة االستشاریة لألوضاع في بالد الرافدین 1916 - 1917

WO 32/5206

العملیات (روایات): عام (كود
أ)): تقریر عن العملیات من 28 أغسطس 1916 إلى 31) 46
-مارس 1917 بواسطة المالزم. الجنرال ف. س. مود ، قائد
رئیس ، بالد ما بین النھرین. مع الخرائط

1916-1917
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WO 32/5207

العملیات (روایات): عام (كود
أ)): تقریر للجنرال السیر جي إي نیكسون عن معركة) 46
كوت العمارة [بالد ما بین النھرین] 28 سبتمبر 1915

1915-1916

WO 32/5210
إرسالیات :((AF) في الخارج: بالد ما بین النھرین (رمز 0
المتعلقة بالعملیات في بالد ما بین النھرین 1917-1918

WO 32/5619
اقتراح ل :((AF) في الخارج: بالد ما بین النھرین (رمز 0
جعل األمیر فیصل أول ملك لبالد ما بین النھرین 1921

WO 32/5745

OVERSEAS: 0 بالد ما بین النھرین (الرمز (AF)): الوضع في
بالد ما بین النھرین وبالد فارس؛ تعلیمات للسیر بیرسي
كوكس ، المفوض السامي

1920

WO 32/9801

OVERSEAS: (0 الرمز) (العراق (AR)): االحتفاظ بالبریطانیین
المھمة العسكریة في العراق بعد قبول العراق في
عصبة األمم

1932-1935

WO 33/1065

البریطاني Garrisons موقع وقوة
القوات العسكریة في القوات الجویة الملكیة العراقیة ، وضرائب العراق
جیش العراق

1926

WO 33/1144

البریطاني Garrisons موقع وقوة
القوات العسكریة في القوات الجویة الملكیة العراقیة ، وضرائب العراق
جیش العراق

1927

WO 33/1163

البریطاني Garrisons موقع وقوة
القوات العسكریة في القوات الجویة الملكیة العراقیة ، وضرائب العراق
جیش العراق

1928

WO 33/1182

البریطاني Garrisons موقع وقوة
القوات العسكریة في القوات الجویة الملكیة العراقیة ، وضرائب العراق
جیش العراق

1929

WO 33/1215

البریطاني Garrisons موقع وقوة
القوات العسكریة في القوات الجویة الملكیة العراقیة ، وضرائب العراق
جیش العراق

1930

WO 33/1244

البریطاني Garrisons موقع وقوة
القوات العسكریة في القوات الجویة الملكیة العراقیة ، وضرائب العراق
جیش العراق

1931

WO 33/1900 ترتیب المعركة: العراق 1941
WO 33/1942 ترتیب المعركة: الشرق األوسط وبالد فارس والعراق 1942

الصفحة 22

شروط البحث عن الشرق األوسط مقدمة من الدكتور تشارلز تریب

ھبط الجیش األنجلو ھندي بالبصرة :1914 •
حصار كوت العمارة: استسالم القوة األنجلو-ھندیة ، أبریل 1916 •
معسكرات أسرى الحرب •
"القوات البریطانیة في البصرة مارس 1917: حاول "الغزو وبالد الرافدین •
االستیالء على بغداد عام 1917 •
اإلدارة البریطانیة بغداد •
األسماء الدولة العثمانیة سابقا قبل والیة: والیة الموصل وبغداد و القاعدة •

البصرة
جیرترود بیل: مستشارة لإلدارة البریطانیة •
مؤتمر باریس للسالم 1919 •
تأكید االنتداب البریطاني 1920 في مؤتمر سان ریمو ، نیسان / أبریل: فرض قطع للحدود •

العراق خارج الكویت
االنتفاضة العربیة یولیو 1920: دعا الجنرال السیر أیلمر ھالدین (القائد البریطاني) لإلمدادات •

من الغازات السامة
الخطة البریطانیة للحكومة المؤقتة لدولة العراق الجدیدة 1920 •
مؤتمر القاھرة مارس 1921 •
الملك فیصل األول 1921-1933: تنصیب ملكاً في أغسطس 1921 •

الموت 1933 :
السیر بیرسي كوكس المندوب السامي البریطاني بغداد •
الشیخ محمود واالضطرابات الكردیة •
احتجاجات كبار رجال الدین الشیعة 1923 •
الجمعیة التأسیسیة 1924 •
المعاھدات األنجلو-عراقیة: 1924 ، 1926 ، 1927 •
عصبة األمم تنازل الموصل إلى العراق عام 1925 •
1925 (IPC بعد 1929) TPC اتفاقیة امتیاز النفط مع •
جبایة العراق •
الجیش العراقي: مسألة التجنید اإلجباري •
اكتشاف نفطي كبیر بالقرب من كركوك 1927 •
معاھدة 1930 مع بریطانیا: اإلبقاء على القواعد العسكریة البریطانیة في العراق واالتفاق على التدریب •

الجیش العراقي
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إنھاء االنتداب البریطاني عام 1932 •
انضمام العراق إلى عصبة األمم في أكتوبر 1932 •
المجازر اآلشوریة أغسطس 1933 •
خالفة الملك غازي األول 1933 •
ثورة الیزیدیین عام 1935 •
الثورات القبلیة في منتصف الفرات 1935/6 •
جماعة االھالي ومحمد حدید •
االنقالبات العسكریة: أكتوبر 1936. أغسطس 1937 دیسمبر 1938 ینایر 1941 أبریل 1941 •
"التحالف مع الدول العربیة األخرى "الحركة القومیة العربیة 1936 •
معاھدة الحدود اإلیرانیة العراقیة 1937 •
وفاة غازي األول 1939 •
خالفة االبن فیصل الثاني البالغ من العمر 3 سنوات: الوصایة على عبد اإللھ •
العراق والحرب العالمیة الثانیة •
ثورة عسكریة 1941: نزلت القوات البریطانیة بالبصرة عام 1941 لحمایة حقول النفط في الشمال ، و •

قمع االنقالب الموالي للنازیة بین ضباط الجیش العراقي

الصفحة 23

(الحرب البریطانیة العراقیة 1941: ھزیمة العراق وھروب رشید علي الجیالني (رئیس الوزراء •
تأسست الحكومة الموالیة لبریطانیا عام 1941 •
إعادة شحن :(FO 922) إنشاء العراق كمركز إمداد للقوات األمریكیة والبریطانیة •

أسلحة التحاد الجمھوریات االشتراكیة السوفیاتیة
نشاطات الحزب الشیوعي العراقي •
معاھدة بورتسموث 1947/8 •

o 1948 الوثبة: أعمال شغب في بغداد كانون الثاني
(الحرب مع إسرائیل 1948: تحالف العراق مع شرق األردن (معاھدة 1947 •

انسحاب الجیش العراقي من فلسطین شباط 1949 :
الحزب الوطني الدیمقراطي ورفعت الجادرجي •
شركة نفط العراق 50:50 اتفاقیة 1952 •
فیصل الثاني یتولى العرش مایو 1953 •
میثاق بغداد 1955 •
أعمال شغب أزمة السویس 1956 •
تشكیل االتحاد العربي (العراق واألردن) فبرایر 1958 •
انقالب عسكري ، تموز 1958: بقیادة اللواء عبد الكریم قاسم •

وفاة فیصل الثاني ورئیس الوزراء نوري السعید 1958 :
أعلن العراق جمھوریة :

نشاطات "محكمة الشعب" 1960-1958 •
مصطفى بارزاني رئیساً للحزب الدیمقراطي الكردستاني 1959 •
أحداث الموصل وكركوك 1959 •
نالت الكویت استقاللھا عن بریطانیا: ادعى قاسم أنھا جزء من العراق وتحركاتھ 1961 •

القوات على الحدود: أرسل البریطانیون قوات إلى الخلیج
القتال في كردستان 1961 •
دیسمبر IPC 1961 قانون 80 یستعید جزًءا من امتیاز النفط •
االنقالب البعثي ، مقتل قاسم في فبرایر 1963 •
انقالب عارف ینھي الحكم البعثي في   تشرین الثاني (نوفمبر) 1963 •
برامج التأمیم واإلصالح الزراعي 1964 •
حرب كردستان 1965 •
مقتل عبد السالم عارف في تحطم مروحیة. خلفھ األخ عبد الرحمن •

عارف نیسان 1966
(العراق یعلن الحرب على إسرائیل 1967 (الحرب العربیة اإلسرائیلیة •
االنقالب البعثي یولیو 1968: حسن البكر رئیسا •
اتفاقیة العراق - االتحاد السوفیتي للتنقیب عن النفط ، حزیران / یونیو 1969 •
معاھدة الصداقة بین االتحاد السوفیاتي والعراق ، أبریل 1972 •
العراق یساعد سوریا في الحرب :1973 •
العالقات العراقیة / اإلیرانیة 1970-1973: یعود تاریخھا إلى التمرد الكردي عام 1961: قامت إیران بتزوید األكراد بالسالح •

.الزعیم مصطفى بارزاني
الخالفات الحدودیة مع إیران •
حزب البعث 1960-1973: صدام حسین •


