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اإلحتالل البريطاني للعراق دراسة في تطوره السياسي
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الذكتور محمذ عبذاهلل كاكو سور.م.أ
 كلية اآلداب/جامعة صالح الذين
0الملخص
،ٔـٜٔٚ  أال وىي مرحمة االحتبلؿ البريطاني لمعراؽ منذ،الحديث

)ٔ(

يتناوؿ ىذا البحث مرحمة ميمة مف تاريخ العراؽ

 ويبلحظ اف تاريخ العراؽ المعاصر يتوافؽ.عندما دخؿ البريطانيوف بغداد بقيادة الجنراؿ ستانمي مود وأعمنوا احتبلليـ لمعراؽ
 لذلؾ فأف فيـ ىذا االحتبلؿ ودوافعو وموقؼ الشعب العراقي منو ميـ جداً لفيـ التاريخ العراقي في.مع ىذا الحدث المؤثر

 وبعد مرور قرف مف الزمف عمى ىذا الحدث فأف. ويبيف كذلؾ فيـ اآلخريف لمعراؽ وشعبو وكيفية تعامميـ معو.مراحمو البلحقة
اعادة دراستو لو أىمية خاصة وبصورة عامة واف كاف تحدي االحتبلؿ كبي اًر بالنسبة لمعراقييف فاف االستجابة ليذا التحدي كاف

 إف البحث الذي قمت بكتابتو وبتوفيؽ مف اهلل عز وجؿ يبدأ قبؿ.عظيماً حيث أثبت بأنو اليمكف حكـ العراقييف بصورة مباشرة

فترة االحتبلؿ المباشر فقد تناولت في بدايتو وقوع العراؽ في نفوذ الدولة العثمانية وأوضاعو تحت سيطرة العثمانييف وأىمية

 وأثر ذلؾ عمى كردستاف الحمـ ويختتـ،العراؽ الستراتيجية وكذلؾ المعاىدات التي جرت بيف الحكومتيف العراقية والبريطانية

البحث بدور المقاومة وانياء االحتبلؿ البريطاني في ثورة العشريف التي كاف لمكرد نصيب فييا ضمف حركة التحرر الكردية وال

 واهلل، ألف الكماؿ هلل عز وجؿ وحده ولكف أدعوا أف يكوف قد ناؿ رضا اهلل ومف يقرأه،أجزـ بأف البحث قد ناؿ مرحمة الكماؿ

.الموفؽ

British occupation of Iraq study in its political development
(1917- 1927)
Dr. Mohamed Abdullah Kaka Sur
University of Salahuddin / College of Arts
Abstract
Occupation of Britain has had a significant impact on the history of Iraq. Even after the
establishment of the Iraqi state in 1921 and the effects of this occupation existed. On this basis,
one of the historians used the term Iraq - British royal rule in the period. So, important to know
what are the historical factors which led to Britain occupy Iraq, beyond the historical trend of
the state and the fundamental changes which led to the establishment of the Iraqi state. In this
study, entitled (the historical reasons for the occupation of Iraq, Britain to study the political
development between the years 1917 to 1920). Which ensures the number of vertical axes, the
first axis looking for strategic importance of Iraq and the situation in Iraq under the leadership
of the Ottoman Empire. The second axis tells Britain's occupation of Iraq, the third axis either
looking for agreements made between Iraq and Britain the first, second and third.The fourth axis
looking for challenging the Iraqis against the British occupation and private revolted in 1920,
including the role of the Kurds in this revolution. In fact, with the reasons for strategic and
economic, historical factors have had an important role in the occupation of Iraq with the causes
and factors which mentioned were overlapping, Baghdad was the capital of Iraq through the
stories of One Thousand and One Nights was written in the West and known Babylon was one
of the oldest cities, which have been mentioned in Holy book by the West, so intertwined
historical importance Wares in the cause of Britain's occupation of Iraq.
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المبحث األول /المصالح البريطانية في العراق:
إف توجو بريطانيا نحو احتبلؿ العراؽ ،كاف لعوامؿ استراتيجية تخدـ مصالحيا االقتصادية
والسياسية والعسكرية ،ونوضح ىنا المصالح االقتصادية والسياسية والعسكرية التي تتمثؿ في العوامؿ

واألسباب الحقيقية وراء احتبلؿ بريطانيا لمعراؽ.
المصالح االقتصادية:

يرجع نشوؤىا إلى سنة ٖ٘ٔٙـ عندما وصمت أوؿ سفينة بريطانية إلى ميناء البصرة(ٕ) ،وفي
ٖٖ ٔٚفتح البريطانيوف مقيمية دائمة ليـ في المدينة المذكورة ،لتشرؼ عمى مصالحيـ فييا ،وقد
أدى قياـ الثورة الصناعية في أوربا أواخر القرف الثامف عشر إلى زيادة الصادرات البريطانية زيادة

كبيرة مما دعا لمبحث عف أسواؽ لتصريفيا ،فضبلً عف ذلؾ فتح قناة السويس سنة ٜٔٛٙـ ،أدى
إلى تقصير طرؽ المواصبلت بيف الشرؽ والغرب ،وتقميؿ كمفة النقؿ البحري ،واختصار المدة

البلزمة لوصوؿ البضائع إلى االسواؽ ،أي نستطيع القوؿ أف فتح قناة السويس أدى إلى ربط العراؽ

بالسوؽ العالمية(ٖ) .وقد كاف العراؽ مصد اًر ميماً لممواد الخاـ لمصناعات البريطانية وفي نفس الوقت
سوؽ لتصريؼ البضائع البريطانية ،وقد كاف أكبر تعامؿ العراؽ مع دولة أجنبية مع بريطانيا مف
ناحية االستيراد والتصدير ،وجدير بالذكر العراؽ بمد غني بالماء والزراعة والمواد الخاـ والمعادف

فيمابعد.

تمر بو البضائع إلى إيراف .وقد
كاف العراؽ إلى جانب كونو سوقا لمبضائع البريطانية ،طريقا ّ
أسست في العراؽ فروعاً لمصارؼ بريطانية عديدة ،لتسييؿ المتاجرة ،واستثمار رؤوس االمواؿ
البريطانية .وقد ساىمت تمؾ المصارؼ في تسييؿ التعامؿ المالي ،فكاف في العراؽ فرع لممصرؼ

العثماني برؤوس أمواؿ بريطانية وفرنسية.وألكتشاؼ منابع غزيرة لمنفط في الموصؿ وبغداد وكوف

العراؽ طريقا تجاريا يخدـ التجارة واالقتصاد اإلنكميزي سعى البريطانيوف ألحتبللو(ٗ).
المصالح السياسية والعسكرية:

اىتمت بريطانيا بالمحافظة عمى طرؽ مواصبلتيا في الشرؽ والسيما اليند فوقفت بوجو
المنافسة البرتغالية واليولندية والفرنسية خبلؿ القرنيف السابع عشر والثامف عشر ،ومف ىنا جاءت

مصالحيا العسكرية والسياسية في العراؽ والخميج العربي.

لقد أضاؼ تقدـ المبلحة النيرية في النصؼ األوؿ مف القرف التاسع عشر أىمية جديدة
لمعراؽ اذ حاولت بريطانيا استخداـ نير الفرات في المواصبلت بيف البحر المتوسط والخميج العربي،

فعمدت سنة ٖٗ ٔٛإلى إرساؿ الكابتف فرنسيس رودف جزني؛ ليقوـ بمسح نيري دجمة والفرات ،فقاـ

365

مجلة األستار

العذد  – 222المجلذ األول لسنة 2027م 2418 -ىـ

بمسح الفرات وأنزؿ فيو باخرتيف سميت األولى دجمة واألخرى الفرات وغرقت دجمة وبقيت الفرات
مواصمة رحمتيا الى البصرة وكاف اليدؼ مف ذلؾ معرفة مدى صبلحية نير الفرات لممبلحة .أىـ
نقطة في الستراتيجية ىي في مطمع القرف العشريف اكتشاؼ النفط في عباداف وىو مف جممة

االسباب التي تذرعت بيا بريطانيا الحتبلؿ البصرة.

في سنة ٔ ٔٛٙـ حصؿ ىنري لينج مف العثمانييف عمى حؽ تسير باخرة في المياه العراقية(٘).
وكاف ألسرة لينج دو ار ميما وبار از في تثبيت المصالح البريطانية في العراؽ نياية القرف التاسع عشر

وبداية القرف العشريف( .)ٙوكذلؾ كاف ألىمية العراؽ االستراتيجية أنو يمثؿ رغبة بريطانيا في ايجاد
خطوط برقية تربطيا باليند.
تبعية العراق لمدولة العثمانية:
بعد انتصار السمطاف سميـ االوؿ عمى الفرس في موقعة جالديراف ٗٔ٘ٔـ ،أزدادت أحبلمو
بالسيطرة عمى جميع األمصار الخاضعة لسيطرة الفرس ومنيا العراؽ ،فأمر القائد العسكري العثماني

فرىاد باشا باالستيبلء عمى شماؿ العراؽ وحصؿ ذلؾ سنة ٘ٔ٘ٔـ عندما قاـ سميماف القانوني
بأحتبلؿ بغداد ٖٗ٘ٔـ وفرض الحكـ العثماني عمييا ،وجعميا تابعة لمدولة العثمانية في

اسطنبوؿ( .)ٚاستمر حكـ العثمانييف ليس العراؽ فقط وانما الوطف العربي ومف ضمنو العراؽ اربعة
قروف تقريبا ،كاف العراؽ تابعا لمدولة العثمانية في اسطنبوؿ خبلليا ،وتناوب عمى حكـ العراؽ والة

كثيروف منيـ المصمح والمفسد والظالـ ولـ يفترؽ الظمـ عف السياسة العثمانية تجاه الشعب العراقي

إال في عيد مدحت باشا في النصؼ األخير مف االحتبلؿ العثماني لمعراؽ(.)ٛ

واجو الحكـ العثماني لمعراؽ سخطاً شعبيا وغضبا كبيرا؛ نتيجة اإلىماؿ والسمب والنيب

لثروات الببلد والضرائب الباىضة وانتشار األمية وابعاد الرموز الوطنية أو قتميـ وتفشي البطالة،

وعوامؿ كثيرة جعمت الشعب ينتفض ضد العثمانييف في محاولة شجاعة لمتخمص مف االحتبلؿ

العثماني .في عاـ ٕٖٔٛـ قاـ المفتي عبدالغني آؿ جميؿ بأوؿ انتفاضة ضد الوالي العثماني في
بغداد ومف األسباب المباشرة ليذه الثورة ىي مطالبة رجاؿ الحكومة بالكؼ عف األعماؿ الوحشية

والساءة لمناس ولكف الوالي لـ يستجب لو.

بقى العراؽ تابعا لمدولة العثمانية حتى نياية الحرب العالمية األولى ،عندما أنيزمت الدولة
العثمانية في الحرب إلى جانب ألمانيا والنمسا وانتصار دوؿ الوفاؽ بريطانيا وروسيا وفرنسا ،صارت

كالرجؿ المريض الذي دنا موتو ،ويريد أعداؤه اقتساـ ثرواتو وممتمكاتو ،فوضعت بريطانيا عينيا

عمى العراؽ الذي بدأ االحتبلؿ البريطاني لمعراؽ في يوـ  ٙتشريف الثاني ٜٗٔٔـ وحتى عاـ

ٜٔٔٛـ أكمؿ االحتبلؿ البريطاني لمعراؽ في  ٛتشريف الثاني ٜٔٔٛـ عندما رفع العمـ البريطاني
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عمى مدينة الموصؿ وانياء تبعيتو لمدولة العثمانية سنة ٜٔٔٚـ عندما دخؿ ستانمي مود بغداد مف
دوف مقاومة تذكر ،ودخوؿ العراؽ تحت تبعية المممكة المتحدة البريطانية(.)ٜ
األحوال العامة في العراق في النصف الثاني من القرن التاسع عشر
مر
وتعد ىذه الفترة أفضؿ الفترات التي َّ
كاف العراؽ في ىذه الفترة تابعا لبلمبراطورية العثمانيةّ ،
بيا العراؽ تحت السيطرة العثمانية؛ وذلؾ بعد تولي المصمح العثماني مدحت باشا حكـ العراؽ وكاف
ِم ْف أفضؿ َم ْف حكـ العراؽ في فترة الحكـ العثماني لو(ٓٔ).
انجز ىذا الوالي عددا مف االصبلحات ،في مجاؿ االدارة واالقتصاد وأبرز ماقاـ بو إصدار نظاـ

الطابو الذي كاف ييدؼ إلى ِّ
حؿ المشكمة العشائرية .وأيضا قاـ بإعادة فتح الشركة الحكومية (
االدارة العثمانية النيرية ) .وفي مجاؿ التعميـ أسس عددا مف المدارس الدينية ،وكذلؾ قاـ بتأسيس
المدرسة الرشدية العسكرية ،وقد قبؿ فييا التبلميذ المتخرجيف مف المدارس الدينية ،ومدارس في

مجاؿ الصناعة .وكذلؾ أولى مدحت باشا عنايتو بالصحافة وامور الطباعة ،فأنشأ أوؿ صحيفة في

العراؽ وأسماىا الزوراء ،وأسس أوؿ مطبعة حكومية ،وقاـ ببناء مدينتي الرمادي والناصرية ،وقاـ
بتطبيؽ التجنيد اإللزامي.
مر بيا
إف األحواؿ العامة في العراؽ في النصؼ الثاني مف القرف التاسع عشر كاف افضؿ فترة َّ

العراؽ في ظؿ االحتبلؿ العثماني وتبعيتو لحكومة اسطنبوؿ(ٔٔ).

مر بيا تاريخ
تعد فترة االحتبلؿ العثماني لمعراؽ ٖٗ٘ٔـ بغدادٔ٘ٗٙ ،ـ البصرة أسوء فترة َّ

العراؽ الحديث أثر االحتبلؿ المغولي لمعراؽ ٕٔ٘ٛـ ،فقد ساءت االحواؿ العامة وتفشى الفساد

وانتشرت األمية والمرض ولـ تقدـ الدولة العثمانية أي نوع مف الخدمات والسيما الصحية والتعميمية

وانما كاف تأكيد العثمانييف عمى استحصاؿ الضريبة وتجنيد العراقييف في الجيش العثماني ،اما بقية

الخدمات فكانت تعدىا الدولة العثمانية مف اختصاص السكاف.
المبحث الثاني /بداية االحتالل البريطاني لمعراق:

أدركت بريطانيا  -عندما تعرض نفوذىا في شبو القارة اليندية لمخطر ،بسبب حروب الثورة

الفرنسية ،وغزو نابميوف لمصر ٜٔٚٛـ ،وتيديده طرؽ المواصبلت البريطانية لمشرؽ -بأىمية
الخميج العربي السوقية ورأت فيو منذ ذلؾ الوقت طريقا ميما لسبلمة امبراطوريتيا في اليند ،فأخذت

تحاوؿ بسط نفوذىا السياسي عميو .وكاف طبيعيا أف يتسمؿ االستعمار البريطاني إلى العراؽ بحكـ

موقعو عمى طريؽ اليند(ٕٔ).
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وفي سنة ٜٗٔٔـ أرسمت بريطانيا الجيش اإلنكميزي بسفنو لمبصرة وقامت بأحتبلليا

وتوجيت

بعد ذلؾ إلى بغداد لكنيا فوجئت بالجيش العثماني الذي كاف ينتظرىا في الكوت ،فألحؽ العثمانيوف

باإلنكميز في الكوت ىزيمة كبرى ،وعادت القوات البريطانية الميزومة إلى البصرة ،وقاـ األتراؾ
بأسر قائد الجيش البريطاني الجنراؿ طاوزند قائد القوات البريطانية في معركة الكوت ،ولكف ذلؾ لـ

يثف بريطانيا مف إحتبلؿ العراؽ ،فأرسمت حممة جديدة ألحتبلؿ بغداد بقيادة ستانمي مود Sir

أي مقاومة تذكر ،وكاف ذلؾ بداية
 ،Stanley Mudeونجح ىذا الرجؿ بأحتبلليا مف دوف ّ
اإلحتبلؿ البريطاني لمعراؽ سنة  ،ٜٔٔٚوقاؿ مقولتو الشييرة (اييا العراقيوف لقد عبرنا البحار ،ورأينا
وسمعنا عف جوراالتراؾ وقبميـ التتار ،جئنا الى ببلدكـ محرريف ولسنا فاتحيف) ولكف البريطانييف لـ

يكونوا محرريف بؿ محتميف وخير دليؿ عمى ذلؾ ىو قياـ ثورة العشريف ضدىـ بعد ثبلث سنوات،
وىكذا كانت بداية االحتبلؿ البريطاني لمعراؽ(ٗٔ).
حصار الكوت:
لقد داـ حصار الكوت مف اوائؿ كانوف االوؿ ٘ٔ ٜٔالى اواخر نيساف  ٜٔٔٙاي حوالي خمسة
أشير  ٔٗٚيوـ.
بداية الحصار:
حشد العميد نورالديف باشا القائد العثماني في معركة كوت مجموعة ىائمة مف المدافع ،ادراكا منو

بأنو يجب عميو أف يخضع حاميتيا قبؿ أف يقوـ بإرساؿ سفنو حوؿ امتداد النير الطويؿ المستدير
حيث تقبع الحامية وكأنيا معمقة فوقو .وعمى أية حاؿ ،وكمحاولة لخداع طاوزند ،قاـ أوال بإرساؿ

رسالة إليو يدعوه فييا إلى االستسبلـ .رفض طاوزند االستسبلـ وكاف ذلؾ بداية تفجر الغضب
التركي ،بدأ األتراؾ بقصؼ المعسكر البريطاني بقذائؼ الياوف والمدافع الثقيمة ،وألحقوا باإلنكميز

خسائ اًر فادحة وتراكمت المصائب عمييـ ،قمة األرزاؽ والمجاعة التي بدأت تغزو معسك ارتيـ .كاف
طاوزند الضابط الذكي المحبوب والمغرور يصفو أصدقاؤه عمى استعداد الف يعترؼ بضراوة الموقؼ
والف نور الديف جاد فيما يقولو ولكنو لـ يعد قاد ار عمى تدبر األمر مما يعني انييار االحبلـ

البريطانية في الوصوؿ الى بغداد واكتماؿ احتبلؿ العراؽ.
الهجمات األولى لألتراك:

بدأ األتراؾ بقصؼ الكوت بضراوة أكثر مف أي وقت آخر ،حتى المستشفيات لـ تسمـ مف

القصؼ ،رأى طاوزند بأف جنوده غير راغبيف بالتصدي لمعدو ،وأنيـ صاروا يحتموف بالبيوت بدال

مف أف يكونوا في خنادقيـ ،استخدـ األتراؾ أسمحة محرمة وركزوا أيضاً عمى قتؿ العراقييف حتى

ين تفض ىؤالء ضد اإلنكميز الذيف يحتموف في ديارىـ ،لتكوف األمور أكثر سوءا لطاوزند وجنوده،
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وليواجو إلى جانب األتراؾ ىيجاف شعبي وغضب عارـ ،وكاف جنوده في إحباط نفسي كبير وشعور
باليأس ،فمنيـ مف استسمـ ومنيـ مف قتؿ نفسو ،ومنيـ مف قطع اطرافو لينقؿ لممستشفى،مما كاف

ذلؾ بداية لبلنييار البريطاني في شوارع الكوت(٘ٔ).

فشل المحاوالت لفك الحصار عمى الكوت وهزيمة اإلنكميز:
إف كؿ المحاوالت التي اصطنعيا االنكميز لفؾ الحصار عمى الكوت قد فشمت فالقوة التركية

الضاربة والتدىور في الجانب اإلنكميزي بكؿ جوانبو العسكرية والمعنوية جعمت كؿ محاوالت

اإلنكميز تفشؿ في ِّ
بشف اليجوـ
فؾ الحصار ،وبعد أف كاف اإلنكميز ينتظروف أوامر أيممر ّ Aylmer
الكاسح فوجئوا ببرقيتو التي يؤكد فييا عدـ وصوؿ االمدادات إلى الكوت مما يعني أف طاوزند يجب
أف يواجو أم ار بما لديو مف قوة أو االستسبلـ لنور الديف ىذا األمر يرى طاوزند أصعب مف الموت

في ساحة المعركة.

أصر طاوزند عمى دخوؿ معركة غير متكافئة بيف جيشو واألتراؾ وحدثت المعارؾ الضارية في

الكوت ،وأخي ار جاءت كممة الفصؿ وانتصر االتراؾ في المعركة وبقيت الكوت تحت نفوذىـ أما

طاوزند فقد آلت نيايتو أف يقع أسي ار ِّ
بيد الجيش التركي ولكف البريطانييف استطاعوا السيطرة عمييا
في ىجوـ آخر ،ولتبدأ مرحمة جديدة بالتوجو نحو بغداد وتكميؼ الجنراؿ ستانمي مود بالميمة التي

فشؿ بيا طاوزند(.)ٔٙ
احتالل بغداد:

عندما أوكمت ميمة احتبلؿ بغداد  ٜٔٔٚلمجنراؿ ستانمي مود استطاع ىذا الرجؿ وبخبرتو التي

تعدت فوىات البنادؽ مف استغبلؿ الظروؼ التي تواجو العثمانييف وضع سيطرتيـ العسكرية وانتشار
االنييار والتقسيـ في دولتيـ والسخط العراقي عمييـ فكاف انتشار الفقر والمرض والبطالة واألمية

والظمـ واالضطياد أكثر األمور انتشا ار في تمؾ الفترة ،ووردت أنباء مف البريطانييف في البصرة بأنيـ
بدأوا بتنفيذ بعض االصبلحات ىناؾ وكذلؾ تحسيف الظروؼ المعاشية في المدينة جعمت العراقييف

يروف باالنكميز المنقذ والمخمص مما ألحقتو السياسة العثمانية مف ضرر كبير لمعراؽ وأبنائو(.)ٔٚ

إلى جانب ذلؾ لـ يكف ىناؾ جيش قادر عمى مواجية القوة االنكميزية ،فأكثر القوات العثمانية كانت

قد واجيت البريطانييف(.)ٔٛ

وىزمتيـ في الكوت لكنيا غير قادرة عى مواجية قوة جديدة خصوصا بعد اقالة نور الديف الذي

كاف يقود الجيش العثماني في الكوت وتفشي الفساد والخيانة في الجيش العثماني.
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قاـ ستانمي مود بتقسيـ الجيش إلى قسميف ،األوؿ اتجو إلى بغداد محاذاة دجمة والقسـ اآلخر
اتجو إلى بغداد أيضاً محاذاة الفرات وقد أثمرت ىذه الخطة في وصوؿ الجيش البريطاني إلى بغداد

أواخر نيساف عاـ  ٜٔٔٚواالحتبلؿ البريطاني لبغداد فجر يوـ ٔٔ آذار ّ ٜٔٔٚبيد اإلنكميز مف
دوف أي مقاومة تذكر(.)ٜٔ
المبحث الثالث /المقاومة العراقية لالحتالل البريطاني:
ثورة العشريف:
إف الشعب العراقي حالو حاؿ الدوؿ العربية األخرى ،كاف يرى أف المقاومة السبيؿ الوحيد
لمتخمص مف االحتبلؿ بعد أف خابت السياسة والمفاوضات والمعاىدات في إنياء االحتبلؿ

البريطاني لمعراؽ ،وعندما قامت ثورة تموز  ٜٜٔٔفي مصر وثورة ٕٓ ٜٔفي سوريا قامت ثورة

ٕٓ ٜٔفي العراؽ مما يؤكد عمؽ الصبلت القومية العربية ،والسيما أف عاـ ٕٓ ٜٔىو عاـ الثورات

العربية في الوطف العربي(ٕٓ) ،فضبل عف أف المجتمع العراقي كاف بحد ذاتو يحتؿ موقعا ميما في

شعوره القومي العربي حتى أف بعضاً مف شعارات الثورة بعد اشتعاليا كانت تعكس بوضوح
المنطمقات الثورية وتخطي الثورة فكريا لنظاميا القطري ،ويمكف لنا اعتبار طعف بريطانيا لآلماؿ
العربية في الوحدة سببا رئيسا مف أسباب الثورة يدعمو تدىور األحواؿ االقتصادية لمجموع أبناء

الشعب وبروز جماعة اثرت عمى حساب فقر الشعب وجوعو ،سوء النظاـ االداري واالستخفاؼ
بمشاعر العراقييف وىذه كميا كانت بسبب االحتبلؿ البريطاني لذلؾ كاف البد مف الثورة .عمى الرغـ

مف أف البريطانييف منحوا رؤساء العشائر عددا مف االمتيازات مثؿ المساعدات المالية واالعفاء مف
الضرائب والتصديؽ عمى ممكيتيـ الخاصة لبلراضي التي كانت في السابؽ ممكية عامة مشتركة

لمعشيرة(ٕٔ) .إال أف المجاعة انتشرت في بغداد ومدف اخرى وتمتيا انتشار أمراض الطاعوف والكولي ار
والتيفوئيد نتيجة الجوع والفقر(ٕٕ).

أىـ ماتميزت بو الثورة في مقاومة االحتبلؿ :
ٔ -إف الثورة كانت خاضعة لقيادات مركزية في مناطؽ متعدده مف العراؽ وكاف ىناؾ تنسيؽ
دائـ فيما بينيا.
ٕ -تنظيـ االدارة بصورة تخدـ مباديء الثورة والغاء األنظمة الموالية لمبريطانييف مف المناطؽ

المحررة.

ٖ -لـ تكف الثورة معتمدة عمى الفكر القطري بؿ كانت ثورة قومية وغايتيا تحرير الببلد مف

براثف االحتبلؿ.
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ٗ -االعبلـ المكثؼ الذي تميزت بو الثورة كتأسيس الصحؼ المناىضة لبلحتبلؿ.
(ٖٕ)

االتصاؿ بالكرد لمتعاوف

العشريف(ٕٗ).

وىناؾ اراء مختمفة حوؿ طبيعة مشاركة ودور الكرد في ثورة

أهمية الثورة وعوامل فشمها:
العمالة والوالء لبلنكميز واليأس مف انتصار الثورة ،والسيما لدى شيوخ العشائر وزعماء القبائؿ
الذيف تربطيـ مصالح مع االنكميز ..عدـ تكافؤ الطرفيف مف الجوانب االقتصادية والفنية والعسكرية

ونقص الوحدة والزعامة الفعالة

(ٕ٘)

والوعود البريطانية المربكة لمعقؿ كميا أدت الى فشؿ الثورة.

رغـ فشميا إال أف ليا أىمية كبيرة في إحداث تطور في الحياة السياسية وبذرت بذور النيضة

العربية التقدمية بعد أف جسدت اطارىا القومي وبعد أف تفاعمت مع جذور ىذه النيضة في داخؿ

االنساف في العراؽ.

كانت ثورة العشريف قاعدة في مجرى التحرؾ التحرري فيي وأف عجزت عف تحقيؽ االستقبلؿ

الكامؿ والجبلء النيائي لبلستعمار في العراؽ فقد حققت مف الجانب االخر ادخاؿ العراؽ في مرحمة
النيوض الثوري حيث وضعتو عمى طرؽ جديدة مف العمؿ والتفكير ووحدت كممة العراقييف وألفت

بينيـ واثبتت ليـ عمميا قيمة اتحادىـ في صراعيـ ضد السمطات المحتمة.

إنيا كشفت عف نضج سياسي سواء في بياناتيا أو مراسبلتيا او ادارتيا لبعض المدف التي
صارت تحت سيطرتيا وكشفت عف قابميات عسكرية كانت موضع اعجاب العدو ذاتو.
اثبتت الثورة لمبريطانييف صعوبة حكـ العراؽ حكما عسكري ػػا مباش ار وعززت نظرية فريؽ مف
الساسػة اإلنكميز القائميػف بوجوب إقامة حكومػة وطنية في العراؽ تشػرؼ عمييا الحكومػة البريطاني ػػة

وتوجو سياساتػيا(.)ٕٙ

اثبت ثورة العشريف بانو اليمكف حكـ العراؽ بصورة مباشرة مف قبؿ البريطانييف كما فعموا في
اليند بالحديد والنار لذلؾ بدؿ الحكـ المباشر لجأوا إلى الحكـ الوطني في العراؽ مع محاولة ضماف
مصالحيـ قدر االمكاف .وكذلؾ أكد عمى تأثر العراؽ بمحيطو العربي مف الثورة العربية الكبرى في

الحجاز  ٜٔٔٙوثورة  ٜٜٔٔفي مصر.
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المبحث الرابع /المعاهدات العراقية البريطانية:
المعاىدة األولى:
كاف بيف وجية النظر البريطانية ووجية النظر العراقية واد سحيؽ يتعذر اجتيازه دوف تضحية مف

أحد الجانبيف ،فبريطانيا كانت تريد أف تصوغ صؾ انتدابيا في قالب معاىدة تحفظ ليـ فييا كافة

االمتيازات وحقوؽ االحتبلؿ بأقؿ كمفة وأدنى معارضة( .)ٕٚجاءت بالممؾ فيصؿ مع محاولة الحفاظ
عمى المصالح البريطانية قدر االمكاف .ىذا إلى أف لئلنكميز ميارة معروفة في صياغة المعاىدات

حيث يطموف عناوينيا بموف براؽ ،أما الحكومة العراقية؛ فكانت تريد أف تحؿ معاىدة االنتداب ،وأف
تعيف صبلتيا بالحكومة البريطانية عمى أساس حمؼ بيف دولتيف متكافئتيف .الحكومة البريطانية لـ
تقبؿ بذلؾ وقدمت المعاىدة بشكؿ يبقي االنتداب ويقوي دعائمو مما أدى الى ىيجاف شعبي كبير

ورفض قاطع ليا ،واف أغمب األحزاب العاممة في العراؽ (الحزب الوطني وحزب النيضة) رفضتيا
وقدمت رفضيا بشكؿ رسمي إلى ممؾ العراؽ المعيف بريطانيا.
ونتيجة لذلؾ الضغط الشعبي قدـ فيصؿ ممؾ العراؽ مطاليب الشعب لمندوب بريطانيا السامي
المد الغاضب ،ولخصت مطاليب الشعب مف قبؿ
برسي كوكس وأنو اليستطيع الوقوؼ بوجو ىذا ّ
قادة الحركة الوطنية في برقية الى الممؾ فيصؿ تمخصت بأربعة نقاط كاآلتي:
أوال :رفض اإلنتداب واعبلف حكومة بريطانيا العظمى بإلغائو رسميا.
ثانيا:اسقاط أية و ازرة تصدؽ معاىدة غير مرضية لؤلمػػة وتعييف و ازرة وطنية ترتاح األمة

بأعماليا.

ثالثا :اطبلؽ حرية الصحافة.
رابعاً :طرد المستشاريف البريطانييف.
التوقيع عمى المعاىدة:
أمر الممؾ بإستقالة الو ازرة النقيبية الثانية تشكمت في ٕٓ ايموؿ ٕٕٜٔـ واستقالت في  ٔٙتشريف

الثاني ٕٕ ٜٔواستقاؿ الوزراء وبقي النقيب في رئاسة الحكومة ،وبعد ضغط الممؾ عميو استقاؿ
النقيب بعد ثبلثة أياـ مف استقالة و ازرتو(.)ٕٛ

كاف الممؾ يريد ايجاد و ازرة تضع المعاىدة مع اإلنكميز بشيء يخدـ مصالح األمة العراقية اال أف

االنكميز لـ يكونوا يرغبوف بغير النقيب ،وسارعوا بتشكيؿ األحزاب لدعـ النقيب،وبعد فترة قصيرة
اجبرت االقدار الممؾ فيصؿ إلى إعادة النقيب ،إلى رئاسة الحكومة وتـ بذلؾ نجاح البريطانييف
الذيف اعتقدوا اف النقيب سيوقع ليـ المعاىدة عمى مايريدوف .وانتصرت إرادة الممؾ وبالفعؿ تـ توقيع
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المعاىدة في ٓٔ .ٜٕٕٔ/ٔٓ/وبعد توقيع المعاىدة أصدرت الو ازرة بياف استقالتيا في  ٔٔ/ٔٙمف
السنة نفسيا ،بعد إكماؿ ميمتيا التي أرادت تحقيقيا ،وصدر بياف ممكي عراقي يؤكد توقيع المعاىدة

بيف الحكومتيف العراقية والبريطانية ،وىكذا دخؿ العراؽ فصبل جديدا مف فصوؿ االنتداب البريطاني.
المعاىدة الثانية:

أعدت الحكومة البريطانية مسودة جديدة لتمديد أمر المعاىدة إلى ٕ٘ سنة،وبعثت بيا إلى

معتمدىا في بغداد ،وىو يومئذ سير ىنري دوبس ،ليرفعيا إلى الحكومة العراقية .لما عممت الحكومة
العراقية بأمر المعاىدة استثقمت منيا واتخذ مجمس الوزراء في جمستو المنعقدة في ٜٕٔ٘/ٕٔ/ٕٜ

القرار اآلتي :

أوال :إف المعاىدة العراقية اإلنكميزية تحتوي اسس دولية تيـ عصبة االمـ المحافظة عمييا ،فإذا
دخؿ العراؽ عصبة االمـ الضير في تمديد أجؿ المعاىدة إلى ٕ٘ سنة.
ثانيا :إف تصرح حكومة بريطانيا في االتفاقية الخاصة بأنيا ستسعى الدخاؿ العراؽ في عصبة
االمـ خبلؿ األربع سنوات القادمو التي ىي مدة المعاىدة الحالية ،كما ورد في المادة السادسة منيا،
واذا رفضت عصبة االمـ ذلؾ فعمييا أف تقدـ ذلؾ كؿ أربع سنوات مرة ،وتسعى الدخالو وتأييد

مطاليبو تجاه عصبػة األمـ لمدخوؿ فييا خبلؿ مدة المعاىدة الجػديدة(.)ٕٜ

إف بريطانيا لـ تقبؿ بشروط الحكومة العراقية ووضعت أماـ الممؾ اختيار أحد األمريف وىما :
 قبوؿ التمديد الذي وضعتو بريطانيا.
 التنازؿ عف الموصؿ لؤلتراؾ.
أما شروط الحكومة العراقية فأف بريطانيا غير ممزمة أو مستعدة لتطبيقيا كما جاء عمى لساف

المعتمد البريطاني السير ىنري دوبس فيٗ.ٜٕٔٙ/ٕٔ/

كاف عدد المخالفيف ليذه المعاىدة  ٔٛنائبا منيـ ياسيف الياشمي ونصرت الفارسي ومحمود

رامز .وكاف عدد المتغيبيف عف الجمسة التي عقدت فييا المعاىدة عشرة نواب منيـ سمماف المنشد
وموحاف خير اهلل واحمد مختار .وكاف عدد الموافقيف عمى المعاىدة  ٘ٛنائبا منيـ عمي السميماف
الدليـ وابراىيـ يوسؼ وحمدي الباجو جي وداود النقيب ورئيس الحكومة آنذاؾ عبد المحسف

السعدوف.
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إدخال العراق عصبة االمم:
في قرار عصبة األمـ في  ٜٖٕٔ/ٕٔ/ٔٙجاء في فقرتو الثانية أف المجمس يدعو إلى أف
تعرض الحكومة البريطانية معاىدة جديدة مع العراؽ تقر بأستم ار األنتداب لمدة ٕ٘سنة .وييمنا ىنا
أف نمفت النظر إلى قرار عصبة األمـ ،بوجوب استمرار االنتداب لمدة ٕ٘سنة ،جاء مستندا إلى

الفقرة االولى مف قرار لجنة الحدود األممية المذكورة سابقا ،وبصرؼ النظر عف تأثير النفوذ

البريطاني في توجيو التحقيؽ المختص باالكراد فإف النفوذ البريطاني في طمب ىذه المجنة لمتمديد
كاف متأث ار بزعميا أنو ( في حالة ما ،اذا انتيت مراقبة عصبة االمـ،بعد انتياء السنوات االربع التي

ابرمت عمييا المعاىدة العراقية البريطانية ،ولـ يعط االكراد تعيدا بجعؿ ادارة محمية ليـ ،فإف معظـ

االىميف يفضموف االتراؾ عمى حكـ العرب).

إ ف جميع ىذه الحجج والحجج األخرى التي تغطت بيا بريطانيا إلبقاء األنتداب عمى العراؽ
وتحقؽ ليا ما ارادت وتـ توقيع المعاىدة بيف الطرفيف ( العراؽ – بريطانيا ) عمى المعاىدة الجديدة

وسط اعتراؼ عصبة االمـ بيا(ٖٓ) .وذىب أحد الباحثيف بتسمية العراؽ بالعراؽ البريطاني في العيد
الممكي

(ٖٔ)

عمى الرغـ مف اننا النؤيده في ذلؾ ولكف يبيف تأثير بريطانيا عمى العراؽ في تمؾ المدة.

المعاهدة الثالثة:
كاف جعفر العسكري قد غادر ميناء (دوفر) عمى ظير الباخرة شامبميوف الفرنسية فيٕٚتشريف

الثاني  ٜٕٔٚفبمغ االسكندرية في ٘ كانوف األوؿ مف السنة نفسيا ،فمما تمقى برقية الممؾ استقؿ

الباخرة (المرتيف) الفرنسية في اليوـ نفسو ،وعاد إلى لندف فبمغيا في الػٕٔ منو ووقع عمى المعاىدة

في اليوـ الرابع عشر وعاد إلى بغداد(ٕٖ).

إف المعاىدة الجديدة لـ يتـ تنفيذ شيء منيا فاإلنكميز لـ يكونوا راغبيف بعقد أية معاىدة بعد

التعديؿ الذي ط أر عمى معاىدة عاـ ٕٕ ٜٔفي عاـ معاىدة  ٜٕٔٙوانيـ يروف عدـ حموؿ الوقت

الذي يمكف فيو لمعراؽ أف يعقد معاىدة جديدة ،فمما أصر العراؽ عمى لزوـ تحقيؽ مطالبو

المشروعة ،وافقوا عمى عقد معاىدة التفوؽ سابقتيا إال ببعض التفاصيؿ البسيطة.
فمما وجدوا أف السعدوف ال يميؿ إلى عقد معاىدة ،كونيا التختمؼ عف التي وضعت مف قبؿ،

أبدوا موافقتيـ عمى عدـ األخذ بمعاىدة  ٜٕٔٚإذا صرح العراؽ بذلؾ في أي وقت قبؿ االبراـ(ٖٖ).

أما الجانب العراقي فكاف يرى عمى لساف السعدوف رئيس الحكومة أف المعاىدة المذكورة لـ تأت

بشيء مفيد مؤثر في تحسيف الحالة السياسية وفضؿ عدـ عرضيا عمى عصبة األمـ.
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نصوص وتعميق المعاهدات:
أوالا /نص:
لما كانت دوؿ الحمفاء الرئيسة التي تنازلت تركيا ليا عف حقوقيا في العراؽ ،قد اتفقت عمى تنفيذ
الفقرة الرابعة مف المادة ٕٕ مف ميثاؽ عصبة االمـ فيما يخص االعتراؼ بالعراؽ كدولة مستقمة،
بشرط أف يقدـ ليا منتدب المشورة االدارية والمساعدة حتى تتمكف مف الوقوؼ منفرده (( .مف

المعاىدة األولى ))

التعميؽ(:ىذه الفقرة تؤكد عمى انتداب العراؽ وتعيف مستشا ار ظاىريا حاكما باطنا يقوـ بتشريع
االوامر وتقوـ الحكومة العراقية بتنفيذىا عمى وفؽ ما ال يتعارض مع مصالح بريطانيا العظمى).
ثانيا /نص:
إف االحكاـ الواردة في المادة  ٔٛمف المعاىدة المنعقدة بيف البمديف والموقعة في بغداد في تشريف
األوؿ – ٕٕ ٜٔوفي البروتوكوؿ الموقع في بغداد في ٖٓ ٜٕٖٔ/ٗ/يبقي العمؿ بالمعاىدة لمدة

ٕ٘ سنة وابتداء مف ٜٕٔ٘/ٕٔ/ٕٙـ ،مالـ يصبح العراؽ عضوا في مجمس عصبة االمـ قبؿ
انقضاء المدة المذكورة وعدـ التقيد بالموعد الذي حدد في المعاىدة االولى ألنياء االنتداب(( .مف

المعاىدة الثانية))

التعميق( :اف المعاىدة الثانية جاءت مشابية لؤلولى ،لـ يأت فييا شيئاً جديداً يفيد الشعب

العراقي المسكيف وال يعطي لحكومتو االستقبلؿ المنشود ولكف جاءت لتكرس االنتداب البريطاني
وتعطيو الوقت الكافي لسمب ونيب واستغبلؿ العراؽ أماـ تواطؤ وغفمة مف حكومتو المغموبة عمى

أمرىا).

ثالث ا /نص:
يعترؼ صاحب الجبللة البريطانية بالعراؽ كدولة مستقمة ذات سيادة(( .مف المعاىدة الثالثة))
التعميق :ىذه المعاىدة كما نعرؼ لـ يتـ العمؿ بيا ألنيا تيدد األنتداب البريطاني لمعراؽ(ٖٗ).
ومف المبلحظ لنا كاكراد وسط ىذه المعاىدات اف الكرد كاف الخاسر األكبر مف االحتبلؿ

البريطاني لمعراؽ ومف المعاىدات التي ميدت لنشوء الدولة العراقية وسبؽ لسايكس بيكو وسيفر
ولوزاف أف غمطت حقوؽ الكرد وكاف لبلحتبلؿ البريطاني في بعض أىدافو تدمير مشاريع الكرد كما

فعموا مع الشيخ محمود الحفيد رحمو اهلل تعالى برحمتو(ٖ٘).
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الخاتمة:
كانت عممية احتبلؿ العراؽ مف بريطانيا سنة  ٜٔٔٚوما تبلىا مف توطيد لبلحتبلؿ
واالستعمار البريطاني في العراؽ وتكويف المعاىدات الضامنة لممحتؿ سياسة وادارة احدى أىـ

مراحؿ التاريخ العراقي الحديث والمعاصر لؤلىمية الكبيرة التي يحتميا العراؽ في السياسة البريطانية.

وتكمؿ ذلؾ مف بعد بقياـ الدولة العراقية وتأسيس المممكة سنة ٕٔ ٜٔالتي ساىمت ثورة العشريف في
تعزيزىا بناء واداء في آف واحد.

وكاف الكرد ىـ الخاسر األكبر مف االحتبلؿ البريطاني لمعراؽ؛ النيـ قسموا بيف سايكس
بيكو وسيفر ولوزاف وتمت عممية تدمير كردستاف الكبرى ورغـ مساىمة الكرد في ثورة العشريف

مساىمة غير مباشرة إال أف العبلقة بينيـ وبيف باقي المكونات استمرت بالتحوؿ إلى واد االحبلـ

التحررية الوطنية وذلؾ جزء مف تداعيات االحتبلؿ البريطاني لمعراؽ وىو ما حممناه استنادا لما تقدـ.
ولكف مف جانب آخر أدى االحتبلؿ البريطاني لمعراؽ إلى تأسيس دولة العراؽ وتطور العراؽ

بالموازن ة مع وضعو السابؽ مف النواحي السياسية واالقتصادية واالجتماعية .وتحويؿ اسـ العراؽ مف
اسـ جغرافي واداري الى اسـ دولة ألوؿ مرة في التاريخ حيث كانت الدوؿ الموجودة عمى أرض

العراؽ الحالي فيما سبؽ بأسماء أخرى.

وكاف لذلؾ االحتبلؿ أثر في الجوار ايضاً ،والسيما الدولة العثمانية التي انبثقت عنيا تركيا

الحديثة وكذلؾ أثر عمى ايراف.
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الهوامش والمصادر:
(ٔ) ىناؾ آراء كثيرة حوؿ اصؿ ومعنى العراؽ :ينظر :سالـ اآللوسي ،اسماء العراؽ وبغداد،
بيروت ،الوراؽ لمنشر ،ٕٖٓٔ ،ص ص.ٔٚٗ-ٜ

(ٕ) لمزيد مف المعمومات عف البصرة ينظر :حسيف بف سعدوف ،البصرة ذات الوشاحيف (التاريخ
والسياسة والثقافة) ٕٓٓ٘ ؽ ـ –ٜٗٔٔـ ،القاىرة ،مكتبة مدبولي ،ٕٓٓٙ ،ص ص.ٗٓٙ-ٔٚ

(ٖ) صالح خضر محمد الدليمي ،المصالح االستراتيجية البريطانية في العراؽ،ٜٔٔٗ – ٔٛٓٓ،
عف مجموعة باحثيف ،المفصؿ في تاريخ العراؽ المعاصر ،بغداد ،بيت الحكمة ،ٕٕٓٓ ،ص.ٔٙ

(ٗ) عبد الرزاؽ الحسني ،تاريخ العراؽ السياسي الحديث ،ط ،ٚدار الشؤوف الثقافية ،بغداد ،جٕ،
ص٘.

(٘) انستاس ماري الكرممي ،خبلصة تاريخ العراؽ ،بيروت ،الوراؽ لمنشر ،ٕٕٓٔ ،ص.ٕٙٛ

( )ٙعبد الرزاؽ محمود ،العرب في ظؿ التبعية العثمانية ،جٔ ،دار المنار لمنشر  ٜٔٛٚلبناف:
ص٘.ٙ

( )ٚعبد الرزاؽ الحسني ،المصدر السابؽ ،ص.ٙٙ

( )ٛمحمود احمد عزت البياتي ،بناء دولة العراؽ الفرص الضائعة ،بغداد ،بيت الحكمة،ٕٖٓٔ ،

صٕٓ.

( )ٜىنري فوستر ،نشأة العراؽ الحديث ،ترجمة سميـ طو التكريتي ،بغداد ،الفجر لمنشر والتوزيع،
 ،ٜٜٔٛص.ٚٙ

(ٓٔ) عبد الرزاؽ الحسني ،تاريخ العراؽ السياسي الحديث ،ص ٛٛوما بعدىا.

(ٔٔ) حس يف ىادي الشبله ،طالب باشا النقيب البصري ودوره في تاريخ العراؽ السياسي الحديث،
بيروت ،الدار العربية لمموسوعات ،ٕٕٓٓ ،صٖٓ.ٖٔ-

(ٕٔ) إبراىيـ خميؿ أحمد و الدكتور جعفر عباس حميدي ،تاريخ العراؽ المعاصر ،الموصؿ ،مطبعة
التعميـ العالي في الموصؿ ،ٜٜٔٛ ،ص.ٜ

(ٖٔ)

وميض جماؿ عمر نظمي وآخروف ،التطور السياسي المعاصر في العراؽ ،الجميورية

العراقية ،و ازرة التعميـ العالي والبحث العممي ،ص.ٜ٘

(ٗٔ) إبراىيـ خميؿ أحمد والدكتور جعفر عباس حميدي ،كتاب منيجي ،المصدر السابؽ ،ص

ص.ٔ٘-ٜ

(٘ٔ) رسؿ برادوف ،حصار الكوت ،ترجمة :سميـ التكريتي ،مكتبة دار احياء التراث العربي – جٔ،

ص صٔ.ٕٙ٘-ٕٙ

( )ٔٙرسؿ برادوف ،المصدر السابؽ ،صٕ٘ٔ.
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( )ٔٚعبد الرزاؽ الحسني ،تاريخ العراؽ السياسي الحديث ،صٕٔٔ.
()ٔٛ

ىادي طعمة ،االحتبلؿ البريطاني والصحافة العراقية دراسة الحممة الدعائية البريطانية

ٗٔ ،ٜٕٔٔ-ٜٔبغداد ،دار الحرية لمطباعة ،ٜٔٛٗ ،صٓٗ.

( )ٜٔعبد الرزاؽ الحسني ،المصدر السابؽ ،صٕٕ وما بعدىا؛ عبد الرزاؽ محمود ،العرب في
ظؿ التبعية العثمانية ،جٔ ،دار المنار لمنشر  ٜٔٛٚلبناف ،صٖٕٔ .راجع ابراىيـ خميؿ احمد،

جعفر عباس حميدي ،تاريخ العراؽ المعاصر ،صٗٔ.

(ٕٓ) ناصر الحمداني ،ثورة العشريف المقاومة العراقية ،دار الشؤوف الثقافية ،ٜٔٛٙ ،ص ٜ٘وما
بعدىا.

(ٕٔ) ولياـ بولؾ ،لكي نفيـ العراؽ ،بيروت ،المؤسسة العربية لمدراسات والنشر ،ٕٓٓٙ ،ص
ص.ٗٓ-ٖٜ

(ٕٕ) ؿ.ف .كوتموؼ ،ثورة العشريف الوطنية التحررية في العراؽ ،ترجمة الدكتور عبدالواحد كرـ،
بغداد ،مطبعة الديواني ،ٜٔٛ٘ ،ص صٖٔٔ.ٔٔٗ-

(ٖٕ) عبدااللو توفيؽ الفكيكي ،البدايات الخاطئة قراءة جديدة في تاريخ العراؽ السياسي الحديث،
بيروت ،دار المحجة البيضاء ،ٕٓٔٔ ،ص صٕ.ٜٔٛ-ٔٛ

(ٕٗ)

لمزيد مف المعمومات ينظر :الدكتور كماؿ مظير أحمد ،دور الشعب الكردي في ثورة

العشريف العراقية ،بغداد ،مطبعة الحوادث ،ٜٔٚٛ ،ص صٖٔٚٔ-؛ د .كماؿ مظير أحمد ،ثورة
العشريف في االستشراؽ السوفيتي ،بغداد ،مطبعة الزماف ،ٜٔٚٚ ،ص صٔٛٓ-ٚ؛ مذكرات دبميو
آر ىي ،حاكـ اربيؿ السياسي في كردستاف أياـ االحتبلؿ البريطاني  ،ٜٕٔٓ-ٜٔٔٛنقمو الى

العربية فؤاد جميؿ ،بيروت ،الدار العربية لمموسوعات ،ٕٓٓٛ ،ص ص.ٖٙٔ-ٖٔٚ

(ٕ٘) حسف لطيؼ الزبيدي ،موسوعة السياسة العراقية ،بيروت ،العارؼ لممطبوعات،ٕٖٓٔ ،

صٗ٘ٔ.

( )ٕٙمحمد صالح حنيور الزيادي ،الحكومة العراقية المؤقتة (ٕ٘ تشريف األوؿ ٕٓ ٜ – ٜٔأيموؿ
ٕٔ )ٜٔدراسة تاريخية في واقعيا االداري ،دمشؽ ،تموز لمطباعة والنشر والتوزيع ،ٕٕٓٔ ،ص

صٙٔ-ٜٗ؛ ناصر الحمداني ،المصدر السابؽ ،صٖٕٔ.

( )ٕٚعبد الرزاؽ الحسني ،العراؽ في المعاىدات ،ط ،ٙمطبعة دار الكواكبي ،بيروت ٖ ،ٜٔٛص
.ٚٚ

( )ٕٛعبد الرزاؽ الحسني ،العراؽ في المعاىدات ،المصدرالسابؽ ،ص.ٜٜ

( )ٕٜرجاء حسيف حسني ،تأسيس الجيش العراقي ،طٕ ،ٜٕٔٛ ،دار واسط لمنشر ،صٕ٘ٗ.
(ٖٓ) رجاء حسيف حسني ،المصدر السابؽ ،ص.ٙٚ
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(ٖٔ) حسف العموي ،العراؽ األمريكي ،لندف ،دار الزوراء ،ٕٓٓ٘ ،صٕ٘.
(ٕٖ) عبد الرزاؽ الحسني ،تاريخ العراؽ السياسي الحديث ،ص.ٕٜٓ

(ٖٖ) عبد الرزاؽ محمود ،العرب في ظؿ التبعية العثمانية ،جٔ ،دار المنار لمنشر  ٜٔٛٚلبناف،

ص ٜٛوما بعدىا .لمتفصيؿ ينظر :عبدالرزاؽ محمود ،المصدر نفسو ،صٕٕٓ.

(ٖٗ) راجع فيما تقدـ عبد الرزاؽ محمود ،العرب في ظؿ التبعية العثمانية ،جٔ ،دار المنار لمنشر،
 ،ٜٔٛٚلبناف ،صٖٕٕ .لمتفصيؿ ينظر :كماؿ مظير احمد ،كردستاف في سنوات ،....صٕٓٔ.

(ٖ٘) برجاء مراجعة كتاب د .كماؿ مظير احمد ،كردستاف في سنوات الحرب العالمية األولى،
دار الشؤوف الثقافية العامة ،بغداد .ٕٖٓٔ ،صٕ٘ٔ.
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