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 وتعريف بالكورس مقدمة

Course Overview 
 

عبارة عن أبرز األحداث السياسية مادة التطورات السياسية المعاصرة في العراق إن 

العشرين ساهمت في تشكيل التاريخ السياسي للعراق بعد تأسيس دولته أوائل القرن التي 

ساهمت يخية التي التار، ويدخل في نطاق هذه المادة ايضا أهم المنعطفات 1921في عام 

 . في الحكمفي تحديد مالمح األنظمة السياسية التي تعاقبت 

ن العررررراق ممررررا لرررره مررررن موقررررز حضرررراري وجحرافرررري متميرررر ، كرررران دائمررررا محرررر  إ

اطمررراا وانظرررار وهعررررة العديرررد مرررن األقررروام واألعرررراق ل رررذ نعرررد أنررره تعرررر  للحررر و 

لكلدانيرررة لدولرررة اق.م إحترررل الفررررس عاصرررمة ا 539واإلحرررتالع لعررردة مررررات،  ففررري سرررنة 

قلرررال ارمبراطوريرررة لمرررا قامرررت الدولرررة العباسرررية،  )أو البابليرررة العديررردة(، وأصررربح العرررراق

وأصررربحت بحرررداد عاصرررمة دولرررة الخالفرررة، وحينمرررا سرررقطت بحرررداد علررر  يرررد المحررروع سرررنة 

م عرررال العرررراق تحرررت  رررل حكومرررات المحررروع واإليلخررران والعالئريرررة 1258هررر   656

والصررررفوية والعثمانيررررة، وتنازعررررت الحكومترررران العثمانيررررة  والقررررره قوينلررررو واوق قوينلررررو

والفارسرررية علررر  العرررراق، عرررم وقرررز العرررراق فررري قبضرررة الحكومرررة البريطانيرررة فررري الحرررر  

طويرررل فررري عررردم بالتأكيرررد كررران لررره األعرررر الوهرررذا  .م1917 -1914العالميرررة ارولررر  سرررنة 

 .اإلستقرار السياسي في العراق القديم والحديث

حكرررم ملكررري مررروالي لبريطانيرررا ريطانيرررة فررري العرررراق علررر  انشرررا  عملرررت اإلدارة الب

نفطيرررة واإلقتصرررادية واإلسرررتراتيعية، لرررذلد قامرررت بابعررراد مرررن أجرررل تحقيررر  مصرررالح ا ال

عررررن المناصررررال الحساسررررة المكونررررات األساسررررية للمعتمررررز العراقرررري كررررالكورد والشرررريعة 

سرررنية  وت مررريأل األقليرررات األخررررز، ولقرررد عررر ز هرررذا التوجررره فررري خلررر  هويرررة عربيرررة

لعماعررررات لعررررال بشرررركل أو برررر خر فرررري هيمنررررة العماعررررة العربيررررة السررررنية علرررر  اللعررررراق 

وهررذا مررا أدز الرر   األخرررز لعقررود طويلررة وسرراهم فرري هضررم حقرروق العماعررات األخرررز

محليرررررة وانقالبرررررات  ان يعررررراني العرررررراق مرررررن حررررررو  داخليرررررة وانتفا رررررات وعرررررورات

 بشكل مستمر.عسكرية 

تمررررنح الحقرررروق السياسررررية وتعطرررري حرررر  لترررري اإن غيررررا  األنظمررررة الديمقراطيررررة 

اإلعنيررررة المشرررراركة السياسررررية لكافررررة المررررواطنين علرررر  قرررردم المسرررراواة وكافررررة العماعررررات 

وتحكمررره فررري السياسرررية فررري مراحرررل متعرررددة مرررن برررل  تررردخل العررريألوالسياسرررية أدز الررر  

لررذلد نعررد ان تحييررر معظررم األنظمررة السياسررية تررم عررن طريرر   الترراريخ السياسرري للعررراق

 قال  العسكري وتدخل العيأل.اإلن

علررر  معررررز األحرررداث السياسرررية داخرررل  العبرررت العوامرررل الخارجيرررة ايضرررا تاعيرهررر

أقتصررراده ، فقرررد  لرررت بريطانيرررا ترررتحكم بسياسرررة العرررراق الداخليرررة والخارجيرررة وبالعرررراق

اإلسررررتقرار فرررري  ، وأيضررررا لعبررررت الرررردوع اإلقليميررررة دورا خطيررررراطيلررررة الع ررررد الملكرررري

 اجتماعيرررة واقتصرررادية وسياسرررية وعقافيرررة ي معرررارت متعرررددةفرررو السياسررري فررري العرررراق

ومسرررألة  وأيضرررا األحرررداث علررر  مسرررتوز العرررالم العربررري كالقضرررية الفلسرررطينيةودينيرررة، 

قسررمت ، كررل هررذه العوامررل كرران ل ررا ابرررز األعررر علرر  الشررارا العراقرري الوحرردة العربيررة 

ن والعمرررراهير يالررررور ات واإلنتمررررا ات والتوج ررررات والمواقررررف علرررر  مسررررتوز السيلسرررري

  زع عة اإلستقرار السياسي وفقدان الوحدة الوطنية.ر في وكان له ابلغ األع

إن طريقررررررة تعرررررراطي اإلدارة البريطانيررررررة فرررررري العررررررراق مررررررز مطالررررررال الكررررررورد 

اسررررتخدام العنررررف والقرررروة العسرررركرية، توارعت ررررا واحتعاجررررات م وعررررورات م والترررري كانررررت 
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القضررية الكورديررة فرري العررراق مشررركلة الحكومررات والنظمررة العراقيررة رحقررا لررذلد  رركلت 

 وكبدت ا خسائر مادية ومعنوية هائلة.عويصة بالنسبة للسلطة السياسية 

إن دراسة التطورات السياسية المعاصرة في العراق  رورية لطال  المرحلة 

علوم السياسية، كلية القانون والسياسة، من أجل معرفة كيف تأسست الدولة الثانية، قسم ال

ما هي المشاكل وما هي الظروف والمالبسات التي رافقت وردة ونمو هذه الدولة والعراقية 

كانت تتحكم في ا بشكل ايعابي واألزمات التي صاحبت تطورها، وما هي العوامل التي 

ورب  هذه األحداث بالواقز من أجل ف مه ومحاولة ايعاد الحلوع المالئمة لحل وسلبي، 

اإلستقرار والوحدة الوطنية وير ي كافة الشكل الذي يحق  اليوم ب مشاكل العراق المختلفة

 األطراف.
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 أهداف الكورس

Course Objectives 
 

وتأعير ذلد عل   الظروف والمالبسات التي صاحبت تأسيس الدولة العراقية دراسة .1

 المدز البعيد.ستقرار السياسي في العراق عل  اإل

بشكل مستمر وعن طري  ة السياسية األسبا  التي أدت ال  تحيير األنظم دراسة .2

 استخدام القوة.

القوة التي صاحبت األنظمة المتعاقبة كالنظام الملكي دراسة عوامل الضعف و .3

 والعم وري ونظام ح   البعث.

 كيفية تعاطي الحكومات العراقية مز مطالال العماعات اإلعنية المختلفةدراسة  .4

 وتأعير ذلد عل  اإلستقرار السياسي.

 ال يف م الطبيعة التعددية للمعتمز العراقي بشكل عام ويحترمه.جعل الطال .5

لمستعدات المتعلقة بالحا ر جعل الطالال قادرا عل  تحليل بعض األحداث وا .6

 يخ العراقي المعاصر.وربط ا بأحداث جرت في فترات مختلفة في التار
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 المصادر الرئيسية

Course Reading List 
 

، دار الشؤون الثقافية العامة، اق السياسي الحديثتاريخ العر ،عبد الرزاق الحسني .1

 .1988بحداد، 

، بيروت، ترجمة: زينة جابر إدريس، صفحات من تاريخ العراق ،تشارل  تريال .2

 .2006الطبعة: األول / ، دار العريية للعلوم

ابراهيم خليل احمد و جعفر عباس حميدي، تاريخ العراق المعاصر، موصل،  .3

 . 1989دارالكتال،

، بحرداد، بيرت الحكمرة، المفصل  يلي تلاريخ العلراق المعا لر ،باحثين معموعة .4

2002. 

، ترجمررة: رمرر ي ق.برردر، عللراق المسلل    ليررام أندرسررن وغاريررث ستانسررفيلد،  .5

 2005لندن، دار الوراق، 

، ترجمررة: دلشرراد ميررران، العللراق لال حللث عللي اللويللة الو  يللةليررورا لرروكيت ،  .6

 2004 ،1أربيل، دار ئاراس للطباعة والنشر، ط

، 1، ايران، منشورات الشرريف الر ري، طالعراق الجملوريمعيد خدوري،  .7

 ه .1418

، 1958-1914بريطانيا لالعراق ح  ة مي الصراع  ،محمد حمدي الععفري .8

 .2000دار الشؤون الثقافية العامة، بحداد، 
، القرراهرة، دار أكللراا العللراق الطمللوا بلليي الممتللي لالمسلل حي رجررائي فايررد،  .9

 2005، 1الحرية، ط

اراسلللام لم احلللث يلللي تلللاريخ التلللورا لالعلللراق عبررردالفتال علررري البوتررراني،  .10

 2007، دهوك، دار سبيري ، المعا ر

، أثللر ال عدايللة اةث يللة عحلل  الوحللدف الو  يللة يللي العللراق ،د.كوردسررتان سررالم .11

 .2009مرك  كوردستان للدراسات اإلستراتيعية، السليمانية، 
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 مفردات المادة
 االمو و األسابيز

 .أورً : الموقز العحرافي للعراق،والثروة النفطية والمطامز اإلمبريالية 1

 .عانياً : التركيبة السكانية للعراق 2

 .عالثاً : تأعير التركيبة السكانية في التطورات السياسية في العراق 3

 العراق أواخر الع د العثماني 4

 الكورد و الشيعة 5

 حكومة عراقية عورة العشرين وتشكيل أوع 6

 تنصيال األمير فيصل ملكا عل  العراق 7

 الشعال العراقي يخو  معارك ارستقالع 8

 .      1922أورً : المعاهدة العراقية البريطانية لعام  

 عانياً : انتخا  المعلس التأسيسي.    

 .     1922عالثاً : كيف تم إقرار المعاهدة العراقية البريطانية لعام  

 ، وقانون السلطة التشريعية  .   : إقرار القانون األساسيرابعاً 

 استقالع العراق ودخوله عصبة األمم 9

 او وريون والحكومة العراقيةتمرد او وريين  10
 تأليف الوزارة الكيالنية . 11

 او وريون يعلنون التمرد عل  الحكومة  12

 وفاة الملد فيصل األوع . 13

 كر صدقيانقال  الفري  ب 14

 العراق خالع الحر  العالمية الثانية 15

 العراق بعد الحر  العالمية الثانية 16

 1958تموز  14انقال   17

 الكورد في الع د الملكي 18

 الشيعة في الع د الملكي 19

 الع د العم وري 20

 سياسة قاسم تعاه الكورد وسياسته الخارجية 21

 1963انقال  عام  22

 لبعثيين والقوميين عل  السلطةصراا ا 23

 1968انقال  ح   البعث عام  24

 حر  الخليج األول  )الحر  العراقية اإليرانية( 25

 حر  الخليج الثانية )غ و الكويت( 26

 حر  الخليج الثالثة )الحر  العراقية األمريكية(  27

 (2003-1968الشيعة خالع عام )  28

 العر ، الكورد، التركمان(  التنوا القومي في العراق) 29

 التنوا الديني في العراق ) او ورين، الكلدان، الشبد( 30

 التنوا الديني في العراق ) المسلمون، المسيحيون( 31

 التنوا الديني في العراق ) إلي ديون، الصابئة( 32

 التنوا الديني في العراق ) الي ود، الصابئة( 33
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 ::الموقع الجغرايي،لالثرلف ال فطية،لمطامع اةم رياليةأللا 

  

الموقز العحرافي للعراق بأهمية كبرز ،حيث يقز عل  رأس الخليج العربي،والذي  ي ميز   

يكّون مز بقية دوع الخليج أكبر مع   للطاقة في العالم أجمز ،كما يمثل العراق حلقة 

،التي كانت واقعة تحت سيطرة اإلمبراطورية ارتصاع بين أوربا ومنطقة  المحي  ال ندي 

البريطانية،ولذلد وجدنا إمبرياليو الدوع األوربية بشكل عام،وبريطانيا وألمانيا بشكل 

خاص ،يسعون بكل طاقت م إل  مد سيطرت م عل  العراق ،وكان التنافس عل  أ ده بين 

 .بريطانيا وألمانيا

لخليج بخ  قطار الشرق السريز ،في محاولة لقد سعت ألمانيا إل  رب  العراق ،ومنطقة ا 

لتم يد الطري  إل  مد سيطرت ا عل  اكبر مستودا للنف  في العالم ،لكن ج ودها لم تتحق  

بعد أن خسرت الحر  العالمية األول  ، وتقدمت العيول البريطانية إل  هذه المنطقة 

حتالع البريطاني في ،وبسطت سيطرت ا الكاملة علي ا ،وهكذا وقز العراق تحت نير ار

 .  1914أواخر العام األوع ،وبداية العام الثاني للحر  العالمية األول  التي اندلعت عام 

ورغم رفض الشعال العراقي لقوات ارحتالع البريطانية،واندرا عورة العشرين،  

وا طرار بريطانيا إل  تأسيس ما سمي بالحكم الوطني ، واإلتيان باألمير فيصل ابن 

ين ملكاً عل  العراق ،إر أن سيطرة بريطانيا عل  مقدرات العراق عسكرياً واقتصادياً الحس

ً ،استمرت عبر أ كاع جديدة أخرز . فقد اكتفت بريطانيا بقاعدتي ]الحبانية[  ،وسياسيا

الواقعة  مالي بحداد ،و]الشعيبة[ الواقعة قر  البصرة ،إ افة إل  قاعدة الر يد في بحداد 

جوية وبرية في ا ،فيما  ددت قبضت ا عل  مقدرات العراق عبر  ،محتفظة بقوات
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المستشارين العسكريين ،والسياسيين ،وارقتصاديين ،والثقافيين ،وكان هؤر  المستشارين 

هم الحكام الحقيقيين للبالد ،وكان السفير البريطاني في بحداد صاحال الكلمة األول  

 1958خ ،وحت  قيام عورة الرابز عشر من تموز واألخيرة في حكم العراق ،منذُ ذلد التاري

 . 

ولم تتوقف أحالم ألمانيا بالحصوع عل  موطئ قدم ل ا في العراق ، فقد سع  ]هتلر[ 

لتوعي  عالقاته مز الملد غازي ،الذي كان يناصال البريطانيين العدا  ،ويحاوع التخلص 

ي ،وتطور األو اا من سيطرت م ،لكن بريطانيا التي كانت تراقال سياسة الملد غاز

المحلية والدولية، سارعت إل  التخلص منه حيث قتل في  روف غامضة،وقيل أنه قتل 

بحادث سيارة ،واصبح طفله الصحير فيصل الثاني ملكاً عل  العراق،  وجا  البريطانيون 

ً للتاج البريطاني  ً للع د، حيث بقي مخلصا بخاله ] عبد اإلله [ وصياً عل  العرل ، ووليا

 (1.  ) 1958مقتله صبيحة عورة الرابز عشر من تموز  حت 

واستمرت ج ود المانيا للوصوع إل  منابز النف  ،دون توقف، وخاصة عندما أفلحت  

،عندما كانت 1941مايس  2حركة ر يد عالي الكيالني بارستيال  عل  السلطة ،في 

انال ألمانيا ،وإعالن ا الحر  العالمية الثانية مستعرة ،وانحياز حكومة]الكيالني [إل  ج

الحر  عل  بريطانيا ، وتقدم ا بطلال المساعدة العسكرية من ]هتلر[ ،لكن هتلر لم يستطز 

ً بإرساع عدد من أسرا  طائراته الحربية لحماية  إرساع قواته إل  العراق ،مكتفيا

خطورة ارنقالبيين من القوات البريطانية التي راع ا هذا ارنقال  المفاجئ في العراق ، و

وصوع ألمانيا إل  منطقة الخليج والسيطرة عل  منابز النف  في ا، وصممت عل  إسقاط 

 (2الحكومة الكيالنية بأسرا ما يمكن ،وإعادة الوصي عبد اإلله إل  الحكم من جديد. )

سارعت القوات البريطانية إل  التقدم صو  بحداد واستطاعت احتالل ا ،بعد معركة غير    

عيأل العراقي ،الذي كان يفتقد إل  السالل ، والخبرة العسكرية مقارنه متكافئة مز ال

بالقوات البريطانية ،وهر  ر يد عالي الكيالني والعقدا  األربعة، قادة العيأل الذين اعتمد 

علي م الكيالني في ارنقال  ،إل  خارج العراق ،وعاد الوصي عبد اإلله، وال مرة الحاكمة 

وا حملة  عوا   د كل المناهضين لالحتالع البريطاني ،وبذلد إل  الحكم من جديد لينفذ

 ذهبت محاورت هتلر أدراج الريال،وأحكمت بريطانيا سيطرت ا التامة عل  البالد .

ِِ بن اية الحر  العالمية الثانية ،فقد بدأ   لكن الصراا عل  العراق وعروته النفطية لم ينتِه

دة، التي خرجت من الحر  كقوة عظم  بعد الحر  صراا جديد بين الوريات المتح

تمتلد اكبر قوة اقتصادية في العالم ،وبين بريطانيا التي خرجت من الحر  من كة القوز 

،ومثقلة بالديون ،وبدت إمبراطوريت ا التي كانت ر تحيال عن ا الشمس تت اوز ،وبدأت 

ات النفطية مز الوريات المتحدة تتطلز إل  ال يمنة عل  منطقة الخليج،واقتسام الثرو

 بريطانيا ،في بادئ األمر،ومن عم لالستحواذ عل  حصة األسد فيما بعد .

لقد بدأ التنافس األمريكي البريطاني عل  منطقة الخليج في واقز األمر منذُ عام 

،عندما طالبت الوريات المتحدة من بريطانيا في مؤتمر ] سان ريمو[ بضرورة 1920

ً في ذلد الوقت ،مما حدا مشاركت ا بنف  الخليج ،لكن ب ً قاطعا ريطانيا رفضت ذلد رفضا

 بالرئيس األمريكي ]ودرو ولسن[ إل  إرساع رسالة إل  الحكومة البريطانية يقوع في ا : 

 (3}إنكم تريدون ممارسة نوا من ارستعمار ، اصبح مو ة قديمة {.)

ني ]ونستن وفي ع د الرئيس ]روزفلت [ جرز  ح   ديد عل  رئيس الوزرا  البريطا

تشر ل [ من أجل حصوع الوريات المتحدة عل  نصيال أكبر في نف  الخليج ،وكان 

تشر ل يقاوم الضح  األمريكي ،إر أنه كان عاج اً عن إيقاف ذلد الضح  ،بسبال  عف 
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موقف بريطانيا ، فقد كتال تشر ل إل  اللورد ] بيفر بروك[ العضو في وزارة الحر  

 عل  مذكرته حوع محاورت الوريات المتحدة : البريطانية يقوع في ا رداً 

}إنني أف مد جيداً ولكني أخش  أن عالم ما بعد الحر  قد ين ار إذا دخلناه ونحن في 

 (4معركة مز الوريات المتحدة حوع البتروع {. )

لقد بعث الرئيس روزفلت لعنة رئاسية إل  الشرق األوس  زارت كل من السعودية  

كويت البحرين قطر،وعند عودت ا قدمت تقريرها إل  الرئيس ]روزفلت والعراق وإيران ال

 [ والذي  بدأ بالعبارة التالية :  

} إن بتروع الشرق األوس  هو أعظم كن  تركته الطبيعة للتاريخ ، وأن التأعير ارقتصادي  

 ، والسياسي ل ذا الكن  سوف يكون فادحاً {.

الرئيس روزفلت ما هي الحصة يا سيادة  وعندما سأع وزير الخارجية ]جيمس بيرن [

الرئيس التي ينبحي أن نسيطر علي ا من بتروع الشرق األوس  ؟ سكت الرئيس روزفلت 

 برهة عم أجابه قائالً :

 (5{ ) % 100}ر اقل من 

 وكتال ] هارولد إكس [ إل  روزفلت يقوع : 

حد نظيراً  ل ا في }إن الشرق األوس  معرة كونية هائلة من حقوع البتروع ،ر يعرف أ

الدنيا ،وأن السعودية هي  مس هذه المعرة ،ف ي أكبر بئر بتروع في الشرق األوس ، وأن 

الظروف في ا مناسبة ،حيث في ا الملد عبد الع ي  آع سعود يريد  يئين ،الماع وحماية 

ز العرل،وإن عل  الوريات المتحدة أن تقوم بتأمين ذلد ،وبالفعل فقد تم ترتيال األمر م

الملد عبد الع ي  عندما التق  به الرئيس ]روزفلت[ عل    ر الطراد األمريكي ]كويني [ 

في البحيرات المرة ،وس  قناة السويس ،وحصلت أمريكا عل  نف  السعودية بموجال 

ارتفاق بين الملد و ركة]أرامكو[ المؤلفة من أربعة  ركات نفطية هي ]نيوجرسي [ و] 

 سكسوني [ بنسال متساوية .   تكساسكو [ و]سوكاع [ و ]

ليقوع بالحرف  1945لقد وقف رئيس أكبر  ركة نف  أمريكية ]سكسوني فاكوم [ عام  

 الواحد : 

} إن إدارة  ؤون البتروع تختلف عن إدارة  ؤون أية سلعة أخرز، ذلد أن  ؤون 

محتماً من ا فق  بتروع ،عم زاد قائالً،إذا كان  % 10من ا سياسية ، و % 90البتروع في 

عل  الوريات المتحدة أن تدير  ؤون البتروع في العالم ، فإن علي ا أن تدرك طواع الوقت 

بأن ا مطالبة بأن تفعل ذلد حت  خارج حدود سياست ا اإلقليمية ،وخارج قيود القانون 

 (6الدولي إذا دعا األمر ذلد {. )

فلحت في أحداث انقال  كما استحوذت الوريات المتحدة عل  النف  اإليراني بعد أن أ

عسكري  د حكومة الدكتور ]محمد مصدق [ م يحة ال يمنة البريطانية المطلقة عل  نف  

من نف  الخليج حت  عام  %54الخليج ، وتمكن اإلمبرياليون العدد من السيطرة عل  

،في حين  هبطت حصة %35,3ر تتعاوز  1946بعد أن كانت حصت ا عام  1953

 .  %28,4إل    % 49,9بريطانيا من 

كانون الثاني  23أما الرئيس األمريكي ] جيمي كارتر [ فقد أعلن أمام الكونعرس في  

 ما عرف آنذاك ]بمبدأ كارتر [ حيث قاع : 1980

} إن أي محاولة من جانال أي قوز للحصوع عل  مرك  سيطرة في منطقة الخليج سوف 

الحيوية بالنسبة ل ا ،وسوف يتم رده يعتبر في نظر الوريات المتحدة ك عوم عل  المصالح 

 (7بكل الوسائل ،بما في ا القوة العسكرية { . )
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هكذا إذاً كان الصراا محتدماً بين اإلمبرياليين أنفس م ،ومنذُ أمد بعيد عل  منطقة الخليج ،  

وعروت ا النفطية ،وبطبيعة الحاع فإن العراق، بموقعه العحرافي، وبما يملكه من عروة 

 لة ،كان في لال الصراا اإلمبريالي لل يمنة عليه .  نفطية هائ

* 

ا : ال ركي ة الستانية لحعراق :  ثانيا
التركيبة السكانية للعراق فريدة من نوع ا ، نظراً لتعددها واختالف ا ، فالعراق يضم تعتبر   

كان قوميات مختلفة أورً ،واديان وطوائف متباينة عانياً ،وبالرجوا إل  اإلحصا  العام للس

،والذي يعتبر أدق إحصا  جرز حت  ذلد التاريخ ،  ر أن تعداد نفوس العراق 1957عام 

 ( 8كان آنذاك ستة ماليين ونصف نسمة موزعة كما يلي:  )

من  % 80نسمة،أي ما يعادع  5,018,262  القومية العربية،وقد بلغ معموا نفوس ا 1 

 السكان .

من   %16نسمة أي ما يعادع  1,042,774س ا   القومية الكردية ،وقد بلغ معموا نفو 2

 السكان .

من  %2نسمة ،أي ما يعادع  136,806  القومية التركمانية ،وقد بلغ معموا نفوس ا  3

 السكان .

من  % 1,5نسمة ،أي ما يعادع  100,000  القومية او ورية،وقد بلغ معموا نفوس ا  4

 (9السكان . )

 ن ،أما بالنسبة لتوزيز األديان ف ي كما يلي : هذا ما يخص  التوزيز القومي للسكا

 نسمة )أي أغلبية السكان( . 6,057,493  المسلمون :وقد بلغ تعدادهم   1

 نسمة . 206, 202  المسيحيون : وقد بلغ تعدادهم  2

،غير أن الدولة أسقطت عن م 1947وكانت تقدر بعشرات اورف عام    أقلية ي ودية: 3

نسمة  4906 ،وتم تسفيرهم إل  إسرائيل، ولم يبَ  من م سوز  1948م العنسية العراقية عا

. 

ي يدية في منطقة الشيخان وسنعار وبعض القرز التابعة للوا   ]محافظة[ أ  أقلية  4

 الموصل .

 (10  أقلية صابئة يسكن أغلب ا لوائي العمارة وبحداد . ) 5

 :  أما ال وزيع الطائفي يي العراق يلو عح  الوجه ال الي
من سكان العراق ،ويسكنون المناط  الوسط   %50المسلمون الشيعة : ويمثلون    1

 والعنوبية. 

من سكان العراق ،ويسكنون المنطقة الشمالية وبحداد  %35  المسلمون السنة : ويمثلون  2

 وارنبار .

ماً أن من سكان العراق،عل %15  المسيحيون  واألي يدية ،والصابئة ،والي ود ،ويمثلون  3

المسيحيين ينتمون إل  طوائف عدة من م الكاعوليد ،والبروتستنت،واألرعدوكس ،والكلدان . 

(11) 

* 

 ال  سيم الط  ي لحستان :
 يتوزا  التقسيم الطبقي للسكان كما يلي : 
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من السكان[  %75طبقة الفالحين الذين يمثلون أغلبية الشعال العراقي ]حوالي  – 1

ا يعملون أُجرا  لدز اإلقطاعيين، ور يحصلون إر عل  القوت وأغلبيت م الساحقة كانو

 البسي  إلدامة الحياة .

من األرا ي ال راعية  % 75  طبقة اإلقطاعيين ،والمالكين الكبار،الذين يملكون  2

 (10،ويشكلون أعمدة السلطة في النظام الملكي . )

بقة الحرفيين والكسبة   الطبقة الوسط  ] البرجوازية الصحيرة [ وتمثل هذه الط 3

والمو فين ،والمثقفين ،وكانت هذه الطبقة تعاني من ارستحالع الرأسمالي ،وسو  معاملة 

الدولة ،وج ازها اإلداري، واتصفت مواقف ا بالوطنية ،وكان ل ا دور كبير في الكفال  د 

لوطنية ارستعمار ،وحليفته الرجعية ،ولعبت دوراً بارزاً في نشاط األح ا  السياسية ا

،وبرز من ا فئات من المثقفين الثوريين الذين لعبوا دوراً هاماً في الدفاا عن حقوق الشعال 

السياسية ،وارجتماعية، وارقتصادية ،وذلد من خالع انتمائ ا إل  األح ا  السياسية 

المعار ة لسياسة السلطة ،وبذلت ج وداً كبيرة من أجل توعية الشعال ،ودفعه للمطالبة 

المشروعة . كما  مت هذه الطبقة معموعة كبيرة من الضباط الوطنيين الذين كان بحقوقه 

 . 1958ل م دور فاعل في إسقاط النظام الملكي في عورة الرابز عشر من تموز عام 

ً ،بسبال تخلف البلد في  4   الطبقة البرجوازية الوطنية : وكانت هذه الطبقة  عيفة نسبيا

ل  الصناعات الخفيفة، أو الحرفية ،إر أن هذه الطبقة المعاع ارقتصادي ،واقتصاره ع

بدأت بالنمو بعد الحر  العالمية الثانية، ولكن ا لم تصل إل  مصاف الطبقات البرجوازية 

في الدوع المتقدمة، وقد لعال عدد من الشخصيات المنتمية ل ذه الطبقة دوراً هاماً في نشاط 

 األح ا  السياسية الوطنية .

ماع ،وقد كانت هذه الطبقة في بادئ األمر  عيفة نسبياً، بسبال تخلف البالد   طبقة الع 5

،وافتقارها إل  المشاريز الصناعية ،ولكن هذه الطبقة بدأت تنمو بعد اكتشاف النف  

،واستخراجه، مما وفر المعاع رستخدام أعداد كبيرة من العماع . كما ساعد عل  توفير 

المشاريز الصناعية ،ومز مرور األيام ،وتطور الصناعات األمواع الالزمة إلقامة عدد من 

الوطنية ،وإنشا  المشاريز العديدة ، أصبحت الطبقة العاملة قوة ر يست ان ب ا ، حيث 

حوالي النصف مليون عامل ،وقد لعبت الطبقة العاملة دوراً بارزاً في  1957بلحت عام 

ات النفطية ،و د السلطة الكفال السياسي الذي خا ه الشعال  د استحالع الشرك

المرتبطة باإلمبريالية، وقدمت تضحيات كبيرة خالع نضال ا من أجل حرية الوطن ،ومن 

 أجل الحقوق العامة للشعال ،والتي اغتصبت ا السلطة الحاكمة .  

* 

ا :أثر ال ركي ة الستانية يي تطور األلضاع السياسية يي العراق:    ثالثا
العراقرري جعلررت مررن العسررير توحيررد صررفوف الشررعال ،و قررواه  إن التشرركيلة الفريرردة للمعتمررز

السياسية ،وتركي  الع ود لتحقي  أماني الشرعال فري حيراة حررة كريمرة ، بعيرداً عرن سريطرة 

 .  اإلمبريالين

لقررد اسررتحلت اإلمبرياليررة هررذا التعرردد القررومي والطررائفي والمررذهبي لتم يرر  صررفوف الحركررة  

وخر ،وإعارة النعرات الطائفية ،والتعصال القومي الوطنية ،واستعدا  بعض ا  د البعض ا

 ،من أجل تس يل وإدامة هيمنت ا، واستحالل ا لثروات البالد .

لقرد كران لبمبريراليين اليررد الطرول  فري إعررارة الحررو  برين األكررراد والدولرة ، وإذكرا  تلررد  

الحه الحرو  ،ومدهم بشرت  المسراعدات ،ر حبراً بالشرعال الكرردي ، ور حرصراً علر  مصر

وحقوقه القومية المشروعة ،والتري كران ينا رل مرن أجل را ،ولكرن مرن أجرل تحقير  أهرداف م 
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،وتأمين مصالح م، فكم هي المرات التي تنكروا في ا للشعال الكردي ،وتركوه تحت رحمرة 

 الحاكمين .

كما عمل اإلمبريراليون علر  إعرارة النعررات القوميرة برين األكرراد ،والتركمران فري كركروك  

 ا نوعاً من العدا  المستحكم بين القوميتين أدز إل  وقوا الصدامات بين م باستمرار .وخلقو

وعمل اإلمبرياليون البريطانيون عل  إعارة النعرات الطائفيرة برين الشريعة والسرنة، ليعملروا  

علرر  تم يرر  وحرردة الشررعال وأ ررحاله عررن العرردو الحقيقي،اإلمبرياليررة،وعملوا علرر  إعررارة 

وريين والدولة وأبنا  الشعال، مما تسبال في وقروا العديرد مرن الصردامات المشاكل بين او 

برررين األهرررالي وجنرررود الليفررري او وريين،و رررععوا الررر عيم الروحررري ل  ررروريين ] المرررار 

 معون[ عل  حمل السرالل  رد سرلطة الدولرة،مما تسربال فري وقروا مصرادمات عنيفرة مرز 

 (12) .يأل وأفراد العشائرالعيأل ذهال  حيت ا المئات من او وريين، وقوات الع

كما  ععوا األي يديين عل  التمررد  رد الدولرة وأدز ذلرد علر  وقروا صردام مسرلح برين    

 األي يدية والعيأل ،وسق  المئات  حية تلد المصادمات .

كما كانت لبمبرياليين اليد الطول  في الصراعات العشرائرية،ووقوا الصردامات المسرلحة  

والدولة، وكان للصراعات العشائرية دوراً كبيرراً فري إسرقاط العديرد فيما بين ا وبين العشائر 

 من الوزارات ،واإلتيان بوزارات أخرز .

لقرررررد اسرررررت دفت اإلمبرياليرررررة البريطانيرررررة مرررررن كرررررل تلرررررد الصرررررراعات تم يررررر  وحررررردة   

الشعال،وإ رررعاف كفاحررره مرررن أجرررل الحريرررة وارسرررتقالع ،وإ رررحاله بررردوامات مرررن العنرررف 

 الشعال الواحد .والكراهية بين أبنا  

لقرد اعتمرد اإلمبريراليون علر  طبقرة اإلقطراعيين ،وكبرار المالكرين العقراريين ،الرذين ربطرروا 

مصيرهم ب م ،وكانوا أدوات طيعة تنفذ مخططات م وأهداف م الساعية إلحكام السيطرة علر  

سا  عل  ح مقدرات البالد،ون ال عروات ا وخيرات ا ،محققين ل م عيشاً رغيداً ،وحياة هانئة

الشعال الحارق في الفقر والع ل والمر  ،محروماً من ابس  متطلبرات الحيراة ، مرن غرذا  

وكسررررررررررررررررا  ومسرررررررررررررررراكن وخرررررررررررررررردمات صررررررررررررررررحية وتعليميررررررررررررررررة وغيرهررررررررررررررررا .
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 .ا  بروز الوعي الفكري والقوميأسبالتعرف عل   .2

 التعرف عل  كيفية تنافس الدوع األوربية عل  العراق. .3

 .التعرف عل  المصالح البريطانية في العراق .4

 التعرف عل   روف وتداعيات اإلحتالع البريطاني للعراق .5

 

 ص المحا رة:ملخ

ني ال  دت التحييرات في الحدود اردارية خالع العقود ارخيرة من الحكم العثماا

تقسيم العراق العثماني مرة اخرز ال  عالعة اج ا . ففي معضم هذه الفترة، كانت كل من 

البصرة ) مز المقاطعة الملحقة ب ا( والموصل ) وملحقات ا كركوك والسليمانية( وريات 

 مستقلة عن ارقليم المرك ي بحداد.

 الو ز اإلجتماعيأور: 

نسمة، معدع نموهم ر  000.280ليون وم، بلغ عدد السكان كان التخلف سائدا

، مما أوصل عدد السكان في أوائل القرن العشرين إل  مليونين وربز %1.3يتعاوز 

(، وأكثر من ذلد الرقم قليال من سكان الريف الذين %35نصف مليون من البدو )، المليون

 ( وأقل من علث مليون من سكان المدن%41يمت نون الرعي وال راعة )

  

 الو ز اإلقتصادي عانيا:

وبدخوع العراق ، 1869التعارة الخارجية بعد فتح قناة السويس عام  تتطور

النظام ارقتصادي الرأسمالي وارتباطه باحتياجات السوق الدولية ازدادت المساحات 

كان  1905، وفي عام 1890بحلوع عام  %25انخفض نسبة البدو إل  ، و الم روعة

 من سكان المدن. %24من سكان الريف و %59وحوالي  من البدو %17توزيز السكان  

 إل  حوالي عالعة ماليين 1871-1864 باون سنويا 150000ازدادت قيمة الصادرات من 

  1913باون عام 

 

 التعليم: لثاعا

مدرسة « 160»لم يش د حقل التعليم تحيرا كبيرا، حيث بلحت عدد المدارس 

ة مدرسة اعدادية، وافتتحت مدرسة خاصة للبنات، واعنتي عشر« 13»ابتدائية، من ا 

  1908بالمعلمين ومدرسة تطبيقات تابعة ل ا، وتأسست كلية للحقوق عام 

 

 بروز الوعي الفكري والقومي رابعا:

، بروز حركة اليقظة الفكرية في العراق األحداث من ا  دت هذه الفترة بعض 

المثقفين نحو القومية بسبال توجه ، و1908تموز 23انقال  جمعية اإلتحاد والترقي في و

توجه نحو الصحافة وكان هناك  تاسست جمعيات وأح ا  ونواد مختلفة.و سياسة التتريد.

(، مقابل 17صدرت في العراق سبعون جريدة سياسية وأدبية) 1914و 1908فما بين 

 حركات الدعوة ال  اإلستقالع. ا تدت، و عالث صحف سبقت ذلد التاريخ

 



(13) 

 

 األوربية عل  العراق خامسا: تنافس الدوع

كان العراق مسرحا ، وتحلحل الدوع األوربية في الوريات العثمانية بسبال انحالل ا

من تعارة العراق الخارجية، وبلغ  %90بريطانيا كانت تسيطر عل  ،لتنافس هذه الدوع

عدد  ركات ا ذات المصالح المختلفة في ن اية القرن التاسز عشر ست عشر  ركة، وقامت 

س عدة فروا لمصارف بريطانية هدف ا استثمار فائض الرأسماع البريطاني في بتأسي

حالت بريطانيا دون النفوذ الروسي ومنعت الحكومة العثمانية ، لذلد  الكبيرة المدن العراقية

 من بنا  قلعت ا في الفاو.

 

 سادسا: المصالح البريطانية في العراق

 مان ، وند والتي تمر بالعراقالسيطرة عل  خطوط التعارة بين الخليج وال 

إحكام و خطوط المالحة العوية التي كانت ترب  المستعمرات البريطانية ببعض ا البعض.

  سيطرت ا عل  حقوع النف  في كركوك.

 : احتالع العراقسابعا

، بعد قيام الحر  العالمية 1914بدأ ارحتالع البريطاني للعراق في أواخر سنة 

 عثمانية الحر  إل  جانال المانيا .األول ،ودخوع الدولة ال

فقد هاجمت القوات البريطانية جنو  العراق ،وتمكنت من احتالع ] به ج يرة  

الفاو [ دون مقاومة تذكر، وكانت حعة بريطانيا في حملت ا عل  العراق آنذاك حماية نف  

ً ، فقد أرادت بريطانيا  عبدان في إيران،وطري  ال ند ، لكن الحقيقة كانت غير ذلد تماما

 فر  سيطرت ا عل  العراق طمعاً في عرواته . 

وبعد أن تم للقوات البريطانية احتالع  به ج يرة الفاو اندفعت نحو مدينة 

]البصرة[ كبرز مدن العراق العنوبية ،حيث ا تبكت مز القوات التركية في منطقة الشعيبة 

اق ال  يمة بالعيأل ، واستطاعت هذه القوات إلح1915، في أواس    ر نيسان عام 

 التركي ،واحتالع البصرة.

عم واصلت تقدم ا  مارً باتعاهين ،ارتعاه األوع نحو مدينة ]الناصرية[ الواقعة  

عل  ن ر الفرات ، وارتعاه الثاني نحو مدينتي  ]العمارة [ و]الكوت[ عل  ن ر دجلة ، 

 ومن عم نحو العاصمة ]بحداد [. 

خلت القوات البريطانية مدينة ]العمارة [ وانت عت ا وفي الثالعين من ح يران د   

تموز من العام نفسه ، واحتلت  25من أيدي األتراك ، كما احتلت مدينة ]الناصرية[ في 

 أيلوع نفس العام . 28مدينة ]الكوت [ في 

واستمرت القوات البريطانية بقيادة العنراع ] طاوزند [ بالتقدم نحو]بحداد[  

مز األتراك قر  ]المدائن[،عل  مشارف بحداد ، لكن القوات  وخا ت معركة طاحنة

التركية استطاعت إلحاق ال  يمة المنكرة بالعيأل البريطاني الم اجم الذي انسحال نحو ] 

الكوت [،ولحقت به القوات التركية،واستطاعت فر  الحصار عل  المدينة ،حيث استمر 

 طرت القوات البريطانية ،و ا1916نيسان  29وحت   1915تشرين الثاني  13من 

المحاصرة في المدينة أخيراً إل  ارستسالم دون قيد أو  رط  للقوات التركية التي دخلت 

المدينة ،وقامت بأعماع انتقامية دموية ر مثيل ل ا  د السكان ،بت مة التعاون مز القوات 

 البريطانية .

] مود[ الذي  را غير أن بريطانيا عادت وأرسلت قوات جديدة بقيادة العنراع 

،واستطاعت إلحاق ال  يمة 1916بالتقدم نحو]بحداد[ ووصلت قواته إلي ا في كانون األوع 

 . 1917آذار   11بالعيأل التركي المدافز عن ا، ودخلت ا في 
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ً للشعال العراقي باسم   وجه العنراع مود عند دخوله العاصمة العراقية بيانا

 السلطات البريطانية قاع فيه :

ً وممثليكم ، إل   } إنني مأمور بدعوتكم بواسطة أ رافكم ،والمتقدمين فيكم سنا

ار تراك في إدارة مصالحكم ، ولمعا دة ممثلي بريطانيا السياسيين المرافقين للعيأل ، 

كي تنا لوا مز ذوي قرباكم  مارً وجنوباً، و رقاً وغرباً ،في تحقي  طموحاتكم القومية 

}.(2) 

مبرياليين البريطانيين ، والفرنسيين سرعان ما تكّشفت، لكن أهداف ومخططات اإل

، بقيادة ] فالديمير لينين[،حيث 1917عندما قامت عورة أكتوبر ار تراكية في روسيا عام 

فضح بنود اتفاقية ]سايكس بيكو[ المعقودة بين اإلمبرياليين البريطانيين والفرنسيين 

 ورية العثمانية فيما بين م.وروسيا القيصرية حوع اقتسام ممتلكات اإلمبراط

وعل  أعر ذلد سارا قائد الحملة البريطانية،العنراع ]مود [ إل  إصدار بيان جديد  

للشعال العراقي ، في محاولة لتطمينه والتستر عل  النوايا الحقيقية  لبمبرياليين 

 البريطانيين ، وجا  في ذلد البيان ما يلي :

بريطانيا وفرنسا في خو  غمار الحر  في }إن الحاية التي ترمي إلي ا كل من 

الشرق من جرا  أطماا المانيا ،هي تحرير الشعو  التي طالما رزحت تحت أعبا  

ارستعباد التركي ،تحريراً ن ائياً وتاماً، وتأسيس حكومات وإدارات وطنية تستمد سلطات ا 

 ( 3من رغبة نفس السكان الوطنيين ومحض اختيارهم { . )

البريطانية بالتقدم  مارً واحتلت مدينة ]خانقين [ في كانون األوع  استمرت القوات

، عم واصلت زحف ا نحو مدينة ] 1918، عم احتالع مدينة ]كفري [ في نيسان 1917

، عم واصلت زحف ا نحو مدينة  1918تشرين األوع  30كركوك [ حيث احتلت ا في 

 . 1918ي تشرين الثان 8الموصل وانت عت ا من أيدي األتراك في 

ً عل  المنطقة ،  وقامت الحكومة البريطانية بتعيين العقيد ]لعمان [ حاكما سياسيا

وامتدت سلطاته نحو أربيل، والسليمانية ،ودهوك ،وراوندوز،وبذلد أحكمت بريطانيا 

 .سيطرت ا عل  كافة أرجا  العراق

 وربد أن أ ير إل  أن بريطانيا رقت مصاعال جمة في سيطرت ا عل  مدينة

السليمانية ، التي تعتبر مرك اً لحركة التحرر الوطني الكردي ،مما ا طرها إل  تعيين 

، وعينت الميعر جنراع 1918الشيخ ] محمود الحفيد [ حاكماً عل  المنطقة في أواخر عام 

روبية هندية] الروبية  15000] نوئيل [ مستشاراً له ، وخصصت له راتباً   رياً مقداره 

ً  75تساوي  ً آنذاك[ ،وسمحوا له بتعيين عدد من المو فين األكراد إلدارة  فلسا عراقيا

 المنطقة .

ً عل  تلد األو اا ،واخذ يتحين   إر أن الشيخ محمود الحفيد لم يكن را يا

 . الفرصة للثورة عل  المحتلين

 بريطانيا تحكم سيطرت ا عل  العراق : 

في حكم العراق، حكماً  استمرت بريطانيا بعد ن اية الحر  العالمية األول 

ً ،وكان عل  رأس السلطة القائد العام للقوات البريطانية، يعاونه الحاكم الملكي  عسكريا

 العام السير ] بيرسي كوكس [ .

وكان من  من كادره العاسوسة البريطانية المش ورة  ]المس بيل [ حيث  حلت 

ل بعده  الكولونيل  ]أرنولد منصال السكرتيرة الشرقية ، عم نقل فيما بعد إل  إيران ،وح

ولسن [،والذي ُعرف بممارساته القمعية وأساليبه الوحشية ، التي أعارت المشاعر الوطنية 

 .  د اإلنكلي  في مختلف مناط  العراق ، وخاصة في منطقة الفرات األوس 
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فقد قام ]أرنولد ولسن[ بتنظيم استفتا  م ور حوع رغبات الشعال في مستقبل  

دماً كل أساليال الت وير والر اوي واإلغرا  لكي يخرج ارستفتا  بنتيعة تؤيد البالد مستخ

 بقا  الوجود البريطاني واستمراره .

ومن أجل إحكام سيطرت م عل  البالد أسس البريطانيون عدداً من الدوائر المدنية 

ياسي لتسيير أمور الشعال ،ما عدا ج ازي الشرطة والتعليم اللذين بقيا تحت إدارة  اب  س

 بريطاني مسؤوع أمام المفو  السامي ، وكان يتلق  منه األوامر بصورة مبا رة . 

وجرز تقسيم العراق إل  وحدات إدارية كبيرة تسم   ]اللوا  [ ،وقسم اللوا  إل  

وحدات أصحر تسم   ]األقضية [، ونّصال اإلنكلي  في كل وحدة إدارية  ابطا بريطانياً 

وا الضباط السياسيين سلطات واسعة في الشؤون اإلدارية لشؤون األمن الداخلي، ومنح

 والقضائية والمالية .

كما با ر المحتلون بتشكيل قوات محلية مسلحة بإ راف  باط بريطانيين  

،ودُعيت  قوات ] الشبانة، أو لليفي [ من أبنا  العشائر التي كان  يوخ ا موالين ل م ، ومن 

انيا كل ارعتماد ، واستخدمت م في إعارة الفتن او وريين الذين اعتمدت علي م بريط

 والتناحر وارنقسامات .

كما استخدمت م في قمز الحركات الكردية مرات عديدة ،مما سبال في خل  األحقاد  

 .والكراهية بين القوميتين ،وحقد الشعال العربي عل  أعوان اإلنكلي 

 

 :مساعدةمصادر 

تموز، 30اكر علي، الموصل، مكتبة ، علي  تاريخ العراق في الع د العثماني .1

1985.. 

، عال  موس  كا م نورس، بحداد، دار الر يد العراق في الع د العثماني .2

 .1979 للنشر،

صالح محمد العابد، بحث منشور عل  العراق في أواخر الع د العثماني،  .3

 موقز المنتدز العراقي.

 ارديان و المذاهال في العراق، ر يد الخيون. .4
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 التورا يي العلد المحتي

 نبذة عن الكورد في العهد العثماني 
بين كل من السلطان "سليم األول", وبين ثالث 1514تم توقيع اتفاقية صداقة وتحالف عام 

  وعشرين إمارة كوردية , وقد تضمنت أهم بنودها مايلي:
  م.تحتفظ كافة اإلمارات الكوردية الموق ِّعة على المعاهدة باستقاللها التا .1
,  تستمر وراثة اإلمارة من األب إلى االبن أو يتم تنظيم ذلك استنادًا إلى قوانين البالد .2

 العتراف بالوريث الشرعي بفرمان سلطاني.إويقوم السلطان ب
  يساهم الكورد في كافة الحروب التي تشارك فيها تركيا. .3
  تقوم تركيا بتقديم المساعدة للكورد ضد أي عدوان أجنبي. .4
  , إلى خزانة الدولة. كورد في تقديم الهدايا الدينية المتعارف عليها بشكل تقليدييساهم ال .5
 الكورد بين الدولتين العثمانية والصفوية 
, إال إن السلطان )مراد الثاني( تمكن من  م1622قامت إيران باحتالل العراق عام  -

هذه الحرب  , وعقدت نتيجة ، مستعينا بالكورد لتحقيق غايته م1638استعادتها عام 
م" حيث 1639, عرفت باسم "معاهدة تنظيم الحدود لعام  عثمانية –معاهدة ثنائية إيرانية 

,  , بموجب أحكام هذه المعاهدة قسمت كردستان ألول مرة في تاريخها وحتى اليوم
  وأصبح الكورد يعيش بموجبها حالتين وتحت سلطتين.

هذه المعاهدة من تحقيق أهداف عديدة  وقد تمكن الطرفان )اإليراني والعثماني( بتوقيع -
  بخصوص الكورد:

استخدام الكورد كقوات دفاعية وهجومية في الحروب واالشتباكات التي كانت تقوم بين  .1
  . الدولة العثمانية والدولة اإليرانية

أصبحت العالقات الكوردية بين اإلمارات تتمي ز بالعداء والتحاسد واالنحياز إلى هذا  .2
  , وهذا ما مك ن الدولتين من تعميق احتاللهما ونفوذهما. كالجانب أو ذا

, ضد أي تحرك كوردي يستهدف  كانت هذه المعاهدة بمثابة سبيل تعاون بين الدولتين .3
 في المستقبل تحقيق الحرية واالستقالل.
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 الكورد في عهد السلطان عبد الحميد الثاني 
يل قوات الخيالة "الحميدية" من الكورد, م بتشك1891قام السلطان "عبد الحميد الثاني" عام  -

 , وكذلك لكسر شوكة التحالفات العشائرية الكوردية. وكان الهدف هو استخدامهم عسكريا
 
 
, وقد كان أمر التعليم محصورًا بأيدي المشايخ  وقام بافتتاح مدارس في المناطق اآلهلة بالكورد -

, وفي نفس المدارس كان يجري تتريك  مي, وكان الهدف من ذلك هو نبذ التعصب القو  األتراك
  الشباب الكوردي عن طريق تعليمهم اللغة واألدب التركيين.

إال إن الشباب  دفعهم التعليم باللغة التركية إلى االحتكاك مع العناصر ذات األفكار الحرة في  -
فكرة إقامة , لذلك تولدت لدى هؤالء الشباب  , وقد تأثروا بأفكار النزعة القومية استانبول

  م أغلق السلطان هذه المدارس.1906وفي عام ،  كوردستان الحرة
 بروز الوعي القومي والثورات الكوردية 

  وأهم هذه الثورات هي:
o ( 1846-1843ثورة بدر خان باشا.)م  
o  م.1855ثورة يزدان شير  
o ( 1878-1877ثورة هكاري وبادينان وبوتان.)م  
o  م.1880هللا الشيخ عبيدثورة  

 
 اسة تركيا الفتاة تجاه الكوردسي 
مع زعماء  1907وق عت جماعة تركيا الفتاة على ميثاق مؤتمر باريس التاريخي عام  -

 األقليات المضطهدة في تركيا إلعطائهم حقوقهم الكاملة.
 م حتى أعلنت رفضها اللتزامات مؤتمر باريس.1908ولكنها لم تكد تتسلم السلطة عام  -
ه في الوقت الذي ال تؤمن فيه بجدوى سياسة عبد الحميد وقد أوضحت هذه الجماعة )أن -

اإلسالمية فان سياستها تقوم على أساس "عثمنة أو تتريك" األقليات غير التركية, وأنها 
 ستفرض سياستها هذه بالقوة من خالل الصهر, إن أمكن أو بالتصفية, عند الضرورة(. 

االولى وخاصة بالنسبة للكورد  وقد استأنفت تطبيق هذه السياسة بعد الحرب العالمية -
 واألرمن واليونانيين

ألف كوردي من كردستان إلى غرب األناضول,  700م قامت بتهجير 1915في عام  -
نسانية تعيسة  , فلم يصل نصف هذا  الجوع والمرض والبرد منتحت ظروف جوية وا 
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لُمطبًّقة من , وأصبحت سياسة إبادة هذا العنصر هي السياسة المعلنة وا العدد إلى وجهتم
  قبل األتراك بحق الكورد مثلما ًطبقت بحق المسيحيين واألرمن بشكل خاص.

 
 والدة التنظيمات واألحزاب والصحافة 
 جمعية "هيفي" أو "هيوا"  .1
 ”. وكذلك "جمعية البعث الكوردية .2
 ”.وجمعية "خويبوون .3
 باإلضافة إلى صدور العديد من الصحف والمجالت الكردية منها "روزي كورد" .4

 و"كوردستان" و"هه تاوى كورد"
 

  سياسة بريطانيا تجاه الكورد
إعتمدت سياسة بريطانيا في كوردستان العراق على اإلحتالل غير المباشر، واإلدارة المحلية، 

يشكلوا  الوذلك لتفادي النفقات الباهضة التي تقتضيها اإلحتالل، ومن أجل إرضائهم مؤقتا كي 
أمرت الحكومة  1919لمنطقة ، ففي العاشر من أيار عام تهديدا لمصالح بريطانيا في ا

البريطانية حاكمها الملكي العام في العراق بتأليف دويالت ذاتية تحت حكم شيوخ من الكورد على 
أن يعمل هؤالء تحت إشراف بريطانيا ، وقد وعدت الكورد بإقامة حكومة كوردية في كوردستان 

األول هو عدم وثوق لسببين كما يرى بعض الباحثين ، العراق اال أنها كانت تعدل عن رأيها 
الساسة البريطانيين بكوردي ذي نفوذ تعتمد عليه في حراسة مصالحها ، والثاني كي ال تثير 

 إستياء الحكومة العراقية وكل من تركيا وايران مما يضر مصالحها.
 

 الشيخ محمود الحفيد
زعماء والقبائل الكوردية في العراق، نجحت بريطانيا في المرحلة األولى من كسب ود ال

وبسط سيطرتها على مناطقهم ، وتصر فت في هذه المنطقة بطريقة مختلفة عن بقية أجزاء العراق 
، فأقامت إدارات محلية كوردية تحت إشراف الضباط اإلنجليز، وحتى عندما تكو ن أول مجلس 

من النقيب"، وتحت إشراف ، برئاسة "عبد الرح م1920تشرين األول  25وزراء عراقي في 
، احتفظ اإلنجليز باإلشراف على المنطقة الكوردية. وكان البريطانيون ي المندوب السامي البريطان

تشرين الثاني  15قد عينوا الزعيم الكوردي الشيخ محمود البرزنجي حاكما على السليمانية في 
من كوردستان بسبب ، إال أنه ثار ضدهم وحاول طردهم  ومنحوه حكما ذاتيا 1918عام 

، لذلك حين عرض موضوع ترشيح األمير  سياساتهم اإلستعمارية ، فنفاه البريطانيون إلى الهند
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، وساندهم في ذلك  ، إمتنعت السليمانية عن اإلشتراك في ترشيحه فيصل على عرش العراق
 . مجموعة من كورد كركوك

هضون الوجود البريطاني هناك، تشير بعض المصادر التاريخية إلى أن الكورد استمروا ينا
، لذلك كانت القوات البريطانية تسعى  حيث كانت العشائر تهاجم الحاميات والقوافل البريطانية

، اال أن  جاهدة للسيطرة على األوضاع من خالل الحمالت العسكرية وسالح الجو البريطاني
،  على القوات البريطانية كانت عصيبة 1922وأوائل عام  1921الفترة الممتدة بين أواخر عام 

، مما شجع "كمال أتاتورك" عام  حيث تفجرت األوضاع في العديد من مناطق كوردستان العراق
، وهذا ما  ، والمطالبة بوالية الموصل م على التدخل بقواته المسل حة في كوردستان العراق1922

، إلى العفو عن  ضاعجعلت سلطات االنتداب البريطاني بعد أن فشلت في السيطرة على األو 
)وهناك منح منصب حاكم  1922ايلول عام  12محمود الحفيد ، واستدعي إلى بغداد في الشيخ 

السليمانية بعد أن أعطي ضمانا من الحكومتين العراقية والبريطانية ، بأنه سيتسلم كل مساعدة 
في مساندة  ممكنة منهما إذا ما نجح في لم شعث الكورد وأعرب هو ايضا عن رغبته التامة

 سياسة الحكومة البريطانية(.
كان كوكس مدركا بان اهم اسباب االضطرابات في المنطقة الكوردية الوعي المتزايد بان 

، وبانهم سيخضعون  الوعود التي سبق واعطاهم اياها البريطانيون بالحكم الذاتي هي وعود زائفة
،  ، وفي محاولة لتهدئة تلك المخاوف دللحكم المباشر لحكومة عربية اسسها البريطانيون في بغدا

، صدر اعالن بريطاني عراقي مشترك في كانون االول  والحفاظ على رضى الشيخ محمود
يعد الكورد بحق تاسيس حكومة كوردية ضمن الحدود العراقية ان تمكن الكورد انفسهم  1922

البريطانيون مدى ، وهذا امر عرف  من االتفاق على تاسيسها وعلى االراضي التي ستغطيها
 تحقيقه.
، حيث  وسرعان ما ساءت العالقة من جديد بين الزعيم الكوردي والحكومة البريطانية 

، وبالفعل فقد كان يرى  قد تجاوز اإلطار الذي وضعته له” الشيخ محمود“شعرت األخيرة أن 
ذلك لم يرض ، إال أن  نفسه زعيما حقيقيا وكان يسعى لنيل أكبر قدر ممكن من الحقوق للكورد

بريطانيا التي اتهمته بالعمل مع العرب في العراق ومع تركيا للقيام بثورة شاملة ضد بريطانيا في 
 1923، في آذار  ، لذلك قامت القوات البريطانية بعملية عسكرية واسعة النطاق ضده العراق

لكن الشيخ محمود ، و  ، وبذلك اعادوا احتالل السليمانية واستعملوا القوات الجوية البريطانية
سيطر عليها مرة اخرى في تموز، وقد سادت المنطقة خالل الشهور االثني عشر التالية حالة من 
عدم االستقرار تكررت فيها هجمات القوات الجوية البريطانية على السليمانية وسقطت المدينة 

ود إلى مغادرة مما اضطر الشيخ محم 1924تحت احتالل القوات البريطانية والعراقية في تموز 
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السليمانية ليستقر في قرية بيران داخل الحدود اإليرانية. وقاد هناك حرب عصابات ارهقت 
 .1931السلطات البريطانية والعراقية حتى اعتقاله 

 والية الموصل
بعد أن حصلت بريطانيا على ما تريد من النفط ، وتوقيع معاهدة حول ذلك بينها والحكومة 

م اعتبار والية الموصل جزءا من 1925/ كانون األول/16ة األمم في العراقية ، قررت عصب
، حيث قامت تركيا  العراق ، إال أن ذلك لم يلغ الصراع حول هذه المسألة بين تركيا وبريطانيا

بالمطالبة ، واستندت في ذلك إلى هدنة "مودرس" باعتبار أن احتالل بريطانيا لوالية الموصل 
ن العرب في والية الموصل أقلّية ، وأن العرق الكوردي ال يختلف وأمناقض لنصوص الهدنة ، 

، وهنا ظهرت مسألة استثمار المسألة الكوردية من قبل اإلطراف المتنازعة  عن العرق التركي
وعمل اإلنجليز على  ، ، فسعت تركيا لتحريض أكراد العراق ضد السلطة البريطانية بوضوح

، بينما  ي تركيا، فكانت تركيا تتعاطف مع أكراد العراقاستثارة مشاعر الغضب بين الكورد ف
 إلى معارضة ضم والية الموصل للعراق” الحفيد“وهذا ما دفع  ، تتعاطف بريطانيا مع أكراد تركيا

 ، وتفضيل بقاءها ضمن األراضي التركية.
 الكورد ومعاهدة سيفر ولوزان 
ا أن من أهم األهداف ، لذلك أعلنو  ركز الحلفاء في إعالمهم على مسألة الشعوب -

 اإلستراتيجية للحلفاء ضمان إستقالل الشعوب الواقعة تحت سيطرة األتراك
وفيها أجمال  1919، مذكرة مشتركة إلى مؤتمر السالم بباريس عام  قدم الكورد واألرمن -

مطالبهما في حق تقرير المصير، وكوفئ الكورد واألرمن واآلشوريون بمعاهدة سيفر التي 
 م.1920آب عام  10في تم توقيعها 

م، 1923/تموز/24ولكن تم إهمال معاهدة سيفر واالستعاضة عنها بمعاهدة لوزان في  -
  وهي المعاهدة التي قضت على آمال الكورد بإلغائها فكرة إقامة دولة كوردية.

 
 رزانياالمال مصطفى الب
ستقالل العراق، ، والقاضية با م بين بريطانيا والعراق1930/حزيران/30بعد توقيع معاهدة 

قام الكورد باحتجاجات شديدة ألنه لم يتطرق إلى حقوقهم بأي شكل من األشكال وسارت 
، واستخدمت  مظاهرات للمطالبة بتحسين اإلنفاق على عمليات اإلعمار في المناطق الكوردية

تي ال” الشيخ محمود“، وقمعت ثورة  السلطات البريطانية النار ضد المتظاهرين في السليمانية
، وفي  م1931، وأد ى ذلك إلى استسالمه للقوات البريطانية في  تجددت مطالِّبة بالحكم الذاتي

نفس العام استأنفت ثورة أخرى بقيادة )أحمد البرزاني( انتهت باعتقاله من قبل السلطات التركية 
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يه حيث سلمته بدورها إلى السلطات العراقية فنفته إلى محافظة الحلة جنوب العراق مع أخ
، وقد أد ى ذلك إلى وضع نهاية فعلية للحركة المسلحة  مصطفى البرزاني ومنها إلى السليمانية

حيث بدأت مرحلة جديدة بثورة بارزان بقيادة المال "مصطفى  1943الكوردية لغاية عام 
 البرزاني".

لمال ، حيث أعلم ا جاءت هذه الثورة تنديدا لموقف الحكومة العراقية الرافض لحقوق الكورد
عزمه عن  -بعد مغادرته السليمانية سرا إلى بارزان -الحكومة العراقية  1943مصطفى عام 

، وجرت سلسلة من المفاوضات مع الحكومة العراقية تم  القيام بثورة ما لم تستجب لمطالب الكورد
على إثرها التوصل إلى اتفاقية مع حكومة )نوري السعيد( التي كانت قد تشكلت في 

إال أن بنود اإلتفاقية لم يتم تنفيذها بسبب موقف المتشددين القوميين الرافض  25/12/1943
،  ، وعندما جاءت حكومة )حمدي الباججي( أعلنت عدم التزامها بهذه اإلتفاقية لهذه اإلتفاقية

،  ، وقام الجيش العراقي بمهاجمة مناطق بارزان وهكذا استأنفت العمليات العسكرية بين الطرفين
، ولكن وبسبب عدم تكافؤ قوة الطرفين العسكرية،  مسلحي الثورة قاوموا الجيش بشدة ومع أن

، فأضطر  ، لم يستطع المال مصطفى أن يصمد طويالً  واستخدام القوات العراقية األسلحة الثقيلة
 م.10/11/1945( بارزانيي إلى األراضي اإليرانية في 10,000للتراجع مع قرابة )

مقراطي الكوردي )الحزب الديمقراطي الكوردستاني حاليا(، حيث عقد تم تأسيس الحزب الدي
، وقد تم اإلجتماع في 1946أغسطس  16مؤتمره التأسيسي األول في بغداد بشكل سري في 

، لكنه أختير رئيسا للحزب وحمزة عبد  غياب المال مصطفى والذي كان متواجدا آنذاك في مهاباد
 زاب الكوردية األخرى إليه مثل حزب رزكاري وشورش.، واندمجت األح هللا سكرتيرا عاما

وقع المال مصطفى إثر سقوط مهاباد في قتال مع القوات اإليرانية مما دفعه إلى تسليم   
( حيث أهلكتهم ظروف الحرب والفقر والمرض والبرد 5125البارزانيين الذين لم يتبق منهم سوى )

ضمنهم العديد من الضباط والقياديين، تم  ، وكان من16/4/1947إلى الحكومة العراقية في 
إعدام العديد منهم، وسجن آخرين منهم الشيخ أحمد البارزاني، أما هو فقد لجأ إلى جمهورية 

 .1958تموز 14، إلى أن انتهى الحكم الملكي في العراق أبان ثورة  أذربيجان السوفيتية
 

 الشيعة يي العلد المحتي

 منشأ اإلسالم الشيعي 
راق منشأ اإلسالم الشيعي بشكل عام ، ذلك أن العديد من األحداث المكونة يعتبر الع

م قتل الخليفة الرابع )علي ابن ابي طالب( كرم هللا 661للتاريخ الشيعي وقعت هناك ، ففي عام 
وجه ، والذي يعتبره الشيعة إمامهم األول في أحد مساجد الكوفة ، وقتل الحسين بن علي ايضا ، 

بنه 680الفة ، في معركة كربالء عام الذي طالب بالخ م ، وكذلك فإن أماكن رقاد اإلمام علي وا 
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الحسين وأربعة آخرين من األئمة اإلثني عشر موجودة في المدن المقدسة في العراق ، فمرقد 
اإلمام علي في النجف ، والحسين في كربالء ، وموسى الكاظم ومحمد الجواد في الكاظمية ، 

العسكري في سامراء ، كل هذه األماكن جعلت من العراق نقطة التركيز وعلي الهادي والحسن 
 . للعالم الشيعي بال منازع

 
 اعتناق الدولة الصفوية للعقيدة الشيعية 

م( اعتنقت بالد فارس العقيدة الشيعية اإلثني عشرية بعد تأسيس الدولة 1501في )
ق ، وخاصة المدن الشيعية المقدسة ، الصفوية ، فأصبح لها تأثير بالغ في حياة الشيعة في العرا

كانت النجف مركزا شيعيا هاما للدراسة الدينية ، وأكثر طالب العلم في مدارس النجف فقد 
الدينية هم من اإليرانيين ، ويؤثر عدد كبير منهم اإلقامة في كربالء والنجف بعد إنهاء 

ارسي ، باإلضافة إلى ذلك دراستهم ، وهكذا أصبح الكثير من سكانها من الفرس أو من أصل ف
فإن الزعامة الدينية في هذه المدن كانت للعلماء اإليرانيين أو من أصل ايراني ، وقد كان 
للعالقات المستمرة بين مراكز الفكر الشيعي في كال البلدين أثر في ترسيخ األثر الفارسي في 

 العراق ، واألثر العراقي في ايران.
 
 ية والصفويةالشيعة بين الدولتين العثمان 
o ، وقد عقد ذلك من  خلق اإلنتماء المذهبي للشيعة في الدولتين نوعا من العالقة والترابط

 : وضع الشيعة بالشكل التالي
o جعلت الدولة العثمانية ال تثق بهم وخاصة في سياق صراعها مع الدولة الصفوية  ،

 ومحاوالت األخيرة ضم الشيعة في العراق إلى حضيرتها.
o   أثرت هذه العالقة على وضع الشيعة في العراق الحديث وفي ظل الحكومات وكذلك فقد

 العراقية المتعاقبة واتهموا في أحيان كثيرة في وطنيتهم ووالئهم.
o   وكذلك كانت لهذه العالقة تداعياتها على المجتمع الشيعي العراقي نفسه، وقسمت

  الوالءات واإلتجاهات بين مؤيد ومعارض للطرفين.
 

 دولة العثمانية تجاه الشيعةسياسة ال 
، ألنهم كانوا بحاجة إلى اإلعتماد على  انتهج العثمانيون سياسة مزدوجة مع الشيعة  

، لذلك قاموا بإفساح بعض المجاالت في  السكان المسلمين قاعدة لدعم اإلمبراطورية
ين ، إال إنهم في نفس الوقت سعوا إلى الحد من انتشار المذهب الشيعي ب مناطق الشيعة
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، وعلى زيارة اإليرانيين لمدن  ، وفرضوا قيودهم على الحوزات العلمية العشائر في العراق
  العتبات المقدسة.

 
 اإلحتالل البريطاني 
o  إن الكثير من المجتهدين مثل محمد سعيد الحبوبي وعلي الداماد والخالصي ومصطفى

 ةالكاشاني قد قادوا بأنفسهم فصائل الشيعة ضد القوات البريطاني
o كما  وأصدر المجتهد األكبر فتوى بضرورة مساندة األتراك ومعاضدة السلطة العثمانية ،

 . انه أعلن الجهاد
o  إال أن المقاومة المشتركة بين الشيعة والعثمانيين ضد البريطانيين انهارت بسبب عدم ثقة

 العثمانيين تجاه الشيعة.
o  مما اضطرت القوات العثمانية وقد وصل األمر فيما بعد إلى  صدام مسلح بين الطرفين

للجالء عن المدن الشيعية وخاصة النجف وكربالء والعمارة وتركتها لإلحتالل اإلنجليزي 
 التام

 سياسة البريطانيين تجاه الشيعة 
كان لسياسة اإلحتالل البريطاني دور بارز في تحديد وضع الشيعة في الدولة الجديدة إلى 

إلحتالل ، فلم يتفق الشيعة على موقف واحد تجاه جانب موقف الشيعة أنفسهم من هذا ا
، حيث أظهر مرجع التقليد 1919البريطانيين وذلك منذ تشكيل حكومة اإلحتالل وحتى عام 
، وكذلك لم يكن لديهم تصور 1919كاظم اليزدي موقف الرضا من البريطانيين حتى توفي عام 

م العراق إليران ونادت مجموعة واضح فيما يختص بمستقبل العراق ، فقد طالبت مجموعة بض
أخرى بإنشاء جمهورية ورأت مجموعة ثالثة تأسيس مملكة يحكمها احد األمراء الشريفيين، 

 وفضلت مجموعة رابعة الحكم البريطاني المباشر.
أصدر فتوى ضد التعاون مع اإلدارة البريطانية  1919بعد تولي الشيرازي المرجعية عام 

في حكم غير إسالمي في العراق ، وقد كانت لهذه الفتوى أثر  وكفر فيها كل من كان يرغب
عميق في نفوس المسلمين ، فتوجه الرأي العام الشيعي إلى قيام حكم عربي اسالمي يرئسه أحد 

 أبناء الشريف حسين.
إلى التعجيل بإعالن قيام الدولة العراقية وحرمان الشيعة من التمثيل  1920أدى اندالع ثورة 

مؤسسات هذه الدولة ، فقد كانت السياسة البريطانية في العراق تقوم على إقصاء المناسب في 
جميع الشيعة عن المناصب الرفيعة ، وقد وصفهم بعض الموظفين البريطانيين بانهم من أصعب 

كانوا يعتقدون بأن  1914فعندما دخل البريطانيون العراق عام  ، الناس مراسا وعنادا في البالد
ولكن عندما وقفوا  ، العثمانية السلطةمعهم ألنهم كانوا مضطهدين من قبل  الشيعة سيقفون
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قرروا إقصاءهم عن  1920 -1914ضدهم وبعد المصادمات الدموية بينهم وبين الشيعة ما بين 
 الحكم.

كانت حصيلة الثورة بعيدة عن خدمة األهداف التي سعى اليها الشيعة ، حيث فشلت خططهم  
لسيطرة على شؤون العراق ، وكان باإلمكان تحقيق ذلك ، فقد بلغت قوة لطرد البريطانيين وا

، وكان بمقدور المؤسسة الدينية الشيعية أن تزاحم أي حكومة عراقية  اإلسالم الشيعي ذروتها
 1920على النفوذ بين السكان المحليين وتعبئتهم، ولكن بعد وفاة األصفهاني في كانون األول 

يعية ، نظرا لعدم اإلتفاق على مجتهد آخر يتولى المرجعية ، واندلع تراجعت قوة المؤسسة الش
 صراع على القيادة الدينية الشيعية.

أمام هذا اإلنقسام لم يكن لديهم خيار يذكر سوى القبول بتنصيب فيصل ملكا على العراق، 
فتاء خاصة وانهم هم الذين طلبوا أن يكون أحد أبناء الشريف حسين ملكا على العراق في است

، ظنا منهم أن بامكانه الدفاع عن اإلسالم الشيعي ضد هجمات إخوان ابن سعود 1919
المحتملة في المستقبل ، وطرد البريطانيين حسبما صرح به فيصل لبعض المجتهدين ، ولكن 
على النقيض من ذلك فقد نظر فيصل بتوجس إلى سلطة المجتهدين وعمل على اجتثاثها ، لذلك 

دين بأنه عميل بريطاني، وأصدروا فتاوى تعلن عدم شرعية اشتراك المسلمين وصمه بعض المجته
في انتخابات الجمعية التأسيسية ، وشن بعض المجتهدين أمثال مهدي الخالصي وأبناؤه الثالثة 

بن اخيه حملة شعواء ضد هذه اإلنتخابات  ، اشتملت على هجوم مباشر ضد فيصل. وا 
حزيران تعديال لقانون العقوبات البغدادي، وبهذا التعديل  9لذلك أصدرت حكومة السعدون في   

أصبح للحكومة الحق في نفي األجانب بسبب الجنح التي يرتكبونها، فتم إبعاد عشرة منهم إلى 
ايران ، منهم الخالصي العربي ، وتسعة آخرين ممن يحملون الجنسية اإليرانية، وهم أبو الحسن 

الجواهري ، وعلي الشهرستاني ، وعبد الحسين الشيرازي ، األصفهاني وحسين النائيني وجواد 
 وأحمد الخراساني ، ومهدي الخراساني ، وحسن الطباطبائي ، وعبد الحسين الطباطبائي.

إلى  شقهانشب صراع حاد داخل المؤسسة الدينية الشيعية ،  1925في كانون األول 
والمعسكر العربي بقيادة أحمد كاشف معسكرين : المعسكر الفارسي بقيادة األصفهاني والنائيني 

الغطاء ، وبالتأكيد لم يكن مثل هذا اإلنقسام في صالح وضعهم في الدولة الحديثة ، وربما يساند 
الرأي القائل بأنه على الرغم من أن المؤسسة الدينية الشيعية نجحت إلى حد بعيد في خلق 

لوقت أنتجت بناء منقسما ومنتشرا ال مجتمع فعال ونابض بالحيوية والنشاط، اآل انها في نفس ا
 يشجع على تأسيس دولة شيعية متحدة.    

بدأ الشيعة يعملون في سبيل توسيع مشاركتهم وقوة تأثيرهم في  1927بحلول عام 
السياسات العراقية، وطالبوا بتمثيلهم في الحكم والخدمة المدنية بشكل يتناسب مع ثقلهم العددي 

العشرينات لم يكن لدى الشيعة إال نصيب صغير من المناصب بين السكان، فعلى امتداد 
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الحكومية الهامة، ويعود هذا إلى سياسات الحكومة باإلضافة إلى عزوف الشيعة عن قبول 
واعتبرتها  الحكوميةالمناصب الحكومية، بسبب فتاوى المجتهدين التي حرمت تبوأ المناصب 

 بمثابة التعاون مع الكفار.
إلى حركة احتجاجية، ومن ثم إلى ثورة  1932لنيل حقوقهم في عام  تطورت حملة الشيعة

، واحتدم الصراع على السلطة بين الشيعة والسنة في األربعينات 1935مسلحة في عام 
والخمسينات بعد الزيادة الكبيرة في عدد الشيعة المتعلمين الشباب الذين كانوا يطمحون إلى تولي 

فشيئا استجابت الحكومة لضغوط الشيعة بزيادة عددهم في  مناصب رسمية في الحكومة ، وشيئا
الحكومة ومجلس األعيان والجهاز اإلداري تدريجيا ، وتم تعيين "صالح جبر" كأول رئيس وزراء 

، والجدول التالي يبين نسبة تمثيل الشيعة في البرلمان العراقي من  1947شيعي في آذار 
1925- 1958: 

  (1958-1925في البرلمان العراقي للفترة ) جدول حول نسبة تمثيل الشيعة
 النسبة المئوية % اإلجمالي نواب الشيعة الفترة التشريعية

1925 27 88 30,7 
1928 27 88 30,7 
1930 25 88 28,4 
1933 29 88 33 
1934 27 88 30,7 
1935 36 107 33,6 

27/2/1937 39 115 33,9 
23/12/1937 39 115 33,9 

1939 40 115 34,8 
1943 43 116 37 
1947 57 140 40,7 
1948 55 135 40,7 
1953 55 135 40,7 

9/6/1954 59 135 43,7 
16/9/1954 58 135 43 

1958 54 144 37,5 
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يتبين أن نسبة مشاركة الشيعة السياسية مقارنة بمشاركة الكورد كانت كبيرة ، إال إنهم كانوا 
 ساسية التي تمكنهم من التمتع بسلطات أوسع وأكثر تأثيرا.يطمحون الى المناصب السيادية واأل

أثناء بحث الشيعة عن إطار سياسي يمكنهم من لعب دور في السياسة الوطنية العراقية 
إنجذب الشيعة على نطاق واسع أبان الخمسينات بشكل خاص إلى الحزب الشيوعي العراقي، فقد 

الشيوعي ويسيطرون على منظمات الحزب، وكانوا الحزب  قواعدكان الشيعة يشكلون األكثرية في 
وقد أثار انجذاب جيل الشيعة الشباب  1955من المستويات العليا للحزب عام  %47يشكلون 

  1925إلى الشيوعية خوف المرجعية الشيعية التي كانت تعاني الضعف بسبب انقسامها منذ عام 
–ألن ذلك كان يعبر عن تمردهم بين معسكر المجتهدين الفرس ومعسكر المجتهدين العرب، 

 على سلطة المرجعية. -الشباب
 

 

 

 

 

 عورة العشرين وتشكيل أوع حكومة عراقية

 :المو واأهداف 

 التعرف عل  السياسة البريطانية في العراق. .1

 التعرف عل  ماهية اإلنتدا  وكيفية و ز العراق تحت اإلنتدا  البريطاني. .2

 ة والتي أدت ال  اندرا عورة العشرين.ا ربممعرفة األسبا  المبا رة وغير ال .3

 أوع حكومة عراقية والصالحيات التي كانت تتمتز ب ا.التعرف عل   .4

 واهتمام الحكومة ب ا.معرفة كيفية تأسيس العيأل العراقي  .5

 

 ص المحا رة:ملخ

 السياسة البريطانية في العراقأور: 

ت ارحتالع ومتطلباته تأمين مقتضياكانت السياسة البريطانية في العراق تعمل عل  

والعمل عل  "ت نيد" العراق وخاصة القسم العنوبي منه، وذلد بإ اعة  قبل كل  ي .

كما اهتموا العراق إل  ال ند. النظم والقوانين والمبادئ اإلدارية ال ندية تم يدًا لضم جنو 

 بكسال ودّ العشائر لخدمة المصالح البريطانية، ف ودوها بالماع والسالل ومنحوها

واستولوا  إقطاعات كبيرة من األر .كما عامل اإلنعلي  األهالي معاملة العدو المحلو .

وحظروا تعارة المواد وجنّدوا الفالحين لعمل الُسْخرة، عل  جميز الو ائف في الدولة. 

ونفوا زعما  العشائر والضباط العر  الذين ا تركوا ذائية إر بعد تأمين حاجة العيأل، الح

فر  الضرائال الباهظة التي أعقلت ة الكبرز إل  ال ند وسيالن ومصر. عربيفي الثورة ال

 كاهل الشعال العراقي، وذلد لتحطية نفقات العيأل البريطاني في العراق.

 

 اإلنتدا  البريطاني عل  العراق عانيا:

و ز العراق تحت اإلنتدا  البريطاني بموجال قرار معلس الحلفا  األعل  في  تم

وارنتدا  هو )و ز ، 1920نيسان عام  25و بايطاليا في في سان ريممؤتمره المنعقد 
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األمم المنسلخة عن الدوع المحلوبة في الحر  تحت إ راف دولة كبرز تتورها بالرعاية 

ال م نظام اإلنتدا  الدولة الكبرز أن تقدم تقريرا ، والنصح حت  تستطيز ادارة نفس ا ذاتيا(

ة النامية مرحلة النضج حالما تصل اليه، لكي يتم منح ا ال  عصبة األمم يؤكد بلوغ الدول

 اإلستقالع تم يدا إلدخال ا في عصبة األمم عضوا في ا والحا  اإلنتدا .

 

 عالثا: عورة العشرين

الرغبة لالستقالع و ام عورة العشرين سياسة بريطانيا اإلستعمارية،أسبا  قيمن 

 1916ين بن علي  د العثمانيين عام اعالن عورة الحعاز التي قادها الشريف حس بسبال

تصريحات الحلفا  التي تدعو و وانخرط في صفوف ا عدد كبير من الضباط العراقيين.

ادي  األربعة عشر للرئيس األمريكي ولسون لشعو  المبو رستقالع الشعو  المحلوبة.

رس تكوين جمعيات تطالال بارستقالع، مثل حو العالم تدعوها لتقرير مصيرها بنفس ا.

وأرساع بعض الضباط العراقيون م، 1919الع د، اللتين تأسستا عام ارستقالع وجمعية 

 مذكرة إل  الحكومة البريطانية تطالال إقامة حكومة وطنية في العراق، دون تعاو .

رفز المشاركون في التظاهر مذكرة للسلطات البريطانية تضمنت جملة من 

 المطالال كان من ا :

وطنية وعالقات ا بالدوع ل الشعال العراقي ، ليقرر  كل اإلدارة التأليف مؤتمر يمث. 1

 .األجنبية

إطالق حرية الصحافة والمطبوعات  ليستطيز الشعال التعبير عن آماله وتطلعاته  .2

 . الوطنية

 رفز الحواج  البريدية  والبرقية بين أنحا  البالد ، وبين ا وبين األقطار األخرز.. 3

ألساسي في ارستقالع الحقيقي والناج  فيمكن حصرها بما تحق  الثورة هدف ا ا 

  يلي :

  عدم تكافؤ القوز بين المحتلين والثوار ، وخاصة في معاع األسلحة والمعدات الثقيلة  1

 والطائرات ، هذا باإل افة إل  الخبرة العسكرية للعيول البريطانية .

ما قدموه من التضحيات ،    عف مستوز الخبرات العسكرية للثوار ، عل  الرغم  2

 وصنوف البطولة التي يعت  ب ا كل عراقي ، وكانت مثار إععا  العميز .

  استخدام المحتلين لسياسة التفرقة ،وخل  الح ازات ،والِصدام بين العشائر، واستمالة  3

عدد من رؤسا  العشائر الكبار إل  جانب م،وإغرائ م باإلقطاعيات والمناصال والسلطة ، 

 تخدم المحتلون الخالفات الدينية والطائفية والعقائدية لتم ي  الوحدة الوطنية .كما اس

   عف القيادة السياسية،من حيث تنظيم ا ، وتركيب ا الطبقي، وخاصة البرجوازية  4

ً ، مما حاع دون أن تلعال دورها القيادي  ً وسياسيا الوطنية، الضعيفة جداً آنذاك، اقتصاديا

 بشكل صحيح .

صلة الثورة بأي ارتباط أو دعم خارجي يساعدها عل  مقاومة المحتلين، فقد كان   عدم  5

الثوار ينقص م الكثير من األسلحة والمعدات، والخبرات العسكرية والتدريال عل  استخدام 

األسلحة المستول  علي ا من العدو المحتل ، في حين كان العدو عل  أتم ارستعداد ومن كل 

 الوجوه .

د قيادة موحدة للثورة ، و عف التنسي  بين المناط  المختلفة ،ويعتبر هذا   عدم وجو 6

العامل من العوامل ال امة التي أدت إل  إج ا  الثورة ، وحالت دون تحقي  هدف ا 

 الرئيسي في ارستقالع الناج  .
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 تشكيل أوع حكومة عراقية رابعا: 

البرلمان والصحافة في  لتعر ت السياسة البريطانية في العراق لالنتقاد من قب

فاعتمدت سياسة جديدة تضمن مصالح ا دون اإلعتماد عل  الحكم المبا ر، بريطانيا، 

كلف لتنفيذ هذه الم مة عراقية تعمل تحت ا راف بريطانيين، وذلد من خالع اقامة حكومة 

تم  1920 \10\ 27وفي تسميته المندو  السامي البريطاني، السير برسي كوكس  فتمت 

ل حكومة مؤقتة برئاسة عبد الرحمن الكيالني )نقيال ا راف بحداد( يعاونه تشكي

وقد  كلت هذه الخطوات بداية العمل رن ا  شارون انكلي  في كل دائرة حكومية، مست

وقد تم خالع جلسات معلس ية وبداية تد ين اإلدارة المدنية، اإلدارة العسكرية البريطان

للمندو  السامي البريطاني وذلد باستحصاع موافقته الوزرا  اإلعتراف بالسلطة العليا 

 عل  كل اجرا  تتخذه الحكومة كاصدار القوانين أو التعيينات اإلدارية الرفيعة.

 

 خامسا: تأسيس العيأل العراقي

كلف الفري  جعفر تقرر تأسيس العيأل العراقي، و1920كانون الثاني عام  6وفي 

  ي   )موس  الكا م(.تم تشكيل أوع فوج وسمالعسكري بتشكيله، 

 

 

 

 :مساعدةمصادر 

الثورة العراقية الكبرز، عبد الرزاق الحسني، بحداد، دار الشؤون الثقافية  .1

 .1992العامة، 

محمد حمدي الععفري، ، 1958-1914بريطانيا والعراق حقبة من الصراا  .2

 .2000دار الشؤون الثقافية العامة، بحداد، 
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 لعراقتنصيال األمير فيصل ملكا عل  ا

 :المو واأهداف 

 .كيفية تر يح الملد فيصل وتنصيبه ملكا عل  عرل العراقمعرفة  .1

والقيود التي تم و ع ا عل  العراق بموجال هذه  1922التعرف عل  معاهدة  .2

 .المعاهدة 

 ورد الفعل الشعبي. الشاراالتعرف عل  تداعيات هذه المعاهدة عل   .3

  ي واجرا اته فيما بعد.التعرف عل   روف انتخابات المعلس التأسيس .4

 

 ص المحا رة:ملخ

 :اسما  مر حين لتولي العرل في العراق 

 ....عبدالرحمن النقيال: انصاره في بحداد 

 العمري: من اسرة الموصليةو  عبيته في الموصل. عبدال ادي 

 ...طالال النقيال:  خصية بصرية 

 ..فيصل بن  ريف حسين ملد سوريا المخلوا و اخوه عبدهللا 

 امير المحمرة، احد انعاع ابن سعود امير نعد. يخ خ عل :  

   و   ر تيار يدعوا ال  اقامة نظام جم وري في العراق، انصار هذا التيار: توفي

 الخالدي، فخرالدين جميل، عبدالمعيد الشاوي

 

 تر يح األمير فيصل لعرل العراق

ر ل وزير برئاسة ونستون تش 1921مؤتمر القاهرة الذي انعقد في آذار من عام في 

المستعمرات البريطانية، تمت المصادقة عل  قرار تر يح األمير فيصل لعرل العراق، 

 11وفي وره في الدفاا عن الدولة العديدة، كما تم تحديد م ام العيأل العراقي ليضطلز بد

تموز أقر معلس الوزرا  العراقي صيحة إعالن فيصل ملكا عل  العراق بعد إجرا  

 فيصل. استفتا   عبي لصالح

 واجه ملد فيصل بعد تتويعه م اما عديدة، من ا:

 .تخليص العراق من ارنتدا  البريطاني 

 .الحفا  عل  الموصل التي تطالال ب ا تركيا 

 . انشا  حكومة عصرية 

 . انقاذ البالد من الع ل و المر  و الخرا 

 :مصادر مساعدة

ال، تاريخ العراق المعاصر، ابراهيم خليل و جعفر عباس، دارالكت .1

 .1989موصل،

، محمد حمدي الععفري، 1958-1914بريطانيا والعراق حقبة من الصراا  .2

 .2000دار الشؤون الثقافية العامة، بحداد، 
فصوع من تاريخ العراق، غيروترود لوعيان بيل، ترجمة جعفر الخياط، دار  .3

 .2004الرافدين، بيروت، 
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ر الشؤون الثقافية العامة، تاريخ العراق السياسي الحديث، عبد الرزاق الحسني، دا .4

 .1988بحداد، 

  ( 1922المعاهدف العراقية ال ريطانية ) معاهدف 

 الشعب العراقي يخوض معارك الس  الل
  

  

 ( 1922أورً : المعاهدة العراقية البريطانية ) معاهدة  

 عانياً : انتخا  المعلس التأسيسي . 

 ؟ 1922بريطانية لعام عالثاً : كيف تم إقرار المعاهدة العراقية ال 

 رابعاً : إقرار القانون األساسي   الدستور . 

  ً  صدور قانون األح ا  والعمعيات و إجازة األح ا  السياسية: :خامسا

  

 1922معاهدة  

عر ت الحكومة البريطانية عل  الحكومة العراقية مسودة معاهدة  1922في عام 

ضمنت أسس ألن ا ت ا  الملد واألوساط الوطنيةلتنظيم العالقة بين البلدين، وقد أعارت استي

 اإلنتدا 

 جا ت بنودها مقيدة لصالحيات الملد وسلبته سلطته. .1

ألن ا بينت النوايا البريطانية التي تريد اإلمساك ب مام السلطة الفعلية لضمان  .2

 مصالح م.

  
 رد الفعل العراقي وإجرا ات كوكس

 

  ال الضحوطات التي كانت ح يران قرر معلس الوزرا  قبول ا بسب 25في

 تمارس ا بريطانيا عليه.

  آ  قامت تظاهرات صاخبة احتعاجا عل  المعاهدة. 23وفي 

  آ  تول  المندو  السامي جميز السلطات بسبال مر  الملد فأمر  25وفي

 باستخدام القوة  د المتظاهرين ونفي المحر ين ل ا ال  خارج البالد.

بشروطه وهي المصادقة عل  أيلوع أنذر كوكس الملد فيصل  10وفي 

 اإلجرا ات التي قام ب ا أعنا  مر  الملد، من ا:

  غل  الح   الوطني برئاسة جعفر أبو التمن وح   الن ضة برئاسة أمين

 العرجفعي.

 .نفي بعض الشخصيات الوطنية ال  ج يرة هنعام 

 .منز صدور  جريدتي المفيد والرافدان 

 الة األمنية عن طري  القوة قصف بعض المناط  التي ا طربت في ا الح

 العوية.
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ا : ان خاب المجحس ال أسيسي :  ثانيا
كان عل  الحكومة السعدونية تنفيذ الم ام الموكلة ل ا بانتخا  المعلس التأسيسي، وإقرار 

المعاهدة ، وإقرار القانون األساسي ، وقانون ارنتخا  ، ومن أجل تنفيذ هذه الم ام فقد كان 

يئ األجوا  التي تمكن ا من تنفيذ هذه الم ام بعد تلد الموجة العارمة عل  الحكومة أن ت 

التي اجتاحت العراق احتعاجاً عل  بنود المعاهدة التي وقعت ا حكومة النقيال مز المندو  

السامي البريطاني ] بيرسي كوكس [، وذلد عن طري  توجيه  ربة قاصمة للقادة 

لدين في النعف وكربال  ، الذين وقفوا بصالبة الوطنيين المعار ين للمعاهدة ، ولرجاع ا

  دها .

ح يران  27فقد قبضت السلطات الحكومية عل  الشيخ  ]م دي الخالصي [ وولديه في  

ونفت م خارج العراق ، كما نفت قريبيه الشيخين ] علي تقي [ و]سلمان الصفواني[  1923

بحملة إرها  للمواطنين وعطلت الحكومة عدد من الصحف المعار ة للمعاهدة ، وقامت 

لحمل م عل  المشاركة في ارنتخابات الم مز أجرا ها ، والتي كان المندو  السامي يلح 

 عل  إجرائ ا بأسرا وقت لحر  إقرار المعاهدة .

أعار عملية إبعاد الشيخ الخالصي وولديه ،وقريبيه موجة احتعاجات عارمة من قبل رجاع 

جموا إجرا ات الحكومة ، وطالبوا بعودت م إل  العراق . الدين في النعف وكربال  الذين ها

غير أن الحكومة بدرً من أن تستعيال لمطالب م واحتعاجات م أقدمت عل  إبعاد ما ي يد 

 50رجل دين أخر من م إل  إيران ،وو عت تحت مراقبة الشرطة أكثر من  30عل  

 آخرين ، وأ اعت جواً من اإلرها  في جميز أنحا  البالد .

ما األح ا  السياسية فقد اختلفت في مواقف ا من ارنتخابات ، حيث قرر  ح   ]الن ضة[ أ

الوقوف عل  الحياد ، فيما انش  ] الح   الوطني [ عل  نفسه ، حيث دعا القسم األوع إل  

 ار تراك في ارنتخابات  فيما دعا القسم الثاني إل  مقاطعت ا.

ادئ األمر ار تراك في ارنتخابات ، عم عاد بعد ذلد أما ]الح   العراقي الحر[ فقد قرر ب

آ  ، غير أن العديد من أعضائه ر حوا أنفس م في ارنتخابات  19وقرر المقاطعة في 

كمستقلين ، وفازوا في ارنتخا   وكان من بين م ] فخري العميل [ و]معيد الشاوي [ و 

 ]جميل ال هاوي [ و ]حسن غصيبة [ .

ت في خطت ا إلتمام عملية ارنتخا  ، عل  الرغم من المعار ة أما الحكومة فقد مض

والمقاطعة الواسعة ،وتمكنت من أن تنع  انتخا  ]المنتخبين الثانويين[ إر أن ا لم تستطز 

إكماع الشوط إل  الن اية بسبال موجة الحضال الشعبية العارمة  د األساليال التي اتبعت ا 

يين من ج ة ، وات ام المندو  السامي البريطاني الحكومة في انتخا  المنتخبين الثانو

للحكومة بالتلكؤ  وعدم اإلسراا في إنعاز ارنتخابات ، مما ا طر الحكومة إل  تقديم 

 استقالت ا إل  الملد .

* 

 اس  الة السعدلن،لتتحيف جعفر العستري ب أليف لزارف جديدف : 
نتخابات للمعلس التأسيسي، وإقرار أعار تباطؤ عمل الوزارة السعدونية في إتمام إنعاز ار

المعاهدة العراقية البريطانية حفيظة المندو  السامي ، وبدأت الضحوط عل  الملد فيصل 

تن اع إلقصا  الوزارة السعدونية، التي جرز ات ام ا بالتسبال في األزمة ارقتصادية التي 

لحكومة عل  تدهور تعصف بالبالد ، واتخذ الملد فيصل ذلد ذريعة لتوجيه اللوم إل  ا

 األو اا المعيشية للشعال . 
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ف م السعدون ما يدبره المندو  السامي، فأسرا إل  تقديم استقالة حكومته إل  الملد فيصل 

، حيث قبل ا الملد عل  الفور ، وكلف السيد جعفر العسكري 1923تشرين الثاني  15في 

، وجا ت عل  الوجه 1923اني تشرين الث 22بتأليف وزارة جديدة ،وتم تأليف الوزارة في 

 التالي :

   جعفر العسكري   رئيساً للوزرا  . 1

   علي جودت اريوبي   وزيراً للداخلية . 2

   نوري السعيد   وزيراً للدفاا .  3

   عبد المحسن  الل   وزيراً للمالية . 4

   احمد الفخري   وزيراً للعدلية . 5

 واصالت .  صبيح نشأت   وزيراً لأل حاع والم 6

تشرين الثاني ُعيين صالح بال أعيان وزيراً لألوقاف ، وُعيين الشيخ محمد حسن  27وفي 

كانون األوع من نفس العام ،وقد أُدخل الوزيران  3أبو المحاسن وزيراً للمعارف في 

الشيعيان ] عبد المحسن أبو  الل [ و]محمد حسن أبو المحاسن [ كتر ية للشيعة ، بعد 

تي قامت ب ا الحكومة السابقة بنفي رجاع الدين الشيعة إل  خارج العراق ، اإلجرا ات ال

 وو عت الوزارة في من اج ا ما يلي :

   إكماع ارنتخابات للمعلس التأسيسي . 1

   إقرار المعاهدة العراقية البريطانية . 2

   إقرار القانون األساسي ) الدستور ( . 3

 وتركيا .   إن ا  مسألة الحدود بين العراق 4

  إكماع المالح  المتممة للمعاهدة العراقية البريطانية ، والتي ر ي اع البحث في ا  5

 مستمراً .

 موعداً إلكماع انتخا  المعلس التأسيسي  1924 باط  25عينت الحكومة يوم 

وجرت ارنتخابات في موعدها المقرر، واستطاعت الحكومة المعي  بمعلس يضمن 

ث جرت ارنتخابات كما هو مخط  ل ا سلفاً ، ورأت الحكومة أن ر يخلو األكثرية ل ا ، حي

المعلس من عدد من المعار ين لكي تستطيز القوع أن ارنتخابات قد جرت بعو من 

الحرية التامة ، ولكن الحقيقة أن أسما  النوا  الفائ ين كانت قد أُعطيت للمنتخبين 

شكل الذي أرادته الحكومة والمندو  السامي الثانويين قبل ارنتخا  ، فعا  المعلس بال

إل فا  الشرعية عل  المعلس أمام الشعال ، وأمام عصبة األمم. وكانت حصة الحكومة 

 نائباً . 84نائباً من معموا  70في هذه ارنتخابات 

آذار صدرت اإلرادة الملكية بدعوة أعضا  المعلس التأسيسي لالجتماا في قاعة  27وفي 

التي استأجرت ل ذا الحر  ،لعدم وجود بناية مخصصة للمعلس آنذاك،  ] سينما روياع[

وجرز ارفتتال باحتفاع كبير  م أركان السياسة العراقيين والبريطانيين ، وألق  الملد 

فيصل خطا  العرل ، واعتبرت الحكومة ذلد اليوم عطلة رسمية ، كما أصدرت عفواً 

 د أخر من الموقوفين.عن عدد كبير من المساجين ، وأطلقت سرال عد

ترأس العلسة رئيس الوزرا  جعفر العسكري  في بادئ األمر، عم جرز بعد ذلد انتخا  

رئيس المعلس ، حيث أنتخال عبد المحسن السعدون رئيساً له ، بضح  من ]المس بيل [ 

(.3) 

 كما جرز انتخا  اللعان المختلفة ، وديوان الرئاسة .

لم ام الملقاة عل  عات  المعلس التأسيسي والمتضمنة حدد الملد فيصل في خطا  العرل ا

 ما يلي :
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   البت في المعاهدة العراقية البريطانية وإقرارها . 1

   مناقشة وإقرار القانون األساسي . 2

   سن قانون ارنتخا  لمعلس النوا  . 3

* 

ا: كيف تم إقرار المعاهدف العراقية ال ريطانية لعام   :1922ثالثا
  

قدم رئيس الوزرا  ] جعفر العسكري [ المعاهدة العراقية البريطانية ،  1924ان نيس 2في 

مز البروتوكوع المرف  ب ا ، وارتفاقيات المتفرعة عن ا ، إل  المعلس التأسيسي طالباً منه 

إقرارها . وحاوع رئيس الوزرا  تبرير  رورة إقرار المعاهدة بصورة مستععلة  بحعة 

اع العراق إل  عصبة األمم ، وتأمين ارستقالع الوطني ، وحسم تمكين بريطانيا من إدخ

مسألة الحدود العراقية التركية ، وقضية ورية الموصل ، التي سعت تركيا بكل ج ودها 

لضم ا إل  تركيا ، واستخدمت بريطانيا هذه المشكلة وسيلة  ح  عل  الحكومة العراقية 

ا ما أعلن عنه بصراحة  أمام أعضا  لقبوع المعاهدة المفرو ة عل  العراق ، وهذ

المعلس السيد] عبد المحسن السعدون [ رئيس المعلس ، رداً عل  اعترا ات النوا  

 الوطنيين حيث قاع : 

} أي ا السادة، إن اإلنكلي  مصرون عل  رب  قضية الموصل بتوقيز المعاهدة، فإما 

 (4المعاهدة ، وإما خسارة ورية الموصل { . )

لوزرا  جعفر العسكري  إمرار المعاهدة بأسرا ما يمكن  بسبال إلحال حاوع رئيس ا

المندو  السامي البريطاني، لكن المعار ة طلبت توزيز رئحة المعاهدة عل  أعضا  

المعلس لدراست ا ومناقشت ا، ولكي تعلن للشعال تفاصيل ا ،و جا  ذلد ارقترال عل  لسان 

ليه، وقبل ارقترال تم توزيز نسخ من السيد] ناجي السويدي[ حيث جرز التصويت ع

المعاهدة ، وطلال السيد ناجي السويدي تشكيل لعنة  لتدقي  المعاهدة عل  أن تضم عضواً 

 عن كل لوا  ، وبالفعل تم تشكيل اللعنة التي تألفت من النوا  التالية أسماؤهم : 

 لمناا   زامل ا 3  عمر علوان             2  ياسين ال ا مي           1  

   داؤد العلبي 6  أصف أغا               5  حبيال الخي ران          4  

   عداي العريان  9  محمد زكي              8  فالح الصي ود             7  

   حبيال الطالباني    12   ريف اغا             11  ف د ال ذاع             10   

   صالح  كارة . 15  عبد الواحد سكر      14  المرزا فرج             13  

 20جلسة ن ارية، و 29با رت اللعنة اجتماعات ا لمناقشة بنود المعاهدة، حيث عقدت 

جلسة مسائية ، درست خالل ا بنود المعاهدة ، والمراسالت والوعائ  المتعلقة ب ا، 

 صفحة . 65وو عت تقريرها الذي تألف من 

التأسيسي يناقأل بنود المعاهدة ، كان الشارا العراق في حالة في الوقت الذي كان المعلس 

من الحليان الشديد ، وكان العلما  والمحامون والمثقفون واألساتذة والطال  ينظمون 

ارجتماعات والمظاهرات المطالبة بتعديل بنود المعاهدة ، بما يتف  وأماني الشعال في 

اهرات وارحتعاجات أعرها الكبير عل  العديد الحرية وارستقالع الحقيقي ، وكان لتلد التظ

من أعضا  المعلس الذين غيروا رأي م وطالبوا بتعديل بنود المعاهدة ، وقد سبال هذا 

ً  ديداً للملد فيصل ، وللمندو  السامي البريطاني عل  حد سوا  ، وخاصة  الموقف قلقا

م لالنكلي ، وهما ] عداي بعد إطالق النار عل  أعنين من أعضا  المعلس المعروفين بورئ 

العريان[ و ]سلمان البراك [،مما خل  جواً من الرعال والقل  ، ودفز عدد من أعضا  
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المعلس إل  تقديم استقالت م ، فيما امتنز البعض اوخر عن حضور جلسات المعلس بحعج 

 مختلفة .

تخاذه مبرراً لقد سرْت إ اعات في بحداد تقوع أن إطالق النار كان مدبراً من الحكومة ر

للتنكيل بالمعار ة وقمع ا ، واعتقاع العناصر النشطة المعار ة للمعاهدة  وقيل أن الذي 

أطل  النار عل  عضوي المعلس ، هو أحد أزرم رئيس الوزرا  جعفر العسكري ،المدعو 

 ]  اكر القره غولي[،وبالتعاون مز ] عبد هللا سرية [ .

أت إل  إغالق صحف المعار ة ]لشعال [ و ولم تكتِف الحكومة بكل ذلد ، بل لع

]ارستقالع [ و ] النا ئة [ بحية كّم األصوات الوطنية المطالبة بتعديل بنود المعاهدة بما 

 يتف  ومصالح الشعال والوطن .

لكن إصرار المعار ة الشعبية عل  مواصلة الكفال  د المعاهدة و د سياسة الحكومة ، 

ولة فر  المعاهدة ، والتي كانت تنذر بتطورات وتصاعد األزمة التي نشأت عن محا

 خطيرة ، أجبرت الحكومة عل  تقديم استقالت ا .

إر أن الملد فيصل والمندو  السامي  حطا عل  جعفر العسكري لكي يبق  في الحكم 

 لحين إقرار المعاهدة .

خطال كان المندو  السامي يراقال عن كثال مناقشات المعلس التأسيسي لبنود المعاهدة، و

الموالين والمعار ين ، كما كان يراقال ما تنشره الصحف المعار ة وتملكه  عور 

بالحضال إلصرار عدد  كبير من أعضا  المعلس عل  تعديل بنود المعاهدة ، وعل  تأخر 

، 1924نيسان  26إبرام ا ، فبعث إل  الملد فيصل بمذكرة خطيرة  تنم عن الت ديد في 

 وجا  في المذكرة : 

 حب الجاللة المحك ييص  المعظم، اام محته :حضرف  ا 
 يا صاحال العاللة 

كثيراً ما اقُترل في أعنا  المباحثات بخصوص معاهدة التحالف بين بريطانيا العظم  

والعراق، وارتفاقيات المتفرعة ، أن يُطلال من الحكومة البريطانية أن تواف  عل  تعديالت 

صوص ا .فلي الشرف أن أبلغ جاللتكم أن في بعض األمور التي يداخل المعلس  د بخ

الحكومة البريطانية ر يسع ا الموافقة عل  أي تعديالت ، ر في المعاهدة ور في 

البروتوكورت، ور في ارتفاقيات ، واألمر متروك للمعلس التأسيسي في أن يقبل ا] أي 

ما يراه األفضل المعاهدة والبروتوكورت وارتفاقيات[  أو يرفض ا برمت ا ، عل  نحو 

 لمصلحة العراق . 

إن السبال في قرار الحكومة البريطانية هذا هو أن إجرا  التعديالت في المعاهدة 

وارتفاقيات بين توقيع ا وإبرام ا مخالف كل المخالفة للتعامل الدولي المقرر من أزمنة 

المستحيالت تقريباً{. بعيدة في التاريخ ، ويؤدي إل  جعل إتمام المعاهدات إتماماً ن ائياً من 

(5 ) 

كانت مذكرة المندو  السامي هذه بمثابة إنذار للملد فيصل  بضرورة إقرار المعاهدة دون 

 تحير أو تأخير .

 بعث المندو  السامي بمذكرة أخرز للملد فيصل جا  في ا: 1924أيار  16وفي 

 يا صاحال العاللة : 

تمام الوقوف عل  ما قد بدا حديثاً في  لقد قمت بإيقاف حكومة صاحال العاللة البريطانية 

العراق من اورا  والرغبات فيما يتعل  بمعاهدة التحالف بين بريطانيا العظم  والعراق  

وارتفاقيات المتفرعة عن ا،وقد فو تني اون حكومة صاحال العاللة البريطانية بأن أبلغ 

 جاللتكم رسمياً ما يلي :
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ية ر يسع ا أن تقبل قبل اإلبرام  أي تعديالت ما في } إن حكومة صاحال العاللة البريطان

المعاهدة وارتفاقيات التي سب  توقيع ا بالنيابة عن الحكومتين، ولكن ستكون بعد اإلبرام 

مستعدة ألن تبحث برول ارعتداع ، في كل ما قد يُرغال فيه من تعديالت في ارتفاقية 

 (6وسائل لنشر هذا الكتا { )المالية ، هذا ور د في أن جاللتكم ستتخذون ال

 صدي  جاللتكم  هنري. دوبس      

****** 

 الشعب ي حدى،لقوام الحتومة تطحق ال ار عح  الم ظاهريي:
  

في الوقت الذي أ تد فيه  ح  المندو  السامي وحكومته عل  الملد فيصل والحكومة 

طانية دون تأخير، والمعلس التأسيسي من أجل اإلسراا بإقرار المعاهدة العراقية البري

ودون إجرا  أي تعديل أو تحير علي ا، صعد الشعال العراقي كفاحه  د المعاهدة ، وسير 

المظاهرات الصاخبة المطالبة بتعديل بنودها بما يحق  السيادة الحقيقية ، وارستقالع التام 

 للعراق .

الوطنيين في المعلس لقد أراد الشعال، وقواه السياسية الوطنية تقديم الدعم األقص  للنوا   

 التأسيسي ليكون موقف م قوياً أعنا  مناقشة المعاهدة .

، خرجت مظاهرة 1924مايس  29ولما بلغ أسماا أبنا  الشعال أن المعاهدة ستناقأل يوم 

صاخبة تندد بالمعاهدة ، وتطالال بتعديل ا ، وتوج ت المظاهرة إل  مقر المعلس التأسيسي 

ضال المنبعثة من حناجر المتظاهرين قد دخلت القاعة ، وأحاطت به، وكانت أصوات الح

،مما ا طر رئيس المعلس ]عبد المحسن السعدون[ إل  الخروج والتحدث إل  قادة 

المظاهرة ، طالباً من م التفرق وارعتماد عل  المندوبين ، واعداً إياهم بعدم التفري  بحقوق 

 الشعال وحرية العراق واستقالله .

ي إقناا المتظاهرين ، وحاولت الشرطة تفريق م بالقوة ، ولكن ا فشلت لكن حديثه لم ينعح ف

في ذلد ، ووقعت ِصدامات عنيفة بين م وبين المتظاهرين ، مما دفز ] نوري السعيد[ وزير 

الدفاا ،إل  استدعا  قوات العيأل ، حيث جرت مصادمات عنيفة بين عناصر العيأل 

لتفري  المظاهرة، ووقوا إصابات عديدة  والمتظاهرين ، بعد أن استخدم العيأل الرصاص

 في صفوف المتظاهرين الع ع من السالل ، واستطاا العيأل تفري  المظاهرة .

سارعت الحكومة إل  إصدار بيان رسمي، في محاولة من ا لتبرير استدعا  العيأل 

واستخدام السالل  د أبنا  الشعال المطالال بحريته واستقالع وطنه ، كما أصدر رئيس 

ً أن المعلس   1924أيار  29لس التأسيسي في المع ً إل  أبنا  الشعال  معلنا ً تطمينيا بيانا

سوف لن يفرط بحقوق الشعال م ما كانت األحواع ، طالباً من أبنا  الشعال انتظار قرار 

 المعلس بكل اطمئنان .

 31وعل  اعر تلد األحداث الدامية  قرر المعلس تأجيل مناقشة المعاهدة إل  يوم السبت  

أيار، لكن عدد من المندوبين تحيبوا عن الحضور في ذلد اليوم ، وكانت آعار الخوف 

والقل  بادية عل  وجوه الحا رين من م ، حت  أن م رفضوا الدخوع إل  القاعة ، مما 

 ح يران . 2ا طر رئيس المعلس إل  تأجيل ارجتماا إل  يوم 

ر المندو  السامي ] هنري دوبس [ وفيما بدأ الحا رون في محادرة بناية المعلس  حض

وبصحبته مستشار وزارة الداخلية المستر ]كرونواليس [ وا طر أعضا  المعلس إل  

 العودة إل  القاعة ليستمعوا إل  المندو  السامي . 

 تحدث المندو  السامي أمام األعضا  الحا رين بل عة تنم عن الت ديد قائالً : 
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ريراً يقولون فيه أن المعلس ر يقبل إبرام المعاهدة ما لم } بلحني أن بعض النوا  قدموا تق

تعطي بريطانيا  ماناً بالتعديل عل  أساس تقرير اللعنة التي  كل ا المعلس لدراسة بنود 

المعاهدة ، وهذا يعني في حقيقة األمر تعديل المعاهدة ، وهذا ما تعتبره حكومتي رفضاً 

ذلد عل  سير المفاو ات مز تركيا حوع ورية  للمعاهدة ، وعل  المعلس أن يالحظ تأعير

الموصل ، فقد أخذنا معلومات بأن السير  ]بيرسي كوكس [ عند وصوله إل  األستانة  اهد 

تس يالت في المعاملة إلبقا  ورية الموصل للعراق ، ولكن عند ما بلغ األتراك سير أعماع 

ة الموصل ، وإن م يرفضون المعلس التأسيسي العراقي ، تحيروا وصاروا يطلبون وري

 (7إحالة األمر إل  معلس عصبة األمم .  )

كانت كلمة المندو  السامي أمام الحا رين من أعضا  المعلس التأسيسي بمثابة إنذار ل م 

ً قضية الموصل  ، فإما إقرار المعاهدة وإما سلخ ورية الموصل من العراق ، مستخدما

وقبل أن يحادر القاعة طلال إقرار المعاهدة  ورقة  ح  كبرز لحر  إقرار المعاهدة .

بشكل ا الحالي ، واعداً أعضا  المعلس بأجرا  مفاو ات لتعديل ما طالبت به اللعنة في 

 تقريرها ،  رط أن يكون ذلد بعد إقرار المعاهدة .

عضواً  63أجتمز المعلس التأسيسي من جديد ، وحضر ارجتماا  1924ح يران  2وفي 

بدأ المعلس بمناقشة بنود المعاهدة ، وأعنا  المناقشة حدعت مشادات ، و100من معموا 

عنيفة بين األعضا  المؤيدين للحكومة والمعار ين ل ا ، واُستخدمت في ا أقس  العبارات  

. 

  

 المحك ييص  بيي ناريي : 
  

ً بين نارين ، نار المندو   في تلد الساعات الحرجة، كان الملد فيصل يشعر نفسه واقعا

سامي البريطاني و حطه المتواصل إلبرام المعاهدة ، بما في ا من مس خطير بحقوق ال

العراق ومستقبله، ونار المعار ة الشعبية العارمة والرافضة لتلد المعاهدة ، وبقي في 

حيرة من أمره ر يدري ماذا يفعل  ، وكيف ير ي المندو  السامي ، وير ي الشعال 

 العراقي في الوقت نفسه .

ح يران  9الملد من خالع اللقا  الذي دعا إليه أعضا  المعلس التأسيسي  يوم  وحاوع

 الوصوع إل  حل ما ل ذه األزمة . 1924

 تحدث الملد فيصل مز أعضا  المعلس قائالً :

}أنا ر أقوع لكم أقبلوا المعاهدة أو ارفضوها ، وإنما أقوع لكم اعملوا ما ترونه األنفز 

ً بين السما  واألر  ، بل لمصلحة بالدكم ،فان أردت م رفض ا فال تتركوا فيصالً معلقا

أوجدوا لنا طريقاً غير المعاهدة ، فال تضيعوا ما في أيديكم من وسيلة للمحافظة عل  كيانكم 

 وتحينوا الفرصة لتحصلوا عل  ما هو اكثر مما في أيديكم { .

رين، وأعلن رئيس عقد المعلس التأسيسي جلسته الثالثة والعش 1924ح يران  10وفي 

المعلس أن هناك اقتراحاً من عدد من أعضا  المعلس بتأجيل البت في المعاهدة إل  حين 

 ارنت ا  من مشكلة ورية الموصل . 

عم طلال رئيس الوزرا  ] جعفر العسكري [ الحديث وطلال من المعلس عدم تأجيل البت 

ن رئيس الوزرا  يشير بذلد في المعاهدة بسبال أمور سياسية خارجية استوجبت ذلد ، وكا

 إل  الت ديدات البريطانية المتصاعدة للملد والحكومة إلقرار المعاهدة .

لكن المعلس صوت عل  تأجيل العلسة إل  اليوم التالي ، وقد أعار قرار التأجيل المندو  

 السامي الذي صمم عل  فر  المعاهدة فر اً.



(37) 

 

اتف ، وأعلمه بأنه سوف يكون عنده فقد تحدث المندو  السامي مز الملد فيصل بال 

عصر ذلد اليوم ألمر هام ، فيما كان قد أعد مذكرة خطيرة يطلال في ا إصدار قانون بحل 

 المعلس التأسيسي ، وإصدار أمر باحتالع بناية المعلس . 

وعند وصوع المندو  السامي إل  البالط عصر ذلد اليوم ، وفي بداية لقائه مز الملد ، 

 رة والتي جا  في ا : سلمه نص المذك

}ر تستطيز حكومة صاحال العاللة البريطانية ، في مثل هذه الظروف أن تسمح باستمرار 

الحالة الراهنة التي ينشأ عن ا خطر عظيم ي دد سالمة العراق الداخلية والخارجية ، فأن 

من المذاكرات األخيرة للمعلس التأسيسي التي جرت في هذا اليوم  لم تظ ر أي اقترا  

ً ، لذا ُطلال إلّي أن أوجه  ً وسريعا ارتفاق ، ور أي أمل في اتخاذ المعلس قراراً صريحا

أنظار جاللتكم  كشرط رستمرار تأييد حكومة صاحال العاللة البريطانية أن تصدروا فوراً 

، بعد استشارة معلس وزارتكم، وبواسطته ، تعديالً لقانون المعلس التأسيسي  يخولكم ح  

س في أي وقت  ئتم ، خالع األربعة ا  ر من تاريخ افتتال جلساته ، وأن فض المعل

 11/  10تأمروا بموجال هذا التعديل حل المعلس اعتباراً من الساعة الثانية عشرة من ليلة 

 ح يران .

وأرز من واجبي أن اطلال من جاللتكم أن تبلحوا األمر رسمياً ، بواسطة رئيس وزرائكم ، 

تأسيسي قبل الساعة السابعة من صبال اليوم الحادي عشر من إل  رئيس المعلس ال

ح يران ، وأن تصدروا التعليمات بواسطة وزير الداخلية ، لحل  بناية المعلس فورا ، 

 (8وإحاطت ا وما يعاورها بقوة من الشرطة تكفي لتنفيذ هذا األمر { )

عار ة ]ياسين حاوع الملد فيصل، بحضور رئيس الوزرا  ]جعفر العسكري[ وزعيم الم

ال ا مي[ إيعاد حل ل ذه األزمة مز المندو  السامي ، وجرز بحث مستفيض حوع السبل 

الممكنة لذلد ، وقد طلال المندو  السامي أن يدع  المعلس التأسيسي إل  عقد جلسة له ، 

فوق العادة ، وقبل منتصف الليل من هذا اليوم ، ويبرم المعاهدة ، كحل أخير ون ائي، وإر 

 أن يحل المعلس . يعال

وعل  الفور أمر الملد باستدعا  رئيس المعلس إل  الحضور، وطلال إليه الملد والمندو  

 السامي أن يعمز أعضا  المعلس هذه الليلة ويقّر المعاهدة دون تأخير .

خرج رئيس المعلس  وبصحبته رئيس الوزرا  ، واحد مرافقي الملد ، وبقي المندو  

صل الضح  عل  الملد إلقرار المعاهدة قبل الساعة الثانية عشرة السامي في البالط ليوا

ليالً ، وصار مدير الشرطة ، يرافقه مراف  الملد وعدد من أفراد الشرطة ، يدورون عل  

أعضا  المعلس ، ويرغمون م عل  حضور العلسة ألجل إقرار المعاهدة في تلد الليلة ، 

الشرطة انت عته من سريره وحشرته في  فقد ذكر الحاج ناجي ،أحد أعضا  المعلس، أن

السيارة ،وهو ر يعرف إن كانوا سيأخذونه إل  المشنقة أم  إل  السعن ، فقد كان من 

 (9معار ي المعاهدة  .) 

* 

 المجحس ال أسيسي يج مع ليالا،لي ر المعاهدف تحت ال لديد :
* 

، قبل 1924ران ح ي 11/  10نائباً في ليلة  68استطاا مدير الشرطة ورجاله جمز  

منتصف الليل ، وأعلن رئيس المعلس ] عبد المحسن السعدون [ عن افتتال العلسة ، حيث 

 تحدث إل  الحا رين من أعضائه قائالً :

}كان معلسكم العالي قد أجل جلسته إل  يوم الحد ) األربعا  (، غير أن جاللة الملد أبلحني 

نه ر يمكن تأجيل المذاكرات إل  الحد ، ألنه بأن فخامة المندو  السامي قد أبلغ جاللته بأ
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يعد ذلد رفضاً للمعاهدة ، وعليه فقد دعوتكم إل  ارجتماا ، ومن و يفتي أن أبلحكم ذلد { 

. 

لم يكن أمام المعلس إر إقرار المعاهدة في تلد الليلة ، حيث جرز التصويت علي ا عل  

، وامتنز 24نائباً ، وعار  ا  37ععل ، وتحت الت ديد بحل المعلس ، وقد واف  علي ا 

 أعضا  ، وبذلد أقرت المعاهدة من قبل المعلس  8عن التصويت 

سّر المندو  السامي إلقرار المعاهدة ، وهرا إل  البالط الملكي، حيث اجتمز إل  الملد  ُِ

فيصل ، وأبلحه أن الحكومة البريطانية تعتبر تصويت المعلس عل  المعاهدة وذيول ا ، 

من المعاهدة  والتي تنص عل   18الذي تم ، يفي بالشروط المطلوبة في المادة  عل  النحو

أن المعاهدة ر تبرم من قبل الفريقين الساميين المتعاقدين إر بعد قبول ا من المعلس 

 التأسيسي .

 وربد أن أ ير هنا إل  أن األعضا  الذين وافقوا عل  المعاهدة قد أ افوا فقرة تقوع :

المعاهدة واتفاقيات ا رغية ر حكم ل ا إذا لم تحافظ الحكومة البريطانية عل   } وتصبح هذه

 بقا  ورية الموصل  من العراق { .

وبعد توقيز المعاهدة، وحصوع اإلمبرياليين البريطانيين عل  ارمتيازات النفطية، صادقت 

وجعل حدود عل  عائدية ورية الموصل للعراق،  1925كانون األوع  16عصبة األمم في 

العراق وفقاً لما يسم  ] خ  بروكسل [، ودعت عصبة األمم العراق إل  عقد معاهدة مز 

سنة ، وبالفعل تم إقرار المعاهدة  25بريطانيا تضمن استمرار ارنتدا  عل  العراق لمدة 

، رغم معار ة النوا  الوطنيين الذين 1926كانون الثاني  18العديدة في البرلمان في 

 الت ا إل  لعنة برلمانية لدراست ا ، ولكن دون جدوز .طلبوا إح

أما تركيا فقد خضعت للضح  البريطاني ، ووافقت عل  بقا  ورية الموصل  من العراق 

، 1926ح يران  5، وذلد بموجال المعاهدة العراقية البريطانية التركية ، المعقودة في 

رة بريطانية تعويضاً عن حصت ا عل  أن تمنح الحكومة البريطانية تركيا نصف مليون لي

في البتروع ، بعد أن فشلت في إقناا بريطانيا بمنح ا ورية الموصل  لقا  منح ا بريطانيا 

امتياز استخراج النف  واستثماره في ا،  لكن الحكومة البريطانية رفضت العر  التركي 

نت ا المطلقة عل  ألن ا وجدت مصلحت ا في إعادة الورية إل  العراق ، بعد أن  منت هيم

العراق سياسياً وعسكرياً واقتصادياً ، بموجال المعاهدة التي فر ت ا عل  المعلس 

 (10التأسيسي فر اً .)

* 

ا:إقرار ال انون األساسي،لقانون السحطة ال شريعية :    رابعا
بعد أن تم لبريطانيا ما أرادت ، وصادق المعلس التأسيسي عل  المعاهدة العراقية 

ة ، تحوع المعلس نحو مناقشة وإقرار القانون األساسي ] الدستور [ حيث البريطاني

حرصت بريطانيا عل  أن يعري إقرار المعاهدة قبل إقرار القانون األساسي  كما ا ترطت 

 أن يأتي القانون األساسي غير متعار  مز بنود المعاهدة . 

قرار المعاهدة ، تموز ، ولكن بسبال تأخر إ 26كان المفرو  أن ينفض المعلس في 

واستمرار المناقشات حوع القانون األساسي ، تطلال تمديد انعقاد المعلس التأسيسي  إل  

لحر  إكماع مناقشة وإقرار القانون األساسي ، وقانون السلطة  1924كانون األوع  12

 التشريعية .

 لم يستطز المعلس إجرا  أي تحيير جوهري عل  مسودة القانون األساسي الذي جرز

و عه من قبل وزارة المستعمرات البريطانية ، لكي يتمش  وبنود المعاهدة العراقية 
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 10البريطانية التي فر ت عل  العراق ، وصادق المعلس عل  مسودة القانون بتاريخ 

 . 1924تموز 

وبعد الفراغ من إقرار القانون األساسي ، با ر المعلس بمناقشة مسودة قانون السلطة 

آ  ، وقد نص القانون عل  قيام معلسين للسلطة   2ذي تم إقراره في التشريعية ، ال

التشريعية ] معلس النوا  [ و]معلس األعيان[ عل  أن ينتخال الشعال معلس النوا  ، 

 عل  أساس ارنتخا  عل  مرحلتين ، أي ]غير مبا ر[ وبالشكل التالي :

 . بين الثانويين[يتم من خالل ا انتخا  ما يسم  ] المنتخ : المرححة األلل  

يتم من خالل ا انتخا  النوا  من قبل المنتخبين الثانويين ، وطبيعي أن  : المرححة الثانية

بريطانيا والسلطة الحاكمة است دفتا من ورا  هذا القانون السيطرة عل  عملية ارنتخا  ، 

، حيث والمعي  باأل خاص الذين يريدهم المندو  السامي ، والبالط إل  معلس النوا  

يمكن التأعير عل  المنتخبين الثانويين ، والذين غالبيت م من المو فين والمختارين ، بشت  

الوسائل والسبل رنتخا  من تر ح م السلطة بالتعاون والتنسي  مز المندو  السامي 

البريطاني، وهكذا كانت المعالس المتعاقبة تضم أعداداً كبيرة من كبار اإلقطاعيين الذين 

بريطانيا مقاطعات واسعة من األرا ي ، ومنحت م سلطة واسعة عل  ماليين  منحت م

الفالحين الكادحين ، وحيث اصبحوا نواباً مخضرمين ، يفوزون بالت كية في كل انتخا  

 دون أن يعرأ أحد عل  منافست م وكانوا أدوات طيعة بيد المندو  السامي والبالط الملكي . 

عيان   فيتم تعين م من قبل الملد، وبالتنسي  مز المندو  أما المعلس الثاني   معلس األ

السامي ، والسفارة البريطانية فيما بعد ، ويعري تعين م من بين الوزرا  والنوا  السابقين 

 ، وكبار اإلقطاعيين الذين ربطوا مصيرهم بمصير اإلمبريالية البريطانية .

 خصية من السياسيين،  20تعيين أصدر الملد فيصل إرادة ملكية ب 1925تموز  16وفي  

والضباط الشريفيين، ورجاع الدين، وكبار اإلقطاعيين، والمالكين العقاريين أعضا  في 

 أوع معلس لألعيان وهم :

   آصف قاسم اغا        2  ابراهيم الحيدري                 1    

   حسن الشبوط        4  صالح بال أعيان                3    

   عبد هللا النقيال     6  عبد الحني كبه                    5    

   أحمد الفخري    8  محمد علي فا ل                7    

   عداي العريان      10  عبد هللا صافي                    9    

   مولود مخلص  12  جميل ال هاوي                  11   

   حسن عطية         14                  فؤاد الدفتري    13   

   يوسف السويدي    16  يوسف عما نوئيل               15   

   عبد الحسين الكلدار18  محمد الصدر                    17   

   مناحيم دانياع 20  قادر سعيد زادة                 19   

*** 

 وزارف الجديدف :اس  الة العستري،لتتحيف اللاشمي ب أليف ال
بعد أن أتمت حكومة جعفر العسكري إقرار المعاهدة العراقية البريطانية،وإقرار القانون 

األساسي ، وقانون ارنتخا  ، سارا رئيس الوزرا  إل  تقديم استقالة حكومته إل  الملد 

 ، وتم قبوع ارستقالة في نفس اليوم ، وكلف الملد فيصل السيد ]1924آ   2فيصل ، في 

 ياسين ال ا مي[ بتأليف الوزارة العديدة ، والتي جرز تأليف ا عل  الوجه التالي :

     ياسين ال ا مي   رئيساً للوزرا   .  1

   عبد المحسن السعدون   وزيراً للداخلية . 2
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     ساسون حسقيل   وزيراً للمالية .3

   ر يد عالي الكيالني   وزيراً للعدلية . 4

  بيبي   وزيراً للمعارف .  محمد ر ا الش 5

   إبراهيم الحيدري   وزيراً لألوقاف 6

   صبيح نشأت    وزيراً لأل حاع والمواصالت . 7

تشرين األوع  15وقد قامت الحكومة العديدة بإجرا  انتخا  أوع معلس للنوا  في 

، وكانت تلد ارنتخابات مبعث  كوز من التصرفات اإلدارية ، وتدخالت ا في 1924

ملية ارنتخابية إلنعال مر حي الحكومة في ا ، حيث مارست الحكومة  حوطا كبيرة الع

 عل  المنتخبين الثانويين .

وقد أكد ذلد السيد] توفي  السويدي[، وهو من رؤسا  الوزارات الذي  حل هذا المنصال 

 عدة مرات ، حيث ذكر في مذكراته قائالً :

ن كان يقف عل  تعين م الملد، ورئيس } إن تلد ارنتخابات انت ت بانتخا  مر حي 

الوزرا  ، ووزير الداخلية ، ومن ورائه المستشار البريطاني للوزارة . وكانت قائمة 

التر يح هذه تبق  مكتومة حت  يوم ارنتخا  ، إذ تبلغ بالتلفون إل  متصرفي األلوية ، 

 ويطلال من م أن يبذلوا ج دهم إلنعاح ا {.

ألمير غازي ، أبن الملد فيصل،إل  العراق ، ليصبح ولياً ، وصل ا1924أيلوع  20وفي 

للع د ، وقد جرز لألمير استقباع رسمي  ارك فيه أعضا  الحكومة واألعيان والنوا  

 وكبار مو في الدولة .
*** 

 

 

 

 صدور قانون األح ا  والعمعيات و إجازة األح ا  السياسية:خامسا: 

اوئة لالستعمار، والمتطلعة لعراق مستقل عار   ور عدد من األح ا  السياسية المن

وديمقراطي يعيداً عن ال يمنة البريطانية ، ورغم عدم وجود قانون ينظم مسألة قيام 

ً ، قل  المندو  السامي البريطاني  األح ا  والعمعيات ، ويععل من قيام ا أمراً  رعيا

جيه العماهير الشعبية والحكومة من الدور الذي يمكن أن تلعبه هذه األح ا  في قيادة وتو

، ولذلد فقد سعت الحكومة ، والمندو  السامي إل  السيطرة عل  عملية تكوين هذه 

األح ا  ، وتقرر إصدار قانون لألح ا  والعمعيات، وقد جا  القانون الذي أصدرته 

، مقيداً للحريات العامة وارجتماعات ، واعتبرته القوز 1922ح يران  29الحكومة في 

 الوطنية  ربة موج ة ل ا للحيلولة دون تمتع ا بحرية النشاط السياسي المستقل. السياسية

ومز ذلد سارا عدد من الشخصيات السياسية إل  تقديم طلبات م إل  الحكومة إلجازة 

]جعفر أبو التمن [ ورفاقه السادة ب عت ، فقد تقدم أح اب م فور صدور القانون المذكور

فور البدري ،وحمدي الباجه جي ،ومولود مخلص ، زينل ،وم دي البصير،وعبد الح

 (9).والشيخ أحمد الداؤد ،طلباً بتأسيس }الح   الوطني العراقي {

: الحاج أمين العرجفعي، والشيخ أحمد الظاهر، وم دي البير، وأصف  كما تقدم كل من

ً إل   وفائي ، ومحمد حسن كبه ، وعبد الرسوع كبه ،  وعبد الرزاق األزري ، طلبا

حكومة بتأسيس }ح   الن ضة العراقية {،ومثل هذان الح بان المعار ة الوطنية ال

 العراقية لسياسة ال يمنة البريطانية.
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تقدمت معموعة عالثة بطلال تأسيس ح   موالي للحكومة النقيبية  1922أيلوع  3في  و

 دُعي  }الح   العراقي الحر {،غير أن هذا الح   لم يلَ  أي تعاو  من قبل أبنا 

الشعال ،الذين استنكفوا ارنتما  إل  ح   موالي للحكومة ولبنكلي ،عل  الرغم من جميز 

المحاورت التي بذلت ا األج  ة اإلدارية لدعمه ، و حط ا عل  الناس وحث ا عل  تأييده 

وارنتما  إليه ، لكن ا فشلت في مسعاها ، وبقي هذا الح   بعيداً عن العماهير الشعبية،ور 

 مؤسسيه،والسلطة الحاكمة والموالين لبنكلي  ،في حين استقطال الح   الوطني يمثل إر

العراقي،وح   الن ضة العراقية الكثير من العناصر الوطنية ،ذات الفكر التقدمي 

 . ية،وبشكل خاص ال يمنة البريطانيةوالعناصر القومية المعار ة لكل أ كاع ال يمنة األجنب

 

 

 

 

 

 

 

 
 وله عصبة األمماستقالع العراق ودخ

 :المو واأهداف 

بين العراق وبريطانيا والقيود اإلستراتيعية التي  1930التعرف عل  معاهدة  .1

 .  الداخلية والخارجية  العراق سياسة  فر ت ا هذه المعاهدة عل 

 .األسبا  التي أدت ال  استقالع العراقو الظروف معرفة .2

 

 ص المحا رة:ملخ

 1930ألل: معاهدف 

وبعردها  1926ومرن عرم معاهردة عرام  1922الرئيسي من توقيرز معاهردة  كان ال دف 

 بين بريطانيا والعراق هو: 1927معاهدة عام 
 أن تقوم الحكومة العراقية بتأمين المصالح البريطانية في العراق. .1
أن تقوم الحكومرة البريطانيرة برفرز التقريرر الرذي يؤكرد بلروغ العرراق المرحلرة التري  .2

 ال  معلس عصبة األمم. تمنح فيه اإلستقالع
وصل ح   العماع البريطاني ال  السلطة، فأوع ت للحكومرة العراقيرة  1929في عام 

عقررد معاهرردة تحرردد  عررن ع م ررا إلن ررا  اإلنترردا  وتر رريح العررراق لعصرربة األمررم ولكررن بعررد

الف نوري السرعيد وزارتره األولر  فبردأت المفاو رات  1930آذار  23وفي العالقة بين ما، 

عررانبين وقررد مثررل بريطانيررا المنرردو  السررامي العديررد السررر فرنسرريس هنررري همفريرر  بررين ال

 .ح يران من نفس العام 30جديدة في تمخض عن ا التوقيز عل  معاهدة 

 
 نص المعاهدة: عانيا
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إجرررا  مشرراورات صررريحة بررين الطرررفين فرري الشررؤون السياسررية والخارجيررة ذات  .1

 العالقة بالمصالح المشتركة.
 بمعاونة الفري  اوخر في حالة الحر  عل  قدر استطاعته. يقوم كل فري  .2
عل  العانال العراقي تقرديم التسر يالت والمسراعدات الالزمرة بمرا فري ذلرد اسرتخدام  .3

 طرق المواصالت للقوات البريطانية في العراق، وتأمين الحماية الالزمة ل ا.
البصررة وفري  وألجل ذلد يمرنح العرراق بريطانيرا قاعردتين جرويتين تختارهمرا قرر  .4

 غر  الفرات. 
 وجود هذه القوات البريطانية ر يمس سيادة العراق.  .5
 ر تدخل هذه المعاهدة حي  التنفيذ ار بعد دخوع العراق عصبة ارمم. .6
 عاما. 25تظل هذه المعاهدة نافذة لمدة  .7

 

  
 عالثا: رد الفعل الشعبي

المعلررس  المعار ررة حملررة كبيرررة  ررد المعاهرردة، حررل ررنت األحرر ا  والصررحف 

مكررن نرروري السررعيد مررن إجرررا  انتخابررات جديرردة تضررمن اغلبيررة ، ت1930النيررابي فرري تمرروز 

ا الحكومررة علرر  أغلبيررة تشرررين الثرراني، وحصررل مر ررحو 15مؤيرردة للمعاهرردة، فررتم ذلررد فرري 

تشرين الثاني عر ت الحكومة المعاهدة عل  المعلرس ورغرم المعار رة  16وفي ساحقة، 

 خالع بضز ساعات.إر انه تم التصدي  عليه 

 

 الشيخ محموا يعالا الثورف ضد الحتومة :

كان الشريخ محمرود الحفيرد قرد وقرز اتفاقراً مرز الحكومرة العراقيرة والسرلطات البريطانيرة ، فري عرام  

بعد فشل حركته ، تع د بموجبره أن يعريأل خرارج العرراق ، مرز إعرادة كافرة ممتلكاتره إليره،  1927

  ا .بشرط أن يعين وكيال عنه إلدارت

 ثورف الشيخ محموا الحفيد.  

 ررعر الشرريخ الحفيررد أن  1930ح يررران  30عنرردما وقّعررت حكومررة نرروري السررعيد معاهرردة  

بريطانيررا قررد تنكرررت لحقرروق الشررعال الكررردي ، واسررتحل الشرريخ الحفيررد قيررام األكررراد فرري 

السررليمانية بحركررة احتعاجررات واسررعة ، ومظرراهرات  ررد المعاهرردة ، و ررد حكومررة نرروري 

يد ، ليعمز المسلحين من أتباعه داخل العراق ، واحترل منطقرة ]  ر ر برازار [، وبعرث السع

بمذكرة إل  المندو  السامي البريطاني يطالبه بإنشا  دولة كردية في منطقة كردستان تمتد 

 من زاخو وحت  خانقين. 

حة أنذرت الحكومة العراقية الشيخ الحفيد بوجو  محادرة العراق ، وسحال عناصرره المسرل

ممرا دفرز الحكومرة  ،. لكن الشيخ الحفيد تعاهل اإلنذار ومضر  فري توسريز منطقرة سريطرته 

إل  تعريرد حملرة عسركرية كبيررة  رمت رتلرين ، توجره الرترل األوع نحرو ]جوارتره [ فيمرا 

توجه الرتل الثاني نحو]بنعوين[ ، كما  اركت الطائرات في التصدي لحركة الشيخ الحفيرد 

ن معررارك داميررة اسررتمرت زهررا  سررتة ا رر ر تكبررد خالل ررا الطرفرران حيررث دارت بررين الطرررفي

خسررائر كبيرررة ، لكررن قرروات الحكومررة اسررتطاعت فرري الن ايررة فررر  سرريطرت ا علرر  منرراط  

كردستان ، وهر  الشيخ محمود الحفيد، لفترة من ال من ، عم ا رطر فري ن ايرة األمرر إلر  
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،عرم نقرل إلر  مدينرة  دينرة السرماوة، وترم نقلره إلر  م 1931أيرار  13تسليم نفسه للعريأل  فري 

الناصرية ، وأخيرراً ترم نقلره إلر   قصربة عانره ، عرم سرمحت لره الحكومرة باإلقامرة فري بحرداد 

 وقررت مصادرة كافة أمالكه في السليمانية .

*** 

 إضراب عام لمظاهرام تعم بغداا،لب ية مدن العراق: 
نون خراص للضررائال والرسروم ،لرم يكرن هنراك قرا1921عندما تأسست الدولة العراقية عرام 

التي تعب  من الشرعال لحسرا  البلرديات . وكانرت الحكومرة قرد اكتفرت بالبيران الرذي أصردره 

 القائد العام للقوات البريطانية ، الخاص بالرسوم التي ينبحي أن يدفع ا السكان للبلدية .

وقردمت ا إلر   فلما تسرلم نروري السرعيد مقاليرد الحكرم ، أقررت حكومتره رئحرة قانونيرة لرذلد ،

ح يران  22، وصادق علي ا الملد في 1931أيار  10معلس النوا  الذي أقرها بدوره في 

. 

سرربال ذلررد القررانون هياجرراً، وغضررباً  ررديداً لرردز الطبقررة الكادحررة مررن العمرراع والحرررفيين  

واسرتنكرته األحر ا  السياسررية ، والصرحف الوطنيررة فقرد حمررل القرانون أبنررا  الشرعال أعبررا  

 في وقت كانوا فيه باألساس يعانون من تدهور أو اع م المعيشية المتدهورة .جديدة ، 

كانت حالة الحليان تفعل فعل ا آنذاك لردز عمروم الشرعال  ، بسربال إقردام نروري السرعيد علر  

توقيز المعاهدة العراقية البريطانية ، تلد المعاهردة التري جرردت ارسرتقالع مرن كرل معنر  ، 

الح اإلمبريالية البريطانية لسرنين طويلرة وهكرذا جرا ت رئحرة ورهنت مقدرات العراق لمص

فري حملرة احتعاجيرة  ،قانون الرسروم والضررائال لتشرعل الفتيرل ، وتطلر  المرارد مرن قمقمره

عارمة  رد الحكومرة ، ودعرت القروز الوطنيرة إلر  اإل ررا  العرام احتعاجراً علر  سياسرة 

 الحكومة المعادية لمصالح الشعال . 

، و رمل اإل ررا  كافرة المرافر  العامرة 1931تمروز  5اد تمامراً ، يروم وهكذا أ ربت بحد

واألسواق ،والمحالت التعارية ، ووسائل النقل ، وأغلقت الصيدليات والمطراعم والفنرادق ، 

ودور السينما أبواب ا ووقعرت أزمرة غذائيرة خطيررة ، حيرث ر خبر ، ور لحروم،ور فاك رة ، 

 وا طر الناس إل  ارنتقاع مشياً عل  األقدام.ور خضروات ، وتوقفت حركة النقل ،

وأسرتمر الو ررز علرر  حالرره أسربوعان ،وكرران هررذا اإل رررا  األوع مرن نوعرره فرري بحررداد ،  

عم ما لبث أن أنتقل إل  مدن الحلة  ،واستمر بالتوسز وارمتداد ليشمل الكا مية ، واألعظمية

ف،والبصرررررة ، وسرررروق ، والرمررررادي، وبعقوبررررة، والكرررروت والناصرررررية، وكررررربال  والنع

 الشيوخ،وخانقين ، عم عم العراق بعد ذلد من أقصاه إل  أقصاه .

 كل اإل را  أعظم تحدي للحكومة ، ورسيما بعد أن وقعت مصادمات كبيررة برين قروات 

تمروز،  15الشرطة والمواطنين ، وخاصة في مدينة البصرة التي أمتد إلي ا اإل ررا  يروم 

ي م ، وسرارت المظراهرات المسرلحة المنرددة بالحكومرة ، حيث أ ر  السركان عرن بكررة أبر

 حيث طوقت مراك  الحكومة ، وا تبكت مز الشرطة ، وقذفت سيارة المتصرف بالحعارة

، وهر  المتصرف ، ونعا باععوبة من غضال جماهير الشعال ولعأ إل  أحد الدور لينعو 

 (11بحياته .)

حكومرة إلر  اسرتدعا  العريأل الرذي لم تستطز الشررطة معاب رة المتظراهرين ، وا رطرت ال

نرر ع إلرر  الشرروارا ، وبرردأ بررإطالق الرصرراص الررذي دوز بحرر ارة ، كمررا اسررتنعدت حكومررة 

نوري السعيد بالحكومة البريطانية ، التي قامت بدورها بإرساع قوات ا باإل افة إلر  سرفينة 

مررن حربيررة كانررت راسررية فرري البصرررة ، وا ررتبكت مررز المتظرراهرين ، حيررث وقررز عرردد كبيررر 

 القتل  والعرح  .
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واسررتطاعت الحكومرررة فررري ن ايررة األمرررر قمرررز احتعاجررات  الشرررعال ، وكسرررر اإل ررررا  ،  

 بمساعدة القوات البريطانية .

 

 رابعا: استقالع العراق

تشررين  4كانت وزارة الخارجية البريطانية قد أبلحت السكرتير العام لعصربة األمرم فري 

لتر ريح العررراق لعضرروية الترري تم ررد  1926اهردة بأن را ملت مررة ببنررود مع 1930الثراني عررام 

وبعررد أن تررم مناقشررة تقريررر بريطانيررا حرروع تطررور العررراق خررالع عرردد مررن معلررس األمررم، 

كرانون الثراني  28العلسات قررت لعنة اإلنتدابات الدائمرة تحررر العرراق مرن اإلنتردا  فري 

المتحررردة  تشرررين األوع مررن نفررس العررام دخررل العررراق عصرربة األمررم 3وفرري ، 1932عررام 

 واعترف به دولة مستقلة. 

 

 أهم ما قام به الملد فيصل

 م. 1925تأسيس العيأل العراقي الحديث، وإنشا  الكلية العسكرية عام  .1
تقرردم التعلرريم فرري ع ررده، فأرسررل البعثررات العلميررة إلرر  الخررارج، واسررتقدم المدرسررين  .2

 بحداد.والم ندسين والفنيين من مصر، وأنشأ عدة كليات كانت نواة لعامعة 

عمل عل  توسيز ال راعة عن طرير  مشرروعات الرري الحديثرة.وقيام الصرناعات   .3

 النسيعية اولية.

 استحالع آبار النف    .4

عقررد كررذلد معاهرردات صررداقة وحسررن جرروار مررز كررل مررن المملكررة العربيررة السررعودية  .5

 م. 1932م ومز إيران عام 1931واألردن وتركيا عام 
  ين جيرانه وحل مشكالت الحدود.وأن   الخالفات القديمة بينه وب .6

 :مساعدةمصادر 

، محمد حمدي الععفري، 1958-1914بريطانيا والعراق حقبة من الصراا  .1

 .2000دار الشؤون الثقافية العامة، بحداد، 
فصوع من تاريخ العراق، غيروترود لوعيان بيل، ترجمة جعفر الخياط، دار  .2

 .2004الرافدين، بيروت، 

الحديث، عبد الرزاق الحسني، دار الشؤون الثقافية العامة،  تاريخ العراق السياسي .3

 .1988بحداد، 

 تمرد او وريين

 :المو واأهداف 

ومحاولة الملد فيصل تحسين هذه  التعرف عل  أو اا العراق بعد اإلستقالع .1

 .األو اا

معرفة  روف ومالبسات الواقعة التي سميت بتمرد او وريين وكيفية معالعة  .2

 قية ل ا.الحكومة العرا

 معرفة  روف وفاة الملد فيصل وتنصيال الملد غازي خلفا له. .3
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 خلهوالذي كانت من أسبا  تدالتعرف عل  اسبا  اهتمام الملد بتطوير العيأل  .4

 في السياسة عل  المدز البعيد. )العيأل(

 

 ص المحا رة:ملخ

 ما بعد اإلستقالعأور: 

المعاهدات الع  كليا، ألن ق بعد منحه اإلستقيعتبر التحيير الذي حصل في العرا

وارتفاقيات التي عقدت بين العراق وبريطانيا  قيدت العراق في العديد من نشاطاته، 

المستشارين البريطانيين في ، ات لبريطانيا ورعاياها في العراقو منت اإلمتياز

 الوزارات والدوائر العراقية  لوا كما هم بعناوين م ومراك هم.

 

 

 

 

 ريينتمرد او و: عانيا

 اآلشوريون لالحتومة العراقية
  

 أللا : تأليف الوزارف التيالنية . 

  

ا :اآلشوريون يعح ون ال مرا عح  الحتومة    ثانيا

 ـ ن ذف عي اآلشورييي . 1 

 ـ بريطانيا تس خدم اآلشورييي يي قوام الحيفي . 2 

 ـ مجازر قوام الحيفي يي المو   لكركوك . 3 

  مرا عح  الحتومة .ـ ال يااف اآلشورية ت 4 

 ـ الحمحة العسترية ضد اآلشورييي ،ب يااف بتر  دقي . 5 

 ـ إس ا  الج سية عي المارشمعون لعائح ه لإبعااهم خارج  6 

 العراق .                

  

ا : لياف المحك ييص  األلل .   ثالثا

  

 أللا :تأليف الوزارف التيالنية : 

  

عل  اعر استقالة وزارة ناجي  وكت ،كلف الملد فيصل ، السيد ر يد عرالي الكيالنري ،فري 

 ، بتأليف الوزارة العديدة ، وجا ت الوزارة الكيالنية عل  الشكل التالي : 1933آذار  20

   ر يد عالي الكيالني   رئيساً للوزرا  . 1

   حكمت سليمان     وزيراً للداخلية . 2

 ا مي      وزيراً للمالية .   ياسين ال  3
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   محمد زكي      وزيراً للعدلية . 4

   نوري السعيد   وزيراً للخارجية . 5

   جالع بابان     وزيراً للدفاا . 6

   رستم حيدر   وزيراً لالقتصاد ، والمواصالت . 7

   عبد الم دي   وزيراً للمعارف .  8

ح   اإلخرا  ، واعنران مرن حر   الع رد ، وهكذا جا ت وزارة الكيالني بخمسة وزرا  من 

وواحد مرن كتلرة نراجي  روكت ، هرذا باإل رافة إلر  أن عالعرة مرن الروزرا  هرم مرن رؤسرا  

 الوزارات السابقين .

وتحاوع و ز من اج ل ا ،حت  طالال الروزرا  اإلخرائيون ،  لم تكد الوزارة العديدة تشكل ،

، برإدراج فقررة  1930ح يران  30معاهدة ، ول الذين عرفوا بمعار ت م لل يمنة البريطانية

فرري المن رراج ،ترردعو إلرر  تعررديل المعاهرردة ، بمررا يحقرر  آمرراع الشررعال العراقرري فرري الحريررة 

وقد تم ل رم مرا أرادوا،وأدرج بنرد فري المن راج نرص علر  العمرل علر   وارستقالع الحقيقي ،

 . 1930تعديل معاهدة 

ن اج حكومته وجرد نفسره فري مو رز لكن الملد فيصل حينما عر  عليه رئيس الوزرا  م

حرجرراً ، فررال هررو يريررد معار ررة الرروزارة ، ور يريررد معار ررة البريطررانيين . ولررذلد أراد 

 الوقوف عل  رأي المندو  السامي حوع األمر .

لكن المندو  السامي ما أن أطلز عل  من اج الوزارة حت  عارت عائرته لمطالال اإلخائيين  

 لمعاهدة .رافضاً أي محاولة لتعديل ا

وهكررذا أعرراد الملررد إلرر  الرروزارة من اج ررا ، طالبرراً إعررادة النظررر فيرره،فما كرران مررن الرروزرا  

اإلخررائيين أر أن هررددوا باسررتقالة الرروزارة ، حيررث يتمتعررون في ررا باألغلبيررة .وترردخل الملررد ، 

واجتمررز بأعضررا  الرروزارة ، ومررارس علرري م  ررحطاً لتعررديل المن رراج وقررد تررم ارتفرراق علرر  

 جديدة للمن اج جا  في ا :   صيحة 

] احترام الع ود الدولية ، والسعي لتحقي  األماني الوطنية [ !!!وبذلد تم إنقاذ الروزارة مرن 

 السقوط ، وأر   ذلد التعديل المندو  السامي البريطاني .

لكرن ذلررد لررم يكرن غيررر  ررحد علرر  الرذقون ، وقررد رد خصرروم الحكومرة علرر  هررذا التعررديل  

بررالتراجز ، و ررنوا علي ررا هعومرراً عنيفرراً فرري معلررس النرروا  وتبررادلوا مررز  مت مررين الحكومررة

 الوزرا  الكلمات العارحة . 

 1930تشررين الثراني  23كان اإلخائيين و الحر   الروطني قرد وقعروا اتفاقراً فيمرا بيرن م فري 

 للعمل معاً عل  تحقي  األهداف التالية :

 دة [ و]جائرة [ .  وجو  تعديل المعاهدة  ،التي اعتبراها ]فاس 1

   وجو  حل المعلس النيابي ألنه ر يمثل الشعال ، وأجرا  انتخابات جديدة . 2

   وجو  أن تعمل الوزارة عل  هذين األساسين .  3

  

لكررن ذلررد ارتفرراق أصرربح حبررراً علرر  ورق ،بمعرررد دخرروع اإلخررائيين الرروزارة ، ممررا دفررز 

دره مولررود مخلررص ،أحررد أقطررا  الحرر   الرروطني إلرر  م اجمررة حرر   اإلخررا  ،ببيرران أصرر

 .1933أيار  2الح  ، في 

حاولرررت الحكومرررة تحسرررين صرررورت ا أمرررام الشرررعال ،فأصررردرت قرررراراً بالسرررمال للصرررحف  

صرحيفة ومعلرة،  25والمعالت التي كانت حكومة نوري السعيد قد أغلقت ا ،والبرالغ عرددها 

 بالصدور مرة أخرز.
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العراقيررة ،وألحررت عرردداً مررن القرروانين كمررا سررمحت لألحرر ا  بفررتح فررروا ل ررا فرري األلويررة 

ارسررتثنائية الترري أصرردرها نرروري السررعيد علرر   رركل مراسرريم ،وكرران من ررا قررانون الدعايررة 

، وقررانون المطبوعررات النافررذ ، أصرردرت الحكومررة  1932لسررنة  69المضرررة بررالعراق رقررم 

ة ، وقرد ، يسرمح بترنفس الصرحافة العراقير1933ح يران  29قانوناً جديداً للمطبوعات ، في 

 استقبل الشعال العراقي وأح ابه السياسية تلد اإلجرا ات بارتيال كبير .   

ا : اآلشويون يعح ون ال   عح  الحتومة : ثورفثانيا

 ـ ن ذف عي اآلشورييي:  1

او وريون أقلية مسيحية تتكلم اللحة السريانية ، سكن قسم كبيرمن را منرذُ اقردم العصرور فري 

مرن  1918ر إل  العراق بعيد انت را  الحرر  العالميرة األولر  عرام العراق ،وقدم القسم اوخ

ألفراً  35جنو  تركيا ، وتحديداً من منطقة ]جباع حكاري [ حيث دخل العراق ما ي يد عل  

من م بعد تعر  م لمرذابح العنرود األترراك  بسربال مروقف م المؤيرد لبريطانيرا أبران الحرر  ، 

البريطررانيون فرري الترروطن فرري عرردد مررن المنرراط   وتعرراون م مع ررا ، وقررد سرراعدهم المحتلررون

الشررمالية مررن العررراق ،وخاصررة منطقررة ]العماديررة[ و] زاخررو [ و ]عقرررة [ و] حريررر[ و] 

بروالي بار[ إ افة إل  استيطان قسرم مرن م فري مردينتي ]بحرداد[ و ] الموصرل [ . وبرالنظر 

ة األولرر  فقررد توطرردت لمررواقف م المسرراندة للبريطررانيين  ررد األتررراك خررالع الحررر  العالميرر

 العالقة بين م وبين قوات ارحتالع البريطاني في العراق . 

*** 

ا مي اآلشورييي يي قوام الحيفي :  2  ـ بريطانيا تس خدم جان ا
كررّون جانررال  مررن او رروريين عالقررات حميمررة مررز المحتلررين البريطررانيين ، الررذين اسررتخدموا 

 عة ل م دعيت بقوات  ]الليفي [ .أعدادا كبيرة من م في تشكيل قوات مسلحة تاب

استخدمت بريطانيا تلد القوات في قمز عورة العشرين المناهضرة لالحرتالع البريطراني عرام 

   1919، كمررا اسررتخدمت تلررد القرروات فرري قمررز الحركررات الكرديررة مررا بررين األعرروام  1920

مررن ، وخاصررة حركررة الشرريخ محمررود الحفيررد فرري السررليمانية . ومررن هنررا نشررأت حالررة 1932

الكراهيررة والعرردا   ررد او رروريين الررذين ارتررب  اسررم م بررالمحتلين البريطررانيين ، مررن قبررل 

 العر  واألكراد عل  حد سوا  .

كرران او رروريون يطمحررون بإنشررا  ] الرروطن القررومي او رروري [ فرري المنطقررة الشررمالية مررن 

بريطانيا ،  العراق ، ومنطقة ]جباع حكاري [ في جنو  تركيا ، وكانت آمال م معقودة عل 

إر أن حلم م ذاك لم يَر النور بعد أن رتبت بريطانيا أمورها مز الحكرم الملكري الرذي أقامتره 

 في العراق ، ومز الحكومة الكمالية في تركيا .

وهكررذا أسرردلت بريطانيررا السررتار عررن هررذا المشررروا بعررد صرردور قرررار عصرربة األمررم ، فرري  

 جباع حكاري  من العم ورية التركية . ، والقا ي بإبقا  منطقة 1925كانون الثاني 

وعل  اعر ذلرد القررار أصردرت الحكومرة التركيرة قرراراً بمنرز أي آ روري مرن العرودة إلر  

تركيا ، وا طر او روريين النرازحون مرن تركيرا إلر  البقرا  فري العرراق  حيرث اسرتخدمت 

 بريطانيا قسماً من م في تأليف قوات الليفي .

اسررتمرار مشرراعر المررواطنين ، وتتعامررل مع ررم تعررامالً خشررنناً كانررت قرروات الليفرري تتحرردز ب

مستحلة كون ا ج   من سرلطة ارحرتالع ، وقرد أدز سرلوك ا ذاك إلر  وقروا أحرداث خطيررة  

 في لوائي الموصل وكركوك .

*** 

 ـ مجازر الحيفي  يي المو   لكركوك : 3
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هرذه القروات والسركان بسبال السلوك الخشن لقوات الليفي وقعت مشرادة برين عردد مرن أفرراد 

، وأدز ذلد إل  وقروا عردد مرن القتلر   1923آ   15الموصليين في ] سوق العتمة [  في 

والعرح  في صفوف األهالي ، بعد أن أطلر  العنرود الليفري النرار علري م ، وكرادت األمرور 

تفلررت مررن يررد الحكومررة بعررد أن ت يررأ األهررالي للثررأر مررن جنررود الليفرري ممررا دفررز الحكومررة إلرر  

رتصاع بالمندو  السامي البريطاني طالبة منه المساعدة في احتوا  األزمرة ، وترم ارتفراق ا

بررين الحكومررة والمنرردو  السررامي علرر  سررحال قرروات الليفرري مررن الموصررل إلرر  كركرروك ، 

وا طر الملد فيصل إل  السفر إل  الموصل لت دئة أهالي الموصل بنفسه خوفاً من تطرور 

باه. غير أن قوات الليفي لم يتوقفوا عن تصرفات م الرعنا  تلرد األو اا إل  ما ر يحمد عق

 . 1924أيار  4، بل قاموا بمع رة جديدة أخرز أ د وطأة ،في كركوك بتاريخ 

ففي ذلد اليوم تخاصم عدد من أفراد قوات الليفي مز أحد األهالي في أحد أسواق كركروك ، 

من م إر أن ذهبوا إلر  عكنرت م ، وجلبروا وأدز الخصام إل  جرل أحد أفراد الليفي ، فما كان 

مع م عدداً كبيراً من أفراد قوات الليفي ، مز كامل أسلحت م وصاروا يطلقون النار عل  كل 

من واج  م في الطري  . وعندما تصدز ل م اعنران مرن رجراع الشررطة لمرنع م مرن إطرالق 

اع ، فلمرا رأز األهرالي مردز النار ، أطل  أفراد قوات الليفي النار علي مرا وقتلوهمرا فري الحر

است تار قوات الليفي اندفعوا حاملين سرالح م للردفاا عرن أنفسر م فوقعرت مصرادمات عنيفرة 

  خص . 200بين الطرفين ، ووقز عدد كبير من القتل  والعرح  جاوز عددهم 

ولما علمت القبائل المحيطة بكركوك بما قام به جنود الليفي زحفت جموا كبيررة  بأسرلحت ا 

خذ الثأر من م . غير أن المندو  السامي سارا إل  إخراج قوات الليفي مرن كركروك قبرل أل

وصول م ، وتمكن من ترحيل م إل  ] جمعماع [ الواقعة بين السليمانية وكركروك ، وأصردر 

بياناً إل  األهالي يدعوهم إل  الت ام جانال ال ردو  واعرداً إيراهم برإجرا  محاكمرة للمعتردين ، 

 ألهالي المقتولين ، وتعويض المصابين .  ودفز تعويضات

إر أن المندو  السامي ،بدرً من أن ينفذ وعرده بمحاكمرة المعتردين ،أقراع متصررف اللروا  ، 

وعيّن رئيس البلدية بدرً عنه ، وقام بحملة اعتقارت واسرعة فري صرفوف األهرالي ، وأرسرل 

لولة دون قيام األهالي بأي أعماع فوجاً من العنود البريطانيين إل  كركوك بالطائرات ،للحي

 انتقامية .

ألف روبيرة [ لألهرالي المنكروبين فري تلرد  30أما إجرا ات الحكومة ، فلم تتعدَ تخصيص ] 

األحداث ، والطلال من المندو  السامي نقل قروات محليرة للشررطة تقروم مقرام قروات الليفري 

 ارة بقية األلوية .لحماية األمن والنظام في المدينة ، وجعل إدارة كركوك كإد

وتحت الضح  الشعبي الحا رال والمتواصرل ، والمطالرال بمحاكمرة المعررمين مرن   قروات 

 الليفي ، أ طر المندو  السامي إل  تشكيل محكمة ، برئاسة البريطاني   

] بريعادر[ وعضوية الحاكمين ] عمر نظمي [ و] عبد الكريم الكركوكلي [ باإل رافة إلر  

 (3مار  معون [ رئيس الطائفة او ورية. ) اب  بريطاني،و] ال

أجرت المحكمة محاكمات صورية لبعض المعرمين ، ولم تتخرذ أي إجررا ات فعالرة بحق رم 

 ، حت  أن الميعر ] أدمونس [ قاع عن تلد المحاكمات ما يلي :

}إن الحكومررة العراقيررة ، والرررأي العررام العراقرري  لرروا يعتقرردون برران السررلطات البريطانيررة  

 (4المعرمين { . ) تحمي

 ،  1922واستمر حاع قوات الليفي عل  و عه إل  أن عقدت بريطانيا معاهدتي 

، حيث  منت هيمنت ا المطلقة عل  العراق ، وربطتره بقيرود صرارمة تمكن را مرن  1926و

السيطرة علر  قدراتره السياسرية ، والعسركرية ، وارقتصرادية ، وكافرة المعرارت األخررز ، 

بريطانيا عل  تسريح معظم قوات الليفي ، واستخدمت ما تبق  من م كحراس وحينئٍذ أقدمت 
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لمعسكرات ا الخاصة بالقوة العوية ، في معسكر الر يد ، وقاعردتي الحبانيرة والشرعيبة وفري 

 ال نيدي .

أما الذين سرحوا من الخدمة ، فقد منحت الحكومة البريطانية كل فرد من م  بندقيرة وعتراد ، 

د ، وكانت بريطانيا ترمي بذلد إل  أهداف بعيدة ، حيرث مكنرت او روريين وكمية من النقو

من تعميز السالل لكي تستخدم م عند الضرورة ، في إعرارة القالقرل والمشراكل فري الربالد ، 

وجعل ررم ورقررة  ررح  علرر  الملررد فيصررل ولتمريررر مشرراريع ا اإلمبرياليررة ، وفر رر ا علرر  

 العراق .

مثلة   ]المار  معون [ ورفاقه عل  ارتباط وعي  مز االمحتلين كانت القيادة او ورية المت 

البريطرانيين الرذين اسرتحلوهم فري تنفيررذ مخططرات م فري العرراق حترر  وصرل ب رم األمرر إلرر  

ارحتعاج عل  إلحا  ارنتدا  البريطاني عل  العراق ، ومنحه استقالله ، وقبوله عضواً في 

 مم  يدعون فيه إل  بقا  ارنتدا  .عصبة األمم ، وتقدموا بطلال إل  عصبة األ

 1932تشرين الثراني عرام  14إر أن عصبة األمم لم تقتنز بالطلال ، وأصدرت قرارها في  

القا رري برررد مطالررال او رروريين ، وتأييررد حكومررة العررراق واسررتقالله ، وإن ررا  ارنترردا  

 البريطاني ، وقد جا  في قرار عصبة األمم هذا :

كرانون األوع  5للقرار الرذي قدمتره اللعنرة المكلفرة بقرراره المرؤرخ فري } إن المعلس ، وفقاً 

، بتحضررير قرررار حرروع الطائفررة او ررورية فرري العررراق ، وعلرر   ررو  تقريررر لعنررة  1932

، يوافررر  علررر  نظريرررة لعنرررة  1932تشررررين الثررراني  14ارنتررردابات الدائمرررة المرررؤرخ فررري 

وريين المتضمن حكًما  ذاتيا داخل العرراق ارنتدابات الدائمة ، بأنه ر يمكن قبوع طلال او 

، ويحي  علما بكل ارتيال بتصريح ممثل العراق عرن نيرة الحكومرة العراقيرة باختيرار خبيرر 

أجنبي من خارج العراق يساعدها لمدة محدودة إلسكان جميز العراقيين غير المسرتوطنين ، 

، في حرارت مناسربة ، ومن  من م او وريين، وفي  تنفيذ مشروا إسكان آ وري العراق 

وعل  قدر اإلمكان بوحدات متشاب ة ، عل  أن ر تمرس بضررر الحقروق الموجرودة لألهرالي 

الحاليين، وأنه من المؤكد أن الحكومة العراقية ستتخذ كل التدابير لتسر يل سركن او روريين 

ابير المذكورين ويلتمس من الحكومة العراقية أن تتفضل وتطلعه فري حينره علر  نتيعرة الترد

 المار ذكرها{ .

 :  إندلع الثورف اآلشورية  ـ 4 
رغررم أن الحكومررة العراقيررة قرردمت ل  رروريين األرا رري إلسرركان م ، وأعرردت اإلجرررا ات 

الالزمررة لمشررروا بنررا  المسرراكن ل ررم ، و رركلت لعنررة تضررم فرري عضررويت ا عرردد مررن كبررار 

م أن الحكومة العراقية الشخصيات او ورية تأخذ عل  عاتق ا تنفيذ مشروا اإلسكان، ورغ

قد أقرت جميز  روط عصبة األمم ، والتي كان مرن  رمن ا حقروق األقليرات فري العرراق ، 

وأعلنت الت ام ا التام ب ا ، إر أن القيادة او ورية المتمثلة بر عيم م الرديني ] مرار  رمعون 

ع العرراق ، [ والقوز الملتفة حوله ، والذين كانوا يطمحون بتكوين وطن قومي ل م في  رما

وطالبوا ببقا  ارنتدا  البريطراني علر  العرراق ، واحتعروا علر  قررار عصربة األمرم بإبقرا  

 5منطقررة جبرراع حكرراري  ررمن األرا رري التركيررة ، بموجررال معاهرردة أنقرررة المنعقرردة فرري 

 . 1926ح يران 

حاولت الحكومة العراقية ، رغم كل تلد المواقف ، أن تر ي ]المرار  رمعون [ واعترفرت 

ه بطريكاً للطائفة ، وخصصت له راتباً   رياً ، عم عينره الملرد فيصرل عضرواً فري معلرس ب

األعيرران ، كمررا عينررت الحكومررة  ررابطاً بريطانيرراً فرري قرروات الليفرري ،مشرررفاً علرر  مشررروا 

إسرركان او رروريين ، وخولترره صررالحية مراجعررة المنرردو  السررامي فيمررا يتعلرر  بالمشررروا ، 

فرري عمليررة إسرركان م ، واختيررار منرراط  سرركناهم ، ورغررم أن وأعطترره الصررالحيات المطلقررة 
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او رروريين كررانوا يتمتعررون بكامررل حريررات م الدينيررة والدنيويررة ، فقررد اسررتمر المررار  ررمعون 

ورفاقرره علرر  مررواقف م المناهضررة للحكومررة لدرجررة ان ررم كررانوا يتعاوزن ررا فرري كررل األمررور، 

روا اإلسركان ، كمرا حراولوا جرّر ويتصلون بالمندو  السامي مبا رة ، وحاولوا إحبراط مشر

 األكراد للثورة عل  الحكومة ، ودعوت م إلنشا  دولة كردية في منطقة كردستان .

أما بريطانيا فقد كانت تلعال دوراً م دوجاً ، فيما يخص قضرية او روريين ، ف ري مرن ج رة 

 كانت تحر  م عل  المطالبة بارسرتقالع الرذاتي ، ومرن ج رة أخررز كانرت تحرر  علري م

حكومة الكيالني، واألميرر غرازي، ولري الع رد ونائرال الملرد ، حيرث كران الملرد فيصرل فري 

 رحلة استشفا  في سويسرا .

واسررتمر المررار  ررمعون فرري مواقفرره المناهضررة للحكومررة ، ورفررض التعرراون مع ررا فرري تنفيررذ 

مرز مشروا اإلسكان ، بل أنه لعرأ إلر  ت ديرد أتباعره بطرردهم مرن الكنيسرة ، إذا مرا تعراونوا 

الحكومة ، عم ما لبث أن أخرذ يردعو للقيرام بالعصريان المسرلح  رد الحكومرة، وتحردز قانونراً 

كانت قد أصدرته الحكومة بضرورة تسعيل األسلحة التري بحروزة كافرة العشرائر كرل عرام ، 

رافضاً تسرعيل األسرلحة لردز أتباعره ، وطالرال بمنحره سرلطة زمنيرة وتشرريعية فيمرا يخرص 

 طائفته . 

مة تلد المطالال ، وحذرته من محبة القيرام برأي عمرل مرن  رانه المرس بوحردة رفضت الحكو

الرربالد واسررتقالل ا ، وأبلحترره أن موقف ررا منرره سرريكون قائمرراً علرر  هررذا األسرراس، وأن مسررتقبل 

او وريين يتوقف علي م بالدرجة األوع مت  أ  رروا إخالصر م  وور هرم للدولرة العراقيرة 

 كما أ ار قرار عصبة األمم . 

، استدعت وزارة الداخلية ]المار  معون [ إل  بحرداد ، للتباحرث معره  1933وفي ح يران 

، وهيأت وزارة الداخلية ، بالتعاون مز مستشار الوزارة المستر ]كورنواليس[ مذكرة بررقم 

، والتي أعربت في را الحكومرة عرن رغبت را فري ارعترراف  1933أيار  28،في  1104س/ 

وحيراً للطائفرة او رورية ووعدتره براحترام هرذه الصرفة ، طالبرة منره بالمار  رمعون رئيسراً ر

المساعدة عل  تنظيم قانون الطائفة ، بمرا يحر  ل را الر را ، إر أن المرذكرة أكردت علر  أن 

 الحكومة غير مستعدة لقبوع مطالبه المتعلقة بالسلطة ال منية والتشريعية. 

ار  معون التوقيز عل  تع د بعدم القيام بأي وفي ختام المقابلة ، طلال وزير الداخلية من الم

عمل من  أنه اإلخالع باألمن والنظام ، وعرقلة عمل الحكومة فيما يخص مشرروا إسركان 

الطائفة او ورية ، إر أن المار  معون رفض التوقيز عل  هذا التع د ، فما كان من وزيرر 

 ما لم يعِ  التع د المطلو  . الداخلية إر أن أمر بتوقيفه ، وإل امه اإلقامة في بحداد

قامت قيامة اإلنكلير  علر  اإلجررا  الرذي أقردمت عليره الحكومرة العراقيرة ، وبردأت صرحف م 

بم اجمت ررا بعنررف ، وأسرررا وكيررل السررفير البريطرراني فرري بحررداد لمقابلررة رئرريس الرروزرا  ، 

فرري وطلررال منرره السررمال للمررار  ررمعون بررالعودة إلرر  الموصررل ، لكررن الحكومررة أجلررت البررت 

الطلال إل  حين عقرد اجتمراا فري الربالط الملكري  رم نائرال الملرد األميرر غرازي ، ورئريس 

الرروزرا  ، ووكيررل السررفير البريطرراني ، لبحررث المو رروا ، وقررد أبرردز وكيررل السررفير رأي 

حكومته بأن توقيف المار  معون ومنعه من العودة إلر  الموصرل  سروف يرؤدي إلر  لعرو  

اً السرمال لره بمحرادرة بحرداد فروراً ، وقراع أيضراً إن بقرا  المرار او وريين إل  الثورة ، طالبر

 (5.) 1930 معون موقوفاً سيؤعر سلباً عل  معاهدة 

لكن رئيس الوزرا  أبردز عردم قناعتره بمرا عر ره وكيرل السرفير البريطراني ، وتبريراتره ، 

داترره ووقررف موقفرراً حازمرراً مررن القضررية ، ممررا ا ررطر وكيررل السررفير إلرر  التراجررز عررن ت دي

 المبطنة .
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أما وزير الداخلية فقد أعلن عن تقديم استقالته احتعاجاً عل  تدخل وكيل السفير فري القضرية 

، وتظامن معه رئيس الوزرا  م دداً باستقالة الحكومة إذا استقاع وزير الداخلية ، مما أجبر 

الروزارة ،  وكيل السفير عل  التراجز عن دعم المار  معون لكي ر يؤدي ذلد إلر  اسرتقالة

مما يعطي انطباعاً لدز الرأي العام العراقري والردولي  برأن بريطانيرا رزالرت تحكرم العرراق 

 من ورا  الستار .

بلغ أمر األزمة للملد فيصل ، الذي كان في لندن ، لمتابعة المفاو ات التي يعري را نروري 

س الرديوان يطلرال في را السعيد  حوع ارتفاقيتين العسكرية والمالية ، فبعرث برسرالة إلر  رئري

 من الحكومة التحلي بارعتداع م ما كلف األمر.

لكن الوزرا  ، ووزير الداخلية بالرذات ، أصرروا علر  مروقف م بعردم السرمال للمرار  رمعون 

بمحررادرة بحررداد قبررل أن يوقررز علرر  التع ررد ، وإر فسرروف يقرردم للمحاكمررة بت مررة إعررارة الفررتن 

 وار طرا  .

إصراراً من الحكومة علر  موقف را بعرث برسرالة أخررز ،طلرال في را ولما وجد الملد فيصل 

بعدم اتخاذ أي إجرا  لحين عودته بحعة عدم تعقيد الموقف ، وقد جرز كل ذلد بضح  من 

 (6الحكومة البريطانية عل  الملد فيصل . )

مسلح ، مرن أتبراا  200وفي الوقت الذي أصرت فيه الحكومة عل  موقف ا ، حمل أكثر من 

[ أحد رجارت المار  معون سالح م م ددين بالعصريان ، ممرا دفرز الملرد فيصرل إلر  ]ياقو

أن يبرق إل  رئيس الوزرا  يطلال منه إخال  سبيل المار  معون ،مشريراً إلر  أن الروزرا  

المرررافقين لرره ، وهررم كررل مررن نرروري السررعيد ، وياسررين ال ا ررمي ، ورسررتم حيرردر يشرراركونه 

 الرأي .

لد فيصل،سارا رئيس الوزرا  إل  عقد اجتماا لمعلس الوزرا  فري فلما وصلت برقية الم

، لتدارس البرقية والرد علي ا ، و جا  رد الوزارة في البرقيرة العوابيرة 1933ح يران  26

المرسلة إلر  الملرد إلر  أن التراجرز أمرام المرار  رمعون سروف يرؤدي إلر  إ رعاف موقرف 

مررة ، وإن الحكومررة ترررز أن الواجررال الحكومررة وهيبت ررا ، وربمررا يررؤدي إلرر  عواقررال وخي

يقتضي الوقوف بح م  د أي عصيان أو تعراوز علر  سرلطة الدولرة مرن أيرة ج رة كانرت ، 

ووعرردت الحكومررة الملررد برررأن ر تقرردم علرر  اسررتخدام السرررالل  ررد أتبرراا المررار  رررمعون 

المتعمعون في طري  دهوك   زاخو إذا  لم يقردموا هرم علر  أي عمرل مسرلح  رد الحكومرة 

  ا العسكرية . وقوات

لكررن ]يرراقو[ وهررو أحررد كبررار مسرراعدي المررار  ررمعون ، أصرررل فرري موقفرره ، وتعاهررل أوامررر 

 19الحكومة مستقوياً بأتباعه المسلحين ، مما دفز الحكومة لبيعاز إل  قوات ا العسكرية في 

بإجرا  مناورات عسكرية في منطقة ] برادي[   رماع دهروك كتحرذير إلر    1933ح يران 

 [ وأتباعه من محبة اإلقدام عل  أي خطوة يندمون علي ا .]ياقو 

فلمررا وجررد ]يرراقو[ إصرررار الحكومررة علرر  معاب ررة عصرريانه ، تراجررز عررن موقفرره ، واستسررلم 

ح يرران ، وترم إخرال  سربيله  بعرد أن ترم أخرذ تع رد منره بالحفرا   26للسلطات المحلية  فري 

 عل  األمن والنظام .

قه ] لوقا [ الحضور إل  بحداد لمقابلرة ]المرار  رمعون [، و طلبت الحكومة من] ياقو [ ورفي

تقديم النصح له بتوقيز التع د المطلو  ، وقد حضر ارعنران بالفعرل إلر  بحرداد وقرابال المرار 

 معون ، ولكن ما بدرً من تقديم النصح له ليوقز التع د استلما منه رسائل ، وسافرا ب ا إلر  

لفرنسرية ، طالبراً من را الردعم والمسراندة ، وكرذلد ارتصراع سروريا، ليقردماها إلر  السرلطات ا

بالمسلحين او وريين الذين كانوا قد هربوا إل  سوريا عبر ن ر الفررات ، واإلعرداد للثرورة 

 د الحكومة ، فري حرين اعتقردت الحكومرة أن ] يراقو[ يسرع  لعرودة ال راربين واستسرالم م 
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رنسررية علرر  سررالمة العائرردين ، واسررتعدت وتسررليم سررالح م ، بعررد أن اطمأنررت السررلطات الف

القوات العسكرية التي كانرت ترراب  علر  الحردود السرورية ، فري عردد مرن الربايرا رسرتقباع 

بإطالق نيران حامية  1933آ   5العائدين ، وتسلم أسلحت م ، لكن تلد القوات فوجئت يوم 

في العانرال السروري مرن  من جانال او وريين الذين عبروا الن ر ، والذين كانوا ما ي الون

الن رررر ، والرررذين قررردموا ل رررم اإلسرررناد النررراري ، وكررران هررردف م إحرررداث رأس جسرررر لعبرررور 

او وريين المسلحين الذين قدمت ل م السلطات الفرنسية األسرلحة والعتراد بسرخا  . وبالفعرل 

فررد ، مرن   300تمكنت قوات او روريين التري عبررت الن رر ، والتري  قردر عرددها حروالي 

جمة تلد الربايا ،واستطاعت إيقاا خسائر جسيمة في صفوف قوات العيأل ، في منطقة م ا

 ] ديربون [ ، واستولت عل  عدد من تلد الربايا التي كان العيأل العراقي يتحصن في ا .

*** 

 ـ  الحمحة العسترية ضد اآلشورييي ب يااف بتر  دقي : 5
العريأل ، قرررت علر  الفرور تع ير  حالما بلغ الحكومة أمرر ال عروم او روري علر  قروات 

حملة عسكرية كبيرة ، وأناطت قيادت ا بأمير اللوا  ] بكرر صردقي [ ، للقضرا  علر  الثرورة 

او ررورية ، وتقرردمت قرروات العرريأل نحررو معاقررل او رروريين ، وا ررتبكت مع ررم فرري معررارك 

ال عنيفررة  فرري منطقررة  ]سررميل [ الواقعررة بررين  ]دهرروك [ و  ]زاخررو [، وا ررتركت إلرر  جانرر

العيأل قوات مرن العشرائر، واسرتخدم بكرر صردقي قسروته الوحشرية المعروفرة  ردهم ، كمرا 

كان قد استخدم ا في قمز عورة العشائر فري الفررات األوسر  ، وأوقرز ب رم خسرائر جسريمة ، 

فرد من م ، وجرت تعاوزات كثيرة  د المرواطنين األبريرا  ،  300حيث قتل ما ي يد عل  

، ممرا يشركل جريمرة  رد اإلنسرانية ، وإسرا ة كبيررة لسرمعة  وأعماع ن رال وحررق للمسراكن

 (7الحكومة .)

استخدمت بريطانيا تلد األحداث إلعارة الرأي العام العالمي ، وعصبة األمرم  رد العرراق ، 

 والتسبال في إحداث أزمة خطيرة بين الملد فيصل والحكومة .

مرا دفرز الحكومرة البريطانيرة لكن نائال الملد ]األمير غازي [ وقف إل  جانال الحكومة ، م 

إل  توجيه إنذار تلو اإلنذار للملد فيصل ، الموجود في بريطانيا ، طالبة منره إيقراف زحرف 

 القوات العراقية نحو معاقل او وريين . 

إر أن الحكومررة كانررت عازمررة علرر  تنفيررذ خطط ررا م مررا كلررف األمررر، واسررتمرت قرروات 

لمتمرردين او روريين نحرو الحردود السرورية فيمرا فرّر الحكومة بالتقدم ، دافعة أمام ا قروات ا

قسرم آخرر مرن م نحرو ] جبرل بيخيرر [ فري قضرا  زاخرو ، وترابز العريأل زحفره لتصرفية بقايررا 

قوات م  التي التعأت إل  ]باكير سفلي [ و] سوارا توكا [ ومنطقرة  ]كلري قنطرارة [، وجبراع 

أل العراقررري أن يفشرررل حركرررة ] بروالررري زيرررر [ و ] كررراوا [ و ]خبرتررري[ ، واسرررتطاا العررري

آ   11او وريين ، بإقامة دولة ل رم فري  رماع العرراق ، وانت رت الحركرات العسركرية فري 

 ، وبلحت خسائر او وريين أكثر من ألف قتيل واستسلم من تبق  من قوات م . 1933

 ور بد لي أن أ ير إل  ما ذكره األستاذ عبرد الررزاق الحسرني فري كتابره ] تراريخ الروزارات

العراقية [ حوع دور البريطانيين في ذلد التحرك او وري ، والمساعدات التي قدموها ل م 

 ، حيث قاع :

} إن طائرات بريطانية  وهدت تحوم فوق قرز او وريين المتمردين ، أعنا  الحركرات ،  

وكانت تلقي المصورات الدقيقرة عرن مواقرز العريأل العراقري ، ليسرتفيدوا من را فيمرا يقتضري 

 فته ، هذا باإل افة إل  تقديم األسلحة والمعدات والخبرات العسكرية ل م { .معر

ولررم تكتررف بريطانيررا بكررل ذلررد ، بررل قرردمت إنررذاراً جديررداً للملررد ، بوجررو  وقررف الحكومررة 

تحركات ررا العسرركرية ، وحذرترره مررن أن سياسررة الحكومررة تعرراه هررذه األزمررة قررد تررؤدي إلرر  
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ودة إل  العراق فوراً ، وأخرذ زمرام األمرور بيرده ،قبرل عواقال وخيمة ، وطلبت من الملد الع

 (8فوات األوان )

أحرج اإلنذار العديد الملد فيصل ، مما جعله يسرارا إلر  اإلبرراق إلر  الحكومرة فري بحرداد 

بنص اإلنذار البريطاني، وقد سارا معلس الوزرا  عل  الفور إلر  عقرد جلسرة اسرتثنائية ، 

 ذار البريطاني للملد .، لمناقشة اإلن1933تموز  27في 

وبعد انت ا  المناقشرة طيرر معلرس الروزرا  برقيرة إلر  الملرد فنرد في را مرا ورد فري اإلنرذار  

البريطرراني ، وأعلنررت إصرررارها علرر  نرر ا السررالل مررن او رروريين العائرردين مررن سرروريا ، 

كومرة ورغم طلال الملد، في برقية عانية أرسل ا إلر  الحكومرة ، عردم القيرام برذلد ، لكرن الح

أصرت عل  موقف ا مرة أخرز ، مما أعار هذا الموقرف الحكومرة البريطانيرة التري سرارعت 

 إل  توجيه إنذار جديد للملد   ديد الل عة ، جا  فيه : 

} إن اسررتمرار الحركررات العسرركرية  ررد او رروريين ، وإصرررار الحكومررة علرر  موقف ررا ، 

ئاً لدز الرأي العام البريطراني وغيرره ، وعدم إصحائ ا ألوامر جاللتكم ، قد أحدث تأعيراً سي

ولذلد،إن لم تعودوا فوراً إل  العرراق ، وتقبضروا بنفسركم علر  زمرام األمرور فران الحكومرة 

 ( 9البريطانية ستضطر إل  إعادة النظر في عالقات ا الع دية مز العراق {.)

الج ، فري حيررة أوقز اإلنذار البريطاني للملد فيصل ، الذي كان قد غرادر إلر  سويسررا للعر

 ديدة ، وأسرا إل  اإلبراق مرة أخرز إل  الحكومة ، يرجوها العمل عل  تخفيرف األزمرة 

 ، والتراجز عن اإلجرا ات التي تتخذها  د حركة او وريين .

 غير أن الحكومة أبرقت إل  الملد قائلة :

قضية او وريين } أن الحكومة البريطانية ليس من حق ا توجيه اإلنذار إل  جاللتكم ، وإن 

هي قضية داخلية ، ليس من ح  بريطانيا التدخل في ا ، وأن الروزارة تررز مرن الضرروري 

تأديال المتمردين ، أما عن عودة جاللتكم فاألمر منوط برأيكم   إر أن ذلرد سروف لرن يحيرر 

 (10موقف الحكومة في أمر تأديال هذه الطحمة المتمردة{.)

، وفي نيته التخلص من وزارة ر ريد عرالي الكيالنري  1933آ   2عاد الملد إل  بحداد في 

، إر أنه وجد نفسه في موقف  عيف ، وأن جماهير الشعال تقف إل  جانرال األميرر غرازي 

 والحكومة.

جمز الملد معلس الروزرا  إلجررا  نقرال حروع األزمرة ، وتحروع ارجتمراا إلر  م راترات 

يررة ] نرروري السررعيد[، وات ررم نرروري بررين وزيررر الداخليررة ] حكمررت سررليمان [ ووزيررر الخارج

السعيد، وزيرر الداخليرة أنره كران ورا  األزمرة ، بسربال توقيرف المرار  رمعون ، واإلصررار 

علرر  أخررذ التع ررد منرره ، ورد وزيررر الداخليررة ] حكمررت سررليمان [ علرر  الفررور مكررذباً نرروري 

 السعيد قائالً :

ا  ، وصرحح فيره نائرال } إن مستشار الوزارة ] كورنوليس [ هرو الرذي و رز مسرودة الكتر

الملد ، وتول  هو   أي حكمرت سرليمان   توقيعره { . وكرادت األمرور تتطرور برين العرانبين 

 داخل ارجتماا ، مما ا طر الملد إل  إن ائه .

وربد أن أ ير هنا إل  وقوا أخطا  وتصرفات ، وجرائم مسريئة مرن قبرل العشرائر و قروات 

ما عرف بمذبحرة] سرميل [ التري ذهرال  رحيت ا العيأل  ما كان ل ا أن تحدث ، وخصوصاً 

فرداً من او وريين  األبريرا  مرن  النسرا  واألطفراع، ور رد أن ذلرد يعتبرر  300اكثر من 

جريمة بح  اإلنسانية ، وجرز ن ال العديد من الدور وإحراق ا ، مما قدم صورة سريئة عرن 

كومرة ، وكانرت أصرابز العراق ، وجعل األبواق ارستعمارية تسرتحل تلرد األحرداث  رد الح

ارت ام تشير إل  اللوا  ] بكر صدقي [ قائد الحملة ، والذي ُعررف بقسروته المفرطرة ، لريس 
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مز او وريين فحسال بل مز العشائر العربيرة فري العنرو  أيضراً، والتري قمرز تمردهرا  رد 

 الحكومة ببالغ القسوة .

*** 

 لإبعااهم خارج العراق :ـ إس ا  الج سية العراقية عي المار شمعون لعائح ه  6

بعد أن تم للحكومة قمز  الحركة او ورية بالقوة ، تحولت نحو قضية ]المار  معون [  فقد 

كانت الحكومة تفكر بادئ األمر بمحاكمته ، إر أن ا وجدت أن المحاكمة ست يد من خطورة 

ئلتره وإبعرادهم األزمة مز بريطانيا ، ولذلد استقر الرأي عل  إسقاط العنسية عنه ، وعن عا

 إل  خارج العراق .

، يقضرري بإسرقاط العنسررية  1933آ   15وبنرا  علرر  ذلرد أصرردرت الحكومرة مرسرروماً فري 

العراقية عن كل عراقي متعنس إذا حاوع اإلتيران برأي عمرل يعتبرر خطرر علر  أمرن الدولرة 

 وسالمت ا ، وخوع المرسوم وزير الداخلية تنفيذه .

 اط العنسية العراقية عن كل من:وبنا  عل  ذلد صدر قرار بإسق 

سررمة خراتون .   -4تيادور مار  معون   - 3داؤد مار  معون   - 2إ اي مار  معون  -1

وجرز تسفيرهم بطائرة بريطانيرة إلر  قبررص ، ومرن هنراك أخرذ المرار  رمعون يتنقرل برين 

ة األمرم العواصم األوربية ي اجم الحكومة ، ويندد بإجرا ات ا ، ويرسل المذكرات إل  عصب

، يطالب ا بإرساع لعنة دولية للتحقي  في األحداث التي جرت خالع الثورة ، كما سع  لدز 

] هتلررر [ زعرريم ألمانيررا  للترردخل لصررالح او رروريين . وسررارعت الحكومررة إلرر  إرسرراع وفررد 

 ررم كررل مررن ]ياسررين ال ا ررمي[ وزيررر الماليررة ، و]نرروري  1933أيلرروع  22رسررمي  فرري 

ية ،والمقدم ]محمود سرلمان[، باإل رافة إلر  مستشرار وزارة الداخليرة  السعيد[ وزير الخارج

]الميعررر ادمررونس [ مرفقرراً بالوعررائ  والمسررتندات الترري تشرريرإل  قيررام الحكومررة بمسرراعدة 

او رروريين ، والعمررل علرر  إسرركان م ، إر ان ررم تعرراهوا لكررل ذلررد ، وسررلكوا طريرر  الثررورة 

 والعصيان  د الحكومة.

فقد قامت بتشكيل لعنة دولية تأخرذ علر  عاتق را مسرألة إسركان او روريين أما عصبة األمم  

 النازحين في سوريا بعد أن سمحت ل م السلطات الفرنسية بالبقا  هناك  .

ا : لياف المحك ييص  األلل ،لتولي المحك غازي العرش :   ثالثا
لبرراً وصررل الملررد فيصررل إلرر  ] برررن [ عاصررمة سويسرررا ، ط 1933فرري األوع مررن أيلرروع 

[ المطل عل  ن رر bellevueلالستشفا  ، وكان اإلعيا  بادياً عليه ، حيث ن ع في فندق ]  

] اور [، وهناك بردأ الملرد رغرم و رعه الصرحي يسرتقبل مراسرلي الصرحف ، والعديرد مرن 

األصدقا  ، ويدلي بتصريحاته ، محاورً الرد عل  الدعايات المضللة الموجه  رده ، و رد 

 ، عل  أعر األحداث التي رافقت حركة او وريين . العراق وحكومته 

كان القل  وارنفعاع باديين عل  وجره ، وتمير ت تصرريحاته بشردة الل عرة ، وكران يضرر  

 بيده عل  الطاولة بقوة ، وهو يتحدث مز الصحفيين . 

 7أيام عل  تلد الحاع وهو ي داد تعباً ، وزدادت صحته ترديًا،  وفري  3قض  الملد فيصل 

لوع أُصيال الملد باوم حادة في بطنه ، وحضر طبيبه الخاص عل  ععل وتم حقنه بحقنة أي

 تحت العلد ، حيث أحس بنوا من الراحة .

غيررر أن صررحته ترردهورت ، عنررد منتصررف الليررل ، وقررد حضررر إلرر  غرفترره كررل مررن ]نرروري 

سره السعيد[ و]رستم حيدر[ و]تحسين قدري[ ،حيث وجدوه وهو في حالرة خطيررة يلفرظ أنفا

 األخيرة ، وكان آخر ما قاله : 

} أنا مرتال ، قمت بواجبي ، وخدمت األمة بكل قواي ، ليسر الشرعال بعردي ، بقروة واتحراد 

 (11{ عم       قة الموت .)
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 وعل  الفور ّطير نوري السعيد،ورستم حيدر ،برقية إل  الحكومة في بحداد جا  في ا : 

بوفاة سريدها وحبيب را جاللرة الملرد فيصرل وذلرد } فععت األمة العراقية عند منتصف الليل 

 نتيعة نوبة قلبية { .!!

خرج التقرير الطبي بان الوفاة ناجمة عن انسداد الشرايين ، وقد أعار هذا األمر ارسرتحرا  

في وقته ، حيث أن هرذا األمرر ر يحردث فري العرادة إر عنرد المتقردمين فري العمر،والملرد لرم 

 ً مرن العمرر، كمرا أن الملرد كران قرد  رعر براوم حرادة فري الربطن ،  يكن قد بلغ الخمسين عامرا

وعليه فقد عارت الشكوك حوع السبال الحقيقي للوفاة ، وكران هنراك  رد كبيرر فري أن يكرون 

سرربال الوفرراة هررو التسررمم ، وقيررل أن اإلنكليرر  هررم الررذين كررانوا ورا  العمليررة ، فقررد كررانوا قررد 

ترررة األخيرررة بسرربال أحررداث الترري رافقررت الحركررة أرسررلوا لرره اإلنررذار تلررو اإلنررذار ، فرري الف

 او ورية .

أيلوع ، حيث ترم تشريعه فري موكرال رسرمي ودفرن فري  14تم نقل جثمان الملد إل  بحداد في 

 المقبرة الملكية في األعظمية .

وبوفاة الملد فيصل اختفت فوراً مذكراته الخطيرة ، ولم يعد أحد يعرف عن ا  يئاً وقيرل أن 

 (12ختفا  تلد كان ] نوري السعيد[ .)ورا  عملية ار

وعل  أعر وفاة الملد فيصل تول  ولري الع رد األميرر غرازي العررل ، حيرث جررز تتويعره 

 ملكاً عل  العراق . 1933أيلوع  8رسمياً مسا  يوم 

 

 تطوير العيأل

، وساعد الملد غازي في 1939 -1935مقابل ذلد فقد اهتمت الحكومة بالعيأل ما بين 

لذلد و عز عل  تطوير كفا ات العسكريين، أل، وتابز انشطته المختلفة تطوير العي

بتنفيذ قانون الدفاا المدني الذي طب  نظام  1935ح يران  12صدرت اإلرادة الملكية في 

التعنيد اإلجباري، من أجل ت يئة قوة احتياطية للسيطرة عل  مناط  اإل طرابات في 

 . البالد

 

 سةتدخل العيأل في السيا

بعض القوز السياسية من أمثاع ياسين ال ا مي ور يد عالي الكيالني وحكمت  تألفت

سليمان مز بعض رؤسا  عشائر الفرات األوس  للقيام بحركة مسلحة  د حكومة علي 

م، مما أدز إل  إسقاط ما 1935م، و د وزارة جميل المدفعي عام 1934َجودت عام 

م قامت بعض 1936وفي أييد العيأل، مي بتأليف الوزارة بتوكلّف الملد ياسين ال ا 

العشائر بحركة أخرز  د حكومة ياسين ال ا مي، إر أن الحكومة أصدرت أوامرها إل  

قام العيأل بأوع انقال  عسكري في بحداد  وقد، العيأل للقضا  عل  الحركات العشائرية

 ل العيأل القوة ، وم1936بقيادة بكر صدقي لبطاحة بوزارة ياسين ال ا مي عام 

المحركة للسياسة العراقية من ورا  ستار، وصار هو الذي يقر تشكيل معظم الوزارات 

 م عن طري  ارنقالبات العسكرية.1941 - 1937وإسقاط ا خالع الفترة 

 

 

 :مصادر مساعدة

، محمد حمدي الععفري، 1958-1914بريطانيا والعراق حقبة من الصراا  .1

 .2000دار الشؤون الثقافية العامة، بحداد، 

 الصراا عل  السلطة في العراق الملكي، ن ار توفي  الحسو. .2
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، ستيفن همسلي لونحريد، ترجمة: 1950-1900العراق الحديث من سنة  .3

 سليم طه التكريتي.
 

 

  

 انقال  الفري  بكر صدقي

 :المو واأهداف 

التعرف عل  اسبا  وكيفية اإلنقال  الذي قاده الفري  بكر صدقي  د حكومة  .1

 ي.ياسين ال ا م

 التعرف عل  سياسة بكر صدقي الداخلية واألسبا  التي أدت ال  اغتياله. .2

التعرف عل   روف ومالبسات الحادعة التي تعر  ل ا الملد غازي والتي  .3

 أدت ال  وفاته.

 

 نص المحا رة:

 أور: انقال  الفري  بكر صدقي

قيام كانت سياسة ياسين ال ا مي قد ولدت تذمرا بين أوساط السياسيين، بسبال 

ال ا مي بحملة  د المعار ة وكانت  خصية الفري  بكر صدقي قد لمعت بين أوساط 

، وتمردات عشائر الفرات األوس  1933العيأل بعد القضا  عل  تمرد او وريين عام 

 -ون مدنيونتج عن ذلد تعا فبدأ ال عما  السياسيون يتقربون منه، 1936 -1935بين 

سافر رئيس أركان العيأل الفري  طه ال ا مي  وعندماعسكري  د حكومة ال ا مي. 

 قي  ياسين ال ا مي ال  انكلترا، أصبح بكر صدقي رئيسا ألركان العيأل بالوكالة بوصفه 

أقدم  اب  يليه، عم زحف بقوة عسكرية ال  بحداد إلجبار وزارة ياسين ال ا مي عل  

و بحداد ولكن دون جدوز، حاوع ياسين ال ا مي جاهدا دون  تقدم هذه القوات نح اإلستقالة.

لذلد قدم استقالته ال  الملد الذي قبل ا عم أصدر امرا ملكيا ع د بموجبه ال  حكمت سليمان 

وقد حصلت الحكومة العديدة عل  ر ا بريطانيا، لذلد عندما حاوع  بتشكيل الحكومة.

الحكومة  نوري السعيد الذي كان يقيم في القاهرة آنذاك تنظيم محاولة انقال   دها حذرته

وقررت الحكومة العديدة اجرا  انتخابات نيابية، فقامت بحل المعلس النيابي  البريطانية.

 باط  20وانت ت من ا في  1937كانون األوع  10الساب ، وبو رت باإلنتخابات في 

 عضوا. 108، وتشكل معلس نيابي يضم 1937

 

 عانيا: سياسة بكر صدقي الداخلية

م بين كل من 1937لعراق عل  اتفاق ميثاق سعد أباد عام   دت هذه الفترة توقيز ا

العراق وتركيا وأفحانستان وإيران، وكذلد توقيز معاهدة تقسيم    العر  بين إيران 

والعراق، وتوقيز معاهدة اإلخا  والتحالف بين العراق والسعودية وبين العراق واليمن عام 

  . م1936

الصعيد الداخلي اتسمت بالعنف  د غير أن بكر صدقي بدأ يمارس سياسة عل  

الساسة والشخصيات المعار ة له، فولدت تلد السياسة استيا ا  عبيا كبيرا وكذلد بين 

، 1937آ   11 باط العيأل، الذين أطاحوا به) قاموا باغتياله( بعد عشرة أ  ر فق  في 

وقز الموصل وقد توتر األمن الداخلي للعراق عل  إعر ذلد، حيث أعلن أمين العمري آمر م

 انفصاع منطقة لوا  الموصل عن حكومة بحداد. 1937آ   14في 
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 عانيا: مقتل الملد غازي

اذيز خبر وفاة الملد غازي عل  اعر اصطدام  1939في صبال الرابز من نيسان عام 

وقد أ ارت أصابز اإلت ام ال  السفارة البريطانية لمعموعة من  سيارته بعمود ك ربائي.

دعم وكان ي أن الملد غازي كان يع ر في اوونة األخيرة عدائه لبريطانيا. األسبا ، من ا

الفلسطينيين بالماع والسالل، وقام ببنا  عالقات سياسية واقتصادية مز المانيا وايطاليا 

والحصوع عل  األسلحة المتطورة من ا، ودعم ومساندة الضباط الذين يحملون ارفكار 

كيالني رئيسا للديوان الملكي وسكرتيرا  خصيا للملد، وهو تعيين ر يد عالي ال، والقومية

تبني دعوة و الذي يعلن عدائه لبريطانيا. وهذا يعني عدم حاجة الملد للمشورة البريطانية.

أصبحت اذاعته الخاصة التي كان يبث ا و  م الكويت للعراق، ومحاولته  م ا عسكريا.

 . وخاصة سوريا وفلسطين والكويت. وقدفي قصر ال هور منبرا لمناصرة القضايا العربية

 1939صرل السفير البريطاني موريس بيترسون عالنية عند محادرته بحداد في آذار عام 

 ) ان الملد غازي يعال ان يسيطر عليه أو يخلز(

 

 

 :مساعدةمصادر 

 محمد حمدي الععفري.، 1958-1914بريطانيا والعراق حقبة من الصراا  .1

 ف، محمود  بيال.بكر صدقي وانقالبه العاص .2
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 الحر  العالمية الثانيةالعراق خالع 

 :المو واأهداف 

ه الحر  العالمية الثانية عل  الحكومة العراقية تالتأعير الذي أحدعمعرفة  .1

 واإلستقرار السياسي في العراق بشكل عام.

لو ز معرفة اسبا  و روف انقال  العقدا  األربعة وتداعياته عل  ا .2

 السياسي.

 وآعارها عل  السياسة والشارا.ل  الحر  العراقية البريطانية التعرف ع .3

 

 ص المحا رة:ملخ

 أور: العراق والحر  العالمية الثانية

قامت حكومة نوري السعيد بعد اعالن الحر  العالمية الثانية، بقطز العالقات مز 

بحداد، كما  ألمانيا، وأصدرت أوامرها بطرد الرعايا األلمان أعضا  السفارة األلمانية من

وكان لموقف الحكومة رد فعل سيئ لدز األوساط  سلمت بعض م للسلطات البريطانية.

نتصارات ار، في حين كانت ألمانيا تحرز ةبريطانيال بسبال السياسةالشعبية في العراق، 

فانتظمت مختلف الفئات والقوز  وتمني العراقيين بوعود من أجل حرية العراق واستقالله.

معسكرين متضادين دخال في صراا مفتول للسيطرة عل  مقاليد األمور،  السياسية في

 يضم, .ب عامة نوري السعيد وكان المعسكر األوع يضم المعموعة الموالية لبريطانيا

 .المعسكر الثاني المعموعة القومية المناوئة لبريطانيا والحلفا  والمؤيدة لدوع المحور

م، 1940زارة نوري السعيد استقالت ا في  باط فقدمت  و .ب عامة ر يد عالي الكيالني

إر ان ا لم تستطز كسال الرأي العام ، 1940 باط  22وزارته الخامسة في  وعاد كي يشكل

وتم تكليف ر يد عالي الكيالني رئيًسا . 1940آذار  31والتيار القومي، فاستقالت في 

بريطانيا تع دًا باستقالع للوزرا . فطلال رئيس الوزرا  العراقي ر يد عالي الكيالني من 

فلسطين واستقالع سوريا نظير إعالن الحر  عل  ألمانيا وا تراك العراق في الحر . 

 فتأزمت العالقات بين الطرفين.

  

 عانيا: انقال  العقدا  األربعة

جرت اتصارت بين القوميين والحكومة األلمانية لمعرفة موقف ا فيما لو قامت عورة 

، فأصدرت ألمانيا بيانًا تبدي فيه تعاطف ا وتأييدها للقضايا العربية في  د بريطانيا وفرنسا

دفز اإلنعلي  والوصي عبد اإلله إل  إسقاط وزارة الكيالني وإقامة وزارة موالية  .المستقبل

وتشكلت وزارة جديدة برئاسة طه ال ا مي التي  .ل م، وبالفعل أُطيح بوزارة الكيالني

ر، العقدا  األربعة، الذين أُطل  علي م البريطانيون المربز قررت إقصا  الضباط األحرا

فرفض الضباط أوامر الوزارة وقاموا بانقال  عسكري أطال بالوزارة، و كلوا ، الذهبي

وفر الوصي عبد م برئاسة ر يد عالي الكيالني، 1941أبريل  2حكومة الدفاا الوطني في 

ان، وانتخال ال معلس النيابي الشريف  رف وصيًا عل  اإلله إل  البصرة ومن ا إل  عمل

العرل العراقي بدرً من األمير عبد اإلله، وكلف ر يد عالي الكيالني بتأليف الوزارة 

 .العديدة

 

 عراقية البريطانيةعالثا: الحر  ال

فطلبت السمال لقوات ا بالمرور من العالمية الثانية مز الحلفا ، دخلت بريطانيا الحر  

عاهدة، فوافقت الحكومة العراقية عل  ذلد، لكن بريطانيا، كررت الطلال العراق تطبيقًا للم
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توتر الموقف بين العانبين،  مرة أخرز قبل أن ترحل القوات السابقة تنفيذًا لبنود المعاهدة.

م، وأعلن 1941وأحاطت القوات العراقية بقاعدة الحبانية في بحداد في األوع من مايو 

انتصر العيأل ، انيا، وجرز تبادع اطالق النار بين الطرفينالعراق قطز العالقات مز بريط

ان إل   البريطاني بعد حر  دامت   ًرا كامالً، وعاد الوصي الساب  عبد اإلله من َعمل

مانيا، وتشكلت حكومة جديدة برئاسة جميل بحداد، وهر  الكيالني وأنصاره إل  أل

 .المدفعي

 

 

 

 

 

 :مساعدةمصادر 

 .، محمد حمدي الععفري1958-1914من الصراا  بريطانيا والعراق حقبة .1
 انتفا ة ر يد عالي الكيالني والحر  العراقية البريطانية. .2

 .1941والحر  مز بريطانيا سنة  دور العيأل العراقي في حكومة الدفاا الوطني .3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 العراق بعد الحر  العالمية الثانية

 :المو واأهداف 

عل  المستوز السياسي بعد  ت في العراقالتعرف عل  التطورات التي حدع .1

 .انت ا  الحر  العالمية الثانية

التعرف عل  اسبا  سعي بريطانيا من أجل توقيز معاهدة بورتسماوث مز  .2

 .الحكومة العراقية واسبا  فشل هذه المعاهدة

وتداعياته عل   1952التعرف عل  األسبا  التي ادت ال  قيام انتفا ة  .3

 .عامالشارا العراقي بشكل 

 

 ص المحا رة:ملخ

 حتومة نوري السعيد السااسةألل: 
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اقامة عالقات مز اإلتحاد  مة في العراق أعنا  هذه الحكومة من ا، حدعت تطورات م

أجازت و، 1945سي لعامعة الدوع العربية في المشاركة في المؤتمر التأسيو، السوفيتي

وقد تأعرت هذه العماعات ،   ور كتل وجماعات سياسية، والحكومة النقابات العمالية

وخوفا دعو ال  استقالع الشعو  المضط دة، باألفكار القادمة من اإلتحاد السوفيتي والتي ت

نحو تحسين األو اا اإلقتصادية  .من ال حف السوفيتي قررت بريطانيا تحيير سياست ا

 واإلجتماعية.

 

 ثانيا : معاهدف بورتسمالث

 رتسماوث والتي هي تعديل لمعاهدة عاموقعت حكومة صالح جبر عل  معاهدة بو

فاسندت الوزارة  .ذه المعاهدةبسبال المعار ة الشديدة ل استقالت ا  قدمتولكن  . 1930

فأصدرت قرارا بالحا  معاهدة بورتسماوث  .1948كانون الثاني  29ال  محمد الصدر في 

 26في  م احم الباجعياسندت الوزارة ال  و .1948ح يران  23وقدم استقالته في 

كانون الثاني  6  فلسطين في قدم استقالته بعد ه يمة العر  في حر، و1948ح يران 

وقد جا  ببرامج جديدة ، 1950أيلوع  15السعيد في اسندت الوزارة ال  نوري ف .1950

وقز اتفاقية مز  ركة النف  ، وكالقضا  عل  البطالة وتحسين األو اا اإلجتماعية

لكن ا استف ت ارح ا  المعار ة وطالبت بتأميم ، رادات الدولةالبريطانية مما ازدادت اي

  النف .

 

 1952ان فاضة ثالثا: 

طافت  1952وفي تشرين الثاني  اسند ت الوزارة ال  مصطف  العمري. 1952في 

توسعت وأدت ال  توتر هرات طالبية نادت بتحسين األو اا،  وارا بحداد مظا

 21ة استقالت ا في فقدمت الحكومنتفا ة،  كل ا األو اا األمنية وأعماع  حال واتخذت

 23فاسندت الوزارة ال  الفري  نور الدين محمود رئيس أركان العيأل في تشرين الثاني، 

فاعلن األحكام العرفية، ومنز التعواع في بحداد، وان   اإلنتفا ة  .1952تشرين الثاني 

 .1953كانون الثاني عام  29طلال منه الوصي اإلستقالة في  بعد ان دخل العيأل بحداد.

 فاسندت الوزارة ال  جميل المدفعي للمرة السادسة في نفس اليوم..

 

 

 :مساعدةمصادر 

 .محمد حمدي الععفري، 1958-1914بريطانيا والعراق حقبة من الصراا  .1

  .تاريخ الوزارات العراقية، عبد الرزاق الحسني .2
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 1958انقال  عام 

 :المو واأهداف 

اعياته ة وأهداف حلف بحداد والدوع التي انضمت اليه وتدالتعرف عل  ماهي .1

 .عل  اإلستقرار السياسي

تأعير بعض األحداث عل  مستوز العالم العربي عل  اإلستقرار معرفة  .2

 .السياسي في العراق كالعدوان الثالعي عل  مصر

عل  تحيير وتأعيره  1958األسبا  الرئيسية التي أدت ال  انقال  التعرف عل   .3

 .الحياة السياسية في العراق معرز

 

 المحا رة: ملخص

 يت ويج المحك ييص  الثانألل: 

لد غازي بن فيصل ملكا عل  العراق، توج فيصل الثاني ابن الم 1953مايس  2في 

بشؤون البالد  لم يكن لديه إطالا واسز تطز تحيير األو اا السياسية ألنهلم يسلكنه 

لذلد  قيم عالقات واسعة مز السياسيين أو العسكريين.لم يستطز أن يوأو اع ا الداخلية، و

 سلم مسؤولية إدارة الدولة ال  خاله األمير عبد اإلله )ولي الع د(. 

وكلف الملد المدفعي مرة ، 1953مايس  5قدم المدفعي استقالة وزارته السادسة في 

 .1953مايس  7أخرز بتشكيل الوزارة في 

 

 : حلف بحدادعانيا

اتف  نوري السعيد مز نظيره التركي عدنان مندريس عل   1955ثاني كانون ال 6في  

معاهدة دفاا مشترك بين البلدين، عل  ان تكون مفتوحة لبقية الدوع ، وان تكون نواة 

اق وقز العانبان عل  اإلتف 1955 باط  24وفي يل منظمة الدفاا عن الشرق األوس ، لتشك

انظمت بريطانيا ال  الميثاق  1955ان نيس 5في وحصلت عل  موافقة معلس النوا ، و

انظمت امريكا عدها انظمت كل من باكستان وايران، عم وبد(، )ميثاق بحداد( )حلف بحدا

ولكن  1930وبموجال هذا اإلتفاق ان يت معاهدة ، ال  بعض اللعان المنبثقة عن الميثاق

 بشروط.

لشرق األوس  كان هدف بريطانيا وامريكا من الحلف هو تكوين جدار عازع بين ا

 نت الحكومة المصرية حملة دعائية  د الحكومة العراقية مت مة  واإلتحاد السوفيتي.

كان لذلد تأعير سلبي عل  الشارا و اياها بتحطيم الوحدة العربية وخيانة المصلحة العربية.

 العراقي.

 

 

 : العدوان الثالعي عل  مصرعالثا

دخلت بريطانيا وفرنسا  ل  مصر.تشرين األوع بدأ ال عوم اإلسرائيلي ع 29في 

اصدر نوري  قامت تظاهرات كبيرة في الشارا العراقي. ال عوم ال  جانال اسرائيل.

انسحا  القوات المعادية جعلت من عبد الناصر بطال  السعيد بيانا رسميا يندد العدوان.

  واحرج الحلف. قوميا واحرجت الحكومة العراقية.

 1958رابعا: انقال  عام 

كلف الملد ، 1957تقديم اإلستقالة في ح يران  مة السويس قرر نوري السعيدعد أزب

ر اقدامه اإلنحياز ال  علي جودت بتاليف حكومة جديدة، ولكنه اجبر عل  اإلستقالة اع
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تم تأسيس العم ورية وعندما  فحل مكانه عبد الوها  مرجان ) يعي(.جانال مصر، 

حاوع نوري السعيد تاسيس ن سوريا ومصر(، )الوحدة بي 1958اط العربية المتحدة في  ب

في  ل هذه  حلف مز األردن )الوحدة مز األردن()اإلتحاد العربي بين األردن والعراق(

وكانت الوزارة  الظروف كان ر بد لمرجان باإلستقالة، فتول  نوري رئاسة الوزرا .

 تحاد العربي.م استقاع نوري ليصبح رئيس وزرا  اإلع ،من الكورد 2الوحيدة التي  مت 

 حل محله احمد مختار بابان )كوردي(ف

تم التنسي  بين م قد انتظمت في جب ة اإلتحاد الوطني، ف األح ا  السياسية كانت

 14وفي  والضباط األحرار إلسقاط النظام وكانو قد  كلوا منظمت م في أوائل الخمسينات.

ماكن الحيوية ودار هاجمت قوات العيأل العراقي بحداد وسيطرت عل  ار 1958تموز 

 م قتل العائلة المالكة .عن قيام الثورة. وقيام العم ورية. وتاإلذاعة واعلنت 

                                                   

 1958تموز  14انقالب 
/تموز نتاج  خصين عل  وجه الخصوص، 14كان ارنقال  األخير حدث في 

ارف( مز معموعة من اتباع م ممن يشحلون مواقز )عبدالكريم قاسم، و عبدالسالم ع

 استرتيعية.

 . 1956لقد تطورت عالقات العمل الوعيقة بين الرجليين في عمان 

في البداية فاعتقد بعض حلفائ م المدنيين بأن هذا التحيير سوف يفتح المعاع أمام 

معتمعا  عورة نوعية عل  النظام ارمتيازات و ارستئثار بموارد الدولة الذي مي 

عراقيا ساده انعدام المساواة، ما سيسمح بإعادة تأسيس الحياة السياسية عل  أسس 

 أكثر ليبرالية و ديموفراطية.

غير أن "س ولة انتقاع السلطة" أوحي بأفكار مختلفة للضباط الظافرين في 

ارنقال . إذ سرعان ما اكتشف عبدالكريم قاسم و حلفاؤه و العسكريون النفوذ ال ائل 

الذي أ فته علي م المحسوبيات. فسقطوا  حية إغرا ات مناصب م تماما كما حدث 

لنوري سعيد و الضباط الشريفيين الذين وجدوا انفس م منذ جيل مض ، في مراك  

 قيادة دولة العراق العديدة.

 أهم اسباب الثورة:
 اوال: االوضاع الداخلية.

الثاني سن الر د القانون  سياسة مكافحة الحركة الوطنية: بلغ الملد فيصل.1

، و قد  كد المعار ون بقدرة الملد عل  القيام بارصالحات التي 1953في مايس 

يطالب ا الشعال. اذ بق  محاطا بخاله عبدارله و لي الع د و السياسيين القدما  الذين 

 كانت ل م اليد الطول  في سو  ارو اا العراق.

ده في المواج ة الحركة الوطنية و ا ترط نوري سعيد اطالق ي 1954في عام 

تط ير ج از الدولة من العناصر التي وصفت ا بأن ا "هدامة و عاج ة". و قد واف  

الملد عل  تلد الشروط. قرر حكومة نوري السعيد بإصدار المراسيم اررهابية، مثل 

 مرسوم قانون العقوبات و مرسوم ح  الوزراة الداخلية في اسقاط العنسية العراقية،

و المرسوم الثالث مرسوم النقابات، و المرسوم العمعيات الذي قرر فيه غل  جميز 

ارح ا  السياسية العلنية. بعد ذلد اتع ت وزارة نوري السعيد ال  الصحافة 
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سبز عشرة جريدة و معلة سياسية و  17تعطيل  1954الوطنية. قرر معلس الوزرا  

ر اعة الفو   و بث رول التفرقة أدبية في سنة واحدة بحعة أن ا كانت مصدرا 

  بين ابنا  الشعال.
 .تدهور االوضاع االقتصادية:2

تدهورت ارو اا المعيشية للفئات الشعبية بصورة وا حة، و   دت وزارة 

السعيد بسلسلة من ار رابات، ترجز في اسباب ا ال  تردي ارحواع ارقتصادية و 

قليلة من ارقطاعيين و الراسماليين.  توجيه السياسة ارقتصادية لخدمة مصالح فئة

فا ر  سواق السيارات في نعف، و عماع النف  في كركوك و عماع الععالت في 

بحداد و عماع الطابوق و عماع  ركة الكبريت المتحدة و ا را  محالت التعارية 

 .1956و اصحا  السيارات الكبيرة، في عام 

 . احزاب الجبهة الوطنية المتحدة:3
ركت القوز الوطنية و القومية ان استمرار سياسة نوري السعيد عندما اد

يتطلال من ا التعاون، عقدت اجتماعات متعددة اسفرت عن ارتفاق عل  تأليف جب ة 

الوطنية موحدة، لمواج ة الحكومة نوري السعيد و العمل لخروج عراق من حلف 

 بحداد و الحا  ادارة العرفية...الخ.

 ة و الخارجيةثانيا: االوضاع العربيي
القضية الفلسطينية: في بحداد خرجت مظاهرات جماهيرية تندد بمواقف .1

 الدوع الكبرز و تطالال الحكومة بالقيام بواجب ا القومي رنقاذ فلسطين.

: تطورت ارحداث في المصر ال  الحا  النظام 1952.الثورة المصرية 2

في العراق تراقال تلد  الملكي و اعالن العم ورية. لقد أخذت الحركة الوطنية

 التطورات و أخذت الصحافة العراقية تناقش ا.

 ععت الثورة المصرية الحركة الوطنية فحي العراق عل  التقدم بمطاليب ا 

ارصالحية ال  الوصي عبدارله الذي سارا ال  عقد مؤتمر في البالط دعا اليه 

 رؤسا  ارح ا  لمناقشة المطالال ارصالحية.

ثورة المصرية، الضباط العراقيين ال  الحماس للقيام بعمل و دفز نعال ال

 مماعل فكان   ور تنظيم الضباط ارحرار.

 1956.العدوان الثالعي عل  مصر و انتفا ة 3

. سياسة ارحالف و التكتالت الدولية: وقفت الحركة الوطنية بكل قوت ا  د 4

و جال   1930معاهدة استمرار ال يمنة البريطانية عل  العراق و طالبت بالحا  

 العيول ارجنبية.

قدمت بريطانيا وعيقة انضمام ال  ميثاق  1955نيسان  5حلف بحداد: في .5

التعاون المتبادع المعقود بين العراق وتركيا، وبذلد اصبحت عضوا منذ ذلد التاريخ 

واصبح يسم  )ميثاق بحداد( اتخذ بعد ذلد مسم  )حلف بحداد(، واتخذ الحلف من 

 مقرا للقيادة العامة له. وبعد ذلد انظمت كل من باكستان وايران ال  الحلف. بحداد 
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، كما سلمت قاعتا الشعيبة 1930وبموجال هذا اإلتفاق ان يت معاهدة  

والحبانية للعراق، ولكن ا ترطت بريطانيا عل  العراق: بقا  القوة العوية البريطانية 

قدم يان  اقية للدفاا عن بالدها. وفي القاعدتين بحعة تدريال وتع ي  القوات العر

 ل ا. العراق التس يالت الالزمة

كان العراق يسع  بكل طاقاته في سبيل انضمام امريكا للحلف، من اجل 

ارستفادة من امكانيات ا العسكرية والمالية ومن موقع ا الدولي المرموق، لكن ا 

عراق وايران وباكستان رفضت بالبداية ارنضمام، ار ان ا تحت الحال بريطانيا وال

وافقت عل  ارنضمام ال  بعض اللعان المنبثقة عن الحلف. عم جرت محاورت لععل 

 الدوع العربية ارنضمام لكن ا فشلت. 

وقد كان ال دف البريطاني وارمريكي من هذا الحلف هو تعميز الدوع الواقعة 

زر بين ا وبين جنو  ارتحاد السوفيتي في حلف دفاعي يصبح بالتالي جدارا عا

ارتحاد السوفيتي. وايضا من اجل وقف الن و  القومي الذي رافقه تيارات سياسية 

تدعوا ال  التخلص من ال يمنة ارجنبية، لذك اصبحت هذه التيارات مصدر ت ديد 

آخر للمصالح الحربية في المنطقة، وقد وصلت بعض هذه التيارات ال  السلطة 

و  ور جماع عبد الناصر كقائد وبطل قومي  1952كثورة يوليو في مصر عام 

 تتعاطف معه العماهير العربية.

 1958تموز  14اعالن الثورة في 
ارح ا  السياسية العربية في العراق وبعد انتصار عبد الناصر في حر  

السويس فقد باتت تخط  رسقاط النظام، وكانت اول  الخطوات ب ذا ارتعاه هو قيام 

وجمعت ح   البعث العربي وح    1957ني في  باط جب ة ارتحاد الوط

 ارستقالع والح   الشيوعي والح   الوطني الديمقراطي.

وتم التنسي  بين م وبين حركة الضباط ارحرار الذين  كلوا منظمت م منذ 

دخلت  1958تموز  14اوائل الخمسينات للعمل عل  اسقاط النظام الحاكم. وفي 

عاصمة بحداد واحتلت جميز المباني ارستراتيعية في قطعات من العيأل العراقي ال

بحداد بما في ا محطة ارذاعة التي اعلن من ا عارف وردة العم ورية العراقية، وبعد 

قليل من القصف استسلم الحرس الملكي المتمرك  في القصر وخرج الملد فيصل 

ية وفي غضون الثاني وولي الع د عبد ارله فضال عن عدد من افراد ارسرة الملك

دقائ  قتلوا جميعا، وتم ايضا تطوي  من ع نوري السعيد وبالرغم من تمكنه من 

 ال ر  ار انه اعتقل في اليوم التالي وقتل. 

 -قامت الثورة في البداية قيامها بتحقيق بضعة امور ابرزها:
في المعاع السياسي: الحا  الظام الملكي و اعالن العم ورية، اصدار .1

 ت للعم ورية.دستور مؤق

.في المعاع ارقتصادي: صدور قانون ارصالل ال راعي و انسحا  2

العراق من المنطقة ارسترلينية و محاولة تعري  الشركات النفطية ارجنبية بانشا  

 ادارة وطنية لمصلحة المصافي الحكومية.
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 .في معاع العربي و الدولي: تع ي  العالقات بالحم ورية العربية المتحدة و3

ارنسحا  من ارتحاد العربي و اعالن مساندة قضايا النضاع العربي و ارنفتال عل  

 دوع المعسكر ار تراكي.
 

 :مساعدةمصادر 

 .، محمد حمدي الععفري1958-1914بريطانيا والعراق حقبة من الصراا  .1
 تموز، خليل ابراهيم حسين. 14موسوعة  .2

 ين.المفصل في تاريخ العراق المعاصر، معموعة باحث .3

في ملفات الحكومة البريطانية، مؤيد ابراهيم  1958تموز  14وعائ  عورة  .4

 الونداوي.
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 الكورد في الع د الملكي

 :المو واأهداف 

التعرف عل  السياسة التي كانت تمارس ا السلطات البريطانية تعاه الكورد في  .1

 .البريطاني العراق، وأو اا الكورد في  ل اإلحتالع

الكوردي الشيخ محمود الحفيد وصراعه مز العيأل  مالتعرف عل  ال عي .2

 .في سبيل تحقي  مطالال الكوردالبريطاني 

قضية الموصل واسبا   مه للعراق وحرمان الكورد من التعرف عل   .3

 حقوق م القومية.

في سبيل التعرف عل  ال عيم المال مصطف  وصراعه مز الحكومات العراقية  .4

تأسيس الح    وتداعيات نيل الحقوق المشروعة للكورد، و روف

 .الديمقراطي الكوردي

 

 ص المحا رة:ملخ

 الشيخ محموا الحفيدألل: 

إعتمدت سياسة بريطانيا في كوردستان العراق عل  اإلحتالع غير المبا ر، واإلدارة 

عندما تكّون أوع و فأقامت إدارات محلية كوردية تحت إ راف الضباط اإلنعلي . .المحلية

وكان  احتفظ اإلنعلي  باإل راف عل  المنطقة الكوردية. 1920معلس وزرا  عراقي 

تشرين الثاني عام  15البريطانيون قد عينوا الشيخ محمود الحفيد حاكما عل  السليمانية في 

إر أنه عار  دهم واعلن اإلستقالع، فنفاه البريطانيون إل   ومنحوه حكما ذاتيا. 1918

 .ال ند

التدخل بقواته المسلّحة في كوردستان العراق، م ب1922قام كماع أتاتورك" عام 

وهذا ما جعلت سلطات ارنتدا  البريطاني بعد أن فشلت في  والمطالبة بورية الموصل.

ايلوع  12إل  بحداد في  السيطرة عل  األو اا، إل  العفو عن الشيخ محمود، واستدعي

الكورد بتاسيس  صدر اعالن بريطاني عراقي يعد 1922في كانون األوع . و1922عام 

وسرعان ما سا ت العالقة من جديد بين  حكومة كوردية ان تمكن الكورد من اإلتفاق.

 الطرفين، حيث  عرت بريطانيا أن الشيخ محمود يعمل من اجل كوردستان المستقلة.

 .1923واعادوا احتالع السليمانية من خالع استعماع القوة العوية في آذار 

ة في تموز  واستمر القتاع بين الطرفين ار ان احتل البريطانيون ار ان الحفيد دخل ا عاني

ولعأ الحفيد ال  الحدود اريرانية وقاد هناك حر  . 1924لسليمانية مرة اخرز في تموز ا

 .عصابات ان كت البرطانيين

 

 ثانيا: للية المو  

 م اعتبار ورية الموصل ج  ا من1925/ كانون األوع/16قررت عصبة األمم في 

قامت تركيا بالمطالبة، واستندت في ذلد إل  هدنة "مودرس" باعتبار أن احتالع  .العراق

قدم معموعة من النوا   1929في و .بريطانيا لورية الموصل مناقض لنصوص ال دنة

ولكن  الكورد عريضة طالبوا في ا ب يادة اإلنفاق في مناط  الكورد وتشكيل ورية كوردية

 دون جدوز

 

  مصطف  ال رزانيثالثا: المال
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قمعت عورة الشيخ محمود التي تعددت مطاِلبة بالحكم الذاتي، وأدّز ذلد إل  استسالمه 

وفي نفس العام استأنفت عورة أخرز بقيادة )أحمد .  م1931للقوات البريطانية في 

 1943أعلم المال مصطف  عام . البرزاني( انت ت باعتقاله من قبل السلطات التركية

وجرت سلسلة من . راقية ع مه عن القيام بثورة ما لم تستعال لمطالال الكوردالحكومة الع

المفاو ات مز الحكومة العراقية تم عل  إعرها التوصل إل  اتفاقية مز حكومة )نوري 

وعندما جا ت حكومة )حمدي الباجعي( أعلنت عدم الت ام ا ب ذه اإلتفاقية، . السعيد(

فأ طر للتراجز ال  اررا ي اريرانية  .ن الطرفينوهكذا استأنفت العمليات العسكرية بي

 م.10/11/1945في 

 

 

 :مساعدةمصادر 

، الشلليخ محمللوا الحفيللد ال رزنجللي لال فللو  عبررد الرررحمن ادريررس البيرراتي د .1

، 2، السليمانية، مؤسسرة زيرن، ط1925ال ريطاني يي كوراس ان العراق ح   عام 

2007 

يلللي تلللاريخ التلللورا لالعلللراق اراسلللام لم احلللث عبررردالفتال علررري البوتررراني،  .2

 2007، دهوك، دار سبيري ، المعا ر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الشيعة في الع د الملكي

 أهداف المو وا:

 عل  السياسة التي كانت تمارس ا اإلدارة البريطانية تعاه الشيعة. التعرف .1

تأعير المرجعية الدينية في تحديد و ز الشيعة وتأعيرها عل  جميز جوانال معرفة  .2

 الشيعي. المعتمز

 التعرف عل  سعي الشيعة في سبيل نيل حقوق م السياسية. .3

 ملخص المحا رة:

 الدولة في الشيعة و ز تحديد في بارز دور البريطاني اإلحتالع لسياسة كان

 موقف عل  الشيعة يتف  فلم اإلحتالع، هذا من أنفس م الشيعة موقف جانال إل  العديدة

 أ  ر حيث ،1919 عام وحت  اإلحتالع حكومة يلتشك منذ وذلد البريطانيين تعاه واحد
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 بعدن ولك ،1919 عام توفي حت  البريطانيين من الر ا موقف الي دي كا م التقليد مرجز

 البريطانية اإلدارة مز التعاون  د فتوز أصدر 1919 عام المرجعية الشيرازي تولي

 أعر الفتوز ل ذه نتكا وقد العراق، في إسالمي غير حكم في يرغال كان من كل في ا وكفر

 يرئسه اسالمي عربي حكم قيام إل  الشيعي العام الرأي فتوجه المسلمين، نفوس في عمي 

 .حسين الشريف أبنا  أحد

إل  التععيل بإعالن قيام الدولة العراقية وحرمان الشيعة من  1920أدز اندرا عورة 

بريطانية في العراق تقوم التمثيل المناسال في مؤسسات هذه الدولة، فقد كانت السياسة ال

عل  إقصا  جميز الشيعة عن المناصال الرفيعة، وقد وصف م بعض المو فين البريطانيين 

 ال الناس مراسا وعنادا في البالد.بان م من أصع

كانت حصيلة الثورة بعيدة عن خدمة األهداف التي سع  الي ا الشيعة، حيث فشلت  

ون العراق، وكان باإلمكان تحقي  ذلد، فقد خطط م لطرد البريطانيين والسيطرة عل   ؤ

بلحت قوة اإلسالم الشيعي ذروت ا، وكان بمقدور المؤسسة الدينية الشيعية أن ت احم أي 

حكومة عراقية عل  النفوذ بين السكان المحليين وتعبئت م، ولكن بعد وفاة األصف اني في 

اإلتفاق عل  معت د آخر تراجعت قوة المؤسسة الشيعية، نظرا لعدم  1920كانون األوع 

 يتول  المرجعية، واندلز صراا عل  القيادة الدينية الشيعية.

إل    ق انشال صراا حاد داخل المؤسسة الدينية الشيعية،  1925في كانون األوع 

معسكرين: المعسكر الفارسي بقيادة األصف اني والنائيني والمعسكر العربي بقيادة أحمد 

يكن مثل هذا اإلنقسام في صالح و ع م في الدولة الحديثة،  كا ف الحطا ، وبالتأكيد لم

وربما يساند الرأي القائل بأنه عل  الرغم من أن المؤسسة الدينية الشيعية نعحت إل  حد 

بعيد في خل  معتمز فعاع ونابض بالحيوية والنشاط، او ان ا في نفس الوقت أنتعت بنا  

 .    (يعية متحدةمنقسما ومنتشرا ر يشعز عل  تأسيس دولة  

بدأ الشيعة يعملون في سبيل توسيز مشاركت م وقوة تأعيرهم في  1927بحلوع عام 

السياسات العراقية، وطالبوا بتمثيل م في الحكم والخدمة المدنية بشكل يتناسال مز عقل م 

 العددي بين السكان.

م إل  إل  حركة احتعاجية، ومن ع 1932تطورت حملة الشيعة لنيل حقوق م في عام 

، واحتدم الصراا عل  السلطة بين الشيعة والسنة في 1935عورة مسلحة في عام 

األربعينات والخمسينات بعد ال يادة الكبيرة في عدد الشيعة المتعلمين الشبا  الذين كانوا 

يطمحون إل  تولي مناصال رسمية في الحكومة، و يئا فشيئا استعابت الحكومة لضحوط 

ي الحكومة ومعلس األعيان والع از اإلداري تدريعيا، وتم تعيين الشيعة ب يادة عددهم ف

 .1947يعي في آذار "صالح جبر" كأوع رئيس وزرا   

إنعذ  الشيعة عل  نطاق واسز إل  الح   الشيوعي العراقي، خالع الخمسينيات  

الح   الشيوعي ويسيطرون عل  منظمات  قواعدفقد كان الشيعة يشكلون األكثرية في 

وقد أعار انعذا   1955من المستويات العليا للح   عام  %47وكانوا يشكلون  الح  ،

جيل الشيعة الشبا  إل  الشيوعية خوف المرجعية الشيعية التي كانت تعاني الضعف بسبال 

بين معسكر المعت دين الفرس ومعسكر المعت دين العر ، ألن   1925انقسام ا منذ عام 

 عل  سلطة المرجعية. -الشبا –ذلد كان يعبر عن تمردهم 

 

 

 المصاار المساعدف:

  يعة العراق، اسح  نقال، ترجمة عبد هللا النعيمي. .1
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 دور الشيعة في تطور العراق السياسي الحديث، عبد هللا ف د النفيسي. .2

 د.كوردستان سالم سعيد.أعر التعددية اإلعنية عل  الوحدة الوطنية في العراق،  .3
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 الع د العم وري

 :المو واأهداف 

النظام  في األول  التعرف عل  األسس التي استندت الي ا تعربة العراق .1

 . العم وري

واألطراف  عبد السالم عارفعل  أسبا  خالف عبد الكريم قاسم مز التعرف  .2

 . إ عاف التعربة العديدةالسياسية األخرز وتأعير ذلد عل  

لساحة في ا التعرف عل  الدور الذي كان يلعبه الح   الشيوعي العراقي .3

 .السياسية العراقية

 

 ص المحا رة:ملخ

 العلد الجملوريألل: 

، استندت تعربة العراق األول  في حكم مستقل إل  معموعة من األسس الدستورية

البيان األوع للثورة، إنشا  معلس السيادة، تأليف وزارة ائتالفية، إعالن األحكام من ا 

وأعاد عبد الكريم  .إصدار دستور مؤقت للبالد العرفية، إنشا  دائرة الحكم العسكري العام،

 .قاسم، ترخيص األح ا  السياسية، ووعد بإجرا  انتخابات مبكرة

 

 ثانيا: خالف ع د التريم قاسم لع د السالم عارف

  رت الخالفات بين عبد الكريم قاسم، وعبد السالم عارف، حيث كان األخير من 

بية المتحدة(. وقد كان صراا عبد الكريم مز مؤيدي اإلنضمام إل  مصر )العم ورية العر

عبد السالم في جوهره صراعا عل  السلطة، لذلد ما لبث "عبد الكريم قاسم" أن أبعد 

وبعد مرور خمسة ا  ر من عمر ، ف" إل  بون )ألمانيا( كسفير هناك"عبد السالم عار

عدام ولكن لم ينفذ الثورة كان عارف قد حوكم بت مة الت مر لقلال النظام، وحكم عليه باإل

كسال عبد الكريم .1961تشرين الثاني  5حت   1959 باط  5الحكم، بل بقي مسعونا من 

وره معار ا لفكرة قاسم ب ذا التوجه تأييد ودعم الح   الشيوعي العراقي الذي كان بد

ولكنه في نفس الوقت كسال استعدا  القوميين والبعثيين والضباط الوحدة مز مصر، 

 .األحرار

 ثا: الحزب الشيوعي العراقيثال

  د الح   الشيوعي في تلد الفترة اتساعا كبيرا في نفوذ الح  ، بسبال إطالق 

الحكومة سرال عدد من قادة الح   النشطين، والحا  الفقرة التي كانت تعد اإلنتما  

للشيوعية من العرائم التي يعاقال علي ا القانون، وإجازة جريدة إتحاد الشعال لتكون لسان 

كان الح   الشيوعي متواجدا في كافة ، 1959كانون الثاني  25حاع الح   في 

 المحافظات ألنه كان يضم العر  والكورد والشيعة وأبنا  األقليات األخرز.

 سياسيةاأل راف الرابعا:  راع قاسم ل

 كلت هذه األحداث وت عالث محاورت لبطاحة بالنظام، م كانت قد جر1960بحلوع 

قاسم ال  عملية تط ير واسعة للقوات المسلحة واإلدارة است دفت الضباط  ذريعة للعو 

وقد  كلت األحداث الدموية التي العروبية، وعين مكان م اتباعا له، والمو فين ذو الميوع 

 وقعت في كركوك في الذكرز السنوية األول  لسقوط الملكية سببا كي يقوم قاسم بتحديد

العمالية خلع م من النقابات قاع اعداد كبيرة من م، ونشاط الح   الشيوعي فقام باعت

 .مناصال اإلدارية األخرز في الدولةخلع م من الوفر  رقابة مشددة علي ا، و
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 :مساعدةمصادر 
، 1، ايران، منشورات الشريف الر ي، طالعراق الجملوريمعيد خدوري،   .1

 ه .1418

 تموز، خليل ابراهيم حسين. 14موسوعة  .2

 خ العراق المعاصر، معموعة باحثين.المفصل في تاري .3

 .اعر التعددية اإلعنية عل  الوحدة الوطنية في العراق، د.كوردستان سالم .4
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 مز الكورد وسياسته الخارجية عبد الكريم قاسم سياسة

 :المو واأهداف 

 .أيلوع 11التعرف عل  أهم األسبا  التي أدت ال  قيام عورة  .1

لعبت دورا في الداخلية والخارجية والتي  التعرف عل  سياسة عبد الكريم قاسم .2

 . وأدز ال  اغتياله ع ع العراق عن العالم العربي

 

 نص المحا رة:

 التورا يي علد ع د التريم قاسمألل: 

أيد الح   الديمقراطي الثورة منذ البداية، وأصدر بيانا أعلن فيه تأييدها للثورة، وهذا 

ال بعودة السم من ا ،لصالح الحركة الكورديةما دفعت األخيرة إل  إصدار عدة قرارات 

، ورفز الحظر عن نشاط وإطالق سرال كافة معتقلي الح  المال مصطف  إل  العراق، 

وكذلد جا  في المادة الثالثة من الدستور الذي  وتأسيس مديرية معارف كوردية.الح  ، 

ل  أساس من م ما يلي: )يقوم الكيان العراقي ع1958/تموز /27أصدرته الثورة في 

التعاون بين المواطنين كافة باحترام حقوق م وصيانة حريات م ويعتبر العر  واألكراد 

  . ركا  في هذا الوطن، ويقر الدستور حقوق م القومية،  من الوحدة العراقية(

عاد المال مصطف  إل  العراق، وأعلن تأييده للثورة، واستطاا بنا   6/10/1958في 

"عبد الكريم قاسم" وخاصة بعد   ور الخالفات بين األخير وعبد تحالف  مني متين مز 

بعد ذلد بدأت العالقة بين الح   الديمقراطي ، م عارف حوع مسألة الوحدة مز مصرالسال

إذ بدأ يشعر بأن ، وعبد الكريم قاسم تتراجز، وخاصة بعد تعر ه لثالث محاورت انقال 

شيوعي كان السبال الرئيسي ورا  هذه موقفه المتساهل مز الح بين الديمقراطي وال

صطف  البرزاني، ومن ت ايد كان متضايقا من النمو السريز ل عامة م، والمحاورت

م لتنفيذ 1961لذلد عندما قدم المال مصطف  طلبا إل  الحكومة العراقية في تموز طلباته، 

الطرفين الحكم الذاتي للكورد، رفضت الحكومة طلبه، مما أدز إل  نشو  القتاع بين 

عل  الرغم من تلقي الحكومة و أيلوع. 11واندرا عورة جديدة سميت بثورة كورن أو 

الدعم من قبل بعض الدوع اإلقليمية وغيرها، لم يستطز عبد الكريم قاسم القضا  عل  

الثورة الكوردية، وقد أدز ذلد إل  إعارة القوميين، وجعله بالتالي يفقد  عبيته، وخل  خالفا 

  العيأل، وعان  العراق اقتصاديا نتيعة هذا القتاع الطويل.في صفوف 

 ثانيا: سياسة قاسم الخارجية

بحداد سنة انسحال العراق من حلف و .استمرت العداوة مز العم ورية العربية المتحدة

لخارجية والمعدات العسكرية. عالقات مز اإلتحاد السوفيتي لطلال المساعدة ا ، واقام1959

متخوفا من كان عاطف مز الشيوعية كمذهال ايدولوجي، و ديد التلم يكن قاسم ولكن 

تطور ارقتصادي ينطب  كان يعتقد بان النموذج السوفيتي للالح   الشيوعي العراقي، و

 تخوف من تطور العالقات بين مصر وارتحاد السوفيتي.عل  العراق، و

. بسبال هيمنة  حاوع قاسم ايعاد معاع جديد للمصالح العراقية في الخليج العربيو

لذلد قدم قاسم في ، من اجل المصالح القومية العراقيةالعم ورية العربية المتحدة، و

يام من اعالن الكويت دولة طلبا باعادة الكويت ال  العراق بعد بضعة ا 1961ح يران 

ار ان بريطانيا ارسلت قوات ال  الكويت بطلال مستقلة، لم ي دد قاسم بتنفيذ طلبه بالقوة، 

اما العامعة العربية فقبلت بعضوية دولة الكويت في ا كما وعدت بحماية  حاكم ا.من 

سحال العراق ممثله من العامعة العربية وقطز عالقاته مز عدد من الدوع التي فاستقالل ا.

 اعترفت بالكويت.



(73) 

 

ادت هذه األزمة ال  ا عاف موقف قاسم امام القوميين رن ا ادت ال  ع ع العراق 

و عت يدها  80قانون  1961عم اصدر ت الحكومة في كانون األوع  .لعربيعن العالم ا

 تقريبا من امتيازات  ركة النف  العراقية من دون تعويض. %99بموجبه عل  

 

 

 :مساعدةمصادر 
اراسلللام لم احلللث يلللي تلللاريخ التلللورا لالعلللراق عبررردالفتال علررري البوتررراني،  .1

 2007، دهوك، دار سبيري ، المعا ر

، ترجمررة: راج آع محمررد، بيررروت، دار اريخ األكللراا الحللديثتلل ديفيررد مكرردوع، .2

 2004، 1الفارابي، ط

، القرراهرة، دار أكللراا العللراق الطمللوا بلليي الممتللي لالمسلل حي رجررائي فايررد،  .3

 2005، 1الحرية، ط
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 1963انقال  عام 

 :المو واأهداف 

خالع فترة  من مشاريز وخدماتأهم ما قام به عبد الكريم قاسم التعرف عل   .1

 .ساهمت ال  حد ما في تحسين المستوز المعيشي  حكمه والتي

نشأت ح   البعث وكيفية انتشاره ال  الحد الذي يمكنه من التعرف عل   .2

 .التخطي  إلنقال  عسكري 

 .1963 روف وتداعيات انقال  التعرف عل   .3

 

 ص المحا رة:ملخ

 أهم ما قام به ع د التريم قاسمألل: 

 .طية لتلبية الحاجات المبا رة للقطاعات الفقيرة في المعتمزاعيد توجيه العائدات النف

قلص األمواع المخصصة لمشاريز البنية التحتية طويلة األمد لمشاريز ارسكان العامة و

تضاعفت حركة بنا  المدارس وارتفعت اعداد التالميذ عالعة ا عاف و وقرو  ارسكان.

يات ادز ال  ازدياد في عدد ارسرة بنا  المستشفو ولكن كان هناك نقص في المدرسين.

اصدار قوانين العمل ب دف تقليل ساعات العمل ورفز الحد وقام ب دون ازدياد الكادر الطبي.

اصدار قانون وايضا  اردن  لالجور وتوفير بعض الحماية للعماع  د الحوادث والبطالة.

ك، وتوزيع ا وي دف ال  مصادرة امالك كبار المال 1958عام  30اإلصالل ال راعي 

قانون  وايضا عل  الم ارعين المعردين من ارمالك او عل  المالك الصحار والمتوسطين.

تقريبا من  %99و عت الحكومة بموجبه يدها عل  حيث  1961في كانون األوع  80

 امتيازات  ركة النف  العراقية من دون تعويض.

 

 ال عثثانيا: حزب 

ب عامة فؤاد  1951فرعا له في العراق في  نشا في سوريا في ارربعينيات عم اسس

الركابي، وهو  ا   يعي من الناصرية، كان الح   عربيا قوميا علمانيا غير الحادي 

استقطال الطال  وجيال من الشبا  الشيعي الناقم عل  رجاع  وذو توجه ا تراكي غامض.

تأسيس المكتال  تم الدين الشيعة وسياسة ارقطاا ال راعي والنخبة القومية المحافظة .

وتألف من علي صالح السعدي وأحمد حسن البكر والعقيد  1962العسكري للح   في 

 صالح م دي عمال.

طي  إلنقال  عسكري كان ح   البعث في الموقز الذي يمكنه من التخ 1962في عام 

احتالع اعضا  الح   لمناصال ادارية وعسكرية م مة عل  الرغم من عل  قاسم بسبال 

بامكانه تعبئة عدد كبير من المتعاطفين في األزمات من خالع  بكة من وكان  قلة عددهم.

تأسيس وتم   جند المكتال العسكري عددا كبيرا من الضباط.و اللعان النشطة والسرية.

 الحرس الوطني البعثي )الحرس القومي( تحت قيادة العقيد الونداوي.

  

 1963ثالثا: ان الب عام 

ادة البعث القطرية( وبالتعاون مز بعض الضباط القوميين قام السعدي )امين عام قي

تلق  قاسم تقارير عن مؤامرة تحاك  ده، ولكنه  كعبد السالم عارف بالتخطي  لبنقال .

 8فتحرك بقية المت مرين بسرعة في  اكتف  باعتقاع السعدي وعمال لثقته بقوة سلطته.

لشيوعي للقوة العوية وهاجموا م ب  واغتالوا العميد جالع اروقاتي القائد ا 1963 باط 

أخرج الح    الطائرات في قاعدة الر يد فيما توج ت وحدات م العسكرية ال  بحداد.
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الشيوعي اووف من اعضائه ال  الشوارا للدفاا عن النظام، وطلال من قاسم ت ويدهم 

ل  خرج اعضا  وجم ور ح   البعث ايضا م ودا بالسالل ا بالسالل ار انه رفض ذلد.

توج ت الوحدات العسرية ال  وزارة الدفاا م يلة عن طريق ا في هذه األعنا   الشارا.

المقاومة المدنية، وبعد يوم من القتاع تمكنت من الدخوع ال  وزارة الدفاا واسرت قاسم 

 واعدموا. 1963 باط  9ورفاقه في 

 

 

 :مساعدةمصادر 
 المفصل في تاريخ العراق المعاصر، معموعة باحثين. .1

 اعر التعددية اإلعنية عل  الوحدة الوطنية في العراق، د.كوردستان سالم. .2

 .1990المؤلف، بحداد، أين الحقيقة في مصرا عبد الكريم قاسم، أحمد فوزي،  .3
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 البعثيين والقوميين عل  السلطة صراا

 :المو واأهداف 

التعرف عل  كيفية تعاطي الحكومة العديدة مز الكورد وأسبا  فشل  .1

 .ات بين الطرفين المفاو 

قتاع الكورد مز العيأل خصوصا وان  تركهياوعار السلبية التي كان معرفة  .2

ه يمة الكورد وبالتالي السيطرة عل  الو ز وتحقي  العيأل لم يكن بمقدوره 

 . اإلستقرار

 .واسبا  عدم تنفيذه إعالن الب ازالتعرف عل   .3

 

 ص المحا رة:ملخ

 : حزب ال عث ي ول  السحطةألل

ليوم األوع تم تشكيل معلس وطني لقيادة الثورة، من اعني عشر  ابطا بعثيا في ا

اصبح عبد السالم عارف رئيسا للدولة. أما نائال الرئيس فكان  واربعة  باط قوميين.

واحتل منصال نائال رئيس  البعثي احمد حسن البكر، والذي اصبح رئيسا للوزرا  ايضا.

اطلقت الحكومة حملة  رسة من اإلعتقارت  دي.الوزرا  ووزير الداخلية علي صالح السع

لتحصد  1963والتعذيال واإلعدام  د الح   الشيوعي ومؤيديه، واستمرت معظم ا  ر 

 عالعة آرف  حية.

 

 : المفالضام بيي الحتومة الجديدف لالتوراثانيا

دخلت الحكومة في مفاو ات مز ف أعلن المال مصطف  وقف اطالق النار كما وعد.

تم تعيين كرديين في و ديمقراطي، وتحدث السعدي عن المصالحة الوطنية.الح   ال

انسحبت القوات الحكومية عن بعض و الحكومة. ورفز الحظر اإلقتصادي عن كوردستان.

ار ان المفاو ات لم تستمر ألن الحكومة لم تكن مستعدة لمنح الكورد اكثر من  المناط .

مطالال الكورد عل  ورية كوردية تضم  بينما ا تملت من حكم ذاتي اداري محدود.

تتمتز بنظام مالي مستقر و تدافز عن ا قوات مسلحة كوردية.و كركوك، يديرها الكورد.

مشاركة الكورد فعليا و يرتك  عل   رائال محلية وعل  نسبة عابتة من العائدات النفطية.

كذا اندلز القتاع من وه في األج  ة الرئيسية للحكومة العراقية لحماية المصالح الكوردية.

 .1963جديد في ح يران 

 عارف ي عد ال عثيييثالثا: ع د السالم 
مسألة ادارة و   رت الخالفات بين البعثيين والقوميين انفس م بسبال خالفات  خصية.

وفي  اختالفات الرؤز واألهداف واإلتعاهات بالنسبة للقياديين.و الدولة وموقع م فيه.

نفذ بعض البعثيين بالتعاون مز  1963لبعث في تشرين الثاني اجتماا للمؤتمر القطري ل

 باط عسكريين انقالبا عل  السعدي واعوانه، وعينوا قيادة قطرية جديدة يرأس ا حازم 

تشرين الثاني قام عارف بحشد وحدات العيأل التي يستطيز اإلعتماد عل   18وفي  جواد.

  )رئيس األركان العامة( و حردان ورئ ا، بالتنسي  مز البعثيين المحبطين طاهر يحي

فقامت قوات عارف بال عوم عل  الحرس القومي وخالع  التكريتي )قائد القوات العوية(.

وأسس فيما بعد جيشا صحيرا من القوات المختارة  ساعات بس  سيطرته عل  البالد.

ة وقد استطاا عن طري  القوة العسكري )الحرس العم وري( لحمايته من جيشه بالذات.

توفي في حادث تحطم مروحية في نيسان عام ال  ان   فر  بعض النظام في العراق

وفي جلسة مشتركة لمعلس الدفاا الوطني والحكومة انتخال  قيقه عبد الرحمن  .1966
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قام بتعيين الب از رئيسا وعارف )رئيس أركان العيأل بالوكالة( رئيسا للعم ورية. 

 للوزرا . 

 

 ال زاز إعالن ع د الرحمي رابعا:

أدت المفاو ات التي جرت بين الطرفين ال  صدور اعالن الب از في اواخر ح يران 

يمنح الكورد الحكم الذاتي، مز عدد من الفقرات  فقرة. 12وهو برنامج مؤلف من  1966

ناع  السرية تناولت مسائل مثل  م كركوك، ومنح الح   الديمقراطي ترخيصا قانونيا.

عار   باط العيأل هذه النتائج واعتبروها تنازرت ناتعة عن ، ردالبرنامج موافقة الكو

تصاعدت مشاعر العدائية  1966وبحلوع آ   ه يمة عسكرية له تأعير عل  هيبة العيأل.

بين  باط العيأل تعاه الب از ما دفز عبد الرحمن عارف ال  اقالته واستبداله بناجي 

توقفت المفاو ات و قائال الوزارية.فالف حكومة جديدة ناع في ا العسكر معظم الح طالال.

 مز الكورد.

 حزب ال عث يس عيد قوتهخامسا: 

فعين قريبه الشا  صدام حسين امين  تول  احمد حسن البكر رئلسة الح  . 1964في 

أدت المحاولة اإلنقالبية الفا لة  سر القيادة القطرية وكلفه بم مة اعادة تاسيس الح  .

عديد من نا طي الح   من م صدام الذي بقي مسعونا ال  سعن ال 1964للبعث في خريف 

ار ان ذلد لم يؤعر عل  عملية التعنيد السرية وبنا  الخاليا داخل العيأل وفي  .1966لعام 

تم تعيين صدام نائبا لألمين العام للقيادة القطرية  1966وفي خريف  كافة انحا  البالد.

 لح   البعث.

 

 

 

 :مساعدةمصادر 
 العراق المعاصر، معموعة باحثين. المفصل في تاريخ .1

 اعر التعددية اإلعنية عل  الوحدة الوطنية في العراق، د.كوردستان سالم. .2

اراسلللام لم احلللث يلللي تلللاريخ التلللورا لالعلللراق عبررردالفتال علررري البوتررراني،  .3

 2007، دهوك، دار سبيري ، المعا ر

 1968انقال  ح   البعث عام 

 :المو واأهداف 

 .1968عث ونفذ انقال  عام كيف خط  ح   البمعرفة  .1

 .التعرف عل  صدام حسين وكيف ع ز مكانته في السلطة .2

 وتداياته عل  الحركة الكوردية.التعرف عل  اتفاقية الع ائر  .3

 

 ص المحا رة:ملخ

 ن البةلي فذ ا يخطط حزب ال عثألل: 

ت قام المكتال العسكري البعثي بالتحالف مز كل من عبدالرزاق النايف رئيس المخابرا

العسكرية وإبراهيم عبدالرحمن الداؤود رئيس الحرس العم وري، وسعدون غيدان قائد 

تحركت وحدات  1968تموز  17في و فوج الدبابات في الحرس العم وري للقيام بانقال .

من العيأل نحو بحداد وسيطرت عل  محطة اإلذاعة والتلف يون ووزارة الدفاا ومقر 
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يس الوزرا  واقتيد عارف ال  طائرة اقلته ال  خارج تم اعتقاع رئو الحرس العم وري .

 عين معلس قيادة الثورة البكر رئيسا للعم ورية. البالد.

استطاا البكر ويدعمه صدام من ان يؤسس  بكة من األتباا مؤلفة من البعثيين، 

والضباط، عشيرة البوناصر في تكريت، وبعض العشائر الحليفة في الشماع السني، رجاع 

وقد  كل هؤر   بكة اتصارت تم دمع م في نظام  ور هم الشخصي للح  .اعبتوا 

للسلطة ع زته العالقات العائلية والعشائرية واستخدموا البعث لبي ام بوجود عمل 

وهكذا سيطر البكر بمساعدة قريبه  فحولوا حصصا من موارد الدولة ال  هؤر . جماعي.

ساسية: الع از الخاص) تابز للح  ( صدام عل  الح   وعل  أج  ة المخابرات األ

 .برئاسة نا م ك ار   وج از األمن الرئاسي، فضال عن ج از امن الدولة

 

 :  دام حسيي يعزز متان ه يي السحطةثانيا

م وقز صدام مز رئيس الوزرا  السوفيتي كوسيحن معاهدة صداقة 1972في نيسان   

عراقي، و منت مبيعات أسلحة مستمرة وتعاون بين البلدين، وفرت سوقا سوفيتية للنف  ال

ح يران من نفس العام، الذي  1وقد م دت هذه الخطوة لتأميم النف  العراقي في  للعراق.

وهكذا  .استطاعت الحكومة بموجبه السيطرة عل  أكبر موارد وعروات البالد الطبيعية

ذو إمكانيات تحوع إهتمام صدام إل  تطوير العراق، فأصبح خالع عقد الثمانينات بلداً 

لقد كانت محاورت اإلنقال ، إقتصادية كبيرة وتنمية تعتمد ارقتصاد الربحي النفطي . 

م خط  نا م ك ار )من رجاع صدام( لمحاولة انقال ، 1973حادعا سنويا تقريبا، ففي 

استقرار  ابطا، ار إن ا أعبتت عدم  35ومز ان ا أحبطت وتم عل  إعرها إعدام ك ار و

 1970يد. خالع عامالنظام العد

 

 اتفاقية الجزائرا: ثالث

م عقد صدام و اه ايران اتفاقية الع ائر، تنازع في ا العراق عن    1975في عام 

العر ، وتخل  عن مطالبته بمنطقة األحواز، مقابل تخلي إيران عن دعم الحركة 

ر أن صدام ا،  الكوردية.كانت هذه اإلتفاقية بمثابة إذرع لنظام البعث ولصدام باألخص

واستطاا بدهائه التحكم عل  ح   البعث، ، ببطشه إحكام سيطرته عل  البالد استطاا

قدم  1979في والذي كان م يمنا بدوره عل  ج از الدولة ومسيطرا بقوة عل  الشعال 

الرئيس أحمد حسن البكر استقالته لصالح صدام، فأصبح األخير بذلد رئيس العم ورية 

القوات المسلحة واألمين العام للقيادة القطرية لح   البعث ورئيس ورئيس الوزرا  وقائد 

قام صدام بعد ذلد بتصفية كافة منافسيه وتصفية صفوف الح   من  معلس قيادة الثورة.

 المعار ين لسياسته.

 

 

 

 

 :مساعدةمصادر 
 المفصل في تاريخ العراق المعاصر، معموعة باحثين. .1

 لوطنية في العراق، د.كوردستان سالم.اعر التعددية اإلعنية عل  الوحدة ا .2
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 (الحر  العراقية اإليرانيةحر  الخليج األول  )

 :المو واأهداف 

 .التعرف عل  األسبا  الرئيسية التي أدت ال  اندرا الحر  العراقي اإليرانية .1

التعرف عل  اوعار السلبية التي تركت ا الحر  من النواحي البشرية  .2

 .وغيرها واإلقتصادية واإلجتمعية

 

 ص المحا رة:ملخ

ع م إيران عل  ألسبا  متعددة من ا –ة اإليرانية م وقعت الحر  العراقي1980في 

إعدام صدام اإلمام و تصدير عورت ا إل  العراق حيث يشكل الشيعة ج   كبير من سكانه.

 قيامهو ن عة صدام حسين وحكمه بامتداد نفوذه خارج حدودهو الشيعي محمد باقر الصدر.

  1975د توليه الرئاسة بالحا  اتفاقية الع ائر بع

واسرررررتحرقت الحرررررر  عمررررراني سرررررنوات اسرررررتن فت الكثيرررررر مرررررن مررررروارد الررررردولتين 

البشررررية واإلقتصرررادية، حيرررث قتررررل مرررا يقرررار  المليرررون مررررن الطررررفين، وبلحرررت ديررررون 

اسرررررتطاا العررررريأل العراقررررري  1988العرررررراق مائرررررة مليرررررار دورر تقريبرررررا، وفررررري عرررررام 

المتحرررردة مررررن اسررررتعادة المنرررراط  الترررري احتلت ررررا ايررررران مررررن قبررررل،  بمسرررراعدة الوريررررات

وبمواج ررررة اسررررطوع كبيرررررمن دوع متعررررددة بمررررا في ررررا الوريررررات المتحرررردة فرررري الخلرررريج، 

وجرريأل محطررم،  ررر  الخمينرري ممررا سررماه الكررأس المسررمومة وقبررل اتفاقررا لوقررف إطررالق 

وقرررف الحرررر  ( الرررداعي إلررر  598النرررار وذلرررد وفقرررا لقررررار معلرررس األمرررن الررردولي رقرررم )

برررين البلررردين، وتقررردر  رررحايا الحرررر  مرررن الطررررفين بحررروالي مليررروم إنسررران برررين قتيرررل 

 ( مليار دورر.400وجريح، كما تقدّر كلفت ا ب  )

 

 

 المصادر المساعدة: 

 اعر التعددية اإلعنية عل  الوحدة الوطنية في العراق، د.كوردستان سالم. .1

 كيت .العراق والبحث عن ال وية الوطنية، ليورا لو .2

 عراق المستقبل، ليام اندرسن وغاريث ستانسفيلد. .3

 

 

 

 

 

 

 (غ و الكويت) حر  الخليج الثانية

 أهداف المو وا:

والدمار الذي  ال  احتالع الكويت ل  أهم األسبا  التي دفعت العراقالتعرف ع .1

 .أصا  العراق جرا  هذا الحر 

  .في كوردستان وفي العنوونتائع ا 1991التعرف عل  انتفا ة  .2

 ه نظام البعث بعد الحر  وهو الحصار التعرف عل  المشاكل الرئيسية التي واج .3

 اإلقتصادي ومسألة تدمير أسلحة الدمار الشامل العراقية.
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 ملخص المحا رة:

 األس اب لال  ائج ألل:

عراق للكويت بعد انت ا  الحر  تدهورت العالقات الكويتية العراقية أدت ال  احتالع ال

مصممة عل  أن يدفز العراق ديونه، في  كانت الكويت ألسبا  من ا ان 1992آ   2في 

وكانت  حين أراد العراق أن تلح  هذه الديون بإعتباره قد دافز عن العروبة خالع الحر .

الذي كلف العراق الكثير والذي تسبال به -اسبا  اقتصادية تتعل  بتدهور سوق النق  هناك 

طمول صدام في قيادة العالم و   باعادة الكويت للعراق.اسبا  تاريخية تتعلو الكويتيون.

 العربي.

هبت الوريات المتحدة لنعدة الكويت، بعد أن كانت صرحت للعراق في أكثر من 

كانون الثاني أطلقت  17في وهكذا مناسبة أن ا لن تتدخل في الصراا العراقي الكويتي. 

( 31ا تركت في ا ) لكويت(.قوات التحالف عملية عاصفة الصحرا  او )حر  تحرير ا

وخالع يومين عادت الكويت حرة، وخرج العراق من ، دولة ب عامة الوريات المتحدة

 الحر  ببنية تحتية محطمة وجيأل محطم وخسائر تقدر بماليين الدوررات.

 1991ثانيا: ان فاضة 

 1991أدت ه يمة النظام في حر  تحرير الكويت إل  اندرا انتفا ة  عبية في آذار 

بعد أن أعلنت الوريات المتحدة أن ا لن تتدخل في  .في جنو  العراق وفي كوردستان

استطاا الحرس العم وري الذي بقي ، اي عدم دعم ا للثوار– ؤون العراق الداخلية 

ومز ن اية نيسان كان حوالي  .سالما، من سح  الثورة في العنو  وم اجمة كوردستان

وردا عل   .واإليرانية د والعوا عند الحدود التركيةمليون ونصف كوردي يعانون البر

ذلد أصدرت األمم المتحدة قرارا بإن ا  قمز المواطنين في العراق، وحظر الطيران 

وفي العنو  قام صدام  .وإعالن ا منطقة مالذ آمن للكورد 36العراقي  ماع خ  العر  

لدعوة، وتم قتل وإعدام بتدمير األهوار من أجل  ر  معاقل لوا  بدر وميليشيا ح   ا

 عشرات اووف وت عير عشرات اوف آخرين.

 

 ثالثا: الحصار اةق صااي

من أبرز المشاكل التي واج  ا النظام بعد ذلد هي الحصار اإلقتصادي الذي فر ته 

وعان   .والذي تحوع من عقوبة للنظام إل  عقوبة للشعال 678اإلمم المتحدة حسال قرار 

عاما، باإل افة إل  البنية التحتية المحطمة جرا   12لمر  لمدة جرائه الشعال العوا وا

وقد كانت مسألة تعويز الشعال مالئما لصدام حت  ينشحل العميز بلقمة العيأل،  .الحر 

 .ور يلتفتوا للنظام ومساوئه

 رابعا: تدمير اسححة الدمار الشام 

كانت خطة صدام  يضا.( يشمل تدمير اسلحة الدمار الشامل العراقية ا678كان القرار )

تقتضي أن يتعاون العراق بشكل كلي مز المفتشين في البرامج النووية وبعض البرامج 

وان يخبي  بشكل منظم الدليل المتعل  ببرامج غاز األعصا  واألسلحة ، الكيميائية

وعندما كان العراق يمارس لعبة القطة والفأر مز المفتشين ترسخت ، الكيميائية المتطورة

  لوريات المتحدة فكرة إزاحة صدام عن السلطة.لدز ا

 

 

 المصادر المساعدة:

 اعر التعددية اإلعنية عل  الوحدة الوطنية في العراق، د.كوردستان سالم. .1
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 العراق والبحث عن ال وية الوطنية، ليورا لوكيت . .2

 عراق المستقبل، ليام اندرسن وغاريث ستانسفيلد. .3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (الحر  العراقية األمريكية) ةحر  الخليج الثالث

 أهداف المو وا:

التي بذلت ا الوريات المتحدة ودعم ا للمعار ة العراقية في سبيل معرفة الع ود  .1

 تحيير النظام السياسي في العراق.

 .فعت الوريات المتحدة ان تشن الحر  عل  العراقرف عل  األسبا  التي دالتع .2

 ملخص المو وا:

 ف تدعم المعارضة العراقيةالوليام الم حدلل: أ

، استمرت الطائرات األمريكية في مراقبت ا بيل كلنتونأعنا  ورية الرئيس األمريكي 

"قانون تحرير  1998 أكتوبر، واصدرت األدارة األمريكية في منطقة حظر الطيرانل

مليون دورر لقوز "المعار ة الديمقراطية  97العراق" الذي كان عبارة عن منح 

، بان اي عملية طوني بليرمتفقا مز رئيس الوزرا  البريطاني  بيل كلينتونالعراقية" وكان 

مبررة في تلد الظروف، وعند معيئ الح   عسكرية واسعة النطاق سوف تكون غير 

العم وري األمريك  للبيت األبيض قامت وزارة الدفاا، ووكالة المخابرات األمريكية 

 .المؤتمر الوطني العراقيوح به  احمد العلبيبدعم 

فرررري "محررررور الشررررر" برررردأت الع ررررود  العررررراقبعررررد احررررداث سرررربتمبر وإدراج اسررررم 

، لررررذلد اعتبرررررت صرررردام حسررررينالدبلوماسررررية األمريكيررررة بررررالتحرك لالطاحررررة بحكومررررة 

عرررودة المفتشرررين الررردوليين عرررن اسرررلحة الررردمار الشرررامل  ررريئا ربرررد منررره  الوريرررات المتحررردة

باإلجمررراا القررررار رقرررم  األمرررنمررررر معلرررس  2002 نررروفمبربعرررد هرررذه األحرررداث، وفررري 

، وفررري حررراع العرررراقالرررذي دعررر  إلررر  عرررودة لعررران التفتررريأل عرررن األسرررلحة إلررر   1441

 فإن ا ستتحمل "عواقال وخيمة"رفض العراق التعاون مز هذه اللعان، 

 ثانيا: م ررام الوليام الم حدف يي حربلا عح  العراق

اسرررتندت الوريرررات المتحررردة فررري حرب رررا علررر  العرررراق إلررر  عررردة تبريررررات من رررا،  

سرررررربتمبر،  11إمررررررتالك العررررررراق أسررررررلحة دمررررررار  ررررررامل، وعالقررررررة صرررررردام بأحررررررداث 

http://ar.wikipedia.org/wiki/Ø¨Ù�Ù�_Ù�Ù�Ù�ØªÙ�Ù�
http://ar.wikipedia.org/wiki/Ø¨Ù�Ù�_Ù�Ù�Ù�ØªÙ�Ù�
http://ar.wikipedia.org/wiki/Ù�Ù�Ø·Ù�Ø©_ØØ¸Ø±_Ø§Ù�Ø·Ù�Ø±Ø§Ù�
http://ar.wikipedia.org/wiki/Ù�Ù�Ø·Ù�Ø©_ØØ¸Ø±_Ø§Ù�Ø·Ù�Ø±Ø§Ù�
http://ar.wikipedia.org/wiki/Ø£Ù�ØªÙ�Ø¨Ø±
http://ar.wikipedia.org/wiki/Ø£Ù�ØªÙ�Ø¨Ø±
http://ar.wikipedia.org/wiki/Ø¨Ù�Ù�_Ù�Ù�Ù�Ù�ØªÙ�Ù�
http://ar.wikipedia.org/wiki/Ø¨Ù�Ù�_Ù�Ù�Ù�Ù�ØªÙ�Ù�
http://ar.wikipedia.org/wiki/Ø·Ù�Ù�Ù�_Ø¨Ù�Ù�Ø±
http://ar.wikipedia.org/wiki/Ø·Ù�Ù�Ù�_Ø¨Ù�Ù�Ø±
http://ar.wikipedia.org/wiki/Ø§ØÙ�Ø¯_Ø§Ù�Ø¬Ù�Ø¨Ù�
http://ar.wikipedia.org/wiki/Ø§ØÙ�Ø¯_Ø§Ù�Ø¬Ù�Ø¨Ù�
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D8%AA%D9%85%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82%D9%8A&action=edit
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D8%AA%D9%85%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82%D9%8A&action=edit
http://ar.wikipedia.org/wiki/Ø§Ù�Ø¹Ø±Ø§Ù�
http://ar.wikipedia.org/wiki/Ø§Ù�Ø¹Ø±Ø§Ù�
http://ar.wikipedia.org/wiki/ØµØ¯Ø§Ù�_ØØ³Ù�Ù�
http://ar.wikipedia.org/wiki/ØµØ¯Ø§Ù�_ØØ³Ù�Ù�
http://ar.wikipedia.org/wiki/Ø§Ù�Ù�Ù�Ø§Ù�Ø§Øª_Ø§Ù�Ù�ØªØØ¯Ø©
http://ar.wikipedia.org/wiki/Ù�Ù�Ù�Ù�Ø¨Ø±
http://ar.wikipedia.org/wiki/Ù�Ù�Ù�Ù�Ø¨Ø±
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http://ar.wikipedia.org/wiki/Ø§Ù�Ø£Ù�Ù�
http://ar.wikipedia.org/wiki/Ø§Ù�Ø¹Ø±Ø§Ù�
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ين الرررذين يررررون أن الررردوافز ودكتاتوريتررره  رررد الشرررعال، إر إننرررا نتفررر  مرررز آرا  المحللررر

الحقيقيرررة للوريرررات األمريكيرررة ورا  هرررذه الحرررر  كانرررت أور ال يمنرررة علررر  سررروق الرررنف  

قرررررارا  2000العالميررررة ودعررررم الرررردورر األمريكرررري، فقررررد كرررران صرررردام قررررد اتخررررذ عررررام 

باسرررتعماع اليرررورو كعملرررة وحيررردة لشررررا  الرررنف  العراقررري، وعانيرررا  رررمان عررردم حصررروع 

يرررات المتحررردة بسررريطرت ا علررر  عررراني أكبرررر احتيررراطي للرررنف  فررري أزمرررة وقرررود فررري الور

العرررالم، ودعرررم المصرررالح اإلقتصرررادية لررربعض الشرررركات األمريكيرررة، وعالثرررا العمرررل لررردور 

 استراتيعي أكثر فاعلية للوريات المتحدة في الشرق األوس 

 

 ثالثا: حرب تحرير العراق

، وقد سميت الحملة 2003آذار  20بدأت الحملة العسكرية األمريكية لبطاحة بصدام في 

بمسميات عديدة، من ا )حر  العراق، حر  الخليج الثالثة، تحرير العراق، احتالع 

العراق( ومن جانبه أطل  صدام عل  هذه الحملة إسم )الحواسم( وبعد عالعة أسابيز بدأت 

  أعلنت القوات األمريكية بس 2003/ 9/4القوات األمريكية تحرك ا نحو بحداد، وفي 

 سيطرت ا عل  معظم المناط ، بعد أن حدث ان يار كامل لمقاومة العيأل العراقي

 

 :مساعدةمصادر 
 اعر التعددية اإلعنية عل  الوحدة الوطنية في العراق، د.كوردستان سالم. .1

الموسزززززززوعة الحزززززززرة علزززززززى الزززززززرابط:  ويكيبيددددددددياالغززززززززو األمريكزززززززي للعزززززززراق، مقزززززززال مزززززززأخوذ مزززززززن موقزززززززع  .2
www.wikipedia.org 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (2003 -1958خالع عام )الشيعة 

 أهداف المو وا:
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 أعنا  حكم عبد الكريم قاسم وعبد السالم عارف التعرف عل  أو اا الشيعة .1

 والسياسة التي مورست في تلد الفترة تعاه الشيعة.

التعرف عل  أو اا الشيعة خالع فترة حكم ح   البعث والعوامل التي  .2

 الشيعية. أ عفت الحركة السياسية

المعتمز  ية القيادي فيالتعرف عل  أسبا  تراجز دور المرجعية الشيع .3

 الشيعي.السياسي 

باألح ا  الشيعية وتأعير ذلد عل  الحركة الحكومة اإليرانية  عالقةمعرفة  .4

 وعالقته بالنظام.السياسية الشيعية 

   ملخص المحا رة

 خالل العلد الجملوريالشيعة ألل: 
ية في العراق كانت اول  وأهم الحركات السياسية الشيعية ح   الدعوة وبعد زواع الملك

في النعف، من قبل معموعة من العلما   1958/تشرين الثاني 12الذي تأسس في 

في المقابل عملت  والشخصيات الشيعية من م مرتض  العسكري ومحمد باقر الصدر.

لذي يمكن أن تحدعه عندما أصدر المرجعية الشيعية عل  ممارسة دورها القيادي والتأعير ا

محسن الحكيم فتوز منز فيه المسلمين من اإلنضمام إل  الح   الشيوعي العراقي، وهذا 

ولم يكن الشيعة بدوره أجبر عبد الكريم قاسم عل  التخلي عن تحالفه مز الشيوعيين،

في  يعار ون نظام قاسم في الحكم، فقد حاوع قاسم أن ين ي الظلم الواقز عل  الشيعة

التعليم والتو يف والترقي، واستفادوا بالدرجة األساس من سياسته اإلصالحية، إر أن م 

سرعان ما انحسر نفوذ الشيعة في و .كانوا يرون الصراا مز الشيوعية أهمية جوهرية

التي كان  ث، وكذلد نتيعة للسياسةالسياسة نتيعة انت ا  نفوذهم في قيادة ح   البع

عارف  دهم، فقد حاوع عارف أن يعمز حوع حكمه جميز التيارات يمارس ا عبد السالم 

سلد لذلد  الناصرية والقومية العربية المتحفظة والتي لم يكن للشيعة والكورد في ا أي نفوذ.

الحكيم سياسة هعومية  د السياسة الطائفية لعارف، وبعد اندرا القتاع مز الكورد في 

توز تعتبر الحر   د الكورد مشروعة رفض الحكيم طلال الحكومة إصدار ف 1964

دينيا، معلقا بأنه ر يمكنه أن يفرق بين جماعات الشعال، وكان ل ذا الموقف مح ز سياسي 

 .كبير

 ثانيا: الشيعة خالل علد حزب ال عث
يسع  إل  إقامة عالقات طيبة مز المرجعية  -عندما تول  السلطة- ح   البعث نظامكان 

قوم محسن الحكيم بالوساطة بين ا وبين  اه ايران بعد أن قام الشيعية أمال من ا في أن ي

، ولكن عندما لم يتعاون "محسن الحكيم" مز 1937األخير بالحا  اإلتفاقية الحدودية لعام 

في البداية لم يكن  .1969النظام اتخذ اجرا ات حازمة  د المرجعية الشيعية في صيف 

م البعثي، وبدر من ذلد كان الح   يمارس "الصدر" وح   الدعوة قد جلبا انتباه النظا

نشاطا واسعا، ومز ت ايد   رة ح   الدعوة بدأت عمليات اعتقاع ومالحقة كوادره منذ 

تم اعدام معموعة من م من قبل حكومة البعث، وطرد  1974وفي عام  1972عام 

عية من اإليرانيون ولم يسمح ل م ب يارة النعف وكربال ، وحرمت المؤسسة الدينية الشي

الدخل المالي، وفي مقابل إجرا اته القمعية أنشأ النظام البعثي نظاما واسعا للخدمات 

با  إل  القرز والمناط  البعيدة، اإلجتماعية، حيث أسس النظام الصحي ووصلت الك ر
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كان إلنتصار الثورة اإلسالمية في إيران دور بارز في ع م الحكومة عل  تشتيت الحركة و

بعد و يعية نظرا للتأعير الذي أحدعته هذه الثورة عل  الشيعة وتفاعل م مع ا.اإلسالمية الش

عملت الحكومة اإليرانية عل  توحيد الحركات  1980قيام الحر  العراقية اإليرانية عام 

اإلسالمية الشيعية المشتتة، فكان تأسيس المعلس األعل  للثورة اإلسالمية في السابز عشر 

في ط ران من بقايا الم عرين والفارين من العراق من  1982م من تشرين الثاني من عا

 .ح   الدعوة ومنظمة العمل اإلسالمي وبعض المستقلين البارزين

بشكل عام كان إلعدام آية هللا الصدر أعر في  عف الحركة الشيعية، إر أن المعار ة 

ه للكويت، فكانت نشطت مرة عانية أعنا  غ و -كما هي الحاع مز الكورد –الشيعية لصدام 

 التي عمت المدن الشيعية، سيطر خالل ا الشيعة عل  غالبية مدن العنو ، 1991انتفا ة 

استطاا توجيه  ربات موجعة إل  معار يه، أن أعاد صدام سيطرته عل  العنو  بعد و

حاوع التوجه إل  المكونات األساسية ل وية العراق أي الشيعة، فاختار التشديد عل  القبلية و

العروبية والمذهال الشيعي العراقي واخالص الشيعة للدولة العراقية، وقد عمل صدام و

عل  كسال تأييد الشيعة قبل الحر  وخالل ا وبعدها، حيث استخدم الرموز العشائرية 

والشيعية العربية ولعأ إل  مف وم  رف العراق، ونشرت ملصقات لصدام ب ي  يخ 

وكانت بعض صواريخ العراق من طراز سكاد عشائري في مناط  مختلفة في العراق، 

معروفة حت  قبل حر  الخليج بإسمي العباس والحسين وهما من أكثر الشخصيات قداسة 

إر أنه بقي حساسا تعاه أي  خص يحاوع أن يرب  الدين بالسياسة، وهكذا  لدز الشيعة

عل  تسيس عندما اكتسال آية هللا محمد صادق الصدر قاعدة  عبية واسعة نظرا لقدرته 

، مز 1999العماهير، تصرف صدام بسرعة حيث قام باغتياله مز ولديه الكبيرين في عام 

 .ذلد كان آية هللا محمد صادق الصدر قد نعح في تقوية وتسييس ال وية الطائفية الشيعية

 

 المصاار المساعدف:

 ليام أندرسن وغاريث ستانسفيلد، عراق المستقبل. .1

السياسة في العالم العربي، القاهرة، مكتبة مدبولي، فرهاد ابراهيم، الطائفية و .2

1996. 

 كوردستان سالم، اعر التعددية اإلعنية عل  الوحدة الوطنية في العراق. .3

 التنوا القومي في العراق )العر ، الكورد، التركمان(

 أهداف المو وا:

لعالم التعرف عل  التعددية اإلعنية كظاهرة عالمية ومي ة تتمي  ب ا غالبية دوع ا .1

 اليوم.

التعرف عل  القوميتين الرئيسيتين اللتين تتألف من ما العراق وهما العر   .2

 والكورد.

عل  التركمان كأقلية قومية متواجدة في العراق ومعرفة اصول ا وتاريخ التعرف  .3

 وكيفية تواجدها في العراق.

 ملخص المحا رة:

 ألل: العرب
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قوميررررات والعماعررررات اإلعنيررررة، يعتبررررر العررررراق مررررن الرررردوع الترررري تتعرررردد في ررررا ال

والترررري عا ررررت مررررز بعضرررر ا بوئررررام، تربط ررررا عالقررررات حسررررن العرررروار والقرابررررة بسرررربال 

عالقرررات التررر اوج التررري كانرررت ور  زالرررت ترررتم برررين هرررذه العماعرررات، وتربط رررا رابطرررة 

الرررررروطن المشررررررترك، وال ويررررررة الوطنيررررررة المشررررررتركة. يتررررررألف العررررررراق مررررررن قرررررروميتين 

يشرررركل العررررر  غالبيررررة المعتمررررز العراقرررري، وهررررم  رئيسرررريتين، همررررا العررررر  والكررررورد،

 %75-70ويشررركلون حررروالي   يتركررر ون بشررركل أساسررري فررري وسررر  وجنرررو  العرررراق

راق، علرررر  مررررن معمرررروا السرررركان، وقررررد توافررررد العررررر  مررررن العنررررو  إلرررر  أر  العرررر

 مراحل وفي فترات مختلفة.

 ثانيا: التورا

مرررن معمررروا  %20يرررأتي الكرررورد كثررراني أكبرررر قوميرررة فررري العرررراق، ويشررركلون   

تسرررم  حاليرررا  فررري منطقرررة جحرافيرررة خاصرررة ب رررم فررري  رررماع العرررراق يتركررر ون، والسررركان

الرررذي ولكرررن حررروع اصرررل الكرررورد،  تختلرررف اورا  وتتعرررددو إقلررريم كوردسرررتان العرررراق،

عبررررت باتفرررراق علمررررا  األنثروبولوجيررررا والمررررؤرخين والمستشرررررقين، هررررو أن الكررررورد امررررة 

بالد التررري يسررركنون ا اون منرررذ فعرررر التررراريخ، مرررن األمرررم اوريّرررة، وأن رررم قررردموا إلررر  الررر

ومرررن األدلرررة التررري تثبرررت أن الكرررورد مرررن األقررروام اوريرررة القديمرررة هرررو أن الررردين الررروطني 

الرسرررمي فررري كوردسرررتان لحايرررة انتشرررار اإلسرررالم كررران "ديرررن زرد رررت" الرررذي لرررم يُعررررف 

 إر بين األقوام اورية.

 ثالثا: ال ركمان

البررراحثين برررأن م قبيلرررة مرررن القبائرررل التركيرررة التررري  يرررتم تعريرررف التركمررران مرررن قبرررل بعرررض

برردأ وفرردت مررن وسرر  أسرريا، وتحديرردا مررن منحوليررا مرروطن م األصررلي، ويرررز الرربعض أنرره 

هرررذه التسرررمية ر  وأنعلررر  أترررراك العرررراق فررري ع رررد السرررالجقة،  إطرررالق أسرررم التركمررران

 أنالمؤرخررون متفقررون علرر   أنوتعنرري بررأي حرراع مررن األحررواع عرقررا آخررر غيررر الترررك 

 .األغوز )الح ( بعد اعتناق م اإلسالم أطل  عل  قبائل التركمان مصطلح

 المصادر المساعدة:

 خالصة تاريخ كورد وكوردستان، محمد أمين زكي. .1

بحرررداد، مطبعرررة   ررراكر صرررابر الضررراب  ،مررروج  تررراريخ التركمررران فررري العرررراق  .2

 .1960المعارف، 

بيررررروت، دار ي ع يرررر  قررررادر الصررررمانع، الترررراريخ السياسرررري لتركمرررران العررررراق .3

 .1999، 1الساقي، ط

 أعر التعددية اإلعنية عل  الوحدة الوطنية في العراق، د.كوردستان سالم. .4
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 )الكلدان، او وريون، الشبد(

 أهداف المو وا:

 الكلدان واو وريون والشبد.التعرف عل  أصل وتسمية كل من  .1

 لحة ومناط  تواجدها.التعرف عل  الخصائص التي تمي ها كالدين وال .2

 ف م ا واحترام ا.زيادة معرفة الطالال ب ذه األقليات من أجل  .3

 ملخص المحا رة:

 أور: الكلدان
قبائرررل سرررامية ترررذكرها الوعرررائ  او رررورية منرررذ األلرررف األوع )ق.م( اسرررتوطنت فررري 

القسرررم العنررروبي مرررن العرررراق الحرررالي بمحررراذاة دجلرررة والفررررات، وبرررين الخلررريج الفارسررري 

ن بابلونيرررا العنوبيرررة. يررررز الررربعض برررأن م قررروم اسرررتوطن  رررفاف المحررري  وأقصررر  مرررد

ال نرردي والخلرريج العربرري فرري البدايررة، عررم زحررف  ررمار حترر  بلررغ أواسرر  وادي الرافرردين 

يتواجرررد الكلررردان حاليرررا فررري ، ابتررردا  مرررن القررررن الخرررامس واألربعرررين )أو األربعرررين( ق.م

، إيررررران، و ررررماع غربرررري تركيررررا)إقلرررريم كوردسررررتان( وجنررررو   رررررقي  العررررراق ررررماع 

 .مليون نسمة في مختلف بقاا العالم 2.5ويقدر نفوس الكلدان بحوالي 

 ثانيا: اآلشوريون

يطلرررر  إسررررم او رررروريين )اوعرررروريين(، علرررر  أقليررررة مسرررريحية تعرررريأل فرررري إقلرررريم 

كوردسرررتان العرررراق، يقولرررون أن رررم امترررداد ل  ررروريين القررردما ، وكرررانوا قرررد ن حررروا إلررر  

اطق م المنع لرررة فررري هكررراري فررري كوردسرررتان تركيرررا، والتررري أصررربحت العرررراق مرررن منررر

سرررراحة للقترررراع بررررين العرررريأل الروسرررري والعثمرررراني أعنررررا  الحررررر  العالميررررة األولرررر ، وقررررد 

 ررركل مرررن م اإلنكليررر  كتائرررال عسررركرية، وأطلررر  علي رررا العررريأل الليفررري، حيرررث اسرررتخدم م 

بررررل وعررررود لقمررررز الحركررررات الشررررعبية فرررري العررررراق وبرررراألخص الكررررورد والشرررريعة، مقا

 .قطعوها ل م بإقامة دولة خاصة ب م في نينوز

 ثالثا: الش ك

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86
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اختلرررف البررراحثون حررروع أصرررل الشررربد، ف نررراك مرررن يررررز أن الشررربد هرررم  بقايرررا العشررريرة 

الكورديرررة ب عامرررة )أبرررو الحسرررن فضرررلوي(  التررري غرررادرت جبرررل السرررماق فررري سررروريا، 

لورسرررتان، مرررن حيرررث بقررري من رررا مرررن العوائرررل مرررن لرررم يسرررتطيعوا إكمررراع مسررريرهم إلررر  

البرراحثين مررن يعتقررد بررأن الشرربد هررم مررن بقايررا جرريأل نررادر  رراه الصررفوي الررذين حاصررروا 

ويؤيررد بعررض البرراحثين الشرربد الرررأي القائررل بررأن  م،1743مدينررة الموصررل القديمررة سررنة 

الشرربد هررم مررن عشررائر اللررور الصررحير الكورديررة فرري ايررران، ن حرروا إلرر  الموصررل بعررد 

لرر  يررد الشرراه )عبرراس الصررفوي( وكرران ذلررد بررين عررامي مقتررل أميرررهم ) رراوديري بررد( ع

م، ومرررررن هنرررررا جرررررا ت تسرررررمية الشررررربد، أي ان رررررم سرررررموا باسرررررم زعررررريم م 1600-1620

 ) اوديري بد( التي أصبحت بمرور ال من  بد.

  

 المصادر المساعدة:

، 2، أبلحد أفرام، دهوك، مطبعة هاوار، طاآلشوريون السريان -مي هم التحدان  .1

2003. 

، ، التورا الش ك...ال واجد لال وجلام لالوعي بال اريخلي البوتانيعبدالفتال ع .2

 .2004(،  باط 22معلة دهوك، العدد )
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 اإلي دية، الكاكائية(التنوا الديني والمذهبي )

 أهداف المو وا:

 الديني والمذهبي الذي يتمي  به المعتمز العراقي.التعرف عل  التنوا  .1

 خصائص كل من اإلي دية والكاكائية.ع والتعرف عل  أصو .2

 ملخص المحا رة:
 أور: اإلي دية

هناك إتعاه يرز أن م سموا )ي يديين( نسبة إل  ي يد بن معاوية عاني خلفا  بني 

أمية، بمعن  أن م من أتباعه، ولكن اإلي ديين يرفضون ذلد، أما اإلتعاه الثاني والذي يؤيده 

مستشرقين والباحثين الكورد هو أن م سموا بالي يدين نسبة اإلي ديين أنفس م والعديد من ال

إل  الكلمة الكوردية )ي دان( والتي تعني اإلله، أي عبدة هللا، وهناك من يذهال إل  أن 

، وهناك ارات السومرية والبابلية القديمةأصل التسمية عل   كل )إي دي( تعود إل  الحض

إليرانية بإعتبارها منبز الديانة األي دية، أو من يعتقد أن التسمية جا ت من مدينة )ي د( ا

أو  -الرابز عشر الميالدي-أنه أعطي ل م من قبل كتبة اإلسالم في القرن الثامن ال عري

 .قبل ذلد بقليل

 ثانيا: الكاكائية
تعددت اورا  حوع أصل الكاكائية، بين كون م بقايا تنظيم الفتوة التي  عع ا  

كون م أصحا  ديانة قديمة مستقلة، تأعرت بمرور ال من خلفا  عباسيون متأخرون، أم 

بكافة األديان الو عية والسماوية ابتدا  بالبوذية والمانوية وال رد تية ومرورا بالي ودية 

والمسيحية واإلسالم، ار أن الرأي األكثر قبور بين الباحثين هو أن الكاكائية طائفة كوردية 

غالت في حال اإلمام علي بن ألن ا هذا اإلسم قديما، مسلمة  )طريقة صوفية(، غلال علي ا 

أبي طالال، مؤسس ا السلطان إسح  البرزنعي المولود في النصف الثاني من القرن السابز 

ال عري، تأعرت باألديان والمعتقدات المتواجدة في المنطقة، لذلد ابتعدت عن العقيدة 

منه من أساطير وخرافات، وقد اإلسالمية، وأصبحت م يعا من هذه المعتقدات مز ما تتض

 ساعدت بيئت ا العبلية في الحفا  عل  هذه العقيدة طوع هذه الفترة

 

 المصادر المساعدة:

، 1مطبعة ئاسا، ط ، السليمانية،األيزاية لمصحف رلز الم دسخيري  نكالي،  .1

2002. 

، مقاع منشور عل  موقرز حكومرة إقلريم مدخ  لمعرية تاريخ التاكائيةف مي كاكيي،  .2

وردسرررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررتان، علررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر  الرررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررراب : ك

www.krg.org/articles/?ingnr=14&rnr=196&smap=03011300 

 الي ود والصابئة()
 :أهداف المو وا

 التعرف عل  كيفية تواجد الي ود في العراق وأسبا  هعرت م من ا. .1

 التعرف عل  األقلية الدينية الصابئية وأهم خصائص ا وممي ات ا. .2
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 ملخص المحا رة

 ألل: اليلوا

ير غالبية المصادر التاريخية، إل  أن تاريخ أقدم وجود للي ود في العراق القديم كان في تش

كوردستان العراق، عندما جا  ب م او وريون أسرز إل  آ ور في القرن الثامن قبل 

الميالد، بعد أن أخضعوا إسرائيل إل  مملكت م، عم جا  ب م الكلدانيون كأسرز أيضا إل  

رن السادس قبل الميالد، أما المرحلة األخيرة لتواجدهم فترجز إل  صدر بابل في أوائل الق

( اإلسالم، حين ن حت قبائل العر  المت ودة من ج يرة  العر ، في ع د الخليفة عمر )

إل  العراق وسوريا في القرن السابز الميالدي، فاعتن  الكثير من م اإلسالم وبقي القليل 

في مناط  مختلفة من العراق، وسكنوا غالبية المدن  عال الي ود من م عل  ي وديته.

 1947والعديد من األرياف، وامت نوا الحرف وال راعة والتعارة، وقد بلغ تعدادهم عام 

( نسمة، وقد تم ت عير الحالبية العظم  من م إل  إسرائيل في 118,000في العراق كافة )

ما  1954فبلغ تعدادهم عام  من قبل الحكومة العراقية، 1951و 1950و 1949األعوام 

 1973وحت  عام  1970( نسمة فق ، وقد هاجروا بدورهم العراق منذ عام 4460يقار  )

 .إل  إيران، بسبال الضحوطات والمالحقات التي تعر وا ل ا من قبل الحكومة العراقية

 

 ثانيا: الصابئة

القديمة، ويرز المتتبعون ل ذه الديانة  الديانات الموحدةالمندائية أو الصابئة المندائية من 

، ور ي اع البعض المسيحيةما قبل  سطينفلو بالد الرافدينو الحعازأن ا كانت منتشرة في 

إل  اون، ويطل  علي م في  ايرانفي  اقليم األحوازو العراقمن أتباع ا موجودون في 

يسكن الصابئة عل   فاف ارن ار وخاصة دجلة والفرات لما الصبة.  الل عة العراقية

هي في  للما  والط ارة من اهمية في حيات م الدينية والروحية، أما مراك هم الرئيسية

جنو  العراق في منطقة األهوار وعل  الضفاف الدنيا من ن ري دجلة والفرات في مدن 

العمارة والناصرية والبصرة وقلعة صالح والحلفاية وسوق الشيوخ، ويوجد جماعات من م 

بأعداد مختلفة في بحداد والكوت والديوانية وكركوك والموصل، وهم يتواجدون في ايران 

 .بستانايضا في إقليم عر

 

 

 

 المصادر المساعدة:

مؤسسة حمدي للطباعة والنشر،  ، السليمانية،اليهود والمواطنة العراقيةكاظم حبيب،  .1
2006 

دار  ، ترجمة: نعيم بدوي غضبان الرومي، دمشق،الصابئة المندائيونالليدي دراوور،  .2
 2006، 2المدى، ط

 

 

 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%8A%D8%A7%D9%86%D8%A9_%D9%85%D9%88%D8%AD%D8%AF%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%8A%D8%A7%D9%86%D8%A9_%D9%85%D9%88%D8%AD%D8%AF%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AC%D8%A7%D8%B2
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AC%D8%A7%D8%B2
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A7%D9%81%D8%AF%D9%8A%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A7%D9%81%D8%AF%D9%8A%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B3%D9%8A%D8%AD%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B3%D9%8A%D8%AD%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D9%88%D8%B2%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D9%88%D8%B2%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87%D8%AC%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A9
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 نموذج عن األسئلة

 

 ما يأتي: ( ي ط4) : عرف1س

 اتفاقية الع ائر .1

 اإلنتدا  .2
 

       : إمأل الفراغام ال الية: 2س

قام البريطانيون بعد الحر  العالمية األول  بتنظيم اإلدارة في العراق عل  نم   .1

 .اإلدارة في ...........
 .برئاسة ............  1920 كلت أوع حكومة عراقية عام  .2

 

     ال الية:     سئحة( ي ط مي األ5: بيي إجابة )3س
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 ؟1920ما هو السبال المبا ر إلندرا عورة العشرين  .1
ما هي اهمية معاهدة الصداقة والتعاون التي وقع ا صدام مز رئيس الوزرا   .2

 السوفيتي كوسيحن؟
          ( مما يأتي: 5: عح  )4س

ارات لماذا أراد صدام من الكويت الحا  ديون ا عل  العراق والتي كانت تقدر بملي .1

 الدوررات؟

 ؟كان يعتبر التحيير الذي حصل في العراق بعد منحه اإلستقالع  كليا لماذا  .2

        : عدا ما يحي: 5س

 .2005الحرو  التي خا ت ا العراق منذ تأسيس الدولة العراقية ولحاية عام   .1
 .المعاهدات التي تمت بين بريطانيا والعراق طيلة الع د الملكي .2

 
       لفرلع ال الية:    : اجب عي احد ا6س

ما هي أسبا  تدهور العالقات بين العراق والكويت والتي ادت ال  اندرا حر   .1

 ؟الخليج الثانية 

   أهم األعماع التي قام ب ا عبد الكريم قاسم خالع فترة حكمه؟ماهي  .2

     

 مز تمنياتي لكم بالنعال والموفقية

 

 

 األجوبة النموذجية لألسئلة

 :1س

 م بين صدام و اه ايران،1975عام  هي اإلتفاقية التي عقدت لع ائر:اتفاقية ا .1

تنازع في ا العراق عن    العر ، وتخل  عن مطالبته بمنطقة األحواز، مقابل 

 .تخلي إيران عن دعم الحركة الكوردية

و ز األمم المنسلخة عن الدوع المحلوبة في الحر  تحت إ راف ارنتدا : هو  .2

 .لرعاية والنصح حت  تستطيز ادارة نفس ا ذاتيادولة كبرز تتورها با

 :2س

 ال ند .1

 عبد الرحمن النقيال .2

 :3س

يثة بالقبض كان السبال المبا ر رندرا الثورة هو قيام الحاكم اإلنعلي ي في الرم .1

) عالن أبو العون(، فقام اتباعه بمداهمة المكان من أجل  عل  أحد  يوخ العشائر

حدث بمثابة الشرارة التي وقد كان هذا ال ،لي تحريره وقتلوا بعض الضباط اإلنع

 ا علت فتيل الثورة.



(92) 

 

تكمن أهمية معاهدة الصداقة والتعاون التي تمت بين العراق واإلتحاد السوفيتي في  .2

 وفرت سوقا سوفيتية للنف  العراقي، و منت مبيعات أسلحة مستمرة للعراق.ان ا 

 :4س

وعن البوابة الشرقية  دافز عن العروبة أراد العراق أن تلح  هذه الديون بإعتباره قد .1

 خالع الحر . للوطن العربي  د المد الشيعي

المعاهدات وارتفاقيات التي عقدت بين العراق وبريطانيا  قيدت العراق في ألن  .2

 العديد من نشاطاته، و منت اإلمتيازات لبريطانيا ورعاياها في العراق.

وائر العراقية  لوا كما هم بعناوين م المستشارين البريطانيين في الوزارات والدو

 ومراك هم.

 :5س

، 1980، والحر  العراقية اإليرانية عام 1941الحر  العراقية البريطانية عام  .1

، وحر  الخليج الثانية عام 1991والحر  الخليج األول  )احتالع الكويت( عام 

2003. 

اهدة عام ، ومع1927، ومعاهدة عام 1926، ومعاهدة عام  1922هدة عام معا .2

 .، ومعاهدة بورتسماوث1930

 :6س

كانت الكويت مصممة عل  أن يدفز العراق ديونه، في حين أراد العراق أن تلح   .1

 هذه الديون بإعتباره قد دافز عن العروبة خالع الحر .

الذي كلف العراق الكثير والذي تسبال -اسبا  اقتصادية تتعل  بتدهور سوق النق   .2

 به الكويتيون.

 يخية تتعل  باعادة الكويت للعراق.اسبا  تار .3

 طمول صدام في قيادة العالم العربي. .4
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