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 المستخلص: 

، أبان م1917منذ االحتالل البريطاني للعراق الذي اكتملت مالمحه عام 
الحرب العالمية األولى، وأخضعته النتدابها، وما تال ذلك  مكت تطكت اي سياسكية     
مهمة تأتي في مقدمتها ثت ة العشريت، التي دفعت بريطانيا إلكى إاامكة مكا أسكمته     
بالحكم التطني، لكنها في وااك  الحكال كانكت اكي الهيمنكة علكى مقكد اي العكراق         

ـائر الشــــكـوون األخكر ، وعملكت علكى     السياسية واالاتصادية والعسكرية وســـ
تتجيههككا بالشكككذ الككذي كككان يحككدم مصككالحها بالد جككة األسككا ، وعلككى حسككاب     
الشككعا العرااككي الككذي عككانى مككا عانككام، لتككأتي األامككة االاتصككادية العالميككة عككام   

لتلقي بظاللها على المنطقة العربيكة، ومكا حكاحبها مكت  ثكا  ااتصكادية       م  1929
الفقر، لذا ااتمكت اكذم الد اسكة     مستتي سبة البطالة وا تفاع وخيمة مت اادياد ن

األامككة واككي ةككاارة ات،ككراباي، فكككان  تلكك   بإلقككاا الضككتا علككى ابككرا نتككائ   
في بغداد واتساع  اعته إلى البصرة مثاال لذل ، بذ م  1931إ،راب تمتا عام 

د عككد مككت األحككدام المهمككة، لطبيعككة المطالككا التككي  فعهككا المضككربتن مككت تحديكك 
ساعاي العمكذ، واالعتمكاد علكى األيكدي العاملكة المحليكة المكاارة وايكر المكاارة          
دون اسكككتبدالها، وتطكككت ي اكككذم المطالكككا لتتعكككد  االاتصكككادية إلكككى السياسكككية      
والمتمثلككة بإاالككة حكتمككة نككت ي السككعيد ليككدق نككاات  الحطككر، وإثككا ة محككاو       

الجانكا العرااكي عكام    بريطانيا، التي ما تتانت وبحكم ما جكاا فكي معااكدتها مك      
، بعد فشذ األخيكر مكت احتتائكه بكالطرق السكلمية تكا ة والتهديكد والتعيكد         م1930

تا ة أخر ، مت استحدام القتة لدعم اتجراااي الحكتمية، وشت حملة اعتقاالي 
 ام  واسعة، خصتحا بعد عتدة  ئيس التا اا نت ي السعيد وإحدا  مرستم 

المتاطت تحت ذ يعة حكيانة األمكت العكام    حد مت حرية م  الذي 1931لسنة  90
 . في ات،راب

 

 

 

  



  على حسني على سعيد  ، د/عماد مخيس محزة د/                                         2017يونيه  -2ج –العدد الواحد والثالثون  –جملة كلية اآلداب 

 

 
 

Abstract 

 Since the British occupation of Iraq, who completed his 

features in 1917, during World War I, and subjected him to 

its mandate, and the subsequent significant political 

developments come in the forefront revolted, that prompted 

Britain to establish what it called national governance, but in 

fact they are the master of its own Iraq's political, economic, 

military and all other affairs, and placed them in the form 

that was to serve their interests class basis, and at the expense 

of the Iraqi people, who have suffered what they suffered, to 

come to the global economic crisis in 1929 to cast a shadow 

over the Arab region, and the attendant severe economic 

effects of the increase in the unemployment rate the rise in 

the poverty line, so focused on this study to shed light on the 

main results of the crisis, a phenomenon strikes, was the 

strike in July 1931 in Baghdad and breadth of plantings to 

Basra is an example of this, but counting of important events, 

the nature of the demands tabled by the strikers of limits on 

working hours, relying the local manpower skilled and 

unskilled without replacement, and the evolution of these 

demands economic than political, of the dismissal of the 

Government of Nuri said to ringing alarm bells, stirring 

Britain fears, which Twant and by virtue of what was in the 

treaty with the Iraqi side in 1930, after the recent failure of 

the containment means peaceful and sometimes threats and 

intimidation at other times, the use of force to support the 

government's actions, launched a campaign of mass arrests, 

especially after the return of Prime Minister Nuri al-Said and 

the issuance of a decree limited the freedom of citizens under 

the pretext of maintenance of public order in the strike No. 

90 of 1931.  
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 ئق العراقية_ المكتبة الوطنية _ بغداد. المختصرات : د.ك.وـ دار الكتب والوثا-

 م 1930العراق السياسية إلى عام  أوضاع

فرض االنتداب البريطاني على العكراق بتكا يا الحكامس والعشكريت مكت      
، وفر،ككت السككيطرة (1)حسككا مقككر اي مككوتمر سككان  يمككتم 1920نيسككان عككام 

البريطانيكة علكى مقكد اي العكراق، والتكي نكت  عنهكا تكدات  فكي محتلك  جتانكا            
الحيكككاة السياسكككية واالاتصكككادية واالجتماعيكككة، ممكككا ولكككد  دة فعكككذ لكككد  الشكككعا  

، مت نفكس العكالم   العرااي، فاندلعت ثت ة العشريت في الثالثيت مت حزيران عام 
القتاي البريطانيكة خسكائر فادحكة فكي      شملت محتل  مناطق العراق، تكبدي فيها

، والتككي علككى أثراككا ايككري الحكتمككة البريطانيككة سياسككتها   (2)األ واح والمعككداي
تشككيذ   العراق مت حكم عسكري مباشر إلى سياسي اير مباشر مكت خكالل   تجام

حكتمة مواتة في الحامس والعشكريت مكت تشكريت األول مكت العكام نفسكه برئاسكة        
،إلى جانا ايامها بعقد موتمر لها في القاارة بتا يا الثاني (3)عبد الرحمت النقيا

، برئاسكة  (4)، ،م كبا  القادة والساسة البريطكانييت مت نفس العام عشر مت  ذا  
، Winston Churchill (5)ـواير الدولة لشوون المستعمراي ونستتن تشرشذ 

لكى العكراق،   ، ملكًا ع(6)وكانت مت أام مقر اته ترشيح األمير فيصذ بت الحسيت
، بعكد أن نكال ثقكة    م1921وفعاًل تتلى العرش في الثالث والعشريت مكت  ب عكام   

، كمككا كلكك  عبككد الككرحمت   (7)%97الحكتمككة وفككتام باالسككتفتاا الشككعبي بنسككبة    
( م1922أب  19 -م 1921أيلكتل  12النقيا بتكألي  واا تكه الثانيكة للمكدة مكت )     

 . (8)ي  المل بعد أن ادم استقالة واا ته األولى في يتم تتت

التاسك  والعشكريت مكت أيلكتل عكام       عر،ت الحكتمكة البريطانيكة بتكا يا   
على المل  فيصذ مستدة معاادة لتنظكيم العالاكة بكيت الكدولتيت بمكا يحكدم        1921

مادة جري منااشتها داخذ البالط الملككي، وتكم    مصالحها، إذ ،مت خمسة عشر
تعديذ وإ،افة فقراي أخكر  وككان اكد  الملك  فيصكذ مكت و اا ذلك  الظهكت          

، وعلى ،تا ذل  احد  مجلس التا اا ارا ًا بتكا يا  (9)المستقذ المل بمظهر 
ببنكتد المعااكدة    ابتلكه مبكدئيا   أككد م  1922الحامس والعشريت مت حزيكران عكام   

ت ايادة ،كغ  الحرككة التطنيكة العراايكة المعا ،كة للمعااكدة أد        ، لك(10)أعالم
مكت  إلى تقديم عبد الرحمت النقيا اسكتقالة واا تكه بتكا يا التاسك  عشكر مكت  ب       

 Percy)، اال أن المـككـشاو اي التككي جككري بككيت المنككدوب السككـامي نفككس العككام 

Cox )
ذ الكتاا ة  نت  عنها ترشيح عبد الرحمت النقيا لتشكي، والمل  فيصذ (11)
، والتكي حكادات   (12)مت نفس العام ايضكا  الثاني مت تشريت األول  بتا يا الثالثة
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على المعاادة في العاشر مت تشريت األول مت العام نفسكه، علكى أن يقتكرن ذلك      
 .(13)بمتافقة المجلس التأسيسي القادم عليها

بأن  م1922في التاس  عشر مت تشريت األول عام  ملكيةحد ي إ ادة 
الرابك  والعشكريت مكت تشكريت الثكاني مكت        يكتن الشكروع فكي االنتحابكاي بتكا يا    

، إال أن ذل  لم يتحقق بسبا المعا ،ة الكبيرة التي أبكدااا علمكاا   (14)العام نفسه
اعمكاا المعا ،كة فكي المنفكى،      الديت و ؤساا العشائر ألسباب عدة منهكا وجكتد  

أد  اذا األمكر إلكى إحكدا  سلسكلة     ، (15)فضال عت الحت  مت التجنيد اتجبا ي
مت الفتاو  نصت على تحريم االشكترا  فكي أي انتحابكاي اادمكة خصتحكًا فكي       

، إلى جانا وجكتد عتامكذ أخكر  حالكت دون إجكراا      (16)بغداد والنج  وكربالا
االنتحاباي في متعداا بسبا االنشقاااي داخذ الكتاا ة النقيبيكة الثالثكة ممكا أد      

 . (17)عام مت نفس ال تها في الساد  عشر مت تشريت الثاني ذل  إلى تقديم استقال

أثا ي تل  االسكتقالة المنكدوب السكامي البريطكاني برسكي ككتكس، الكذي        
اتصككاالي مكك  الملكك  فيصككذ لتككألي  واا ة يقتداككا عبككد المحسككت   جراابككإسككا ع 
 –م 1922تشكريت الثكاني    18، وفعاًل تم ذل ، واستمري للمكدة مكت   (18)السعدون

، فضككاًل عككت (19)للمضككي اككدمًا تجككراا االنتحابككاي م  1923 يت األول تشككر 15
تتجيه المندوب السامي برسي كتكس مذكرة إلى المـل  فيصذ في العشريت مكت  

طـالا فيهكا إنكزال أاصكى العقتبكة ،كد مكت يحكرض         م1922تشريت الثاني عام 
إحدا  اكرا   مما دف  بمجلس التا اا العرااي إلى  ،(20)على مقاطعة االنتحاباي

، حكدد بمتجبكه متعكدًا تجكراا االنتحابكاي      م1923بتا يا الساب  مت تمتا عكام  
. و ام جهتد التاا ة السعدونية األولى (21)الثاني عشر مت تمتا مت العام نفسه

التأسيسكي، إال أنهكا لكم تتفكق فكي ذلك ، ولكم تسكتكمذ          المجلسفي إكمال انتحاباي 
تشكريت   22جعفر العسكري األولى للمدة مكت  تل  االنتحاباي إال في عهد واا ة 

  .(22)م 1924 ب  2_   1923الثاني 

حكككددي واا ة الداخليكككة متعكككد افتتكككاح المجلكككس التأسيسكككي فكككي السكككاب    
، وفعككاًل تككم ذلكك  وجككري انتحابككاي  ئاسككة  (23)م 1924والعشككريت مككت  ذا  عككام 

زيكران  ، و بتكا يا الحكادي عشكر مكت ح    (24)المجلس وفاا عبد المحسكت السكعدون  
حادق المجلس التأسيسي على المعاادة العراايكة البريطانيكة، وفكي     م1924عام 

، (25)العاشككر مككت تمككتا مككت العككام نفسككه تمككت مصككاداته علككى القككانتن األساسككي    
 . (26)وكذل  اانتن انتحاب مجلس النتاب في الثاني مت  ب 

 26 - 1924 ب  12، للمكدة مكت   (27)وفي عهد حكتمة ياسيت الهاشكمي  
البريطانية امتيكاا الكنف  بتكا يا الحكامس      ، تم منح الحكتمة(28)م 1925حزيران 
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، والككذي كككان سككببا فككي تككأخير إعككالن الدسككتت    مككت نفككس العككام  عشككر مككت  ذا  
، للحيلتلككة دون عككرض  نفككس العككام   العرااككي إلككى الحككادي والعشككريت مككت  ذا    

 . (29)االمتياا على مجلس األمة ختفًا مت المعا ،ة البرلمانية 

حزيكككران  26ألككك  عبكككد المحسكككت السكككعدون واا تكككه الثانيكككة للمكككدة مكككت 
، والتككي فككي عهككداا أحككد ي عصككبة  (30)م 1926   تشككريت الثككاني 1 - م1925

حتل اضية  م1925التاس  والعشريت مت تشريت األول عام  األمم ارا ًا بتا يا
اق لمكدة  المتحذ بأنها جزا مكت العكراق، وجعكذ االنتكداب البريطكاني علكى العكر       

عامككا، علككى أن يككدخذ الجانبككان العرااككي والبريطككاني فككي مفاو،ككاي لت،كك    25
، لهككذا تسكلمت حكتمكة عبككد   (31)معااكدة جديكدة خكالل فتككرة ال تتجكاوا سكتة أشكهر      

مكت الجانكا    م1925المحست السعدون في الساد  عشر مكت ككانتن األول عكام    
،ت تحديد مدة االتفااية البريطاني مستدة المعاادة التي وافقت عليها، لكنها عا 

الملحقة للمدة نفسها لعدم ا تباطها بقرا  مجلس العصبة، كتنهكا تحكا الجكانبيت    
إال أن المندوب السامي  فض اذا القرا ، فأ سكذ  (، 32)البريطاني والعرااي فق  

أو،ح  م1926السعدون كتابًا إلى المل  فيصذ في التاس  مت كانتن الثاني عام 
انيا بأّن أمام العراق أحد األمريت إما ابتل المعااكدة برمتهكا   فيه وجهة نظر بريط

  .(33) أو  فضها، مما يودي إلى خسا ة المتحذ لصالح األترا 

حادق مجلس التا اا العرااي على المعاادة بتا يا الحادي عشكر مكت   
، ثككم عر،ككت علككى مجلككس النككتاب، وأكككد عبككد    (34) م1926كككانتن الثككاني عككام  
، (35)على ،رو ة المتافقة على المعاادة بسرعة وبدون نقاشالمحست السعدون 

( 19أد  ذلكك  إلكككى انسككحاب المعا ،كككة مككت داخكككذ المجلككس والبكككال  عكككددام )    
عضككتًا، وبعككد منااشككة دامككت أكثككر مككت سككاعة ونصكك  جككر  التصككتيت علككى       

، (36)( عضككتًا58عككددام ) وكككانالمعااككدة فتافككق عليهككا الحا،ككرون باتجمككاع   
حككادق عليهككا مجلككس    م1926شككر مككت كككانتن الثككاني عككام     وبتككا يا التاسكك  ع 

 .(37)األعيان

اككدم عبككد المحسككت السككعدون اسككتقالة واا تككه إلككى الملكك  فككي األول مككت     
، الـذي ابلها وطلا منه االستمرا  مواتًا بإدا ة البالد م1926تشريت الثاني عام 

ا تكه  ألك  جعفكر العسككري وا    ، وعلكى اثكر ذلك    (38)لحيت تشكيذ واا ة جديـكـدة 
، التككي (39)م1928كككانتن الثككاني 8 - 1926تشككريت الثككاني  2 الثانيككة للمككدة مككت 

استطاعت إارا  الئحة اانتن ،ريبة الدخذ في الثالث والعشريت مت شباط عكام  
، فضكككال عكككت شكككطا ديكككتن العشكككائر للحكتمكككة البريطانيكككة، إذ اكككدم (40)م1927م
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البريطانيتن ارو،ًا إلى  ؤساا العشائر ابذ ثت ة العشكريت، وطالبكت الحكتمكة    
 .(41)العرااية بإستحصالها

واجهككت الككتاا ة العسكككرية الثانيككة معا ،ككة داخككذ البرلمككان وخا جككه    
، فضال عت وجتد أامة واا يكة داخليكة،   (42)حتل تطبيق نظام التجنيد اتجبا ي
ي ووايكر الداخليكة  شكيد عكالي الكيالنكي فكي       إذ ادم وايكر الماليكة ياسكيت الهاشكم    
، احتجاجكًا علكى تتايك     (43)اسكتقالتهما  م1927الثامت عشر مت كانتن األول عام 
م  الجانا البريطاني وابذ وحتل  م1927العسكري على مشروع معاادة عام 

، ومما ااد األمر ستًاا أن التاا ة نفسها لم يكت لديها الثقكة  (44)األخير إلى بغداد
نهكك  الحكتمككة البريطانيككة حككتل اضككية الككدفاع عككت العككراق، والتككأخر فككي          فككي

 التعكديذ التحتل إلى ارا  بحصكت  دخكتل العكراق إلكى عصكبة األمكم، وعكدم        
المبكككر لمعااككدة التحككال  ومرفقاتهككا الماليككة، كككذ تلكك  العتامككذ أدي إلككى تقككديم       

 .(45)1928العسكري استقالته في الثامت مت كانتن الثاني عام 

:1930معاهدة عام   

ككككانتن  14ألككك  عبكككد الكككـمحست السكككعدون واا تكككه الثالثكككة للمكككدة مكككـت  
، وفككي التاككت نفسككه أحككبح  ئيسككًا     م1929كككانتن الثككاني   20 – 1928الثككاني

 . (46)لحزب التقدم بعد أن ادم جعفر العسكري استقالته

الثالثككة بإحككدا  اككرا  فككي الحككادي عشككر مككت    اامككت الككتاا ة السككعدونية
، شكككلت بمتجبككه لجنككة مككت وايككر الماليككة والككدفاع      م1928تشككريت األول عككام  

والمعككا   لمفاو،ككة الجانككا البريطككاني بشككأن االتفككاايتيت الماليككة والعسكككرية       
، إال أن الحكتمة البريطانية  فضت تل  التعديالي (47)وإجراا التعديالي عليهما

، فضككاًل عككت ايامهككا بإ سككال كتككاب إلككى  (48)ت تصككا فككي مصككلحتهاكتنهككا لككم تككك
الحكتمة العرااية، أكدي فيه أن االتفااية العسكرية أوشكت على االنتهاا، وعلى 
الحكتمة أن تستعد لتتلي مسوولية الكدفاع عكت العكراق، ولكيس انكا  إي مسكاندة       

تفكاايتيت العسككرية   بريطانية إال إذا وافقت الحكتمة العرااية على تمديد أحككام اال 
 . (49)والمالية 

أد   عبد المحست السعدون أن الجانا البريطكاني ايكر  ااكا بكإجراا     
، مما دف  باألخير إلى استدعاا لفي  مت (50)أي تعديذ وإنما كان يماطذ في ذل 

 جال السياسة واعماا الحركة التطنية وعكدد مكت النكتاب بتكا يا التاسك  عشكر       
وأطلعهم على األمر وطلا استشا تهم، خصتحًا  م1929كانتن الثاني عام  مت

بعد أن أو،ح لهم مد  تصلا المتا  البريطاني إااا مطالا تعديذ المعااكدة،  
وأشككا وا عليككه بتجككتب تقككديم االستقـككـالة، مـككـوكديت لـككـه بعـككـدم ترشيـكككـح أي         
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، األمكككر الكككذي دفككك   (51)شحكككـا مكككـت المعكككـا ،ة لتـأليـكككـ  أي واا ة جكككـديدة  
، وبقكت  1929ن إلى تقديم استقالته فكي العشكريت مكت ككانتن الثكاني عكام       السعدو

 .(52)البالد بدون واا ة ألكثر مت ثالثة أشهر، األمر الذي لم تألفه البالد مت ابذ

أب  25 – 1929نيسككان  28ألكك  تتفيككق السككتيدي واا تككه للمككدة مككت   
العكراق، إذ أ سكلت   ، التي شهدي تغيرا في السياسة البريطانيكة تجكام   (53)م1929

إلكى   م1929الحكتمة البريطانية براية سرية بتا يا الراب  عشر مت أيلتل عام 
 الستيدي جاا فيها :

ومساعدة العراق لغرض  لمساندة أن حكتمة حاحا الجاللة على استعداد  -1
 . م1932ابتله عضتًا في عصبة األمم عام 

بة األمم في جلسته أن حكتمة حاحا الجاللة ستقتم بأشعا  مجلس عص -2
 .(54)م1927القادمة بأنها ست  ال تتقيد بمعاادة 

أن حكتمة حاحا الجاللة ستقتم بإشعا  مجلس عصبة األمم في الجلسة  -3
في عصبة األمم وذل  وفقًا للبند الثالث عضتا القادمة بمقترح ابتل العراق 

 .(55)1922مت المعاادة العرااية البريطانية لعام 

يا عبد المحست السعدون لتكتلي الكتاا ة الجديكدة، يكدفعها      شحت بريطان
إلككى ذلكك  عككدة أسككباب مككت بينهككا أنككه الشحصككية األبككرا علككى السككاحة السياسككية       

للتفكاوض   مالئمكة العرااية، فضاًل عت تعاطفه م  الجانا البريطاني، وأنكه أكثكر   
 .(56) معها

اا فكي  لم يكت عبد المحست السعدون  اابًا بتتلي منصكا  ئاسكة الكتا    
أثنككاا ايا تككه برفقككة تتفيككق    فككياككذم الفتككرة، حتككى أنككه بككيت للجانككا البريطككاني    

 م  1929الستيدي لمقر االعتماد البريطاني بتا يا الساد  عشر مت أيلتل عام 
بأنه اير  ااا في ذل ، بكذ وطلكا مكت السكتيدي إذا ككان باسكتطاعته نشكر مكا         

بعكض االنفكراف فكي السياسكة     ، لكت ةهكت   (57)دا  في اذا االجتماع في الصح 
 19 البريطانية تجام العراق شج  السعدون على تتلي  ئاسة الكتا اا للمكدة مكت   

  .(58)مت نفس العام تشريت الثاني 13 – 1929أيلتل 

بكككذلت واا ة السكككعدون جهكككتدًا حثيثكككة فكككي عقكككد معااكككدة مككك  الجانكككا     
فكي سياسكته    البريطاني، إال أن األخيكر لكم يككت جكادًا فكي إحكدام تغييكر جكتاري        

 اايتهكا تجام العراق، وان الشروط التي فر،كها فكي المعااكدة الجديكدة ال تحتلك       
فكي   معت المعااداي السابقة، مما أثر ذلك  فكي نفسكية السكعدون، إلكى جانكا تكأثر       
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، أدي إلكى انتحكا م فكي الثالكث عشكر      (59)اذم الفترة بأمت  تحا حياته الحاحة 
 . (60) م1929 مت تشريت الثاني عام 

 –م1929تشكريت الثكاني    18ألــ  ناجي الستيدي واا تــه للمــدة مكت  
، التي انتهت بتقديم استقالته على أثر الحالفاي التي نشكبت  (61)م  1930 ذا  19

 Francisبينككككه وبككككيت المنككككدوب السككككامي البريطككككاني فرنسككككيس امفريككككز     
Humphreys (62)     (63)، حتل الحطة العسككرية التكي اكدمتها الحكتمكة العراايكة ،

بتقليا عدد المتةفيت األجانا في التاا ة العرااية والتي لم تتماش والمصكالح  
البريطانية، مما ااد مت حكدة الحكال  وبالتكالي أد  إلكى سكعي المنكدوب السكامي        

 .(64)للتآمر ،دم

األولككى، للمككدة  (65)نككت ي السككعيد حككد ي ات ادة الملكيككة بتككألي  واا ة
الكذي أ سكذ مكذكرة    ، (66)مكت نفكس العكام    ول تشريت األ 19- 1930 ذا   23مت 

. الذي أثا   دود أفعكال مضكادة مكت    (67)إلى المل  فيصذ، احتتي منهاف واا ته
التطنية ،خصـتحًا حتل عقد المعاادة م  الجانكا البريطكاني طبقكًا     الحركةابذ 

، التكي عبكري عكت نتايكا ايكر      م1929لمقترحاي الراب  عشر مت أيلـكـتل عـكـام   
حاداة حتل إعطاا االستقالل التام للعراق، األمــر الذي أد  إلكى تتحيكد جهكتد    
الحرككة التطنيكة داخكذ المجلككس النيكابي وخا جكه، وشكككلت كتلكة معا ،كة لتلكك         

 . (68)المعاادة سميت بـالكتلة اتخائية 

لككث مككت  بككدأي المفاو،ككاي بككيت الجككانبيت العرااككي والبريطككاني فككي الثا    
، ترأ  الجانا العرااي نت ي السعيد، أما الجانا البريطاني م1930نيسان عام 

فقد مثله المنــدوب السامـي فرنسيس امفريز، ومت أجذ عدم حكدوم أيكة عرالكة    
لسككير المفاو،ككاي خصتحككًا مككت جانككا المعا ،ككة، سككعى السككعيد إلككى إحككدا    

نقككذ العديككد مككت   اككرا  مككت مجلككس الككتا اا بأحككدام تغييككراي إدا يككة، شككملت       
إلى أماكت أخر ، خصتحًا أولئ   أماكنهمالمتصرفيت والمتةفيت اتدا ييت مت 

، (69)المعا ،ة التطنية، بهكد  تضكييق الحنكاق علكيهم     الذيت لديهم انتماااي إلى
فضككاًل عككت جعككذ المفاو،ككاي ذاي طككاب  اتسككم بككالغمتض وإةها اككا للحصككتم     

ئهككا لكافككة االلتزامككاي واالتفاايككاي  السياسككييت بأنهككا مككت حككالح العككراق عبككر إلغا 
، وايامكه بغلكق العديكد    (70)السابقة حتى دختل العراق عصبة األمم كدولكة مسكتقلة  

، واسككتطاع مككت إنهككاا الجتلككة   (71)سياسككة الحكتمككة  مككت الصككح  التككي ااجمككت  
األولى مت المفاو،اي م  الجانا البريطاني في العراق والتتاي  على األحر  

 ، ثكم سكافر  (72)مكت نفكس العكام    في الثالثيت مت حزيران عام  األولى مت المعاادة
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إلى لندن في األول مت تمتا مت العام نفسه، تكمكال المفاو،كاي وحكذ القضكايا     
  .(73)العالقة بيت الطرفيت

خلق ارا  مجلس التا اا العرااي بتا يا التاسك  عشكر مكت تمكتا عكام      
،  دود فعذ اتية معا ،ة (74)في الصح  العرااية  نشر المعاادة ، بعدم1930

لها مت ابذ الحركة التطنية، مما أثا  محاو  الحكتمتيت البريطانيكة والعراايكة،   
وحكتل المعا ،كة إلكى داخكذ حكفت  الجكيا العرااكي، الكذي ككان           بعكد السكيما  

، نتيجككة النككدالع (75)يعتمكد عليككه فككي حفككخ األمككت خصتحككا فككي األلتيككة الشككمالية 
فضاًل عت شت المعا ،ة (، 76)الشيا محمتد الحفيد الحركاي الكردية، التي ااداا

إلى إحدا  ارا   ححفية ،د الحكتمتيت أعالم، مما دف  الحكتمة العرااية حملة
 م1930 السكاد  والعشكريت مكت تمكتا عكام       بغلق مجمتعة مت ححفها بتكا يا 

مككت األمككر سككتاا اككت اعتككراض األاليككاي وفككي مقككدمتهم األكككراد    ، وممككا ااد(77)
يت على المعاادة بسبا عدم وجتد نا حريح فيها يضمت ويتفر لهكم  واآلثت ي

الحماية الكاملة، ويمن  الحكتمة العرااية مت استحدام القتة العسكرية ،دام فكي  
، السيما بعد إيصال حتي معا ،تهم (78)حالة حدوم أي خال  معها مستقبال 

تكأثير ذلك  علكى     إلى المجتم  الدولي، الذي أثا  محاو  الحكتمة البريطانية مت
البريطانيككة  إدخككال العككراق عصككبة األمككم وبالتككالي تككأخير تنفيككذ بنككتد المعااككدة       

، اال أن اذا لم يمن   ئيس الكتا اا نكت ي السكعيد    (79)العرااية التي ذكري سالفا
إتمام مفاو،اي لندن والتتاي  على االتفااية المالية بتا يا التاس  عشكر مكت  ب   

 غداد في الساب  عشر مت أيلتل مكت نفكس العكام    ب والعتدة إلى، (80)مت نفس العام 
، فضكال عكت   (81)تجراا االنتحاباي البرلمانية واتشرا  عليهكا بصكت ة مباشكرة   

 يا الرابك  مكت   االعرااكي علكى المعااكدة فكي جلسكته بتك       مصاداة مجلكس الكتا اا  
عيكان  والتكي حكادق عليهكا مجلسكا النكتاب واأل      ،(82)عام مت نفس التشريت األول 

 .(83) في الساد  عشر مت تشريت الثاني مت العام نفسه

 مقدمات اإلضراب

، تكأثر االاتصكاد   (84) م 1932-1929بحلتل األامة االاتصادية العالميكة  
العرااي حاله حال ااتصادياي الدول األخر ، والتكي ككان لهكا الكدو  الكبيكر فكي       

بسككبا ا تبككاط العككراق  انكمككاش االسككتثما اي و كككتد فككي المبككادالي واألسككتاق   
تبعككاي  بعجلككة االاتصككاد البريطككاني التااكك  تحككت تككأثير األامككة، فحملككت العككراق  

األامة فتأثر ستق العملة وانتشر تهريا الذاا إلى الحا ف علكى نطكاق واسك ،    
فضككال عككت تعقككد فككي مشكككالي االسككتيراد والتصككدير، فككأعلت عككدد مككت التجككا         

الظككرو  االاتصككادية السككيئة التككي  إفالسككهم وتقلصككت وا داي الدولككة واسككتمري
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واجههكا العككراق مككت جفككا  أد  إلككى شكحه فككي المحاحككيذ الز اعيككة والحبككتب،   
، وتقلصككت الحككر  اليدويككة إمككام (85)فانتشككري البطالككة والفقككر بككيت أبنككاا الشككعا 

البضكائ  المحليكة لضكع      مكت اادياد البضائ  األجنبيكة وخاحكة البريطانيكة بكدال     
البريطانية سكالفة  -، كما كان لتتاي  المعاادة العرااية(86)يرةالمنافسة بالنسبة لألخ

الككذكر، والتككي جردتككه مككت كككذ معككاني االسككتقالل، و انككت مقد اتككه للمصككالح         
، أثراككا السككيى علككى الشككا ع العرااككي الككذي  فضككها، واالككت عنهككا    (87)األجنبيككة

كثككر مككت ، لككذا شككهدي الككبالد أ(88)الحركككة التطنيككة أنهككا محاولككة لتجديككد االنتككداب 
 .(89) م1931إ،راب سبق إ،راب تمتا عام 

كككان ات،ككراب األول للعمككال ،ككد مديريككة السككك  الحديديككة وذلكك  فككي    
، وكانككت (90)بقيككادة محمككد حككالح القككزاا   1930الثالككث مككت كككانتن األول عككام   

مطالبهم تتلحا بالعمذ ثمان ساعاي يتميا، ودف  الراتكا أيكام العطكذ والجمعكة     
 .(91)ا للمر،ى، ودف  الراتواألحد

مكك  وايككر االاتصككاد والمتاحككالي مككزاحم     المضككربيت اجتمكك  العمككال  
، الذي بدو م وعدام بتنفيذ مطكالبهم، لككت ككان ذلك  دون جكدو ،      (92)الباجه جي

، م1931ونت  عنه ايام ات،راب الثاني في الساد  والعشريت مكت شكباط عكام    
مديريككة السككك  الحديديككة  تفككاق بككيت اوالككذي اسككتمر لمككدة سككتة أيككام، انتهككى بعقككد   

، تضككمت ،ككرو ة أن يسككتغني مككدير السككك  عككت  (93)وجمعيككة أحككحاب الصككنائ 
، وان يشكمذ ذلك  أيضكا ذوي    عكرااييت جمي  األجانا وان يحكذ محلهكم مكتةفيت    

االختصككا  مككت العككرااييت، مكك  تحفككيض فككي أجككت  العمككال كككال الجنسككيت مككت     
ابتداًا مكت األول مكت نيسكان     العرااييت واألجانا، وان يعمذ بمتجا اذا االتفاق

 .(94)م 1931عام 

أحككبح  مككت نفككس العككام    حككد ي إ ادة ملكيككة فككي الحككامس والعشككريت     
بمتجبهككككا مككككزاحم الباجككككه جككككي وايككككرا للداخليككككة بككككدال مككككت واا ة االاتصككككاد    

 .(95)إلى نت ي السعيد عهد بها والمتاحالي، التي 

جااي التعديالي التاا ية اكذم فكي واكت كانكت األو،كاع السياسكية فكي        
العراق اير مستقرة، ففضال عت ات،كراباي التكي حكدثت فكي الكبالد ككان تمكرد        
الشككيا محمككتد الحفيككد فككي أنفاسككه األخيككرة، بسككبا الجهككتد التككي بككذلتها القككتاي      

التكي اشكتركت   العرااية مت الجيا والشرطة وبمساعدة القتة الجتية البريطانية، 
وتمكنت مت إ اامه على تسليم نفسه في الثالث عشر مت  العسكريةفي العملياي 
 .(96)م 1931أيا  عام 
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كانت بريطانيا حريصة على عدم أثا ة أية مشكلة اد تسبا تهديدا علكى  
مصالحها في العراق، لذا كان تدخلها المباشر لحكذ أي أشككال تتاجهكه الحكتمكة     

بعكككد أن تسكككتنفد ككككذ جهتداكككا السياسكككية والدبلتماسكككية عبكككر  العراايكككة ال يكككتم اال 
 المشت ة التي كانت تقدمها تاالة العراايذ مت أمامها .

 م1931إضراب تموز عام 

كان لتتلي مكزاحم الباجكه جكي لمقعكد واا ة الداخليكة األثكر السكيى علكى         
الت،  العام في العراق، وذل  بسبا خالفه السابق م  جمعية أححاب الصنائ  
عندما كان وايرا لالاتصاد والمتاحالي، فضال عت خالفه م  الحزبيت اتخكاا  

، النضكمامه إلكى واا ة نكت ي السكعيد وحزبكه      (98)،والتطني العرااكي (97)التطني
، فضال عت إحدا  مجلس التا اا لقرا م فكي السكاد  والعشكريت مكت     (99)العهد

ألجانكا لمكدة ثكالم    ا المكتةفيت الذي جدد بمتجبكه عقكتد     ،م 1931 نيسان عام 
سككنتاي فككي مديريككة السككك  الحديديككة خالفككا لالتفاايككاي السـككـابقة مـككـ  جمعيككة         

، (100)أححاب الصكنائ  التـكـي ادمـكـت بـكـدو اا احتجـكـاجا إلكى المـكـل  فيصـكـذ        
 .(101)خصتحا بعد أن تم طرد خمسيت عامال عراايا

 م1931 يا األول مكت حزيكران عكام    ااحد  مجلكس الكتا اا اكرا ا بتك    
، (102)ختل فيه نكت ي السكعيد بالسكفر إلكى جنيك  وتعيكيت  سكتم حيكد  وككيال لكه          

اليتم التكالي مكت نفكس     والذي كان باكت ة أعماله إارا  اانتن  ستم البلدياي في
 .(103)الشهر  

أثكككا  القكككانتن حفيظكككة أبنكككاا الشكككعا العرااكككي، لعكككدم مراعاتكككه للحالكككة      
امكة االاتصكادية العالميكة عليكه، فضكال عكت       االاتصادية المترديكة نتيجكة تكأثير األ   

مجلس التا اا بإحدا  ارا  سفر المل  فيصكذ و سكتم حيكد  إلكى الحكا ف       ايام
، وتعيككيت مككزاحم الباجككه جككي  م1931 فككي الثككاني والعشككريت مككت حزيككران عككام  

وكككيال لككرئيس الككتا اا إلككى جانككا منصككبه وايككرا للداخليككة، ممككا جعككذ فرحككة     
جهكككة وجمعيكككة أحكككحاب الصكككنائ  واألحكككزاب     االحكككطدام بكككيت الحكتمكككة مكككت  

 .(104)المعا ،ة مت جهة أخر  أمرًا وا دٌا

بعد اتصاالي جري بيت محمد حالح القزاا وحزب اتخاا التطني فكي  
للضككغ  علكى الحكتمكة تاكرا  مطالكا العمككال،     م  1931الثكاني مكت تمكتا عكام     

يكام بإ،كراب عكام    اتفق الجانبان على انه فكي حالكة عكدم االسكتجابة لمطكالبهم، الق     
،وفعال اندل  ات،راب في الحامس مت تمتا مت العكام  (105)لكافة اطاعاي العمذ

نفسه في بغداد و،تاحيها بسبا مماطلة الحكتمة، وأافلت الحتانيكت والكدكاكيت   
 .(106)وتتافت اعمال البي  والشراا وشلت الحركة في العاحمة
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زب اتخاا التطني، انقسم المضربتن إلى اسميت، اسم تتجه إلى مقر ح
المضكي   منكـه أما القسم اآلخــر فــقد تــتجه إلى دا  ياسـكـيت الهاشـكـمي وطلكـبتا    

 .(107)معهــم إلى مقــر الــحزب

م  1931عقككد الحزبككان اتخككاا والككتطني فككي السككاد  مككت تمككتا عككام      
اجتماعككا فككي مقككر حككزب اتخككاا، لت،كك  الحطكك  الكفيلككة وتحشككيد الككرأي العككام      

 ة نت ي السعيد، كتنها السبا لما  لت إليها البالد مت فت،ى وعدم تسقاط واا
استقرا ، وحال وحتل أخبا  االجتمكاع إلكى متصكر  لكتاا بغكداد، اكام بتتجيكه        

،  افككق ذلكك  حككدوم   (108)إنككذا  باعتبككا  تلكك  االجتماعككاي مضككرة بككأمت الككبالد     
اا حككداماي بككيت المضككربيت واككتاي الشككرطة فككي شككتا ع العاحككمة بغككداد، وإلقكك 

 .(109)القبض على البعض منهم واجهم في السجتن

، جككراا الت،كك  العككام (110)اككام أمككيت العاحككمة محمككتد حككبحي الككدفتري 
المتأام فكي المدينكة، وبغيكة تهدئتكه، باسكتدعاا  ؤسكاا الجمعيكاي إلكى مكتبكه فكي           
الساد  مت تمتا تنهاا األامة، الذيت اشكترطتا بكدو ام إطكالق سكراح القكزاا      

اآلخككريت كبدايككة للمفاو،ككاي، وجككر  اجتمككاع  خككر بحضككت  وايككر  والمعتقلككيت 
الداخلية مزاحم الباجه جي في مسكاا اليكتم نفسكه، الكذي وعكد الحا،كريت بإعكادة        

 .(111)النظر بالرستم ومطالا العمال مقابذ إنهاا ات،راب

ادئ الت،  نسبيا على أمذ تنفيذ المطالا، اال أن ذل  لكم يكتم، وعكادي    
يد، وادم المضربتن احتجاجا إلى نائا المل  األمير علي بت ات،راباي مت جد

القاسكية   الحكتمكة ، حتل سياسكة  م 1931، في الساب  مت تمتا عام (112)الحسيت
 .(113)تجااهم، واستنكا ام للرستم البلدية

 الموقف البريطاني من اإلضراب 

، م1931ان الحككديث عككت المتاكك  البريطككاني مككت إ،ككراب تمككتا عككام   
حتما إلى الحديث عت متا  الحكتمة العرااية، وات أمكر طبيعكي، نتيجكة    سيقتد 

وما حاحبها مت بنتد وشروط جعلت مكت األخيكرة    م ،1930تتاي  معاادة عام 
مقيدة وايكر اكاد ة علكى اتحكاذ أي اكرا  دون الرجكتع إلكى المشكت ة البريطانيكة          

اا اي سككتاا كانككت عبككر المنككدوب السككامي أو مستشككا يها المككتاعيت علككى الككت    
العرااية، فضال عت شروط مجحفة بحق الشعا العرااي عامة والحكتمة خاحة 

أو  السككلمفككي مجككال عقككد االتفاايككاي والمعااككداي مكك  الككدول األخككر  أو إعككالن    
كذ ما تم ذككرم  . الحرب أو استحدام أ ا،ي البالد لما فيه مصلحة بريطانيا أوال

يلة لتحقيكق اايكاي وأاكدا     جعذ الحكتمة العرااية بنظر الشعا عبكا ة عكت وسك   
 بعيدة كذ البعد عت تحقيق مصالحهم .
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فعلى الرام مت أن بريطانيا أاري دستت يا حق العمال بات،كراب عكت   
لإل،كراب العمكالي بككذ أنتاعكه      ليصبحالعمذ كما ات الحال في فرنسا وبلجيكا، 

 .(114)امامه  حق مشروع معتر  به، وان و،عت الكثير مت القيتد 

، م1931  اختلكك  فككي إ،ككراب الحككامس مككت تمككتا عككام       لكككت الت،كك 
باختال  نتايا بريطانيا التي ةهري على حقيقتها، خصتحا وإنها كانت ترااكا  

 مت بعيد وبحذ  ما كان يحدم في الشا ع العرااي.

مسمياي عدة، حيث أطلقت عليه  م1931أطلق على إ،راب بغداد عام 
والتقليككذ مككت أاميتككه، وأسككمته   بريطانيككا اسككم الهيجككان، مككت بككاب االسككتحفا  بككه 

الحكتمككة العراايككة بإ،ككراب  سككتم البلككدياي، إمككا المككو ل العرااككي عبككدالرااق   
فكإذا كانكت ثكت ة العشكريت اكي ثكت ة       . الحسني فقد اسمام بـثت ة الشعا الصامتة

الفالحككيت، فككان إ،ككراب بغككداد اككت ثككت ة العمككال الصككامتة والككرد الككتطني الككذي    
، التككي ااتمككت  (115)ايككا  افضككا لتحككايا بريطانيككا   انطلككق مككت بغككداد حككتتا عرا   

بمتاكبة تطكت اي ات،كراب منكذ السكاد  مكت تمكتا عبكر البرايكاي التكي كانكت           
ترف  لها مكت منكدوبها السكامي فرنسكيس امفريكز عكت المتاك  العكام فكي العكراق           
عامككة وبغككداد خاحككة، ومحاولتهككا امتصككا  نقمككة المضككربيت مككت خككالل تنفيككذ     

األحزاب السياسكية المعا ،كة التكي كانكت تويكدام، دون      بعض مطالبهم، وكسا 
حيث بكدأي الحكتمكة العراايكة     (116) ات،را  بمصالحها، اال أن ذل  لم يجد نفعا

بنشر عناحراا مت الشرطة في األااة والشتا ع، ومطكا دة المضكربيت وإلقكاا    
القككبض علككى الككبعض مككنهم، ومما سككة سياسككة الترايككا بغيككة احتككتاا المتاكك       

داخكذ   و اعتكه طرة عليكه، لككت تلك  اتجكراااي اادي مكت اكتة ات،كراب        والسي
 .(117)العاحمة 

في التات نفسه طلبت الحكتمة العرااية مت بريطانيا وعت طريق نائكا  
Yangــــ يككان  المنككدوب السككامي البريطككاني 

 مككتالعاشككر مككت تمككتا  بتككا يا( 118)
العككام نفسككه وبسككبا اسككتمرا  ات،ككراب وإاككالق الككدكاكيت والحتانيككت وتتاكك     
الحركككة بشكككذ شككبه كامككذ فككي شككتا ع العاحككمة، أن تعطيهككا الضككتا األخضككر    
السككتحدام اككتة السككالح ت اككام النككا  علككى فككتح الككدكاكيت والحتانيككت ومزاولككة    

ب القكت   أعمالهم اليتمية وإعادة الحركة والنشاط إلى شكتا ع العاحكمة، و،كر   
 .(119)السياسية التي كانت و اا ات،راب 

جككاا  د الحكتمككة البريطانيككة علككى الطلككا العرااككي عككت طريككق نائككا       
المندوب السامي بضرو ة التريث وعكدم اسكتحدام القكتة ،كد المضكربيت، وعكدم       

فرحكككة لألحكككزاب السياسكككية المعا ،كككة لتحقيكككق أاكككدافها، ووجكككدي أن    إعطكككاا
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  ات،كراب اكت الشكعا، وعلكى وجكه الحصكت        المتضر  التحيد مكت اسكتمرا  
طبقة العمال والكادحيت، مما سيدفعهم إلى إنهاا ات،كراب والعكتدة إلكى مزاولكة     

 .(120)أعمالهم التي تتافت 

أ سذ  ئيس التا اا نت ي السعيد فكي الحكادي عشكر مكت تمكتا برايكة       
زاب، إلى واير الداخلية، طالا فيهكا  ؤسكاا الحكر  والمهكت االبتعكاد عكت األحك       

و اد اتهم واير الداخلية مكزاحم الباجكه    .(121)واال فر،ت عليهم عقتباي كبيرة 
جكككى أمكككيت العاحكككمة محمكككتد حكككبحي الكككدفتري بعكككدم اسكككتحدام نفكككتذم تنهكككاا     
ات،راب، مما أد  إلى حكدوم خكال  بكيت الطكرفيت، فككان ذلك  احكد األسكباب         

 .(122)التي أدي إلى إ،عا  واا ة نت ي السعيد 

 .Cذكر وكيذ مستشا  واا ة الداخليكة سي.جي.ادمتنداـك    الصددوفي اذا 

J Edmonds
" أن محمووود حووبحي الوودوترس لووو اسووتخدم وووي هوو ا الوقوو      ، (123)

أن وو سلطته على مختارس المحالت لتمكن من إنهاء اإلضوراب  ولكون لسووء الحو      
ا يكون  ومن الجائز انه لوم  معالقاته الشخصية مع مزاحم الباجه جي كان  أسوأ م

يكن شديد الرغبة وي أن ينتهي اإلضراب أثناء مدة قيوام موزاحم الباجوه جوي بمهوام      
يجوب أن   يغورب عون البوا  أن هو ا اإلضوراب مون         :"" واال أيضكا  رئيس الوزراء

حيووش شووموله وموودر اسووتمرارر هووو عبووارة عوون تحوود للحكومووة وأبووواب الحوانيوو     
" و  خصتحكا ، (124)جية الدالة على نجاح ذلك التحودس " المقفلة هي العالمة الخار

أن اإلضووراب وقوود حوويغته امحوولية منوو  اليوووم التاسووع موون الشووهر وأحووب  بصووورة  
 .(125)قطعية سياسيا منطويا على ا نتفاض على النظام "

بريطانيا على د اية جيدة بأن انا  جهاي عدة تق  وتعمكذ علكى    كانت
ن أمنهكككا مشكككا كا فيهكككا، و الكككبعضإ،كككعا  حكتمكككة نكككت ي السكككعيد، وان ككككان  

وفعكال ا تفعككت   اسكتمرا  ات،كراب اكد يقكتد إلكى أمكت  أخكر  ال تحمكد عقبااكا.         
أحككتاي المضككربيت بصككراحة موكككدة بككأن ياسككيت الهاشككمي سككيكتن اككت الككرئيس  

وفي تعليق لتكيكذ المنكدوب السكامي البريطكاني فكي العكراق علكى تلك           المستقبذ.
األحتاي والشعا اي بتا يا الحادي عشر مت تمتا أككد عكت اسكتغرابه لمتاك      

، دون السككلميةالملكك  والحكتمككة تجككام ات،ككراب وفشككلهما فككي احتتائككه بككالطرق   
اكك  اككد  عرالككة السياسككة البريطانيككة، والقائمككة علككى تقككديم المشككت ة أمككام أي مت    

 .(126)تتاجهه الحكتمة العرااية

عد ما ذككر اعترافكا وا،كحا وحكريحا مكت بريطانيكا بأنهكا لكم تككت          واد  
تنتي التدخذ واستحدام القتة تنهاا ات،راب مكادام ذلك  ال يهكدد مصكالحها فكي      
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تجام مكا حصكذ فكي الحكامس مكت تمكتا لكنهكا         المنطقة، وإنها تلتزم متا  الحياد
 تراابه بحذ  شديد.

م  1931قد الحزبان اتخاا والتطني في الحادي عشر مت تمتا عكام  ع
اجتماعا لهما في مقر حزب اتخاا، لمنااشة اتجراااي الحكتمية للضكغ  علكى   

إلكى الشكا ع    الشرطةالمضربيت بهد  القضاا عليه، خصتحا بعد نزول اتاي 
وايكامهم بإلقكاا القككبض علكى بعككض المضكربيت واجهكم فككي السكجتن، ومما سككة       

سبا تشتى وسائذ التعذيا ،دام مت اجذ انتزاع االعترافاي منهم، األمر الذي 
في حدوم اشتباكاي بيت الطرفيت، وحدوم إطالق نا  وواتع عدد مت الضحايا 

 .(127)مت كال الطرفيت 

أثا  ذل  الحكتمة العرااية التي ادمت طلبا في الحادي عشكر مكت تمكتا    
إلى نائا المل  علي بت الحسيت، تلقاا القبض علكى بعكض اعمكاا المعا ،كة،     
اال أن األخيكككر  فكككض الطلكككا، ممكككا أثكككا  اسكككتهجان وكيكككذ المنكككدوب السكككامي       

األمكد   فكي  البريطاني في العراق، معتبرا ذل  تحاذال مكت نائكا الملك ، اكد يشكج      
 .(128)اتساع  اعة ات،راب أكثر فأكثرعلي  القريا 

دعكا نائككا الملك  شحصككياي تمثلككت بياسكيت الهاشككمي وجعفكر أبككت الككتمت     
و شككيد عككالي الكيالنككي وعلككي جككتدي األيككتبي إلككى القصككر الملكككي، طالبككا مككنهم 
استحدام نفتذام لفض ات،راب، اال أنهم اشكترطتا عليكه سكقتط حكتمكة نكت ي      

 .(129)ومت ثم يتم النظر إلى ات،راب وامكانية إيقافه أوالالسعيد 

التيككا  الككتطني تنهككاا   مطلككالكككت بسككبا مماطلككة الحكتمككة فككي تنفيككذ   و
ات،راب كان و اا نقله إلى التية أخر ، كلتاا الديتانية يتم الحادي عشر مت 

 ، واضاا عف  في اليتم نفسه والشكامية والفيصكلية فكي الثكاني    م1931تمتا عام 
، (130)عشككر مككت تمككتا، واصككبة السككماوم والعمككا ة والرميثككه فككي اليككتم نفسككه         

حاحبه حدوم حداماي في الصتيرة وبد ة، ذاا ،حيتها عدد مت المضربيت 
إلى جانا اعتقال البعض مكنهم، ممكا ااد مكت اكتة ات،كراب لينتقكذ إلكى النجك          

 .(131)والرمادي وفلتجة وايت وااضية واصباي أخر 

مرسكتما تحكت    أحد ي الحكتمة العراايكة  حدة ات،راب  وأمام تزايد 
لككم يككثت حككدو    و، (132)م 1931بتككأ يا الثككاني عشككر مككت تمككتا عككام      89 اككم 

االستمرا  في إ،رابهم، بذ اادوا مت نشاطهم ليشكمذ   عت المرستم المضربيت 
االعتبككا  عـككـدم االحطـككـدام مـككـ  العنـككـاحر  بعككيت الفككراي األوسكك ، مكك  األخككذ 

 .(133)ة أو االحتـكا  بــهم، خــتفا مــت األعمال االنتقاميةاألمني
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أكدي العديد مت األوساط السياسكية فكي العكراق بكأن نهايكة ات،كراب ال       
و أي مستشكا    متماشكيا يتم اال بعتدة  ئيس التا اا نت ي السعيد، والذي جكاا  

عككداا " نظككرا لمككا اككد بككدا مككت  وح ال الداخليككة ادمتنككدا حيككث علككق اككائال:  واا ة
الشحصككي تجككام مككزاحم الباجككه جككي أن ترحككا العناحككر المحتلفككة بعككتدة  ئككيس  
التا اا فرحة للنزول م  المحافظة على الشر  ةااريكا عكت متاك  المككابرة     
والعنككاد الككذي اتحذتككه، أن الككرئيس فككي حككال عتدتككه باسككتطاعته أن يعمككذ بسككلطة  

 .(134)أوس  مما يعمذ بها وكيذ موات "

ذ وتككه فككي  م1931الحككامس عشككر مككت تمككتا عككام  بلكك  ات،ككراب فككي  
مناطق الفراي األوس  ليصذ إلى البصرة، بسبا عكتدة المتاككا الدينيكة، فككان     
ذل  بمثابة ناات  الحطر على المصكالح البريطانيكة، بسكبا نمكت الطبقكة العاملكة       
بأعككداد كبيككرة فككي البصككرة، ففككي المينككاا كككان عككددام مككا يقككا ب ثمانمائككة عامككذ  

، وأحككبحت بغككداد والبصككرة أاككم   الحديديككة  ضككال عككت عمككال السككك   دائمككيت، ف
مركزيت لتجتد العمال، في وات كانت فيه بريطانيا تعمذ على تتةي  ااتصكاد  
الدول الحا،كعة لهكا، ليصكا فكي مصكلحة ااتصكاداا، فعملكت علكى تقلكيا عكدد           

وشركة النف   الحديدية  عمال تل  الدول إلى النص  أو يزيد، مثذ عمال السك 
ذلكك  أيضككا علككى أجككت  العمككال العككامليت فككي المشككا ي        انعكككسوالمينككاا، كمككا  

االاتصادية القائمة على  ا  المال األجنبي بسبا ،ع  مصاد  تمتيلهكا، ممكا   
كانككت نتائجككه وخيمككة علككى االاتصككاد البريطككاني، خصتحككا وان البصككرة اككي      

 .(135)المنفذ التجا ي الرئيس الحا جي للعراق

اع فكي العكراق عامكة وبغكداد والبصكرة خاحكة، وتلبيكة        أمام تفاام األو،
لطلككا الحكتمككة العراايككة بضككرو ة مسككاندة القككتاي الجتيككة البريطانيككة لقككتاي       
الشكرطة، بهككد  القضككاا علككى ات،ككراب لحمايككة المصككالح األجنبيككة، خصتحككا  
وان الشرطة كانت عاجزة عت متاجهته، كتن إ،راب البصرة ككان اشكد تكأثيرا    

تدخذ بحجة للأةهري بريطانيا استعداداا التام  فقد  ية األخر األلت ا،رب  مت
خكالل تصكادم الشكرطة مك       المذكت حماية أ واح  عايااا المتتاجديت في اللتاا 

المضربيت، وإطالق النا  عليهم وواتع عدد كبير مت القتلى والجرحكى، فقامكت   
 .(136)صرةبإحدا  أوامراا برست سفينة فتلكستتن الحــربية فــي ميناا الب

عاد  ئيس التا اا نت ي السعيد إلى بغداد في الحامس عشر مت تمتا 
، الكذي  (137)بأمر مت المل  فيصذ نظرا لتدات  األو،اع الداخليكة م  1931عام 

أجر  بدو م اجتماعاي م  عدد مت المضربيت وأححاب الحر  والمهت، واام 
اير أن مطالبة األحزاب ، (138)بإطالق سراح المعتقليت، ووعد بد اسة مطالبهم 
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المعا ،كككة بإاالتكككه، حالكككت دون إنهكككاا ات،كككراب، األمكككر الكككذي دفككك   السياسكككية
 .(139) 90الحكتمة في الساد  عشر مت تمتا إلى إحدا  مرستم  ام 

فكي مكتككا   م1931عقكد اجتمككاع فكي السكاب  عشككر مكت تمكتا عككام      واكد   
معتمككد اللجنككة وايككر الداخليككة مككزاحم الباجككه جككي، حضككرم  ئككيس الككتا اا مكك     

الممثلة لجمعياي العمال وأ باب المصالح والمهت، انتهى باتفكاق الحضكت  علكى    
سراح المتاتفيت، وعتدة األمت  إلى طبيعتهكا فكي العاحكمة    اطالق  حسم اضية 

 .(140)بغداد وبقية األلتية األخر  

لكككت خككروف ات،ككراب فككي لككتاا البصككرة عككت سككيطرة الحكتمككة، دفكك     
 يا السكاب  عشكر مكت تمكتا     اقتة الجتية الملكيكة فكي العكراق بتك    بالضاب  اآلمر لل

سرية وعاجلة إلى اائكد المقكر العكام للقكتة الجتيكة       إلى إ سال براية م1931عام 
الملكية في الشرق األوس ، أعرب فيها عت حاجتكه إلكى الكدعم العسككري لتقتيكة      

، الكككذي أجكككاب بكككدو م بت،ككك  طكككائراي  (141)المتاككك  البريطكككاني فكككي البصكككرة  
تحت اتنكذا  وحتكى    216فيكتت يا المتتاجدة في مصر، إلى جانا السرب  ام 

، اذا مت جانا ومت جانا  خر وبسبا انسحاب حر  الجيا (142)إشعا   خر 
كتعزيكزاي عسككرية مك  اكتاي الشكرطة لقمك  ات،كراب،         الشكعيبة  العرااي مت 

لكدعم وجتداكا    (143)ت تمتا بإ سال سرية ليفياامت بريطانيا في الثامت عشر م
 .(144)انا 

سياسته الرامية إلى احتتاا المتا ، واد تمكت في استمر نت ي السعيد  
مككت تحقيككق ذلكك  شككيئا فشككيئا  خككذا بمشككت ة المنككدوب السككامي البريطككاني، حيككث     
أ سلت تعزيزاي عسكرية م  إعكداد كبيكرة مكت أفكراد الشكرطة إلكى البصكرة أمكا         

واستحدام القطا اي أو جتا، إلى جانا اتاي الليفي التي اامكت   أق البرعت طري
بدو اا بحماية الهيئكاي الدبلتماسكية البريطانيكة فكي لكتاا البصكرة، التكي أحكابها         
حالة مت الكذعر جكراا اتسكاع ات،كراب، فضكال عكت حمايكة شكركة نفك  خكانقيت           

 .(145)التي أحبحت اي األخر  مهددة بالحطر بنظر المندوب السامي 

كان لكذ اتجراااي الحكتمية المدعتمة مت بريطانيا سياسكيا وعسككريا   
األثر الكبير في إعادة االستقرا  إلى البالد، كان أامها مطا دة  جكال األحكزاب   

، فكتم إنهكاا ات،كراب فكي البصكرة يكتم التاسك         (146)المعا ،ة بــهد  اعتقالهم 
يتم العشريت مت تمكتا تتابعكا    ، والديتانية والكتيم 1931مت تمتا عام  عشر

لتشمذ ككذ ألتيكة العكراق التكي اشكتعلت فيهكا نكا  ات،كراباي، وعكاد النكا  إلكى            
مزاولكككة أعمكككالهم اليتميكككة، وفتحكككت الحتانيكككت والكككدكاكيت إلكككى سكككابق عهكككداا،    

  .(147)وأحبحت شتا ع العاحمة والبصرة مزدارة بحركة العامة 



  على حسني على سعيد  ، د/عماد مخيس محزة د/                                         2017يونيه  -2ج –العدد الواحد والثالثون  –جملة كلية اآلداب 

 

 
 

 الخاتمة:

انقسم المتا  البريطاني مت ات،راب إلى اسميت، األول ات التراا  -1
والحذ ، والثاني ات التدخذ واستحدام القتة بذ يعة حماية  عايااا 

 ومصالحها في العراق .

الفتيذ الذي أشعذ اضا م  1929كانت األامة االاتصادية العالمية عام  -2
 الشا ع العرااي.

التي أثيري عليها الكثير مت م  1930عام البريطانية -ان المعاادة العرااية -3
، للتعبير عت م  1931االنتقاداي، كانت احد أسباب إ،راب تمتا عام 

 الرفض الشعبي لها .

الشعت  بالتهميا، وعدم التمثيذ السياسي، كانت و اا إ،راب طبقة  -4
العمال في العراق، تثباي وجتدام كطبقة مهمة يمكت اعتماداا كقتة جديدة 

وإمكانياتها الكبيرة في محتل  نتاحي الحياة السياسية  لها وانها
 واالجتماعية واالاتصادية .

تطت  مطالا ات،راب مت ااتصادية اائمة على تحسيت ةرو  وساعاي  -5
 تغيير الحكتمة . العمذ إلى سياسية اائمة على

  



  على حسني على سعيد  ، د/عماد مخيس محزة د/                                         2017يونيه  -2ج –العدد الواحد والثالثون  –جملة كلية اآلداب 

 

 
 

 الهوامش: 

، العقككد 311و  883 اككم ملفككه  و،الككبالط الملكككي العرااككيو الككديتان،  .  . د (1) 
الفرنسي البريطاني عت بعض المسائذ العامة لإلنتداب على ست يا ولبنان 

(، 1، وثيقكككة  اكككم) 1920ككككانتن األول  23وفلسكككطيت والعكككراق بتكككا يا 
 38-41. 

تحت  محمد مظفر االدامي، العراق تأسيس النظام الملكي وتجربته البرلمانية (2)
 2009) مكتبككة الككذاكرة، بغككداد،   (،م1932-1920االنتككداب البريطككاني ) 

 .55(،  م
عبد الرحمت النقيا : ات عبد الرحمت بت علي سلمان الكيالني الحسني، ولكد   (3)

ألككك  ثكككالم  م1898، وأحكككبح نقيكككا بغكككداد عكككام 1845فكككي بغكككداد عكككام 
تشكككريت  16 -م 1920تشكككريت األول  20واا اي متعكككـاابة للمكككدة مكككت )  

، ميككر بصككري، أعككالم السياسككة فككي م 1927( تككتفي عككام م1922مالثككاني 
 .74-63(،  م  2005، ) دا  الحكمة، لندن، 1، ط1العراق الحديث، ف

، حضككككرته م 1921 ذا   12مكككوتمر القككككاارة :عقككككد فككككي القككككاارة بتككككا يا   (4)
شحصياي بريطانية سياسية وعسكرية وبعض الشحصياي العرااية، نااا 

لتكتلي عرشكه، وتقليكذ    كأختيكا  شحصكية    عدة أمت  منها ما يحا العراق
العسكككرية، للمزيككد مككت المعلتمككاي ينظككر: سككليم حسككيت ياسكككيت،         القطكك   

(، م 1941-م 1921االتجااككاي القتميككة فككي منككاا  الككتاا اي العراايككة ) 
 سككالة ماجسككتير ايككر منشككت ة مقدمككة إلككى كليككة اآلداب، جامعككة بغككداد،        

1989  ،45 -46. 
 م 1874سبنسككر تشرشككذ ولككد عككام ونسككتتن تشرشككذ: اككت ونسككتتن ليتنككا د  (5)

ينتمككي إلككى أسككرة مككا لبت و البريطانيككة المحافظككة، بككدأ حياتككه العلميككة فككي   
، حيككث عمككذ  1895الحدمككة العسكككرية فككي الهنككد وكتبككا والسككتدان عككام      

 او انتحكا نائبك   مراساًل حربيًا واد اسر في حرب البتير في جنتب أفريقيكا 
مناحا واا ية أامها وايرًا  عت حزب المحافظيت في البرلمان، تقلد عدة

، م 1945  - 1940 ، و ئككككيس للككككتا اا م1922- 1921للمسككككتعمراي 
، للمزيككد مككت المعلتمككاي ينظككر : عبككد التاككاب الكيككالي،  1965تككتفي عككام 

، )الموسسة العربية للد اسكاي والنشكر، بيكروي،    1المتستعة السياسية، ف
 .741(،  م  1979

الشري  حسيت، ولكد فكي الحجكاا عكام      نجالأاألمير فيصذ بت الحسيت: ثالث  (6)
فكككي مجلكككس  م 1913، وأحكككبح نائبكككًا عكككام  م1905، تكككزوف عكككام 1883



  على حسني على سعيد  ، د/عماد مخيس محزة د/                                         2017يونيه  -2ج –العدد الواحد والثالثون  –جملة كلية اآلداب 

 

 
 

إلكى جانكا الحلفكاا فكي      1916عام  الشمالي المبعتثان، ااد الجيا العربي
فكي بكا يس،   م  1919الحرب العالمية األولى، حضر مكوتمر الصكلح عكام    

أب  23علكى العكراق فكي     ، ثم ملككاً م 1920 أحبح ملكًا على ست يا عام 
الككبالط الملكككي العرااككيو  و،.  . د للمزيككد مككت المعلتمككاي ينظككر: م1921
، كتكاب مكت وكيكذ  ئكيس الكديتان الملككي       311و2157 اكم  ملفكه   الديتان،

و  7، وثيقة  ام )1931شباط  18إلى معالي سكرتير  ئيس التا اا في 
11،)  7-12. 

ول ودو م السياسي في الثـت ة العكـربية  عالا جاسـم محمد، المـل  فيصذ األ (7)
(، مككككـتبة اليقظكككة العربيكككة، بغكككداد،    1933 -1883وسكككت يا والعكككـراق)  

 ReiderVisser , Shii Sebartism in؛154 -152،   1990
Iraq , Norweg , 2005 , P. 6.  

،إ ادة ملكيككة  311و  200ملفككه  الككبالط الملكككي العرااككيو الككديتان، و،.  . د (8)
 .9(  8، وثيقة  ام )م 1921أيلتل  12في  حاد ة

(، د اسككة فككي تطككت   م1927-1921 جككاا حسككت الحطككاب، العككراق بككيت )    (9)
فككي تطككتير العككراق السياسككي مكك       وأثراككاالعالاككاي العراايككة البريطانيككة   

(، م1976ي العكام العرااكي ) دا  الحريكة للطباعكة، بغكداد،      أد اسة في الر
 30. 

( مككادة فضككاًل عككت الملحقككيت العسكككري والمككالي 18احتككتي المعااككدة علككى ) (10)
نصكككت علكككى تقكككديم المشكككت ة البريطانيكككة للعكككراق فكككي األمكككت  الداخليكككة      
والحا جيككة ومككدتها عشككريت سككنة، للمزيككد مككت المعلتمككاي ينظككر: فككا وق    
حالح العمر، المعااداي العرااية البريطانية وأثراكا فكي السياسكة الداخليكة     

(، م 1977 (،)منشككككت اي واا ة األعككككالم، العككككراق،  م  1922-1948)
 76. 

في انكلترا، شغذ عدة مناحا إدا ية وعسكرية في الجيا  1864ولد عام  (11)
و،كابطًا  م  1914البريطاني منها المقيم السكامي فكي الحلكي  العربكي عكام      

سياسككيًا للحملككة البريطانيككة علككى العككراق خككالل الحككرب العالميككة األولككى        
(، ثككم منككدوبًا م  1920 - 1918مفت،ككًا سككاميًا فككي طهككران للمككدة مككت ) و

(، للمزيد مت المعلتماي  م 1923  - 1920ساميًا في العراق للمدة مت ) 
)  ينظر: منتهى عذاب ذويا، برسكي ككتكس ودو م فكي السياسكة العراايكة     

(،  سككالة ماجسككتير ايككر منشككت ة كليككة اآلداب، جامعككة     م 1864-1923
 .15-5،  م  1999 سنة بغداد

)منشكككت اي واا ة  محمكككد مظفكككر االدامكككي، المجلكككس التأسيسكككي العرااكككي،  (21)
 . 244(،   1976اتعالم، العراق، 
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  _ 1922أحمد  فيق البرااوي، العالاكاي السياسكية بكيت العكراق وبريطانيكا )      (31)
   (،م  1980(، ) منشت اي واا ة الثقافة واتعالم، العراق، م 1932
59 . 

عككالا حسككيت الرايمككي، المعا ،ككة البرلمانيككة فككي العككراق فككي عهككد الملكك      (41) 
 . 64( ،   م  2007، )بيت الحكمة، بغداد، 1فيصذ األول، ط

 . م1922كانتن األول  11(، في  32جريدة )العاحمة (، العدد ) (51)
،  30205و  2619 اككم ملفككه  و الككديتان، و، ملفككاي الككبالط الملكككي .  . د (61)

تمكتا   11مت وكيذ متصر  لتاا بغداد إلى واا ة الداخلية بتا يا  كتاب
 .34(  22، وثيقة  ام ) 1923

، ) دا  الشكوون  6، ط1عبد الرااق الحسني، تكا يا الكتاا اي العراايكة، ف    (71)
 . 19(،   م  1988الثقافية العامة، بغداد، 

مكت مد سكة   في الناحرية، وتحكرف   1879عبد المحست السعدون: ولد عام  (81)
، ثككم تحككرف برتبككة مككالام ثككاني عككام م  1897عككام  العشككائر فككي اسككتانبتل

العما ة فكي مجلكس    مت المد سة العربية، انتحا نائا عت لتاام   1899
، عاد م  1914و  1912وعت لتاا المنتف  عام  م  1908المبعتثان عام 
 ة فككي الككتاام   1922، عككيت وايككرًا للعدليككة عككام  1919إلككى بغككداد عككام 

النقيبية الثانية ووايرًا للمالية في التاا ة النقيبية الثالثة، وأحبح نائبًا عكت  
للمزيد مكت المعلتمكاي   . م  1924لتاا البصرة في المجلس التأسيسي عام 

، كتكاب مكت    122 اكم  ملفكه   ينظر: د.  .و،التثائق البريطانيكة و الكديتان،  
 شككباط   25فككي  ،ككاب  الحدمككة الحاحككة إلككى أ كككان الجككت االسككتحبا اي      

 . 110 – 108(،    16، وثيقة  ام )م  1927
 م ،1922تشككككريت الثككككاني  26(، فككككي  19جريككككدة )العاحككككمة (، العككككدد )  (91)

   19. 
،مكككذكرة مكككت   311و  1108 اكككم ملفكككه  و، ملفكككاي الكككبالط الملككككي، .  . د (20)

سكككرتير فحامككة المعتمككد السككامي إلككى  سككتم حيككد  سكككرتير جاللككة الملكك      
 .33(  19، وثيقة  ام )م  1922تشريت  20 فيصذ في

، كتكككاب مكككت  311 و 2439 اكككم ملفكككه  و، ملفكككاي الكككبالط الملككككي،  .  . د (21)
، م1923تمكتا   7إلى  ئيس الديتان الملككي فكي    سكرتير مجلس التا اا

 .44-43(،  23وثيقة  ام )
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د   في المد سة العسكرية وخدم  م1885جعفر العسكري : ولد في بغداد  (22)
،ابطًا في الجيا العثماني فكي البلقكان والكيمت والعكراق والكد دنيذ وليبيكا       
والجزيككرة العربيككة كككان يككتكلم عككدة لغككاي اككي العربيككة والتركيككة والكرديككة  
واأل منيككة والفا سككية واأللمانيككة واتنكليزيككة وحامككذ لعككدة أوسككمة، إلتحككق   

حلا، ثم  على حاكمًا  م 1920، وعيت عام م 1916بالجيا العربي عام 
 1920تشكريت الثكاني    20وايرًا للدفاع في الحكتمة العرااية المواتكة فكي   

، وأحبح  ئيسًا للكتا اا فكي   م  1923عام  للتاا المتحذ  ، ومتصر م
 و،.  . ، للمزيكككد مكككت المعلتمكككاي ينظكككر: د  م 1923تشكككريت الثكككاني   22

. سكي . ، ملحتةكاي الكرئيس ا   414 اكم  ملفكه   التثائق البريطانيةو لنكدن، 
جي بيركلي عت شيتل وعشائر منطقة الشطرة والشحصياي العرااية إلكى  

(، 92، وثيقكككة  اكككم )م  1931 حزيكككران  1 واا ة المسكككتعمراي بتكككا يا
؛ عالا جاسم محمد، جعفر العسكري ودو م السياسي والعسكري 106 

( م  1987، ) مكتبة اليقظة العربية، بغداد، 1936في تا يا العراق حتى 
 ،24- 55 . 

، برايكة  311و  1108 اكم  ملفكه   و، ملفاي البالط الملككي و الكديتان،  .  . د (23)
، وثيقة م  1924 ذا   22مت واا ة الداخلية إلى كافة المتصرفيت بتا يا 

 .2(،  2 ام )
بيككت الحكمككة،  ،1 عككد نككاجي الجككدة، التطككت اي الدسككتت ية فككي العككراق، ط  (24)

 .31،   2004بغداد، 
، 1958 -1918لحسكني، تكا يا األحكزاب السياسكية العراايكة      عبد الكرااق ا  (25)

 .66(،  م  1980، )مركز األبجدية، بيروي، 11ط
 .99عالا جاسم محمد ،جعفر العسكري،   (26)
 ، دخكذ اتعداديكة العسككرية عكام     1882ولكد فكي بغكداد عكام     ياسيت الهاشمي  (27)

، وتحكرف برتبكة   م  1899،ثم الكلية الحربيكة فكي اسكتانبتل عكام     م  1895
، عاد إلكى بغكداد   1905عام  األ كان، واكمذ كلية 1902مالام ثاني عام 
داد، غككبعككد أن عككيت فككي ايككادة فككرع الجككيا السككاد  فككي ب  فككي العككام نفسككه،

القيسكي، ياسكيت الهاشكمي     للمزيد مت المعلتماي ينظر: سكامي عبكد الحكافخ   
، عمكان،  ، )دا  دجلكة م 1936-1922فكي تكا يا العكراق المعاحكر      وأثرم
 . 38-29(،  م  2013
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،)شكركة العكا      2حست لطي  الزبيكدي، متسكتعة األحكزاب السياسكية، ط     (28)
 .699(،  م  2007للنشر والتتاي  ، بيروي، 

أحالم حسيت جميذ، األفكا  السياسكية لألحكزاب العراايكة فكي عهكد االنتكداب        (29)
 .37 (، م  1958(،)مطبعة الزمان، بغداد، م  1932_  1922)

، كتككاب 311و  191  اككمملفككه  الككبالط الملكككي العرااككيو الككديتان، و،.  . د (30)
، م  1925حزيكران   26مت المل  فيصذ إلى عبكد المحسكت السكعدون فكي     

 .3(  3وثيقة  ام )
م ،    1925كانتن األول  18(، في م  1729جريدة ) العراق (، العدد ) (31)

5 . 
، 311و  2468 اككككم ملفكككه   العرااككككيو الكككديتان، الكككبالط الملككككي    و،.  . د (32)

، وثيقة  ام م  1925كانتن األول  17مقر اي جلسة مجلس التا اا في 
(76  ،)124-125. 

، كتككاب 311و  194 اككم ملفككه  الككبالط الملكككي العرااككيو الككديتان، و،. د.   (33)
م  1926 ككانتن الثكاني    9مت  ئيس التا اا إلى جاللة المل  فيصذ في 

 .1(،  1قة  ام )، وثي
،)الرافكديت   7، ط2عبد الرااق الحسني، تا يا العراق السياسي الحديث ،ف (34)

 .137( ،  م  2008بيروي،  للطباعة والنشر والتتاي ،
 ، )م  1932_ 1921عبد األمير اادي العكام، الحركة التطنية في العراق  (35)

 .205(،  م 1975 مطبعة اآلداب، النج ، 
، كتكاب   311و  195  اكم ملفكه   البالط الملككي العرااكيو الكديتان،    و،.  . د (36)

كككانتن  25مككت المنككدوب السككامي البريطككاني إلككى واا ة المسككتعمراي فككي  
 .114(،  38، وثيقة  ام )م 1926الثاني 

- 163،  م  1921 البريطانيكة  فا وق حالح العمر، المعااداي العرااية (37)
164 

،كتككاب مككت   311و 194ملفككه  الملكككي العرااككيو الككديتان، الككبالط  و،.  . د (38)
 1 ئككيس الككتا اا عبككد المحسككت السككعدون إلككى جاللككة الملكك  فيصككذ فككي      

 .8(،  7، وثيقة  ام )م  1926تشريت الثاني 
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 ( 39)
AIR 23-582-4583, Book of the special service officer to 

the corners of the air on November 21 , 1926, the No.39.  
( مكادة تضكمنت إعطكاا وايكر الماليكة حككالحياي      45أحتكت  القكانتن علكى )    (40)

واسكككعة السكككتيفاا ،كككريبة الكككدخذ كمكككا حكككدد المكككتةفيت المشكككمتليت بهكككذم   
الضريبة وشرائح المجتم  اآلخر وتستتفي سنتيًا دختل األشكحا  الغيكر   

والدختل األخر  مشمتليت بالضريبة منها الدخذ الز اعي ودخذ األمال  
التككي تسككتتفي منهككا الضككريبة وفككق اككتانيت أخككر  للمزيككد مككت المعلتمككاي    

، 311و 2481 اكم  ملفكه   و، البالط الملكي العراايو الديتان،  . ينظر: د
، وثيقكككة  اكككم م 1927شكككباط  23مقكككر اي جلسكككة مجلكككس الكككتا اا فكككي  

(138 ،) . 293-296. 
(41)

AIR 23-265-4583, Book of the special service officer to 

the corners of the atmosphere in the March 24, 1927, 

Document No.35.  
، مقتطفاي مت المندوب 303 ام ملفه  و، التثائق البريطانيةو لندن ،.  . د (42)

، م  1927حزيككران  9السككامي البريطككاني إلككى واا ة المسككتعمراي فككي     
 .19(،   6وثيقة  ام )

، كتككاب 311و  194 اككم ملفككه  الككبالط الملكككي العرااككيو الككديتان، و،.  . د (43)
ككانتن   18مت ياسيت الهاشمي و شيد عالي الكيالني إلى المل  فيصذ في 

 .77(،   48، وثيقة  ام )م  1927األول 
وفرانك  سكتتكس ،العكراق منكذ فجكر التكا يا حتكى         ستيفت امسكلي لتنكريك    (44)

ترجمكككة: مصكككطفى نعمكككان احمكككد، )موسسكككة مصكككر    1958ثكككت ة تمكككتا 
 . 91   (،م  2008مرتضى للكتاب العرااي، بغداد، 

، كتككاب 311و  194 اككم ملفككه  الككبالط الملكككي العرااككيو الككديتان، و،.  . د (45)
ككانتن الثكاني    8 إلى المل  فيصكذ فكي   مت  ئيس التا اا جعفر العسكري

 .78(   48، وثيقة  ام )م  1928
، إ ادة 311و  194 اككم ملفككه  الككبالط الملكككي العرااككيو الككديتان،  و،.  . د (46)

 .80(،   56، وثيقة  ام )م1928كانتن الثاني  14ملكية حاد ة في 
، كتكاب  311و  1422 اكم  ملفكه   البالط الملكي العراايو الديتان، و،.  . د (47)

، وثيقة م1928كانتن األول  21في  مت انري دوبس إلى  ئيس التا اا
 .122،   (38 ام )
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، كتكاب  311و  1422 اكم  ملفكه   البالط الملكي العراايو الديتان، و،.  . د (48)
، وثيقة م1928كانتن األول  21في  مت انري دوبس إلى  ئيس التا اا

 .122(،   38 ام )
في جعفر فرف عبد اهلل، عبد المحست السعدون ودو م فكي تكا يا العكراق    لط (49)

 . 289(،   م  1988السياسي ،)مكتبة اليقظة العربية، بغداد، 
، تقريككر مككت ،ككاب   182 اككم ملفككه  و، التثككائق البريطانيككةو لنككدن ، .  . د (50)

 ،1928أيلككتل  15الحدمككة الحككا  إلككى اسككتحبا اي أ كككان الطيككران فككي  
 .16(،   10 ام )وثيقة 

محا،كر جلسكاي مجلكس النكتاب، الكدو ة االنتحابيكة الثانيكة، االجتمكاع ايككر          (51)
- 650،   م  1928 ب  18االعتيادي ،الجلسة الثامنة والعشكرون فكي   

651 . 
 .م  1929  أب  22(، في 1412جريدة ) االستقالل (، العدد )  (52)
م  1958  – 1925مان العرااي فهد، دو  نتاب الدليم في البرل عدي حميد (53)

،  سالة ماجستير اير منشت ة مقدمة إلى كلية التربيكة للعلكتم اتنسكانية ،    
 . 48،   2011جامعة االنبا  ،

، كتككاب 311و  284 اككم ملفككه  الككبالط الملكككي العرااككيو الككديتان، و،.  . د (54)
، وثيقكة  م 1929أيلكتل   14فكي   إلكى  ئكيس الكتا اا    مت المندوب السكامي 

ملفككه  و، التثككائق البريطانيككةو لنككدن،.  . ؛ د12 – 10  . (، 2 اككم )
، براية دا  االعتماد البريطاني إلى  ئيس التا اا العرااكي فكي   408 ام 
الكككبالط الملككككي العرااكككيو    و،.  . ؛ د 32 . ،  م 1929أيلكككتل  14

إلكى  ئكيس    ، كتكاب مكت المنكدوب السكامي    311و  284 اكم  ملفكه   الديتان،
 .12 - 10(،   2، وثيقة  ام)م 1929أيلتل  14في  التا اا

، مككذكرة مككت المنككدوب  407 اككم ملفككه  و،التثككائق البريطانيككة ولنككدن، .  . د (55)
أيلككتل  16السككامي البريطككاني فككي العككراق إلككى واا ة المسككتعمراي فككي       

 . 2(،  1، وثيقة  ام )م 1929
، كتكككاب مكككت نائكككا 408 اكككم ملفكككه  و، التثكككائق البريطانيكككةو لنكككدن ،.  . د (56)

،وثيقككة  اككم   م 1929أيلككتل  23المنككدوب السككامي إلككى دا  االعتمككاد فككي   
(1   ،)38 . 

 . 320   )المرج  السابق ( لطفي جعفر فرف، عبد المحست السعدون، (57)
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لم تككت تجيكد اللغكة     أنهاأن اوجته مت أحتل تركية ومتعصبة لعادتها حتى  (58)
العربية بشكذ جيد وكانت تعامله بااد اا أمام ،يتفه مت  ل سعدون، مما 

اجكككتم المعا ،كككة  وأيضكككاأد  إلكككى عكككدم ا تياحكككه فكككي حياتكككه الزوجيكككة، 
العراايككة عليككه .عبككد الحميككد العلككتجي، العككراق فككي  سككائذ المككس بيككذ )       

بيككككككة ، )دا  العر1(، ترجمككككككة : جعفككككككر الحيككككككاط، ط م 1926 – 1917
  .559(،    2003للمتستعاي، بيروي، 

 – 1929نت ي عبد الحميد خليذ، خدماي وكالا التاف للحكتمة العرااية )  (59)
، 1982(، مجلكة )المكو ل العربككي (، العكدد الثكاني والعشككرون،     م  1941
  179 . 

،) دا  الشكوون   6، ط1عبد الكرااق الحسكني، تكا يا الكتاا اي العراايكة، ف     (60)
؛ أحالم حسيت جميذ، المصد   274(،    1988العامة، بغداد،  الثقافية

 .25السابق،   
فرنسيس امفريز : عيت مندوبًا ساميًا لبريطانيا في العراق خلفكًا لكـ )كلبكري     (61)

، وفككي أثنككاا تتجهككه إلككى م1929تشككريت األول  7فتلنكهككام كاليتككتن( فككي 
داا لترشككيح العككراق حمككذ معككه، مككذكرم أو،ككحت فيهككا بريطانيككا اسككتعدا      

األمم، أحبح أول سفير لبالدم في بغداد، بعد دختل العراق  العراق لعصبة
وبقككي فككي العككراق حتككى م  1932تشككريت األول سككنة  3عصككبة األمككم فككي 

ينظكر: ياسكيت    ، للمزيكد مكت المعلتمكاي   م1935 ذا   15فكي   إنتهاا خدمته
 . 68طه ةاار، المصد  السابق،   

، ) الموسسة 1ب، مذكراي عبد العزيز القصاب، ط خالد عبد العزيز القصا (62)
 . 258( ،  م 2007العربية للد اساي والنشر، بيروي، 

)المرجككككك   فكككككا وق حكككككالح العمكككككر ،المعااكككككداي العراايكككككة البريطانيكككككة،    (63)
 .205 (السابق

وتلقى تعليمه في استانبتل وخدم م   1888نت ي السعيد: ولد في بغداد عام  (64)
اني في حرب البلقان وكان أحد موسسي جمعية العهد عكام  في الجيا العثم

وخككدم كككرئيس أ ككككان   م  1916بككالجيا العربككي عككام     ألتحككق م   1913
م 1921عاد إلى بغداد عكام   1920الجيا حتى سقتط حكتمة دمشق عام 

ملفكه   ، للمزيد مت المعلتماي ينظر : د.   .و، التثائق البريطانيةو لنكدن ، 
جي بيركلي عت العشائر وشيتل . سي. الرئيس أ ، ملحتةاي 414 ام 

 1منطقكككة الشكككطرة والشحصكككياي العراايكككة إلكككى واا ة المسكككتعمراي فكككي  



  على حسني على سعيد  ، د/عماد مخيس محزة د/                                         2017يونيه  -2ج –العدد الواحد والثالثون  –جملة كلية اآلداب 

 

 
 

؛ دائرة التقاعد التطنية،  131(،   111، وثيقة  ام )م 1931حزيران 
، دفتككر خدمككة نككت ي السككعيد  31و  678إ،ككبا ة نككت ي السككعيد، المرامككة  

 ،47 . 
، إ ادة 311و 195 اككم ملفككه  ي العرااككيو الككديتان، الككبالط الملككك  و،.  . د (65)

 . 65(،    31، وثيقة )م  1930 ذا   23ملكية حاد ة في 
احتت  منهاف التاا ة على ثالثة نقاط أساسية أولها عقد معااكدة جديكدة مك      (66)

، ثانيكًا معالجكة   م  1929 أيلكتل   14الجانا البريطاني وحسكا مقترحكاي   
ل تحفككيض الميزانيككة التككي أاككري فككي مجلككس  األامككة االاتصككادية مككت خككال 

النتاب واتحاذ إجراااي جديدة لمعالجة األامة، ثالثكًا تكتلي المسكوولية مكت     
خككالل االسككتغناا عككت بعككض المككتةفيت األجانككا وإعككادة ايكليككة الدولككة،       
واستعداد المتةفيت العرااييت لتحمذ المسوولية وبصت ة تد يجيكة إلكى أن   

و، الكبالط  .  . للمزيد مكت المعلتمكاي ينظكر: د   يدخذ العراق عصبة األمم 
، كتكاب مكت نكت ي السكعيد     311و 195 ام ملفه  الملكي العراايو الديتان،
 – 69(،    34، وثيقكة  اكم )  م  1930 ذا   23إلى الملك  فيصكذ فكي    

70 . 
كامكككذ الجكككاد جي، مكككذكراي كامكككذ الجكككاد جي وتكككا يا الحكككزب الكككتطني      ( 67)

 .25 – 24(،   م 1970بيروي ، الديمقراطي ،)دا  الطليعة،
، ، 311و  383 اكككم ملفكككه  الكككبالط الملككككي العرااكككيو الكككديتان،    و،.  . د (68)

(، 9، وثيقكة  اكم)  م  1930نيسكان   8مقر اي جلسكة مجلكس الكتا اا فكي     
  38 -39 . 

عبككد الككرااق احمككد النصككيري، نككت ي السككعيد ودو م فككي السياسككة العراايككة    (69)
 1987،)شركة التايمس للطباعة والنشكر، بغكداد،   1،طم  1932حتى عام 

 . 195 – 194( ،   م
،ككمت المجمتعككة األولككى مككت الصككح  المعطلككة )فتككى العككراق ( و)حككديق  (70)

الكبالط الملككي العرااكيو     و،.  . الشعا ( للمزيد مت المعلتماي ينظر : د
 16، ، مقر اي جلسة مجلس التا اا في 311و  383 ام ملفه  الديتان،
والتثككككككككائق .   ؛ د 76(،    16، وثيقككككككككة  اككككككككم) م  1930نيسككككككككان 

( للجنة االنتكداباي  13،محضر اجتماع ال)477 ام ملفه  البريطانيةولندن،
 .58(،  7، وثيقة  ام )م  1931تشريت الثاني  3في 
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( مكككادة فضكككاًل عكككت الملحقكككيت العسككككري والمكككالي 11إحتكككتي المعااكككدة علكككى ) (71)
والقضكائي وتكدخذ حيكز التنفيكذ بعكد دخكتل العكراق عصكبة األمكم، واكد جعلكت            
المعااكككدة مقكككد اي العكككراق اتاتصكككادية والسياسكككية والعسككككرية فكككي خدمكككة      

و، التثكككائق .  . المصكككالح البريطانيكككة ، للمزيكككد مكككت المعلتمكككاي ينظكككر : د     
، كتاب مكت ديكتان مجلكس الكتا اا إلكى دا       443 ام ملفه  البريطانيةو لندن ،

 43(،    10، وثيقه  ام )م 1930حزيران  30اتعتماد البريطاني في 
(72)

 Peter sluglett, Britain in Iraq, New york , 2007 , p. 125.  
، مقر اي 311و  284 ام ملفه  البالط الملكي العراايو الديتان، و،.  . د (73)

 .42(،    13، وثيقة  ام)م  1930تمتا 19جلسة مجلس التا اا في 
داخكذ   م 1930لعا ياسيت الهاشمي دو ا با اا في بث المعا ،ة لمعاادة  (74)

. حفت  الجيا العرااي بحكم عالاته القتية م  العديد مت الضباط فيكه .د 
، كتكاب مكت ،كاب  الحدمكة     29 اكم ملفه  التثائق البريطانيةو لندن ، . و، 

، م  1930تمكتا   30الحاحة إلى مقكر القكتة الجتيكة فكي الهنيكدي بتكا يا       
 . 44(،    1وثيقة  ام )

،ألحككق ازيمككة بككالقتاي م  1881: ولككد فككي السككليمانية الشككيا محمككتد الحفيككد( 75)
الروسككية خككالل الحككرب العالميككة األولككى بككالقرب مككت بنجككتيت، شككا   فككي  

، 1915ة إلى جانا القتاي العثمانيكة ،كد البريطكانييت عكام     معركة الشعيب
إال أنككه ثككا  علككيهم عككام   عككيت حاكمككًا مككت ابككذ البريطككانييت فككي السككليمانية   

للمزيد  بسا نكثهم للتعتد وأعلت نفسه ملكًا وشكذ حكتمة كردية، 1919
مت المعلتماي ينظر : حست لطي  الزبيدي، متسكتعة السياسكة العراايكة،    

- 568(،   م 2013العكا   للنشكر والتتايك  ، بيكروي،     ، )شركة 2ط
569 . 

أحد ي الحكتمة ارا  بكإاالق جريكدة )حكتي العكراق ( وجريكدة )الكبالد(        (76)
 الكبالط الملككي العرااكيو الكديتان،     و،.  . للمزيد مت المعلتماي ينظكر : د 

 21، مقككككر اي جلسككككة مجلككككس الككككتا اا فككككي    311و  386 اككككم ملفككككه 
 .195(،  115وثيقة  ام)، م  1930تمتا

االثككت ييت : اختلفككت اآل اا حككتل أحككذ اآلثككت ييت، إذ عككدام الككبعض مككت      (77)
الكرد الذيت اعتنقتا المسيحية وأبدلتا لغتهم الكردية بلغِة الكنيسكة فكي حكيِت    
عدام البعض اآلخر بكأنهم مكت الطائفكة النسكطت ية المسكيحية التكي انشكقت        

اآلثكككت ييت فمكككنهم مكككت أككككد  جكككتعهم  الكنيسكككة ، أمكككا تسكككمية تعلكككيم  عكككت 
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لآلشت ييت سكان العراق القدماا ومنهم مت أكد أنه لقا أطلقه البريطانييت 
عليهم أو تسمية سمت بها أنفسهم لغاياي سياسية ويحض  اآلثت ييت لرجكذ  
ديككت يسككمى )ما شككمعتن(، كككان المركككز الرئيسككي لتجمكك  اآلثككت ييت فككي      

 انككدالعب مكت بحيكرة وان، لكككت بعكد    منطقكة حككا   الجبليككة التركيكة بككالقر   
الحككرب العالميككة األولككى انحككااوا إلككى جانككا الحلفككاا ممككا أد  إلككى ايككام        

، مما ا،طروا إلى الهكرب إلكى   1915العثمانييت بحملة كبيرة ،دام عام 
شمال إيران ومت ثم إلى امدان حيث اكامتا باالتصكال بكالقتاي البريطانيكة     

  شيد ناجي الحيد ي، االثت يتن في،للمزيد مت المعلتماي ينظر:  ياض 
(، م  1977، )مطبعكككة الجكككبالوي، القكككاارة، 1، ط1936-1918العكككراق 
  21-32. 

،  (م  1932  -1914لتيد دولبران، العراق مكت االنتكداب إلكى االسكتقالل)      (78)
 . 191(،   م 2002)دا  العربية للمتستعاي، بيروي، 

، كتككاب مككت المنككدوب   29 اككمملفككه   ، التثككائق البريطانيككةو لنككدن   . و، . د (79)
، وثيقككة  اككم م 1930 ب  19السككامي البريطككاني إلككى نككت ي السككعيد فككي   

(10    ،)46 . 
 . 119سامي عبد الحافخ القيسي، المصد  السابق،    (80)
، مقكككر اي 311و  389 اكككم ملفكككه  الككبالط الملككككي العرااكككيو الكككديتان،  و،.  . د (81)

 .13(،   9، وثيقة  ام)م  1930تشريت األول  4جلسة مجلس التا اا في 
، محا،ر 311و  134 ام ملفه  البالط الملكي العراايو الديتان، و،.  . د (82)

فكي   جلساي مجلس األعيان ، االجتماع االعتيادي الساد ، الجلسة الرابعة
؛ محا،كككر جلسكككاي 24(،  7، وثيقكككة  اكككم )1930تشكككريت الثكككاني  16

نتحابيككة الثالثككة، االجتمككاع االعتيككادي، الجلسككة    مجلككس النككتاب، الككدو ة اال 
 . 79-67،   م 1930تشريت الثاني  16السابعة في 

 .80-79( المصد  نفسه،  83)
السكل  وتصكريفها،    إنتكاف األامة االاتصادية العالمية : اي ةهت  فجكتة بكيت   ( 84)

، 1929-1919فالحيككككة ناجمككككة عككككت الجفككككا  سككككنتاي  أامككككةفظهككككري 
. وانعكست  ثا اا على سائر القطاعاي االاتصادية حكر  وتجكا ة داخليكة   

 األامككاييتسكك  علككي عبككد االسككدي وحسككيت جككتاد كككاةم، تحليككذ ةككاارة   
بها، بحث مقكدم إلكى مكوتمر جامعكة فالدلفيكا ،عمكان        اتحاطةالمالية وسبذ 

 .5-4، م 2005،
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ا، حكفحاي مكت تككا يا العكراق، ترجمكة: اينكة جكابر اد يككس،       تشكا لز تريك   (85)
 .118(، م  2006)بيروي، 

حمككتدي الطككائي، المتحككذ فككي سككنتاي االنتككداب       إسككماعيذسككفانه اككزاع   (86)
كليكككة   ،،  سكككالة ماجسكككتير ايكككر منشكككت ة     م  1932-1920البريطكككاني  

 . 80،  م 2002، جامعة المتحذ، اآلداب
فيلكي، التطكت اي السياسككية فكي العكراق ومتاكك      سكتا  علك  عبكد الكككاةم الط    (87)

،  سكالة  م 1958 -1939 النحبة السياسية البرلمانيكة فكي لكتاا الحلكة منهكا     
 . 23،  2003كلية التربية، جامعة بابذ،  ،ماجستير اير منشت ة 

 230،  2عبد الرااق الحسني، تا يا العراق السياسي الحديث، ف (88)
 -1890الباجكه جكي ودو م فكي السياسكة العراايكة      فهد مسكلم الفجكر، مكزاحم     (89)

(،   م  2004، )دا  العربيككككة للمتسككككتعاي، بيككككروي،  1، طم  1933
170. 

اائد عمكالي فكي العكراق وموسكس الحرككة النقابيكة        أولمحمد حالح القزاا:  (90)
الصنائ ، وانتحكا معتمكدا لهكا،     أححابالعمالية، وعضت با ا في جمعية 

لكتطني العرااكي، ككان مكت ابكرا منظمكي إ،كراب        ومت المقربيت للحكزب ا 
جمعيكة   ألك  الصكنائ    أحكحاب ، وبعكد حكذ جمعيكة    م  1931 تمتا عام 5

، ونتيجكة دو اكا   م  1933عمال الميكاني  والتي استمري إلى نهايكة عكام   
، إاالاهكا في مقاطعكة شكركة التنكتير الكهربائيكة لمكدة شكهر، أد  ذلك  إلكى         

. م  1936نقككالب بكككر حككداي عككام  واعتقككذ ونفككي إلككى عنككه لمنااضككته ال 
، )شركة المعكا    2حست لطي  الزبيدي، متستعة السياسية العرااية، ط

 .552،  (م  2013  للنشر والتتاي ، بيروي،
، كتكاب  32050و8601 امملفه  البالط الملكي العراايو الديتان، و،.  . د (91)

كككانتن  3فكي   مكت دائكرة التحقيقككاي الجنائيكة المركزيككة إلكى وايكر الداخليككة     
 .5-4(، 2، وثيقة  ام )م  1930األول 

 األوليككةد اسككته  إكمككالفككي بغككداد وبعككد  1890مككزاحم الباجككه جي:ولككد عككام ( 92)
وعمكذ فكي   م   1913وتحرف منها عام م  1910التحق بكلية الحقتق عام 

مجال المحاماة ثم تد ف المناحا الحكتمية، للمزيد مكت المعلتمكاي ينظكر    
 . 59-15الفجر، المصد  السابق،  : فهد مسلم 
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الصنائ  : بكاد  فكي تأسيسكها الحكزب الكتطني العرااكي عكام         أححابجمعية  (92)
عماال  إليها، تكتنت الجمعية مت الحرفييت، لكنها سرعان ما جذبت 1929

مت و شاي الحديد والدبااة فكي بغكداد، وبفضكذ الكسكاد االاتصكادي الحكاد       
الطاب  السياسي مكت خكالل إ،كراب تمكتا      أخذي م  1931-1929خالل 
، النتزاع حقتق العمال، لكنها حلت مت ابكذ الحكتمكة علكى    م  1931عام 

 األحكككزابحسكككت لطيككك  الزبيكككدي، متسكككتعة    . اثكككر اكككذم اال،كككطراباي  
 (م2007، )شكككركة المعكككا   للنشكككر والتتايككك ، بيكككروي،  2السياسكككية، ط

 ،279. 
، كتاب مكت  311و1205 ام ملفه  العراايوالديتان، . و، البالط الملكي . د (93)

 نيسككان  26الصككنائ  إلككى جاللككة الملكك  فيصككذ فككي  أحككحاب ئككيس جمعيككة 
 .7(، 7، وثيقة  ام )م  1931

مكت   كتكاب  ،311و196 اكم  ملفكه     .و، البالط الملكي العراايوالديتان،. د (94)
ان نيسكك 25سكككرتا ية مجلككس الككتا اا إلككى  ئككيس الككديتان الملكككي فككي        

 .3(،  3، وثيقة  ام )م  1931
 .4المصد  نفسه،   (95)
( 13،محضكر االجتمكاع )  477 اكم  ملفه  و، التثائق البريطانيةولندن،.  . د (96)

. ؛ 59(،  7، وثيقكة  اكم )  1931تشكريت الثكاني    3في  للجنة االنتداباي
عبد الرحمت إد يس حكالح، الشكيا محمكتد الحفيكد والنفكتذ البريطكاني فكي        

،  (م  2005 ، )دا  الحكمة ، لندن، م  1925كردستان العراق حتى عام 
 1- 20 . 

في عهكد   أجيزيالسياسية العلنية التي  األحزابالتطني : مت  اتخااحزب  (97) 
وكككان مككت ابككرا    1930تشككريت الثككاني   25النتككداب البريطككاني بتككا يا   ا

موسسيه ياسيت الهاشكمي و شكيد عكالي الكيالنكي اسكتمر الحكزب بمما سكة        
.عمكاد  م  1935 نيسان  29نشاطه السياسي حتى تم تجميد نشاطه بتا يا 

  -  1930التطني ودو م السياسي في العراق  اتخااخميس حمزة، حزب 
، اتنسكانية كلية التربية للعلتم  ، لة ماجستير اير منشت ة ،  سام  1935

 . م  2013جامعة االنبا ، 
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فكي   أجيكزي السياسكية العلنيكة التكي     األحكزاب الحزب التطني العرااكي : مكت    (98)
وككككان مكككت ابكككرا   م   1922 أب 12عهكككد االنتكككداب البريطكككاني بتكككا يا    

نشكاط الحكزب مكت فبكذ المنكدوب السكامي        أواك  الكتمت   أبكت موسسيه جعفر 
بسبا شكعت  الحكتمكة البريطانيكة     1922 تمتا 26برسي كتكس بتا يا 

نشكاطه عكام    أعادبتزايد نشاط الحزب المعا ض للتتاجد البريطاني اال انه 
عككامر حسككت فيككاض، جككذو  الفكككر للمزيككد مككت المعلتمككاي ينظككر :  1928

، )دا  الشكوون  1(، طم  1939-1914الديمقراطي فكي العكراق الحكديث )   
 .219(،  م   2002الثقافية العامة، بغداد ،

وانتحككا م  1930كككانتن األول عككام  14حككزب العهككد العرااككي: أسككس فككي    (99)
و، التثكائق  .  . د. نت ي السعيد عميدًا له وكان الهكد  منكه دعكم واا تكه    

.سككي. جككي   ، ملحتةككاي الككرئيس ا  414 اككمملفككه  البريطانيككةو لنككدن ، 
بيركلككي عككت العشككائر وشككيتل منطقككة الشككطرة والشحصككياي العراايككة إلككى  

(،    58، وثيقككة  اكككم ) م  1931حزيككران   1واا ة المسككتعمراي فككي   
67. 

،كتكاب مكت   311و890،ملفكة  اكم   البالط الملكي العراايوالديتان و، .  . د (100)
يقكة  ، وث1931نيسكان   26جمعية اححاب الصنائ  إلكى الملك  فيصكذ فكي     

 .7(،  7 ام )
 .8المصد  نفسه ،  (101)
ثكم  م  1889ات محمد بت  ستم بكت علكي ولكد فكي لبنكان عكام         ستم حيد : (102)

انتقككذ إلككى دمشككق وأكمككذ د اسككته األوليككة ثككم إلككى األسككتانة وأكمككذ د اسككة   
وبعد ايام الحرب العالمية األولى التحق بكالجيا  . م  1909  الحقتق عام 
، ثككككم وايككككرا للداخليككككة م  1929را للعدليككككة عكككام وايكككك أحككككبحالعثمكككاني،  

للمزيد مت المعلتماي ينظكر : عبكا  فرحكان ةكاار الزاملكي،      . 1930عام
 سككتم حيككد  ودو م السياسككي،  سككالة ماجسككتير ايككر منشككت ة مقدمككة إلككى  

 . 15 -5،   م  1997كلية اآلداب، جامعة بغداد، 
لكككم يككككت انكككا  اكككانتن خكككا   م  1921عنكككدما تأسسكككت الدولكككة العراايكككة عكككام  (103)

للضرائا والرستم التي تجبى مت الشعا لحساب البلدياي، وكانت الحكتمة اكد  
القائد العام للقتاي البريطانيكة الحكا  بالرسكتم التكي      أحد ماكتفت بالبيان الذي 

 أاكري ينبغي أن يدفعها السكان للبلدية، وعندما تسلم نكت ي السكعيد مقاليكد الحككم     
تنية لذل ، وتم تقديمها إلكى مجلكس النكتاب الكذي بكدو م ااراكا       حكتمته الئحة اان
وحكادق عليهكا الملك ، والكذي سكبا اياجكا       م   1931عكام   أيكا  في العاشر مكت  
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( 995جريككدة )التاككائ  العراايككة(، العككدد) . السياسككية األحككزابعامككا واسككتنكرته 
)مطبعكة   ،1931لسنة  واألنظمة؛ مجمتعة القتانيت م  1931حزيران 14،في 

؛ عبكككدالرااق الحسكككني،    808-804( ، م  1932بغكككداد،  الحديثكككة،  دنككككت  
بغكككداد  ، )دا  الشكككوون الثقافيكككة العامكككة ، 6،ط3،ف تكككا يا الكككتاا اي العراايكككة 

 .127(،   م  1988،
، تقريككر 311و8318 ملفككه  اككم و، الككبالط الملكككي العراايوالككديتان،. د .  (104)

 .34(، 8وثيقة  ام )، م  1931للتاا بغداد لشهر تمتا  إدا ي
،)مطبعككة  م  1931شككهاب احمككد الحميككد، الثككت ة الصككامتة إ،ككراب بغككداد  (105)

 .48-47(،  1987العمال المركزية، بغداد ،
 سككتم البلككدياي   وإلغككااسككراح المتاككتفيت،   إطككالقنصككت المطالككا علككى   (106)

المستحدثة وتحفيك  القكديم منهكا، والنظكر فكي مشككلة العكاطليت عكت العمكذ          
اككانتن   وإلغككاا مككت خسككائر نتيجككة ات،ككراب،     أحككابهمعتيضككهم عمككا  وت

،ريبة الدخذ، واالحتجاف على استة الشرطة ومن  عقد االجتماعكاي فكي   
؛عبكككدالرااق 48،المصكككد  نفسكككه،  األحكككزابالمعااكككد الدينيكككة ومقكككراي 

 .145،  3الحسني، تا يا التاا اي العرااية، ف
 .3م ،   1931تمتا  6(، في 434(، العدد )األخبا جريدة) (107)
 . 167عماد خميس حمزة، المصد  السابق،   (108)
، تقريككر 311و8318 اككم ملفككه   . و، الككبالط الملكككي العراايوالككديتان،. د (109)

 .46(،  10، وثيقه  ام)م  1931 ادا ي للتاا بغداد لشهر تمتا 
فيها ثم  وتلقى تعليمهم 1889 محمتد حبحي الدفتري : ولد في بغداد عام  (110)

اككاد  م  1912وتحككرف منهككا عككام  م 1908التحككق بمد سككة الحقككتق عككام  
إلككى اسككتانبتل وعككاد إلككى  م  1914العكراق بعككد االحككتالل البريطككاني عككام  

ثككم أمينككًا  م   1923بغككداد وعككيت مشككاو ًا حقتايككًا ألمانككة العاحككمة عككام       
للمزيككد مككت المعلتمككاي ينظككر: ميككر بصككري، أعككالم  1930للعاحككمة عككام 

  ركمكككان واألدب الترككككي فكككي العكككراق الحكككديث ،) دا  الكككت اق، لنكككدن،    الت
 .92(،  م  1997

؛ شهاب احمكد   1931تمتا  7(، في 2243جريدة )العالم العربي(، العدد) (111)
 .55-54الحميد، المصد  السابق،  
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المل  علي بت الحسيت : أكبر أنجال الشري  حسيت بت علي مل  الحجكاا،  ( 112)
الجيتش التي حاحكري المدينكة المنكت ة لمكدة طتيلكة أثنكاا        كان على  أ 

اتكككال  ل سكككعتد، لككككت االنتصكككا اي التكككي حققهكككا األخيكككر فيمكككا بعكككد علكككى  
الهاشمييت أد  إلى تناال الشري  حسيت عت العرش إلى ابنه األمير علي 
لكت األخير انسحا إلى جدة وبقي محاحرًا فيها مت ابذ  ل سعتد إلكى أن  

إلى عبد العزيز  ل سعتد واكاد    م  1925لحجاا عام عت عرش ا تناال
إلى ابر  ومت ثم إلى بغداد للمزيد مكت المعلتمكاي ينظكر : عبكد التاكاب      

، ) الموسسة العربية للد اساي والنشكر،  4الكيالي، المتستعة السياسية، ف
؛ مير بصري، أعالم السياسة في العكراق   183(،   م  1985بيروي، 

 .205،  2الحديث، ف
، كتاب 311و1205 ام ملفه  و، البالط الملكي العرااي و الديتان ،.  . د (113)

 أبكت حكزب اتخكاا الكتطني، وجعفكر      أسكرا  ككاتم   األيكتبي مت علي جتدي 
تمكتا  7 التمت معتمد حزب التطني العرااي إلى نائا المل  فيصذ بتكا يا 

 .12(،  11، وثيقة  ام )م  1931
،للمزيكد مكت المعلتمكاي    1871بريطانيا حق العمال بات،كراب عكام    أاري (114)

البرلماني فكي بريطانيكا فكي     اتحالحينظر : عدي محست اافذ الهاشمي، 
،  دكتكت ام ايكر منشكت ة     أطروحكة ، م  1901-1837العصكر الفكتكت ي   

 . 174،  2006كلية التربية، جامعة المستنصرية، 
 . 14لسابق،  شهاب احمد الحميد، المصد  ا (115)
، برايككة مككت المنككدوب   1 اككم ملفككه  و، التثككائق البريطانيككةو لنككدن ،  . د.   (116)

فككي  السككامي البريطككاني فككي العككراق إلككى واا ة الحا جيككة )المسككتعمراي(  
 .143(، 50، وثيقة  ام )1931تمتا 6

، كتككاب 311و1205 اككم ملفككه  و، الككبالط الملكككي العراايوالككديتان،. د.   (117)
الككتمت معتمككد  أبككتعككالي الكيالنككي معتمككد حككزب اتخككاا وجعفككر   مككت  شككيد

، وثيقة  اكم  م  1931تمتا 10الحزب التطني إلى نائا المل  فيصذ في 
(10  ،)11. 

ايتبري يان  : دبلتماسي بريطاني يعيت ألول مرة متةفا في منطقة جبكذ   (118)
خلفكا  ، عكيت وككيال للمعتمكد السكامي     م  1929طا ق، ادم إلى العراق عكام  

لبت ديلتن، لعا دو ا با اا في الدفاع عت مقد ة العراق علكى االسكتقالل   
ودخككتل عصككبة االمككم، للمزيككد مككت المعلتمككاي ينظككر: ياسككيت طككه ةككاار،   

 .71  المصد  السابق،
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، برايكة مكت نائكا المنكدوب     1 اكم  ملفه  و، التثائق البريطانيةولندن،. د.   (119)
م  1931تمتا11جية )سري( بتا يا السامي في العراق إلى واا ة الحا 

 .145(،  51، وثيقة  ام )
 (120)

 AIR 2-611-2205, Telegram from the Deputy High 

Commissioner in Iraq to the Ministry of Foreign Affairs 

(Sri) dated July 11, 1931, No.3032.  
، برايككة 311و1113 اككم ملفككه  و، الككبالط الملكككي العراايوالككديتان،. د.   (121)

، وثيقكة  م  1931 تمكتا  11مت نت ي السعيد إلى واا ة الداخليكة بتكا يا   
 .74(،  22 ام )

، كتككاب 311و1113 اككم ملفككه  و، الككبالط الملكككي العراايوالككديتان، . د.  ( 122)
م  1931تمكتا  12مت مستشا  واير الداخلية إلى المعتمد السامي بتكا يا  

 .72-71 (، 21، وثيقة  ام )
، خكري  جامعكة أوكسكفت د،    1889سيسذ جتن أدمتندا ، مت متاليكد عكام    (123)

مترجمًا في دائرة السكل   م  1910التحق بالحدمة القنصلية البريطانية عام 
وعمككذ وكككياًل لنائككا القنصككذ البريطككاني فككي      ،األوسكك القنصككلي للشككرق  

سياسكي فكي   ، اسكتدعام المقكيم ال  م  1912بتشهر على الحلكي  العربكي عكام    
الحلككي  العربككي  نككذا ) برسككي كككتكس( إلككى البصككرة فمنحككه  تبككة نقيككا       

، م  1915احتياط، ما لبث أن عيت معاون ،اب  سياسي في العراق عام 
 وإيكران شغذ وةيفة الضاب  السياسي لقتاي الحملة البريطانية في العراق 

أوكلككت إليككه مهككام سياسككية فككي كردسككتان العككراق عككام        ،م  1917 عككام 
، للمزيد مت المعلتماي : عبد الرحمت إد يكس حكالح، سياسكة     .م  1922

دكتككت ام ايككر   أطروحككة، م  1932-1914بريطانيككا تجككام كككرد العككراق    
 . 40،  م  2009كلية التربية ) ابت  شد (، جامعة بغداد،  ،منشت ة 

مكذكرة   ،311و1113 اكم  ملفكه   ي العراايوالكديتان، و، الكبالط الملكك  .  . د( 124)
 سي. جي .ادمتندا مساعد مستشكا  واا ة الداخليكة إلكى المنكدوب السكامي     

 . 71(،  21، وثيقة  ام )م  1931تمتا 12في 
 (125)

AIR 23-265-4583,Book of Assistant Interior Ministry 

adviser Admundzaly High Commissioner in July 12, 

1931 , No.21. 
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، برايكة جفريكة مكت وكيكذ     1 اكم  ملفه  و، التثائق البريطانيةو لندن ،.  . د (126)
م  1931تمكتا  11المندوب السامي إلى واا ة الحا جية للمستعمراي في 

 .147(،  52، وثيقة  ام )
، كتككاب 311و1113 اككم  ملفككهو، الككبالط الملكككي العراايوالككديتان، .  . د (127)

، م  1931تمكتا   21مت واا ة الداخلية إلى سكرتير المعتمد السامي فكي  
 . 53-52. (،  18وثيقة  ام )

، برايكة جفريكة مكت وكيكذ     1 اكم  ملفه  و، التثائق البريطانيةو لندن ،.  . د (128)
م  1931تمكتا  11المندوب السامي إلى واا ة الحا جية للمستعمراي في 

 .148-147. (،  52ام )، وثيقة  
سامي عبدالحافخ القيسي، ياسيت الهاشمي ودو م في السياسة العرااية بكيت   (129)

 . (، م  1975، )مطبعكككة العكككاني، بغكككداد،  2، ف1936-1922عكككاميت 
 141-142. 

، تقريككر 311و1113 اككم  ملفككهو، الككبالط الملكككي العراايوالككديتان، .  . د (130)
، م 1931تمكتا   17لكى واا ة الداخليكة فكي    مت متصر  لكتاا الديتانيكة إ  

ملفككه  و، الككبالط الملكككي العراايوالككديتان،. د.  ؛3-1(،  1وثيقككة  اككم )
، كتككاب مككت مديريككة ناحيككة الرميثككة إلككى اائمقككام اضككاا     311و5971 اككم 

 .149(،  103، وثيقة  ام )م1931تمتا  13السماوم في 
مكتبة ، )م  1941-1921السياسي ا يا النج  عبدالستا  شنيت الجنابي، ت (131)

؛ فهكككد مسكككلم فجكككر، المصكككد     206-205(،  2010الكككذاكرة، بغكككداد،  
 .180. السابق،  

احتت  المرستم على ثالم متاد، نصت المادة األولى على أن المتصرفية  (132)
والقائمقاميككة والمككدير وحككاكم الجككزاا ومككدير ومعككاون الشككرطة اككم  جككال   

كككان االجتمككاع يحشككى منككه أن  إذان يقككر  مككا الحكتمككة، لكككذ واحككد مككنهم أ
بكاألمت العكام وان يكأمر بتفريقكه. د.  . و، الكبالط الملككي        اتخكالل يتسبا 

، مقككر اي جلسككة مجلككس الككتا اا 311و397 اككم  ملفككهالعراايوالككديتان، 
 .55(،  18، وثيقة  ام )م  1931تمتا 12في 

، تقريككر 311و1113 اككم  هملفككو، الككبالط الملكككي العراايوالككديتان، . د.  ( 133)
، م  1931تمكتا  22مت واا ة الداخلية إلى سكرتير المعتمكد السكامي فكي    

 .55(،  18وثيقة  ام )
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 (134)
AIR 23-265-4583 ,Note by the Assistant Interior 

Ministry adviser to the High Edmonds adopted on July 

12, 1931, No.2. 
(135)

AIR 2 -611-2205 , Telegram from the headquarters of the 

Air Force to the Ministry of Aviation in the July 18, 

1931,No.460.  
مككت مقككر القككتة  ، برايككة1 اككم  ملفككهو، التثككائق البريطانيككةو لنككدن ، . د.   (136)

، وثيقكة  م 1931تمكتا   17واا ة الطيران فكي   بغداد إلى–الجتية الملكية 
 اككم   ملفككهو،، التثككائق البريطانيككةو لنككدن ،   . ؛ د.  149 (، 53 اككم )
تمكتا   20، تقرير مت عقيد الجت ما شال إلى مقكر القكتة الجتيكة فكي     111
 .38-37.  (،  9وثيقة  ام )  ،م  1931

، تقريككر 311و1113 اككم  ملفككهو، الككبالط الملكككي العراايوالككديتان،  د.  . (137)
، م  1931تمكتا  22فكي   مكد السكامي  مت مستشا  واا ة الداخلية إلى المعت

 .53-52( ، 18وثيقة  ام )
 . 9م،   1931  تمتا  17(، في 2252جريدة )العالم العربي(، العدد) (138) 
وفكرض   أشكهر بالسكجت لمكدة سكتة     اضكت  احتت  المرستم على ست متاد  (139)

 بيكككة علكككى ككككذ شكككحا يحكككرض بكككالكالم أو  600ارامكككة ماليكككة اكككد اا 
كاذبككة أو  أخبككا و مككادة مكتتبككة أو مطبتعككة أو نشككر  بتاسككطة نقككذ عامككة أ

و، البالط الملكي . د. .  سالة بريدية أو مكالمة تلفتنية، تدامة ات،راب
، كتاب مكت وايكر الداخليكة    3205907و5971 ام ملفه  العراايوالديتان،

تمككتا  16إلككى متصككر  لككتاا الديتانيككة ومنككه إلككى كافككة القائممقككاميت فككي   
 .140(،  95 ام )، وثيقة م  1931

م ،    1931 تمككتا  19(، فككي 2254جريككدة )العككالم العربككي(، العككدد)    (140)
12. 

، براية مجفرة فت يكة مكت   1 ام  ملفهو، التثائق البريطانيةو لندن ، . د.   (141)
، م  1931تمتا  17بغداد إلى واا ة الطيران بتا يا –مقر القتة الجتية 

 .149(،  53وثيقة  ام )
سكرية مكت    ، برايكة مجفكرة  1و، التثائق البريطانيةو لندن ، ملفه  ام . د.   (142)

، م  1931تمكتا   18 إلى واا ة الطيران بتكا يا  بغداد -القتة الجتية أمر
 .155(،  56وثيقة  ام)
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اككتاي الليفككي : واككي اككتاي متطتعككة تكتنككت فككي البدايككة مككت العككرب ثككم         (143)
ن واليزيدية واآلثكت ييت، لكنهكا   أحبحت خلي  مت العرب والكرد والتركما

أحبحت في النهاية اتة عناحراا وبشككذ تكام مكت اآلثكت ييت فقك  ،كانكت       
مهمتهككا األساسككية حمايككة المعسكككراي البريطانيككة وايامهككا بتاجبككاي ايككر     
اتالية لكنها استغلت فيمكا بعكد مكت ابكذ بريطانيكا فكي حكرب الككرد والقبائكذ          

- Co 730المعلتمكاي ينظككر :   العربيكة فكي ثكت ة العشككريت، للمزيكد مكت     

178-8533, Report from a leading Reid to the 

headquarters of the fibrous Athuri - Henaidi dated July 

18, 1932, No.25.  
، برايكككة منكككامر القكككتة 1 اكككم ملفكككه  و، التثكككائق البريطانيكككةو لنكككدن ،. د.   (144)

، وثيقككة  اككم  م  1931تمككتا  18إلككى واا ة الطيككران فككي   بغككداد-الجتيككة
(56  ،)156. 

(145)
 AIR 2 -611-2205 ,Cable from the agent to the High 

Commissioner of the Ministry of State for the Colonies 

on July 17, 1931, No.308.  
، براية القائد العام للشكرق  1 ام ملفه  و، التثائق البريطانيةو لندن ،. د.   (146)

، وثيقة  ام م  1931تمتا  21وكيذ واا ة الطيران بتا يا  االوس  إلى
 AIR 2 -611-2205 ,Telegram from the ؛171  (،62)

headquarters of the Royal Air Force-Baghdad to the 

Ministry of Aviation on July 22, 1931, No.467; 

براية مجفكرة طا ئكة مكت مقكر      ،1 ام ملفه  و، التثائق البريطانيةو لندن ،. د.  
م  1931تمكتا  22بغداد إلى واا ة الطيران بتكا يا  -القتة الجتية الملكية 

 .77(،  65، وثيقة  ام )

 
(147)

AIR 2 -611-2205 Telegram from the Ministry of State 

for the Colonies to the agent of the High Commissioner -

Baghdad dated July 24, 1931,No.540. 
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 : المصادر والمراجع

 و (. ك. أو  : دار الكتب والوثائق الوطنية )د

 غير المنشورة: أ_ الوثائق

 او _ ملفات البالط الملكي:

 ملفات الديوان الملكي: -1

 تا يا المل  عنتان المل   ام المل  ي

 م1934 براياي 311و134 -1

 م 1925 تألي  التاا ة وإستقالتها 311و191 -2

 م 1926 = 311و194 -3

 م 1929 = 311و195 -4

 م 1931 = 311و196 -5

6- 
 311و200

الرسائذ المتبادلة بيت حاحا 
 الجاللة و ئيس التا اا

 م 1921

7- 
 311و284

 -1929 المعاادة العرااية البريطانية
 م 1931

 م 1930 مقر اي مجلس التا اا 311و383 -8

 د.ي د.ي 311و386 -9

 د.ي د.ي 311و389 -10

 م 1924 االنتحاباي 311و1108 -11

12- 
 311و1113

تمرداي الفراي األوس  و 
 ات،راب 

 م 1931

 م 1931 األحزاب السياسية 311و1205 -13

14- 
 311و1422

-1928  االتفااية المالية
 م 1932

 م 1923 مقر اي مجلس التا اا   311و2439 -15

 م 1925 د.ي 311و2468 -16

 م 1925 مقر اي مجلس التا اا  311و2481 -17
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 : ملفات وزارة الداخلية - 2

 تا يا المل  عنتان المل   ام المل  ي

 م 1923 االنتحاباي 32050و2619 -18

 م 1931 متفراة 3205907و5971 -19

 م 1931 تقا ير إدا ية عت لتاا بغداد 32050و8318 -20

 م 1930 تقا ير االستحبا اتية خاحة  32050و8601 -21

 ثانيا : ملفات الوثائق البريطانية/ لندن:

 الوثائق المترجمة :-أ

 تا يا المل  عنتان المل   ام المل  ي

 م 1931  العملياي في العراق 1 -22

23- 
29 

تقا ير استحبا اتية في الجيا 
 العرااي

1924-
 م 1931

24- 
122 

-1926 الحاحةوبغدادتقا ير االستحبا اي 
 م 1927

25- 
182 

-1928 شمال كردستان والتجنيد اتلزامي
 م 1933

 م 1927 استقالة مجلس التا اا 303 -26

 م 1929 العالااي العرااية البريطانية 407 -27

 د.ي د.ي 408 -28

29- 
414 

ملحتةاي عت عشائر وشيتل 
منطقة الشطرة والشحصياي 

 العرااية

1930-
 م 1932

30- 
443 

المتا  السياسي ابذ تتاي  
 المعاادة العرااية البريطانية

 م 1931

 31 
477 

( للجنة 13محضر اجتماع ال)
  االنتداباي

 م 1931
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 الوثائق غير المترجمة :-ب

 _ وزارة الطيران:

1- AIR 23-582-4583, Book of the special service officer to 

the corners of the air on November 21 , 1926, the No.39.  

2-AIR 23-265-4583, Book of the special service officer to 

the corners of the atmosphere in the March 24, 1927, 

Document No.35. 

3-AIR 2-611-2205, Telegram from the Deputy High 

Commissioner in No.3032.Iraq to the Ministry of Foreign 

Affairs (Sri) dated July 11, 1931,  
 
4-AIR 23-265-4583, Book of Assistant Interior Ministry 

adviser Admundzaly High Commissioner in July 12, 1931 

, No.21.  

5-AIR 23-265-4583 ,Note by the Assistant Interior Ministry 

adviser to the High Edmonds adopted on July 12, 1931, 

No.2.  

6-AIR 2 -611-2205 , Telegram from the headquarters of the 

Air Force to the Ministry of Aviation in the July 18, 

1931,No.460.  

7- AIR 2 -611-2205 ,Cable from the agent to the High 

Commissioner of the Ministry of State for the Colonies on 

July 17, 1931, No.308.  

8-AIR 2 -611-2205 ,Telegram from the headquarters of the 

Royal Air Force-Baghdad to the Ministry of Aviation on 

July 22, 1931, No.467.  

9-AIR 2 -611-2205 Telegram from the Ministry of State for 

the Colonies to the agent of the High Commissioner -

baghdad dated July 24, 1931,No.540. 
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 _ وزارة المستعمرات: 

1-Co 730 -178-8533, Report from a leading Reid to the 

headquarters of the fibrous Athuri - Henaidi dated July 18, 

1932, No.25.  

 :وا طروحات الجامعية ثالثا: الرسائل 

ستا  عل  عبد الكاةم الطفيلي، التطت اي السياسية في العراق ومتا   -1
،  سالة م  1958-1939 النحبة السياسية البرلمانية في لتاا الحلة منها

 .م 2003كلية التربية، جامعة بابذ،  ،ماجستير اير منشت ة 

سفانه ازاع إسماعيذ حمتدي الطائي، المتحذ في سنتاي االنتداب  -2
كلية اآلداب،  ،،  سالة ماجستير اير منشت ة م  1932-1920البريطاني 

 .م 2002جامعة المتحذ، 

-1921سليم حسيت ياسيت، االتجاااي القتمية في مناا  التاا اي العرااية )-3
إلى كلية اآلداب، جامعة  (،  سالة ماجستير اير منشت ة مقدمةم 1941
 م . 1999، بغداد

عبا  فرحان ةاار الزاملي،  ستم حيد  ودو م السياسي،  سالة ماجستير -4
  م 1997كلية اآلداب، جامعة بغداد،  ،اير منشت ة 

 1932-1914سياسة بريطانيا تجام كرد العراق   عبد الرحمت إد يس حالح-5
كلية التربية ) ابت  شد (، جامعة  ،، أطروحة دكتت ام اير منشت ة  م

 .م 2009بغداد، 

، 1958 – 1925فهد، دو  نتاب الدليم في البرلمان العرااي  عدي حميد-6
 سالة ماجستير اير منشت ة مقدمة إلى كلية التربية للعلتم اتنسانية ، 

 .م2011جامعة االنبا  ،

ا في العصر عدي محست اافذ الهاشمي، اتحالح البرلماني في بريطاني -7
كلية التربية،  ،دكتت ام اير منشت ة  أطروحة، 1901-1837الفكتت ي 

 .م2006جامعة المستنصرية، 

 1930عماد خميس حمزة، حزب اتخاا التطني ودو م السياسي في العراق -8
،  سالة ماجستير اير منشت ة مقدمة إلى كلية التربية للعلتم م1935-

 . م2013اتنسانية، جامعة االنبا ، 
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-1864) منتهى عذاب ذويا، برسي كتكس ودو م في السياسة العرااية-9
 5كلية اآلداب، جامعة بغداد،   ،(،  سالة ماجستير اير منشت ة م1923

،2001. 

 الكتب العربية والمترجمة: رابعا:

_ 1922أحمد  فيق البرااوي، العالااي السياسية بيت العراق وبريطانيا ) -1
 (.1980واا ة الثقافة واتعالم، العراق، (،)منشت اي 1932

أحالم حسيت جميذ، األفكا  السياسية لألحزاب العرااية في عهد االنتداب  -2
 (. م1958)مطبعة الزمان، بغداد، (،م1932_  1922)

تشا لز تريا، حفحاي مت تا يا العراق، ترجمة: اينة جابر  -3
 (.م2006اد يس،)بيروي، 

، )شركة العا   2متستعة األحزاب السياسية، طحست لطي  الزبيدي،  -4
 (. م2007للنشر والتتاي  ، بيروي، 

، )شركة العا   للنشر والتتاي  ، بيروي، 2متستعة السياسة العرااية، ط -5
 (.م 2013

، ) الموسسة 1خالد عبد العزيز القصاب، مذكراي عبد العزيز القصاب، ط -6
 (.م2007العربية للد اساي والنشر، بيروي، 

(، د اسة في تطت  1927م-1921 جاا حست الحطاب، العراق بيت )-7
العالااي العرااية البريطانية واثراا في تطتير العراق السياسي م  

 (. م1976ي العام العرااي ) دا  الحرية للطباعة، بغداد، أد اسة في الر

،) 1، طم1936-1918العراق   ياض  شيد ناجي الحيد ي، االثت يتن في -8
 (. م1977مطبعة الجبالوي، القاارة

،) بيت الحكمة، 1 عد ناجي الجدة، التطت اي الدستت ية في العراق، ط-9
 (. م2004بغداد، 

القيسي، ياسيت الهاشمي واثرم في تا يا العراق  سامي عبد الحافخ -10
  (. م2013، )دا  دجلة، عمان، م1936-1922المعاحر 

، 1936-1922السياسة العرااية بيت عاميت ياسيت الهاشمي ودو م في  -11
 (.م1975، )مطبعة العاني، بغداد، 2ف
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ستيفت امسلي لتنكري  وفران  ستتكس ،العراق منذ فجر التا يا حتى  -12
ترجمة مصطفى نعمان احمد )موسسة مصر مرتضى  م1958ثت ة تمتا 

 (.م2008للكتاب العرااي، بغداد، 

، )مطبعة م1931امته إ،راب بغداد شهاب احمد الحميد، الثت ة الص -13
 (.م1987العمال المركزية، بغداد،

-1914عامر حست فياض، جذو  الفكر الديمقراطي في العراق الحديث )-14
 (.م2002، )دا  الشوون الثقافية العامة، بغداد ،1(، طم1939

، م1932_ 1921عبد األمير اادي العكام، الحركة التطنية في العراق -15
 . (م1975داب، النج ، )مطبعة اآل

(، م 1926 – 1917عبد الحميد العلتجي، العراق في  سائذ المس بيذ ) -16
، )دا  العربية للمتستعاي، بيروي، 1ترجمة : جعفر الحياط، ط

 (.م2003

عبد الرحمت إد يس حالح، الشيا محمتد الحفيد والنفتذ البريطاني في -17
  (.م2005الحكمة، لندن، ، )دا  م1925كردستان العراق حتى عام 

عبد الرااق احمد النصيري، نت ي السعيد ودو م في السياسة العرااية -18
 (. 1987)شركة التايمس للطباعة والنشر، بغداد،  ،1،ط 1932حتى عام 

، 1958_1918عبد الرااق الحسني، تا يا األحزاب السياسية العرااية -19
 (.م1980، )مركز األبجدية، بيروي، 11ط

، ) الرافديت للطباعة والنشر 7، ط2تا يا العراق السياسي الحديث، ف -20
 (. م2008بيروي،  والتتاي ،

،) دا الشوون الثقافية العامة، بغداد،  6، ط1تا يا التاا اي العرااية، ف -21
 (.م 1988

،)دا  6،ط3تا يا التاا اي العرااية ،ف -22
 م(1988الشوونالثقافيةالعامة،بغداد،

، ) مكتبة م1941-1921عبدالستا  شنيت الجنابي، تا يا النج  السياسي -23 
 (. م2010الذاكرة، بغداد، 

، الموسسة العربية للد اساي 1عبد التااب الكيالي، المتستعة السياسية، ف-24
 (. م1979والنشر، بيروي، 



  على حسني على سعيد  ، د/عماد مخيس محزة د/                                         2017يونيه  -2ج –العدد الواحد والثالثون  –جملة كلية اآلداب 

 

 
 

، )الموسسة العربية للد اساي والنشر، بيروي، 4السياسية، ف المتستعة -25
 (. م1985

عالا جاسـم محمد، المـل  فيصذ األول ودو م السياسي في الثـت ة العـربية -26
)مكـتبة اليقظة العربية، بغداد،  (،م1933 -1883) وست يا والعـراق

 (.م1990

اق في عهد المل  عالا حسيت الرايمي، المعا ،ة البرلمانية في العر-27
 (.م2007، )بيت الحكمة، بغداد، 1فيصذ األول، ط

فا وق حالح العمر، المعااداي العرااية البريطانية وأثراا في السياسة  -28
(، )منشت اي واا ة األعالم، العراق، م1948-1922الداخلية )

 (. م1977

 -1890فهد مسلم الفجر، مزاحم الباجه جي ودو م في السياسة العرااية -29
 (.م2004، )دا  العربية للمتستعاي، بيروي، 1، طم1933

كامذ الجاد جي، مذكراي كامذ الجاد جي وتا يا الحزب التطني -30
 (.م1970)دا  الطليعة، بيروي ، الديمقراطي،

لطفي جعفر فرف عبد اهلل، عبد المحست السعدون ودو م في تا يا العراق -31
 (. م1988بغداد، )مكتبة اليقظة العربية،  السياسي،

 -1914) لتيد دولبران، العراق مت االنتداب إلى االستقالل-32
)دا  العربية للمتستعاي، بيروي،  ترجمة فادي يااجي،(،م1932
 (.م2002

، )مطبعة دنكت  الحديثة، م1931مجمتعة القتانيت واالنظمة لسنة -33
 (.م1932بغداد،

 الملكي وتجربته البرلمانيةمحمد مظفر االدامي، العراق تأسيس النظام  -34
) مكتبة الذاكرة، بغداد، م193-1920تحت االنتداب البريطاني )

 (. م2009

 (.م1976المجلس التأسيسي العرااي ،) منشت اي واا ة اتعالم، العراق، -35

)دا   أعالم التركمان واألدب التركي في العراق الحديث،مير بصري، -36 
 (.م1997الت اق، لندن، 

، ) دا  الحكمة، لندن، 1، ط1أعالم السياسة في العراق الحديث، ف-37 
 (.م2005



  على حسني على سعيد  ، د/عماد مخيس محزة د/                                         2017يونيه  -2ج –العدد الواحد والثالثون  –جملة كلية اآلداب 

 

 
 

  :امجنبيةخامسا: الكتب 

1- Peter sluglett, Britain in Iraq, New york , 2007.  

Reider Visser , Shii Sebartism in Iraq , Norweg , 2005.2- 

  : لدورياتسادسا: ا

 . م1931بغداد،  (،األخبا ) جريدة-1

 .م1929بغداد،  جريدة )االستقالل(، -2

 .م1922بغداد،  جريدة )العاحمة(، -3

 . م1925بغداد،  جريدة )العراق(، -4

 .م1931بغداد،  جريدة )العالم العربي(، -5

 .م1931بغداد،  جريدة )التاائ  العرااية(، -6

 سابعا: البحوث والدراسات:

 – 1929الحميد خليذ، خدماي وكالا التاف للحكتمة العرااية ) نت ي عبد-1
 .م1982مجلة المو ل العربي، العدد الثاني والعشرون،  (،م1941

 


