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 (1120-1111املخطط الربوطاني لدمج املناطق الكوردوة بوالوة املوصل )

 دراسة تارخيية

وار نعمان نعمانژـني م.د.


 

02/5/2222 تأريخ القبول:       2/4/2222 تأريخ التقديم:     
 المستخمص:
التزال قميمية التي كانت و برز المشاكل الإ أ  المشكمة الكوردية في العراق من  تمثل

يران و سوريا بشكل عام، ا إ كل خاص ودول الجوار منيا تركيا و منيا العراق بش تعاني
الحفاظ عمى ىويتيم القومية والمغوية في دولة ه  المشكمة في محاولة الكورد في وتتمثل ىذ

  يموطموحات مال الكوردآن إإ بشكل عام يمكن القول و  .غالبيتيا العظمى من العرب
التي جاء في العثمانيين و  عاىدة سيفر بين الحمفاءعندما وقعت م 0291انتعشت عام 

د في إنشاء دولة كوردية في منطقة كوردستان ر ( عمى حق الكو 26و 26و 29موادىا )
لذا  ؛ليياو يحق لوالية الموصل االنضمام إإ  تركيا تتمتع بالحكم الذاتي أوال ثم االستقالل

بة تركيا الحديثة بيذه الوالية في مطال ىذه المشكمة في اتجاىين تمثمت االولى .استمرت
يا جزء ال يتجزأ من تركيا، والسبب الحقيقي ليذه المطالبة ىو احتواء الوالية عمى أساس أن  

الثانية باحتواء الوالية بالقومية الكوردية في السميمانية   وتمثمت عمى مخزون نفطي كبير
ان مستقل أسوة بالدول طالب الكورد الساكنون في ىذه المناطق بكي إذوأربيل ودىوك، 

اال ان تركيا  0291كما جاء في بنود اتفاقية سيفر عام  الجديدة التي أنشئت في المنطقة
الى زيادة تعقيدات  المشكمة  يؤديا رفضت ىذه السياسة و تشكيل كيان خاص لمكورد مم  

 الكوردية فيما بعد.
   ، الوالية بالقومية، كردستان العراق  رديةالة الكسمأكراد العراق ، ال : المفتاحيةكممات ال

 : المقدمة

                                                 

  زاخو/ جامعة فاكولتي العموم االنسانية / التاريخقسم . 
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التي ميدت اىم الفترات  من  0291-0202المدة الزمنية الواقعة مابين عامي  تعد  
بيكو عام  –اتفاقية سايكس عمى  تم  التوقيع المدة  ذهىففي ردية في العراق، و لظيور القضية الك

 تشكيل الدولة العراقية الحديثة .وبداية  0202
 ادتفي العراق، الكوردية  التحرريةا -ظيور الحركة القومية ب  تميزت ىذه المدة

مركزية بوعدوىم بتشكيل دولة  تعندما نكثالوقوف امام طموحات الكورد ى دورا رئيسا ف ابريطاني
، وعمى غرار الدول القومية التى عمموا عمى تاسيسيا بعد انييار الدولة ليم  رديةو كمستقمة 
كالدول العربية، وبموازاة ذلك فان القادة البريطانيون بذلوا كل ما يمكن من جيود  العثمانية،

بأي طرف من  االىتماموفقا لمصالحيا وأىدافيا، دون الكوردية لحل المشكمة  دبموماسية وسياسية
 .ردية و الك األطراف

قسم البحث الى مقدمة و ثالث محاور و خاتمة تم التوصل فييا الى عدد من النقاط 
االساسية في السياسة البريطانية تضمن المحوراالول االتصال البريطاني بكورد العراق في حين 

محور الثاني دخول بريطانيا الى المناطق الكوردية في العراق و الموقف البريطاني من تطرق ال
المطالب الكوردية في ىذه المناطق ,في حين تطرق المحور الثالث  الى ضم المناطق الكوردية 
لمدولة العراقية الحديثة ونكث بريطانيا لوعودىا لمكورد باقامة دولة مستقمة ليم خاصة بمناطق 

 م و سكناىم. وجودى
اعتمد البحث عمى عدد من المصادر الميمة منيا سروة اسعد صابر كوردستان منذ 

وايضا  ديفيد مكدول، تاريخ االكراد الحديثالحرب العالمية االولى و الى مشكمة الموصل وكتاب 
 س.جي.ادموندس، كرد وترك وعرب اضافة الى كتاب فاضل حسين، مشكمة الموصلكتاب 

 در الميمة االخرى.وعدد من المصا
 االتصال  البريطاني بالكورد :ول: المحور اال 

المحاولة البريطانية االولى لوضع اطار معين لسياستيا في العراق بعد احتالل كانت 
اذار  02، عندما شكمت لجنة تسمى بـ "لجنة ادارة مابين النيرين" في 0201بغداد في اذار 

اىم ما جاء في قرارات المجنة ىو تطبيق  والسياسي، و  االداري لمنظر في مستقبل العراق  0201
وفرنسا التي مثميا السير مارك سايكس عقدت بين كل من بريطانيا التي بيكو  –اتفاقية سايكس 

في وتم عقد االتفاقية  ،وروسيا القيصرية القتسام ممتمكات الدولة العثمانيةالتي مثميا جورج بيكو 



 
 م2020/هـ1112                                (                       22العدد )ملحق  –                          

 

 
942 

ونصت احدى موادىا  ،(0)ديبموماسية بين الحكومات الثالث المعنيةتبادل المذكرات ال بعد ايار 02
والية الموصل عمى تقسيم العراق إلى منطقتين رئيسيتين، ىما منطقة نفوذ فرنسية في الشمال 

وتشمل كل من السميمانية وكركوك واربيل والموصل، ومنطقة نفوذ بريطانية في الوسط والجنوب 
(9)  . 

ة عن المجنة فكرة التقسيم، لكن مع تقسيم المنطقة الوسطى ايدت التعميمات الصادر 
والجنوبية إلى منطقتين اداريتين مختمفتين، بحيث تبقى والية البصرة تحت الحكم البريطاني 
المباشر، في حين تتمتع بغداد بحكم محمي تحت الحماية البريطانية، اما نوع الحكم في والية 

 . (6)الفرنسية  الموصل فيكون حكم ذاتي تحت الحماية
تقسيميم إلى مناطق مختمفة، واحدة  لمكوردبيكو تعني بالنسبة  -كانت اتفاقية سايكس 

لمنفوذ البريطاني واالخرى لمنفوذ الفرنسي وثالثة تحت الحكم الفرنسي المباشر، اضافة إلى منطقة 
رامنو إلى تمتد عمى طول الحدود االيرانية من  ،كبيرة من االرض غير محسومة تمنح لروسيا

بالنسبة لبريطانيا كانت في  المناطق الكورديةراوندوز شمااًل، كما أظيرت االتفاقية ان مسألة 
ة في بالد مابين النيرين وبالد ار السياسي لمناطق النفوذ الرئيسالدرجة الثانية بعد االستقر 

 . (6)الشام
ردية في تحديد مستقبميم، و الك اآلمالبان بوادر اذكاء الشعور القومي واثارة الكورد  وجد 

  .قد جاءت مواتية مع اول خطوة لمحكومة البرطانية نحو مفيوم تقرير المصير
( في تحديد موقفو من قضية 0299-0202لويد جورج رئيس وزراء بريطانيا ) وصرح

تقرير المصير، وتعيين المالمح الرئيسة لمخطط البريطانية العامة نحو العراق في سياق خطاب 
"شعوب بالد  -، عندما قال ان:0201مام مؤتمر نقابة العمال في مطمع كانون الثاني القاه ا

                                                 

 ,George Lenczowski, The middle East in World Affairsلممزيد من التفاصيل ينظر: ( 0)
New York, 1956,p.70 

 . 056، ص 0211،دار الالم، لندن، 0290- 0211غسان العطية، العراق  ( 9)
 المصدر نفسو. ( 6)
،ص 0222ديفيد مكدول، تاريخ االكراد الحديث، ترجمة راج ال محمد، دار الفارابي، بيروت،  ( 6)

025. 
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بان أوضاعيم  وسوريا وفمسطين ىم في تقديرنا أىل لالعتراف العرب وأرمينيا وبالد مابين النيرين
 .(0)القومية مستقمة" 

 ومع أن لويد جورج لم يقدم تفصيالت وافية حول مايعنيو بالضبط حول الكيانات
المستقمة لكن التصريح يكشف من جية اخرى عدم ميل الحكومة البريطانية إلى الحاق العراق 

مبدأ حق تقرير عمى الحكومة البريطانية  ، واستندتكمستعمرة تابعة لحكومة اليند البريطانية
 0202/  0202 – 0209ودرو ولسن رئيس الواليات المتحدة االمريكية ) الذي  اعمنو المصير 

البند ب وىو مايتعمق، 0201كانون الثاني  01بنوده األربعة عشر في الذي صدر (9)( 0291 –
العثمانية  "ضمان السيادة التامة لألجزاء التركية من المبراطورية :عمى  الثاني عشر الذي ينص

عطاؤىا الفرصة كاممة من  مع ضمان الحياة لمقوميات التي تنضوي حالياً  تحت الحكم العثماني وا 
 .(6)المصير" ق تقريرح اجل

اال ان تطبيق بريطانيا ليذا المبدأ كان مقيدًا في الساحة الدولية، فبقدر تعمق األمر 
بالعراق، تباطأت الحكومة البريطانية في البت بصورة نيائية في تقرير الصيغة السياسية واالدارية 

ذكر، او الواجية لو، بل ولم تمزم نفسيا لسياسة معينة بخصوص خطاب لويد جورج االنف ال
العربية التي يراد اصطناعيا في بغداد بموجب البند الثاني عشر من بنود ودرو ولسن، أو حتى 

العراق، وقد يعود ذلك إلى  تيم عمىسيطر ب ىاحتفظ بريطانيا بنفوذتبالنسبة لمطريقة التي يجب ان 
السيما مسألة  0202المشاكل التي كانت تنتظر تسويتيا بموجب مؤتمر الصمح في فرساي في 

عدم استقرار االحتالل البريطاني لوالية الموصل، تمك المنطقة التي كان من المفترض بموجب 
 بيكو منطقة خاضعة لالحتالل الفرنسي.  –اتفاقية سايكس 

وفي ضوء ذلك فأن موقف بريطانيا تجاه مستقبل الحكم في العراق عمومًا لم يكن 
، 0201تشرين الثاني  1الفرنسي في  –العالن البريطاني واضحًا أو معينا، ىذا عمى الرغم من 

                                                 

جمس العموم كعضو في حزب االحرار، منح لقب ( مرات عديدة م0265- 0126دخل لويد جورج ) ( 0)
 The Encyclopedia Americana قصيرة. لمزيد من التفاصيل ينظر: لورد قبل وفاتو بمدة

International Edition, U.S.A, New York, Americana corporation, 1975, 
Vol.17,pp.629-630 

 .96، ص0211واالستقالل، بيروت،  كاظم نعمة، الممك فيصل االول واالنكميز نقاًل عن:( 9)
(3( Philip Graves, The Life of Sir Percy Cox,London, 1941,p.37 . 
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قامة ، (0)حكومات حرة الذي اكد عمى نوايا حكومتي بريطانيا وفرنسا في تحرير الشعب العربي وا 
اذ ان الحكومة البريطانية استمرت في عدم كشفيا عن طبيعة الدولة المزمع إقامتيا في العراق، 

 –ياسة الدارية لو، وبعبارة أخرى ان العالن البريطاني بل ولم تتوصل إلى قرار بخصوص الس
 .(9)الفرنسي لم يكن بيانًا ختاميًا يحدد فيو التزامات الطرفين تجاه الشعوب المحتمة من قبميما 

ردستان في حال تشكيل و ومع ذلك ناقشت دوائر وزارة الخارجية البريطانية الوضع في ك
منح الكورد في الفرنسي، وكان الحل المطروح ىو  – دولة عربية بموجب العالن البريطاني

شمل حدوده ليس فقط المنطقة الواقعة جنوب الزاب الصغير بل ايضًا تالعراق حكمًا ذاتيًا 
 .  (6)مقاطعات راوندوز وىنكارتي وبوكان

 
  دخول بريطانيا الى المناطق الكوردية في العراق المحور الثاني:

كام السياسيون البريطانيون في العراق، بأن مستقبل البالد أدرك الح 0201في تشرين األول 
ترحيبًا  السياسي واالقتصادي سوف يتعزز إلى حد بعيد بضم والية الموصل، وقد وجد ىذا الرأي

كبيرًا من حكومة لندن، التي لم تعد في ذلك الوقت قادرة عمى رؤية والية الموصل بما تحتوي من 
 .(6)بيكو –ة الفرنسية بموجب اتفاقية سايكس تحت السيطر  ةاستراتيجيمقومات 

 61ولذلك تقدمت القوات البريطانية بعد عقد ىدنة مدروس مع الدولة العثمانية في 
، بذريعة 0201تشرين الثاني  01ليا في ، نحو والية الموصل وقامت باحتال0201تشرين األول 

                                                 

( وىو الرئيس الثامن والعشرون لمواليات المتحدة االمريكية، انتخب 0296- 0152ودرو ولسن)( 0)
المتحدة بعد فوز  ، فرئيسا لمواليات0201حاكمًا عن الحزب الديمقراطي الحاكم لوالية نيوجرسي في 

طمب ولسن من الكونغرس اعالن الحرب عمى  0201نيسان  9، وفي 0209الديمقراطيين الساحق في 
المانيا ودول المحور، وعندما انتيت الحرب العالمية االولى وعقد مؤتمر السالم في فرساي، ترأس ولسن 

 ثني عشر. ينظر:االمم وبنوده اال الوفد االمريكي لممؤتمر، وأعمن بنود ميثاق عصبة
 Every man’s Encyclopedia, Vol.12, U.S.A, 1978,pp.503-504 

(2( Elisabeth menroe, Britains Moments in the Middle East 1914-1956, 
London, 1969,p.6 
(3( Briton Busch, Britain, India and The Arabs, London, 1910,p.223. 

 .021ق، ص ديفيد مكدول، المصدر الساب( 6)
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"، وان قانون التوارث ةاستراتيجيقاط أن شروط اليدنة المذكورة تخول القوات البريطانية احتالل "ن
 . (0)الدولي يشير إلى ان الدولة التي تستقل يحق ليا االحتفاظ بكامل أراضييا وحدودىا السابقة

بشكل عام بالقوات البريطانية التي تعيدت بعممية إغاثة كبيرة بعد المجاعة الكورد رحب 
يد انسحاب القوات الروسية واعادة ، الذي ش0201والتدمير الذي تعرضوا لو تحديدًا في عام 

 . القوات العثمانية انتشارىا في المنطقة
ومن بين األمور الميمة األخرى التي ساعدت بريطانيا في عممية السيطرة عمى 

ليم كفري وكركوك في المنطقة، ىي االتصاالت المبكرة التي بدأ بتنفيذىا البريطانيين بعد احتال
رؤساء األكراد والمتنفذين منيم ممن ابدوا رغبتيم في الدخول مع  0201نيسان وتشرين األول 
الذي سمم اليو العثمانيون المنسحبون الدارة  (6)فقد اتصل الشيخ محمود  (9)تحت النفوذ البريطاني 

"ان  -:منو  طالباً  0201في السميمانية، بالحاكم السياسي في كفري في األول من تشرين الثاني 
ج قائمة الشعوب المحررة... ويستفسر عن أية تعميمات تصدر اليو خاصة ال تكون كردستان خار 

ردية القاطنة في شرقي الزاب و كما كانت القبائل والجماعات الك ،(6)مايتعمق بالحركة ضد األتراك"
االسفل "راغبة برمتيا ان تنكر طاعتيا لتركيا وتدخل تحت النفوذ البريطاني"، كما أظيرت 

داركاي والجاف موقفًا وديًا واستعدادًا الطاعة االوامر الصادرة الييا من العشيرتين الكبيرتين 
 . (5)بريطانيا في صالح النظام والقانون 

الكوردية  قالمناطأىم القضايا التي واجيت الدارة البريطانية ىي مسألة الوضع في  إن
لسيطرة البريطانية العراق والعمل عمى إعادة النظام واألمن إلى منطقة مدمرة بما يؤمن ا في

                                                 

 .011المصدر نفسو، ص ( 0)
  .0221فاضل حسين، مشكمة الموصل، بغداد،  لتفاصيل حول مشكمة الموصل. ينظر:لممزيد من ا( 9)
 .021ديفيد مكدول، المصدر السابق، ص  نقاًل عن:( 6)
 .25، ص 0110س.جي.ادموندس، كرد وترك وعرب، ترجمة جرجيس فتح اهلل، بغداد،  ( 6)
( وىو الحفيد االبعد لرجل ديني كردي ذي سمعة كبيرة ىو كاكو 0252- 0110خ محمود)الشي (0 ( 5)

، 0292، 0291، 0299، 0202أحمد، تولى الشيخ محمود السمطة في السميمانية في السنوات التالية: 
المس  ين النفي الى خارج العراق. ينظر:قضى سنوات حكمو ىذه بين الثورة الجل تشكيل دولة كردية وب

، مير بصري، اعالم 016، ص 0210، فصول من تاريخ العراق القريب، ترجمة جعفر خياط، بغداد، بل
 .66-61، ص 0220الكرد، لندن، 
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عمييا، وتبدو تمك السياسة خطوطيا الرئيسية واضحة في التعميمات التي أوصى بيا الرائد نوئيل 
 .حاكمًا سياسيًا في منطقة كركوك 0201الذي عين في تشرين الثاني  (0)

وبما ان السياسة البريطانية تجاه العراق عمومًا كانت غير واضحة المعالم،  فان 
ردية في المنظور البريطاني في تمك المرحمة من التسويات السياسية بين دول الحمفاء و المسألة الك

  -المنتصرة، كانت تتراوح بين ثالثة خيارات وىي:
 إلحاق والية الموصل جزأ من العراق. اوال : 
ردية يتمتع بحكم ذاتي، عمى أن يحكم ىذه المناطق و ترك شريط حدودي لممناطق الكثانيا : 

 ميون مع مستشارين سياسيين بريطانيين. رؤساء مح
 . (9)ردية مستقمةو عن العراق وتشكيل دولة ك المناطق الكوردية فصل ثالثا : 

و في العراق الكورد كان اسموب المرونة غالبًا عمى السياسة الدارية البريطانية تجاه ا
عميو في المناطق قضية مشاركة السكان المحميين في الحكم، وىو يختمف عن ماىو ب المتمثمة

العثماني ثم  –الوسطى والجنوبية من العراق، ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى النزاع البريطاني 
 األعوام التركي عمى والية الموصل، الذي دخل أروقة عصبة األمم كمشكمة دولية معمقة بين

بأحقية ة ثم تركي، وما رافقو من تيديدات وادعاءات قانونية وسياسية عثمانية 0295 – 0201
 .  (6)امتالكيا 

بأنو ليس في نيتيا أن تفرض عمييم  الكوردىدفت الدارة البريطانية من تمك السياسة تطمين 
نيا أكثر مدنية وحداثة من الدارة العثمانية، كما أنيا تعمل  إدارة غريبة عن عاداتيم وتقاليدىم، وا 

ردية و تي، ولذلك عرفت المنطقة الكبتأسيس دويالت تتمتع بالحكم الذا الكوردعمى تحقيق مصير 
 اآلتية: وبالشكال الدارة انواعًا مختمفة في أنظمة

                                                 

(1( F.O.371.3407-07739 P.R.O.London. No. 9351. From political 
Baghdad to Foreign and Deheran, Dated 1st November 1918, No. 9351 
(2  ( F.O.371.3407.007739. P.R.O.London. No. 8744. From Baghdad Political 
Baghdad to Simla, Dated 15th December 1918. 

خدم نوئيل في الدائرة السياسية الخارجية البريطانية في اليند، شارك في الحرب العالمية االولى، وأدى ( 6)
وزارة الخارجية البريطانية بميمة الذىاب الى دورًا بارزًا في مطاردة عمالء المانيا في ايران، اختبر من 

، كمال مظير أحمد، 011المس بل، المصدر السابق، ص  لممزيد من التفاصيل ينظر:، كردستان
، 0216، بغداد، 9المال عبد الكريم، ط كردستان في سنوات الحرب العالمية االولى، ترجمة محمد

 .992ص
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 اوال:
منح بعض المناطق وضعًا خاصًا، كتثبيت الشيخ محمود الحفيد عمى السميمانية، وتعيين  

 ردية عمى مناطقيم كحمبجة، وجمجمال، وراوندوز، والعمادية. و عدد اخر من العناصر الك
 ثانيا : 

كم مناطق اخرى حكمًا بريطانيًا مباشرًا بتعيين عدد من الحكام السياسيين البريطانيين ألجل ح
 ضمان جمع الضرائب، والتوسط في حل النزاعات المحمية، حسب وجية النظر البريطانية. 

 ثالثا :
تشجيع النظام العشائري والتشديد عمى تشكيل اتحادات عشائرية لتسوية شؤونيم العامة 

 .(0)البريطانيين الحكام السياسين  بإشراف
جيودًا كبيرة  0291 – 0201بذلت االدارة البريطانية في بغداد في المدة مابين عامي  و

ألجل تمييد السبيل لحكم العراق حكمًا مباشرًا، من منطمق ان النظام المالئم لمشاركة العراقيين 
، ومما ساعد (9)دور العراقيين سياسيًا في الحكم ىو الشروع في اقامة مجالس بمدية كواجية تفي ب

في تنفيذ تمك  0291 – 0201الحاكم السياسي البريطاني العام عمى العراق ارنولدولسن 
ترك حكومة لندن إدارة بغداد دون سياسة تذكر كما يصفيا ارنولد ولسن بنفسو  ايالسياسة، 

 .(6) " أتصور ان ليس لنا حتى اآلن سياسة في المنطقة إنني"  -قائاًل:
 لةحول تشكيل دو  مكوردولسن دورًا ميمًا في اجتناب بذل الوعود ل ولذلك لعبت إدارة ارنولد

ردية مستقمة تحت الشراف البريطاني، عمى الرغم من إصرار الشيخ محمود حاكم السميمانية و ك
ماعدا عمى إقامة تمك الدولة، رافضًا تطويق سمطتو الجغرافية بين حدود الزاب الكبير وديالى )

، وتأكيد الحاكم السياسي البريطاني عمى كركوك نوئيل عمى (6) ردية االيرانية(و أجزاء القبائل الك
ردية مستقمة، انسجامًا مع األىداف القومية لتمك المرحمة، في مذكرة بعث و ضرورة تشكيل دولة ك

 : دولة تقع في جنوبيرديةو بيا إلى وزارة الخارجية البريطانية، ناقش فييا ثالثة أشكال لمدولة الك
                                                 

(1  ( Arnold Wilson, Clash of Royalties, p.127 
(2  ( Ibid,pp 126-127 

المجنةاالممية لدراسة المشكمة  0296حمت مشكمة الموصل حين ارسمت عصبة االمم في ايمول  ( 6)
أشارت فييا الى وجوب انضمام الموصل الى العراق  والتي انتيت بتقديم توصية الى مجمس عصبة االمم

فاضل حسين،  -زيد من التفاصيل ينظر:( عامًا. لمم05عمى شرط ان يستمر االنتداب البريطاني لمدة)
 المصدر السابق.

(4( Arnold Wilson, Clash of Loyalities, pp.126 
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ومركزىا السميمانية وتضم كال من راوندوز واربيل وكركوك وكفري وخانقين، المناطق الكوردية 
غربية ومركزىا ديار بكر وتمتد  دولة كوردية مركزية ومركزىا الموصل وأخيراً دولة كوردية وأخرى 

 . (0)إلى الشمال
مة عمى غرار مقترح نوئيل، من ردية مستقو إدارة بغداد لفكرة تشكيل دولة ك ترفض 
مفادىا ان جبال الشمال الطبيعية ىي الحدود الدفاعية لسيول بالد الرافدين وامتدادىا  ةاستراتيجي

محكم الذاتي في السميمانية، وراوندوز، والعمارية كافية ل تابعةالجغرافي، وبالتالي فان الواليات ال
أساس عممنا  إن “نولد ولسن ىذه الحقيقة قائاًل: وقد أكد ار  ،ردي في مناطقيمو لتمثيل الحكم الك

 يجب ان يرتكز في رأي عمى ضمان  حدود آمنة الى بالد الرافدين، وأتصور، انو ال لكوردا إزاء
ردية... )وذلك( يستدعي و ولكنيا متيسرة في الجبال الك يمكن ضمان ىذه الحدود في السيول

 .(9)“سياسة قبمية... 
، أوصت حكومة لندن الدارة في بغداد عمى ضرورة 0201تشرين الثاني  91في 

إجراء استفتاء عام عن آراء العراقيين حول تشكيل حكومة قوية ومستقرة عمى تعبير التعميمات 
ر السكان نظىذا مع توثيق وجية  الصادرة عن المجنة الشرقية المشرفة عمى سياسة العراق،

  اآلتية: المحميين في مختمف المناطق حول األمور
ىل يرغبون في دولة عربية واحدة تحت الوصاية البريطانية تمتد من الحدود الشمالية لوالية 

ىل يرغبون في ىذه الحالة في رئيس عربي باالسم يرأس ىذه الدولة و الموصل حتى الخميج...؟ 
 الجديدة؟ 

ر عن آراء ألحقت ىذه التعميمات بتوجيو وىو انو من الميم جدًا في نظرنا ان يكون التعبيو كما 
السكان المحميين ىو قبوليم ليذه النقاط، وان يكون عالمة قبوليم إعالنا لمعالم من قبل سكان 

 .(6)بالد ما بين النيرين 
كان الحاكم البريطاني العام يعتقد بان الحصول عمى االراء التي يرتأييا السكان و 

سبب تفشي األمية بين الناس المحميون بتعميم االستفتاء شيئًا غير عممي وغير ضروري معا، ب
واعتمادىم عمى شيوخيم وعمماء دينيم، التي كانت عمى درجة عالية من الوضوح، فحصر 

                                                 

 .010-021المس بل، المصدر السابق، ص  ( 0)
(2( F.O.371.4178.3503. No.27190. Secrt and Confidential from Office of the 
Civil Commissione Baghdad, Dated 30th November, 1918, P.1 
(3( BritonBusch op. cit, p.223 
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االستفتاء بالشيوخ والمالكين والوجياء وعمماء الدين، حيث دعوا لالجتماعات التي عقدت 
مشددة ضرورة  الذين نقل الييم ارنولد ولسن وبصيغة ،(0)البريطانيين بحضور الحكام السياسيين

ان تكون نتائج االستفتاء متفقة مع النتيجة المتوقعة لالختيار، وىي دعم آراءه الرامية الى تعزيز 
 .(9)الحكم البريطاني المباشر

لو بين مدن افضال عن ذلك، تولى ولسن بنفسو الحممة الدعائية لجراء االستفتاء بتجو 
من بين تمك المدن كانت السميمانية التي زارىا العراق المختمفة لمضغط عمى رأي ممثمي السكان، و 

( 21، وعقد اجتماعًا فييا بحضور الشيخ محمود وحوالي )0201في األول من كانون األول 
رديًا، بما فييم شيوخ في الجانب األخر من الحدود اليرانية، بدا واضحًا في االجتماع انو و شيخًا ك

 .(6)ثمة إجماع عمى ضرورة عدم رجوع األتراك
تمتد من الحدود فمن مسألة االنضواء تحت دولة عراقية  موقف الشيوخ الكورد اما 

الشمالية لوالية الموصل الى الخميج العربي جنوبًا، فقد كان موقفيم منقسمًا عمى نفسو، اذ لم يتفق 
عمى صيغة الدارة التي يمكن ان تطبق في مناطقيم، فقد كان بعضيم يفضل وضع  ،الشيوخ

البريطانية المباشرة، بينما كان آخرون يعارضون ىذه الفكرة، كما كان  حت الدارةردستان تو ك
دارتيا مباشرة من لندن،  المناطق الكورديةالبعض األخر يطالب بوجوب فصل  عن العراق وا 

 وليس من بغداد، وبعد المناقشة والمداولة صدرت عن االجتماع وثيقة تحمل توقيع ما يقرب من
" الحكومة البريطانية قد أعمنت رسميًا ان ىدفيا من الحرب  -رديًا تنص عمى ان:و أربعين شيخًا ك

ان  ليااستقال لنجازومنحيم المساعدة الالزمة  ىو تحرير الشعوب الشرقية من االضطياد التركي
البريطانية قبوليم في االنضواء تحت الحماية  وممثموا شعبيا قد طمبوا من الحكومة الكورد زعماء
لحاقيم بالعراق حتى اليتم حرمانيم من فوائد االتحاد" البريط  . (6)انية وا 

لإلشراف عمى  (5)ردية بريطانيةو تأسيس إدارة عسكرية ك لكوردكما اقترح المجتمعون ا
 ردية من جية أخرى. و األمنية من جية، وتقديم العون والتقدم الحضاري لألمة الك األوضاع

                                                 

 . 021 ص ديفيد مكدول، المصدر السابق، (0)
 .910-911المصدر نفسو، ص ( 9)
(6 )  Quoted by: F.O.371.4178.3503. From Office of the Civil 

Commissioner Baghdad. P.3 
(6 ) Ibid, p.1 . 
، ص 0262في تطور السياسي، ترجمة جعفر خياط، بيروت، فيميب ويالرد ايرالند، العراق دراسة  ( 5)

096. 
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، اقامتيا  التي كانت في مخيمة الحكومة البريطانيةأن يشير الى شكل الدولة ذلك يكاد و 
ترك  الجنوبية جزءًا من الدولة العراقية الحديثة، وعمى العكس من ذلك المناطق الكورديةوىي ان 

ردية في العيد العثماني و لمعودة الى استقالل المارات الك لكوردانطباعًا في مخيمة ا ذلك 
االشتراك في الدارة مع  الكورد ين الوثيقة رفض شيوخكما تب –وبمساعدة ودية من بريطانيا 

والية  كوردالعنصر العربي، أو تنصيب حاكم عربي عمييم، وىو ما عبرت عنو صراحة مضابط 
رد عدم رغبتيم في و الك عندما أبدى ،الموصل العشر التي أخذت من ممثمي الطوائف المختمفة

 .(0)االنضواء تحت الحكم العربي
د يمتمك فيمًا مختمفًا تمامًا لمتسوية السياسية البريطانية في العراق، كان الشيخ محمو 
ردية، فيو لم يتصور ان تكون سمطتو الجغرافية السياسية بين حدود و خاصة تجاه المسألة الك

رد و لكارأى ان بريطانيا سوف تقدم الدعم لو و  كمااليرانية(،  الزاب الكبير وديالى، )ماعدا األجزاء
ردية مستقمة منفصمة، كما وعد بو الحمفاء و يل ىذه الدارات المحمية الى دولة كفي سبيل تحو 

، كما اعتقد ان بريطانيا سوف تقدم االربعة عشر ولسنو بموجب المادة الثانية عشر من بنود ودر 
لو العون في ان يكون رئيسًا لتمك الدولة بحكم مكانتو الدينية والشعبية، لكونو يعد نفسو المرشح 

 .(9)يد لرئاسة الدولة المنشودةالوح
 قامت إذ ,رديو الك –ولم يمض وقت طويل حتى تكشف سوء الفيم األساسي البريطاني 

بحيث تكون جزءًا من العراق عمى أن  المناطق الكورديةإدارة بغداد عمى تغيير النظام االداري في 
ذلك التغيير الى أوضاع  البريطانية وقد بررت الدارة يتمتع بحكم ذاتي في مناطق محددة فقط،

ىذا فضاًل عن  ،(6)ردية المتخمفة، وانعدام المواصالت، والنزاع المستمر بين القبائلو المنطقة الك
ردية الخضوع لسيطرة الشيخ محمود، وكان أبرزىم قبائل الجاف و عدم رغبة العديد من القبائل الك
الذين كانوا  الباني في كركوك،عن شيوخ قبيمة الط ىذا فضال وباجالن، السيما الشيوخ منيم،

كما اعمنت قبائل كفري بشكل خاص  ،(6)منافسيو في الطريقة القادرية، وكذلك شيوخ بياره وطوبمو 
 .(5)عدم رغبتيا في الخضوع تحت حكم الشيخ محمود

                                                 

(1( F.O.371.4178.3503. No. 13376. Anglo-FrenchDeclaration regarding Syria 
and Mesopotamia, minutes، 
(2( Arnold Wilson, Clash of Loyalities,p.1290 

 .021المس بل، المصدر السابق، ص  (6)
(4( Ibid, p.129 
(5( Ibid, p.130 
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 (0)توترت األوضاع بشكل اكبر عندما تم تعيين الرائد الي بانستر سون محل نوئيل 
عندما بدأت األمور تأخذ منحى آخر، حيث اتخذ  ،0202السميمانية في اذار حاكمًا سياسيًا عمى 

سون خطوات من اجل كبح سمطة الشيخ محمود وارجاعو الى الوضع الذي كان عميو قبل 
منطقة، اذ عمل عمى تخفيض المساحة الخاضعة رسميًا لو، و سمح لعشائر لماحتالل بريطانيا 

السميمانية، كما اوفد حاكمًا بريطانيًا الى حمبجة لدارة الجاف في حمبجة باالنفصال عن نفوذ 
عمل عمى إقصاء كركوك وكفري وكويسنجق وراوندوز عن سمطة الشيخ و ، كما (9)المنطقة
 .(6)محمود

زاء ذلك شعر الشيخ محمود انو سيجرد من معظم سمطاتو، فقام في و   0202ايار  91ا 
ن، عندما تمكن من السيطرة عمى قوة من الشبانو بانتفاضة مفاجئة وغير متوقعة بنظر البريطانيي

الموجودة ىناك، والقبض عمى الضباط البريطانيين واالستيالء عمى الخزينة، وأعمن عن تشكيل 
سارت قوة عسكرية كبيرة ، 0202في حزيران  (6)كما اتخذ لو عممًا خاصًا بدولتو  ،رديةو دولة ك

ضيق دربند بازبان، وأحاطت بقوات الشيخ محمود الى م (T.Fraser)بقيادة الفريق االول فريزر 
ليماوند طوقت قوة الشيخ محمود ابحركة التفاف وبمساعدة بعض الشيوخ الموالين من عشائر 

ودمرتيا وجرح الشيخ محمود نفسو، وجيء بو الى بغداد وحكم عميو بالعدام، ثم ابدل الحكم 
الشيخ محمود مع بعض أتباعو الى  بالسجن عشر سنوات خوفًا من قيام انتفاضة جديدة فنفي

 . (5)0299اليند حتى أواخر عام 
العديد  0202ردية مستقمة منذ عام و في تحقيق دولة ك الكوردوقف وراء فشل انتفاضة 

  من األسباب، ولعل أبرزىا:
تأييد كبار الشيوخ الذين كان  عن طريق كسب افتقرت االنتفاضة الى عامل الوحدة -2

 ردية موحدة ضد السيطرة البريطانية. و ة كبوسعيم أن يشكموا جبي
 كما يجب.  الم يجر االستعداد ليو اندلعت االنتفاضة بشكل عفوي  -9

                                                 

 .011فيميب والرد ايرالند، المصدر السابق، ص ( 0)
 . 021 ديفيد مكدول، المصدر السابق، ص( 9)

(3( Arnold Wilson Clash of Loyalities ،p.143 
نمتنجورج لنشوفسكى،الشرق االؤسط فى الشؤن العالمية،ترجمة جعفر الخياط،بغداد  (6)

 .060-061،صص0226
 .66السابق، ص ادموندس، المصدر ( 5)
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عدم التكافؤ في التسميح بين الطرفين. فقد تميزت قوة الشيخ محمود بكونيا قوة عشائرية  -3
 . عسكريا  قميمة التسميح وقفت أمام دولة متطورة

رة بعد من سوء الدارة البريطانية التي كانت سببًا ردية لم تكن متذمو ان العشائر الك -4
 . (0)لتذمر الشيخ محمود

  :ردية لمدولة العراقية الحديثةو طق الكاضم المنالمحور الثالث:      
د يمكن شرح أسبابو ولكن اليمكن باي الكور ان تخمي بريطانيا عن العيود التي قطعتيا 

لوعود، فبريطانيا وفرنسا قد صرحا معًا في السابع من شكل من االشكال تبريره بعيدًا عن النكث با
بان ىدفيما ىو تحرير الشعوب التي عانت االضطياد العثماني وتشكيل  0201تشرين الثاني 

ادارات وحكومات محمية، كما بادرت بريطانيا الى تبني مبدأ حق تقرير المصير لمقوميات 
ولسن في كانون الثاني  دورو لرئيس االمريكي الخاضعة لمدولة العثمانية المنحمة، الذي أعمنو ا

0201. 
المحافل  لمكوردالكثر من ذلك دخمت قائمة الوعود البريطانية حول تشكيل دولة قومية او 

وعدت بتشكيل منطقة ذات حكم  (9) 0291آب  01الدولية، فطبقا لمعاىدة سيفر التي عقدت في 
عمى ان يتم اجراء استفتاء من اجل االستقالل  ،من الفقرة الثالثة 26,29، وفق الموادلمكورد ذاتي

والية الكامل بعد سنة واحدة من تشكيل منطقة الحكم الذاتي، كما سمحت المعاىدة أيضا بالحاق 
كن ىذه ل  من معاىدة سيفر ، 29حسب البند  في المستقبل الموصل الى الدولة الكوردية 

دول الموقعة عمييا بالحقائق التي جرت عمى المعاىدة لم تدخل حيز التنفيذ، بسبب عدم اكتراث ال
، وبالتالي فان الخراج جيوش الحمفاء منياعندما كانت تشيد حربًا  االراضي التركية آنذاك،

المعاىدة قد فرضت عمى حكومة رمزية تفتقر الى المصداقية والشعبية حتى في استانبول 
 .(6)نفسيا

 واضحة المعالم غيرسياسة  باتباع واالسوأ من ذلك ان بريطانيا سمحت بمرور الوقت 
وبين معاىدة سيفر في  0201تشرين االول  61دروس في و المدة الفاصمة ما بين ىدنة مبين 

                                                 

تم تكميف نوئيل من قبل الحكومة البريطانية لمقيام بجولة تشمل كردستان باجمعيا، لمعرفة المدى ( 0)
كمال مظير احمد،  لالطالع عمى تمك المرحمة ينظر: -الذي يمكن ان ينفذ فيو الحكم الذاتي في المنطقة

 .961-962المصدر السابق، ص 
(2( F.O.371.5065-4342. P.R.O. Administration Report of Sulaimaniyan 
Division for the year 1919. 
(3( arnold Wilson op cit p163 
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بسبب االعتداءات  ،كان من الصعب التصرف بحرية في مستقبل المنطقةو ، 0291آب  01
مراوغة والتسوية بين وال الى قيادة البالد االرمينية واليونانية عمى االناضول وصعود الكماليين

 .(0)الحمفاء

 في تقديم زعيم جدير بالثقة، من وجية نظر بريطانيا، كان بال لمكورد لخفاقكما كان 
ردية، اذ عد ت انتفاضة الشيخ محمود في أيار و شك ضربة كبيرة لالمال البريطانية في المنطقة الك

المناطق الكوردية في ي جنوبي ردية قائمة بذاتيا فو أول تراجع بريطاني ليا عن دولة ك 0202
 .شمال العراق 

وليس مستغربًا بالتالي ان تدل االحداث ان ىناك تصميمًا عمميًا بريطانيًا عمى اخضاع 
ذلك أم ال، السيما بعد ظيور اعتبار اقتصادي  رغبوا ل" فوائد" النظام البريطاني، سواء  كوردال

التصورات البريطانية ، التي فاقت 0202اط جديد، تمثل بالتقارير الجيولوجية الصادرة في شب
كمية النفط في كركوك، وىو ما أدى ان يتبمور ىذا العامل االقتصادي ليتحول حول وجود كميات 

" ان  عندما توصل مجمس الوزراء البريطاني الى استنتاج مفاده: 0291الى سياسة في آذار 
الموصل ضرورية لمعائدات التي مناطق  النفط في المناطق التي تنطوي عمى امكانية وجود

 .(9)مستقبل البمد برمتو" سيعتمد عمييا
ولذلك اقتنع واضعي السياسة في لندن بضرورة التمسك بالمنطقة الجبمية في العراق، 
وان كانت السيطرة عمييا غالية الثمن، فبموجب معاىدة سـان ريمو التي عقدت في نيسان 

يا وفرنسا حول المنطقة الشمالية من العراق، عمى ، تمت التسوية الرسمية بين بريطان0291
 احتاللياأساس ضم والية الموصل الى منطقة االحتالل البريطاني لقاء تأييد بريطانيا لفرنسا في 

كما تم االعالن في ىذه المعاىدة عن ، (6)، وحمبمن نفط والية الموصل %95لسويا وان تمنحيا
عراق تقع تحت االنتداب البريطاني، دون ان تحتوي نية تشكيل حكومة ذات واجية عربية في ال
بضعة  بموجب معاىدة سيفر التي لم تمضإ  لمكوردالمعاىدة أي اعتراف بالضمانات الممنوحة 

أشير عمى توقيعيا، ولذلك فان من السيل الوصول الى استنتاج مفاده ان بريطانيا لم تعد لدييا 
خاضعة لالعتبارات االستراتيجية واالقتصادية  ردية، التي اصبحتو النية في ضمان المصالح الك

 البريطانية في العراق.

                                                 

 ، محمود الدرة0202ايار  91، 26جريدة العرب، العدد   ( 0)
(2( Arnold Wilson, p.137 
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، عمى الرغم من ان القضية يةر و وىكذا تم التخمي نيائيًا عن فكرة السماح بتشكيل دولة ك
ردية في العراق كانت حاضرة في ممفات مؤتمر القاىرة الذي عقد برئاسة ونستون تشرشل و الك

الذي ، 0290آذار  96-09ي المدة مابين (، ف0299-0290) وزير المستعمرات البريطاني
تنسيق الجوانب السياسية والعسكرية والمالية لمبمدان الخاضعة لالنتداب البريطاني في  الى  ىدف

آذار لمناقشة  05منطقة الشرق االوسط، فقد كان قرار الجمسة السياسية الرابعة التي عقدت في 
 -ل المندوب السامي البريطاني السعي الى تقارب عربي، انو سوف يتم من خالالكوردمستقبل 

 .(0)ردي أداري ضمن دولة موحدة في المستقبلو ك
 

 الخاتمة:
السيل و  باألمرلم تكن المسالة الكوردية و التوصل الى حمول جذرية  لمقضية الكوردية 

ى ،فقد تطمب اخر بالنسبة لمحكومة البريطانية من جية و الدولة العراقية الناشئة من جية  اليسير
تعامال حذرا في شكل السياسة الجديدة التي ستتخذىا الحكومة البريطانية تجاه دول االمر دىاء و 
 ديثة بشكل خاص .ط بشكل عام و الدولة العراقية الحالشرق االوس

التالعب بالورقة اق بدأ ومنذ الوصول االول لمبريطانيين الى المناطق الكوردية في العر 
الجزرة معيم فتارة تساندىم وتارة تقف ضد مطالبيم ومرة اع سياسة العصا  و الكوردية واتب

 ألطولتحرضيم ومرة تعاقبيم وظمت تمعب عمى جميع الحبال لتضمن ليا امرين : االول بقائيا 
ثانيا لتضمن مصالحيا باقية عمى المدى الطويل و بالفعل تحقق ليا و  ،فترة ممكنة  في المنطقة

 في استمرار نفوذىا في العراق . ذلك ويظير ذلك جميا
 
 
 
 

 
 
 
 

                                                 

 . 021ديفيد مكدول، المصدر السابق، ص  ( 0)
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Abstract 

The issue of Kurdish and reaching radical solutions to 

the Kurdish issue was easy and easy for the British government 

and the emerging Iraqi government. It required political and 

tactful politeness in the British policy towards the Middle East. 

Since the first arrival of the Ottomans to the land of Kurdistan 

and to the race started manipulating the paper Kurdish and 

follow the policy of cord and carrot with them at times 

supported by a stand against their demands and once instigated 

and continued to play on all the ropes to ensure first the first 

period of survival in the region and second to ensure their 

interests long-term and already achieved this and this is evident 

in the Will continue its influence in Iraq. 

 

 

 
 

 

 


