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 -3ستمنح املنصة (املوقع) صفة الباحث ملن قام بالتسجيل؛ ليستطيع بهذه الصفة ِإدخال
االطالع عليها عند
بحثه بمجموعة من الخطوات تبدأ بملء بيانات تتعلق به وببحثه ويمكنه ِ
تحميل بحثه .
 -4يجب صياغة البحث على وفق تعليمات الطباعة للنشر في املجلة ،وعلى النحو اآلتي :
 تكون الطباعة القياسية على وفق املنظومة اآلتية( :العنوان :بحرف  /16املتن :بحرف
ً
سطرا ،وحين
 /14الهوامش :بحرف  ،)11ويكون عدد السطور في الصفحة الواحدة)27( :
َ
تزيد عدد الصفحات في الطبعة األخيرة عند النشر داخل املجلة على ( )25صفحة للبحوث
الخالية من املصورات والخرائط والجداول وأعمال الترجمة ،وتحقيق النصوص ،و ()30
َ
صفحة للبحوث املتضمنة لألشياء املشار ِإليها يدفع الباحث أجور الصفحات الزائدة فوق
ُ
ً
حد ما ذكر آنفا .
ُ ترتب الهوامش َأ ً
رقاما لكل صفحةُ ،ويعرف باملصدر واملرجع في مسرد الهوامش لدى وورد
ً
اكتفاء بالتعريف في موضع الذكر األول  ،في
ذكره أول مرة ،ويلغى ثبت (املصادر واملراجع)
حالة تكرار اقتباس املصدر يذكر (مصدر سابق).
ُ
يرشحانه للنشر بعد تدقيق رصانته العلمية ،وتأكيد سالمته من
 يحال البحث ِإلى خبيرين ِ
َ
ُ
ُ
حكم) للفحص األخير ،وترجيح
النقل غير املشروع ،ويحال – إن اختلف الخبيران – إلى (م ِ
َ
ً
جهة القبول أو الرفض ،فضال عن ِإحالة البحث ِإلى خبير االستالل العلمي ليحدد نسبة
اإللكترونية ُويقبل البحث إذا لم تتجاوز نسبة استالله . %20
االستالل َمن املصادر ِ
(املؤلف) بتوفير املعلومات اآلتية عن البحث ،وهي :
 -5يجب أن يلتزم الباحث
ِ
َ
َ
 يجب أن ال يضم البحث املرسل للتقييم ِإلى املجلة اسم الباحث ،أي :يرسل بدون اسم .
 يجب تثبيت عنوان واضح وكامل للباحث (القسم /الكلية او املعهد /الجامعة) والبحث
واإلنكليزية على متن البحث مهما كانت لغة البحث املكتوب بها مع ِإعطاء
باللغتين :العربية ِ
َ
ً
واإلنكليزية يضم أبرز ما في العنوان من
عنوان مختصر للبحث باللغتين أيضا :العربية ِ
مرتكزات علمية .

واإلنكليزية ،ال
 يجب على الباحث صياغة مستخلصين علميين للبحث باللغتين :العربية ِ
يقالن عن ( )150كلمة وال يزيدان عن ( ،)350وتثبيت كلمات مفتاحية باللغتين :العربية
واإلنكليزية التقل عن ( )3كلمات ،وال تزيد عن ( )5يغلب عليهن التمايز في البحث.

َ
َ
 -6يجب على الباحث أن يراعي الشروط العلمية اآلتية في كتابة بحثه ،فهي األساس في
َ
التقييم ،وبخالف ذلك ُ
سيرد بحثه ؛ إلكمال الفوات ،أما الشروط العلمية فكما هو مبين
على النحو اآلتي :
َ
 يجب أن يكون هناك تحديد واضح ملشكلة البحث في فقرة خاصة عنوانها( :مشكلة
َ
البحث) أو ِ(إشكالية البحث) .
َ
َ
َ
تعبر عن مشكلة البحث ويعمل
ات
فرضي
و
أ
ة
بحثي
سئلة
أ
صياغة
الباحث
يراعي
ن
أ
 يجب
ِ
َ
ًّ
وحلها أو دحضها علميا في متن البحث .
على تحقيقها ِ
َ
َ
َ
يحدد
 يعمل الباحث على تحديد أهمية بحثه وأهدافه التي يسعى ِإلى تحقيقها ،وأن ِ
الغرض من تطبيقها.
َ
 يجب أن يكون هناك تحديد واضح لحدود البحث ومجتمعه الذي يعمل على دراسته
الباحث في بحثه .
َ
 يجب أن يراعي الباحث اختيار املنهج الصحيح الذي يتناسب مع موضوع بحثه ،كما
َ
َ
يجب أن يراعي أدوات جمع البيانات التي تتناسب مع بحثه ومع املنهج املتبع فيه .
ُ
َ
 يجب مراعاة تصميم البحث وأسلوب ِإخراجه النهائي والتسلسل املنطقي ألفكاره
وفقراته.
َ
 يجب على الباحث أن يراعي اختيار مصادر املعلومات التي يعتمد عليها البحث ،واختيار
ً
مراعيا الحداثة فيها ،والدقة في تسجيل االقتباسات والبيانات
ما يتناسب مع بحثه
الببليوغرافية الخاصة بهذه املصادر .
َ
ُّ
 يجب على الباحث أن يراعي تدوين النتائج التي توصل إليها  ،والتأكد من موضوعاتها
َ
َ
ونسبة ترابطها مع األسئلة البحثية أو الفرضيات التي وضعها الباحث له في متن بحثه .
َ
َ
ُ ْ
الحك َم على البحث سيكون على وفق استمارة تحكيم
 -7يجب على الباحث أن يدرك أن
َ
ُ
ُ
َ ً
ً
حكم وعلى أساسها ُيحكم البحث ُويعطى أوزانا
تضم التفاصيل الواردة آنفا ،ثم ترسل ِإلى امل ِ
َ
َ
لفقراته وعلى وفق ما تقرره تلك األوزان ُيقبل البحث أو يرفض ،فيجب على الباحث مراعاة
ذلك في ِإعداد بحثه والعناية به .
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تعبر بالضرورة عن آراء هيأة التحرير فاقتض ى
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ِ
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أَيلول (2022/9/15م) 1444/هـ

العدد ()90

التحديَّات اليت واجهت امللك فيصل 1933-1921
ي و عبَّاس إِمساعيل الروَّاس
حممود أَمحد خضر املعمار ّ
تأريخ التقديم2022/3/3 :



تأريخ القبول2022/8/6 :

المستخلص:

ُي َعد الملك فيصل األ ََّول من أَبرز الشخصيات السياسية التي عرفها تاريخ العرب
المعاصر وواحدا من زعماء عصره البارزين لما كان يتمتع به من إمكانيات سياسية عالية
وحكمة وخبرة أَ َّهلته إلدارة وبناء الدولة العراقية الحديثة ،وهذه قناعة البريطانيين على

الحفاظ على سمعتها السياسية بوصفها نكثت بوعودها التي قطعتها لوالده الشريف حسين

باستقالل البلدان العربية إذا ما أَسهم العرب إلى جانب الحلفاء في الحرب العالمية األُولى

فقد قررت إسناد عرش العراق إلى فيصل في الثالث والعشرين من اَب عام  ،1921وانتهج
سياسة غايتها حصول البالد على االستقالل على الرغم من المشاكل والمصاعب التي

كانت تواجهه سواء على المستوى الداخلي أم الخارجي في وقت لم تكن حدود العراق قد

استقرت بعد ،بل أَ َّن تركيا كانت ،وما تزال تطالب بوالية الموصل ،وكانت إيران تقف موقفا
معاديا ومصرة على عدم االعتراف بالدولة الجديدة ،وهناك مشاكل في نجد والحجاز وابن

سعود المنافسين لوالده حول سلطة الجزيرة العربية ،عالوة فوق كل ذلك السيطرة البريطانية
ير عام
حذر في التعامل معهم ،ولهذا خاض ضدهم كفاحا مر ا
ا
على العراق الَّذي جعلته

 1922إلى حد تحريضه على الثورة وتهديدهم إياه بعزله وطرده من العراق إذ لم توقع تلك
المعاهدة مع البريطانيين ،وهكذا وبعد سلسلة من المعاهدات وتحديه للعديد من بنودها

تمكن من الحصول على استقالل العراق عام  ،1932وليصير عضوا في عصبة األُمم
بجهوده المستمرة الَّتي استمرت سنوات عديدة قبل أَن يوافيه األَجل في الساعة الحادية
عشرة وخمس واربعين دقيقة ليلة السابع من أيلول عام .1933

الكلمات المفتاحية :الملك  ،العراق  ،معاهدة  ،تحديات  ،عصبة األُمم.
 أُستاذ مساعد/المديرية العامة لتربية نينوى/وزارة التربية/جمهورية العراق.
 مدرس/المديرية العامة لتربية نينوى/وزارة التربية/جمهورية العراق.
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تمهيـــــــد

بعددد أَن وضددعت الحددرب العالميددة األُولددى أَوزارهددا وفقدددت الدولددة العثمانيددة السدديطرة

على العراق عام  1918من القرن العشدرين ،كاندت تطلعدات العدراقيين إلدى حكومدة أَفضدل
إم َّما كانوا عليه تحت ظل الدولة العثمانية حسب الوعود والعهدود التدي قطعتهدا بريطانيدا مدن
خددالل اتصدداالتهم مددع شدديور العشدداار ووجهدداء البلددد ،إ َّال أََّنهددم تفدداج وا بدداالحتالل البريطدداني

للع دراق ولددم يكددن العراقيددون علددى علددم ب د َّن البريطددانيين طددامعون بالبلددد وأََّنهددم ينتظددرون ذلددك
الي ددوم ال ددذي ي دددخلون به ددا إل ددى العد دراقت لتتحق ددق وم ددالهم ،وهد دذا م ددا ج دداء عل ددى لس ددان أَح ددد
السياس دديين البريط ددانيين وه ددو الل ددورد ك ددرزون( )1ال ددذي شد د ل مناص ددب عدي دددة بقول دده ((ك ددان

احتالل العراق النهاية وال اية لثالثة قرون من النشاط البريطاني في الشرق األَوسط

.

رسمت إ
الدارة البريطانية سياستها اتجاه العراق اثناء االحدتالل مدن ال ُم َّددة -1914
 1918علد ددى شد ددكل اخضد دداع الد ددبالد لالسد ددتعمار مباش د درة ،وذلد ددك مد ددن خد ددالل تعيد ددين حددداكم
عسددكري علددى كددل مدينددة تحتلهددا ،وليعددزز المسددتعمرون م دواقعهم فددي الددبالد ويجتددذبوا كبددار

القطاعيين إلى جانبهم أَصدروا مرسدوم إصدالا األَ ارضدي الدذي صدار سدتا ار النتدزاع ملكيدة

أَ ارض ددي الفالح ددين وبمس دداعدة الس ددلطات البريطاني ددة كان ددت الخط ددة الت ددي رس ددمها السياس دديون
البريط ددانيون قب ددل االح ددتالل تقض ددي بحك ددم العد دراق وف ددق األَنظم ددة الهندي ددة والعمل ددة وس دداار

المددوظفين الهنددود الددذين ي ارسددهم بعددض الضددباط إ
النكليددز فتركددزت السددلطة الحقيقددة فددي ايدددي

الحك ددام السياس دديين البريط ددانيين .ولم ددا ش ددعر البريط ددانيون أَ َّن الش ددعب الع ارق ددي ال يمكد دن أَن

يخضع الحتالل داام خاصة ،وقيام ثورة العشرين فدي  30حزيدران  1920ضدد البريطدانيين

الددذين تكبدددوا خسدداار بش درية وماليدده كبي درة مددا أَشددعرهم أََّن ده مددن غيددر المسددتطاع أَن يحكم دوا

العدراق بتلددك الطريقددة فعمدددوا إلددى اسددتمالة بعددض زعمدداء القبااددل بمددنحهم األَ ارضددي األَميرَّي دة

( )1اللورد جورج ناثانيال كرزون (  ،)George Nathaiel Curzonهدو احدد مشداهير رجدال الحكدم فدي
المبراطوريدة البريطانيددة علددى مدددار  27سددنة وشد ل منصددب نااددب الملددك البريطدداني وحاكمددا عامددا لحكومددة

الهن د ددد البريطانيد د دة ف د ددي الفتد د درة  1905-1898وشد د د ل منص د ددب وزي د ددر خارجي د ددة بريطاني د ددة للفتد د درة -1919

. 1924للتفاص د دديل ينظ د ددر نج د دددة فتح د ددي ص د ددفوة ،م د ددذكرات رس د ددتم حي د دددر  ،ال د دددار العربي د ددة للموس د ددوعات،
بيروت ،1988،ص.33-23

( )2رعد ناجي الجدة ،التطورات الدستورية في العراق ،بيت الحكمة ،ب داد ،2004 ،ص ص .18-17
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وعمل دت بريطانيددا بعددد ذلددك علددى ت د مين مصددالحها فددي الددبالد عددن طريددق واجهددة
وطنيدة شددكلية يختفدي وراءهددا حكمهددا الفعلدي ،وذلددك عدن طريددق البحددث عدن حلددول سياسددية،

فبرز السياسيين البريطانيين وهما بيرسي كوكس( )2الحاكم العسكري العام في العدراق وناابده
ولسددن

()3

فددي مندداوراتهم السياسددية ليجدداد حددل سددلمي ف خددذا يجتمعددان برجددال الع دراق للتددداول

فد ددي أُ مد ددور الحالد ددة المتد ددوترة التد ددي تلد ددت ثد ددورة العش د درين ومد ددا يجد ددب عملد دده لعد ددادة االمد ددن
واالستقرار

وكانت أَولدى خطدوات البريطدانيين لشدراك العدراقيين فدي الحكدم تمثلدت بتشدكيل

تنظيمدات إداريدة برااسدة شخصديات عراقيدة مرموقددة تحدل محدل السدلطات العسدكرية المحتلددة
لقندداع ال درأي العددام بحسددن نوايدداهم ،وكددان لددذلك أَثددر فددي أَن تت ارجددع العشدداار وتهدددأ الثددورة،

ولك د َّدن هم فش ددلوا ف ددي ذل ددك لع دددم تمك ددن هد د الء الشخص دديات م ددن ممارس ددة عمله ددم ف ددي ظ ددروف
االحتالل

وعلددى إثددر ذلددك أوعددز الحدداكم السياسددي البريطدداني السددير بيرسددي كددوكس الددذي

( ) 1عم ددار يوس ددف عب ددداد عوي ددد العكي دددي ،السياس ددية البريطاني ددة تج دداه عش دداار العد دراق ،1945-1914
اطروحة دكتو اره غير منشورة( ،جامعة الموصل) ،ص ص. 202-200

( )2بيرسد ددي كد ددوكس (1937-1864 )sirpercycoxم ،اول مند دددوب سد ددامي بريطد دداني فد ددي الع د دراق عد ددام

 ،1920جداء الدى البصدرة كمستشدار سياسددي بجيدوش االحدتالل نقدل الدى طهدران كدوزير مفدوض فدي نيسددان

 ،1918لمدددة عش درين شدده ار ثددم رجددع الددى ب ددداد بعددد اندددالع ثددورة العش درين فددي تمددوز عددام  ،1920انتهددت
خدماتدده وغددادر الع دراق فددي ايددار عددام 1923م .لتفاصدديل اكثددر ينظددر ،الجدددة ،المصدددر السددابق ،ص ص

.20-19

( )3ارنولددد ولسددن )1940-1884 : (Arnold Wlsonم ،جدداء ال دى الع دراق مددع الق دوات المحتلددة وقدداد
المعددارك فددي عربسددتان .تقلددد منصددب نااددب الحدداكم السياسددي ف دي الع دراق عندددما سددافر برسددي كددوكس الددى

طهدران .كدان عصدبي المدزاج قدوي الشدكيمة .علددي الدوردي ،لمحدات اجتماعيدة مدن تداريخ العدراق المعاصددر،

ج ،5مطبعة المعارف  ،ب داد  ،1977ص54ت مي محمدد الخليفدة ،سدبر ابداد ورجدال الدولدة البهيدة ،قصدة
السيطرة البريطانية على الخليج العربي ،الم سسة العربية للدراسات والنشر ،بيروت  ،1998ص.14-12

( )4خالد عبد العزيز القصاب ،مذكرات عبدالعزيز القصاب ،ط ،1ب داد للنشر 2007م،ص .177
( )5المصدر نفسه ،ص .178
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كددان خبيد د ار بد د مور الع دراق لتد د ليف حكوم ددة م قتددة تد د مر بد د مره وتعمددل تح ددت هدي دده وارش دداده
فكانددت الددو ازرة التددي شددكلها عبدددالرحمن النقيددب( )1فددي  25تش درين األ ََّول عددام 1920الَّتددي

ضددمت طالددب النقيددب
حسددقيل

وزي د ار للداخليددة وجعفددر العسددكري

وزي د ار للدددفاع الددوطني وساسددون

وزيد ار للماليددة وشخصدديات أُخددرى أَقددل تد ثي ار فددي مناصددب اخددرى مددع م ارعدداتهم فددي

هذه التشكيلة الو ازرية التمثيدل الدديني والمددني والقبلدي وعهدد إلدى هدذه الحكومدة تسديير امدور

البالد الداخلية على ان ال تتعارض مع سياسة المندوب السامي البريطاني
وهن ددا أَدرك البريط ددانيين بع ددد تش ددكيل الحكوم ددة الم قت ددة بضد درورة ت س دديس حكوم ددة
وطنية بعيدة األَمد تستطيع أَن تربطها بعجلة سياسدتها ،وكدان األَميدر فيصدل بدن الحسدين

()6

( )1عبددالرحمن النقيدب )1927-1841) ،نقيدب اشدراف ب دداد وراديس المجلدس الت سيسدي الملكدي الع ارقددي
ولددد فددي ب ددداد مددن عاالددة هاشددمية صددوفية مددن االسدرة الكيالنيددة شخصددية مهمددة لهددا أثددر كبيددر فددي العهدددين

العثمدداني والبريطدداني ورادديس أول حكومددة عراقيددة فددي العصددر الحددديث ،لتفاصدديل اكثددر ينظددر ،جمددال الدددين

فالح الكيالني ،مجلة فكر حر ،67 ،ب داد  ،2011ص.23-22

( )2طالب النقيب (1929-1871م) ،سياسي عراقي من قبيلة الرفداعي القريشدية الهاشدمية ،كدان أحدد أهدم
المرشحين لعرش العراق وأحد م سسي الدولة العراقية الحديثة ،لتفاصيل اكثر ينظدر ،جريددة الجزيدرة ،العددد

 ،115أكتب التاريخ ص.3-2

( )3جعفددر العسددكري (1936-1885م) :جعفددر مصددطفى عبدددالرحمن جعفددر العسددكري النعيمددي  ،سياسددي
وعسكري عراقي كان رايسا للوزراء في العهد الملكي وأسس الجديش العرقدي وأشدرف شخصديا علدى تسدليحه

ويحمددل لقددب العسددكري نسددبة إلددى قريددة عسددكر فددي كركددوك ،نجدددة فتحددي صددفوة (تحقيددق) ،مددذكرات جعفددر

العسكري ،دار الالم ،لندن  ،1988ص.9

( )4ساس ددون حس ددقيل ( 1932-1860م) :ع ارق ددي يه ددودي ب ددرز أس ددمه ف ددي العق دددين األخيد درين م ددن الدول ددة
العثمانيددة واض ددطلع بدددور ت س دديس الدولددة العراقي ددة ووضددع ركاازه ددا ،إذ كددان أول وزي ددر ماليددة للعد دراق أثن دداء

الحكومة الم قتة عام  1920والحكومة الملكية عام  ،1921مكى شبيكة ،العرب والسياسة البريطانية أثنداء

الحرب العالمية االولى ،دار نافع  ،القاهرة1977-م ،ص ص .74-71

( )5عبدالرزاق الحسني  ،مجلة ،افاق عربية ،السنة الثالثة العدد السابع ،أيار ،1978 ،ص.30

( )6فيصل بن الحسين ،هو االبن الثالث للشريف حسين من زوجته عابدية ولدد فدي مديندة مكدة فدي 2ويدار

1883م نال عرش العراق في 23أب  1921توفي في  7ايلول عام 1933في مستشدفى ادنبدرة بسويسد ار
بظروف غامضة للتفاصيل ينظدر ،محمدد عدامر بدن حمداده و محمدد تيسدير طبدان ،فيصدل بدن الحسدين مدن

المهد الى اللحد  ،ج ،1المطبعة الصورية ،دمشق ،ص .24
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ف ددي تل ددك المرحل ددة ق ددد فق ددد عرش دده ف ددي س ددوريا بن دداء عل ددى المس دداومات الت ددي حص ددلت ب ددين

البريطانيين والفرنسيين حول تقسيم المشرق العربي حسب اتفاقيدة سدايكس بيكدو( ،)1وإارضداء

لمقدام والددده الشدريف حسددين( )2الدذي وقددف إلددى جانددب البريطدانيين ضددد العثمددانيين لددذا جددرى
استفتاء عام في العراق حصل بموجبها األَمير فيصل بدن الحسدين علدى مجمدوع  %97مدن

االصوات ،ليكون ملكا على العراق وتم تتويجده فدي الثالدث والعشدرين مدن وب عدام ،1921
في اثناء ما تقدم وبدءا من أَ َّول يوم هاجم فيها البريطانيين العراق في  6تشدرين الثداني عدام
 1914وحتددى تتددويج الملددك فيصددل ملكددا عليدده فددي  23وب  1921سددنبين التحددديات التددي
واجههددا اثن دداء ُمد َّددة حكم دده للع د ارق  ،1933-1921وخ ددذين بنظددر االعتب ددار الظددروف التددي
مرت بها العراق قبل التتويج ،لذلك كدان الملدك فيصدل األ ََّول علدى د اريدة تامدة ومندذ اللحظدة

التاريخيددة األُولددى لوصددوله العدراق أَ َّن مجتمعدده يمتدداز بتبدداين فددي مسددتوياته وانتماءاتدده وتعدددد
اشدكاله والواندده الثقافيدة وتنددوع أَغ ارضده وأَهدواء النداس فيدده ،بدل وتتصددادم أَفكداره وطواافدده وإا َّن
المجتمددع الع ارقددي بكددل أطيافدده االجتماعيددة يعدديش تناقصددات ال مثيددل لهددا ،ومددن خددالل هددذه

التناقضات َّ
فإن مهمته في إدارة البلد سدتواجه بتحدديات كبيدرة وال س َّديما أَ َّن البريطدانيين كدانوا
يتوعدددون العددرب منددذ الحددرب العالميددة األُولددى بددالعيش الك دريم مقابددل تخليصددهم مددن الدولددة

العثماني ددةت ل ددذلك ظ ددل الند دزاع مس ددتم ار ب ددين المل ددك فيص ددل والبريط ددانيين طيل ددة ُم د َّددة االنت ددداب
البريطاني فقد كان فيصل يصر دااما فدي الحصدول علدى االسدتقالل التدام ،وكاندت بريطانيدا
ترفض ذلك  .ومن هدذا المنطلدق سدوف نبدين بعدض التحدديات التدي واجهدت الملدك فيصدل

أثناء ُم َّدة حكمه.

( )1اتفاقيددة سددايكس-بيكددو ،وقعددت هددذه االتفاقيدة بتدداريخ  16ويددار  1916بددين فرنسددا وبريطانيددا وروسدديا ،اذ
قسمت بموجبها اراضي المشرق العربي ،للتفاصيل ينظر ،شبيكة ،المصدر السابق ،ص ص .69-68

( )2الشريف حسين ،هو الحسين بن علي بن محمد بن عبد المعين بن عون من احفاد بدن نمدي بدن اركدان
بددن الحسددين الهاشددمي ولددد فددي اسددطنبول  1853وك دان ابددوه منفيددا فيهددا وانتقددل معدده الددى مكددة وعم دره ثددالث

سددنوات ،لتفاصدديل اكثددر ينظددر ،طالددب محمددد وه ديم ،مملكددة الحجدداز  1925-1916د ارسددة فددي االوضدداع
السياسية ،مركز دراسات الخليج العربي (البصرة ،)1982-ص ص .30-29

()3محم ددد مظفد در االدهم ددي ،المل ددك فيص ددل االول ،د ارس ددات وثااقي ددة ف ددي حيات دده السياس ددية وظ ددروف ممات دده
ال امضة ،دار الش ون الثقافية العامة ،ب داد  ،1996ص.128
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أوالً :المعاهدة العراقية – البريطانية عام: 1922

أَرغمت ثورة العشرين التي قادها الثوار العراقيين ضد االحتالل البريطاني إلى قيام

بريطانيا بت يير حكمها العسكري المباشر إلى حكم مدني وذلك بمناداة األَمير فيصل ملكا
على العراق ،إ َّال أ َّ
َن ذلك لم يكن بالمستوى الذي كان يتطلع له الثوار والقادة السياسيون

الوطنيون الذين طالبوا بإ ل اء االنتداب البريطاني على العراق وإاحالل معاهدة صداقة مع
بريطانيا تعتمد على مبدأ المصالح المتبادلة

ولما بدأت المفاوضات وجد أَ َّن هوة عميقة

تفصل بين وجهات نظر كال الجانبين ،وأَبدى مجلس الوزراء الم قت الذي كلف بدراسة
صي ة المعاهدة الَّذي رأى فيه الكثير من التحفظات الدقيقة وبعد دراسة أَحكام المعاهدة

صرا ب ََّنه البد من موافقة مجلس األُ َّمة عليها قبل تصديقها من جانب الفريقين
المتعاقدين .

وعلى إثر ذلك اشتد الصراع بين الملك فيصل األ ََّول وبين المندوب السامي ووزير

المستعمرات ونستون تشرشل

()3

بعد أَن كشفت وثااق و ازرتي الخارجية والمستعمرات

البريطانية بشكل واضح الخطط والبرامج واألَهداف التي رسمها كل طرف لتحقيق مصالح
بالده والتناقض والتقاطع الذي حصل بين تلك التوجهات المتناقضة الَّتي ولدت صراعا لم
يكن مكشوفا أَمام ال أري العام في الداخل والخارج

في حين أَ َّن الملك فيصل كان قد

اشترط على ونستون تشرشل في لندن شرطين لقبوله عرش العراق وهما استقالل البالد
ورفض االنتداب وقد قبل تشرشل بذلك

( )1الحسني ،مصدر سابق ،ع ،7ص .13

( )2محمد عزيز ،النظام السياسي في العراق ،مطبعة المعارف ،ب داد ،1954 ،ص ص .73-72

( )3ونسدتون تشرشدل (  )Winston Tshrshlكدان راديس وزراء بريطانيدا  ،1945-1940يعدد مدن ابدرز
القد دادة السياس دديين خ ددالل الق ددرن العشد درين .عاص ددم الدس ددوقي ،العد دراق ف ددي الح ددرب العالمي ددة الثاني ددة ،مطبع ددة

مدبولي ،القاهرة  ،1999ص.30-22

()4االدهمي ،المصدر السابق ،ص .65-64

( )5عددالء جاس ددم محمددد ،المل ددك فيصددل االول حيات دده ودوره السياس ددي فددي الث ددورة العربي دة وس ددورية والعد دراق

 ، 1933-1883مكتب اليقظة العربية ،ب داد ،1990 ،ص ص.62-61
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وعلى الرغم من ذلك صادق مجلس الوزراء على المعاهدة في حزيزان من عام
 1922على أَن تحصل الموافقة من المجلس الت سيسي بعد ت سيسه إم َّما أَ َّدى ذلك إلى
ربط المعاهدة بمسالة أُخرى مثيرة للجدل متعلقة إ
بالطار الدستوري للدولة الجديدة ،وما
يتضمنه من نصوص قانونية تحول دون سريان االتفاقية إ َّال بعد المصادقة عليها من

المجلس الت سيسي الَّذي لم َير النور بعد في حين صادق مجلس الوزراء عليها
ومن جانب وخر نشطت المعارضة السياسية من حزبي النهضة والوطني الذين
.

تشكلتا للتو حتى أَ َّن برسي كوكس صار في غايه االستعجال قبل أَن ت خذ األُمور شكل

االنفجار والسيَّما أَ َّن أَغلبية الشارع قد أَيدوا نشاط الحزبين الرافضين لالنتداب ،وقد أَ َّدى
الض ط السياسي والشعبي إلى ثالثة أُمور األُولى سقوط و ازرة النقيب والثانية أَ َّن الملك
فيصل وصل إلى طريق مسدود فال هو قادر على االستجابة لإلرادة الشعبية وال هو راغب

في مسايرة إ
النكليز بشكل مطلق واألَمر الثالث البالغ األَ َّ
همية هو أَ َّن بريطانيا المتمثل

بدار اعتمادها في ب داد رأت أَ َّن الوقت حان ألَخذ زمام المس لة بين أَيديها وبقي إيجاد

الذريعة لذلك  ،ولم يقف الحزبان وحدهما في وجه المعاهدة ،فقد استنكر الملك فيصل

بنودها المقيدة وكان مدركا لخطر إخفااه الشرعية على السيطرة البريطانيةت لذا عمد الملك
إلى تشجيع المعارضة المناهضة لها إم َّما أَضعف النقيب ودفعه إلى االستقالة من منصب
رااسة الوزراء فصار الملك والبريطانيون عندها في مواجهة مباشرة .

وقد تزامن اثناء المفاوضات الع ارقية البريطانية حول معاهدة  1922أَن قام

مجموعة من الحركة الوهابية( )4بتجاوزات عديدة على الحدود العراقية ،وما يثير الشك في

تلك الهجمات أََّن ها جاءت بتحريض من بريطانيا عندما ت زمت المفاوضات بينهم وبين
( )1تشددارلز تريددب ،صددفحات م دن تدداريخ الع دراق ،بحددث موث دوق فددي ت داريخ الع دراق المعاصددر من د ُذ نشددوء الدولددة الحديثددة
حتى عام  ،2002ترجمة زينة جابر ادريس ،ط ،1الدار العربية للعلوم ،بيروت  ،2006 ،ص .93

( )2محمود شبيب ،اسرار عراقية في وثااق أنكليزية وعربية والمانية ،مطبعة سلمى ،ب داد ،1977،ص .56
( )3تريب ،المصدر السابق ،ص .94
( )4الحركددة الوهابيددة ،مصددطلح أطلددق علددى حركددة إصددالحية قامددت فددي منطقددة نجددد وسددط شددبه الجزي درة العربيددة فددي
أواخر القدرن الثداني عشدر الهجدري ،الموافدق للثدامن عشدر المديالدي علدى يدد الشديخ محمدد بدن عبدد الوهداب (- 1703
 )1792واألميددر محمددد بددن سددعود الددذي قدداد الجندداا المسددلح والعشددااري تزامنددا مددع الجندداا الددديني الددذي قدداده الشدديخ
محمد عبد الوهاب وسميت بحركة المحمدان .لتفاصيل اكثر ينظر :محمد ،المصدر السابق ،ص.17-16

673

حممود أَمحد خضر املعماريّ وعبَّاس إِمساعيل الروَّاس

التحديَّات اليت واجهت امللك فيصل 1933-1921

العراقيين حول المعاهدة الَّتي أَرادت بريطانيا من خاللها فهم الملك وحكومته وكذلك
الشعب العراقي انهم ال يستطيعون االست ناء عنها بدليل ان سلطات االحتالل البريطاني

تتصد لل ارات بل اكتفت بإرسال طاارات لمراقبة تحركات الوهابيين ولم تضرب
لم
َ
تجمعاتهم إ َّال بعد قيامهم برمي هذه الطاارات ،وقد َّ
تبين فيما بعد ومن خالل المراسالت

التي دارت بين الملك والمندوب السامي أَ َّن السلطات البريطانية لم تكن جادة في وضع

حد لهذه المشاكل  .وهذه من التحديات الكبيرة التي واجهت الملك فيصل األ ََّول اثناء
ُم َّدة حكمه للعراق ،وقد أَ َّدت تلك األحداث إلى الشقاق بين الملك والحكومة العراقية
والوطنيين من جهة والسلطات البريطانية من جهة أُخرى فالجيش العراقي كان حديث

الت سيس ضعيفا وليس بمقدوره مس ولية الدفاع عن البالد وبالوقت نفسه أَدرك فيصل
والوطنيون أَ َّن حجة بريطانيا التي قدمت لهم ب َّن العراق أمن بفضل الوجود العسكري

البريطاني حجة واهنة بعدما كانت ت كد على الخطر التركي لتمارس ض طا على فيصل
والوطنيين ،أَ َّما بعد هجمات الوهابيين فقد خسرت بريطانيا مصداقيتها

.

أراد الملك فيصل من معاهدة عام  1922تنظيم العالقة بين الحكومتين العراقية

والبريطانية لكن ليس على حساب سيادته لبالد واستقاللها وسعى إلى عدم وصول العراق

إلى الباب المسدود مع بريطانيا ،وفي الوقت نفسه كان يرفض ان يكون االنتداب بصي ة

معاهدة وتلك نقطة الخالف الجوهرية مع بريطانيا ،وعليه فإ َّن هذه الحالة قد قادته إلى
إ
بموقفه المبداي في رفض االنتداب وكان
طرا البداال ليجاد مخرج لالزمة دون التفريط

البديل هو اقتراحه احالة القضية إلى المجل س الت سيسي الذي طالب به العراقيون من

قبل  .وجرت هذه االنتخابات وشعر البريطانيون بانها سوف ت تي ب عضاء معارضين
لالنتداب والمعاهدة معا مادامت االجواء السياسية في البالد مشحونة ضد بريطانيا وما دام

الملك فيصل وأَنصاره يعتقدون ب َ َّن إجراء االنتخابات أَمر مستحيل إذا تمت على أَساس
مساندة فيصل للعناصر المعادية لالنتداب وبالمقابل مساندة البريطانيين لمن أَسموهم

( )1عبدالرزاق الحسني ،تاريخ الو ازرات العراقية ،ج،1ط ،5مطبعة دار الكتب ،ب داد ،ص .50

( )2كاظم نعمة ،الملك فيصل االول واالنكليز واالسدتقالل ،الددار العربيدة للموسدوعات ،ب دداد  ،1988ص

.109

( )3محمد مهدي البصير ،تاريخ القضية العراقية ،ج ،1ط 1ب داد ،1924 ،ص ص .172-162
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المعتدلين أي م يدي المعاهدةت ألَ َّن ذلك سي دي في تقديره إلى ثورة مسلحة في البالد ال
نهاية لها

وعليه فقد رفض الملك فيصل تصديق مجلس وزرااه برااسة عبد الرحمن

النقيب على المعاهدة العراقية البريطانيةت ألََّنها لم تلغ االنتداب البريطاني بل حلت بنود

االنتداب فيها ،وفي الواقع كانت بريطانيا تريد أَن تكون المعاهدة وسيلة لتنفيذ االنتداب
وليست بديال عنه كما يريد فيصل والعراقيون ،هذا التناقض في األَداء أَ َّدى في النهاية إلى
الصدام بين فيصل وبريطانيا الَّذي اضطر فيها الملك فيصل على التوقيع على المعاهدة

بعد أَ ن هددوه بضياع العراق كدولة وعرشه كملك بل وحتى عرش والده في الحجاز
وكان مثل هذا االحتمال قد تداولته حوارات داارة الشرق األَوسط فقد رأى أَحد السياسيين

البريطانيين أَن َّ
حل المعضلة يكمن في احد االمور اآلتية:
-1تنحية فيصل وابداله بعبداد او النقيب

 -2إ
العداد لجمعية وحكومة تناصران االنتداب في العراق وتحجيم دور فيصل
-3إدارة العراق من دون معاهدة على غرار ما حدث في مصر
-4الجالء عن العراق
ثانياً :مشكلة الموصل ومعاهدة 1926

نش ت مشكلة الموصل بعد الحدرب العالميدة األُولدى نتيجدة انددحار الددول العثمانيدة

وقيدام الحكومددة العراقيددة الم قتددة تحدت وصدداية بريطانيددا حتددى ت سديس الحكومددة العراقيددة عددام

 ،1921وكانددت الموصددل حسددب اتفاقيددة سددايكس بيكددو المعقددودة بددين بريطانيددا وفرنسددا عددام
 1916واقعددة تحددت النفددوذ الفرنسددي ثُد َّم صددارت تحددت نفددوذ بريطانيددا بموجددب مقددررات سددان
ريم ددو( )4ع ددام 1920ف ددي ح ددين ع ددد األَتد دراك الكم دداليون( )5وحس ددب الميث دداق ال ددوطني الترك ددي

( )1األدهمي ،المصدر السابق ،ص .71-70
( )2المصدر نفسه ،ص .74

( )3نعمة ،المصدر السابق ،ص .116

( )4م تمر سان ريمو  ،م تمر عقده مج لس الحلفاء االعلى في مدينة سان ريمر في ايطاليا فدي نيسدان  1920فرضدوا فيهدا نظدام
االنتداب على الشعوب العربية التي كانت تحت السيطرة العثمانية ومن ها العراق دون اخذ راي شعوبها .للتفاضل ينظر احمد رفيق

البرقاوي ،العالقات السياسية بين العراق وبريطانيا  ،1932-1922دار الرشيد للنشر ،بال ،1980 ،ص ص .95-94

( )5األتدراك الكمداليون ،نسدبة إلدى مصدطفى كمدال أتداتورك وهدو قااددد الحركدة التركيدة الوطنيدة الدذي اوقدع الهزيمدة بدالجيش اليوندداني
واسددتطاع جمددع شددتات الجدديش العثمدداني وت سدديس الجمهوريددة التركيددة الحديثددة سددنة  ،1923لتفاصدديل اكثددر ينظددر ،تريددب ،المصدددر

السابق  ،ص .13-12
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الص ددادر ف ددي  28ك ددانون األ ََّول  1920والي ددة الموص ددل م ددن األَجد دزاء الت ددي تش ددكلها أَكثري ددة
عثمانية مسلمة وأََّنها جزء اليتج أز من الدولة التركية الحديثة.

اتخ ددذت بريطاني ددا مش ددكلة الموص ددل ذريع ددة لتمدي ددد معاه دددة ع ددام  1922إل ددى خمس ددة

وعش درين عامددا ،وذل ددك عددن طريددق اس ددتحداث معاهدددة جديدددة ع ددام  1926بددين الحكددومتين
العراقيدة والبريطانيددة ،وفددي الوقددت الددذي كدان الملددك فيصددل يحدداول تعددديل معاهدددةعام1922
الَّتددي ربطددت الع دراق بدداالحتالل البريطدداني وأَخ دذت مشددكلة الموصددل تتطددور بددين حددين ووخددر
فصددارت لبريطانيددا ورقددة ض د ط أُخددرى علددى الحكومددة العراقيددة بحيددث سددنحت لهددم الفرصددة
الكافيددة لتمديددد أمددد المعاهدددة إلددى خمددس وعش درين سددنة بدددال مددن أَربددع سددنوات ،فددي الوقددت
نفسدده ت دزامن مددع الح دوار الددذي كانددت تجريدده الحكومددة العراقيددة مددع الحكومددة التركيددة حددول

أحقي ددة ك ددل منهم ددا ف ددي والي ددة الموص ددل وك ددان البريط ددانيون ُيش ددعرون العد دراقيين ب ََّند ده لد دوالهم
السد ددتقطعت واليد ددة الموصد ددل م د ددن الع د دراق وفد ددي الوقد ددت نفس د دده تكد ددون ورقد ددة ض د د ط علد ددى
الشخصيات الوطنيدة والقوميدة التدي طالمدا دافعدت عدن حقدوق العدراق ووقفدت أَمدام السدلطات
البريطانية خاصة بعد قيام العديد من االنتفاضات العشاارية ضددهم فاسدتخدموا هدذا التهديدد
والوعيد ددد لمعد ددرفتهم التامد ددة بحد ددب العد ددراقيين لد ددوطنهم وخد ددوفهم مد ددن اسد ددتقطاع أَي جد ددزء مد ددن

أَراضيهمت لذا كلما شعرت بريطانيا بقوة المعارضدة الشدعبية والحكومدة العراقيدة كاندت تندذرهم
بدددخول األَت دراك إل ددى الع دراق إذا امتنع ددت الحكومددة العراقي ددة علددى التص ددديق علددى المعاهدددة
الجديد دددة

ولد ددذلك ف د دإ َّن مشد ددكلة الموصد ددل كاند ددت مد ددن األَوراق الرابحد ددة لبريطانيد ددا لجبد ددار

الحكومددة الع ارقيددة والع دراقيين للرضددور والتصددديق عليهددا ،وبعددد أَن وصددلت المباحثددات بددين
الحكددومتين العراقيددة والتركيددة إلددى طريددق مسدددود تشددكلت لجنددة دوليددة لحددل تلددك المعض ددلة
ولكددون واليددة الموصددل كانددت غنيددة بددالموارد الطبيعيددة والددنفط فقددط صددارت حددديث الشددارع

األوربي ،وعلى مدى سدنوات عديددة بعدد ان تركدت هدذه المسد لة العديدد مدن التناقضدات بدين

الدول االستعمارية المتنافسة.

العرقية التركية في فترة ما بين الحربين العالميتين ،بيت الحكمة ،ب داد ، 2002 ،ص
( )1عوني عبدالرحمن السبعاوي ،العالقات ا

ص.645-644

( ) 2نددوري احمددد عبدددالقادر ،الموصددل والحركددة القوميددة العربيددة  ،1941-1920رسددالة ماجسددتير كليددة اآلداب ،جامعددة الموصددل،

ص .122
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وك ددان المل ددك فيص ددل ق ددد زار الموص ددل ف ددي  13ك ددانون األ ََّول ع ددام  1924يرافق دده

مجموعدة مددن الدوزراء وكددان باسدتقبالهم وفددود عديدددة مدن الوجددوه واألَعيدان ومختدداري محددالت

الموص ددل وم ددا جاوره ددا ودع ددي ف ددي ه ددذا االجتم دداع أَشد دراف الموص ددل ورج ددال دينه ددا وم ددديري
ال دددواار الرس ددميين والجالي ددة إ
النكليزي ددة ،وكان ددت له ددذه الزي ددارة أَث ددر إيج ددابي ف ددي الد درأي الع ددام
وشددجعت المتددرددين والمتخددوفين ألَبددداء رأيه ددم بشددجاعة واالسددتعداد لزيددارة اللجنددة األُمميددة
واالستفتاء العام المنتظر وتعهد الكثير بالجهاد فدي سدبيل عروبدة اللدواء وهدذا مدا كدان يتمنداه

الملددك ،فقدداموا بتنظدديم مضددابط ومددذكرات لتقددديمها إلددى اللجنددة تنددادي بإبقدداء الموصددل ضددمن
عراق موحد

.

عمد الملك فيصل إلى تعيين ياسين الهاشدمي( )2رايسدا للدوزراء أثنداء تلدك ال ُم َّددة ويرجدع
سبب ق ارره إلى ماضي الهاشمي العدااي تجاه األَتدراك فضدال عدن أَ َّن الملدك فيصدل والعاالدة
الملكية كانوا فدي عدداء مدع الدولدة العثمانيدة مندذ أَيدام ثدورة أَبيده الشدريف حسدين شدريف مكدة
ضد الدولة العثمانية الَّذين وقفوا إلى جانب البريطانيين اثنداء الحدرب العالميدة األُولدى مقابدل
ت سيس حكومة عربية يحكمها العرب أَنفسهم.
لق ددد اسد ددت لت السد ددلطات البريطاني ددة مشد ددكلة الموصد ددل للضد د ط علد ددى الملد ددك والحكومدددة

المعارض ددة ،فف ددي الوق ددت ال ددذي ك ددان في دده المجل ددس الت سيس ددي ين دداقش المعاه دددة ك ددان برس ددي
كوكس يفاوض األَتراك بش ن الحدود مع العراق ،وكان األَتراك مصرين على ضم الموصدل

إلدى دولددتهم فحاولدت السددلطات البريطانيددة تفسدير هددذا إ
الصدرار بدرفض المجلددس للمعاهدددة
( )1احمد رفيق البرقاوي ،المصدر السابق ،ص.88

( )2هو ياسين حلمي سلمان الهاشمي ينتمي الى عشيرة السادة المشاهدة الحسينية ،ش ل مناصب حكومية
عديدددة فددي العهددد الملكددي كددان اخرهددا رادديس الددوزراء عددام  1935واسددتمر فددي المنصددب حتددى انقددالب بكددر

صدقي العسكري عام  1936وفر الى سوريا اال ان وافاه األجل في سنة  1937ودفن فدي الجدامع االمدوي

بدمشق .لتفاصيل اكثر ينظر سدامي عبدد الحدافظ القيسدي ياسدين الهاشدمي ودوره فدي السياسدية العراقيدة بدين

عامي  ،1936 -1922ج 1مطبعة العاني ،ب داد ،1975 ،ص.26-25

( )3تريب ،المصدر السابق ،ص .100

( )4برسي كدوكس وهندري دوبدس ،تكدوين الحكدم الدوطني فدي العدراق ،ترجمدة بشدير خوجدو ،مطبعدة االتحداد
الجديد  ، 77 ،1951نقال عن محمد  ،المصدر السابق  ،ص .182
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وقد بعث كوكس برقية من تركيا أَشدار فيهدا إلدى أن تدردد المجلدس بتصدديق المعاهددة شدجع

األَتراك على تمسكهم بالموصل وقد أَشار المندوب السامي إلى ذلك فدي الكتداب الدذي بعثده

إل ددى المل ددك ورا دديس ال ددوزراء .أَ َّن قب ددول المجل ددس للمعاه دددة وملحقاته ددا س دديدعم الموص ددل ،أَ َّن
المندددوب السددامي خيددر الحكومددة العراقيددة بددين عدددم إج دراء التعددديل أَو التنددازل عددن الموصددل
لألَت دراك ،وق ددد أَ َّكد ددت الص ددحف الص ددادرة ف ددي تلددك ال ُم د َّددة ض ددرورة م ارع دداة مش ددكلة الموصددل،
فددذكرت جريدددة (المفيددد) أن اخطددا ار هاالددة تهدددد حيدداة الوحدددة العراقيددة إذا لددم يددتم تالفيهددا مددن

اآلن بالحكمة والعقدل وذكدرت صدحيفة العدراق أَ َّن انسدالر أَجدزاء مدن تركيدا ك لبانيدا ومقددونيا
بعدد حدرب البلقدان كاندت نتيجدة تددخل الشدباب والطلبدة فدي السياسدة ،والواضدح أَ َّن الصدحيفة
كانت تنتقد رجال المعارضة وتحذر من ضدياع الموصدل

وهكدذا وبعدد أَن ربطدت معاهددة

عددام  1922مشددكلة الموصددل وقبددل أَن تقد َّدرر عصددبة األُمددم عااديددة واليددة الموصددل صددارت
الحكومة العراقية والملك أَمام األَمر الواقدع ،إ َّمدا أَن يوقعدوا علدى المعاهددة بوجده السدرعة أَو

أَن يق د ددوم أَعض د دداء مجل د ددس الند د دواب بمناقش د ددتها ُم د د َّددة م د ددن ال د ددزمن حت د ددى أَ َّن بعد د دض الند د دواب
المعارضددين اسددتنكروا طلددب االسددتعجال مستوضددحين مددا إذا كانددت توجددد معاهدددة فددي الدددنيا
تعقددد وامدددها ( )25عامددا وتمددرر بخمددس دقددااق فددي المجلددس ،وهددذا مددا جعدل رادديس الددوزراء
والملددك يوضددحان األَسددباب الموجبددة لالسددتعجال وهددي أَ َّن بريطانيددا تنتظددر تصددديق مجلددس

الن د دواب الع ارقد ددي للمعاهد دددة قبد ددل شد ددهر وب مد ددن عد ددام  1924بيد ددومين وأَ َّن ق د درار التصد ددديق
ضروريت ألََّنها تزامنت مع المفوضات الجارية بين بريطانيا وتركيا فدإذا تدم التصدديق عليهدا

فإَّن ها سوف يعزز من مركز بريطانيا فدي هدذه المفاوضدات كاندت بندود معاهددة عدام 1926
در ع ددن معاه دددة  1922الَّت ددي ع دددة انتكاس ددة لطبيع ددة العالق ددة ب ددين الحكوم ددة
ال تختل ددف كثي د ا
العراقية والبريطانية ،فلم يكن هناك ترحيب بالمقترحات البريطانيدة ،وقدد انتقدد فيصدل مسدودة

المعاهدددة لددذلك كددان ال مفددر مددن الخالفددات وإاذا كددان موقددف فيصددل مانعدا لددم يتعددذر اجتيددازه
فإ َّن موقف الحكومة العراقية كان عنيدا في تحديه لمسودة المعاهدة.
وبعد أَن الحظ الملك أَ َّن معارضة المعاهددة صدارت أَكثدر قدوة ممدا كدان يتوقدع أَو يريدد

( )1جريدة العراق ،ع 14 ،7ويار.1924

( )2جريدة الوقااع العراقية ،العدد 4-1 ، 66شباط  ،1926ص .9
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دعددا أَعضدداء المجلددس إلددى االجتمدداع وأَلقددى فدديهم كلمددة جدداء فيهددا ((انددا ال أَقددول لكددم أَقبل دوا

المعاهدددة أَو أَرفضددوها إَّنمددا أَقددول لكددم اعمل دوا مددا ترونددهُ األَنفددع لمصددلحة الددبالد ف دإن أَردتددم
رفضها فال تتركوا فيصال معلقا بين السماء واألَرض))  ،ونسدتنتج مدن ذلدك أَ َّن الملدك أَراد

أَن يثبت لبريطانيا أَ َّن المعاهدة جداارة بددليل المعارضدة الشدديدة التدي واجههدا وأََّنده يبدذل كدل
مددا فددي وسددعه لتصددديقها مخالفددا بددذلك رغبددة الشددعب ومددا علددى بريطانيددا إ َّال أ َّ
َن تفددي بوعدددها
بتعددديل المعاهدددة بشددكل الددذي يرتضدديه الشددعب ،فضددال عددن أََّنهددا تعددد مسدداومة علددى حقددوق

الشعوب (أَ َّما تمديد المعاهدة لمدة خمسة وعشرين عاما أَو خسارة الموصل).

فف ددي  29ك ددانون األ ََّول  1925عق ددد عبدالمحسد دن الس ددعدون( )2ال ددذي خلد دف ياس ددين
درق إلددى
الهاشددمي ك درايس للددوزراء اجتماعددا لمجلددس الددوزراء وكددان ال درأي أَ َّن المسددودة لددم تد َ

التطلعددات الوطنيددة

ألَ َّن ق درار عصددبة األُمددم ببقدداء الموصددل ضددمن الدولددة العراقيددة مقترنددة

بعقددد معاهدددة جديدددة مددع الع دراق تصددير مدددة االنتددداب فيهددا  25عامددا

وهكددذا فقددد تفاقمددت

بعد توقيع و ازرة السعدون المعاهددة فدي 13كدانون األ ََّول 1926

أَزمة الثقة في حزب تقدم
ب ددين العد دراق وبريطاني ددا الَّت ددي ع د َّددها مجل ددس عص ددبة األُم ددم ش ددرطا اساس دديا لتس ددوية مش ددكلة
الموصددل بددين الع دراق وتركيددا فقددد توالددت اسددتقاالت ن دواب حددزب تقدددم بعددد ردود الفعددل التددي

ظهددرت تجدداه المعاهدددة وطريقددة تصددديقها فددي مجلددس الددوزراء .وعلددى الددرغم مددن المعارضددة
النيابية والشعبية لمعاهدة  1926اضطر أَعضاء المجلس النيابي واألَعيان علدى التصدويت

( )1جريدة العالم العربي ،1924/6/10 ،نقال عن محمد ،المصدر السابق ،ص.184

( )2هو عبدالمحسن بن فهد السعدون ولد في مدينة الناصرية  1879م وتقلد اربع وزارت وهو احد الرموز
الوطنية العراقية وعضو المجلدس الت سيسدي وثداني راديس وزراء فدي العهدد الملكدي ،تدوفي فدي تشدرين الثداني

 1929بعددد عمليددة انتحدداره .لتفاصدديل اكثددر عددن هددذه الشخصددية ينظددر ،لطفددي جعفددر فددرج ،عبددد المحسددن
السعدون ودوره الوطني ،دار اليقظة ،ب داد  ،1988ص.32-30

( )3نعمة ،المصدر السابق ،ص ص .169-168
( )4محمد ،المصدر السابق ،ص ص .188-187

( )5حددزب ع ارقددي أسسدده السياسددي الع ارقددي عبدالمحسددن السددعدون فددي  22وب  1925وانتخددب السددعدون

رايسا له وأصدر جريدة ناطقة بلسانه وهدي جريددة تقددم ،لتفاصدي اكثدر ينظدر ،لطفدي جعفدر فدرج ،المصددر

السابق ،ص.43
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على المعاهدة بعدد أَن أَلقدى راديس الدوزراء كلمتده فدي المجلدس أَوضدح فيهدا ((ان عددم اقدرار
سر لمددة سداعة ونصدف وسدمح
المعاهدة معناها خسارة الموصل)) وبعدها تناقش المجلس ا

بعدد ذلدك للمسدتمعين مدن الشدعب بالددخول إلددى المجلدس فطلدب راديس مجلدس الندواب إجدراء

التصويت الفردي في قبول المعاهدة أَو رفضها فكانت الموافقدة علدى قبدول المعاهدد بإجمداع
األَعضاء الحاضرين في مجلس وعددهم  58عضوا علما ان المجلس كدان يتد لف مدن 88
عضد دوا ،وب دددءا ت ددم إقد درار معاه دددة  1926م ددن مجل ددس الند دواب واألَعي ددان وص ددارت جددداهزة
لعرضدها علدى مجلدس عصدبة األُمدم فدي شدهر وب لقرارهدا

وقدد اعتدرف إ
النكليدز أَنفسددهم

فيمددا بعددد (لددم تكددن الحكومددة العراقيددة مددن حيددث الجددوهر فددي الحالددة التددي وضددعها فيهددا قدرار

مجلددس عصددبة األُمددم بش د ن حدددود الددبالد الشددمالية مددن اختيددار وخددر فكددان عليهددا أَن توافددق
عل ددى تمدي ددد عالقاته ددا التعاهدي ددة م ددع المملك ددة المتح دددة أَص د َّدر المل ددك فيصد دل ف ددي معاه دددة

 1926على بريطانيا أَن تضيف فقرة تحدد فيهدا دخدول العدراق إلدى عصدبة األُمدم بعدد أَربدع

سددنوات مددن تدداريخ إب درام المعاهدددة  ،وعددزم أَيض دا علددى تنفيددذ قددانون التجديددد إ
الجبدداريت ألََّن ده

أَراد أَن يكون للعراق جيش قوي يبعد أَي حجة لبريطانيا البقاء في العدراق لكونده يحتداج إلدى

المساعدة العسكرية .

في الوقت نفسه رأت بريطانيا ب َّن استمرار بقااها في العراق صار ضروريا وأََّنه مدن

المستحيل إل اء سيطرتها عليده ألَ َّن ذلدك سديودي إلدى األضدرار بالمصدالح البريطانيدة ،حتدى

أن هنري دوبس( )3أَضاف في هذا الش ن ((لقدد كدان الوضدع يختلدف تمامدا عنددما كندا نشدك
بوجود كميات كبيرة من النفط في العراق)) .

يع ددد فيص ددل األ ََّول ن دددا قوي ددا أَم ددام إ
النكليد دز ب دددءا م ددن عق ددد أَ َّول معاه دددة م ددع الحكوم ددة

البريطانيددة وحتددى دخددول الع دراق عصددبة األُمددم عددام  1932ودليددل ذلددك ف دإ َّن بريطانيددا كانددت
( )1الوقااع العراقية ،العدد  ،64في  7اذار  ،1926ص .7-2
( )2االدهمي ،المصدر السابق ،ص.128

( )3هنري دوباس (  ، )Henry Dopasهو أحد السياسيين البريطانيين ،تسدلم منصدب المعتمدد البريطداني

في ب داد فدي  22تشدرين الثداني  1923فدي عهدد الدو ازرة العسدكرية األولدى الفريدق جعفدر العسدكري .ينظدر:

فرج ،المصدر السابق ،ص.46

( )4االدهمي ،المصدر السابق ،ص .129

680

أَيلول (2022/9/15م) 1444/هـ

العدد ()90

تريد وفي كل قضية عندما كان الملك يقف أَمدام إقصدااه ونفيده خدارج العدراق إ َّال أََّنهدم كدانوا

يخشددون مددن ذلددك أن عدداد إلددى الع دراق ثانيددة صددار أَكث در عدددوانا وتطرفددا ولهددذا مددن األَفضددل

إبقا ه في حكم العراق واتباع أَساليب أُخرى معه ،وقدد كاندت الوسديلة الناجحدة لددى إ
النكليدز
هي إثدارة الطاافيدة التدي كدان لهدا ت ثيرهدا علدى السياسدة فدي العدراق ،ومدن األَمثلدة علدى ذلدك

تش ددجيع المن دددوب الس ددامي البريط دداني عل ددى مقاوم ددة التجني ددد إ
الل ازم ددي ال ددذي اقترح دده المل ددك

فيصددل بحجددة أَ َّن ذلددك سددوف ي د دي إلددى سدديطرة فادده معينددة علدديهم وذلددك مددن خددالل إقامددة
التظدداهرات ضددد هددذا القددانون الَّتددي توجددت بعقددد م د تمر بتدداريخ  14-12أَيلددول  1927ت إذ

تقددرر فيدده مقاومدده التجنيددد إ
دوزرة وحددل البرلمددان وفددي ذلددك
الجبدداري والعمددل علددى اسددتقالة الد ا
الوقت أَخبر المندوب السامي الملك فيصل بانه في حالة تحريك العشداار وقيدامهم بعصديان
مسلح نتيجة فدرض التجنيدد إ
الل ازمدي فدإ َّن القدوات البريطانيدة المرابطدة فدي العدراق لدن تتددخل
لصددالح الحكومددة العراقيددة فددي قمددع مثددل هددذا العصدديان لددذلك تقددرر ت جيددل النظددر فددي هددذا
االقتراا
ثالثاً :معاهدة  1930ودخول العراق عصبة األُمم:

نصت المادة الثانية من معاهدة  1926المعقودة بين الحكومتين العراقية

والبريطانية أَن يواصل الطرفان ((النظر بجد ونشاط المساال التي وضعت موضع البحث
بينهما بخصوص تعديل االتفاقيتين المالية والعسكرية)) فتجددت المفاوضات والمراسالت
ولكن دون جدوى ،إم َّما اضطر الحكومة البريطانية على نقل هذه المفاوضات إلى لندن

عسى أَن يتوصل الطرفان إلى شيء ما باالتفاق ،تزامنت في تلك ال ُم َّدة زيارة الملك فيصل
إلى أوربا ولقااه برايس وزرااه المفاوض جعفر العسكري في العاصمة البريطانية للتفاوض
مع حكومتها على عقد معاهدة جديده الَّتي وقعت في  14كانون األ ََّول  1927لم تختلف
عن المعاهدتين السابقتين إ َّال ببعض الوعود ،ولكن و ازرة عبدالمحسن السعدون التي
أعقبت و ازرة العسكري الثانية رأت ان تهمل هذه المعاهدة وال يمكن عرضها على البرلمان

العراقي للتصديق ،وتدخل الحكومة العراقية مع الحكومة البريطانية في مفاوضات صريحة
على أساس إدخال العراق عضوا في عصبة األُمم في زمن محدد وإلنهاء االنتداب

()1االدهمي ،المصدر السابق ،ص .129
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البريطاني على العراق بصورة رسمية(.)1

وهكذا َّ
فإن معاهدة  1927لم تر النور نتيجة المعارضة الشديدة من زعماء حزب

تقدم الذي يترأسه عبدالمحسن السعدونت ألَ َّن إقرار هذه المعاهدة ال يتالءم مع سياسته

الرامية إلى استقالل العراق عن طريق التعاون الوثيق والتحالف مع بريطانيا( ،)2فضال
عن ذلك كان من أَبرز أَسباب عدم إبرام معاهدة  1927هو أَ َّن المندوب السامي طلب

من الملك فيصل أَن تتنازل الحكومة العراقية عن الدور األَربعة الموجودة بالقرب من
جامع عطا في جانب الكرر للجماعة البهااية (.)3

كان عام  1928من أسوأ مراحل التي مرت على البلد ،من حيث أَ َّن االستقالل

كان يخضع لالنتداب ،وكانت المس ولية الو ازرية تخضع للرقابة االستشارية البريطانية

وتصاعد األَماني بش ن القوة العسكرية العراقية ،وكانت الاحة التجنيد ا إلجباري قد

حضرت فضال عن أَ َّن العديد من م سسات أُخرى للدولة التزال خارج نطاق إدارة
العراقيين أَنفسهم وما رافق ذلك من امتيازات ممنوحة لألَجانب المقيمين في العراق لذلك
نفد صبر الحكومة من السيطرة األجنبية في الوقت الذي لم يعد فيه الساسة يثقون تماما

بالتلطف والنصيحة التي كانت تزجى إليهم ،فضال عن

سوء الفهم المتواصل بين

الحكومتين ما أَ َّدى إلى نشوء أَزمة حادة بين و ازرة عبدالمحسن السعدون وبين الحكومة
البريطانية بسبب الطلب الذي تقدم به العراق إلى بريطانيا إلدخال تعديالت على

االتفاقيتين المالية والعسكرية ذلك الطلب الذي لم تتجاوب الحكومة البريطانية بش نه ولذلك

تصلب السعدون في موقفه ،ولم يقبل بالرساال التي وجهت اليه من المستر ايمري وزير
المستعمرات البريطاني ومن السير هنري دوبس المندوب السامي البريطاني في ب داد(.)4

ولما شرع السعدون في المفاوضات الالزمة ثبت له بصورة قاطعة أَ َّن بريطانيا ال

( )1الحسني ،المصدر السابق، ،ج ،2ص .34-33

( )2اكاديميددة العلددوم فددي االتحدداد السددوفيتي ،تدداريخ األقطددار العربيددة المعاصددر  ،1970-1917ط ،1دار
الفارابي ،بيروت -لبنان  ،1975 ،ص.223

( )3فيان حسين احمد ،حرية الصحافة في العراق- 1933-1921دراسة تاريخية ، -دار المعتدز للنشدر،
عمان األردن ،20161،ص.85

( )4عبدالرزاق الحسني ،تاريخ الو ازرات العراقية ،ج 1ط ،1ب داد ،1974 ،ص 214وما بعدها.
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يمكن أَن تتخلى عن سياستها االستعمارية وبلغ الي س به حدا أَ َّدى إلى انتحاره مساء
الثالث عشر من شهر تشرين الثاني  1929تاركا وصيته الخالدة (األُ َّمة تريد الخدمة

وإ
النكليز ال يوافقون) (.)1

أَحدث انتحار عبدالمحسن السعدون ردة فعل كبرى في البالدت إذ توجهت

األنظار إلى النكليز الذين اعتنوا ب ََّنهم هم الذين كانوا السبب في انتحاره ،بل أَ َّن بعض
الساسة كانوا يروجون إلشاعة مفادها أَ َّن السعدون قتل بيد المخابرات البريطانية ووصيته
الشهيرة لولده علي كانت مزورة واست ل الملك فيصل حادث انتحاره في تصريحاته ب ََّنه

َّ
البد من تحسين بريطانيا سياستها تجاه العراق ،ويذكر لطفي جعفر فرج في رسالته عن
عبدالمحسن السعدون أَ َّن السعدون قبل انتحاره بيوم واحد قد َّ
تبين له أَ َّن الحكومة

البريطانية لم تكن جادة في أَحداث ت يير في سياستها نحو العراق ،وإاَّنما كانت تعتقد ب َ َّن
مجرد الفصاا عن نيتها بصدد دخول العراق في عصبة األُمم كان إلقناع العراقيين

بشروط معاهدة جديدة وأَ َّن لقاء جمع بين السعدون والمندوب السامي وفهم منه أَ َّن ليس
هناك تبدل في السياسة البريطانية تجاه العراق وأَ َّن بريطانيا لن تستجيب لمطالب قاامة

على أساس االستقالل(.)2

اتفقت رغبة الملك فيصل مع رغبة المندوب السامي في أَن يقوم نوري السعيد

بتشكيل الو ازرة وجاءت تلك الرغبة في أَ َّن الملك أَراد أَن يصير ملكا ورايس للوزراء في

الوقت نفسه نظ ار لطبيعة العالقة بين الملك ونوري السعيد( ،)4ومن الم كد أَ َّن الملك وجد

( )1المصدر نفسه ،ص.34

( )2ستيفن همسلي لونكريك ،العراق الحدديث مدن سدنة  1900الدى سدنة  1950تداريخ سياسدي ،اجتمداعي،
واقتصادي ،ترجمة ،سليم طه التكريتي ،ج،1ط ، 3بيروت ،لبنان ،2019 ،ص.336

( )3نددوري السددعيد (1958-1888م) سياسددي ع ارقددي ش د ل منصددب رااسددة الددوزراء فددي المملكددة العراقيددة
(14م درة) مددن و ازرتدده األولددى فددي  23وذار  1930إل دى و ازرتدده األخي درة فددي  1ويددار  ،1958كددان ولددم يددزل
شخص ددية سياس ددية كث ددر الج دددل حول دده .كم ددال مظه ددر احم ددد ،ن ددوري الس ددعيد ،مكتب ددة اليقظ ددة العربي ددة ،ب ددداد

 ،1994ص24

( )4عب دددالرحمن البد دزاز ،العد دراق م ددن االح ددتالل حت ددى االس ددتقالل ،ط ،3مطبع ددة الع دداني ،ب ددداد،1976 ،
ص.192
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أَ َّن السعيد هو أَفضل من يحقق الخطوة المميَّزة التي كان على العراق أَن يخطوها وهي
الدخول في مفاوضات مع بريطانيا لعقد معاهدة جديدة تمكن العراق من الدخول في

عصبة األُمم وقد باشرت الو ازرة بالعمل على الدخول في المفاوضات بعد أَحد عشر يوما
من تشكيلها ،وكان من الطبيعي أَن ُيسهم الملك في المفاوضات التي بدأت في  3نيسان
 ،1930وفي االجتماع الذي عقد في  15نيسان نوقش اقتراا الملك القاضي بضرورة

احتواء المعاهدة على عبارة ((االستقالل التام)) (.)1

وكان الجانب البريطاني يرفض إدخال هذه العبارةت ألََّنها تعني أَ َّن العراق لم يعد

بحاجة إلى أََّية مساعدة أو استشارة أَجنبية بما فيها البريطانية كما اعترض على مدة

المعاهدة التي حددها الجانب البريطاني بد  25عاما ،أَ َّما فيما يتعلق باستعمال األَجانب

فقد اقترا الملك استعمال الموظفين من ذوي الخبرات التي يفتقر إليها العراق كما اقترا أَن

يكون التعيين من صالحية الحكومة العر َّ
اقية ،وقد رفض المندوب السامي هذا المقترا وتم
التوصل بعد ذلك إلى حل وسط وكان فيصل يرى أهمية عدم ذكر مس لة استعمال

الموظفين األَجانب في المعاهدة(.)2

وكانت قضية مس ولية الدفاع عن العراق من أولى المساال التي وضعها الشعب

نصب عيني الملك فيصل واتخذها هدفا من أَهدافه منذ ت سيس الحكومة العراقية بل ومن
أَبرز التحديات التي واجهت حكومته ومن المشاكل المعقدة التي اختلفت فيها الحكومتان

العراقية والبريطانية ووقف الشعب العراقي موقفا متماسكا معلنا تمسكه بوجهة نظر

الحكومة معلنا رغبته الشديدة في أَن ي خذ العراق على عاتقه مس ولية األَمن الداخلي
والدفاع الخارجي بال قيد أو شرطت إذ ال معنى لالستقالل والحرية مادامت مس وليتهما

منوطتان لحكومة أَ َّ
جنبي ة وتابعتان لسلطات خارجة عن نفوذ هذه الحكومة ،وال يمكن َع َّد
الحكومة واثقة بكيانها ما دامت مقدراتها الداخلية والخارجية في قبضة حكومة أُخرى(.)3

وبعد إصرار الحكومة العراقية على أَن تكون الق اررات السيادية من صالحياتها

( )1البرقاوي ،المصدر السابق ،ص.153

( )2العمر ،المصدر السابق ،ص ص .267-266

( )3جريدة العراق ،ع ،2858ب داد ،الثالثاء  3أيلول .1929
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حصرا ،اقترا الجانب البريطاني اثناء المباحثات لعقد معاهدة عام  1930مع الحكومة

العراقية ببقاء أَسراب من قواتها في العراق لكن الملك فيصل اعترض على ذلك وأَ َّكد أَ َّن

العراق بحاجة إلى تسع طاارات فقط تكون مهمتها حماية األَمن العام وليس الدفاع عن
البالد ضد العدوان الخارجي ،وأراد الملك فيصل عدم بقاء القوة الجوية البريطانية لكن

البريطانيين تمسكوا برأيهم حفاظا على مصالحهم االستراتيجية في المنطقة ،فقد تساءل
همفريز

()1

فيما إذا كان بإمكان العراق أَن يدافع عن نفسه إذا ما هاجمته تركيا بمساعدة

االتحاد السوفيتي فكان رد فيصل بارعا وذكيات إذ بادر بالقول(( :هل القوة الجوية
البريطانية تستطيع أَن تمنع الروس من ذلك فتهرب همفريز من ذلك حتى اعتبر ذلك من
اختصاص الخبراء البريطانيين))(.)2

ولم يفضل الملك فيصل االستعانة بالقوات البريطانية حتى إذا مر العراق ب َزمة

داخلية شديدةت ألَ َّن العراق إذا عجز عن الحفاظ على أَمنه الداخلي فليس من المنطق ان
يفاوض على معاهدة استقالله بينما كان يرى نوري السعيد عكس ذلك .وكان الملك فيصل
يتعجب من توقع بريطانيا ب ن تطلب منها الحكومة العراقية المساعدة العسكرية

الستخدامها ضد العراقيين ،وبعد أَن وصلت المباحثات بين همفريز والملك فيصل إلى

َّ
احتد فيصل اثناء مناقشة تلك المسالة فطالب إنهاء النقاش في
طريق مسدود بعد أَن

الموضوعت ألََّنه يرفضه من األساس ،ومن جانب وخر رفض الملك فكرة بريطانيا
باحتفاظها بقواعد جوية داامة في العراق ،وأَ َّكد أَ َّن هذه القواعد يجب أَن تبقى  25سنة
فقط ثم تصير تحت مس ولية الحكومة العراقية وحين اعترضت الحكومة البريطانية على

ذلكت ألَ َّن هذه القواعد هي التي تحمي الطريق الجوي بين البصرة وكراجي أوضح فيصل

أَ َّن حماية هذا الخط ستكون من مس ولية العراق فاضطر همفريز إلى الرضور لفكرة

( )1فرنسديس هندري همفريدز ) )1971-1879( (francees hanre hamfresهدو دبلوماسدي بريطدداني

درس فددي جامعددة أكسددفورد عمددل فددي الحقددل الدبلوماسددي فددي كابددل منددذ عددام  ،1929-1922عمددل مندددوبا

سداميا فدي العدراقSir francis humphrys- Distinquishedk,career in afqhanstan and .
iraq, the times london,1 september 1971,p14.
( )2محمد ،المصدر السابق ،ص ص .203-202
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وبذل الملك فيصل جهودا كبيرة وواضحة للوصول إلى معاهدة تشكل خطوة

مهمة وحقيقية نحو االستقالل التام وقد ذكر الملك ب َ َّن مفاوضات هذه المعاهدة تختلف
عن سابقاتها بحيث ت أرس بنفسه هذه المفاوضات بكاملها ،وكان المفاوض األ ََّول فيها

والعمود الفقري ضمن الوفد العراقي ،وأَظهر تفهما واضحا لقضايا بالده وللنوايا البريطانية
وبقدر ما كان شديدا في مطالبه إ َّال أََّن ه كان يخفف من هذا التشدد عندما كان يجد
مجابهة عنيفة من الجانب البريطاني األقوى الذي كان يحاول إيجاد مخارج لألَزمات بدون

تنازالت كبيرة وعلى أَساس ذلك وبعد انتهاء المفاوضات عقدت المعاهدة العراقية

البريطانية في الثالثين من حزيران من عام  1930ووقعها كل من نوري السعيد وفرنسيس

همفريز وتقرر أَن تعلن مواد المعاهدة في ب داد ولندن بعد أَن تعهَّدت الحكومة البريطانية

بدخول العراق إلى عصبة األُمم وإانهاء االنتداب وحصول العراق على استقالله بعد سنتين
من تاريخ التوقيع على المعاهدة وتتحقق ومال الحكومة العراقية المتمثلة بالملك فيصل

بدخول العراق في عصبة األُمم ،ولتصير الدولة ( )57دوليا في جنيف بعد الصراع

الطويل بين الحكومتين العراقية والبريطانية وعلى مدى عدة عقود( ،)2ويكون فيصل بذلك

حقق هدفا أَساسيا من أهدافه وهي إنهاء االنتداب ودخول العراق عصبة األُمم.

بذل الملك دور كبير في المفاوضات التي جرت بين الطرفين العراقي والبريطاني

لتوقيع معاهدة  1930وأََّنها جاءت نتيجة لجهود الملك وخبرته المتراكمة مع البريطانيين
إلدراكه تماما ما المطلوب منه أَمام الجانب البريطاني ،وليس ألَحد في البالد غيره أي
دخل فيها وهذا ما جاء على لسان الملك نفسه في حديث له في صحيفة الديلي هيرالد

البريطانية أََّنه لم يكن بمقدور أَي و ازرة عراقية أَن تتوصل إلى عقد معاهدة شبيهة بمعاهدة
 1930وفيما لو أخفقت حكومة نوري السعيد في عقدها وأشار الملك في المقابلة ذاتها أَن

المعاهدة كانت عامال قويا في تحسين األَوضاع السياسية للبالد ومستقبلها االقتصادي(.)3
( )1العمر ،المصدر السابق ،ص ص .278-277
( )2محمد ،المصدر السابق ،ص ص .305-304

( )3عبدددالرزاق احمددد النصدديري ،نددوري السددعيد ودوره فددي السياسددة العراقيددة حتددى عددام  ،1932ط ،1مكتبددة
اليقظة العربية ،ب داد ،1987 ،ص .203
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وأشار الملك فيصل ب َّن العراق لو كان رافضا المعاهدة لبقي تحت وط ة االنتداب

وليس من المنطق تفضيل االنتداب على المعاهدة ،وأَ َّكد ثقته ببريطانيا ونواياها في

مساعدة العراق ((ولكن شعبي ال ي من بحسن نيتها ويقولون لي ارنا مكانا واحدا كانت فيه

إنكلت ار وتركته))( ،)1وهناك مثل عراقي يصف الصديق الذي يطيل المكوث فيه أََّنه
كاالستعمار النكليزي ومن الم َّكد أَ َّن فيصل أَراد أَن يهاجم السياسية البريطانية من خالل
رأي الشعب الذي هو رأيه أَيضا بدليل أََّنه سرعان ما تحدث عن مماطلة بريطانيا بتوقيع

المعاهدة تلك المماطلة التي كلفت العراق حياة أَحد ر ساء و ازراته وهو عبدالمحسن

السعدون.

بعد أَ ن اتفق الملك فيصل مع البريطانيين حول صي ة المعاهدة وقعت على
عاتقه تصديق مجلس النواب عليها ،الَّذي رأى من الصعوبة حصول ذلك إم َّما اضطره إلى
التدخل في انتخابات المجلس الختيار العناصر الموالية له ،إم َّما أَ َّدى إلى اعتراض
األحزاب السياسية فرفع جعفر أبو التمن

زعيم الحزب الوطني عريضة احتجاج على

التدخل في االنتخابات لكن الملك رد على لسان رايس ديوانه رستم حيدر موضحا أَ َّن
االنتخابات جرت بشكل قانوني وأُصولي ،وما يقال عن التدخل ليس أَكثر من إشاعة(.)3

ومن أَجل ضمان الملك مصادقة مجلس النواب على المعاهدة عمل على أَحداث

ت ييرات في الحكومة فعمل على إقناع جميل المدفعي لالنتقال من و ازرة الداخلية إلى

المالية ،وصار نوري السعيد وزي ار للداخلية وجعفر العسكري رايسا لمجلس النواب و إم َّما
ي َّكد أَ َّن العسكري انتخب خصيصا لهذا ال رض هو استقالته من منصبه مباشرة بعد
التصديق على المعاهدة وحث الملك نوري السعيد على التعجيل بتقديم المعاهدة إلى

المجلس خوفا من تسرب إ
الشاعات وقد اتخذت الو ازرة إجراءات احت ارزية لتصديق

المعاهدة خوفا من حدوث اضطرابات وتم تبليغ النواب ليال بواسطة بطاقات دعوة قبل يوم

( )1جريدة االستقالل 22 ،أيار .1930نقال عن محمد ،المصدر السابق ،ص .206

( )2جعفددر ابددو الددتمن (1945-1881م) هددو محمددد جعفددر بددن محمددد حسددن بددن الحدداج داود أبددو الددتمن،
سياسددي ع ارقددي مددن عاالددة ب داديددة مددن قبيلددة ربيعددة كددان قااددد جمعيددة حددرس االسددتقالل المناواددة لالحددتالل

البريطاني في العراق عام  .1919النصيري ،المصدر السابق ،ص ص .102-101

()3المصدر ،نفسه ،ص .204
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من مناقشتها(.)1

وقد صادق المجلس عليها األَ َّ
غلبيةت إذ صوت إلى جانبها ( )69عضوا من

مجموع ( )82عضوا ممن حضروا االجتماع مع اعتراض ( )13عضوا ،في الوقت نفسه
واجهت معاهدة  1930معارضة شديدة من المعارضة سواء في المجلس النيابي أَم خارجه

حتى أَ َّن حزبي إ
الخاء الوطني والحزب الوطني قر ار توحيد جهودهما على إثر تصديق

المعاهدة التي َّ
عدها فاسدة وجاارة(.)2

ونظر لهذه المعارضة قرر الملك زيارة كربالء والنجف والحلة ،لكسب الرأي العام
ا

إلى جانب المعاهدة وعلى الرغم من إجراءات السلطة فقد عمت المظاهرات في هذه المدن
ضدها فاضطرت الحكومة إلى إلقاء القبض على القاامين بها كما رفضت الكثير من
عرااض االحتجاج التي رفعت إلى الملك ضد الو ازرة إلخاللها ب َحكام الدستور وغلقها
الصحف وقد تمكن نوري السعيد بتوجيه من الملك من شق صفوف المعارضة عن طريق

استقطاب عناصر م يدة للمعاهدة في الحكومة الجديدة( ،)3وعلى الرغم من كل ذلك فقد
مررت المعاهدة وصادق الطرفان عليها وتم تصديقها وتبادل الوثااق في ب داد في
26كانون الثاني 1931بين صاحب الجاللة ملك بريطانيا العظمى ،وصاحب الجاللة
الملك فيصل ملك العراق(.)4

الخاتمـــــــــــة:

َو ل كانت
مر بها الع راق اثناء حكم الملك فيصل ا أل َّ
إ َّن الظروف التي َ
صعبة جد ا ،لم جتمع يريد التخلص من القيود المفروضة عليه اثناء الحكم
العثماني والظروف العالمية المتمثلة بخارطة الدول االستع م اريَّ ة الجديدة بعد

َو ل القيام بالتوفيق بين
الحرب العالمية األُولى  ،فكان على الملك فيصل ا أل َّ
( )1النصيري ،المصدر السابق ،ص.225

( )2عب ددداالمير ه ددادي العك ددام ،الحرك ددة الوطني ددة ف ددي العد دراق ،1933-1921 ،مطبع ددة االداب ،النج ددف،

.1975

( )3النصيري ،المصدر السابق ،ص .230

( )4للتفاص دديل ع ددن معاه دددة  1930ينظ ددر ،الل ددورد لوي ددد دولبد دران ،العد دراق م ددن االنت ددداب ال ددى االس ددتقالل

 ،1932-1914ط ،1الدار العربية للموسوعات ،بيروت ،2002 ،ص ص .345-325
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اآل راء المختلفة وكسب االخرين إ لى جانبه ال س يَّ ما أَن ت سيس الدولة الع راقية
الحديثة قامت بفضل دم اء الشهداء التي سالت في ثورة العشرين فلم يكن

بمقدور الملك تحجيم دور ال وطنيين المنادين باالستقالل والتحرر وفي الوقت
نفسه ليس باستطاعته الوقوف بوجه دولة مثل بريطاني ا التي كانت إ حدى

أهداف ها االستعمارية الم م يَّزة السيط رة على الع راق والبقاء فيه ت لذا لم يكن من
السهولة تخلي بريطانيا عنه بهذه السرعة الممكنة ،فما كان على الملك إ َّال

أ َّ
َن يستخدم سياسة الموازنة بين مصلحته في إ بقا ا ه على عرش الع راق
ومصلحة الع راق ومصلحة البريطانيين  ،فكان يثور تارة ويلين تارة أُ خرى

إ لى درجة يبدو ضعيف ا جد ا  ،ولهذا اتبع سياسة بع يدة المدى عن طريق ع قد
معاهدات مع الجانب البريطاني أَ مال منه ب َ ن يحصل الع راق في كل معاهدة

على بنود يضمن له مستقبال في الحصول على االستقالل ب دءا من معاهدة
 1922وانتهاء بحصول الع راق على االستقالل وفق معاهدة عام 1930
األَو ل من عام  1932وقبوله عضوا في
وتحقق ذلك في الثالث من تشرين
َّ

عصبة األُمم ل يصير الع راق الدولة (  ) 57في هذه المنظمة الدولية التي مقرها
في جنيف بسويس را .

The Challenges Facing King Faisal 1921-1933
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King Faisal I is considered one of the most prominent political
figures known to contemporary Arab history and one of the
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1933-1921 التحديَّات اليت واجهت امللك فيصل

prominent leaders of his time due to his high political capabilities,
wisdom and experience that qualified him to manage and build the
modern Iraqi state. Hussein, with the independence of the Arab
countries, if the Arabs participated on the side of the allies in the
First World War, I decided to assign the throne of Iraq to Faisal on
the thirteenth of August 1921, And he pursued a policy whose goal
was for the country to gain independence despite the problems and
difficulties it was facing, both at the internal and external levels, at a
time when the borders of Iraq had not yet been stabilized. Rather,
Turkey was still claiming the Wilayat of Mosul, and Iran was taking
a hostile stance and insisting on not recognizing the state. The new,
and there were problems in Najd, Hejaz and Ibn Saud, rivals to his
father over the authority of the Arabian Peninsula, in addition to all
that the British control of Iraq, which made him cautious in dealing
with them, and for this he fought a bitter struggle against them in
1922 to the point of inciting him to revolution and threatening him
to isolate him and expel him from Iraq If you don't sign that treaty
with the British, Thus, after a series of treaties and defying many of
its provisions, he was able to obtain the independence of Iraq in
1932, and to become a member of the League of Nations through
his continuous efforts, which lasted for many years before he died
on the eighth of September 1933.
Key words: King , Iraq , Treaty , Challenges , League of Nations.
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