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ُ
  رسالة بعد التسجيل ست

 
ل  همفادها أن سج 

، وسيجد كلمة املرور الخاصة به ليستعملها في الدخول ِإلى املجلة بكتابة البريد هافي

 وصلت ِإليه على الرابط اآلتي: اإللكتروني الذي استعمله مع كلمة املرور التي
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ستمنح املنصة )املوقع( صفة الباحث ملن قام بالتسجيل؛ ليستطيع بهذه الصفة ِإدخال  -3

الع عليها عند بحثه بمجموعة من الخ ِ
 
ق به وببحثه ويمكنه االط

 
طوات تبدأ بملء بيانات تتعل

 تحميل بحثه . 

 يجب صياغة البحث على وفق تعليمات الطباعة للنشر في املجلة، وعلى النحو اآلتي :   -4

  املتن: بحرف 16تكون الطباعة القياسية على وفق املنظومة اآلتية: )العنوان: بحرف /

( سطًرا، وحين 27(، ويكون عدد السطور  في الصفحة الواحدة: )11/ الهوامش: بحرف 14

خيرة عند النشر داخل املجلة على )
َ
( صفحة للبحوث 25تزيد عدد الصفحات في الطبعة األ

( 30الخالية من املصورات والخرائط والجداول وأعمال الترجمة، وتحقيق النصوص، و )

شياء املشار ِإليها
َ
يدفع الباحث أجور الصفحات الزائدة فوق  صفحة للبحوث املتضمنة لأل

ا . 
ً
كر آنف

ُ
 حد  ما ذ

  رقاًما لكل صفحة، وُيعر ف باملصدر واملرجع في مسرد الهوامش لدى وورد
َ
ب الهوامش أ

 
رت

ُ
ت

، في ذكره أول مرة، ويلغى ثبت )املصادر واملراجع( اكتفاًء بالتعريف في موضع الذكر األول 

 . كر )مصدر سابق(حالة تكرار اقتباس املصدر يذ

  حانه للنشر بعد تدقيق رصانته العلمية، وتأكيد سالمته من ِ
 

ُيحال البحث ِإلى خبيرين يرش

خير، وترجيح  –إن اختلف الخبيران  –النقل غير املشروع، وُيحال 
َ
م( للفحص األ ِ

 
إلى )ُمحك

 عن ِإحالة البحث ِإلى خبير االستالل العلمي لي
ً

و الرفض، فضال
َ
حدد نسبة جهة القبول أ

ة وُيقبل البحث إذا لم تتجاوز نسبة استالله   % . 20االستالل من املصادر اإِللكتروني 

ف( بتوفير املعلومات اآلتية عن البحث، وهي : -5 ِ
 
ن يلتزم الباحث )املؤل

َ
 يجب أ

 . ي: يرسل بدون اسم
َ
ن ال يضم  البحث املرسل للتقييم ِإلى املجلة اسم الباحث، أ

َ
 يجب أ

 نوان واضح وكامل للباحث )القسم/ الكلية او املعهد/ الجامعة( والبحث يجب تثبيت ع

باللغتين: العربية واإِلنكليزية على متن البحث مهما كانت لغة البحث املكتوب بها مع ِإعطاء 

برز ما في العنوان من 
َ
عنوان مختصر للبحث باللغتين أيًضا: العربية واإِلنكليزية يضم  أ

 مرتكزات علمية . 

  على الباحث صياغة مستخلصين علميين للبحث باللغتين: العربية واإِلنكليزية، ال يجب

ن عن )
 

العربية  :ات مفتاحية باللغتين، وتثبيت كلم(350وال يزيدان عن ) كلمة (150يقال

 يغلب عليهن  التمايز في البحث. (5)وال تزيد عن  ،( كلمات3)نكليزية التقل عن واإل 



ن ير  -6
َ
ساس في يجب على الباحث أ

َ
اعي الشروط العلمية اآلتية في كتابة بحثه، فهي األ

ة فكما هو مبي ن  ا الشروط  العلمي  م 
َ
التقييم، وبخالف ذلك سُيرد  بحثه ؛ إلكمال الفوات، أ

 على النحو اآلتي : 

  ن يكون هناك تحديد واضح ملشكلة البحث في فقرة خاصة عنوانها: )مشكلة
َ
يجب أ

ة و )ِإشكالي 
َ
 البحث( . البحث( أ

  ر عن مشكلة البحث ويعمل ِ
ات تعب  و فرضي 

َ
ة أ سئلة بحثي 

َ
ن يراعي الباحث صياغة أ

َ
يجب أ

ا في متن البحث . و دحضها علميًّ
َ
ها أ ِ

 
 على تحقيقها وحل

  د ِ
ن يحد 

َ
هدافه التي يسعى ِإلى تحقيقها، وأ

َ
همية بحثه وأ

َ
يعمل الباحث على تحديد أ

 الغرض من تطبيقها.

  ن يكون
َ
هناك تحديد واضح لحدود البحث ومجتمعه الذي يعمل على دراسته يجب أ

 الباحث في بحثه .

  ن يراعي الباحث اختيار املنهج الصحيح الذي يتناسب مع موضوع بحثه، كما
َ
يجب أ

بع فيه .
 
دوات جمع البيانات التي تتناسب مع بحثه ومع املنهج املت

َ
ن يراعي أ

َ
 يجب أ

  سلو
ُ
فكاره يجب مراعاة تصميم البحث وأ

َ
ب ِإخراجه النهائي والتسلسل املنطقي أل

 وفقراته.

  ن يراعي اختيار مصادر املعلومات التي يعتمد عليها البحث، واختيار
َ
يجب على الباحث أ

ما يتناسب مع بحثه مراعًيا الحداثة فيها، والدقة في تسجيل االقتباسات والبيانات 

 الببليوغرافية الخاصة بهذه املصادر .

 د من موضوعاتها يجب على ال
ُّ
ن يراعي تدوين النتائج التي توصل إليها ، والتأك

َ
باحث أ

و الفرضيات التي وضعها الباحث له في متن بحثه .  
َ
سئلة البحثية أ

َ
 ونسبة ترابطها مع األ

َم على البحث سيكون على وفق استمارة تحكيم  -7
ْ
ن  الُحك

َ
ن يدرك أ

َ
يجب على الباحث أ

ا تضم  التفاصيل الواردة آن
ً
وزان

َ
م البحث وُيعطى أ

 
ساسها ُيحك

َ
م وعلى أ ِ

 
حك

ُ
رسل ِإلى امل

ُ
ا، ثم ت

ً
ف

و يرفض، فيجب على الباحث مراعاة 
َ
وزان ُيقبل البحث أ

َ
لفقراته وعلى وفق ما تقرره تلك األ

 ذلك في ِإعداد بحثه والعناية به .

 تنويه: 

فكار واآلراء الواردة في متون ال            
َ
ر جميع األ ِ

بحوث املنشورة في مجلتنا عن آراء تعب 

ر بالضرورة عن آراء هيأة التحرير فاقتض ى  ِ
ة وال تعب  صحابها بشكل مباشر وتوجهاتهم الفكري 

َ
أ

                                                            التنويه

 رئيس هيئة التحرير                                                                            
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ب في صناعة اإِلعراب(ت
 

ال
ُّ
ة للمرفوعات في كتاب )تمرين الط وجه اإِلعرابي 

َ
للشيخ  نوع األ

)ت زهري 
َ
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نموذًجا
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ار ليندا باكوز أ
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  1933-1921ات اليت واجهت امللك فيصل التحديَّ 

 عبَّاس ِإمساعيل الروَّاس و   رّيخضر املعمامحد َأحممود 

6/8/2022 تأريخ القبول:       3/3/2022 تأريخ التقديم:     
 المستخلص: 

ل من الملك فيصل  ُيَعد           برز الشخصيات السياسية التي عرفها تاريخ العرب أَ اأَلوَّ
انيات سياسية عالية البارزين لما كان يتمتع به من إمك من زعماء عصره االمعاصر وواحد  
دارة وبناء الدولة العراقية الحديثة، وهذه قناعة البريطانيين على لته لإ هَّ أَ وحكمة وخبرة 

حسين  ها نكثت بوعودها التي قطعتها لوالده الشريفوصفحفاظ على سمعتها السياسية بال
 اأُلولىالحرب العالمية جانب الحلفاء في إإلى  العربهم سأَ ذا ما إإ باستقالل البلدان العربية 

، وانتهج 1921فيصل في الثالث والعشرين من َاب عام إإلى  سناد عرش العراقإإ فقد قررت 
سياسة غايتها حصول البالد على االستقالل على الرغم  من المشاكل والمصاعب التي 

دود العراق قد وقت لم تكن ح كانت تواجهه سواء  على المستوى الداخلي أم الخارجي في
يران تقف موقفا إإ زال تطالب بوالية الموصل، وكانت تركيا كانت، وما ت نَّ أَ استقرت بعد، بل 

معاديا ومصرة على عدم االعتراف بالدولة الجديدة، وهناك مشاكل في نجد والحجاز وابن 
السيطرة البريطانية  سعود المنافسين لوالده حول سلطة الجزيرة العربية، عالوة فوق كل ذلك

ا عام ا مرير  في التعامل معهم، ولهذا خاض ضدهم كفاح  ا جعلته حذر   الَّذيعلى العراق 
لم توقع  تلك  ذإإ دهم إياه بعزله وطرده من العراق حد تحريضه على الثورة وتهديإإلى  1922

بنودها المعاهدة مع البريطانيين، وهكذا وبعد سلسلة من المعاهدات وتحديه للعديد من 
 اأُلممعضوا  في عصبة  يصير، ول1932تمكن من الحصول على استقالل العراق عام 

جل في الساعة الحادية ن يوافيه األَ أَ استمرت سنوات عديدة قبل  الَّتيبجهوده المستمرة 
 .1933عشرة وخمس واربعين دقيقة ليلة السابع من أيلول عام 

 .اأُلمممعاهدة ، تحديات ، عصبة الملك ، العراق ، الكلمات المفتاحية:     

                                                 

 المديرية العامة لتربية نينوى/وزارة التربية/جمهورية العراق/ُأستاذ مساعد. 
 /المديرية العامة لتربية نينوى/وزارة التربية/جمهورية العراقمدرس. 
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 تمهيـــــــد                                          
وزارهددا وفقدددت الدولددة العثمانيددة السدديطرة أَ  اأُلولددىبعددد َأن وضددعت الحددرب العالميددة 

فضدل حكومدة أَ إإلدى  من القرن العشدرين، كاندت تطلعدات العدراقيين 1918على العراق عام  
لعهدود التدي قطعتهدا بريطانيدا مدن ا كانوا عليه تحت ظل الدولة العثمانية حسب الوعود وامَّ مإ 

بدداالحتالل البريطدداني او هددم تفدداج  إإالَّ َأنَّ خددالل اتصدداالتهم مددع شدديور العشدداار ووجهدداء البلددد، 
هددم ينتظددرون ذلددك نَّ البريطددانيين طددامعون بالبلددد وأَ  للعددراق ولددم يكددن العراقيددون علددى علددم بدد نَّ 

حددددد ذا مددددا جدددداء علددددى لسددددان أَ العددددراقت لتتحقددددق ومددددالهم، وهددددإإلددددى  اليددددوم الددددذي يدددددخلون بهددددا
الددددذي شدددد ل مناصدددب عديدددددة بقولدددده ))كددددان (1)السياسددديين البريطددددانيين وهددددو اللدددورد كددددرزون
 .  وسطمن النشاط البريطاني في الشرق األَ احتالل العراق النهاية وال اية لثالثة قرون 

-1914 ةُمددَّ دارة البريطانية سياستها اتجاه العراق اثناء االحدتالل مدن الرسمت الإ 
علددددى شددددكل اخضدددداع الددددبالد لالسددددتعمار مباشددددرة، وذلددددك مددددن خددددالل تعيددددين حدددداكم  1918

يعددزز المسددتعمرون مددواقعهم فددي الددبالد ويجتددذبوا كبددار عسددكري علددى كددل مدينددة تحتلهددا، ول
جانبهم َأصدروا مرسدوم إإصدالا اأَلراضدي الدذي صدار سدتارا  النتدزاع ملكيدة إإلى  القطاعيين

عدة السدددلطات البريطانيدددة كاندددت الخطدددة التدددي رسدددمها السياسددديون راضدددي الفالحدددين وبمسددداأَ 
نظمددددة الهنديددددة والعملددددة وسدددداار الحددددتالل تقضددددي بحكددددم العددددراق وفددددق األَ البريطددددانيون قبددددل ا

نكليددز فتركددزت السددلطة الحقيقددة فددي ايدددي هنددود الددذين يراسددهم بعددض الضددباط الإ المددوظفين ال
ن أَ  نالشدددعب العراقدددي ال يمكددد نَّ طدددانيون أَ البريطدددانيين. ولمدددا شدددعر البريالحكدددام السياسددديين 

ضدد البريطدانيين  1920حزيدران  30قيام ثورة العشرين فدي اصة، و يخضع الحتالل داام خ
ن يحكمددوا ه مددن غيددر المسددتطاع أَ نَّددشددعرهم أَ وا خسدداار بشددرية وماليدده كبيددرة مددا أَ الددذين تكبددد

ة ميريَّددبمددنحهم اأَلراضددي األَ الة بعددض زعمدداء القبااددل اسددتمإإلددى  العددراق بتلددك الطريقددة فعمدددوا
                                                 

، هدو احدد مشداهير رجدال الحكدم فدي (George Nathaiel Curzonجورج ناثانيال كرزون  ) اللورد  (1)
لحكومددة عامددا   اكمدداسددنة وشدد ل منصددب نااددب الملددك البريطدداني وح 27علددى مدددار  المبراطوريدة البريطانيددة

-1919للفتدددددرة وشددددد ل منصدددددب وزيدددددر خارجيدددددة بريطانيدددددة  1905-1898فدددددي الفتدددددرة  ةالبريطانيددددد الهندددددد
ات، عم حيدددددددر ، الدددددددار العربيددددددة للموسددددددو سددددددتر .للتفاصدددددديل ينظددددددر نجدددددددة فتحددددددي صددددددفوة، مددددددذكرات 1924
 .33-23، ص1988بيروت،

 . 18-17 ص ص ،2004اجي الجدة، التطورات الدستورية في العراق، بيت الحكمة، ب داد، ( رعد ن2)
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 . الشاسعة واالمتيازات الكثيرة 
مين مصدددالحها فدددي الدددبالد عدددن طريدددق واجهدددة ت بريطانيدددا بعدددد ذلدددك علدددى تددد وعملددد

وطنيدة شددكلية يختفدي وراءهددا حكمهددا الفعلدي، وذلددك عدن طريددق البحددث عدن حلددول سياسددية، 
عسكري العام في العدراق وناابده الحاكم ال (2)فبرز السياسيين البريطانيين وهما بيرسي كوكس

جتمعددان برجددال العددراق للتددداول فددي مندداوراتهم السياسددية ليجدداد حددل سددلمي ف خددذا ي (3)ولسددن
مدددددور الحالدددددة المتدددددوترة التدددددي تلدددددت ثدددددورة العشدددددرين ومدددددا يجدددددب عملددددده لعدددددادة االمدددددن فدددددي أُ 

ت بتشدكيل فدي الحكدم تمثلد خطدوات البريطدانيين لشدراك العدراقيينولدىوكانت أَ  واالستقرار
داريدة برااسدة شخصديات عراقيدة مرموقددة تحدل محدل السدلطات العسدكرية المحتلددة تنظيمدات إإ 

ن تتراجددع العشدداار وتهدددأ الثددورة، العددام بحسددن نوايدداهم، وكددان لددذلك َأثددر فددي أَ  لقندداع الددرأي
هم فشدددلوا فدددي ذلدددك لعددددم تمكدددن هددد الء الشخصددديات مدددن ممارسدددة عملهدددم فدددي ظدددروف ولكدددنَّ 

    االحتالل
ثددر ذلددك أوعددز الحدداكم السياسددي البريطدداني السددير بيرسددي كددوكس الددذي وعلددى إإ    

                                                 

، 1945-1914( عمددددار يوسددددف عبددددداد عويددددد العكيدددددي، السياسددددية البريطانيددددة تجدددداه عشدددداار العددددراق 1)
 . 202-200ص ص منشورة، )جامعة الموصل(، رغي هاطروحة دكتورا

اول مندددددوب سددددامي بريطدددداني فددددي العددددراق عددددام  م،1864-1937 (sirpercycoxبيرسددددي كددددوكس ) (2)
، جداء الدى البصدرة كمستشدار سياسددي بجيدوش االحدتالل نقدل الدى طهددران كدوزير مفدوض فدي نيسددان 1920
 انتهددت ،1920الع ثددورة العشددرين فددي تمددوز عددام انددد، لمدددة عشددرين شددهرا  ثددم رجددع الددى ب ددداد بعددد 1918

، ص ص المصدددر السددابقالجدددة، صدديل اكثددر ينظددر، لتفا م.1923تدده وغددادر العددراق فددي ايددار عددام دماخ
19-20. 

العددراق مددع القددوات المحتلددة وقدداد  ىجدداء الدد م،1884-1940 :(Arnold Wlson) ولددد ولسددن نار  (3)
برسددي كددوكس الددى  سددافر ماالعددراق عنددد يالمعددارك فددي عربسددتان. تقلددد منصددب نااددب الحدداكم السياسددي فدد

الدوردي، لمحدات اجتماعيدة مدن تداريخ العدراق المعاصددر، علددي  الشدكيمة. يطهدران. كدان عصدبي المدزاج قدو 
ت مي محمدد الخليفدة، سدبر ابداد ورجدال الدولدة البهيدة، قصدة 54، ص1977، مطبعة المعارف ، ب داد 5ج

 .14-12، ص1998السيطرة البريطانية على الخليج العربي، الم سسة العربية للدراسات والنشر، بيروت 

 

 .177 صم،2007 ، ب داد للنشر1مذكرات عبدالعزيز القصاب، ط( خالد عبد العزيز القصاب، 4)

 .178 ص ،ه( المصدر نفس5)
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رشددداده  كدددان خبيدددرا  بددد مور العدددراق لتددد ليف حكومدددة م قتدددة تددد مر بددد مره وتعمدددل تحدددت هديددده وا 
لتشدددرين  25فدددي (1)فكاندددت الدددوزارة التدددي شدددكلها عبددددالرحمن النقيدددب تدددي الَّ  1920عدددام اأَلوَّ

وزيددرا  للدددفاع الددوطني وساسددون  للداخليددة وجعفددر العسددكريوزيددرا   ضددمت طالددب النقيددب
قددل تدد ثيرا  فددي مناصددب اخددرى مددع مراعدداتهم فددي وشخصدديات ُأخددرى أَ  وزيددرا  للماليددة حسددقيل

هدذه الحكومدة تسديير امدور إإلدى  هذه التشكيلة الوزارية التمثيدل الدديني والمددني والقبلدي وعهدد
   سياسة المندوب السامي البريطانيمع  ضالبالد الداخلية على ان ال تتعار 

رورة ت سدددديس حكومددددة بضدددددرك البريطددددانيين بعددددد تشددددكيل الحكومددددة الم قتددددة وهنددددا أَ 
(6)ميدر فيصدل بدن الحسدين، وكدان األَ ن تربطها بعجلة سياسدتهاوطنية بعيدة اأَلمد تستطيع أَ 

                                                 

( نقيدب اشدراف ب دداد وراديس المجلدس الت سيسدي الملكدي العراقددي 1927-1841(، يدبعبددالرحمن النق (1)
ولددد فددي ب ددداد مددن عاالددة هاشددمية صددوفية مددن االسددرة الكيالنيددة شخصددية مهمددة لهددا أثددر كبيددر فددي العهدددين 
العثمدداني والبريطدداني ورادديس أول حكومددة عراقيددة فددي العصددر الحددديث، لتفاصدديل اكثددر ينظددر، جمددال الدددين 

 .23-22، ص2011ب داد  ،67فالح الكيالني، مجلة فكر حر، 

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

 .3-2، أكتب التاريخ ص115

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

ويحمددل لقددب العسددكري نسددبة  إلددى قريددة عسددكر فددي كركددوك،  نجدددة فتحددي صددفوة )تحقيددق(، مددذكرات جعفددر 
 .9، ص1988العسكري، دار الالم، لندن 

م(: عراقدددي يهدددودي بدددرز أسدددمه فدددي العقددددين األخيدددرين مدددن الدولددددة 1932-1860) ساسدددون حسدددقيل( 4)
أثنددداء ووضدددع ركاازهدددا، إذ كدددان أول وزيدددر ماليدددة للعدددراق  العثمانيدددة واضدددطلع بددددور ت سددديس الدولدددة العراقيدددة

مكى شبيكة، العرب والسياسة البريطانية أثنداء ، 1921والحكومة الملكية عام  1920الحكومة الم قتة عام 
 .74-71م، ص ص 1977-الحرب العالمية االولى، دار نافع ، القاهرة

 .30ص، 1978لثة العدد السابع، أيار، ( عبدالرزاق الحسني ، مجلة، افاق عربية، السنة الثا5)

ويدار 2ولدد فدي مديندة مكدة فدي  عابديةالحسين، هو االبن الثالث للشريف حسين من زوجته  بن فيصل (6)
سويسدرا ب ادنبدرة في مستشدفى  1933ايلول عام 7 توفي في  1921أب 23م نال عرش العراق في 1883

الحسدين مدن  بدن لان، فيصدبدو محمدد تيسدير طل ينظدر، محمدد عدامر بدن حمداده صيافبظروف غامضة للت
 .24ص ، المطبعة الصورية، دمشق، 1المهد الى اللحد ، ج
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بددددين فددددي تلددددك المرحلددددة قددددد فقددددد عرشدددده فددددي سددددوريا بندددداء علددددى المسدددداومات التددددي حصددددلت 
رضداء  ، وا إ (1)البريطانيين والفرنسيين حول تقسيم المشرق العربي حسب اتفاقيدة سدايكس بيكدو

جددرى لددذا جانددب البريطدانيين ضددد العثمددانيينإإلددى  الدذي وقددف(2)لمقدام والددده الشددريف حسددين
% مدن 97مير فيصل بدن الحسدين علدى مجمدوع اء عام في العراق حصل بموجبها األَ استفت

، 1921ملكا  على العراق وتم تتويجده فدي الثالدث والعشدرين مدن وب عدام  ليكون، االصوات
تشدرين الثداني عدام 6ل يوم هاجم فيها البريطانيين العراق في وَّ أَ  في اثناء ما تقدم وبدءا  من

التحددديات التددي  سددنبين 1921وب  23فددي وحتددى تتددويج الملددك فيصددل ملكددا  عليدده 1914
، وخدددذين بنظدددر االعتبدددار الظدددروف التدددي 1933-1921ق حكمددده للعدددرا واجههدددا اثنددداء ُمددددَّة

لمرت بها العراق قبل التتويج، لذلك كدان الملدك فيصدل  علدى درايدة تامدة ومندذ اللحظدة  اأَلوَّ
 تبدداين فددي مسددتوياته وانتماءاتدده وتعددددب مجتمعدده يمتدداز نَّ اأُلولددى لوصددوله العددراق أَ التاريخيددة 

 نَّ وا إ فكداره وطواافدده أَ بدل وتتصددادم  ،هددواء النداس فيددهأَ غراضده و أَ اشدكاله والواندده الثقافيدة وتنددوع 
ال مثيددل لهددا، ومددن خددالل هددذه المجتمددع العراقددي بكددل أطيافدده االجتماعيددة يعدديش تناقصددات 

البريطدانيين كدانوا  نَّ ما أَ مهمته في إدارة البلد سدتواجه بتحدديات كبيدرة وال سديَّ  التناقضات فإنَّ 
بددالعيش الكددريم مقابددل تخليصددهم مددن الدولددة  ولددىاألُ يتوعدددون العددرب منددذ الحددرب العالميددة 

ة االنتدددداب الملدددك فيصدددل والبريطدددانيين طيلدددة ُمددددَّ لدددذلك ظدددل الندددزاع مسدددتمرا  بدددين  لعثمانيدددةتا
وكاندت بريطانيدا ، ا فدي الحصدول علدى االسدتقالل التدامالبريطاني فقد كان فيصل يصر داام  

ت التدي واجهدت الملدك فيصدل . ومن هدذا المنطلدق سدوف نبدين بعدض التحددياترفض ذلك
 حكمه.  ُمدَّةأثناء 

                                                 

، اذ وروسدديا بددين فرنسددا وبريطانيددا 1916ويددار  16بتدداريخ  ةهددذه االتفاقيدد وقعددتبيكددو، -اتفاقيددة سددايكس (1)
 .69-68 ص ص، المصدر السابقينظر، شبيكة،  فاصيلقسمت بموجبها اراضي المشرق العربي، للت

كدان امدي بدن ر نالشريف حسين، هو الحسين بن علي بن محمد بن عبد المعين بن عون من احفاد بدن  (2)
ثددالث  عمددرهوانتقددل معدده الددى مكددة و  فيهددان ابددوه منفيددا  اوكدد 1853بددن الحسددين الهاشددمي ولددد فددي اسددطنبول 

فددي االوضدداع  دراسددة 1925-1916، مملكددة الحجدداز يمينظددر، طالددب محمددد وهدد لتفاصدديل اكثددر ،سددنوات
 .30-29 ص ص (،1982-السياسية، مركز دراسات الخليج العربي )البصرة

الملدددك فيصدددل االول، دراسدددات وثااقيدددة فدددي حياتددده السياسدددية وظدددروف مماتددده  ر االدهمدددي،فددد(محمدددد مظ3)
 .128، ص1996 ال امضة، دار الش ون الثقافية العامة، ب داد
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    : 1922عام ةالبريطاني   –ة أواًل: المعاهدة العراقي    

قيام إإلى  رغمت ثورة العشرين التي قادها الثوار العراقيين ضد االحتالل البريطانيأَ 
 ايصل ملك  مير فحكم مدني وذلك بمناداة األَ إإلى  بريطانيا بت يير حكمها العسكري المباشر

سياسيون ذلك لم يكن بالمستوى الذي كان يتطلع له الثوار والقادة ال إإالَّ َأنَّ على العراق، 
حالل معاهدة صداقة مع ب البريطاني على العراق وا إ ل اء االنتداالوطنيون الذين طالبوا بإإ 

هوة عميقة  نَّ وجد أَ ولما بدأت المفاوضاتبريطانيا تعتمد على مبدأ المصالح المتبادلة
الذي كلف بدراسة  تبدى مجلس الوزراء الم قوأَ  تفصل بين وجهات نظر كال الجانبين،

ة وبعد دراسة َأحكام المعاهدة رأى فيه الكثير من التحفظات الدقيق الَّذيصي ة المعاهدة 
ة عليها قبل تصديقها من جانب الفريقين مَّ ه البد من موافقة مجلس األُ نَّ صرا بَ 
 .المتعاقدين

لثر ذلك اشتد الصراع بين الملك فيصل وعلى إإ  وبين المندوب السامي ووزير   اأَلوَّ
ن كشفت وثااق وزارتي الخارجية والمستعمرات بعد أَ  (3)المستعمرات ونستون تشرشل

هداف التي رسمها كل طرف لتحقيق مصالح ة بشكل واضح الخطط والبرامج  واألَ البريطاني
ولدت صراعا  لم  الَّتيع الذي حصل بين تلك التوجهات المتناقضة بالده والتناقض والتقاط
الملك فيصل كان قد  نَّ في حين أَ  ي العام في الداخل والخارجيكن مكشوفا  َأمام الرأ

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

                                                 

 .13 ص، 7، ع( الحسني، مصدر سابق1)

 .73-72 ص ص ،1954عارف، ب داد، مال ةعزيز، النظام السياسي في العراق، مطبع( محمد 2)

، يعدد مدن ابدرز 1945-1940بريطانيدا كدان راديس وزراء  (Winston Tshrshl)  تشرشدل نسدتو نو  (3)
عاصدددم الدسدددوقي، العدددراق فدددي الحدددرب العالميدددة الثانيدددة، مطبعدددة  ادة السياسددديين خدددالل القدددرن العشدددرين.قدددال

 .30-22، ص1999اهرة مدبولي، الق

  .65-64ص ، ، المصدر السابق(االدهمي4)

وسدددورية والعدددراق  ة( عدددالء جاسدددم محمدددد، الملدددك فيصدددل االول حياتددده ودوره السياسدددي فدددي الثدددورة العربيددد5)
 .62-61ص ص، 1990 ، ب داد،مكتب اليقظة العربية،  1883-1933
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اهدة في حزيزان من عام صادق مجلس الوزراء على المعوعلى الرغم من ذلك
إإلى  ى  ذلكدَّ ا أَ مَّ ن تحصل الموافقة من المجلس الت سيسي  بعد ت سيسه مإ على أَ  1922

وما  ،طار الدستوري للدولة الجديدةة ُأخرى مثيرة للجدل متعلقة بالإ ربط المعاهدة بمسال
  بعد المصادقة عليها منالَّ ول دون سريان االتفاقية إإ نونية تحيتضمنه من نصوص قا

 . مجلس الوزراء عليهافي حين صادقالنور بعد لم يرَ  الَّذيالمجلس الت سيسي 
والوطني الذين  خر نشطت المعارضة السياسية من حزبي النهضةومن جانب و
ت خذ اأُلمور شكل  في غايه االستعجال قبل َأن صاربرسي كوكس  نَّ تشكلتا للتو حتى أَ 
ى دَّ يدوا نشاط الحزبين الرافضين لالنتداب، وقد أَ َأغلبية الشارع قد َأ نَّ االنفجار والسيَّما أَ 

الملك  نَّ ة أَ سقوط وزارة النقيب والثانياأُلولىمور ثالثة أُ إإلى  الض ط السياسي والشعبي
لشعبية وال هو راغب اطريق مسدود فال هو قادر على االستجابة لإلرادة إإلى  فيصل وصل

نكليز بشكل مطلق واأَلمر الثالث البالغ األَ  مثل بريطانيا المت نَّ ة هو أَ هميَّ في مسايرة الإ
يجاد خذ زمام المس لة  بين َأيديها وبقي إإ الوقت حان ألَ  نَّ بدار اعتمادها في ب داد رأت أَ 

استنكر الملك فيصل  ، ولم يقف الحزبان وحدهما في وجه المعاهدة، فقدالذريعة لذلك
 لذا عمد الملكالشرعية على السيطرة البريطانيةت خفااه نودها المقيدة وكان مدركا  لخطر إإ ب

االستقالة من منصب إإلى  ضعف النقيب ودفعها أَ مَّ مإ لها تشجيع المعارضة المناهضة إإلى 
 .الملك والبريطانيون عندها في مواجهة مباشرة صاررااسة الوزراء ف

ن قام أَ  1922قية البريطانية حول معاهدة تزامن اثناء المفاوضات العرا وقد 
، وما يثير الشك في بتجاوزات عديدة على الحدود العراقية (4)مجموعة من الحركة الوهابية

ها جاءت بتحريض من بريطانيا عندما ت زمت المفاوضات بينهم وبين نَّ تلك الهجمات َأ
                                                 

الحديثددة الدولددة  ءاريخ العددراق المعاصددر منددُذ نشددو فددي تدد قو ثددتدداريخ العددراق، بحددث مو  نات مددح( تشددارلز تريددب، صددف1)
 .93ص ، 2006، الدار العربية للعلوم، بيروت ، 1، طدريس، ترجمة زينة جابر ا2002حتى عام 

 .56 ص ،1977( محمود شبيب، اسرار عراقية في وثااق أنكليزية وعربية والمانية، مطبعة سلمى، ب داد،2)

 .94تريب، المصدر السابق، ص ( 3)

فدددي  شددبه الجزيددرة العربيددة وسددط نجددد قامددت فددي منطقددة صددالحيةإ مصددطلح أطلددق علددى حركددةالحركددة الوهابيددة،  (4)
- 1703) عبدد الوهدابمحمدد بدن  ، الموافدق للثدامن عشدر المديالدي علدى يدد الشديخالقدرن الثداني عشدر الهجدري أواخر

الددذي قدداد الجندداا المسددلح والعشددااري تزامنددا مددع الجندداا الددديني الددذي قدداده الشدديخ  محمددد بددن سددعود ( واألميددر1792 
 .17-16، ص، المصدر السابقمحمدمحمد عبد الوهاب وسميت بحركة المحمدان. لتفاصيل اكثر ينظر: 
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رادت بريطانيا من خاللها فهم الملك وحكومته وكذلك أَ  الَّتيحول المعاهدة العراقيين
اني االست ناء عنها بدليل ان سلطات االحتالل البريط نالشعب العراقي انهم ال يستطيعو 
رسال طاارات لمراقبة تحركات الوهابيين ولم تضرب لم تتصَد لل ارات بل اكتفت بإإ 

ن فيما بعد ومن خالل المراسالت  تبيَّ  بعد قيامهم برمي هذه الطاارات، وقد الَّ إإ  تجمعاتهم
السلطات البريطانية لم تكن جادة في وضع  نَّ دارت بين الملك والمندوب السامي أَ التي 

ل. وهذه من التحديات الكبيرة التي واجهت الملك فيصل حد لهذه المشاكل اثناء اأَلوَّ
ين الملك والحكومة العراقية الشقاق بإإلى  ت تلك األحداثدَّ ، وقد أَ حكمه للعراق ُمدَّة

جهة والسلطات البريطانية من جهة ُأخرى فالجيش العراقي كان حديث والوطنيين من 
الدفاع عن البالد وبالوقت نفسه َأدرك فيصل  ا وليس بمقدوره مس وليةضعيف  الت سيس 

ي العراق أمن بفضل الوجود العسكر  حجة بريطانيا التي قدمت لهم ب نَّ  نَّ والوطنيون أَ 
مارس ض طا  على فيصل تد على الخطر التركي لالبريطاني حجة واهنة بعدما كانت ت ك  

 . ا بعد هجمات الوهابيين فقد خسرت بريطانيا مصداقيتهامَّ والوطنيين، أَ 
تنظيم العالقة بين الحكومتين العراقية  1922أراد الملك فيصل من معاهدة عام 

 عدم وصول العراقإإلى  ب سيادته لبالد واستقاللها وسعىوالبريطانية لكن ليس على حسا
الباب المسدود مع بريطانيا، وفي الوقت نفسه كان يرفض ان يكون االنتداب بصي ة إإلى 

إإلى  هذه الحالة قد قادته نَّ ف الجوهرية مع بريطانيا، وعليه فإإ معاهدة وتلك نقطة الخال
ط بموقفهإ المبداي في رفض االنتداب وكان طرا البداال ليجاد مخرج لالزمة دون التفري

ن من س الت سيسي الذي طالب به العراقيو المجلإإلى  البديل هو اقتراحه احالة القضية
سوف ت تي ب عضاء معارضين . وجرت هذه االنتخابات وشعر البريطانيون بانهاقبل

بريطانيا وما دام  ة ضدلالنتداب والمعاهدة معا  مادامت االجواء السياسية في البالد مشحون
ساس إإجراء االنتخابات َأمر مستحيل إذا تمت على أَ  نَّ نصاره يعتقدون ب َ الملك  فيصل وَأ

سموهم المقابل مساندة البريطانيين لمن َأمساندة فيصل للعناصر المعادية لالنتداب وب
                                                 

 .50، مطبعة دار الكتب، ب داد، ص 5،ط1حسني، تاريخ الوزارات العراقية، جعبدالرزاق ال( 1)

 ، ص1988 ب دداد الددار العربيدة للموسدوعات،، ( كاظم نعمة، الملك فيصل االول واالنكليز واالسدتقالل2)
109. 

 .  172-162 ، ص ص1924ب داد،  1، ط1جر، تاريخ القضية العراقية، ي( محمد مهدي البص3)
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في البالد ال  ثورة مسلحةإإلى  ذلك سي دي في تقديره نَّ ت ألَ المعتدلين أي م يدي المعاهدة
وعليه فقد رفض الملك فيصل تصديق مجلس وزرااه برااسة عبد الرحمن  نهاية لها

ها لم تلغ االنتداب البريطاني بل حلت بنود نَّ ألَ  تالنقيب على المعاهدة العراقية البريطانية
تداب ن تكون المعاهدة وسيلة لتنفيذ االنوفي الواقع كانت بريطانيا تريد أَ  االنتداب فيها،

إإلى  ى في النهايةدَّ ل والعراقيون، هذا التناقض في اأَلداء أَ وليست بديال عنه كما يريد فيص
ل على التوقيع على المعاهدة اضطر فيها الملك فيص الَّذيالصدام بين فيصل وبريطانيا 

 ن هددوه بضياع العراق كدولة وعرشه كملك بل وحتى عرش والده في الحجازبعد أَ 
تداولته حوارات داارة الشرق اأَلوسط فقد رأى َأحد السياسيين هذا االحتمال قد وكان مثل 

 :المعضلة يكمن في احد االمور اآلتية البريطانيين َأن حلَّ 
 تنحية فيصل وابداله بعبداد او النقيب -1
 عداد لجمعية وحكومة تناصران االنتداب في العراق وتحجيم دور فيصل  الإ  -2
 معاهدة على غرار ما حدث في مصر  دارة العراق من دونإإ  -3
 الجالء عن العراق -4

 1926ثانيًا: مشكلة الموصل ومعاهدة 
نتيجدة انددحار الددول العثمانيدة  اأُلولدىنش ت مشكلة الموصل بعد الحدرب العالميدة    

الم قتددة تحدت وصدداية بريطانيددا حتددى ت سديس الحكومددة العراقيددة عددام  وقيدام الحكومددة العراقيددة
الموصددل حسددب اتفاقيددة سددايكس بيكددو المعقددودة بددين بريطانيددا وفرنسددا عددام  ، وكانددت1921
ت تحددت نفددوذ بريطانيددا بموجددب مقددررات سددان صددار  مَّ واقعددة تحددت النفددوذ الفرنسددي ثُدد 1916
وحسدددب الميثددداق الدددوطني التركدددي  (5)تدددراك الكمددداليونفدددي حدددين عدددد األَ  1920عدددام(4)ريمدددو

                                                 
 .71-70 ص ، المصدر السابق،( األدهمي1)

 .74 ص ،هالمصدر نفس (2)

 .116 ص ،السابقالمصدر نعمة، ( 3)

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

 .  95-94 ص ص ،1980بال،  ،، دار الرشيد للنشر1932-1922البرقاوي، العالقات السياسية بين العراق وبريطانيا 

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

 .13-12، ص  السابق
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ل كدددانون 28الصدددادر فدددي  ثريدددة كموصدددل مدددن اأَلجدددزاء التدددي تشدددكلها أَ واليدددة ال 1920 اأَلوَّ
   ها جزء اليتجزأ من الدولة التركية الحديثة.نَّ عثمانية مسلمة وأَ 

خمسدددة إإلدددى  1922عدددام  بريطانيدددا مشدددكلة الموصدددل ذريعدددة لتمديدددد معاهددددة اتخدددذت
بدددين الحكدددومتين  1926اسدددتحداث معاهددددة جديددددة عدددام عدددن طريدددقوذلدددك  ،وعشدددرين عامدددا  

 1922، وفددي الوقددت الددذي كدان الملددك فيصددل يحدداول تعددديل معاهدددةعامة والبريطانيددةالعراقيد
خددر ذت مشددكلة الموصددل تتطددور بددين حددين ووخددوأَ البريطددانيربطددت العددراق بدداالحتالل الَّتددي

خددرى علددى الحكومددة العراقيددة بحيددث سددنحت لهددم الفرصددة ت لبريطانيددا ورقددة ضدد ط  أُ صددار ف
ربددع سددنوات، فددي الوقددت خمددس وعشددرين سددنة بدددال  مددن أَ إإلددى  الكافيددة لتمديددد أمددد المعاهدددة

نفسدده تددزامن مدددع الحددوار الددذي كاندددت تجريدده الحكومدددة العراقيددة مددع الحكومدددة التركيددة حدددول 
لدددوالهم  هنَّدددالبريطدددانيون ُيشدددعرون العدددراقيين ب َ أحقيدددة كدددل منهمدددا فدددي واليدددة الموصدددل وكدددان 

ورقدددددة ضددددد ط علدددددى السدددددتقطعت واليدددددة الموصدددددل مدددددن العدددددراق وفدددددي الوقدددددت نفسددددده تكدددددون 
مدام السدلطات لمدا دافعدت عدن حقدوق العدراق ووقفدت أَ الشخصيات الوطنيدة والقوميدة التدي طا

البريطانية خاصة بعد قيام العديد من االنتفاضات العشاارية ضددهم فاسدتخدموا هدذا التهديدد 
ي جددددزء مددددن اقيين لددددوطنهم وخددددوفهم مددددن اسددددتقطاع أَ والوعيددددد لمعددددرفتهم التامددددة بحددددب العددددر 

ة العراقيدة كاندت تندذرهم لذا كلما شعرت بريطانيا بقوة المعارضدة الشدعبية والحكومد تراضيهمأَ 
ذا امتنعدددت الحكومدددة العراقيدددة علدددى التصدددديق علدددى المعاهددددة العدددراق إإ إإلدددى  بددددخول األَتدددراك

وراق الرابحددددة لبريطانيددددا لجبددددار مشددددكلة الموصددددل كانددددت مددددن األَ نَّ ولددددذلك فددددإإ  الجديدددددة 
ن وصدددلت المباحثدددات بدددين والعدددراقيين للرضدددور والتصدددديق عليهدددا، وبعدددد أَ قيدددة الحكومددة العرا

طريدددق مسددددود تشدددكلت لجندددة دوليدددة لحدددل تلدددك المعضدددلة إإلدددى  الحكدددومتين العراقيدددة والتركيدددة
ت حدددديث الشدددارع صدددار ولكدددون واليدددة الموصدددل كاندددت غنيدددة بدددالموارد الطبيعيدددة والدددنفط فقدددط 

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

                                                 
ص  ، 2002ب داد،  ،العالميتين، بيت الحكمة نقية التركية في فترة ما بين الحربيا( عوني عبدالرحمن السبعاوي، العالقات العر 1)

 .  645-644ص

 ماجسددتير كليددة اآلداب، جامعددة الموصددل، ة، رسددال1941-1920( نددوري احمددد عبدددالقادر، الموصددل والحركددة القوميددة العربيددة 2)
 .  122 ص
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لكدددانون  13وكدددان الملدددك فيصدددل قدددد زار الموصدددل فدددي  يرافقددده  1924عدددام  اأَلوَّ
عيدان ومختدداري محددالتقبالهم وفددود عديدددة مدن الوجددوه واألَ مجموعدة مددن الدوزراء وكددان باسدت

ومدددديري شدددراف الموصدددل ورجدددال دينهدددامدددا جاورهدددا ودعدددي فدددي هدددذا االجتمددداع أَ الموصدددل و 
يجدددابي فدددي الدددرأي العدددام ، وكاندددت لهدددذه الزيدددارة َأثدددر إإ نكليزيدددةالإ ن والجاليدددة الددددواار الرسدددميي

يدددة اأُلممبدددداء رأيهدددم بشدددجاعة واالسدددتعداد لزيدددارة  اللجندددة وشدددجعت المتدددرددين والمتخدددوفين ألَ 
وبدة اللدواء وهدذا مدا كدان يتمنداه واالستفتاء العام المنتظر وتعهد الكثير بالجهاد فدي سدبيل عر 

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

ويرجدع  ُمددَّةرايسدا  للدوزراء أثنداء تلدك ال (2)تعيين ياسين الهاشدميإإلى  عمد الملك فيصل     
الملدك فيصدل والعاالدة  نَّ  عدن أَ فضدال  تدراك ألَ ماضي الهاشمي العدااي تجاه اإإلى  سبب قراره

بيده الشدريف حسدين شدريف مكدة أَ يدام ثدورة أَ ة العثمانيدة مندذ الملكية كانوا فدي عدداء مدع الدولد
مقابدل  اأُلولدىجانب البريطانيين اثنداء الحدرب العالميدة إإلى  ن وقفواالَّذيضد الدولة العثمانية 

  . نفسهمأَ ت سيس حكومة عربية يحكمها العرب 
لقددددد اسددددت لت السددددلطات البريطانيددددة مشددددكلة الموصددددل للضدددد ط علددددى الملددددك والحكومددددة     

المعاهددددة كدددان برسدددي المعارضدددة، ففدددي الوقدددت الدددذي كدددان فيددده المجلدددس الت سيسدددي ينددداقش 
 تراك مصرين على ضم الموصدلبش ن الحدود مع العراق، وكان األَ  تراككوكس يفاوض األَ 

 صددرار بدرفض المجلددس للمعاهدددةالبريطانيددة تفسدير هددذا الإ السددلطات دولددتهم فحاولدت إإلدى 

                                                 

 .88، المصدر السابق، صاحمد رفيق البرقاوي (1)

صب حكومية السادة المشاهدة الحسينية، ش ل منا ةر يهو ياسين حلمي سلمان الهاشمي ينتمي الى عش (2)
بكددر  انقددالب واسددتمر فددي المنصددب حتددى 1935عديدددة فددي العهددد الملكددي كددان اخرهددا رادديس الددوزراء عددام 

ودفن فدي الجدامع االمدوي  1937جل في سنة ر الى سوريا اال ان وافاه األفو  1936عسكري عام ال صدقي
اقيدة بدين عر  السياسدية الودوره فدي  الهاشدميينظر سدامي عبدد الحدافظ القيسدي ياسدين  تفاصيل اكثربدمشق. ل
 .26-25، ص1975ب داد،  مطبعة العاني، 1ج ،1936 -1922عامي 

 .100 ص ،السابقالمصدر تريب، ( 3)

االتحداد  طبعدةجدو، مو كدوين الحكدم الدوطني فدي العدراق، ترجمدة بشدير ختس، بدو ندري دوه كسبرسي كدو ( 4)
 . 182 ص ،  نقال  عن محمد ، المصدر السابق ، 77، 1951الجديد  
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د المجلدس بتصدديق المعاهددة شدجع أن تدردإإلدى  شدار فيهداأَ وقد بعث كوكس برقية من تركيا 
 ذلك فدي الكتداب الدذي بعثدهإإلى  شار المندوب السامياألَتراك على تمسكهم بالموصل وقد أَ 

 نَّ معاهددددة وملحقاتهدددا سددديدعم الموصدددل، أَ لدددس للقبدددول المج نَّ الملدددك وراددديس الدددوزراء. أَ إإلدددى 
عددديل َأو التنددازل عددن الموصددل جددراء التي خيددر الحكومددة العراقيددة بددين عدددم إإ المندددوب السددام
دددلأَلتدددراك، وقدددد أَ  ضدددرورة مراعددداة مشدددكلة الموصدددل،  ُمددددَّةدت الصدددحف الصدددادرة فدددي تلدددك الكَّ

تالفيهددا مددن يددتم لددم العراقيددة إإذا االددة تهدددد حيدداة الوحدددةفددذكرت جريدددة )المفيددد( أن اخطددارا  ه
جدزاء مدن تركيدا ك لبانيدا ومقددونيا  انسدالر أَ  نَّ حكمة والعقدل وذكدرت صدحيفة العدراق أَ ن بالاآل

الصدحيفة  نَّ اب والطلبدة فدي السياسدة، والواضدح أَ بعدد حدرب البلقدان كاندت نتيجدة تددخل الشدب
ن ربطدت معاهددة أَ  وبعدد وهكدذاكانت تنتقد رجال المعارضة وتحذر من ضدياع الموصدل

ت صددار عااديددة واليددة الموصددل  اأُلمددمر عصددبة ن تقددرَّ مشددكلة الموصددل وقبددل أَ 1922عددام 
دا أَ مر الواقدعلملك َأمام  األَ الحكومة العراقية وا وقعدوا علدى المعاهددة بوجده السدرعة َأو ن ي، إإمَّ

ض الندددددواب بعددددد نَّ مدددددن الدددددزمن حتدددددى أَ  ُمددددددَّةعضددددداء مجلدددددس الندددددواب بمناقشدددددتها َأن يقدددددوم أَ 
ذا كانددت توجددد معاهدددة فددي الدددنيا مددا إإ المعارضددين اسددتنكروا طلددب االسددتعجال مستوضددحين 

ل رادديس الددوزراء ( عامددا  وتمددرر بخمددس دقددااق فددي المجلددس، وهددذا مددا جعدد25تعقددد وامدددها )
صددديق مجلددس تنتظددر تبريطانيددا  نَّ والملددك يوضددحان اأَلسددباب الموجبددة لالسددتعجال وهددي أَ 

قددددرار التصددددديق  نَّ بيددددومين وأَ  1924معاهدددددة قبددددل شددددهر وب مددددن عددددام لنددددواب العراقددددي للا
ذا تدم التصدديق عليهدا ت الجارية بين بريطانيا وتركيا فدإإ ها تزامنت مع المفوضانَّ ألَ  تضروري

 1926كاندت بندود معاهددة عدام ها سوف يعزز من مركز بريطانيا فدي هدذه المفاوضدات نَّ إإ ف
عددددة  انتكاسدددة لطبيعدددة العالقدددة بدددين الحكومدددة  تددديالَّ  1922ا عدددن معاهددددة ال تختلدددف كثيدددر  

العراقية والبريطانية، فلم يكن هناك ترحيب بالمقترحات البريطانيدة، وقدد انتقدد فيصدل مسدودة 
ا لددم يتعددذر اجتيددازه ذا كددان موقددف فيصددل مانع ددا إ مفددر مددن الخالفددات و المعاهدددة لددذلك كددان ال 

 ه لمسودة المعاهدة. موقف الحكومة العراقية كان عنيدا  في تحدي نَّ إإ ف
و يريدد معارضة المعاهددة صدارت َأكثدر قدوة  ممدا كدان يتوقدع أَ  نَّ وبعد َأن الحظ الملك أَ      

                                                 

 . 1924ويار 14 ،7، ع( جريدة العراق1)

   .9 ص ،1926شباط  4-1 ، 66، العددجريدة الوقااع العراقية (2)



 
 هـ1444م( /15/9/2022) َأيلول                            (                 90العدد )                          

 679 

ء فيهددا ))انددا ال َأقددول لكددم َأقبلددوا لقددى فدديهم كلمددة  جددااالجتمدداع وأَ إإلددى  عضدداء المجلددسدعددا أَ 
ردتدددم نفدددع لمصددلحة الدددبالد فددإإن أَ قددول لكدددم اعملددوا مدددا ترونددُه األَ مدددا أَ نَّ المعاهدددة َأو َأرفضددوها إإ 

راد الملدك أَ  نَّ ونسدتنتج مدن ذلدك أَ  ،رض((وا فيصال  معلقا  بين السماء واألَ رفضها فال تترك
ه يبدذل كدل نَّدالتدي واجههدا وأَ  المعاهدة جداارة بددليل المعارضدة الشدديدة نَّ َأن يثبت لبريطانيا أَ 

تفددي بوعدددها  إإالَّ َأنَّ مددا علددى بريطانيددا مددا فددي وسددعه لتصددديقها مخالفددا  بددذلك رغبددة الشددعب و 
علددى حقددوق  هددا تعددد  مسدداومةنَّ  عددن أَ بتعددديل المعاهدددة بشددكل الددذي يرتضدديه الشددعب، فضددال  

   و خسارة الموصل(.لمعاهدة لمدة خمسة وعشرين عاما  أَ ا تمديد امَّ الشعوب )أَ 
لكدددانون  29ففدددي       ف ياسدددين الدددذي خلددد(2)السدددعدون نعقدددد عبدالمحسددد 1925 اأَلوَّ

إإلدددى  المسدددودة لدددم تدددرقَ  نَّ ماعدددا  لمجلدددس الدددوزراء وكدددان الدددرأي أَ الهاشدددمي كدددرايس للدددوزراء اجت
ببقدداء الموصددل ضددمن الدولددة العراقيددة مقترنددة  اأُلمددمقددرار عصددبة  نَّ ألَ  التطلعددات الوطنيددة

وهكددذا فقددد تفاقمددت  عامددا   25مدددة االنتددداب فيهددا  بعقددد معاهدددة جديدددة مددع العددراق تصددير
لكدانون  13بعد توقيع وزارة السعدون المعاهددة فدي زمة الثقة في حزب تقدمأَ   1926 اأَلوَّ

شددددرطا  اساسدددديا  لتسددددوية مشددددكلة  اأُلمددددمها مجلددددس عصددددبة عدددددَّ  الَّتدددديبددددين العددددراق وبريطانيددددا 
الموصددل بددين العددراق وتركيددا فقددد توالددت اسددتقاالت نددواب حددزب تقدددم بعددد ردود الفعددل التددي 

هدددة وطريقددة تصددديقها فددي مجلددس الددوزراء. وعلددى الددرغم مددن المعارضددة ظهددرت تجدداه المعا
عيان علدى التصدويت اضطر َأعضاء المجلس النيابي واألَ  1926بية والشعبية لمعاهدة النيا

                                                 

 . 184، نقال  عن محمد، المصدر السابق، ص10/6/1924جريدة العالم العربي، ( 1)

رموز لام وتقلد اربع وزارت وهو احد  1879هو عبدالمحسن بن فهد السعدون ولد في مدينة الناصرية  (2)
الملكدي، تدوفي فدي تشدرين الثداني  هددفدي الع اءوثداني راديس وزر  الت سيسدي جلدسمالوطنية العراقية وعضو ال

لطفددي جعفددر فددرج، عبددد المحسددن  لتفاصدديل اكثددر عددن هددذه الشخصددية ينظددر، .انتحددارهبعددد عمليددة  1929
 .32-30، ص1988السعدون ودوره الوطني، دار اليقظة، ب داد 

 .169-168ص ص ، لسابق، المصدر انعمة ( 3)

 .188-187 ص ص ( محمد، المصدر السابق،4)

وانتخدددب السدددعدون  1925وب  22حددزب عراقدددي أسسددده السياسدددي العراقدددي عبدالمحسددن السدددعدون فدددي ( 5)
رايسا  له وأصدر جريدة ناطقة بلسانه وهدي جريددة تقددم، لتفاصدي اكثدر ينظدر، لطفدي جعفدر فدرج، المصددر 

 .43السابق، ص
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وضدح فيهدا ))ان عددم اقدرار ى راديس الدوزراء كلمتده فدي المجلدس أَ لقدعلى المعاهدة بعدد َأن أَ 
لمددة سداعة ونصدف وسدمح  ادها تناقش المجلس سر  وبع المعاهدة معناها خسارة الموصل((

جددراء المجلدس فطلدب راديس مجلدس الندواب إإ إإلددى  بعدد ذلدك للمسدتمعين مدن الشدعب بالددخول
انت الموافقدة علدى قبدول المعاهدد بإإجمداع و رفضها فكلتصويت الفردي في قبول المعاهدة أَ ا

 88لس كدان يتد لف مدن عضوا  علما  ان المج 58عضاء الحاضرين في مجلس وعددهم األَ 
ت جدددداهزة مددددن مجلددددس النددددواب واأَلعيددددان وصددددار  1926تددددم إإقددددرار معاهدددددة  اء  عضددددوا ، وبددددد

نكليدز أَ  فدي شدهر وب لقرارهدا اأُلمدملعرضدها علدى مجلدس عصدبة  نفسددهم وقدد اعتدرف الإ
فيمددا بعددد )لددم تكددن الحكومددة العراقيددة مددن حيددث الجددوهر فددي الحالددة التددي وضددعها فيهددا قددرار 

ن توافددق حدددود الددبالد الشددمالية مددن اختيددار وخددر فكددان عليهددا أَ بشدد ن  اأُلمددمصددبة مجلددس ع
ل فدددي معاهددددة  الملدددك فيصددد صدددرَّ أَ علدددى تمديدددد عالقاتهدددا التعاهديدددة مدددع المملكدددة المتحددددة

ربدع بعدد أَ  اأُلمدمعصدبة إإلدى  ن تضيف فقرة تحدد فيهدا دخدول العدراقعلى بريطانيا أَ  1926
ددعاهدددة ، وعددزم أَ ات مددن تدداريخ إإبددرام المسددنو  جبدداريت ألَ يض  ه نَّددا علددى تنفيددذ قددانون التجديددد الإ

إإلدى  ي حجة لبريطانيا البقاء في العدراق لكونده يحتداجَأراد َأن يكون للعراق جيش قوي يبعد أَ 
 .المساعدة العسكرية

مدن  هنَّ وأَ  اضروري   صاراستمرار بقااها في العراق  في الوقت نفسه رأت بريطانيا ب نَّ        
األضدرار بالمصدالح البريطانيدة، حتدى إإلدى  ذلدك سديودي نَّ ألَ المستحيل إل اء سيطرتها عليده

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

ليعدددد فيصدددل       ل معاهددددة مدددع الحكومدددة وَّ ا مدددن عقدددد أَ ز بددددء  نكليدددنددددا  قويدددا  َأمدددام الإ  اأَلوَّ
بريطانيددا كانددت  نَّ ودليددل ذلددك فددإإ  1932عددام  اأُلمددمالبريطانيددة وحتددى دخددول العددراق عصددبة 

                                                 

 .7-2 ص ،1926اذار  7، في 64العدد العراقية، ( الوقااع 1)

 .128صاالدهمي، المصدر السابق، ( 2)

، هو أحد السياسيين البريطانيين، تسدلم منصدب المعتمدد البريطداني ( Henry Dopas)  دوباس هنري (3)
: ينظدر فدي عهدد الدوزارة العسدكرية األولدى الفريدق جعفدر العسدكري. 1923تشدرين الثداني  22في ب داد فدي 

 .46ص ،المصدر السابقفرج، 

 .129 ص االدهمي، المصدر السابق، (4)
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هدم كدانوا إإالَّ َأنَّ قصدااه ونفيده خدارج العدراق في كل قضية عندما كان الملك يقف َأمدام إإ تريد و 
ولهددذا مددن اأَلفضددل وتطرفددا  ر عدددوانا  صددار َأكثددالعددراق ثانيددة إإلددى  يخشددون مددن ذلددك أن عدداد

نكليدز  ،خرى معهإإبقا ه في حكم العراق واتباع َأساليب أُ  وقدد كاندت الوسديلة الناجحدة لددى الإ
مثلدة علدى ذلدك ا علدى السياسدة فدي العدراق، ومدن األَ ثدارة الطاافيدة التدي كدان لهدا ت ثيرهدهي إإ 

 لزامدددي الدددذي اقترحددده الملدددكالإ البريطددداني علدددى مقاومدددة التجنيدددد تشدددجيع المنددددوب السدددامي 
قامددة ة فادده معينددة علدديهم وذلددك مددن خددالل إإ سدديطر إإلددى  ذلددك سددوف يدد دي نَّ فيصددل بحجددة أَ 

ت إإذ  1927َأيلددول  14-12توجددت بعقددد مدد تمر بتدداريخ  الَّتدديالتظدداهرات ضددد هددذا القددانون 
وفددي ذلددك  ارة وحددل البرلمددانجبدداري والعمددل علددى اسددتقالة الددوز تقددرر فيدده مقاومدده التجنيددد الإ 

عصديان خبر المندوب السامي الملك فيصل بانه في حالة تحريك العشداار وقيدامهم بالوقت أَ 
لزامدي فدإإ  القدوات البريطانيدة المرابطدة فدي العدراق لدن تتددخل  نَّ مسلح نتيجة فدرض التجنيدد الإ

لصددالح الحكومددة العراقيددة فددي قمددع مثددل هددذا العصدديان لددذلك تقددرر ت جيددل النظددر فددي هددذا 
اااالقتر 

 :اأُلممودخول العراق عصبة  1930ثالثًا: معاهدة 
الحكومتين العراقية المعقودة بين  1926نصت المادة الثانية من معاهدة 

ن يواصل الطرفان ))النظر بجد ونشاط المساال التي وضعت موضع البحث والبريطانية أَ 
فاوضات والمراسالت بينهما بخصوص تعديل االتفاقيتين المالية والعسكرية(( فتجددت الم

لندن إإلى  ا اضطر الحكومة البريطانية على نقل هذه المفاوضاتمَّ ولكن دون جدوى، مإ 
 زيارة الملك فيصل ُمدَّةشيء ما باالتفاق، تزامنت في تلك الإإلى  ن يتوصل الطرفانعسى أَ 
تفاوض أوربا ولقااه برايس وزرااه المفاوض جعفر العسكري في العاصمة البريطانية للإإلى 

لكانون  14وقعت في  الَّتيمع حكومتها على عقد معاهدة جديده  تختلف  لم 1927 اأَلوَّ
 ببعض الوعود، ولكن وزارة عبدالمحسن السعدون التي الَّ عن المعاهدتين السابقتين إإ 

لى البرلمان أعقبت وزارة العسكري الثانية رأت ان تهمل هذه المعاهدة وال يمكن عرضها ع
ت صريحة تدخل الحكومة العراقية مع الحكومة البريطانية في مفاوضاديق، و العراقي للتص
نهاء االنتداب في زمن محدد ولإ  اأُلممدخال العراق عضوا في عصبة على أساس إإ 

                                                 

 .129(االدهمي، المصدر السابق، ص 1)
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 .(1)البريطاني على العراق بصورة رسمية
لم تر النور نتيجة المعارضة الشديدة من زعماء حزب  1927معاهدة  وهكذا فإنَّ 

م مع سياسته ال يتالء قرار هذه المعاهدةإإ  نَّ ألَ  أسه عبدالمحسن السعدونتذي يتر تقدم ال
،  فضال  (2)استقالل العراق عن طريق التعاون الوثيق والتحالف مع بريطانيا  إإلى  الرامية

مندوب السامي طلب ال نَّ هو أَ  1927سباب عدم إإبرام معاهدة َأ عن ذلك كان من َأبرز
ربعة الموجودة بالقرب من تتنازل الحكومة العراقية عن الدور األَ ن من الملك فيصل أَ 

 .(3)جامع عطا في جانب الكرر للجماعة البهااية 
االستقالل  نَّ احل التي مرت على البلد، من حيث أَ من أسوأ مر  1928كان عام 

البريطانية كان يخضع لالنتداب، وكانت المس ولية الوزارية تخضع للرقابة االستشارية
جباري قد لإ كانت الاحة التجنيد ا ن القوة العسكرية العراقية، و ماني بشتصاعد األَ و 

دارة خرى للدولة التزال خارج نطاق إإ العديد من م سسات أُ  نَّ  عن أَ حضرت فضال  
جانب المقيمين في العراق لذلك نفسهم وما رافق ذلك من امتيازات ممنوحة لألَ العراقيين َأ

سيطرة األجنبية في الوقت الذي لم يعد فيه الساسة يثقون تماما  نفد صبر الحكومة من ال
لفهم المتواصل بين  عن  سوء اليهم، فضال  ة التي كانت تزجى إإ بالتلطف والنصيح
زمة حادة بين وزارة عبدالمحسن السعدون وبين الحكومة نشوء أَ إإلى  ىدَّ الحكومتين ما َأ

دخال تعديالت على بريطانيا لإ إإلى  البريطانية بسبب الطلب الذي تقدم به العراق
االتفاقيتين المالية والعسكرية ذلك الطلب الذي لم تتجاوب الحكومة البريطانية بش نه ولذلك 

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

بريطانيا ال  نَّ ضات الالزمة ثبت له بصورة قاطعة أَ ولما شرع السعدون في المفاو 
                                                 

 .34-33، ص 2الحسني، المصدر السابق، ،ج( 1)
، دار 1،  ط1970-1917اكاديميددة العلددوم فددي االتحدداد السددوفيتي، تدداريخ األقطددار العربيددة المعاصددر ( 2)

 .223، ص1975لبنان ،  -الفارابي، بيروت
، دار المعتدز للنشدر،  -دراسة  تاريخية- 1933-1921فيان حسين احمد، حرية الصحافة في العراق (3)

 .85، ص20161عمان األردن،
 وما بعدها.  214، ص1974، ب داد، 1ط 1عبدالرزاق الحسني، تاريخ الوزارات العراقية، ج( 4)
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انتحاره مساء إإلى  ىدَّ ن تتخلى عن سياستها االستعمارية وبلغ الي س به حدا  َأيمكن أَ 
 ة تريد الخدمةمَّ تاركا  وصيته الخالدة )األُ  1929ي الثالث عشر من شهر تشرين الثان

 .(1) نكليز ال يوافقون(والإ 
توجهت  سعدون ردة فعل كبرى في البالدت إإذحدث انتحار عبدالمحسن الأَ 
بعض  نَّ ذين كانوا السبب في انتحاره، بل أَ هم هم النَّ النكليز الذين اعتنوا ب َ إإلى  األنظار

شاعة مفادها أَ  وصيته قتل بيد المخابرات البريطانية و السعدون  نَّ الساسة كانوا يروجون لإ
ه نَّ ست ل الملك فيصل حادث انتحاره في تصريحاته ب َ الشهيرة لولده علي كانت مزورة وا

في رسالته عن ويذكر لطفي جعفر فرج  ،من تحسين بريطانيا سياستها تجاه العراق البدَّ 
كومة الح نَّ ن له أَ السعدون قبل انتحاره بيوم واحد قد تبيَّ  نَّ عبدالمحسن السعدون أَ 

 نَّ ما كانت تعتقد ب َ نَّ ، وا إ حداث ت يير في سياستها نحو العراقالبريطانية لم تكن جادة في أَ 
العراقيين  قناعكان لإ  اأُلمممجرد الفصاا عن نيتها بصدد دخول العراق في عصبة 

ليس  نَّ ه أَ سعدون والمندوب السامي وفهم منجمع بين ال لقاء   نَّ بشروط معاهدة جديدة وأَ 
بريطانيا لن تستجيب لمطالب قاامة  نَّ لسياسة البريطانية تجاه العراق وأَ هناك تبدل في ا

 .(2)على أساس االستقالل
 ن يقوم نوري السعيدامي في أَ اتفقت رغبة الملك فيصل مع رغبة المندوب الس

ورايس للوزراء في  ملكا   يصيرن راد أَ الملك أَ  نَّ يل الوزارة وجاءت تلك الرغبة في أَ بتشك
الملك وجد  نَّ ، ومن الم كد أَ (4)الوقت نفسه نظرا  لطبيعة العالقة بين الملك ونوري السعيد

                                                 

 . 34المصدر نفسه، ص (1)
تداريخ سياسدي، اجتمداعي،  1950الدى سدنة  1900عراق الحدديث مدن سدنة ستيفن همسلي لونكريك، ال( 2)

 .336، ص2019، بيروت، لبنان،  3،ط1واقتصادي، ترجمة، سليم طه التكريتي، ج
سياسددي  عراقددي شدد ل منصددب رااسددة الددوزراء فددي المملكددة العراقيددة  م(1958-1888نددوري السددعيد )( 3)
، كددان ولددم يددزل 1958ويددار  1ى وزارتدده األخيددرة فددي إلدد 1930وذار  23مددرة( مددن وزارتدده األولددى فددي 14)

شخصدددية سياسدددية كثدددر الجددددل حولددده. كمدددال مظهدددر احمدددد، ندددوري السدددعيد، مكتبدددة اليقظدددة العربيدددة، ب دددداد 
 24، ص1994

، 1976، مطبعددددة العدددداني، ب ددددداد، 3عبدددددالرحمن البددددزاز، العددددراق مددددن االحددددتالل حتددددى االسددددتقالل، ط( 4)
 .192ص
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ن يخطوها وهي كان على العراق أَ التي ةالسعيد هو َأفضل من يحقق الخطوة المميَّز  نَّ أَ 
في  الدخول في مفاوضات مع بريطانيا لعقد معاهدة جديدة تمكن العراق من الدخول

ا حد عشر يوم  مل على الدخول في المفاوضات بعد أَ وقد باشرت الوزارة بالع اأُلممعصبة 
نيسان  3سهم الملك في المفاوضات التي بدأت في ن يُ من تشكيلها، وكان من الطبيعي أَ 

نيسان نوقش اقتراا الملك القاضي بضرورة  15، وفي االجتماع الذي عقد في 1930
 .(1) ارة ))االستقالل التام((احتواء المعاهدة على عب

العراق لم يعد  نَّ ها تعني أَ نَّ ت ألَ دخال هذه العبارةوكان الجانب البريطاني يرفض إإ 
جنبية بما فيها البريطانية كما اعترض على مدة ة مساعدة أو استشارة َأيَّ َأإإلى  بحاجة

جانب األَ  علق باستعمالا فيما يتمَّ أَ ،اعام   25المعاهدة التي حددها الجانب البريطاني بد 
ن ظفين من ذوي الخبرات التي يفتقر إإليها العراق كما اقترا أَ المو  فقد اقترا الملك استعمال

وقد رفض المندوب السامي هذا المقترا وتم  ،ةيكون التعيين من صالحية الحكومة العراقيَّ 
 ماليرى أهمية عدم ذكر مس لة استع حل وسط وكان فيصلإإلى  التوصل بعد ذلك

 .(2)جانب في المعاهدةالموظفين األَ 
وكانت قضية مس ولية الدفاع عن العراق من أولى المساال التي وضعها الشعب 

 سيس الحكومة العراقية بل ومن هدافه منذ تني الملك فيصل واتخذها هدفا  من أَ نصب عي
ن الحكومتالمعقدة التي اختلفت فيها التحديات التي واجهت حكومته ومن المشاكل ا َأبرز

العراقية والبريطانية ووقف الشعب العراقي موقفا  متماسكا  معلنا  تمسكه بوجهة نظر 
من الداخلي  خذ العراق على عاتقه مس ولية األَ ن يلحكومة معلنا  رغبته الشديدة في أَ ا

دامت مس وليتهما ذ ال معنى لالستقالل والحرية مات إإ والدفاع الخارجي بال قيد أو شرط
 فوذ هذه الحكومة، وال يمكن َعدَّ ة وتابعتان لسلطات خارجة عن نجنبيَّ ن لحكومة َأمنوطتا

 .(3)خرىالحكومة واثقة بكيانها ما دامت مقدراتها الداخلية والخارجية في قبضة حكومة أُ 
ن تكون القرارات السيادية من صالحياتها وبعد إإصرار الحكومة العراقية على أَ 

                                                 

 .153لسابق، صالبرقاوي، المصدر ا( 1)
 .267-266العمر، المصدر السابق، ص ص ( 2)
 .1929أيلول  3، ب داد، الثالثاء 2858جريدة العراق، ع( 3)
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مع الحكومة  1930عام  يطاني اثناء المباحثات لعقد معاهدةا، اقترا الجانب البر حصر  
 نَّ د أَ كَّ لكن الملك فيصل اعترض على ذلك وأَ  سراب من قواتها في العراقالعراقية ببقاء أَ 
من العام وليس الدفاع عن طاارات فقط تكون مهمتها حماية األَ تسع إإلى  العراق بحاجة

فيصل عدم بقاء القوة الجوية البريطانية لكن  البالد ضد العدوان الخارجي، وأراد الملك
البريطانيين تمسكوا برأيهم حفاظا  على مصالحهم االستراتيجية في المنطقة، فقد تساءل 

ن يدافع عن نفسه إذا ما هاجمته تركيا بمساعدة فيما إذا كان بإمكان العراق أَ  (1)همفريز
القوة الجوية ))هل  :بادر بالقولذ ت إإ االتحاد السوفيتي فكان رد فيصل بارعا  وذكيا  

ن تمنع الروس من ذلك فتهرب همفريز من ذلك حتى اعتبر ذلك من البريطانية تستطيع أَ 
 .(2)اختصاص الخبراء البريطانيين((

زمة يفضل الملك فيصل االستعانة بالقوات البريطانية حتى إذا مر العراق ب َ  ولم      
الداخلي فليس من المنطق ان  عجز عن الحفاظ على َأمنه ذاالعراق إإ  نَّ ألَ  تداخلية شديدة

وكان الملك فيصل بينما كان يرى نوري السعيد عكس ذلك.استقالله يفاوض على معاهدة
يتعجب من توقع بريطانيا ب ن تطلب منها الحكومة العراقية المساعدة العسكرية 

إإلى  ريز والملك فيصلن وصلت المباحثات بين همفوبعد أَ الستخدامها ضد العراقيين، 
نهاء النقاش في اثناء مناقشة تلك المسالة فطالب إإ فيصل  ن احتدَّ طريق مسدود بعد أَ 

خر رفض الملك فكرة بريطانيا ه يرفضه من األساس، ومن جانب ونَّ ت ألَ الموضوع
سنة  25ن تبقى هذه القواعد يجب أَ  نَّ د أَ كَّ ، وأَ باحتفاظها بقواعد جوية داامة في العراق

كومة البريطانية على تحت مس ولية الحكومة العراقية وحين اعترضت الح ثم تصير فقط
وي بين البصرة وكراجي أوضح فيصل هذه القواعد هي التي تحمي الطريق الج نَّ ذلكت ألَ 

الرضور لفكرة إإلى  حماية هذا الخط ستكون من مس ولية العراق فاضطر همفريز نَّ أَ 

                                                 

( هدو دبلوماسدي بريطدداني 1879-1971) (francees hanre hamfres)فرنسديس هندري همفريدز  (1)
، عمددل مندددوبا  1929-1922درس فددي جامعددة أكسددفورد عمددل فددي الحقددل الدبلوماسددي فددي كابددل منددذ عددام 

 Sir francis humphrys- Distinquishedk,career in afqhanstan andسداميا  فدي العدراق. 

iraq, the times london,1 september 1971,p14. 

 .203-202محمد، المصدر السابق، ص ص ( 2)
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 .(1)الملك
معاهدة تشكل خطوة إإلى  جهودا  كبيرة وواضحة للوصولوبذل الملك فيصل 

مفاوضات هذه المعاهدة تختلف  نَّ مهمة وحقيقية نحو االستقالل التام وقد ذكر الملك ب َ 
لوكان المفاوض  ،عن سابقاتها بحيث ترأ س بنفسه هذه المفاوضات بكاملها فيها  اأَلوَّ

واضحا  لقضايا بالده وللنوايا البريطانية  ظهر تفهما  ، وأَ والعمود الفقري ضمن الوفد العراقي
ه كان يخفف من هذا التشدد عندما كان يجد إإالَّ َأنَّ وبقدر ما كان شديدا  في مطالبه 

زمات بدون ى الذي كان يحاول إيجاد مخارج لألَ مجابهة عنيفة من الجانب البريطاني األقو 
دت المعاهدة العراقية ساس ذلك وبعد انتهاء المفاوضات عقأَ وعلى تنازالت كبيرة 

ري السعيد وفرنسيس ووقعها كل من نو  1930البريطانية في الثالثين من حزيران من عام 
دت الحكومة البريطانية ن تعهَّ َأاد المعاهدة في ب داد ولندن بعد ن تعلن مو أَ همفريز وتقرر 
ه بعد سنتين نهاء االنتداب وحصول العراق على استقاللا إ و  اأُلممعصبة إإلى  بدخول العراق

مال الحكومة العراقية المتمثلة بالملك فيصل وعلى المعاهدة وتتحقق من تاريخ التوقيع 
( دوليا  في جنيف بعد الصراع 57الدولة ) يرولتص ،اأُلممبدخول العراق في عصبة 

، ويكون فيصل بذلك (2)الطويل بين الحكومتين العراقية والبريطانية وعلى مدى عدة عقود
 .اأُلممنهاء االنتداب ودخول العراق عصبة من أهدافه وهي إإ  اساسي  َأحقق هدفا  

والبريطاني  المفاوضات التي جرت بين الطرفين العراقي  دور كبير فيبذل الملك
برته المتراكمة مع البريطانيين ها جاءت نتيجة لجهود الملك وخنَّ وَأ 1930معاهدة لتوقيع 

حد في البالد غيره أي م الجانب البريطاني، وليس ألَ ا ما المطلوب منه َأمادراكه تمام  لإ 
صحيفة الديلي هيرالد دخل فيها وهذا ما جاء على لسان الملك نفسه في حديث له في 

اهدة عقد معاهدة شبيهة بمعإإلى  ن تتوصلي وزارة عراقية أَ ه لم يكن بمقدور َأنَّ البريطانية َأ
ن وأشار الملك في المقابلة ذاتها أَ  دهانوري السعيد في عقوفيما لو أخفقت حكومة  1930

 .(3)وضاع السياسية للبالد ومستقبلها االقتصاديالمعاهدة كانت عامال  قويا  في تحسين األَ 
                                                 

 .278-277العمر، المصدر السابق، ص ص ( 1)
 .305-304محمد، المصدر السابق، ص ص ( 2)
، مكتبددة 1، ط1932عبدددالرزاق احمددد النصدديري، نددوري السددعيد ودوره فددي السياسددة العراقيددة حتددى عددام ( 3)

 .203، ص 1987اليقظة العربية، ب داد، 
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العراق لو كان رافضا  المعاهدة لبقي تحت وط ة االنتداب  وأشار الملك فيصل ب نَّ 
في ببريطانيا ونواياهاد ثقته كَّ ، وأَ وليس من المنطق تفضيل االنتداب على المعاهدة

مساعدة العراق ))ولكن شعبي ال ي من بحسن نيتها ويقولون لي ارنا مكانا  واحدا  كانت فيه 
ه نَّ أَ صف الصديق الذي يطيل المكوث فيه وهناك مثل عراقي ي ،(1)إنكلترا وتركته((

من خالل يطانية ن يهاجم السياسية البر أَ راد فيصل أَ  نَّ أَ د كاالستعمار النكليزي ومن الم كَّ 
ه سرعان ما تحدث عن مماطلة بريطانيا بتوقيع نَّ َأا بدليل يض  أَ رأي الشعب الذي هو رأيه 

حد ر ساء وزاراته وهو عبدالمحسن أَ المماطلة التي كلفت العراق حياة المعاهدة تلك 
 .السعدون

ن اتفق الملك فيصل مع البريطانيين حول صي ة المعاهدة وقعت على بعد أَ 
إإلى  ا اضطرهمَّ رأى من الصعوبة حصول ذلك مإ  الَّذيتصديق مجلس النواب عليها، عاتقه 

اعتراض إإلى  ىدَّ ا أَ مَّ المجلس الختيار العناصر الموالية له، مإ  التدخل في انتخابات
زعيم الحزب الوطني عريضة احتجاج على  األحزاب السياسية فرفع جعفر أبو التمن

 نَّ ن رايس ديوانه رستم حيدر موضحا  أَ لملك رد على لساالتدخل في االنتخابات لكن ا
 .(3)شاعة، وما يقال عن التدخل ليس َأكثر من إإ صولياالنتخابات جرت بشكل قانوني وأُ 

اث حدلس النواب على المعاهدة عمل على أَ جل ضمان الملك مصادقة مجومن أَ 
إإلى  ن وزارة الداخليةقناع جميل المدفعي لالنتقال مت ييرات في الحكومة فعمل على إإ 

ا مَّ نوري السعيد وزيرا  للداخلية وجعفر العسكري رايسا  لمجلس النواب ومإ  صارو المالية،
العسكري انتخب خصيصا  لهذا ال رض هو استقالته من منصبه مباشرة بعد  نَّ د أَ ي كَّ 

لى إإ  التصديق على المعاهدة وحث الملك نوري السعيد على التعجيل بتقديم المعاهدة
شاعات وقد اتخذت الوزارة إجراءات احترازية لتصديق المجلس خوفا  من تسرب الإ 

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

 .206. نقال  عن محمد، المصدر السابق، ص 1930أيار 22جريدة االستقالل، ( 1)
الحدداج داود أبددو الدددتمن، هددو محمددد جعفددر بددن محمددد حسددن بددن  م(1945-1881جعفددر ابددو الددتمن )( 2)

سياسددي عراقددي مددن عاالددة ب داديددة مددن قبيلددة ربيعددة كددان قااددد جمعيددة حددرس االسددتقالل المناواددة لالحددتالل 
 .102-101 ص ، صالمصدر السابقالنصيري،  .1919البريطاني في العراق عام 

 .204المصدر، نفسه، ص (3)



                                                                                                          الروَّاسعبَّاس ِإمساعيل و حممود َأمحد خضر املعمارّي                           1933-1921التحديَّات اليت واجهت امللك فيصل 

 688 

 .(1)من مناقشتها
( عضوا  من 69جانبها )إإلى  ذ صوتإإ تةغلبيَّ وقد صادق المجلس عليها األَ 

( عضوا ، في الوقت نفسه 13وا  ممن حضروا االجتماع مع اعتراض )( عض82مجموع )
م خارجه المعارضة سواء  في المجلس النيابي أَ معارضة شديدة من  1930معاهدة واجهت 
الوطني قررا توحيد جهودهما على إإثر تصديق  خاء الوطني والحزبحزبي الإ  نَّ حتى أَ 

 .(2)ها فاسدة وجاارةالمعاهدة التي عدَّ 
 ا  لهذه المعارضة قرر الملك زيارة كربالء والنجف والحلة، لكسب الرأي العامونظر 

المظاهرات في هذه المدن إجراءات السلطة فقد عمتمن رغم على الجانب المعاهدة و إإلى 
لقاء القبض على القاامين بها كما رفضت الكثير من إإ إإلى  ضدها فاضطرت الحكومة

خاللها ب َ اإإلى  عرااض االحتجاج التي رفعت حكام الدستور وغلقها لملك ضد الوزارة لإ
الصحف وقد تمكن نوري السعيد بتوجيه من الملك من شق صفوف المعارضة عن طريق 

وعلى الرغم من كل ذلك فقد  ،(3)استقطاب عناصر م يدة للمعاهدة في الحكومة الجديدة
ق في ب داد في مررت المعاهدة وصادق الطرفان عليها وتم تصديقها وتبادل الوثاا

وصاحب الجاللة  احب الجاللة ملك بريطانيا العظمى،بين ص 1931كانون الثاني26
 .(4)الملك فيصل ملك العراق

     :ةـــــــــــالخاتم
لحكم الملك فيصل  اثناء بها العراق الظروف التي مرَ  نَّ إإ  وَّ كانت  اأَل
اثناء الحكم  جتمع يريد التخلص من القيود المفروضة عليهلما،جد  صعبة 

ة الجديدة بعد اريَّ مالعثماني والظروف العالمية المتمثلة بخارطة الدول االستع
ولىالحرب العالمية  لعلى الملك فيصل فكان   ،اأُل وَّ القيام بالتوفيق بين  اأَل

                                                 

 .225النصيري، المصدر السابق، ص( 1)
، مطبعددددة االداب، النجددددف، 1933-1921العكددددام، الحركددددة الوطنيددددة فددددي العددددراق،  عبدددداالمير هددددادي( 2)

1975. 
 .                 230النصيري، المصدر السابق، ص ( 3)
العدددراق مدددن االنتدددداب  الدددى االسدددتقالل  ،ينظدددر، اللدددورد لويدددد دولبدددران 1930معاهددددة للتفاصددديل عدددن  (4)

 .345-325، ص ص 2002روت، ، الدار العربية للموسوعات، بي1، ط1914-1932
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ن ما سيَّ الجانبه إإلى  اآلراء المختلفة وكسب االخرين ت سيس الدولة العراقية َأ
اء الشهداء التي سالت في ثورة العشرين فلم يكن الحديثة قامت بفضل دم

والتحرر وفي الوقت  باالستقاللوطنيين المنادين تحجيم دور البمقدور الملك  
حدى إإ التي كانت ا بوجه دولة مثل بريطانيالوقوف نفسه ليس باستطاعته 

 يكن من لذا لم تالسيطرة على العراق والبقاء فيهةميَّز االستعمارية الم هاأهداف
إإالَّ فما كان على الملك  بهذه السرعة الممكنة، عنهبريطانيا  تخليالسهولة 

نَّ  ه على عرش العراق ابقاإإ يستخدم سياسة الموازنة بين مصلحته في  َأ
 خرىومصلحة العراق  ومصلحة البريطانيين ، فكان يثور تارة  ويلين  تارة  أُ 

قد يدة  المدى عن طريق عولهذا اتبع سياسة بع ،اا جد  درجة يبدو ضعيف  إإلى 
ن يحصل العراق في كل معاهدة  منه ب َ مال  أَ معاهدات مع الجانب البريطاني 

من معاهدة  دءا   في الحصول على االستقالل  بعلى بنود يضمن له مستقبال  
 1930عام  وانتهاء بحصول العراق على االستقالل وفق معاهدة 1922
لذلك في الثالث من تشرين  وتحقق وَّ في  اوقبوله عضو   1932من عام  اأَل
ممعصبة  ( في هذه المنظمة الدولية التي مقرها 57العراق الدولة ) يصيرل اأُل

  في جنيف بسويسرا .
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Abstract 

        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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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. 


