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 (1235-1221) السىريت –العالقاث العراقيت  دور العشائر في

 ) دراست تاريخيت وثائقيت (
 

 / كل٘خ الزطث٘خ / جبهؼخ كطثالءهحؽي غبفل  ز.ػسٕ

 ز.احوس هحوس طٌش/كل٘خ الزطث٘خ/جبهؼخ القبزؼ٘خ
 

 

 المقذمت :
( اش حااسز الجحاش ثِاصا الزابضٗد حياطا ل٘جاسا  ثز ؼاا٘ػ 1935-1921الؽاْضٗخ    –رٌابّ  ُاصا الجحاش الؼال ابد الؼطا ٘اخ     

ت ُّاْ الؼابم  1935ّزذْ  الؼاطا  ثؼال ابد هاغ زّلاخ هةابّضح ت ٌّٗزِاٖ  ثؼابم  1921ؼطا ٘خ الوؼبصطح فٖ ػبم السّلخ ال

الصٕ ػقس فَ٘  هؤروط رسهط  ت الصٕ ّضغ اؼػ الؼال خ الْط٘اسح ثا٘ي ؼاْضٗب ّالؼاطا  ت ّاًِأ رقطٗجاب الرالفابد الحسّزٗاخ 

ػلٔ الرالفبد الؼشبئطٗخ ّرٌبظػِاب الوؽازوط ػلأ الحاسّز ت الاصٕ ث٘ي الجلسٗي ت اش كبًذ الؼال خ ذال  هسح الجحش هقزيطح 

ازذل الحكْهز٘ي فٖ هفبّضبد هؽزوطح هي اجل ّضغ حس لزلا  الٌعاػابد ّلاسػن اّاصاط الزؼابّى ثا٘ي الجلاسٗي ت ّرْط٘اس 

٘اط الؼال خ ثٌِ٘وب فكبى رطك٘ع الجحاش ػلأ ًقابط شلا  الراالب ت ّثشاكل هفيال هاي ذاال  الحياْ  ػلأ ّصابئ  هِواخ غ

هٌشْضح ت فضال ػي اؼزرسام الزقبضٗط الجطٗطبً٘خ الؽٌْٗخت الزٖ رؼس ّصبئ  هٌشْضح ت اش رن هي ذاللِب الزؼطب ػلٔ الؼال اخ 

ث٘ي الحكْهخ الجطٗطبً٘خ ثيفزِب السّلخ الوٌزسثخ ػلٔ الؼطا  ّث٘ي الحكْهخ الفطًؽ٘خ ت ثيفزِب السّلخ الوٌزسثخ ػلٔ ؼْضٗب . 

خ لزل  الؼال بد هي ذال  ُصٍ الْصبئ  الزٖ اؼزْفذ فٖ اػطبء ًجصح ّاضاحخ ػاي كال الوحابّض فةبء ُصا الجحش زضاؼخ ثحز

 .الزٖ ّضزد فٖ ُصٍ السضاؼخ
 

 

 وتاثير الخالفاث العشائريت فيها:السىريت  -العالقاث العراقيت 
شابئط الؼطا ٘اخ ّالؽاْضٗخ الؼسٗاس هاي الوشابكل اُوِاب هشاكلخ الحاسّز ّرةابّظاد الؼاًطْد الؼال خ ث٘ي الؼطا  ّؼْضٗب ػلٔ 

 واخِوالٌةسٕ ت الصٕ كبًذ  ج٘لاخ ماوط هاي زّافؼاَ ال –الصٕ رعاهي هغ الٌعاع الؼطا ٖ  الحسّز ت ّالزٌبظع الوؽزوط ثٌِ٘ب ػلٔ

الزةابء فضاال ػاي ّالزٖ رؽججذ فٖ الرالب شاراَ ثا٘ي الؼاطا  ّؼاْضٗب ثؼاس اى اؼازقطد ثابلقطة هاي الحاسّز الؽاْضٗخ ت ُاصا 

ػجااط ااضاضااٖ الؼطا ٘ااخ ت ااهااط الااصٕ ازٓ الاأ اضثاابح الْضااغ ػلاأ الحااسّز ّػااسم ئاال الٌةسٗااخ الاأ ؼااْضٗب س هااي القجبالؼسٗاا

ثؽاجت ّ اْع  1920الفطًؽاٖ ػابم  –اى الحسّز ث٘ي الؼطا  ّؼْضٗب ػٌ٘ذ ثوْجات اارفاب  الجطٗطابًٖ ّ اؼ٘وب  اؼزقطاضٍ ت

ت اا اًَ ضغن شل  ثق٘ذ ٌُبح ًقابط اذازالب حاْ  رؼ٘ا٘ي  الؼطا  رحذ ااًزساة الجطٗطبًٖ ت ّؼْضٗب رحذ ااًزساة الفطًؽٖ

ذظ الحسّز ُّْ هب اذصد الؽلطبد الجطٗطبً٘خ ػلٔ ػبرقِب هِوخ هزبثؼزَ ّالزفبّض ثشبًَ هغ الؽلطبد الفطًؽا٘خ فاٖ ؼاْضٗب 

ّالزٖ هضلِب الوفْض الؽبهٖ الفطًؽٖ 
 1)

. 

الؽْضٗخ ّالزاٖ ؼاججزِب ػشابئط الاسل٘ن ّماوط الؼطا ٘اخ  –د الؼشبئطٗخ ثباظزٗبز ػلٔ الحسّز الؼطا ٘خ اذصد الغعّاد ّالِةوب

 ابفلز٘ي  ابزهز٘ي هاي زهشا   ذ ثاَ  ج٘لاخ ماوط ّهِبجوزِاب ًِّجِابّاى اُن رل  الغاعّاد هاب  بهات ّػش٘طح الؼك٘ساد الؽْضٗخ 

ْضٗب هواب ػي اصبضح هؽبلخ رِطٗت ااؼلحخ ث٘ي الؼاطا  ّؼارحوالى الؽالح ت ّالصٕ ؼجت اضثبح الْضغ ػلٔ الحسّز ت فضال 

لزيااسٕ للقْافاال الواابضح هااي ؼااْضٗب الاأ الؼااطا  ّثاابلؼكػ ت ّرفز٘شااِب هااي اجاال الحااس هااي رلاا  زفااغ الؽاالطبد الفطًؽاا٘خ الاأ ا

الظبُطح 
 2)

. 
 

 مؤتمر القائم :
خ الؼشابئط ةزواغ ثوْججاَ ماْ٘ٗطبد الجطٗطبً٘خ فٖ الؼطا  ػقس هؤروط هاي اجال ّضاغ حاس لوٌبظػابد الؼشابئط ل زطحذ الؽا

ّفضالذ اذز٘ابض القابئن هكبًاب لؼقاس شلا  الواؤروط ت ّاذاص هؽزشابض ّظاضح  ااؼازقطاض ػلأ الحاسّز الوزٌبظػخ هاي اجال رْط٘اس

الساذل٘اخ كٌِ٘ابى كْضًاْ الا٘ػ ٗزابثغ الزقابضٗط الاْاضزح الاأ ّظاضح الساذل٘اخ ػاي رلا  ااحاساس ّػوال ػلأ اررابش ااجااطاءاد 

ن هاي اجال اطالػاَ ػلأ الالظهخ هاي اجال ػقاس شلا  الواؤروط ت ّاصاسض ثؼار ااّاهاط الأ الوفازش اازاضٕ فاٖ لاْاء الاسل٘

ّالؼطا ٘اْى ّماْ٘خ ّحضاطٍ الووضلاْى الجطٗطابًْ٘ى  1923آٗابض  6هةطٗبد ااحساس ّجلؽبد شل  الوؤروط الصٕ اًؼقس فاٖ 

فازش اازاضٕ رْضا٘  السل٘ن اا اى مْ٘خ الؼك٘ساد ّهوضلْا زهش  لن ٗحضطٍّ فٖ شل  ال٘اْم فطلجاذ ّظاضح الساذل٘اخ هاي الو

هش  ّاثسد هربّفِب هي اهزٌابع ماْ٘خ الؼك٘اساد هاي حضاْض الواؤروط ّثبلزابلٖ ػاسم الزْصال هوضلٖ ز اؼجبة ػسم حضْض 

ساد ٘اهوضلاٖ زهشا  ّماْ٘خ الؼك اضؼال كزبثاب اّضا  ف٘اَ ؼاجت ػاسم حضاْض ذ الفطًؽٖ رٖ ضٗاَ بًفزٌلالٔ رؽْٗخ ت اا اى ال

ضلاْى الفطًؽاْ٘ى ّالؽاْضْٗى الأ ت ّفاٖ شلا  ال٘اْم ّصال الوو 1923آٗابض  7ّاكس ػلٔ حضْضُن فٖ ال٘اْم الزابلٖ إ فاٖ 

هاخ اػوبلَ هوب ازٓ الٔ اضر٘بح الحكْالوؤروط القبئن ّهي صن ّصل ػلٖ الؽل٘وبى م٘د السل٘ن ٗطافقَ ػفزبى الشطجٖ ت صن افزز  

                                           
(1)

 Special Report 1920-1931 , p.30. 
(2)

 Report by his majesty’s High Commissioner on the Finances Administration and Condition of Iraq 

for the Perid from October 1
st
 . 1920 to March 31

st
 .1922 , London , 1922 , p.20. 
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ذ   رٖ ضَٗ ( ذال  الوفبّضبد اى مْ٘خ ػشابئط بًالؼطا ٘خ ّاظالخ الش  الصٕ اًزبثِب اصط غ٘بة هوضلٖ زهش  ت اّض  اللفزٌ

لؼك٘ساد كبًْا غ٘ط ضاغج٘ي ثبلوةٖء الٔ الوؤروط ثؽجت ػقسٍ فٖ القبئنت هؼلال ؼجت شل  ثبًِن ؼْب ٗضططّى الٔ الوطّض ا

اهبم اػسائِن ّطلجْا ػقس شل  الوؤروط ػلٔ الحسّز ت اا اًَ لن ٗقجل ثصل  اا زطاح
 1)

 . 

الٌاعاع القابئن  ء الزحك٘ن ث٘ي الؼشبئط هي اجل حؽن طلجذ ّظاضح الساذل٘خ هي الوفزش اازاضٕ فٖ لْاء السل٘ن ططح فكطح اجطا

شا٘طح ػٌاعح ّػلأ اصاط شلا   اطض ػة٘ل ال٘بّض م٘د ػش٘طح ماوط ّفِاس الِاصا  ما٘د ػ ثٌِ٘ب ت ّ جل الططفبى ثؼس شل  ثزحك٘ن

الرالفابد ثوْجات  ابًْى ن وطّى  جْ  هب ارفقذ ػلَ٘ الؼشبئط ثةؼل ػة٘ل ال٘بّض ّفِس الِصا  هحكو٘ي ػلٔ اى ٗزن حؽالوؤر

ْض هزيطفٖ السل٘ن الؼطا اٖ ّالاسٗط حضلويبز خ ػلِ٘ب  ّالؼشبئط ّاى رؼطض القطاضاد الزٖ ٗزْصالى الِ٘ب ػلٔ الوؤروط ل

ارف  الططفبى ػلٔ ارجبع  طاض هحكوٖ الؼشبئط ّاجزواغ  وضبثخ فبحي٘ي ت ّثؼس هفبّضبد هزؼسزح الؽْضٕ لةلؽبد الوؤروط ث

فبرِن الساذل٘اخ ازٓ الأ طلات اذزالب مْ٘خ الؼك٘ساد فٖ حؽن ذالضؤؼبء السل٘ن اهبم الوحكو٘ي ت اا اى حسّس طبضئ ؼججَ 

لااسٗط الؽاْضٕ ر ج٘اال جلؽاخ الوااؤروط الزحك٘و٘اخ الاأ ال٘اْم الزاابلٖ حزأ ٗاازوكي هاي حؽاان الٌاعاع القاابئن ثا٘ي مااْ٘خ هزياطب ا

الؼك٘ساد ت ّفٖ ذضن رل  الزطْضاد اّصذ ّظاضح الساذل٘خ الوفزش اازاضٕ فٖ لْاء الاسل٘ن ل٘جلاب ثاسّضٍ الوزياطب ل٘ؼوال 

ل٘اَ حاب  ػشا٘طح الؼك٘اساد ّلطغجزاَ فاٖ ػاسم رْ ا  اػواب  ػلٔ كؽات ّز ماْ٘خ ػشابئط الاسل٘ن هاي اجال رفابزٕ هاب ّصال ا

الوؤروط هطح اذاطٓ
 2)

الاسل٘ن  بهزياطف ُبح٘اش حضاط 1923آٗابض  11ااصٌابء اػ٘اس ػقاس الةلؽاخ الزحك٘و٘اخ فاٖ ّفاٖ رلا  ت   

بٗفخ الؼطا ٘خ لؽْضٗخ ّضؤؼبء ػشبئط السل٘ن ّالةغّالسٗط ّالشْ٘خ الوحكوْى ّضؤؼبء ػشبئط الؼك٘ساد ّالجْ ؼبضح ّالجكبضح ا

صن اذجط ػلٖ الؽل٘وبى الواؤروطٗي  نفٖ هب ثٌِ٘ ت ّفٖ رل  ااصٌبء اًزرت ػلٖ الؽل٘وبى م٘د السل٘ن هغ ثؼر الشْ٘خ للزفبّض

ثبًِن ٗطغجْى فٖ حؽن ذالفبرِن ف٘وب ثٌِ٘ن هي زّى هحكو٘ي ّهي صان  اطض ضؤؼابء الشاْ٘خ الؼطا ٘اْى ّالؽاْضْٗى ت اليال  

ّزفي الوبضٖ إٔ هي زّى رؼْٗر الق٘وخ الوٌِْثخ هي ُةوبد الؼشبئط هوب ازٓ الأ اهزؼابض الحكْهاخ الؼطا ٘اخ هاي جاطاء 

ّاى رل  الؼشبئط ؼاْب رقاْم ثابلغعّ هةاسزا ّاًِان ؼاْب ٗقززلاْى هاي  م هْافقزِب ػلٔ شل  الحل ثيفزَ حال ّ ز٘ب  ل  ّػسش

 .ااؼجبةاثؽظ جسٗس ت ػلٔ 

ذ راٖ ضٗاَ ت الاصٕ ّجاس بًاّطلجذ ّظاضح الساذل٘خ هي هزيطب لْاء الاسل٘ن ّالوفازش اازاضٕ ٌُابح ػاطض شلا  ػلأ اللفزٌ 

ل الوْافقاخ ػلأ رٌظا٘ن صاْضح ًياْل اليال  ثا٘ي كاال الؼشا٘طر٘ي ّالزاٖ ا رضاوي حؽان الحقاْ  ثاسّضٍ اًاَ هاي الوؽازح٘

الوٌِْثبد ّهؽبلخ ااضض  ؼبثقب ّاؼ٘وبالوزٌبظع ػلِ٘ب 
 3)

 . 

هااي ػشاا٘طح الااسل٘ن ٗحولااْى ااػااالم  ح٘ااش رِااطد جوبػااخ كج٘ااطح هااي الر٘بلااختّفااٖ رلاا  ااصٌاابء حااسس هااب لاان ٗكااي ثبلحؽااجبى 

ّالجٌبز  اهبم الوكبى الصٕ ػقس فَ٘ الوؤروط هوب ازٓ الٔ هغبزضح مْ٘خ الؼك٘ساد ربضك٘ي القبئن هزْجِ٘ي الٔ الجْ كواب  زاذال 

ااضاضااٖ الؽااْضٗخ ااهااط الااصٕ ازٓ الاأ فاار الوااؤروط ّاًِاابء ػقااس جلؽاابرَ ت فاابزد رلاا  الحبزصااخ الاأ ػااسم ضضااب الحكْهااخ 

 ٘خ ػلٔ ريطب افطاز ػش٘طح السل٘ن ّطلجذ هي هزيطب لْاء السل٘ن رقاسٗن اػزاصاض ضؼاوٖ الأ الؽالطبد الفطًؽا٘خ هاي الؼطا

اجل ػقس الوؤروط هطح اذطٓ ت اا اى الووضل٘ي الفطًؽ٘٘ي صطحْا ثؼسم اؼزطبػزِن الق٘بم ثؼقس الوؤروط هي جسٗاس ت ّلكاي ثؼاس 

ٗخ هفبّضخ ٗزن الزْصل الِ٘ب ف٘وب ٗرص الطط  الزةبضٗخ فقظ الحبح الشسٗس ت ّافقْا ػلٔ الويبز خ ػلٔ اا
 4)

 . 
 

 ت :مىقف الحكىمت العراقي
اضجؼذ ّظاضح الساذل٘خ ؼجت رل  ااضططاثبد الزٖ حيلذ ّالزٖ ازد الٔ فر اػوب  الوؤروط ّػسم الزْصل الأ رؽاْٗخ 

الوفازش اازاضٕ  ػ ػش٘طح الجاْ هحال ت ّاػلواذ الٔ افطاز ػش٘طح السل٘ن ّػلٔ ضأؼِن ػلٖ الؽل٘وبى ّػفزبى الشطجٖ ّضئ٘

ػول شل  ػوسا  ٗطغت فٖ فشل الوؤروط ت ّاًَ هي ػلٖ الؽل٘وبى الصٕ كبى لسل٘ن ثبى رل  الوظبُطح حيلذ ثزحطٗر للْاء ا

ّظاضح الساذل٘خ الؼطا ٘خ ؼجت  ٘بهِن ثصل  الؼول الٔ اضجؼذ ّ تػفزبى الشطجٖفٖ شل  هي اجل اًِبء اػوب  الوؤروط ٗؽبًسٍ 

لاصل  ّثبلزابلٖ ؼاْب ٗاؤزٕ الأ الرش٘خ هي ازػبء مْ٘خ الؼك٘ساد ثبضض الحيا٘جخ ّالراْب هاي ر ٗ٘اس الووضلا٘ي الفطًؽا٘٘ي 

صابل  ػلاٖ الؽال٘وبى ّضؤؼابء الؼشابئط الجاب ٘ي ػقاس  اًاَ لا٘ػ فاٖفضال ػي حطهبى ػفزبى الشطجٖ هي اضاضَ٘   الطبثْ ( 

صل  اًَ ؼاْب ٗاؤزٕ الأ ااضاطاض ثويابلحِن ت ح٘اش اًِان ٌٗابلْى حياخ هٌبؼاجخ هاي الغٌ٘واخ الوؽزحيالخ هاي ُةوابد 

 الؽال٘وبى ّػفزابى الشاطجٖ ثْصافِوب الساذل٘خ ضطّضح ارربش ااجطاءاد الوٌبؼجخ ضس ػلاٖ الؼش٘طح ت ّضأٓ هؽزشبض ّظٗط 

  الٌعاػبد الؼشبئطٗخ ػلٔ الحسّزالوؽؤّل٘ي ػي رل  الحبزصخ الزٖ ازد الٔ ػسم الزْصل الٔ حل هي م ًَ ّضغ حس لزل
 5)

. 

ػطض الوفزش اازاضٕ للْاء السل٘ن ػلٔ كْضًاْال٘ػ هؽزشابض ّظٗاط الساذل٘اخ ثؼار ااؼاجبة ااذاطٓ الزاٖ ازد الأ اًِابء 

الفطًؽْ٘ى ح٘ش كبًْا احس رل  ااؼجبة فؼلٔ الطغن هي رقاسٗن ػلاٖ الؽال٘وبى جلؽبد شل  الوؤروط ّالزٖ هي اُوِب الووضلْى 

                                           
 1)

ت كزابة هاي الوفازش  20ت ل  7الؽاْضٗخ ت ّص٘قاخ  –لؼطا ٘اخ ت الؼال بد ا 1171/311ز.ح.ّ ت هلفبد الجالط الولكٖ ت رؽلؽل الولفخ  

  1923اٗبض 18تٖ السل٘ن الٔ ّظاضح الساذل٘خف   اازاضٕ
 2)

ت كزابة هاي الوفازش  21ت ل 7الؽاْضٗخ ت ّص٘قاخ –ت الؼال ابد الؼطا ٘اخ  1171/311ز.ح.ّ . هلفبد الاجالط الولكاٖ ت رؽلؽال الولفاخ 

 . 1923آٗبض  18اازاضٕ فٖ لْاء السل٘ن الٔ ّظاضح الساذل٘خ ت 
 3 )

 ز.ح.ّتهلفبد الجالط الولكٖ تالولفخ ًفؽِب   
 4)

ت كزبة هي الوفازش  22-21ت ل 7الؽْضٗخ ت ّص٘قخ –ت الؼال بد الؼطا ٘خ  1171/311ز.ح.ّ . هلفبد الجالط الولكٖ ت رؽلؽل الولفخ 

 . 1923آٗبض  18اازاضٕ فٖ السل٘ن الٔ ّظاضح الساذل٘خ ت 
 5)

ت كزاابة هااي ّظاضح  23ت ل 7الؽااْضٗخ ت ّص٘قااخ –ا ٘ااخ ت الؼال اابد الؼط 1171/311ز.ح.ّ . هلفاابد الااجالط الولكااٖ ت رؽلؽاال الولفااخ 

 . 1923آٗبض  19الساذل٘خ الٔ الوفزش اازاضٕ فٖ لْاء السل٘ن ت 
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ذ رٖ ضَٗ صطح ثبى مْ٘خ الؼك٘ساد ضفضْا ااؼزوطاض فٖ ػقس الواؤروط ت ّلكاي بًاػزصاضٍ الٔ مْ٘خ الؼك٘ساد اا اى اللفزٌ

اللفزٌااذ ًفؽااَ اذجاابضُن ثْجااْة ضٗااَ  ااس شُاات الأ مااْ٘خ الؼك٘ااساد ّثاا هط هااي  زحق٘قاابد رجاا٘ي اى هزااطجن اللفزٌااذ رااٖثؼاس ال

ػْزرِن الٔ الجْ كوب  
 1)

 . 

ُبجن افطاز هي ػش٘طح الاسل٘ن  بفلاخ لشاطكخ الٌقال الشاط ٘خ  1925فجحلْ  ػبم  لت ػلٔ الحسّز تحْازس الؽ ثؼس شل  رؼب جذ 

الؽْضٗخ ت ااهط الصٕ ازٓ الٔ ر ظم الْضغ ػلٔ الحسّز ّاهزؼبض الؽلطبد الفطًؽ٘خ هي جطاء شل  ّهي صان ا زطاحِاب ثق٘ابم 

فبّرخ زّضٗبد هؽلحخ هي ؼْضٗب ّالؼطا  لزةْة الوٌبط  الحسّزٗخ ثيْضح هز
 2)

 . 

اظزاز ر ظم الْضغ ػلٔ الحسّز ثؼس الٌعاع الصٕ ًشت ث٘ي ػش٘طرٖ موط الؼطا ٘خ ّموط الؽْضٗخ ثؽجت الزٌبفػ الصٕ حيل 

ث٘ي م٘رٖ الؼش٘طر٘ي ػة٘ل ال٘بّض ّزُبم الِبزٕ 
 3)

 . 

ب حسس ّزػذ الٔ رةٌت رل  الٌعاػبد الؼشبئطٗخ اا اى رل  الٌعاػبد اذاصد ثابلزكطاض اثسد الحكْهخ الؼطا ٘خ اهزؼبضِب هو

ت ااهط الصٕ ازٓ الٔ اضؼب  ّظاضح الساذل٘خ رحصٗطا الأ الشا٘د ػة٘ال ال٘ابّض ٗحاصضٍ هاي  1926ح٘ش رةسزد فٖ ثساٗخ ػبم 

ُابم الِابزٕ ُاْ الؽاجت فاٖ اصابضح رلا  الوزبػات الق٘بم ثوِبجوخ افطاز موط القبطٌ٘ي فٖ ؼْضٗب ت ّرج٘ي لِاب ثابى الشا٘د زهغجخ 

هحبّلزَ ػقس ارفب  هغ ضؤؼبء القجبئال الؽاْضٗخ ااذاطٓ  لفطًؽ٘٘ي ّاضاز اذالء الوسٌٗخ ّّالصٕ ّصل الٔ ًي٘ج٘ي ثوؽبػسح ا

ّلقس تَ ّثباذص ػش٘طح الةجْض الؽْضٗخ الٌبظلخ ثبلقطة هي الحسّز الؼطا ٘خ ّا ٌبػِب ثوِبجوخ الش٘د ػة٘ل ال٘بّض ّػش٘طر

رن شل  فؼال اا اى ػة٘ل ال٘بّض ّافطاز ػش٘طرَ روكٌْا هي صس شل  الِةاْم ّهاي صان هِبجواخ هضابضة الشا٘د زُابم الِابزٕ 

ّاغزٌبم الكض٘ط هٌِن 
 4)

سٗس اللِةاخ للشا٘د ػة٘ال ال٘ابّض طلجاذ ف٘اَ مال  لن ٗوٌغ ّظاضح الساذل٘خ هي اضؼاب  رحاصٗط ت اا اى ش 

ااثزؼبز ػي ؼ٘بؼخ الغعّ هط اذطٓ ّحضزَ ػلٔ ػقس صل  هغ الش٘د زُبم الِبزٕ هي اجل الحس هي رلا  الٌعاػابد 
 5)

ت اذاص  

هؽزشبض ّظاضح الساذل٘خ ٗجص  جِسٍ هي اجل اؼزقطاض الْضغ ػلٔ الحسّز ّرشبّض هغ ّظٗط الساذل٘خ فاٖ ثساٗاخ رشاطٗي ااّ  

فااٖ اهااط الؼشاابئط ّغعّارِااب ّارفقااب ػلاأ اصااساض اّاهااط الاأ الوزيااطف٘ي الورزياا٘ي ثبرراابش الزااساث٘ط الْاجاات ػلااِ٘ن  1926

ٌغ ّ ْع الغبضاد ّهؼب جخ كل هي ا ٗط٘غ ااّاهط الحكْه٘اخ اّ ا ٗزفا  هاغ ؼ٘بؼاخ الحكْهاخ ت اا اى الولا  ارربشُب رٌف٘صا لو

ف٘يال راسذل فااٖ شلا  ّثاا٘ي اًاَ ٗةاات اى ا ٗؼب ات الااصٗي ذطجاْا للغاعّ  جاال اصاساض رلاا  ااّاهاط هااب لان ٗكًْااْا  اس ذاابلفْا 

ّاهااط ّالزؼل٘واابد الةسٗااسحالزؼل٘واابد الزااٖ كبًااذ ًبفااصح الوفؼااْ   جاال راابضٗد اصااساض اا
 6)

ّثؼااس رجبحااش هؽزشاابض الساذل٘ااخ   

الشاططخ إ فاطز هاي الؼشابئط اشا صجزاذ هربلفزاَ لالّاهاط اليابزضح  ػلأ اػزقاب  الول  ف٘يل ّاف  ااذ٘ط كْضًْال٘ػ هغ 

ثشبى هٌغ الغعّاد 
 7)

 . 
 

 :مؤتمر تذمر
  شل  ؼؼذ الؽلطبد الجطٗطبً٘خ ّالفطًؽ٘خ الٔ ػقس صل  ث٘ي الش٘ر٘ي الوزٌبظػ٘ي ضغجخ فٖ الْصْ  الٔ رؽْٗخ ثٌِ٘ن ّرحق

هاي اجال الزْصال الأ حال ًِابئٖ هسٌٗخ ػبًاخ ح٘ش الزقٔ الش٘د ػة٘ل ال٘بّض  ثبلش٘د زُبم الِبزٕ فٖ  1927ً٘ؽبى  18فٖ 

ثش ى الوؽابئل الوزٌابظع ػلِ٘اب 
 8)

 تاا اى ُاصا ا ٗؼٌاٖ ُاسّء ااّضابع ػلأ الحاسّز ّاؼازقطاض الؼال ابد ثا٘ي الجلاسٗي ح٘اش 

ثبلوطبلجخ ثجؼر ااضاضاٖ الزاٖ ُاٖ ضاوي ااضاضاٖ الؽاْضٗخ ح٘اش ططحاذ  1927اذصد الحكْهخ الؼطا ٘خ فٖ حعٗطاى 

فكااطح ضاان ثح٘ااطح الربرًْ٘ااخ الاأ الؼااطا  اغااطاض ػؽااكطٗخ هوااب ؼااجت ؼاارظ الؽاالطبد الفطًؽاا٘خ ّػااسم ضضااب الؽاالطبد 

الجطٗطبً٘خ فٖ الْ ذ ًفؽَ 
 9)

 . 

اػزطضذ الحكْهخ الجطٗطبً٘خ ػلٔ هب ططحزَ الحكْهخ الؼطا ٘خ ّضغجزِاب فاٖ ضان ثؼار ااضاضاٖ الؽاْضٗخ ّػجاطد ػاي 

رْط٘س ااهاي ػلأ الحاسّز رظِاط الحكْهاخ ثوطبلات ثؼ٘اسح الوٌاب  " شل  ثقْلِب : " اًَ فٖ حبلخ رِسئخ الؼشبئط ّ
 10)

تّؼاؼذ  

ػجاس الوحؽاي الؽاؼسّى  اًاصاح الؼشابئط ّاّضاحذ شلا  الأ ضئا٘ػ الاْظضاءجبُسح هي اجل ا بهخ اليل  ثيْضح زائو٘خ ث٘ي 

الوؽاؤّ  ػاي افاطاز ػشا٘طرَ ّػاي رْط٘اس ااهاي ػلأ الحاسّز ت ّطلجاذ هٌاَ  لٔ الشا٘د ػة٘ال ال٘ابّض ح٘اش ػسراَّهي صن ا

                                           
 1)

ت كزابة هاي الوفازش  25ت ل 7الؽاْضٗخ ت ّص٘قاخ –ت الؼال ابد الؼطا ٘اخ  1171/311ز.ح.ّ . هلفبد الاجالط الولكاٖ ت رؽلؽال الولفاخ 

 . 1923آٗبض  22اازاضٕ فٖ لْاء السل٘ن الٔ ّظاضح الساذل٘خ ت 
 2 )

 British Report , 1925 , p.23 
 3 )

 3-Ibid , p.24. 
 4 )

 Air 23/150x/m 04583 , Telegram From Adminstire Inspectore of Mousel to Cornwallis , 26 August  

1926 . 
 5 )

 Tdid , Telegram from cornwallis to Adminstratire Inspector of Mousel , 27 August 1926 . 
 6)

ت كزابة ّظٗاط الساذل٘اخ  6ت ل 7الؽاْضٗخ ت ّص٘قاخ –ت الؼال ابد الؼطا ٘اخ  1171/311ز.ح.ّ . هلفبد الجالط الولكٖ ت رؽلؽل الولفاخ 

 .1926رشطٗي ااّ   2الٔ ضئ٘ػ السْٗاى الولكٖ ت
 7 )

 ز.ح.ّتهلفبد الجالط الولكٖ تالولفخ ًفؽِب  
 8 )

 British Report , 1927 , p.59. 
 9)

ت كزبة هي ثْضزل٘ي الأ  133ت ل 89ت  طاضاد هةلػ الْظضاء ت ّص٘قخ  1171/311ؽل الولفخ ز.ح.ّ . هلفبد الجالط الولكٖ ت رؽل

 .1927حعٗطاى  7الٔ ضئ٘ػ الْظضاء ت 
 10)

ت كزابة هاي كْضًاْال٘ػ  20ت ل 18ت  طاضاد هةلػ الْظضاء ت ّص٘قاخ  1171/311ز.ح.ّ . هلفبد الجالط الولكٖ ت رؽلؽل الولفخ 

 .1927روْظ  3الٔ ضئ٘ػ الْظضاء ت 
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الزؼبّى هغ الحكْهخ هي اجل رٌف٘ص ؼ٘بؼازِب 
 1)

اذاصد ثؼاس شلا  الحاْازس ّالوٌبظػابد الحسّزٗاخ ثباًرفابض راسضٗة٘ب ّلان  ت 

صد الؼشابئط ّاذاّرن الزحض٘ط لوؤروط ٗكاْى ااؼابغ لزياف٘خ كال الرالفابد  ٗصكط اا ثضؼخ رةبّظاد طف٘فخ غ٘ط هؤصطح ت 

ت ّجطد الويبلحخ ث٘ي الؼشبئط الؼطا ٘خ ّالؽاْضٗخ  ة ف٘وب ثٌِ٘ب ت هي اجل فر كل هب ٗكسض صفْ الؼال بد ثؼس شل  ثبلزقبض

هي اجل رْط٘س الؼال بد ثٌِ٘ن ّرةٌت الٌعاػبد ّالغعّ ّرةؽس شل  فٖ هاؤروط الؼشابئط الاصٕ ػقاس فاٖ ث٘اطّد ّهاي صان فاٖ 

الؼشاابئط الؼطا ٘ااخ  الؼال اابد ثاا٘ي ريااف٘خ اغلاات الٌقاابط الؼبلقااخ الزااٖ كبًااذ اؼاابغ راابظم ن ّراا 1935رااسهط فااٖ رشااطٗي ااّ  

اش كابى لاصل  الواؤروط ااصاط الكج٘اط فاٖ رياف٘خ شل  الٌعاع الصٕ ًشات ثا٘ي ماوط الؼاطا  ّماوط ؼاْضٗب ت ّالؽْضٗخ ّاؼ٘وب 

وجاسا الؽالن ّالحاْاض ّااثزؼابز ػاي إٔ ًاعاع ثػلٔ الزعام كل ااططاب غبلج٘زِب حؽت هب جبء فٖ ثٌْزٍ الزٖ اكسد ث تااجْاء

ػطا ٘ااخ كبًااذ ام ؼااْضٗخ  تذؽاابضح لكاال ااطااطاب ّاى رلزااعم الؼشاابئط القبطٌااخ ػلاأ الحااسّز ٗؼااس هؽاال  اًااَ فااٖ ًِبٗااخ ااهط

ٕ ريطب ٗؼجط ػي هطبه  مري٘خ لفطز هب اّ لقج٘لخ هؼٌ٘خ تّٗةت الؼطا ٘خ ّالؽْضٗخ ّػسم الؽوبح ا ثقطاضاد الحكْهز٘ي

ّلا٘ػ ػاي ططٗا  ماْ٘خ القجبئال اّ هاي ز٘ي الؼطا ٘اخ ّالؽاْضٗخ تركْى كل الوْا   ّالزيطٗحبد ضؼاو٘خ ّػجاط الحكاْهاى 

رجٌاٖ كال   خّشل  هي اجل الزض٘٘  ػلٔ اّلئ  الشاْ٘خ ّحؽاط زّضُان اا ل٘واٖ ل٘زؽأٌ للحكْهابد الطؼاو٘ٗوضلِن هي افطاز 

لأ زّض الحكْهابد ثاس  اافاطاز اّػشابئطُن كاْى اى رلا  الؼشابئط تاش ضكع شل  الوؤروط ػالوْا   ؼْاء كبًذ هحل٘خ ام ا 

احااس هكًْاابد الوةزوااغ ّ ثبلزاابلٖ ركااْى هؽااؤّلخ اهاابم رلاا   هوضلااخ ثحكْهاابد هٌزو٘ااخ الِ٘ااب كًِْاابػطا ٘ااخ كبًااذ ام ؼااْضٗخ 

لٔ رلا  اّ رؽل  ؼلْح فطزٕ اّ مريٖ زّى الطجْع الٔ حكْهبرِبتاش حبّ  الوؤروطّى الزطك٘ع ػ الحكْهبد ّارزيطب

الٌقبط ثْصفِب اؼبغ الوشاكلخ ّاى كال الٌقابط الوزٌابظع ػلِ٘اب هوكاي حلِاب ثؽاِْلخ ػاي ططٗا  الوْا ا  الطؼاو٘خ ّالةِابد 

الؼال ابد ثا٘ي الجلاسٗي  فقس ػوال ُاصا الواؤروط ػلأ رْط٘اس لزبلّٖثب  ت ؼْضٗب(-ضلخ ثحكْهبد الجلسٗي  الؼطا السثلْهبؼ٘خ الوزو

اؼا٘وب ثؼاس اى اصاجحذ هؼابلن الاسّلز٘٘ي الؼطا ٘اخ ّالؽاْضٗخ تالزاٖ ثبراذ غ٘اط شاد رابص٘ط  خثؼس حؽن رل  الرالفابد الؼشابئطٗ

 ّاضحخ ّاللزبى اذصا ػلٔ ػبرقِوب حفظ الٌظبم ػلٔ الحسّز  
 2)

ّٗجسّ هي ذال  شل  اى شل  الوؤروط كابى الحةاط ااؼابغ . 

ل٘ػ ثا٘ي الؼشابئط فقاظ ثال ثا٘ي الحكاْهز٘ي الؼطا ٘اخ ّالؽاْضٗخ اش كابى ًقطاخ الجساٗاخ للزؼابّى الطؼاوٖ ثا٘ي ٘س الؼال خ فٖ رْط

ّهاي صان  لجلاسٗي الةابضٗيالجلسٗي ّهي صن اظالخ كل الوؼْ بد الزٖ هي مبًِب اى ركْى ػقجاخ فاٖ ططٗا  الؼال ابد الضٌبئ٘اخ ثا٘ي ا

  خ ضصٌ٘خ ركْى اؼبؼب اٗؽزِبى ثَ فٖ الوؽزقجل .زثلْهبؼ٘ مكل ااًطال خ ًحْ ثٌبء ػال بد
 

 : الخاتمـــــت
ى رلا  ت فابرِطد ا 1935ّ   1921ٖ ػابه لؼطا  ّؼْضٗب ذال  الواسح الْا ؼاخ  ثا٘يللؼال خ ث٘ي ا ػطضذ ُصٍ السضاؼخ     

 ب ضئ٘ؽاب فِ٘اب تفاٖ ّ اذ ضٗخ ػلٔ حس ؼاْاء ؼاججّالزٖ كبًذ الؼشبئط الؼطا ٘خ ّالؽْالؼال خ رطكعد حْ  الرالفبد الحسّزٗخ 

ْض الزكْٗي ت ّػلٔ الاطغن هاي لسّلز٘ي فز٘ز٘يت ّفٖ ط ثبلٌؽجخ  الؼال خ ث٘ي الجلسٗي حؽبؼخ للغبٗخ ت ُّصا اهط ثسِٖٗ فَ٘ كبًذ

الحظ ثبى الحكْهخ الؼطا ٘خ ؼؼذ هٌص الجسء للزقطة الٔ ؼْضٗب ّالح٘لْلخ زّى السذْ  فٖ ًعاع هؼِب ت اش ػولذ جبُسح شل  ٗ

شل  ػي ططٗ  هحبّلزِب الؽ٘ططح ػلٔ الؼشبئط الؼطا ٘خ القبطٌخ ػلٔ الحسّز ّرْث٘رِاب فاٖ حبلاخ رؼطضاِب للؼشابئط  هي اجل

ثؼاس اؼا٘وب الؽْضٗخ ت ّكبى شل  غبٗخ ثطٗطبً٘ب اٗضب ت اش ؼؼذ ُٖ ااذطٓ هي اجال ػاسم الاسذْ  فاٖ ذاالب هاغ فطًؽاب ت 

تّالزبك٘س ثيْضح هؽزوطح ػلٔ الوطبه  الشريا٘خ ث٘كْ الوؼطّفخ  – حؽت هب جبء فٖ ارفب ٘خ ؼبٗكػثرقؽ٘ن الويبل  ثٌِ٘وب 

لشْ٘خ القجبئل فٖ حبلخ حسّس صطاع  اّ ًعاع هؽل  ث٘ي رل  الؼشبئطتّالسػْح الوؽزوطح الٔ ػقس جلؽبد هشزطكخ لحل رلا  

رِسئاخ ااّضابع ػلأ  ّرحق٘  شل  فٖ هؤروط رسهط ّهبًزج ػٌَ هي هقطضاد كابى لِاب ااصاط الكج٘اط فاٖالرالفبد ّالٌعاػبد 

 ل٘ؽذ ثبلقي٘طح . بلزبلٖ ّضغ حسا لٌعاع اؼزوط لوسحالحسّز ّحؽن اا ززب  ث٘ي الؼشبئط الٔ حس هب ّث
 

 المصادر
 ا : الْصبئ  غ٘ط الوٌشْضح .

 ّصبئ  زاض الكزت ّالْصبئ  ثجغساز / الْصبئ  الؼطا ٘خ . - أ

 -هلفبد الجالط الولكٖ :-
 

 عنىان الملف رقم الملف ث

 الؽْضٗخ  –الؼال بد الؼطا ٘خ  1171/311 1

 الؽْضٗخ –الؼال بد الؼطا ٘خ  1172/311 2

 الؽْضٗخ –الؼال بد الؼطا ٘خ  1182/311 3

  طاضاد هةلػ الْظضاء 2488/311 4

 الحسّز الؼشبئطٗخ  5290/311 5

 

                                           
 1)

ت كزابة هاي ّظٗاط الساذل٘اخ الأ  51ت ل 19ت ّص٘قاخ الحسّز الؼشابئطٗخ ت  1171/311ز.ح.ّ . هلفبد الجالط الولكٖ ت رؽلؽل الولفخ 

 .1929مجبط  8ضئ٘ػ الْظضاء ت 
 2 )

 . 1935كبًْى الضبًٖ  1ت  2366ت الؼسز  جطٗسح(ااؼزقال   
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 : الىثائق البريطانيت -ب

             Air 23/150X/m 04583ّظاضح الط٘طاى : 

  ثانيا : الىثاق المنشىرة
 -الْصبئ  الجطٗطبً٘خ :-

1-Report by his majesty's High commissioner on the finances Administration and condition of 

Iraq for the period from October 1st 1920 to march 31st 1922, London, 1922. 

2-Report by His Britannic majesty's Government to the council of the League of Nations on 

the Administration of Iraq for the year 1925 , London , 1926  .  

3-Report by His Britannic majesty's Government to the council of the League of Nations on 

the Administration of Iraq for the year 1927, London, 1928. 

4-Special Report by His Britannic majesty's Government in the Untied Kingdom of Gret 

Britan and Northen Ireland to the council of the League of Nations on the Progress of Iraq 

during the Period 1920-1931 , London , 1931  .  

 -ثالثا : الصحف :

 . 1935/ كبًْى الضبًٖ  2366  / الؼسز ااؼزقال-1


