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 :الملخص
 تمثمػػػػت التػػػػ  0991 عػػػػاـ اتفاقيػػػػ  عقػػػػد نتيجػػػػ  العراقػػػػ  العػػػػاـ يالػػػػرأ اثػػػػار  إلػػػػ  بريطانيػػػػا سياسػػػػ  أدت
 المػػػػػػػدود العػػػػػػػدو بريطانيػػػػػػػا بػػػػػػػ ف تػػػػػػػر  التػػػػػػػ  الجماهيريػػػػػػػ  والتكػػػػػػػت ت اقطابهػػػػػػػاو  واال ػػػػػػػزا  الصػػػػػػػ ؼب

 ابػػػػػػػت اـ شػػػػػػػا ت واقعيػػػػػػػ   قيقػػػػػػػ  قػػػػػػػد أجػػػػػػػ  لمعػػػػػػػراؽ بريطانيػػػػػػػا ا ػػػػػػػت ؿ فأ بيػػػػػػػد ,العراقػػػػػػػ  لمشػػػػػػػع 
 بمثابػػػػػػ  بريطانيػػػػػػا عػػػػػػدت المعارضػػػػػػ  اال ػػػػػػزا  وأف ,العػػػػػػراؽ فػػػػػػ  والجماهيريػػػػػػ  السياسػػػػػػي   ركػػػػػػاتتال

 ال كومػػػػػػ  مػػػػػػ  يعقػػػػػػدها أف تريػػػػػػد التػػػػػػ  االتفاقيػػػػػػ  رعبػػػػػػ العراقػػػػػػ  الشػػػػػػع  مقػػػػػػدرات عمػػػػػػ  ةالمسػػػػػػيطر 
 فػػػػ  العػػػػراؽ فػػػػ  السياسػػػػ  لولػػػػ  آنػػػػذاؾ يعػػػػد الػػػػذي السػػػػعيد نػػػػوري وزارة مػػػػف بت ريػػػػؾو  آنػػػػذاؾ المالكػػػػ 
 انػػػػػ  اال ت الفاتهػػػػػا خػػػػػ ؿ مػػػػػف بريطانيػػػػػا لػػػػػ  تخطػػػػػط كانػػػػػت مػػػػػا ادعػػػػػ قػػػػػد وانػػػػػ  ,المػػػػػذكورة المػػػػػدة تمػػػػػؾ
  اسػػػػماا  عػػػػام ا  أصػػػػب  بريطػػػػان ال  ػػػػت ؿالا وأف، العراقػػػػ  العػػػػاـ الػػػػرأي قبػػػػؿ مػػػػف بالمعارضػػػػ  جوبػػػػ 
 السياسػػػػػػي  المعارضػػػػػػ  أقطػػػػػػا  وأف العراقػػػػػػ  العػػػػػػاـ الػػػػػػرأي داخػػػػػػؿ السياسػػػػػػي  االتجاهػػػػػػات تعقيػػػػػػد فػػػػػػ 

 أجػػػػػؿ مػػػػػف العشػػػػػا ري  العناصػػػػػر مػػػػػ  االيجابيػػػػػ  ع قتهػػػػػا مػػػػػف الدينيػػػػػ  ل فػػػػػادة المراكػػػػػز إلػػػػػ  يمجػػػػػ وف
معالجػػػػػػ  القضػػػػػػي   الػػػػػػ  عممػػػػػػوا السياسػػػػػػي  اال ػػػػػػزا  زعمػػػػػػا  واف ،السػػػػػػمط  عمػػػػػػ  والضػػػػػػ وط تسػػػػػػمطال

ال كومػػػػػ  ،وعممػػػػػت  خوفػػػػػاا مػػػػػف اجػػػػػرا اتخطػػػػػ  ال مػػػػػوض والتكػػػػػتـ  والتزمػػػػػوا،العربيػػػػػ  بطػػػػػرؽ ممتويػػػػػ  
العراقيػػػػ    ػػػػت بػػػػالرأي العػػػػاـ العراقػػػػ  اذ اف ت ييػػػػد ال كومػػػػ بريطانيػػػػا عمػػػػ  عقػػػػد اتفاقيتهػػػػا ،ولكنهػػػػا فوج

 . لها اد  ال  تمريرها

 ـ، المفاوضات(.0991الرأي العاـ، العراق ، اتفاقي  الكممات المفتا ي :)
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raqi Public Opinion and the 1930 Agreement, its role and its impact on 

the Progress of the Negotiations: 

M.M Mustafa Thajeel Wannan 

General Directorate of Education in Dhi Qar Governorate 

ABSTRACT: 

         Britain's Policy provoked Iraqi public opinion as a result of the 1930 

agreement, which was represented by news papers, parties, theirleaders, and 

mass factions that see Britain as the are henemy of the Iraqi people However, 

Britain's occupation of Iraq  has become a realis ticrealing whether it wills 

itornot the political and mass movements, and that the opposition parties 

considered Britian as controlling the capabilities of the Iraq people through 

the agreement that it concluded with the royal government at the time and 

with the movement of Nuri alsaeed which is preparing the spiral of politics in 

Iraq during that period and that he was aware of what Brtain was plenning 

during its alliance father that he was confronted with opposition by the Iraqi 

public opinion that the British occupation has become a decisive factor in 

complicating political trends with in Iraqi public opinion Britain worked in 

itspian to conclude the agreement that its goal is to establish she mand 

ateover Iraq and to control its capabilities for a namber of times .  

 Keywords: (public opinion, Iraqi, 1930 AD agreement, negotiations).    

 المقدمة:
 الػػػػػػػرأي يمتمكػػػػػػػ  كػػػػػػػاف الػػػػػػػذي الجمػػػػػػػاهيري الػػػػػػػوع  مػػػػػػػد  البريطانيػػػػػػػ  ال كومػػػػػػػ  أدركػػػػػػػت
 الػػػػػػػديف رجػػػػػػاؿ واجتماعػػػػػػات ال زبيػػػػػػ  والنشػػػػػػػاطات بالصػػػػػػ اف  المتمثػػػػػػؿ العراقػػػػػػ  العػػػػػػاـ
 ت طيػػػػػػ   اولػػػػػػت لػػػػػػذلؾ العراقػػػػػػ  لمشػػػػػػع  وتػػػػػػوجيههـ بػػػػػػالعراؽ المقدسػػػػػػ  االمػػػػػػاكف فػػػػػػ 

 وال كومػػػػػػػػ  األوؿ فيصػػػػػػػػؿ الممػػػػػػػػؾ بزعامػػػػػػػػ  الممكػػػػػػػػ  الػػػػػػػػب ط طريػػػػػػػػؽ عػػػػػػػػف سياسػػػػػػػػتها
  تػػػػػ  المعاهػػػػػدة وعقػػػػػد مآربهػػػػا ت قيػػػػػؽ فػػػػػ  السػػػػػعيد نػػػػوري زعامػػػػػ المتمثمػػػػػ  ب  يو ضػػػػالمن

جػػػػػا   األسػػػػػاس ذلػػػػػؾ وعمػػػػػ  فيػػػػػ , وجودهػػػػػا تثبػػػػػت و العػػػػػراؽ فػػػػػ  فعمػػػػػ  تريػػػػػد مػػػػػا تمػػػػػرر
 سػػػػػػػػػير فػػػػػػػػػ  واثػػػػػػػػػر    ودور    0991  واتفاقيػػػػػػػػػ العراقػػػػػػػػػ  العػػػػػػػػػاـ يأالػػػػػػػػػر  ب ثنػػػػػػػػػا المعنػػػػػػػػػوف
 الػػػػػػػػػوع  االوؿ الم ػػػػػػػػػور تنػػػػػػػػػاوؿ م ػػػػػػػػػوريف الػػػػػػػػػ  ب ثنػػػػػػػػػا قسػػػػػػػػػمنا وقػػػػػػػػػد المفاوضػػػػػػػػػات,
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 اثػػػػر لػػػػ أ الثػػػػان  الم ػػػػور وتطػػػػرؽ بريطانيػػػػا مػػػػ  0991  تفاقيػػػػ ازا  العراقػػػػ  السياسػػػػ 
 .0991 العراق  العاـ الراي عم  البريطاني  العراقي  المفاوضات

 :مع بريطانيا 0391 عام اتفاقية إزاء العراقي السياسي الوعي األول/ المحور
 السياسػػػػػ  الػػػػػوع  تطػػػػػور فػػػػػ   اسػػػػػم  ت ػػػػػوؿ نقطػػػػػ  البريطػػػػػان  اال ػػػػػت ؿ عػػػػػد         
– العراقيػػػػػػػػػ  الع قػػػػػػػػات ت ديػػػػػػػػد فػػػػػػػػ  العػػػػػػػػاـ الػػػػػػػػراي دور فػػػػػػػػ  وبالتػػػػػػػػال  العػػػػػػػػراؽ فػػػػػػػػ 

 وتعػػػػػاظـ والشػػػػػكؿ, المضػػػػػموف فػػػػػ   انق بيػػػػػ العامػػػػػ  السياسػػػػػ  شػػػػػهدت فقػػػػػد البريطانيػػػػػ ,
 االنتػػػػػدا  وفكػػػػػرة البريطػػػػػان  اال ػػػػػت ؿ اثارهػػػػػا التػػػػػ  ال يويػػػػػ  بالقضػػػػػايا المهتمػػػػػيف عػػػػػدد

 السػػػػػػػػمطات مػػػػػػػػف العػػػػػػػػاـ الػػػػػػػػرأي مواقػػػػػػػػؼ عػػػػػػػػف واالفصػػػػػػػػاح التػػػػػػػػ ثير وسػػػػػػػػا ؿ وتنوعػػػػػػػػت
 اسػػػػػالي  فػػػػػاف هػػػػػذا مػػػػػف واالكثػػػػػر المتعاقبػػػػػ  العراقيػػػػػ  ال كومػػػػػات وسياسػػػػػات البريطانيػػػػػ 
 الضػػػػػػػ وط وتسػػػػػػػميط التقميػػػػػػػدي السياسػػػػػػػ  االقنػػػػػػػاع طػػػػػػػرؽ عمػػػػػػػ  تقتصػػػػػػػر لػػػػػػػـ التػػػػػػػ ثير

 االنتفاضػػػػػػػػ  الػػػػػػػػ  بػػػػػػػػالمجو  التهديػػػػػػػػد الػػػػػػػػ  تخطتهػػػػػػػػا وانمػػػػػػػػا واالجتماعػػػػػػػػات كالصػػػػػػػػ اف 
 . (0) فع ا  الثورة او المسم  

 المعنيػػػػػيف بػػػػػيف سياسػػػػػ  جػػػػػداؿ ا تػػػػػداـ عمػػػػػ  البريطػػػػػان  اال ػػػػػت ؿ شػػػػػج  لقػػػػػد        
  موضػػػػػػػوعي اعتبػػػػػػػارات عميػػػػػػػ  ط ػػػػػػػت قػػػػػػػد كانػػػػػػػت بعػػػػػػػدما والعراقيػػػػػػػ  العربيػػػػػػػ  بالشػػػػػػػؤوف
 – 0876 ال ميديػػػػػػ ) الفتػػػػػػرة , ففػػػػػػ (2)األولػػػػػػ  العالميػػػػػػ  ال ػػػػػػر  سػػػػػػبقت التػػػػػػ  العقػػػػػػود
 عمػػػػػػ  مصػػػػػػباا  العراقػػػػػػ  العػػػػػػاـ الػػػػػػرأي  قػػػػػػوؽ بػػػػػػيف جػػػػػػر  الػػػػػػذي ال ػػػػػػوار كػػػػػػاف (0919
 )القوميػػػػػػ  العربيػػػػػػ  القضػػػػػػي  وهمػػػػػػا بينهمػػػػػػا: التوليػػػػػػؼ وكيفيػػػػػػ  سياسػػػػػػي  معادلػػػػػػ  طػػػػػػرؼ
 ولكػػػػػػػف ,(9)سياسػػػػػػػ ( كنظػػػػػػػاـ العثمانيػػػػػػػ  )الدولػػػػػػػ  االسػػػػػػػ مي  لمدولػػػػػػػ  والػػػػػػػوال ، كعقيػػػػػػػدة

 العػػػػػراؽ فػػػػػ  االقتصػػػػػادي  التطػػػػػورات 0998 ثػػػػػور بعػػػػػد تركيػػػػػا فػػػػػ  السياسػػػػػي  التطػػػػػورات
 عناصػػػػر لم قػػػػاة سػػػػارت والتػػػػ  المػػػػدف فػػػػ  البرجوازيػػػػ  ونمػػػػو العالميػػػػ , الرأسػػػػمالي  مػػػػ 

 المعادلػػػػػػػ  طرفػػػػػػ  بػػػػػػيف التوليػػػػػػؼ عمميػػػػػػ  جعمػػػػػػػت العوامػػػػػػؿ هػػػػػػذ  وكػػػػػػؿ ,(4) االقطاعيػػػػػػ 
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 اال ػػػػػػت ؿ هػػػػػػو اف الصػػػػػػعوب  تمػػػػػػؾ الػػػػػػ  اضػػػػػػاؼ وممػػػػػػا ,(5) صػػػػػػعوب  اكثػػػػػػر السياسػػػػػػي 
 داخػػػػػػؿ السياسػػػػػػي  االتجاهػػػػػػات تعقيػػػػػػد فػػػػػػ  عػػػػػػام ا  اسػػػػػػماا  اصػػػػػػب  لمعػػػػػػراؽ البريطػػػػػػان 

 واجهػػػػت وهكػػػػذا السياسػػػػي , المعادلػػػػ  طرفػػػػ  ا ػػػػد تفضػػػػيؿ الػػػػ  الميػػػػؿ فػػػػ  العػػػػاـ الػػػػرأي
 العػػػػػراؽ تػػػػػاري  مػػػػػف مر مػػػػػ  ا ػػػػػرج فػػػػػ  جديػػػػػدة معضػػػػػم  العراقػػػػػ  العػػػػػاـ الػػػػػراي اقطػػػػػا 

 مػػػػػ  اوالا  كعقيػػػػػد  العربيػػػػػ  القوميػػػػػ  الػػػػػ  النزعػػػػػ  بػػػػػيف التوليػػػػػؼ كيفيػػػػػ  وهػػػػػ  السياسػػػػػ ,
 العثمانيػػػػػػ  السػػػػػػيطرة مػػػػػػف سػػػػػػوريا خػػػػػػروج بعػػػػػػد ونظػػػػػػاـ سياسػػػػػػ  الػػػػػػ  برمجتهػػػػػػا ا تمػػػػػػاؿ
 )الوطنيػػػػػػػػػ ( وبسػػػػػػػػػب  السياسػػػػػػػػي  االقميميػػػػػػػػػ  وبػػػػػػػػػيف االسػػػػػػػػتق ؿ, الػػػػػػػػػ  مصػػػػػػػػػر وتطمػػػػػػػػ 

 البريطانيػػػػػ  السػػػػػمطات روجتهػػػػػا التػػػػػ  واالجتماعيػػػػػ  واالقتصػػػػػادي  السياسػػػػػي  االغػػػػػرا ات
 بػػػػػػيف اسػػػػػتعماري وبالتػػػػػال  تطويػػػػػؽ مػػػػػف العربيػػػػػػ  القوميػػػػػ  قضػػػػػي  اصػػػػػا  مػػػػػا وبسػػػػػب 
 اصػػػػػػب ت االقميميػػػػػػ  االسػػػػػػتق لي  السياسػػػػػػي  االقميميػػػػػػ  الػػػػػػ  النزعػػػػػػ  ل ػػػػػػ  فػػػػػػاف ال مفػػػػػػا 

 .  (6) الراج   ه 

 اثػػػػػػػر عمػػػػػػػ  نشػػػػػػػاطها مػػػػػػػف والعشػػػػػػػا ري  والدينيػػػػػػػ  السياسػػػػػػػي  الف ػػػػػػػات وصػػػػػػػعدت       
 تمتمػػػػؾ كانػػػػت قػػػػو  السياسػػػػي  العمميػػػػ  فػػػػ  انخرطػػػػت فقػػػػد لمعػػػػراؽ البريطػػػػان  اال ػػػػت ؿ
 كانػػػػػت بعػػػػػدما والشخصػػػػػي  واالقتصػػػػػادي  واالجتماعيػػػػػ  الدينيػػػػػ  مكانتهػػػػػا بفضػػػػػؿ التػػػػػ ثير

 .(7) العراؽ ف  المت خر العثمان  ال كـ اباف السياسي  العممي  عف انكشفت قد

 قوتها ترجم  ال  والعشا ري  الديني  المراكز اسرعت الدين  الوازع بزواؿ ولكف
 اقطا  وكاف عديد  لسنيف العراق  العاـ الرأي وتوجي  ت فيز مف المدف ف  السياسي 
 العناصر م  االيجابي  ع قتها مف ل فادة الديني  لممراكز يمج وف السياسي  المعارض 
 مكاس  ت قيؽ عف عجزوا كما ذلؾ و السمط  عم  الض وط تسميط اجؿ مف العشا ري 
 و ست (9)ل نتدا  ساخراا  أظهرت عدا  الديني  ثـ أف تمؾ المراكز (8) الخاص  بطرقهـ
 تست ؿ كانت ف نها ذلؾ عم  فض ا  غيرها مف اكثر واتجاهات  العاـ الرأي بمشاعر
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 واعت   العشريف ثور  اهمها كاف واذا مواقفها, عف لألعرا  المتعددة الديني  المناسبات
 واقطا  مراكز بيف الفعم  لمتضامف نهاي  وضعتا قد العرش ال سيف بف فيصؿ االمير
 فه  العراؽ ف  السياس  النضاؿ اغنت العشريف ثور  ف ف دروس العراق  العاـ الراي
 ال  المعارض  السياسي  والقو  والب ط العراقي  وال كوم  البريطاني  السمطات نبهت
 اذا فعمي  قو  ال  ترجمتها يمكف العراق  العاـ لمرأي الكامم  القو  اف وه  واض    قيق 

 ولـ العراؽ ف  البريطاني  السياس  عم  قيوداا  وضعت أنهاو   تيأمو  اوضاع لها تضافرت
 والب ط المعارض  زودت انها كما رغباتها  س  االنتدا  صياغ   ري  لبريطانيا تترؾ
 ف  الت ـز  االت ف  استخدام  يمكف البريطاني  السمطات ضد ورادع تهديدي بس ح

  .(01) البريطاني  العراقي  الع قات
 العػػػػػاـ الػػػػػرأي وتطػػػػػور وتوجيػػػػػ  تثقيػػػػػؼ عمميػػػػػ  فػػػػػ  العراقيػػػػػ  الصػػػػػ اف  وأسػػػػػهمت       
 قرا تهػػػػػػا عمػػػػػػ  العػػػػػراقييف وب قبػػػػػػاؿ الصػػػػػػ ؼ عػػػػػدد بازديػػػػػػاد ذلػػػػػػؾ اثػػػػػر وظهػػػػػػر العراقػػػػػ 
 مػػػػػ  ولكػػػػػف ,(00) واالجتماعيػػػػػ  والقوميػػػػػ  الداخميػػػػػ  السياسػػػػػي  لمقضػػػػػايا لمعالجتهػػػػػا نظػػػػػراا 
 االخطػػػػػػا  الػػػػػػ  ل لتفػػػػػػات العراقيػػػػػػ  الصػػػػػػ اف  يقػػػػػػيـ اف ي ػػػػػػاوؿ لمػػػػػػف بػػػػػػد ال كمػػػػػػ  هػػػػػػذا
 بعيػػػػػداا  اسػػػػػموبها كػػػػػاف فقػػػػد طويمػػػػػ  بتجربػػػػػ  تمػػػػر لػػػػػـ لكونهػػػػػا الصػػػػ اف  فػػػػػ  كانػػػػػت التػػػػ 
 افتقػػػػرت انهػػػػا ثػػػػـ اصػػػػ ابها  ػػػػاؿ لسػػػػاف وكػػػػاف االتجاهػػػػات  متقمبػػػػ وآراؤهػػػػا االتػػػػزاف عػػػػف
 وال كومػػػػػ  المعارضػػػػػ  مػػػػػف كػػػػػؿ الصػػػػػ اف  لػػػػػدور تػػػػػرت  ولػػػػػـ والصػػػػػرا   األمانػػػػػ  الػػػػػ 
 الشػػػػػعور وتكثػػػػػؼ ونبػػػػاؿ  ػػػػػر  الػػػػ  ))تتقمػػػػػ  االقػػػػ ـ تػػػػػر  الػػػػوطن  الخػػػػػا صػػػػ يف  أف

 ويصػػػػػاف  السػػػػػما  الػػػػػ  آنػػػػػذاؾ ويعػػػػػرج الرفيػػػػػ  وي تقػػػػػر ويبجػػػػػؿ الوضػػػػػ  النفػػػػػاؽ ويػػػػػروج
 , امػػػػا(02)والشػػػػياطيف((  االجنػػػػ  ويعػػػػانؽ ال ضػػػػيض الػػػػ  هػػػػذا ويهػػػػبط الكػػػػراـ الم  كػػػػ 
 ا يانػػػػػػاا  هػػػػػػدفها وكػػػػػػاف ل رتػػػػػػزاؽ وسػػػػػػيم  الجرا ػػػػػػد ))معظػػػػػػـ اف فتعتقػػػػػػد العهػػػػػػد صػػػػػػ يف 
 مػػػػػف كثيػػػػػر فػػػػػ  ا كامػػػػػ  فامتػػػػػدت العػػػػػاـ الػػػػػرأي عمػػػػػ  الهػػػػػوؿ وادخمػػػػػت العواطػػػػػؼ اثػػػػػارة

 . (09)اال ياف((
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 الػػػػػرأي تطػػػػػور مػػػػػف عرقمػػػػػت قػػػػػد العراقيػػػػػ  الصػػػػػ اف  ومشػػػػػاكؿ عيػػػػػو  كانػػػػػت واذا       
 اال ػػػػػزا  فػػػػ ف المتقدمػػػػػ , السياسػػػػي  الػػػػػنظـ صػػػػ اف  فػػػػ  معهػػػػػود هػػػػو مػػػػػا عكػػػػس عمػػػػ 
 عػػػػػػػدد فصػػػػػػػب  اف المجػػػػػػػاؿ هػػػػػػػذا فػػػػػػػ  المسػػػػػػػؤولي  مػػػػػػػف قسػػػػػػػطاا  تت مػػػػػػػؿ االخػػػػػػػر  هػػػػػػػ 

 تكػػػػػػاثر ظػػػػػػاهرة اف اال (04)االنتػػػػػػدا  فتػػػػػػرة خػػػػػػ ؿ ازداد والنػػػػػػوادي والجمعيػػػػػػات اال ػػػػػػزا 
 االمػػػػػػر   قيقػػػػػػ مػػػػػػف ي يػػػػػػر لػػػػػػـ المتذبػػػػػػذ  الػػػػػػنمط هػػػػػػذا وعمػػػػػػ  السػػػػػػرع  بهػػػػػػذ  اال ػػػػػػزا 
 والتزمػػػػػوا ممتويػػػػػ  طػػػػػرؽ فػػػػػ  العراقيػػػػػ  القضػػػػػي  معالجػػػػػ  الػػػػػ  جن ػػػػػوا اال ػػػػػزا  فزعمػػػػػا 
 واضػػػػػػ   منػػػػػػاه  وذات قوميػػػػػػ  اال ػػػػػػزا  كانػػػػػػت وقممػػػػػػا ,(05)والتكػػػػػػتـ ال مػػػػػػوض خطػػػػػػ 
 وسػػػػػػػادت عميهػػػػػػػا السياسػػػػػػػي  والمناصػػػػػػػ  ال كػػػػػػػـ سػػػػػػػدة الػػػػػػػ  لموصػػػػػػػوؿ وسػػػػػػػيم  وكانػػػػػػػت

 افكػػػػػػار لهػػػػػػا كػػػػػػاف واف افكارهػػػػػػا فػػػػػػ  غالػػػػػػت انهػػػػػػا ثػػػػػػـ والقبميػػػػػػ  الشخصػػػػػػي  المنازعػػػػػػات
 االهػػػػػداؼ عػػػػػف كانػػػػػت تت افػػػػػؿ بينمػػػػػا المؤيػػػػػديف لجمػػػػػ  مصػػػػػا د اهػػػػػدافها مػػػػػف وجعمػػػػػت
 األولػػػػ  بالدرجػػػػ  تعتمػػػػد األ ػػػػزا  قػػػػوة . وكانػػػػت(06)ال كػػػػـ الػػػػ  زعماؤهػػػػا يصػػػػؿ  المػػػػا
 األ ػػػػػػػزا  فتػػػػػػػرة فػػػػػػػ  خاصػػػػػػػ  مباد هػػػػػػػا قػػػػػػػوة عمػػػػػػػ  ال شخصػػػػػػػياتها بعػػػػػػػض قػػػػػػػوة عمػػػػػػػ 

 .(07)البرلماني 

 يجػػػػػدوا لػػػػػـ الػػػػػذيف اقطابهػػػػػا وانتمػػػػػا  ب عمػػػػػار مقرونػػػػػاا  األ ػػػػػزا  عمػػػػػر كػػػػػاف وقػػػػػد       
 ويؤكػػػػد أخػػػػر , جهػػػػ  الػػػػ  جهػػػػ  مػػػػف االنتقػػػػاؿ مػػػػف تمػػػػنعهـ وسياسػػػػي  عقا ديػػػػ  معوقػػػػات
 قػػػػاؿ اذ لمبرلمػػػػاف والث ثػػػػيف ال اديػػػػ  الجمسػػػػ  فػػػػ  , (08)الهاشػػػػم  ياسػػػػيف ذكػػػػر  مػػػػا ذلػػػػؾ

 االنتسػػػػا  ؼشػػػػر  الػػػػزمف مػػػػف مػػػػدة لػػػػ  وكػػػػاف االكثريػػػػ  لػػػػوزارة اضػػػػيؼ طفيمػػػػ  يصػػػػفن 
 .(09)المعارض  ال 

 عمػػػػػػ  تطػػػػػػرح لػػػػػػـ العراقيػػػػػػ  األ ػػػػػػزا  أغمػػػػػػ  هػػػػػػو أف اإلشػػػػػػارة يسػػػػػػت ؽ وممػػػػػػا        
 فػػػػػ  كانػػػػػتبػػػػػؿ  العػػػػػاـ الػػػػػرأي  ولهػػػػػا يمتػػػػػؼ المعػػػػػالـ واضػػػػػ   بػػػػػدا ؿ السياسػػػػػ  المسػػػػػرح
 او العزلػػػػػػ  جانػػػػػػ  تمػػػػػػـز ثػػػػػػـ ومػػػػػػف الرسػػػػػػمي  لمسياسػػػػػػ  رفضػػػػػػها تعمػػػػػػف اال ػػػػػػواؿ أ سػػػػػػف
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 قػػػػدر عمػػػػ  ب دنػػػػا خدمػػػػ  فػػػػ  واجبنػػػػا نعمػػػػؿ أنمػػػػا ))اننػػػػا يقػػػػوؿ  ػػػػالهـ ولسػػػػاف الصػػػػمت
 تتػػػػػػػرؾ االنكميػػػػػػػز مػػػػػػػف واالكاذيػػػػػػػ  والمخالفػػػػػػػات العراقيػػػػػػػؿ ن قػػػػػػػ  عنػػػػػػػدما واننػػػػػػػا طاقتنػػػػػػػا
 الوخيمػػػػػػػػ  العواقػػػػػػػػ  يشػػػػػػػػاؤوف ويجنػػػػػػػػوف كيفمػػػػػػػػا بػػػػػػػػ  يتصػػػػػػػػرفوف ولمممػػػػػػػػؾ لهػػػػػػػػـ ال كػػػػػػػػـ
 السػػػػػػػمطات و وال كومػػػػػػػ  لمػػػػػػػب ط المجػػػػػػػاؿ فػػػػػػػت  األ ػػػػػػػزا  واقػػػػػػػ  اف كمػػػػػػػا, (21)بيػػػػػػػنهـ((

 السػػػػػػػػػمطات قامػػػػػػػػػت لقػػػػػػػػػد (20)وخارجيػػػػػػػػػاا  داخميػػػػػػػػػاا  وارباكهػػػػػػػػػا عميهػػػػػػػػػا لمتػػػػػػػػػ ثير البريطانيػػػػػػػػػ 
 فقػػػػػد فيػػػػػ  فسػػػػػاد جرثومػػػػػ  ولػػػػػدي النظػػػػػاـ لكػػػػػف العػػػػػراؽ فػػػػػ  برلمانيػػػػػاا  نظامػػػػػاا  البريطانيػػػػػ 

 عمػػػػػػػ  السػػػػػػػيطرة ممارسػػػػػػػ  مجػػػػػػػاالت تتػػػػػػػرؾ اف عمػػػػػػػ  البريطػػػػػػػانييف المشػػػػػػػرعوف اصػػػػػػػر
 التقميػػػػػػػدي, ودسػػػػػػػتوري  البرلمانيػػػػػػػ  مفهػػػػػػػوـ ناقضػػػػػػػوا وبػػػػػػػذلؾ عػػػػػػػا ؽ, غيػػػػػػػر مػػػػػػػف العػػػػػػػراؽ
 العمميػػػػػ  فػػػػػ  وادوارهػػػػػا معانيهػػػػػا مػػػػػف النظػػػػػاـ فػػػػػ  السياسػػػػػي  االجهػػػػػزة افرغػػػػػت وبالتػػػػػال 
 ت مػػػػػػؽ لكػػػػػػ  وذلػػػػػػؾ (22)النظػػػػػػاـ فػػػػػػ  هامػػػػػػاا  سياسػػػػػػياا  مكانػػػػػػاا  لمممػػػػػػؾ واعطػػػػػػت السياسػػػػػػي 
 خ لهػػػػػػا مػػػػػػف فتػػػػػػؤثر االجهػػػػػػزة هػػػػػػذ  الػػػػػػ  لموصػػػػػػوؿ السياسػػػػػػي  الف ػػػػػػات امػػػػػػاـ والمسػػػػػػالؾ

 السػػػػػػػمط  االعتمػػػػػػػاد دار سػػػػػػػخرت البريطانيػػػػػػػ  بينمػػػػػػػا العراقيػػػػػػػ  الع قػػػػػػػات تطػػػػػػػور عمػػػػػػػ 
 فػػػػػػ  البرلمػػػػػػان  النظػػػػػػاـ نمػػػػػػو عرقمػػػػػػ  مػػػػػػف والػػػػػػب ط ال كومػػػػػػات تتػػػػػػردد ولػػػػػػـ التشػػػػػػريعي 
 تػػػػػنظـ اف ))قبػػػػػؿ يعػػػػػيف النػػػػػوا  بعػػػػػض وكػػػػػاف تػػػػػزور, كانػػػػػت االنتخابػػػػػات فػػػػػ  العػػػػػراؽ

 .(29)االنتخابي (( مضابطهـ

 بػػػػػيف السياسػػػػي  الف ػػػػػات ثقػػػػؿ يعكػػػػس الػػػػػذي وهػػػػو البرلمانيػػػػ  االكثريػػػػػ  مبػػػػدأ امػػػػا        
 ال يػػػػػػػاة فػػػػػػػ  الفػػػػػػػراغ لػػػػػػػتمأل شػػػػػػػكمي  صػػػػػػػي   كونػػػػػػػ  عمػػػػػػػ  اقتصػػػػػػػر فقػػػػػػػد العػػػػػػػاـ, الػػػػػػػرأي

 وضػػػػػػريب  الكرامػػػػػػ  مػػػػػػف ومجػػػػػػردة مصػػػػػػطنع  وضػػػػػػال  كانػػػػػػت االكثػػػػػػري ))اف البرلمانيػػػػػػ 
 المصػػػػػػػا   وشػػػػػػػت  المهمكػػػػػػػ  المهػػػػػػػاوي فػػػػػػػ  الػػػػػػػب د اوقعػػػػػػػت كػػػػػػػ دا  وعقبػػػػػػػ  الضػػػػػػػمير
 مضػػػػػطرب  نظػػػػػرة إلػػػػ  المقدمػػػػػ  هػػػػذ  تػػػػػدف  قػػػػد وهكػػػػػذا (24)مػػػػزورة(( االنتخابػػػػػات وكانػػػػت
 الػػػػرأي هػػػػذا ))اف السياسػػػػي  العمميػػػػ  فػػػػ  واثػػػػر  ودور  العراقػػػػ  العػػػػاـ الػػػػراي تقػػػػيـ عنػػػػدما
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 واليػػػػػزاؿ والعقػػػػػؿ المنطػػػػػؽ ورا  يسػػػػػير ممػػػػػا اكثػػػػػر العواطػػػػػؼ ورا  سػػػػػا راا  يػػػػػزاؿ ال العػػػػػاـ
 لػػػػـ تتعهػػػػد  الػػػػرأي هػػػػذا اف ذلػػػػؾ فػػػػ  والسػػػػب  الصػػػػوا  مػػػػواطف عػػػػف بعيػػػػداا   كمػػػػ  فػػػػ 

 بيػػػػد أف هػػػػذا (25)وارشػػػػاد  لتهذيبػػػػ  ال زمػػػػ  الجهػػػػود يبػػػػذلوا ولػػػػـ عنػػػػدما سياسػػػػي  اقطػػػػا 
 سػػػػػير عمػػػػػ  اثػػػػػر مػػػػػف العراقػػػػػ  العػػػػػاـ مػػػػػا لمػػػػػرأي ادراؾ فػػػػػ  ويخفػػػػػؽ مسػػػػػتعجؿ ال كػػػػػـ

 السياسػػػػػػي  العمميػػػػػػ  فػػػػػػ  ومواقفػػػػػػ  ثقمػػػػػػ  اظهػػػػػػر ألنػػػػػػ  البريطانيػػػػػػ  -العراقيػػػػػػ  الع قػػػػػػات
 العمميػػػػ  فػػػػ  المتفاعمػػػػ  االطػػػػراؼ تقػػػػدر لػػػػـ كامنػػػػ  قػػػػوة كػػػػاف انػػػػ  بػػػػؿ ف سػػػػ , باسػػػػتمرار
 مػػػػػػػػػف واسػػػػػػػػػقاطها الوطنيػػػػػػػػػ ( والقػػػػػػػػػو  وال كومػػػػػػػػػ  والػػػػػػػػػب ط االعتمػػػػػػػػػاد )دار السياسػػػػػػػػػي 
 .(26)العراق  العاـ لمرأي الت ثيري  القوة فاعمي  اف هذا مف واالكثر اعتباراتها

 :0391 الرأي العام العراقي على البريطانية العراقية المفاوضات أثر الثاني/ المحور
 الع قػػػػػات تطػػػػػور كػػػػػاف الواقػػػػػ  ففػػػػػ  متوقعػػػػػ  غيػػػػػر 0991 مفاوضػػػػػات تكػػػػػف لػػػػػـ       
 عبوديػػػػػػػ  مػػػػػػػف لمػػػػػػػتخمص  يويػػػػػػػ  مسػػػػػػػ ل  م ػػػػػػػور  ػػػػػػػوؿ يػػػػػػػدور البريطانيػػػػػػػ - العراقيػػػػػػػ 
 0922 بػػػػػػيف مػػػػػػا الطػػػػػػرفيف بػػػػػػيف المعقػػػػػػودة واالتفاقيػػػػػػات المعاهػػػػػػدات وكانػػػػػػت االنتػػػػػػدا 

السػػػػػػمط  تػػػػػػدريجياا إلػػػػػػ  النظػػػػػػاـ الممكػػػػػػ  وصػػػػػػا بتها  لنقػػػػػػؿ م ػػػػػػاوالت مجػػػػػػرد 0991 -
 جهػػػػػ  مػػػػػف الوطنيػػػػػ  والقػػػػػو  العراقيػػػػػ  وال كومػػػػػ  الػػػػػب ط بػػػػػيف صػػػػػراعات سياسػػػػػي   ػػػػػادة

صػػػػػػػػػدر  0929 ايمػػػػػػػػػوؿ 04 فػػػػػػػػػ  اخػػػػػػػػػر  جهػػػػػػػػػ  مػػػػػػػػػف البريطانيػػػػػػػػػ  السػػػػػػػػػمطات وبػػػػػػػػػيف
 اجػػػػػؿ مػػػػػف بالسػػػػػع  البريطانيػػػػػ  ال كومػػػػػ  بموجبػػػػػ  تعهػػػػػدت الػػػػػذي البريطػػػػػان  التصػػػػػري 
 عمػػػػػػ  مباشػػػػػر لمتصػػػػػري  أثػػػػػػر وكػػػػػػاف 0992 فػػػػػ  االمػػػػػػـ عصػػػػػب  الػػػػػػ  العػػػػػراؽ ادخػػػػػاؿ
 مػػػػػا لمفتػػػػػرة السياسػػػػػي  االوضػػػػػاع ت ميػػػػػؿ مػػػػػف البػػػػػد لػػػػػذلؾ العػػػػػراؽ فػػػػػ  الداخميػػػػػ  الشػػػػػؤوف
 0991 آذار فػػػػػ  لمػػػػػوزرا  ر يسػػػػػاا (27)السػػػػػعيد نػػػػػوري اختيػػػػػار و تػػػػػ  0929 ايمػػػػػوؿ بػػػػػيف
 .(28) البريطاني  الجهات م  بالمفاوضات لمقياـ توكيم  و
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 - 0929 الثػػػػػػان  تشػػػػػػريف 08 فػػػػػػ  (29)السػػػػػػويدي نػػػػػػاج   كومػػػػػػ  كانػػػػػػت ولقػػػػػػد       
  رجػػػػػ  فتػػػػػر  فػػػػػ  الػػػػػنفس اللتقػػػػػاط انتقاليػػػػػ   كومػػػػػ  ال ػػػػػاؿ واقػػػػػ  ففػػػػػ  0991 اذار 00
 الػػػػػػ  المنافسػػػػػػ  فػػػػػػ  طػػػػػػرؼ كػػػػػػؿ ا تػػػػػػاج إذ,(91)السػػػػػػعدوف الم سػػػػػػف عبػػػػػػد انت ػػػػػػار بعػػػػػػد

 ايمػػػػػوؿ 04 تصػػػػػري  ضػػػػػو  عمػػػػػ  االهػػػػػداؼ وت ديػػػػػد الموقػػػػػؼ ومراجعػػػػػ  الػػػػػنفس التقػػػػػاط
 فػػػػػاف واجهتهػػػػػا جػػػػػدار فػػػػػ  الفجػػػػػوات الوطنيػػػػػ  قػػػػػد عانػػػػػت مػػػػػف كثػػػػػرة القػػػػػو  كانػػػػػت واذا

 االخػػػػر  هػػػػ  تكػػػػف لػػػػـ وال كومػػػػ ( دار االعتمػػػػاد, )الػػػػب ط, االخػػػػر  الث ثػػػػ  االطػػػػراؼ
  المػػػػػػػا لمػػػػػػػردـ قابمػػػػػػػ  كانػػػػػػػت الفجػػػػػػػوات اف بيػػػػػػػد بينهػػػػػػػا, فيمػػػػػػػا الخ فػػػػػػػات مػػػػػػػف مصػػػػػػػون 
 فػػػػ  الموقػػػػؼ فػػػػ  الهػػػػاـ التطػػػػور اف بيػػػػد التصػػػػري  رسػػػػم  الػػػػذي العػػػػاـ الهػػػػدؼ اتضػػػػ 
 مػػػػػػػف اصػػػػػػػب  وبالتػػػػػػػال  الػػػػػػػب ط موقػػػػػػػؼ طػػػػػػػرأ عمػػػػػػػ  الػػػػػػػذي هػػػػػػػو الت ػػػػػػػوؿ الفتػػػػػػػرة تمػػػػػػػؾ

 الواقػػػػػػػ  لمواجهػػػػػػػ  مواقفهػػػػػػػا تعػػػػػػػديؿ فػػػػػػػ  تعجػػػػػػػؿ الوطنيػػػػػػػ  أف القػػػػػػػو  عمػػػػػػػ  الضػػػػػػػروري
 مػػػػػ  مفاوضػػػػػات فػػػػػ  الػػػػػدخوؿ الػػػػػب ط وسػػػػػ  فػػػػػ  يكػػػػػف لػػػػػـ 0991 آذار ففػػػػػ  الجديػػػػػد,
 قػػػػػو  ومعػػػػػ  و ػػػػػد  يديػػػػػ  صػػػػػن  مػػػػػف قويػػػػػ   كومػػػػػ  مػػػػػف بت ييػػػػػد البريطانيػػػػػ  السػػػػػمطات
 تصػػػػػر كانػػػػػت االعتمػػػػػاد دار اف هػػػػػو ذلػػػػػؾ فػػػػػ  السػػػػػب  موقفػػػػػ  تعػػػػػزز صػػػػػامدة وطنيػػػػػ 
 المصػػػػػم   منطػػػػػؽ اف ذلػػػػػؾ الػػػػػ  اضػػػػػؼ واقالتهػػػػػا, الػػػػػوزارات تػػػػػ ليؼ فػػػػػ  التػػػػػدخؿ عمػػػػػ 

 كػػػػػاف هنػػػػا مػػػػف القػػػػو  موقػػػػؼ فػػػػ  فيصػػػػؿ مػػػػ  تتفػػػػاوض ال اف عميهػػػػا ي ػػػػتـ البريطانيػػػػ 
 فػػػػ   اسػػػػم  اهميػػػػ  الوطنيػػػػ  والقػػػػو  الػػػػب ط بػػػػيف القا مػػػػ  والعمنيػػػػ  السػػػػري  ل تصػػػػاالت

 عمػػػػػػػ  عوامػػػػػػػؿ جممػػػػػػػ  تكاتفػػػػػػػت وقػػػػػػػد البريطانيػػػػػػػ  -العراقيػػػػػػػ  الع قػػػػػػػات ت ديػػػػػػػد تطػػػػػػػور
 استعصػػػػػػػت قػػػػػػػد الوطنيػػػػػػػ  القػػػػػػػو  اف اولهػػػػػػػا االتصػػػػػػػاالت لتمػػػػػػػؾ االهميػػػػػػػ  هػػػػػػػذ  اعطػػػػػػا 
 االسػػػػػتمال  الشػػػػػ   بعػػػػػض الناج ػػػػػ  الم ػػػػػاوالت مػػػػػف الػػػػػرغـ عمػػػػػ  االعتمػػػػػاد دار عمػػػػػ 
 , ثانيهػػػػػػا(90)العػػػػػراؽ فػػػػػ  والعشػػػػػا ري  والدينيػػػػػ  السياسػػػػػي  الشخصػػػػػيات مػػػػػف كبيػػػػػر عػػػػػدد
 العراقػػػػػػػ  العػػػػػػػاـ الػػػػػػػرأي ومشػػػػػػػاعر مواقػػػػػػػؼ الػػػػػػػ  تطمػػػػػػػ ف لػػػػػػػـ البريطانيػػػػػػػ  السػػػػػػمطات اف

 الػػػػب ط اختػػػػار اذا الػػػػب ط يسػػػػاند قػػػػوة مركػػػػز العراقػػػػ  يعتبػػػػر العػػػػاـ الػػػػرأي كػػػػاف وثالثهػػػػا
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 الػػػػػب ط بػػػػػيف مػػػػػا الجػػػػػوز كانػػػػػت واخيػػػػػراا  االعتمػػػػػاد دار بوجػػػػػ  متصػػػػػم  بخػػػػػط التمسػػػػػؾ
ورقابػػػػػ  السػػػػػمطات  ل نضػػػػػباطي  كميػػػػػاا  خاضػػػػػع  غيػػػػػر العػػػػػاـ الػػػػػراي فػػػػػ  القػػػػػو  ومػػػػػواطف

 تصػػػػػعيد و العػػػػػاـ الػػػػػراي لت ريػػػػػؾ البريطانيػػػػػ  فكػػػػػاف األميػػػػػر فيصػػػػػؿ يعبػػػػػر مػػػػػف عميهػػػػػا
 عجػػػػػزت كممػػػػػا السياسػػػػػ  هػػػػػذ  فيصػػػػػؿ وقػػػػػد اتخػػػػػذ الممػػػػػؾ البريطػػػػػان  موجػػػػػودل المعارضػػػػػ 
 موقفػػػػػػ  تبريػػػػػػر اجػػػػػػؿ مػػػػػػف او لنظامػػػػػػ  مكاسػػػػػػ  ت قيػػػػػػؽ لديػػػػػػ  مػػػػػػف المسػػػػػػاوم  وسػػػػػػا ؿ
 . (92)االتفاقيات مسودة ف  الرافض

 واضػػػػ   العػػػػاـ الػػػػرأي فػػػػ  القػػػػوة ومراكػػػػز الػػػػب ط بػػػػيف التفاعػػػػؿ هػػػػدؼ كػػػػاف ولقػػػػد          
 البريطانيػػػػػػػػػ  المصػػػػػػػػػال  فتهديػػػػػػػػػد السياسػػػػػػػػػي , العمميػػػػػػػػػ  فػػػػػػػػػ  المعنيػػػػػػػػػ  االطػػػػػػػػػراؼ لتمػػػػػػػػػؾ

 نظػػػػػػػر فػػػػػػػ  وكػػػػػػػاف,(99)بعػػػػػػػد تجػػػػػػػرس لػػػػػػػـ العشػػػػػػػريف ثػػػػػػػورة وصػػػػػػػد  الشػػػػػػػعب  بالهيجػػػػػػػاف
 عمػػػػػ  االعتمػػػػػاد دار ارغػػػػػاـ فيصػػػػػؿ األميػػػػػر  م اولػػػػػ امػػػػػا يعنػػػػػ  البريطانيػػػػػ  السػػػػػمطات
 عمػػػػػػ  السػػػػػػيطرة عػػػػػػف بعجػػػػػػز  يتظػػػػػػاهر اف بعػػػػػػد وذلػػػػػػؾ مباشػػػػػػرة بصػػػػػػورة ال كػػػػػػـ تػػػػػػول 

 الشػػػػػػػػؤوف فػػػػػػػػ  التػػػػػػػػوتر ادامػػػػػػػػ  فيصػػػػػػػػؿ األميػػػػػػػػر م اولػػػػػػػػ  أو العػػػػػػػػاـ, الػػػػػػػػرأي مشػػػػػػػػاعر
 البريطانيػػػػػػ , المصػػػػػػم   يخػػػػػػدماف ال المخػػػػػػرجيف كػػػػػػ  اف فيػػػػػػ  شػػػػػػؾ ال وممػػػػػػا الداخميػػػػػػ ,
 تتػػػػوي  كػػػػاف بينمػػػػا باهظػػػػ  بكمػػػػؼ العػػػػراؽ  كػػػػـ لت مػػػػؿ لنػػػػدف الػػػػ  دعػػػػوة معنػػػػا  فػػػػاألوؿ
 . (94)الكمف  تمؾ النقاص وسيم  فيصؿ

 سيتناصػػػػػػػػراف الوطنيػػػػػػػػ  والقػػػػػػػػو  فيصػػػػػػػػؿ اف معنػػػػػػػػا  فكػػػػػػػػاف الثػػػػػػػػان  ال ػػػػػػػػؿ امػػػػػػػػا      
 البريطانيػػػػػػ  لمسياسػػػػػػ  هزيمػػػػػػ  يعنػػػػػػ  بػػػػػػدور  وهػػػػػػذا البريطػػػػػػان  الوجػػػػػػود عمػػػػػػ  لمتضػػػػػػييؽ
 والوجػػػػػػػػػود الممكػػػػػػػػػ  النظػػػػػػػػػاـ بػػػػػػػػػيف المتبادلػػػػػػػػػ  تمػػػػػػػػػؾ المصػػػػػػػػػم   تكمػػػػػػػػػف بالػػػػػػػػػذات وهنػػػػػػػػػا

 األمػػػػػػػػـ عصػػػػػػػب  امػػػػػػػػاـ عميػػػػػػػ  والوصػػػػػػػػ  داخميػػػػػػػاا  لمنظػػػػػػػػاـ الفعمػػػػػػػ  ال ػػػػػػػػام  البريطػػػػػػػان 
 واف البػػػػػد كػػػػاف طمو ػػػػ  طمبػػػػات تقػػػػديـ السػػػػػويدي  كومػػػػ  نػػػػاج  و اولػػػػت(95) المت ػػػػدة

 والمػػػػػػػػػػػػوظفيف االعتمػػػػػػػػػػػػاد, دار كمفػػػػػػػػػػػػ  فمسػػػػػػػػػػػػ ل  االعتمػػػػػػػػػػػػاد دار بمعارضػػػػػػػػػػػػ  تصػػػػػػػػػػػػطدـ
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 ال كومػػػػػػػػػػػػ  سياسػػػػػػػػػػػ  عمػػػػػػػػػػػ  االعتمػػػػػػػػػػػاد دار مػػػػػػػػػػػف الػػػػػػػػػػػدقيؽ واالشػػػػػػػػػػػراؼ البريطػػػػػػػػػػػانييف
 دار طمػػػػػػػػػػ  اثػػػػػػػػػػر عمػػػػػػػػػػ  فيصػػػػػػػػػػؿ الميػػػػػػػػػػرا مػػػػػػػػػػف بتػػػػػػػػػػدخؿ ردت وكممػػػػػػػػػػا (96)العراقيػػػػػػػػػػ 
 .(97)االعتماد

مخم  قط  السعيد وكاف األول  وزارت  السعيد نوري شكؿ 0991 ذارآ 29 وف  
 كانت الت  المعاهدة وعقد واض   الجديدة ال كوم  مهم  وكانت الممك  لمنظاـ

 بدور  السعيد ليقـو الداخم  المناخ اعداد اجؿ ومف ,(98) ب داد ال  ارسمت قد مسودتها
 مف النياب  المجمس وعطؿ (99)الوطني  القو  نشاطات عم  التضييؽ سياس  مورست
 عم  تعرض اف يج  المعاهدة أف ب ج  ,(41) اليها جمسات  مددت قد كانت الت  المدة
 فيصؿ اف اكثر شكؿ الوطني  ال رك  مواقؼ ف  اخر , ومما(40)فيها آراؤها إلبدا  االم 
 . (42)تمؾ اجرا اتها ف  وزارت  ايد

 التػػػػ  الوسػػػػا ؿ ا ػػػػد مػػػػف نفسػػػػ   ػػػػـر إذ انػػػػ  العراقػػػػ  الجانػػػػ  ارتكبػػػػ  شػػػػني  خطػػػػ  وهػػػػذا
 ويت مػػػػػػؿ البريطانيػػػػػػ  السػػػػػػمطات مػػػػػػ  مسػػػػػػاومات  فػػػػػػ  يسػػػػػػتخدمها فيصػػػػػػؿ االميػػػػػػر كػػػػػػاف

 المفػػػػػاوض  ركػػػػػ   ريػػػػػ  تضػػػػػييؽ مسػػػػػؤولي  السػػػػػعيد نػػػػػوري و كومػػػػػ  الػػػػػب ط كػػػػػؿ مػػػػػف
 ومػػػػػػػػػف اال تياطيػػػػػػػػػ  القػػػػػػػػػوة مػػػػػػػػػواطف مػػػػػػػػػ  صػػػػػػػػػ ت  قضػػػػػػػػػ  انػػػػػػػػػ  اذا مقػػػػػػػػػدماا  العراقػػػػػػػػػ 

 نػػػػػػػر  بينمػػػػػػػا مخرجػػػػػػػاا  لنفسػػػػػػػ  المفػػػػػػػاوض يتػػػػػػػرؾ اف السياسػػػػػػػي  المسػػػػػػػاومات ضػػػػػػػروريات
 األولػػػػػػػػػ  الجمسػػػػػػػػػ  وفػػػػػػػػػ (49) ب يػػػػػػػػػديهما المخػػػػػػػػػرج ي مقػػػػػػػػػاف السػػػػػػػػػعيد و كومػػػػػػػػػ  الػػػػػػػػػب ط

 سػػػػػػػػػػير كتمػػػػػػػػػػاف ضػػػػػػػػػػرورة عمػػػػػػػػػػ  البريطػػػػػػػػػػان  همفريػػػػػػػػػػز المنػػػػػػػػػػدو  اكػػػػػػػػػػد لممفاوضػػػػػػػػػػات
 يػػػػػػدل  صػػػػػػ يف  بيانػػػػػػات عمػػػػػػ  المنشػػػػػػورة المعمومػػػػػػات تقتصػػػػػػر اف وعمػػػػػػ  المفاوضػػػػػػات

 الطػػػػػػرفيف بػػػػػػيف المفاوضػػػػػػات سػػػػػػير مػػػػػا يضػػػػػػر هنػػػػػػاؾ لػػػػػػيس ألنػػػػػػ  وذلػػػػػػؾ الطرفػػػػػػاف بهػػػػػا
 الصػػػػػػػػ اف  إلػػػػػػػػ  المتفاوضػػػػػػػػيف الطػػػػػػػػرفيف نظػػػػػػػػر وجهػػػػػػػػات تسػػػػػػػػر  يسػػػػػػػػبب  ممػػػػػػػػا اكثػػػػػػػػر
 .(44)ل تفاقي  معارض  مقاالت رافقتها اذ وخاص 
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 بعػػػػػػد مػػػػػػا  ػػػػػػدث الػػػػػػ  فيصػػػػػػؿ نظػػػػػػر يػػػػػػزهمفر  الجنػػػػػػراؿ لفػػػػػػت نيسػػػػػػاف 8 وفػػػػػػ         
 هجومػػػػػػاا  تشػػػػػػف المعارضػػػػػػ  الصػػػػػػ ؼ ورا ػػػػػػت المعمومػػػػػػات إذ تسػػػػػػربت االولػػػػػػ  الجمسػػػػػػ 
 بيػػػػػاف اصػػػػػدار عمػػػػػ  العراقػػػػػ  الوفػػػػػد ووافػػػػػؽ بعػػػػػد تنشػػػػػر لػػػػػـ التػػػػػ  المسػػػػػودة بنػػػػػود عمػػػػػ 
 وانمػػػػا المعاهػػػػدة بتصػػػػديؽ العػػػػاـ الػػػػراي طالػػػػ  كمػػػػا يبػػػػدأ لػػػػف العػػػػراؽ اسػػػػتق ؿ اف يؤكػػػػد

 العػػػػػػراؽ فػػػػػػ  البريطانيػػػػػػ  السياسػػػػػػ  مهمػػػػػػ  واف (45)األمػػػػػػـ عصػػػػػػب  الػػػػػػ  العػػػػػػراؽ بػػػػػػدخوؿ
 قػػػػػػانون  اسػػػػػػتق ؿ الػػػػػػ  االنتػػػػػػدا  صػػػػػػي   ت ويػػػػػػؿ بكيفيػػػػػػ  تتعمػػػػػػؽ كانػػػػػػت 0991 عػػػػػػاـ
 ف نهػػػػػػػػا لػػػػػػػػذلؾ والعسػػػػػػػكري  واالقتصػػػػػػػػادي  السياسػػػػػػػػي  بريطانيػػػػػػػا بمصػػػػػػػػال  المسػػػػػػػاس دوف

 االنتػػػػدا  مػػػػف الخػػػػ ص بػػػػاف والمعارضػػػػ  الصػػػػ اف  لػػػػ  اوضػػػػ ت عامػػػػاا  جابهػػػػت رأيػػػػاا 
 بجميػػػػػػػ  البريطانيػػػػػػػ  السػػػػػػػيطرة زواؿ يعنػػػػػػػ  وهػػػػػػػذا التػػػػػػػاـ االسػػػػػػػتق ؿ نيػػػػػػػؿ فػػػػػػػ  يكمػػػػػػػف

 فسػػػػػػػػرت فقػػػػػػػػد السػػػػػػػػعيد نػػػػػػػػوري و كومػػػػػػػػ  والػػػػػػػػب ط البريطانيػػػػػػػػ  السػػػػػػػػمطات اـ اشػػػػػػػػكالها,
 كبيػػػػػرة تنػػػػػازالت لمعػػػػراؽ تعطػػػػػ  ال لنػػػػدف ارتػػػػػ ت فمقػػػػد مختمفػػػػػ  بمعػػػػان  التػػػػػاـ االسػػػػتق ؿ

إلػػػػػػػػ   الممكػػػػػػػػ  الػػػػػػػػب ط ونظػػػػػػػػر ,(46) السػػػػػػػػابق  المعاهػػػػػػػػدات فػػػػػػػػ  جػػػػػػػػا ت التػػػػػػػػ  غيػػػػػػػػر
 فػػػػػػالوجود السػػػػػػعيد, نػػػػػػوري ذلػػػػػػؾ فػػػػػػ  سػػػػػػاند  وقػػػػػػد نظامػػػػػػ  امػػػػػػف زاويػػػػػػ  مػػػػػػف االسػػػػػػتق ؿ
 مسػػػػػػػتعداا  يكػػػػػػػف لػػػػػػػـ لكنػػػػػػػ  الممكػػػػػػػ  النظػػػػػػػاـ عمػػػػػػػ  ل بقػػػػػػػا  ضػػػػػػػرورياا  كػػػػػػػاف البريطػػػػػػػان 
 وهكػػػػذا التػػػػاـ العػػػػراؽ اسػػػػتق ؿ وتؤكػػػػد طر ػػػػ , ال تػػػػنص باتفاقيػػػػ  العػػػػاـ الػػػػراي لمجابهػػػػ 
 خشػػػػػيت السػػػػػعيد و كومػػػػػ  الممكػػػػػ  والػػػػػب ط البريطانيػػػػػ  السػػػػػمطات مػػػػػف كػػػػػ ا  اف يتضػػػػػ 
 هػػػػػػ  البريطانيػػػػػػ  السػػػػػػمطات اف يثبػػػػػػت تػػػػػػاريخ  دليػػػػػػؿ هنػػػػػػاؾ ولػػػػػػيس العػػػػػػاـ الػػػػػػراي مػػػػػػف
 العػػػػاـ الػػػػراي مراكػػػػز الػػػػ  المفاوضػػػػات سػػػػير عػػػػف المعمومػػػػات تسػػػػر  ورا  كانػػػػت التػػػػ 
 كانػػػػػػت البريطانيػػػػػػ  السػػػػػػمطات بػػػػػػاف ل عتقػػػػػػاد دفعتنػػػػػػا لمموقػػػػػػؼ العامػػػػػػ  الصػػػػػػورة وانمػػػػػػا
 االتفاقيػػػػػ  توقيػػػػػ  بعػػػػػد الواقػػػػػ  بػػػػػاألمر ولتواجهػػػػػ  عزلػػػػػ  فػػػػػ  العػػػػػاـ الػػػػػراي لتتػػػػػرؾ تسػػػػػع 
 االنتػػػػػدا  يرفضػػػػػوف العػػػػػاـ الػػػػػراي اقطػػػػػا  بػػػػػ ف جيػػػػػداا  مدركػػػػػ  كانػػػػػت أنهػػػػػا :اولا  لسػػػػػببيف

 مػػػػػػػػػػف الػػػػػػػػػػرغـ وعمػػػػػػػػػػ  كانػػػػػػػػػػت واجهػػػػػػػػػػ  اي ت ػػػػػػػػػػت البريطانيػػػػػػػػػػ  والسػػػػػػػػػػيطرة البريطػػػػػػػػػػان 
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 مجمعػػػػيف كػػػػانوا اعضػػػػا ها اغمػػػػ  فػػػػاف الوطنيػػػػ  القػػػػو  منهػػػػا عانػػػػت التػػػػ  االخت فػػػػات
 جػػػػػواا  سػػػػػيخمؽ المعمومػػػػػات تسػػػػػر  أف :وثانيااااااا ,(47) االنتػػػػػدا  مػػػػػف العػػػػػراؽ اخػػػػػراج عمػػػػػ 
 او  كومتػػػػ  جانػػػػ  الػػػػ  يقػػػػؼ العػػػػاـ الػػػػرأي يجعػػػػؿ ممػػػػا الداخميػػػػ  السػػػػا   فػػػػ  مرتبكػػػػاا 
 لموقػػػػػػؼ العػػػػػاـ الػػػػػرأي بيػػػػػد البريطػػػػػان  المفػػػػػػاوض تخػػػػػدـ ال ال ػػػػػالتيف وكػػػػػ  بهػػػػػا, ينػػػػػدد

  كومػػػػػ  امػػػػػاـ سػػػػػتجد نفسػػػػػها البريطانيػػػػػ  السػػػػػمطات فػػػػػ ف والػػػػػب ط سػػػػػعيد نػػػػػوري  كومػػػػػ 
 العػػػػػػػػاـ, بػػػػػػػػالرأي ستصػػػػػػػػطدـ ألنهػػػػػػػػا البريطانيػػػػػػػػ  االتفاقيػػػػػػػػ  بعػػػػػػػػودة القبػػػػػػػػوؿ تسػػػػػػػػتطي  ال

ابػػػػػد   وهػػػػػو الػػػػػذي فيصػػػػػؿ بػػػػػاألمير سػػػػػيدف  الػػػػػداخم  الوضػػػػػ  اضػػػػػطرا  فػػػػػاف وكػػػػػذلؾ
 .(48) السياسي  المعب  عم  والرجوع االتفاؽ اجؿ مف لمتفاوض استعدادا

 عمػػػػػػ  بريطانيػػػػػػا مػػػػػػ  المفػػػػػػاوض العراقػػػػػػ  الوفػػػػػػد شػػػػػػدد 0991 نيسػػػػػػاف 05 وفػػػػػػ           
 الػػػػػرأي إلرضػػػػػا  وذلػػػػػؾ الديباجػػػػػ  صػػػػػي   عمػػػػػ  التػػػػػاـ اسػػػػػتق ؿ عبػػػػػارة ادخػػػػػاؿ ضػػػػػرورة
 العػػػػػػاـ الػػػػػػراي بثقػػػػػػؿ ت سػػػػػػس العراقػػػػػػ  الوفػػػػػػد اف ذلػػػػػػؾ مػػػػػػف ويبػػػػػػدو ,(49) العراقػػػػػػ  العػػػػػػاـ

 لػػػػػف انػػػػػ  سػػػػػعيد النػػػػػور عمػػػػػؿ نفسػػػػػ  السػػػػػياؽ وفػػػػػ  واال ػػػػػزا , الصػػػػػ اف  مػػػػػف العراقػػػػػ 
 ابػػػػػػو جعفػػػػػػر مطالبػػػػػػ  عمػػػػػػ  يػػػػػػرد بػػػػػػذلؾ وكػػػػػػاف ,(51) مفاوضػػػػػػات مػػػػػػف يجػػػػػػري يػػػػػػذي  مػػػػػػا
 ب ضػػػػور مبا ثػػػػات يجػػػػري كػػػػاف بينمػػػػا الػػػػوطن  ال ػػػػز  امػػػػاـ خطػػػػا  فػػػػ  ,(50) الػػػػتمف
 يتوصػػػػػػؿ لػػػػػػـ المفاوضػػػػػػات مػػػػػػف سمسػػػػػػم  وبعػػػػػػد الهاشػػػػػػم , ياسػػػػػػيف مػػػػػػ  فيصػػػػػػؿ االميػػػػػػر
 التشػػػػػاور اسػػػػػتوج  امػػػػػور جممػػػػػ  بػػػػػؿ ظمػػػػػت ل تفاقيػػػػػ  متكاممػػػػػ  صػػػػػي   الػػػػػ  الطرفػػػػػاف
 فػػػػ  لنػػػػدف الػػػػ  ومنهػػػا اوروبػػػػا الػػػػ  سػػػافر قػػػػد فيصػػػػؿ االميػػػػر وكػػػاف لنػػػػدف فػػػػ  بصػػػددها

 فيػػػػػػػ   ػػػػػػػؿ الػػػػػػػذي اليػػػػػػػوـ وهػػػػػػػو تمػػػػػػػوز 0 فػػػػػػػ  السػػػػػػػعيد نػػػػػػػوري وقػػػػػػػد تبعػػػػػػػ   زيػػػػػػػراف 29
 ذلؾ. مف العكس عم  يؤكد ال اؿ واق  ان  يبدو وربما (52) النياب  المجمس

 الهاشػػػػػم  ياسػػػػػيف مػػػػػ  قػػػػػد تبا ػػػػػث كػػػػػاف السػػػػػعيد نػػػػػوري فػػػػػ ف ذلػػػػػؾ مػػػػػف واالهػػػػػـ         
 انػػػػػ  اال يوافػػػػػؽ الهاشػػػػػم  وكػػػػػاف لنػػػػػدف الػػػػػ  سػػػػػفرت  فػػػػػ  لػػػػػ  االخيػػػػػر مصػػػػػا ب  بصػػػػػدد
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 بياسػػػػيف االيقػػػػاع ي ػػػػاوؿ كػػػػاف السػػػػعيد اف ويبػػػػدو (59)االمػػػػر آخػػػػر فػػػػ  ذلػػػػؾ عػػػػف عػػػػدؿ
 المػػػػػػػال  جانبهػػػػػػػا وفػػػػػػػ  االخيػػػػػػػرة مر متهػػػػػػػا فػػػػػػػ  المفاوضػػػػػػػات فػػػػػػػ  فيشػػػػػػػرك  الهاشػػػػػػػم 
 .  المالي  ا  ماا بالشؤوف العراقييف الوزرا  اكثر مف كاف الهاشم  فياسيف

 االتفاقيػػػػػػ  تمػػػػػػؾ لنػػػػػػدف فػػػػػػ  االتفاقيػػػػػػ  عمػػػػػػ  الطرفػػػػػػاف وقػػػػػػ 0991آ   09وفػػػػػػ         
 باقػػػػػؿ صػػػػػيانتها  ػػػػػؽ لنفسػػػػػها وكسػػػػػبت بمصػػػػػال ها بريطانيػػػػػا ا تفظػػػػػت بموجبهػػػػػا التػػػػػ 
 اسػػػػػتق ل  مػػػػػف الػػػػػرغـ عمػػػػػ  ببريطانيػػػػػا مرتبطػػػػػاا  العػػػػػراؽ واصػػػػػب  وعسػػػػػكري  ماليػػػػػ  كمفػػػػػ 

 متعاقػػػػداا  مػػػػا قطػػػػر يكػػػػوف اف الدوليػػػػ  الع قػػػػات فػػػػ  شػػػػذوذ مػػػػف هنػػػػاؾ ولػػػػيس السياسػػػػ 
 لمنفػػػػوذ امتػػػػداد فهػػػػ  متكاف ػػػػ , تكػػػػوف لػػػػـ 0991 تعاقػػػػد صػػػػي   اف بيػػػػد دوؿ كبػػػػر , مػػػػ 

 .(54) العصب  أماـ بريطانيا التزامات ناقصاا  البريطان 

 بشػػػػػػكؿ السػػػػػػعيد نػػػػػػوري و فيصػػػػػػؿ االميػػػػػػر وهمػػػػػػا العراقػػػػػػ  المفػػػػػػوض اظهػػػػػػر لقػػػػػػد       
 الػػػػػػػذي العراقػػػػػػػ  العػػػػػػػاـ الػػػػػػػراي مواقػػػػػػػؼ اسػػػػػػػتخداـ عمػػػػػػػ  وقدرتػػػػػػػ  رغبتػػػػػػػ  عػػػػػػػدـ اساسػػػػػػػ 
 كانػػػػػت التػػػػػ  تمػػػػػؾ القػػػػػدرة االنتػػػػػدا  سػػػػػنيف طيمػػػػػ  الكامنػػػػػ  الت ثيريػػػػػ  قوتػػػػػ  عػػػػػف كشػػػػػؼ
 الػػػػػرغـ عمػػػػػ  العراقػػػػػ  العػػػػػاـ فػػػػػالراي البريطػػػػػان  مػػػػػف الجانػػػػػ  تنػػػػػازالت لمعػػػػػراؽ سػػػػػتناؿ
 العػػػػراؽ فػػػػ  البريطانيػػػػ  السياسػػػػ  عمػػػػ  اثػػػػر  تػػػػرؾ فقػػػػد مو ػػػػداا  موقفػػػػاا  اتخػػػػاذ  عػػػػدـ مػػػػف
 كػػػػػاف هنػػػػا ومػػػػف وثػػػػػا ر غاضػػػػ  عػػػػاـ راي مػػػػػ  المجابهػػػػ   مقػػػػ  نيػػػػػابريطا ادركػػػػت وقػػػػد

 كػػػػاف مهمػػػػا العػػػػاـ الػػػػرأي موقػػػػؼ الػػػػ  مقػػػػدماا  نفسػػػػ  يمػػػػـز اف العراقػػػػ  المفػػػػاوض ب مكػػػػاف
 المناهضػػػػػػ  تصػػػػػػعيد فػػػػػػ  العػػػػػػاـ الػػػػػػرأي اقطػػػػػػا  اخفػػػػػػؽ فقػػػػػػد نفسػػػػػػ  وبالوقػػػػػػت واجهتػػػػػػ 

 التجػػػػػػاو  عمػػػػػػ  البريطػػػػػػان  والوفػػػػػػد العراقيػػػػػػ  ال كومػػػػػػ  ارغػػػػػػاـ اجػػػػػػؿ مػػػػػػف لممفاوضػػػػػػات
 معهػػػػػـ  ػػػػػوار فػػػػػت  فػػػػػ  التػػػػػردد مػػػػػف الػػػػػب ط مكنػػػػػوا وهكػػػػػذا العػػػػػاـ الػػػػػراي طمو ػػػػػات مػػػػػ 

 خاصػػػػػ  السػػػػػابق  االتفاقيػػػػػات فػػػػػ  جػػػػػا  عمػػػػػا تختمػػػػػؼ جديػػػػػدة  قوقػػػػػاا  لمعػػػػػراؽ سيكسػػػػػ 
 .(55) والسياس  العسكري المجاؿ ف 
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 العػػػػػاـ الػػػػػراي اقطػػػػػا  مػػػػػ  الت ػػػػػالؼ عػػػػػف العراقيػػػػػ  وال كومػػػػػ  الػػػػػب ط أف ابتعػػػػاد           
 ال اف يجػػػػػػػ  ولكػػػػػػف سػػػػػػابقاتها مػػػػػػف صػػػػػػػعوب  اقػػػػػػؿ 0991 المفاوضػػػػػػات مسػػػػػػيرة جعػػػػػػؿ
 ايجابيػػػػ  بػػػػؿ أف العػػػػاـ الػػػػراي اقطػػػػا  موقػػػػؼ سػػػػمبي   صػػػػيم  انهػػػػا عمػػػػ  النتيجػػػػ  تفهػػػػـ
 قػػػػد كػػػػاف المتفاوضػػػػيف الطػػػػرفيف ألف العزلػػػػ  الػػػػ  االخػػػػر  بػػػػاألطراؼ دفعػػػػت التػػػػ  هػػػػ 
 مػػػػػا اذا سػػػػػتعرقم  كانػػػػػت النتيجػػػػػ  وهػػػػػذ  اتفػػػػػاؽ الػػػػػ  الوصػػػػػوؿ المتفاوضػػػػػيف عمػػػػػ  عزمػػػػػا
 .(56) السياسي  العممي  ف  العاـ الراي اشرؾ

 وزارة توقي  عارضت فقد السياسي  التطورات مف موقفها الديني  لممرجعي  وكاف      
 االنتدا  استبدلت بانها ووصفتها وبريطانيا العراؽ بيف 0991 لمعاهدة السعيد نوري

 فريس  العراؽ اصب  اذ الدولي  وعزلت  العراؽ اغ ؿ مف وزادت الدا ـ باال ت ؿ المؤقت
 .(57)البريطان  االستعمار بيد

 :الخاتمة

 0991مػػػػػف اتفاقيػػػػػ   العراقػػػػػ  العػػػػػاـ الػػػػػرأي بيػػػػػاف تمػػػػػؾ الدراسػػػػػ  مػػػػػف الهػػػػػدؼ كػػػػػاف     
 توصػػػػػػؿ األسػػػػػػاس هػػػػػػذا وعمػػػػػػ وأثرهػػػػػػا ودورهػػػػػػا عمػػػػػػ  سػػػػػػير المفاوضػػػػػػات فػػػػػػ  العػػػػػػراؽ 

 نتا  : عدة إل  البا ث

 عػػػػػف ألنػػػػػ  العػػػػػراؽ ل قػػػػػوؽ االنتهػػػػػاؾ بمثابػػػػػ  االتفاقيػػػػػ  العراقػػػػػ  العػػػػػاـ الػػػػػرأي عػػػػػد   -0 
 .المختمف  بموارد  وت كمت الداخمي  بالشؤوف بريطانيا تدخمت طريقها

 لػػػػػػػػػػبعض التهمػػػػػػػػػػيش طريػػػػػػػػػػؽ عػػػػػػػػػػف العراقػػػػػػػػػػ  الشػػػػػػػػػػع  تجػػػػػػػػػػا  بريطانيػػػػػػػػػػا سياسػػػػػػػػػػ  -2
 وغير . السعيد نوري ك مثاؿ معينيف ب شخاص واالكتفا  شخصيات 
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 واال ػػػػػزا  المعارضػػػػػ  اقطػػػػػا  ونشػػػػػاطات والم ميػػػػػ  العراقيػػػػػ  الصػػػػػ اف  اسػػػػػهمت -9 
 لممعاهدة. الرفض بسياس  العراق  الشارع تثقيؼ خ ؿ مف

 لػػػػػد  معاكسػػػػػ   الػػػػػ  ولػػػػػد ولكنػػػػػ  العػػػػػراؽ فػػػػػ  برلمانيػػػػػاا  نظامػػػػػاا  بريطانيػػػػػا قامػػػػػت - 4 
 االجرا . لذلؾ والقبوؿ الرفض  يث مف السياسي  االطراؼ بعض

 كػػػػػاف اذ بريطانيػػػػػا بهػػػػػا جػػػػػا ت التػػػػػ  لمسياسػػػػػ  السػػػػػعيد نػػػػػوري الػػػػػوزرا  ر ػػػػػيس تفهػػػػػـ -5
 واف االتفاقيػػػػػػ  عقػػػػػػد مػػػػػػف خػػػػػػ ؿ االمػػػػػػـ عصػػػػػػب  فػػػػػػ  عضػػػػػػو العػػػػػػراؽ يجعػػػػػػؿ اف يريػػػػػػد
  ضد . بالمعارض  جوب  ولكن  متميزة مكان  ل  تكوف

 خ ؿ مف العراؽ ينهض اف وأراد العراؽ مصم   أجؿ مف فيصؿ األمير عمؿ -6
 ذلؾ. ضد العراق  العاـ الرأي معارض  وجود مف الرغـ عم  المختمف  الخدمات تقديـ

 قائمة المصادر

 
(1) Bryce J: Modern Democracies, 1929 Vol, I, P173.  

 ,0982 ,62 العدد ,ب داد ,واالثار التاري  ف  دراسات مجم  ,العراؽ الثقافي  ف  الرابط  جمعي  ((2
 .41 ص

(3) Chids, H, L: Public opinion Nature, Formation and Role, 1965, pp 12-26. 
(4) Aziz, k.k. British and muslim india 1963, p50. 

 لنػػػػػػدف, الوهػػػػػػا , عبػػػػػػد عطػػػػػػا ترجمػػػػػػ  ,0920 – 0918 الدولػػػػػػ  نشػػػػػػ ة العػػػػػػراؽ العطيػػػػػػ , غسػػػػػػاف ((5
 .406 ص ,0988

  . 56 ص ,0969 روسيا, البريطان , االنتدا  فترة ف  , العراؽ أ.ـ شيم , ياتشمان  (6)
 رسػػػػػػال  ,0922- 0981 السياسػػػػػػ  تطورهػػػػػػا فػػػػػػ  دراسػػػػػػ  الموصػػػػػػؿ واليػػػػػػ  أ مػػػػػػد, خميػػػػػػؿ إبػػػػػػراهيـ ((7

 .090 ص ,0975 ب داد, جامع  اآلدا , كمي  منشورة, غير ماجستير
(8)    Atiyah, Ibid, p70. 
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 .259, ص0976, ب داد, 0927-0920رجا   سيف خطا , العراؽ بيف  ((9

 .08, ص0965, بيروت, 0958-0908مهدي كب , مذكرات  ف  صميـ األ داث  ((01

(11) Colonial office, 730-4-40743, telno 390, 19 Auyut 1921, coxto 
Churchill.       

 .517 , ص 0970 ب داد, العراؽ, ف  الص اف  تاري  ال سن , الرزاؽ عبد( (02
 .0990آ   02 الوطن , االخا  ((09
 .0991 الثان  تشريف 01 العهد, صد  ((04

 .02 صف   السابؽ, المصدر العطي , غساف ((05
 ص ,2110 ب ػػػػػػداد, والعمنيػػػػػػ , السػػػػػػري  العػػػػػػراؽ فػػػػػ  السياسػػػػػػي  اال ػػػػػػزا  عميػػػػػػوي,  سػػػػػػف هػػػػػادي ((06
59. 
    .54 صف   نفس , المصدر ((07

 فػػػػػػػػ  العسػػػػػػػػكري  المدرسػػػػػػػػ  مػػػػػػػػف وتخػػػػػػػػرج ,0884 عػػػػػػػػاـ ب ػػػػػػػػداد فػػػػػػػػ  ولػػػػػػػػد الهاشػػػػػػػػم : ياسػػػػػػػػيف  ((08
 الثانيػػػػػ  وزارتػػػػػ  والػػػػػؼ الشػػػػػع ,  ػػػػػز  ,وأسػػػػػس 0924 االولػػػػػ  الػػػػػوزارة وألػػػػػؼ 0912 عػػػػػاـ اسػػػػػطنبوؿ
 عبػػػػػد ينظػػػػػر: سػػػػام  التفاصػػػػيؿ مػػػػػف لممزيػػػػد صػػػػػدق . بكػػػػر انقػػػػػ   اثػػػػر 0996 عػػػػػاـ تػػػػوف  ,0995
,  0996 - 0922 عػػػػػػام  بػػػػػػيف العراقيػػػػػػ  السياسػػػػػػ  فػػػػػػ  ودور  الهاشػػػػػػم  ياسػػػػػػيف القيسػػػػػػ , ال ػػػػػػافظ

  .0975 البصرة, ,2ج

 0922 الداخميػػػػػ  السياسػػػػػ  فػػػػػ  واثرهػػػػػا البريطانيػػػػػ  العراقيػػػػػ  المعاهػػػػػدات العمػػػػػر, صػػػػػال  فػػػػػاروؽ ((09
 .61 ص ,0977 ب داد, ,0948 –
 غيػػػػػػر دكتػػػػػػورا  اطرو ػػػػػػ  العػػػػػػراؽ, فػػػػػػ  السياسػػػػػػ  االسػػػػػػتقرار ظػػػػػػاهرة عػػػػػػدـ م مػػػػػػود, النػػػػػػاف  عبػػػػػػد( (21

 .299 , ص0977 القاهرة, جامع  منشورة,
 .0991 اذار 27 العراقي , االوقات ((20
 . 282 ص ,2117 ب داد, ذكريات , مف القصا , العزيز عبد ((22
 .80 , ص 0988 ب داد, ,9ج العراقي , الوزارات تاري  ال سن , الرزاؽ عبد ((29
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 . 99 ص ,0975 ب داد, العراؽ, ف  البرلمان  النظاـ ان راؼ أ مد, عزيز فا ؽ( (24
 .0995  زيراف 29 االص ح, ((25
 .0990 ا  06 الوطن , االخا  ((26
 .0991 الثان  تشريف 01 العهد, صد   ((27

(28)British public Record office, Cabinet23-61, cabint Meeting, 
September 1929.  

 السياسػػػػػػػي  التطػػػػػػػورات فػػػػػػػ  دراسػػػػػػػ  العػػػػػػػراؽ فػػػػػػػ  االراضػػػػػػػ  مشػػػػػػػكم  الجػػػػػػػواهري, ا مػػػػػػػد عمػػػػػػػاد ((29
 .949 ص ,0978 , ب داد, 0992 - 0904

 عػػػػػػاـ منػػػػػػذ العهػػػػػػد جمعيػػػػػػ  فػػػػػػ  عضػػػػػػو وكػػػػػػاف ب ػػػػػػداد, فػػػػػػ  0882 عػػػػػػاـ ولػػػػػػد السػػػػػػويدي: نػػػػػػاج ( (91
 عػػػػػػاـ وفػػػػػػ  لمداخميػػػػػػ , وزيػػػػػػراا  0922 عػػػػػػاـ وفػػػػػػ  لمعدليػػػػػػ , وزيػػػػػػراا  عػػػػػػيف 0920 عػػػػػػاـ ,وفػػػػػػ  0909
 مػػػػػف لممزيػػػػػد. 0942 عػػػػػاـ تػػػػػوف  التقػػػػػدـ,  ػػػػػز  فػػػػػ  عضػػػػػو وكػػػػػاف لمػػػػػوزرا  ر ػػػػػيس اصػػػػػب  0929

, 2ج الممكػػػػػػػ , العػػػػػػػراؽ ساسػػػػػػػ  كبػػػػػػػار اعػػػػػػػ ـ موسػػػػػػػوع  الجػػػػػػػواؿ, ا مػػػػػػػد خالػػػػػػػد:  ينظػػػػػػػر التفاصػػػػػػػيؿ
 .089 ص ,2102 ب داد,

 (0929 – 0922 لممػػػػػػػدة) وزارات أربػػػػػػػ  وشػػػػػػػكؿ 0879 عػػػػػػػاـ ولػػػػػػػد: السػػػػػػػعدوف الم سػػػػػػػف عبػػػػػػػد( (90
 التفاصػػػػػػػيؿ مػػػػػػػف لممزيػػػػػػػد. 0929 عػػػػػػػاـ , تػػػػػػػوف  0924 عػػػػػػػاـ الت سيسػػػػػػػ  المجمػػػػػػػس ر اسػػػػػػػ  وتػػػػػػػول 
 المعاصػػػػػػر, السياسػػػػػػ  العػػػػػػراؽ تػػػػػػاري  فػػػػػػ  ودور  السػػػػػػعدوف الم سػػػػػػف عبػػػػػػد اهلل, فػػػػػػرج لطفػػػػػػ : ينظػػػػػػر
 . 0981 ب داد,

 دار العربيػػػػػػػػ , والقضػػػػػػػػي  العػػػػػػػػراؽ تػػػػػػػػاري  مػػػػػػػػف قػػػػػػػػرف نصػػػػػػػػؼ فػػػػػػػػ  مػػػػػػػػذكرات  السػػػػػػػػويدي, توفيػػػػػػػػؽ(92) 
 .088 ص ,2100, ب داد ال كم ,

)33)Foreign office, 731-14503-1662telno, 178march 1930, Humphrystolord 
passficld.  
(34) Ibid,1575,lelno, 168,24 March 1930, Humphrystolord pasrfield. 

 .06ص , 9ج, الوزارات العراقي  تاري , ال سن  الرزاؽعبد  ((95
 .0991آذار  27, الب د جريدة ((96
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(37)   Foreign office, 731-14504 Record of procceding of first meeting with 
the Iraqi Delegation on April3, 1930. 

 .04ص , 9ج, الوزارات العراقي  تاري , ال سن  الرزاؽعبد  ((98
(39) Colonial office, 730-148-684449 part1, sub-File A, looctober1929, 
ininute.    

 .65فاروؽ صال  العمر, المصدر السابؽ, ص ((41
(41) Foreiyn office, 371-1450, H Record of procccding of first Meeting with 
the Iraqi Delegation on April3, 1930.  

 . 0991 آذار 24 العراقي , االوقاؼ جريدة  ((42
 .0991 آذار 26 الب د جريدة (49)
   . 905 ص ,2ج العراقي , الوزارات تاري  ال سن , الرزاؽ عبد ((44
 . 004 ص السابؽ, المصدر القيس , ال افظ عبد سام   ((45
 .0990 ايموؿ 04 العهد, صد ( (46
 .0991 نيساف 06 الب دادي , االوقاؼ ((47
 .022سام  عبد ال افظ القيس , المصدر السابؽ, ص ((48
 .0990أيموؿ  05االخا  الوطن ,  ((49
 .0991نيساف  05االوقاؼ الب دادي ,  ((51
 ,0945 – 0992 العراقيػػػػػػػػ  السياسػػػػػػػػ  فػػػػػػػػ  ودور  السػػػػػػػػعيد نػػػػػػػػوري م مػػػػػػػػد, شػػػػػػػػير رؤوؼ سػػػػػػػػعاد ((50

 .99ص ,0988 ب داد,
 االسػػػػػػتق ؿ,  ػػػػػػرس جمعيػػػػػػ  قا ػػػػػػد وكػػػػػػاف ,0880 عػػػػػػاـ ب ػػػػػػداد فػػػػػػ  ولػػػػػػد الػػػػػػتمف: أبػػػػػػو جعفػػػػػػر  ((52

 تػػػػػوف  النقيػػػػػ , الػػػػػر مف عبػػػػػد وزارة فػػػػػ  التجػػػػػارة وزيػػػػػر منصػػػػػ  وشػػػػػ ؿ العشػػػػػريف, ثػػػػػورة فػػػػػ  وسػػػػػاهـ
 ال ػػػػػديث, العػػػػػراؽ فػػػػػ  السياسػػػػػ  اعػػػػػ ـ بصػػػػػري, ميػػػػػر: ينظػػػػػر التفاصػػػػػيؿ مػػػػػف لممزيػػػػػد. 0945 عػػػػػاـ
 .91ص ,2117 ب داد, والنشر, لمطباع  ال كم  , دار0ج
 .84 ص ,2112 دمشؽ, المعاصر, العراؽ رشيد,  ميد الوها  عبد ((59
 .95 ص السابؽ, المصدر م مد, شير رؤوؼ سعاد ((54
 , ص 2109 العربػػػػػ , د.ـ, المشػػػػػرؽ فػػػػػ  الدينيػػػػػ  لممرجعيػػػػػ  السياسػػػػػ  الػػػػػدور الخالػػػػػدي, هاشػػػػػـ ((55
91. 
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 تػػػػػػاري  فػػػػػػ  الدينيػػػػػػ  لممرجعيػػػػػػ  السياسػػػػػػ  األثػػػػػر فػػػػػػ  دراسػػػػػػات الربيعػػػػػػ , يطرخػػػػػػو  هاشػػػػػػـ م مػػػػػد ((56

 .551, ص 2105 , ب داد, 0999 - 0871 والمعاصر ال ديث
 .049 ص ,0ج العراقي , الوزارات تاري  ال سن , الرزاؽ عبد( (57

  


