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 نذوء الدولة العراقية الحديثة في المرادر االجنبية
 ( إنموذجا  إيرالند)فيليب ويالرد 

 د. نادية مدعػد شخيف

  قدع التاريخ /كمية اآلداب جامعة السػصل

 2222 \ 11 \ 8قبل لمشذخ في   2222 \ 9 \ 2قجم لمشذخ في 
 الملخص

تشاول الباحث في كتابو أىسية العخاق بالشدبة لبخيصانيا، كػنو مغ الصخق السيسة السؤدية إلى اليشج )درة 
التاج البخيصاني(، لحلظ عشجما انجلعت الحخب العالسية األولى قامت بخيصانيا باحتالل العخاق، رغبة مشيا في 

، غيخت بخيصانيا سياستيا 1922ثػرة العذخيغ في العخاق سشة  تحػيمو إلى مقاشعة ىشجية، ولكغ عمى اثخ قيام
تجاه العخاق بػساشة تاسيذ حكع ذاتي يتكفل بالسحافطة عمى السرالح البخيصانية، فتذكمت حكػمة مؤقتة بخئاسة 
عبجالخحسغ الشقيب، يداعجه عجد مغ االشخاف وبعس الػششييغ وبسذػرة السدتذاريغ البخيصانييغ، فكانت ىحه 

ػمة ىي بجاية أسذ الحكع الػششي عغ شخيق الحكع البخيصاني الستدتخ بقشاع الػاجية العخبية العخاقية، الحك
وكانت بخيصانيا تخغب في وضع ممكًا عمى العخاق يحكع الحكػمة العخاقية الجائسة الججيجة، وعمى الخغع مغ تعجد 

 ج انجال الذخيف حديغ، والسيسا السمظ فيرل.السخشحيغ مغ العخاقييغ وغيخىع إاّل إن بخيصانيا كانت مؤيجة الح

 -، يبجأ الػجو الججيج مغ أوجو العالقات العخاقية1921وتدمع السمظ فيرل األول عخش العخاق سشة 
سياستو تجاه السعارضة في البالد حتى تكممت جيػده بالشجاح بعج دخػل العخاق عربة البخيصانية، فزاًل عغ 

 تخة شيج العخاق تصػرًا في أوضاعو االقترادية واالجتساعية.، وخالل ىحه الف1932األمع سشة 
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Acetract  

The researcher discussed in his book the importance of Iraq to Britain, as it is 

one of the important roads leading to India (the jewel of the British crown), so when 

the First World War broke out, Britain occupied Iraq, wanting to turn it into an Indian 

province, but in the wake of the revolution of twenty years in Iraq. 1920, Britain 

changed its policy towards Iraq by establishing an autonomy that would ensure the 

preservation of British interests. An interim government was formed headed by Abdul 

Rahman al-Naqib, assisted by a number of supervisors and some patriots and with the 

advice of British advisors. This government was the beginning of the foundations of 

national rule through the British rule concealed by the mask of the Iraqi Arab front, 

and Britain wanted to place a king over Iraq to rule the new permanent Iraqi 

government, and despite the multiplicity of candidates from Iraqis and others, Britain 

was supportive of one of Sharif Hussein’s sons Especially King Faisal. 

King Faisal I assumed the throne of Iraq in 1921, and the new aspect of Iraqi-

British relations begins, in addition to his policy towards the opposition in the country 

until his efforts were successful after Iraq entered the League of Nations in 1932, and 

during this period Iraq witnessed a development in its economic and social conditions. 

 

Key words: Ireland, Iraqi government, King Faisal, administration, 

occupation 
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 المقدمة
يعج تكػيغ الحكع الػششي وتأسيذ الجولة العخاقية الحجيثة مغ السػاضيع السيسة في 

ُيعج مخكدا أساسًا لفيع تاريخ العخاق السعاصخ، ومؤسداتو الجستػرية  الجراسات التاريخية، النو
 والدياسية واالقترادية، فزال عغ تصػر اجيدتو اإلدارية.

ضيخت دراسات عجيجة حػل نذػء الجولة العخاقية في السرادر العخبية واالجشبية، وفي 
ػل بشاء الجولة العخاقية في كتابو بحثشا ىحا سشتشاول رؤية الكاتب االمخيكي فيميب ويالرد إيخالنج ح

وىػ باألصل ُأشخوحة دكتػراه حرل عمييا مغ جامعة لشجن  العراق دراسة في تطوره الدياسي""""
، معتسجا فييا عمى التقاريخ الخسسية البخيصانية، فزال عغ معمػمات بعس ساسة 1936سشة 

 العخاق الحيغ أسيسػا في نذػء الجولة العخاقية.

ية نطخ السؤلف الحيادية حػل نذػء الجولة العخاقية الحجيثة، مع االعتخاف بّيغ البحث وج
بجور بخيصانية في تكػيغ تمظ الجولة، مع وجػد السمظ فيرل األول الحي استصاع أن يػازن في 
سياستو بيغ بخيصانية والػششييغ الحيغ يخغبػن في االستقالل ، وىكحا نجح السمظ فيرل األول 

 ، بعج أن كان والية تابعة لمجولة العثسانية.1932ة األمع سشة في دخػل العخاق عرب

إذ بّيغ فيو أىسية تشاول البحث عغ )االحتالل البخيصاني لمعخاق مغ وجية نطخ إيخالنج(، 
مػقع العخاق بالشدبة لبخيصانية، األمخ الحي دفع األخيخة إلى احتاللو، وقج انتقج السؤلف ذلظ 

الجولة العثسانية وليدت مع العخاق، كسا تصخق البحث إلى االحتالل كػن الحخب كانت مع 
)إيخالنج ورأيو في إدارة العخاق أثشاء االحتالل البخيصاني(، أوضح فيو فخض إدارة البالد السحتمة 
عمى العخاق، لتحػيمو إلى مقاشعة ىشجية، لحلظ شبقة بخيصانية القػانيغ السعسػل بيا في اليشج، 

خالنج لمسمظ فيرل األول في نذػء الجولة العخاقية(، إذ وصف إيخالنج كسا تشاول البحث )رأي إي
السمظ فيرل األول بالخبان الساىخ الحي استصاع أن يػفق في سياستو بيغ بخيصانية والعخاقييغ. 

عغ )إيخالنج واألوضاع العامة في العخاق(، وضح فيو السؤلف ما شيجه وكان السبحث األخيخ 
 ي الجػانب الدراعية والتعميسية والرحية بعج تكػيشو.العخاق مغ تصػرات ميسة ف

 

 (1)أوال : االحتالل البريطاني للعراق من وجهة نظر إيرالند
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ُيعددج العددخاق مددغ الددجول اليامددة فددي الددػشغ العخبددي، لسددا يتسيددد بددو مددغ مسيدددات اسددتخاتيجية 
بخيصانيدددا، إذ واقتردددادية وحزدددارية جعمتدددو محدددي انطدددار الكثيدددخ مدددغ الدددجول االسدددتعسارية، السددديسا 

عسمددت )شددخكة اليشددج الذددخقية( البخيصانيددة عمددى تدددييخ معطددع مفاوضدداتيا الدياسددية وأعساليددا التددي 
وقددج انحرددخت سياسددة بخيصانيددا بالجرجددة  ،شغددت بالشيايددة عمددى صددبغة الذددخكات التجاريددة األىميددة

فزدداًل عددغ  األولددى عمددى أىسيددة الخمددي  العخبددي كػنددو نقصددة اماميددة لميشددج )درة التدداج البخيصدداني(،
 .(2)إشخافيا عمى الذخق األوسي االمخ الحي يؤدي إلى مشع اية دولة مغ عبػرىا

، كسددا عسمددت 1643وبالشدددبة لمعددخاق كددان تأسدديذ اول معسددل بخيصدداني فددي البرددخة سددشة 
الحكػمدددة البخيصانيدددة عمدددى تأسددديذ القشردددميات فدددي السخاكدددد التدددي عيشدددت فييدددا مسثمدددي شدددخكة اليشدددج 

تددع تعيدديغ مكيسددًا  1798، وفددي سددشة 1764الذددخقية، إذ جددخس تأسدديذ القشرددمية فددي البرددخة سددشة 
. وشيجت (3)بجاًل مغ مكيسية البرخة 1812ثع بعجىا حمت مكيسية بغجاد سشة  بخيصانيًا دائسًا فييا،

وضيددددخ ذلددددظ بذددددكل بعثددددات تبذدددديخية  ،تدايددددج الشفددددػذ البخيصدددداني فددددي العددددخاق 1862-1832الفتددددخة 
 .(4)ومذاريع اقترادية، فزاًل عغ اإلسيام في لجان تحكيسية تتعمق بالحجود

فخعًا تجاريًا وسياسيًا وجغخافيًا لمخمي  العخبي، وىحا وعجَّ رجال الجولة البخيصانية ان العخاق 
"ومدددغ الخصدددأ ان  1911فدددي مجمدددذ المدددػردات سدددشة  (5)(Curzonمدددا اوضدددحو المدددػرد كيدددخزون )

نفتخض ان مرالحشا الدياسية تشحرخ في الخمي ، كسا انيدا ليددت مشحردخة بالسشصقدة الػاقعدة مدا 
وليدددحه األىسيدددة التدددي احتميدددا العدددخاق  ،(6)د نفدددديا"بددديغ بغدددجاد والبردددخة و نسدددا تستدددج شدددسااًل إلدددى بغدددجا

إلى تكسيدل  1918-1914بالشدبة لبخيصانيا دفع االخيخة خالل الدشػات االربع الػاقعة بيغ سشتي 
وان تحتل العخاق وتكسل اىجافيا الحخبيدة السبشيدة عمدى  ،ما بجأت بو التجارة والجبمػماسية البخيصانية

 .(7)لدخية(أساس ما يدسى بد )االتفاقيات ا

كان السؤرخ االمخيكي إيخالنج مشرفا إلى حج ما في وصفو لالحتالل البخيصاني عمى 
العخاق، ولع يكغ مشحازا إلى بخيصانيا وىحا ما نالحطو في كتابو "ويالحظ مغ جسيع ىحه العالقات 

والدمصات العدكخية بان القزية كانت قزية احتالل البالد وليذ ربح  ما بيغ الدكان السجنيغ
الحخب، حيث كانت حاجات الدكان مشح البجاية إلى الشياية تعج شيئا ثانػيا لحاجات القػات 
السحتمة فكان بيع األشعسة في األسػاق يخخز احيانا ولكغ بعج ان تكػن حاجات الدمصات 

ػل عمى ماء االنابيب مسشػعا، كسا كانت االسخ تخخج قدخا العدكخية قج سجت مشيا. وكان الحر
، (8)مغ بيػتيا واراضييا التي تدتسمظ وال يجفع ليا شيء مغ بجل االيجار في بعس األحاييغ

وكان تشفيح القيػد السفخوضة عمى االشخاص والبزائع ترل إلى درجة عجم الزخورة... وكان 
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وقخاىع ومغ بيغ اسخىع ليدتخجمػا في االشغال العسال يدحبػن باعجاد متدايجة مغ حقػليع 
العدكخية، حتى اصبح مثل ىحا العسل اجباري، كسا اصبح في مرخ مغ اىع الطالمات التي 

 .(9)كان يذكػ مشيا الدكان ضج الدصات البخيصانية"

وأنتقج السؤلف االحتالل البخيصاني لمعخاق كػن الحدخب كاندت مدع الجولدة العثسانيدة وليددت 
ق "فكان الػضع باجسعو يجسع بيغ الستشاقزات حيث ان الحسمدة كاندت تحتدل بدالد العدجو مع العخا

التددي لددع يكددغ سددكانيا فددي حالددة حددخب مددع الحكػمددة البخيصانيددة بددالشطخ إلددى البيانددات الرددادرة بعددج 
الشدول في الفداو، ال بدل ان الحكػمدة البخيصانيدة كاندت قدج اعمشدت بانيدا جداءت لتتعداون مدع العدخب 

(12)مغ ربقة التخك الغاضبيغ"لتحخرىع 
. 

 

 ثانيا : إيرالند ورأيو في إدارة العراق اثناء االحتالل البريطاني
لسددلء الفددخاذ الددحي احجثددو اندددحاب  ،أوجددب االحددتالل البخيصدداني لمعددخاق نذددػء إدارة لمددبالد
ففخضددددت نفددددديا عمددددى قددددادة القددددػة  ،الجولددددة العثسانيددددة، فشذددددأت قزددددية إدارة الددددبالد السحتمددددة عسميدددداً 

مجسػعددة مددغ  إصددجارالعدددكخية، السدديسا ان حاجددات الجددير السحتمددة كثيددخة ومختمفددة، لددحلظ تصمددب 
الذدددخشة العددددكخية والسحددداكع االوامدددخ السفردددمة والبياندددات واالعالندددات بددددمصة القائدددج العدددام تشفدددحىا 

ى الدددشسي اليشدددجي، وكدددان العددددكخية، وعميدددو قددددست إدارة السشددداشق السحتمدددة ألغدددخاض سياسدددية عمددد
لمحكام الدياسيػن ومعاونييع مدؤوليغ في تشفيح القانػن وتػشيج دعائع االمدغ وفدي حددع الشداعدات 
بدديغ سددكان السدددجن وافددخاد العذددائخ، فزدددال عددغ جبايدددة الزددخائب، وتأسدديذ عالقدددات الرددجاقة مدددع 

نالحدظ فدي االسدبػع العذائخ، كسا كانػا مدؤوليغ عغ تجييد الجير البخيصداني مدغ العدخاق، لدحلظ 
، اسددددت شدددخشة عمدددى غدددخار 1914األول مدددغ االحدددتالل البخيصددداني لمبردددخة فدددي تذدددخيغ الثددداني 

الذددخشة اليشجيددة، وقددج جدديء بزددبان الذددخشة مددغ عددجن واليشددج كسددا جددخس تجشيددج الذددخشة السحميددة 
 .(11))الذبانة( مغ العخب في القخس والسشاشق البعيجة

لسجنيدة والجدائيدة، تدديخ بسػجدب قدػانيغ مددتسجة مدغ في حيغ كانت إدارة الذؤون العجليدة ا
امدددا  ،1915القدددػانيغ السعسدددػل بيدددا باليشدددج ُأشمدددق عمييدددا )قدددانػن السشددداشق العخاقيدددة السحتمدددة( سدددشة 

)نطددام دعدداوي العذددائخ السجنيددة والجدائيددة( عمددى نسددي   1916السشدداشق العذددائخية فقددج صددجر سددشة 
لشطدددام الددددمصة لمحكدددام الدياسدددييغ بتذدددكيل مجمدددذ )نطدددام جدددخائع الحدددجود اليشدددجي(، إذ مدددشح ىدددحا ا

عذائخي يحكع بسػجب العادات العذائخية في القزايا جسيعيا التي يكػن فييا احج الستشازعيغ مغ 
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ابشدداء العذددائخ. واليددجف مددغ ذلددظ ىددػ نذددخ االمددغ واالسددتقخار فددي السشدداشق العذددائخية، فزددال عددغ 
 .(12)د عمى الذيػخ كػاسصة لمحكػمةوباالستشا ،االعتخاف بعادات العذائخ وتقاليجىع

وتمى مجيء الحسمدة العددكخية لمدبالد إدخدال العسمدة اليشجيدة ومشدع اسدتعسال العسمدة الػرقيدة 
 .(13)لمجولة العثسانية باستثشاء الميخة الحىبية بقيت في التجاول

، بقى 1917/ اذار/ 11وبسػجب التذكيالت اإلدارية التي وضعت بعج سقػن بغجاد في 
، عشجما 1917/ ايمػل/ 1يذ الحكام الدياسييغ متػليا شؤون اإلدارة في البرخة حتى وكيل رئ

حاكسا ممكيا عاما في بغجاد، أما البرخة فقج تػلى  .(14)(Percy Coxعيغ الدخ بيخسي كػكذ)
حيغ انحمت تذكيالت الػاليتيغ وغجت  1918إدارة مشاشقيا وكيل حاكع ممكي عام حتى سشة 

، 1918ببغجاد. وعشجما احتمت بخيصانيا السػصل في األول مغ تذخيغ الثاني اإلدارة مشػشة 
وذلظ النيا واقعة ضسغ الشفػذ الفخندي  ،شكمت إدارة الػالية برػرة مشفرمة عغ بغجاد والبرخة

الفخندية بعجئح، مشحت فخندا -)بسػجب اتفاقية سايكذ بيكػ(، وبعج ان تست التدػية البخيصانية
ل مقابل تخمييا عشيا سياسيا، فجمجت إدارة السػصل ببكية السشاشق حرة مغ نفي السػص

 .(15)االخخس مغ العخاق

ىشا عبخ إيخالنج عغ رأيو حػل سياسة الداسة البخيصانييغ بأنيع يدعػن إلى تحقيق العجل 
"وبيشسا كان مػقف الجير بػجو عام عجائيا صخيحا  (16)بيغ الدكان مقارنة باإلدارة التخكية

لدكان البالد، دون ان يخمػ ذلظ مغ اسباب معقػلة، فانو كانت ىشالظ رغبة حكيكية عامة لجس 
جسيع الزبان السدؤوليغ في ان يكػنػا عادلييغ ومشرفيغ في جسيع معامالتيع مع الدكان، وان 

 ،ػكذ ومداعجوه في تأسيذ العالقات الذخريةالجيػد التي ال تكل كان يبحليا الدخ بيخسي ك
وتػزيع اليبات والتداىل بجسع الزخائب مع الذيػخ والػجياء السحمييغ كميا قج ربحت كثيخا مشيع 
وغشست حيادىع السيال نحػ الخيخ، وان استقامة اإلدارة الججيجة الحقو وكفاءتيا بعج ان وقفت 

دابقة كانت قج عسمت اكثخ مسا كان يؤمل مشيا في عمى رجمييا عشجما تقارن باإلدارة التخكية ال
 .(17)خمق شعػر عام بالثقة واالعتقاد بان مجيء بخيصانيا العطسى كان خيخا ال شخا"

 

 ثالثا : رأي إيرالند  للملك فيرل األول في نذوء الدولة العراقية:
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ى العخاق، اتخحت بخيصانيا اجخاءات عجيجة تخمي مغ ورائيا إدامة الديصخة البخيصانية عم
عغ شخيق اجخاء استفتاء ييجف معخفة راي سكان العخاق حػل إقامة دولة عخبية واحجة تقػم 

. لكغ الحكػمة (18)باشخاف بخيصانيا تستج مغ حجود والية البرخة إلى حجود والية السػصل
لتعجد الجوائخ التي تؤثخ في تػجيو الدياسة  ،البخيصانية تباشأت في اتخاذ القخار السشاسب

لبخيصانية في العخاق مثل: وزارة الحخب، ووزارة الخارجية ووزارة اليشج. كسا أن بخيصانيا حرخت ا
ومغ الجانب  ،مشاشق االستفتاء في بعس السػاقع العذائخية السؤيجة لمػجػد البخيصاني في العخاق

االخخ كانت ىشاك معارضة واضحة مغ قبل العشاصخ الػششية الحيغ يخغبػن باستقالل العخاق 
إلى جانب رغبة عمساء الجيغ في اقامة دولة اسالمية فزال عغ رغبة الكبائل في عجم وجػد 

 1922حديخان  32. كل ىحه االمػر دفعت إلى انجالع ثػرة العذخيغ في (19)حكػمة تتحكع بيع
 .(22)ج بخيصانياض

أثدددخت ثدددػرة العذدددخيغ فدددي تغيدددخ سياسدددة الحكػمدددة البخيصانيدددة تجددداه العدددخاق، وكاندددت اولدددى 
عالمددات ذلددظ التغيددخ ىددػ اعددادة بخسددي كددػكذ إلددى العددخاق لسالددو مددغ خبددخة واشددالع واسددعيغ عمددى 
امػر الدبالد، وتخبصدو صدالت عجيدجة بعدجد مدغ الذخرديات العخاقيدة، األمدخ الدحي يحفدده فدي نجداح 

لدحلظ عقدج بيخسدي  ،(21)تو فدي تأسديذ حكػمدة عخاقيدة تددتسج السذدػرة والسدداعجة مدغ بخيصانيداميس
غ، مدددغ اجدددل تاسددديذ يمجمددددا مكػندددا مددغ الداسدددة البخيصددداني 1922/تذدددخيغ األول/21كددػكذ فدددي 

حكػمة مؤقتة قائسة عمى تاسديذ مجمدذ مدغ الدػزراء العدخب يذدخف عميدو مدتذدارون بخيصدانيػن، 
. نقيب اشدخاف بغدجاد رئيددا (22)الشقيبمي البخيصاني، وتع اختيار عبجالخحسغ وبإدارة السشجوب الدا
لسا يستاز بو مغ نفػذ في بغجاد، فزال عغ ذلظ  1922/ تذخيغ األول /25لمحكػمة السؤقتة في 

وكاندت أولدى الخصدػات  ،(23)كانت لو عالقة ودية مدع السشدجوب الددامي البخيصداني بيخسدي كدػكذ
 ػمة ىػ تيجئة االوضاع في العخاق وتػشيج الدمع لحلظ.التي قامت بيا ىحه الحك

إلى تحقيق عجد مغ االىجاف تأتي في مقجمتيا: تيجئة البالد  (24)سعى مجمذ الػزراء
واعالن العفػ العام، وسغ قانػن االنتخابات، فزال عغ تذكيل جير عخاقي، وتشطيع اإلدارة في 

تيجئة األوضاع بقػلو "عمى الفالح ان يعػد . أىسية (25)انحاء العخاق، وقج اوضح جعفخ العدكخي 
وان دم شعبشا يجب ان يػقف سفكو، وان االرض يجب ان تكػن  وإلى محخاثو والخاعي إلى قصيع

غشية بالسحاصيل مغ ججيج. إذ كيف نفخن بابشاء عذائخنا في الحخوب ونتخك بمجانشا تسػت 
 .(26)جػعا"
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لمسرالح البخيصانية مغ جية ويخضى  بجات بخيصانيا تبحث عغ ممظ لمعخاق يكػن مالئسا
 (28)تعدجد الذخرديات العخاقيدة البددارزة وعمددى الدخغع مدغ. (27)عشدو الذدعب العخاقدي مدغ جيدة ُأخدخس 

لردددالتو الحددددشة معيدددا  ،ممكدددا عمدددى العدددخاق (29)السخشدددحة إاّل ان بخيصانيدددا رشدددحت االميدددخ فيردددل
وىددددددحا مددددددا اكددددددجه  ،(32)وخبختددددددو اإلداريددددددة التددددددي تجعمددددددو يددددددجيخ إدارة شددددددؤون العددددددخاق بذددددددكل وثيددددددق

فددددي قػلددددو "تشردددديبو عمددددى عددددخش العددددخاق سدددديديج مددددغ سدددديصخة الحكػمددددة  (31)(Churchillتذخشددددل)
البخيصانية عميو وعمى ابيو ممظ الحجاز، السيسا بعج تجخبتو الفاشمة في سػرية وليحا سيعتسج عمى 

 .(32)لعخب"مذػرة ومعػنة بخيصانيا لمسسمكة الججيجة وان تخشيحو سيكػن محل تخحيب القػميغ ا

واستقبل استكباال حارا مغ  ،1921/حديخان/23وصل االميخ فيرل ميشاء البرخة في 
. والقيت الخصب والقرائج واقيست لو الحفالت في (33)قبل اىالي واعيان البرخة ورجال الحكػمة

، وأقيست لو حفمة التتػي  في 1921/حديخان/29السشاشق التي يسخ بيا حتى وصل بغجاد في 
واكج بيخسي كػكذ في البالذ الحي اذاعو والحي جاء  ،(34)خج مغ قبل مجمذ الػزراءساحة الب

عمى ان تكػن  1921/تسػز/11فيو بالسشادة بدسػ االميخ فيرل ممكا عمى العخاق بتاريخ 
واسفخت نتيجة الترػيت العام النتخاب فيرل  ،حكػمتو دستػرية نيابية ديسقخاشية مقيجة بالقانػن 

وتع تتػي  السمظ فيرل عمى  ،(35)% مغ مجسػع السشافديغ97تسثمت بشدبة ممكا عمى العخاق 
 .(36)وبيحا التاريخ بجات مخحمة ججيجة مغ تاريخ العخاق 1921/ آب/23العخاق في 

سددعى السمددظ فيرددل األول بعددج تدددمسو السدددؤولية عمددى تثبيددت دعددائع الحكددع الددػششي عمددى 
فدددي انحددداء العدددخاق عدددغ شخيدددق إجدددخاء بعدددس ُأسدددذ ثابتدددو، والعسدددل عمدددى تشدددديق الشطدددام االداري 

نات والعددادات اكسددا اكددج فددي سياسددتو عمددى اسدداس احتددخام الددجي ،(37)التعددجيالت عمددى نطددام األولػيددة
والتقاليددج وتستدددع االكدددخاد بكامدددل حقدددػقيع االجتساعيددة واالقتردددادية والثقافيدددة لسشدددع قيدددام أي حخكدددات 

. ومددغ جانددب آخددخ (38)والددػشغ لمجسيددع" ويتجمددى ذلددظ فددي قػلددو "الددجيغ ه ،انفرددالية فددي العددخاق
، 1922كانت ىشاك مفاوضات بيغ الحكػمتيغ العخاقية والبخيصانية لعقج معاىجة بيغ الصخفيغ سشة 

. وجداء فدي مقجمدة السعاىدجة ان بخيصانيدا اعتخفدت (39)وتديدج الدخوابي بديغ الدجولتيغ ،لتشيي االنتدجاب
ايو في مػاد السعاىدجة وقدجم بعدس السقتخحدات وقج ابجس السمظ ر  ،بفيرل ممكا دستػريا عمى العخاق

لدحلظ كدان عمدى السمدظ  ،(42)لتعجيميا، واكج ان عقج السعاىجة جاءت نتيجة ادراكو لحاجة البمج الييا
فيرددل األول ان يذددكل السجمددذ التأسيدددي لتػقيددع السعاىددجة، وعميددو اقتددخن انتخدداب ىددحا السجمددذ 
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أصدددجرت اإلدارة السمكيدددة بالذدددخوع فدددي  1922تذدددخيغ الثددداني  24بدددالتػقيع عمدددى السعاىدددجة، وفدددي 
السجمددذ التأسيدددي إاّل انيددا سددخعان مددا واجيددت معارضددة شددجيجة ودعددػس عامددة لسقاشعتيددا  انتخدداب

افتدتح السمدظ السجمدذ التأسيددي بحزدػر السشدجوب  1924/اذار/27وفدي  ،في أغمب انحاء العخاق
( 85ػ حزددددددخ )( عزدددددد122الدددددددامي، ولددددددع يكددددددغ السشتخبدددددديغ جسيعددددددًا حاضددددددخيغ فسددددددغ ضددددددسغ )

البخيصانيددة، وسددغ الجسددتػر العخاقددي لتدداميغ حقددػق  -، وتددع البددت فددي السعاىددجة العخاقيددة (41)عزددػاً 
االفددخاد والجساعددات وتثبيددت الدياسددة الجاخميددة، فزددال عددغ سددغ قددانػن االنتخابددات لمسجمددذ الشيددابي 

 .(42)ويخاقب سياسة الحكػمة وأعساليا ،اأُلمة ليسثل

ىكحا تسكشت بخيصانيا مغ ضسان مرالحيا في العخاق بعج مػافقة اعزاء السجمذ 
البخيصانية عشجما اثار السشجوب الدامي البخيصاني قزية  -التاسيدي عمى السعاىجة العخاقية

، 1924/حديخان/12لتكػن تحت الديادة العخاقية، لحلظ صادق عمى السعاىجة في  ،(43)السػصل
 ،1925/ اذار/21جيالت وتست السرادقة عمييا مغ قبل بخيصانيا في بذخن أن تجخي بعس التع

 . (44)وىكحا اصبحت السعاىجة نافحة السفعػل

بعددج ىددحه التصددػرات التددي حددجثت فددي العددخاق عددج السؤلددف إيخالنددج السمددظ فيرددل األول بأنددو 
جار عشددج اصدد"وكددان يددديصخ عمددى الدددمصة إذ يددحكخ  ،مخكددد التددػازن بدديغ بخيصانيددا والذددعب العخاقددي

الجستػر أعمغ السمظ فيرل برػرة خرػصية، بسػجب تردخيحو لمسشدجوب الددامي، انددحابو مدغ 
التجخل السباشخ في شؤون الجولة، ومع أن ىحا التعيج، الحي حخم عمى نفدو فيو التجخل، قج قػبل 
 بالذددظ والخيبددة فددي السحافددل الػزاريددة وبددان السمددظ امتشددع بالفعددل مددجة مددغ الدددمغ عددغ تجخمددو الفعددال

الدابق في شؤون الحكػمة. عمى أنو بسخور الدمغ، وعسال بسذػرة الددمصات البخيصانيدة، بسدا فييدا 
مذػرة وزيخ السدتعسخات، لدع يددتأنف السمدظ فيردل تجخمدو ويتبدػء مكاندو كسشفدح حكيقدي مدغ الجولدة 
 وحدب، وانسا أيزًا تجاوز صالحياتو التي حجدىا لو الجستػر... حيث ان السشدجوب الددامي كدان

ىػ كان الددمصان البخيصداني يشذدخ رواقدو عمدى  ويتجو اليو في ضسان مخاعاة السعاىجة، وعغ شخيق
 .(45) "مجمذ الػزراء ومجمذ االمة وسيخ الحكع

مغ جية ُأخخس كان السمظ فيرل األول يحاول حرخ الرالحيات في يجه ليذ مغ اجل 
عمدى عاتقددو بػاسددصة السعاىددجة، كسددا انيددا  الددمصة، وانسددا لسجابيددة السدددؤوليات وااللتدامددات السمقددات

تزددعو فددي مخكددد اقددػس يتدددشى لددو أن يطفددخ باالمتيددازات مددغ بخيصانيددا، وبددحلظ يقددخب العددخاق مددغ 
فزددال عددغ ذلددظ فانددو يعتقددج بددان حرددخ الرددالحيات بيددجه، تسكشددو مددغ الددتحكع  ،ىددجف االسددتقالل
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تيدددا وخردددػماتيا مدددا يأممدددو بسدددؤازرة مختمدددف الصبقدددات والجساعدددات فدددي العدددخاق التدددي تعخقدددل بسشازعا
ان يتعددخف عمددى حاجددات االمددة  ىجفددوكسددا ان ، العددخاق مددغ التقددجم الددػششي واالسددتقالل فددي الشيايددة

بقددجر مددا يدددسح بددو مدتذدداروه البخيصددانيػن، وبددحلظ يكددػن الددديج اسددسا وحكيقددة، فيقددػد الددبالد نحددػ 
 .(46)االزدىار والحكع السدتقل

 ،لكغ العخاق بقي يعاني مغ ازمة سياسية حادة قامت بيشو وبيغ الحكػمة البخيصانية 
والمتيغ كانتا تثقالن  ،1922بدبب تعجيل االتفاقيتيغ السالية والعدكخية المتيغ الحقتا بسعاىجة 

 البخيصانية الججيجة في-العخاق بالتداماتيسا، إذ كان مغ السقخر الترجيق عمى السعاىجة العخاقية
، لكغ ترجس العشاصخ الػششية حال دون ذلظ، وقج سبب خالف سياسي انحاك 1927لشجن سشة 

 .(47)1929نيدان  28ازمة وزارية استسخت حتى 

بالجخػل في مفاوضات مع  (48)عيج السمظ فيرل لشػري الدعيج 1932وفي سشة 
لسمظ مالحطات وقج ابجس ا ،بخيصانيا لعقج معاىجة ججيجة تسكغ العخاق مغ دخػل عربة اأُلمع

 (49)عمى صيغة السعاىجة وبشػدىا
،

 ،مى عبارة االستقالل التامإذ اقتخح ضخورة إحتػاء السعاىجة ع 
وقج كان الجانب البخيصاني يخفس ادخال ىحه العبارة  كسا اعتخض السمظ عمى مجة السعاىجة التي 

 .(52)سشة 25يصاني لسجة خ حجدىا الجانب الب

قبل العخاق في عزػية عربة اأُلمع باالجساع ليربح  1932/تذخيغ األول/3وفي 
السشجوب الدامي سفيخا لمعخاق مغ قبل حكػمة بخيصانيا، بحلظ مشح العخاق حق التستع باالستقالل 

لقج مزى ردح  "مغ جية القانػن الجولي. وقج القى السمظ فيرل بيحه السشاسبة خصابا قال فيو: 
تبحل كل الجيػد السدتصاعة لترل إلى مراف اأُلمع الحخة السدتقمة، مسا يجعػا  مغ الدمغ وىي

إلى ابتياجشا جسيعا، وان ىحه الجيػد قج تكممت بالشجاح ودخمشا عربة اأُلمع عمى اساس السداواة 
. (51) "التامة مع اأُلمع السحتمة فييا جسيعيا، واصبح كيانشا الدياسي معتخف بو مغ جسيع الجول

انو استصاع ان يقزي عمى تسخد االشػرييغ السشجفع مغ بخيصانيا وتسخدىع عمى الدمصة كسا 
 .(52)السخكدية

تدػفي السمدظ فيردل األول وكاندت وفاتدو الدع وحددخة وذىدػل لمذددعب  1933/ايمدػل/7وفدي 
. (53)لسكانتدددو الكبيددخة عشدددج الكثيددخيغ مدددغ الصبقددة الدياسدددية العخاقيددة ومدددغ الذددعب العخاقدددي ،العخاقددي
-1933الدددحي لدددع يددددتسخ شدددػيال فدددي الحكدددع  (54)الحكػمدددة بعدددجه ولدددي العيدددج السمدددظ غدددازي  وتددددمع

1936. 
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ىددػ ثقتددو بددبعس  ،أمددا مددغ األخصدداء التددي تشدددب إلددى السمددظ فيرددل األول بشطددخ السؤلددف
وعشدددج تحقيدددق ىدددحه االىدددجاف لددديذ ىشددداك شدددظ بدددأن السمدددظ فيردددل اقتدددخف عدددجة "الداسدددة العدددخاقييغ 

جساعدات الدػششييغ الدحيغ ربسدا كاندت اشسداعيع مدغ اجدل العدخاق  اخصاء، والسيسا بػضعو ثقتو في
ثع يشتقج السؤلف قػلو مخة ُأخخس بان حتى ىحه الغمصة ىي ايجابية في  "شخرية اكثخ مغ اشساعو

ومع ىحا، يرح القػل أيزًا بانو لػ لع يتعخف عمى مشاىجيع وتقجيخىع الحي اضيخوه بسثل "حكسو 
. كسا اندو كدان ييدتع بتذدكيل الدػزارة بسدا يخدجم مردمحة العدخاق (55) "الػضػح الحي ضيخ عشج وفاتو

ليددددت ىشددداك واحدددجة مدددغ الدددػزارات الخسدددذ عذدددخة، التدددي تػلدددت الحكدددع خدددالل مدددجة مسمػكيتدددو فدددي "
، سقصت بدبب تردػيت عدجم الثقدة بيدا فدي السجمدذ الشيدابي. ففدي كدل مدخة تقخيبدا 1921-1933

اشددددخة أو العتقادىددددا بانيددددا غيددددخ حددددائدة عمددددى ثقددددة كانددددت اسددددتقالة الددددػزارة تددددتع امددددا بخغبددددة السمددددظ مب
 .(56)"جاللتو

امدا فدي سديخ الحكػمدة العدام فقدج كدان تدجخل السمدظ، "وفي سديخ أمدػر الجولدة ذكدخ السؤلدف 
مذدخوع "كقاعجة عامة، مػجيا تػجييا صالحا في مرمحة البالد بػجو عدام. فقدج عددي إليدو انذداء 

امتيددددازات الددددشفي إلددددى الكيددددام بسذدددداريع معيشددددة  تخررددددت بسػجبددددو واردات، إذ "االعسددددال الخئيدددددية
لتدددييل تقددجم الددبالد، كسددا يعددػد اليددو الفزددل فددي خصددي تددػشيغ العذددائخ وربصيددع بدداالرض، وتقددجم 
وسائل الدكغ في بغجاد، وفي التعييشات اإلدارية... وان عقميتو الػاسعة وتقجيخه لكل شائفدة وشبقدة 

شاه مغ الشطخ لألمػر بشطخة اوسع مغ نطخات وزرائدو بالشدبة لسا تقجمو في سبيل رفالية العخاق مك
واكثخية رعاياه... وكانت ىشاك عكبة أكثخ كأداة مغ كل ذلظ وىي انعدجام الحدذ االجتسداعي العدام 
الحي تدتشج إليو الجولة، حيث لع تكغ روح الػالء والذعػر بالػاجب نحػ االمة لتددسػ سدسػا يصغدى 

كبائدل وسدكان السدجن، وبديغ الذديعة والددشة، وبديغ السددمسيغ عمى الفخوق السػجػدة ما بيغ رجدال ال
وشػائددف األقميددات، أو يحددل محددل االنتيازيددة الذخرددية فسددا بخحددت الػششيددة تعشددي االسددتقالل مددغ 

 .(57)"غيخ التدامات نحػ الجولة

لكدغ ذلدظ  ،ويرف السؤلدف السمدظ فيردل األول باندو ممدظ مددتبج وعدادل فدي الػقدت نفددو
يطيددخ انددو مددغ السحتسددل بانددو لددػ لددع يزددصمع بددجور السدددتبج "الذدديء يرددب فددي مرددمحة العددخاق 

العددادل فددان الشطددام الدياسددي فددي العددخاق ربسددا  كددان قددج تددخنح وحتددى انيددار بأجسعددو، وأن الحكػمددة 
السددددتقخة التدددي كاندددت عردددبة اأُلمدددع تردددخ عمدددى كدددػن اعتبارىدددا قاعدددجة مدددغ قػاعدددجىا التدددي تحكدددع 

، وبقدجر 1932ىا عمى اىمية العخاق لالستقالل ربسا قج ازيمدت مدغ الػجدػد قبدل حمدػل عدام بسقتزا
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ذلظ احتساال انو لػال تأثيخ السمظ فيرل التػجييي السؤيج ببخيصانيا العطسى، لكان الذدعب العخاقدي 
 .(58)"بشفاذ صبخه، رفس السػافقة عمى االلتدامات التي فخضتيا بخيصانيا العطسى ثسشا لسداعجتيا

 

 رابعا : إيرالند واالوضاع العامة في العراق:
تحديغ األحػال االقتردادية واالجتساعيدة فدي أي بمدج، مدغ األمدػر السيسدة فدي تصدػره،  إن

ويسكددغ بػاسدصتيا معخفددة مقددجار الخقددي والخفدداه أو  ،وذلدظ ألنيددا تتشدداول شددؤونًا تتردل بحيدداة كددل فددخد
ي بشدداء دولتددو، السدديسا فددي الجػانددب الدراعيددة التددأخخ، وقددج شدديج العددخاق بعددس التصددػرات السيسددة فدد

إذ ارسدددل الخبيدددخ الدراعدددي السددددتخجم لدددجس  ،والتعميسيدددة والردددحية، ففيسدددا يخدددز الجاندددب الدراعدددي
إلددى مختبددخات جسعيددة زراعددة  1919سددمصات االحددتالل البخيصدداني نسدداذج مددغ القصددغ العخاقددي سددشة 

وتأسدديذ حقددل  ،مسددا شددجع ىددحه الجسعيددة إلددى إرسددال بعثددة خاصددة إلددى العددخاق ،القصددغ البخيصانيددة
، وأثددار ىدحا الشجدداح اىتسددام السمدظ فيرددل األول لتذددجيع زراعددة 1922تجخيبدي ليددا فددي بغدجاد سددشة 

القصغ، وعمى الخغع مغ بعس العكبات إاّل أن زراعتو كانت ناجحة، وتع اكتذاف صشفان ججيدجان 
 .(59) (Acala( أو األبيس العخاقي ، و)أكاال( )Mesowiteمغ القصغ عخفا: )ميدػايت 

بعددس شددخكات التشسيددة الدراعيددة، لغددخض انجدداز مذدداريع الددخي خجمددة  1924تالفددت سددشة  
دراعة أنػاع محجدة مغ السحاصيل الدراعيدة، وخاصدة زراعدة القصدغ الدحي اىتسدت بدو بخيصانيدا مشدح ل

ع جيدجة مدغ الحشصدة والذدعيخ، وعمدى الدخغع مدغ االحتالل البخيصداني لمعدخاق، إلدى جاندب زراعدة اندػا 
وقمة الخبدخة  ،ذلظ إاّل ان ىشاك صعػبات عجيجة تعخضت ليا الدراعة العخاقية مشيا: نقز السيدانية

فدددددات الدراعيدددددة االخدددددخس، وتقمدددددب العخاقيدددددة، إلدددددى جاندددددب شبيعدددددة السشددددداخ العخاقدددددي، فزدددددال عدددددغ اآل
 . (60)االسعار

اق فيحكخ أنو لع يحخز أي تصػر في إنتاج السحاصيل أما رأي إيخالنج عغ الدراعة في العخ 
الدراعيدددة التدددي كدددان مدددغ السؤمدددل ان تجشدددي ثدددخوة لمبمدددج، ومدددغ اىسيدددا القصدددغ، وذلدددظ بددددبب احجدددام 
الفالحددديغ مدددغ زراعدددة محردددػل ال يسكدددغ ان يقتددداتػن مشدددو عشدددج نسدددػه، فزدددال عدددغ الخيددداح الحدددارة، 

كددبذ تجددارة التحدددغ كددان فددي و مشخفزددة،  وانتذددار دودة القصددغ، كسددا بقيددت انددػاع القسددح والذددعيخ
 .(61)الرػفو التسػر، 
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أمددا فيسددا يتعمددق بددالتعميع فسشددح بجايددة الجولددة العخاقيددة انتقمددت الددديصخة مددغ البخيصددانييغ إلددى 
، لع يردجر 1923العخاقييغ برػرة سخيعة في دائخة السعارف اكثخ مغ الجوائخ اأُلخخس، فسشح سشة 

إذ لدع يردجر امددخ "ي فدي ىدحه الددػزارة. وىدحا مدا قالدو إيخالنددج أي أمدخ إداري مدغ قبدل مػضددف بخيصدان
، وعميددو فددان مدددؤولية الجيدداز التعميسددي كانددت فددي 1923إداري مددغ مػضددف بخيصدداني بعددج سددشة 

 .(62) "الغالب مدؤولية عخاقية

كانت السجارس في بجاية نذػء الجولة العخاقية مقدسة إلى قدسيغ حكػمية وغيدخ حكػميدة، 
كاندت لغدة التدجريذ فدي ىدحه السددجارس و ومدجارس البعثدات التبذدديخية،  األقميدات،فزدال عدغ مدجارس 

كافددة ىددي المغددة العخبيددة، عددجا االمدداكغ التددي تكددػن فييددا لغددة االكثخيددة مددغ غيددخ العخبيددة ىددي المغددة 
وىدحا مددا ذكدخه إيخالنددج  ،. السديسا العددخاقييغ(63)فييددا مدغ قبددل الحكػمدةالسعمسديغ  ويدتع تعيدديغالجارجدة 

والحكيقددة ىدي ان التدأثيخ األجشبددي عمدى الجيدداز التعميسدي عدغ شخيددق الصدالب العددخاقييغ "فدي كتابدو 
العائددددجيغ مددددغ السددددجارس والجامعددددات األمخيكيددددة واإلنكميديددددة كددددان اكثددددخ مددددغ التددددأثيخ الددددحي احجثددددو 

 .(64)"السػضفػن البخيصانيػن 

أصددبح إذ  ،السدديسا االبتجائيددة ،زيددادة واضددحة فددي عددجد السددجارس 1931شدديج العددخاق سددشة 
( مجرسدددة ابتجائيددة لالنددداث 44( شالبددًا، و)24922( مجرسددة ابتجائيدددة لمددحكػر تزدددع )247عددجدىا )
( 6737( مجرسدددة تزدددع )84) 1922( شالبدددة، بعدددج أن كدددان عدددجد السدددجارس سدددشة 6222تزدددع )

. وقج جاءت ىحه الديادة نتيجة لديادة السرخوفات عمى دائخة السعارف، وىحا ما اوضحو (65)شالباً 
لمتفائددل باسددتسخار تقددجم العددخاق، فددي  انبعاثدداً ليدددت ىشدداك دائددخة حكػميددة كانددت أكثددخ "ائال إيخالنددج قدد

وليدددت ىشداك دائدخة ُأخدخس بػسددعيا  ،نفدػس السدخاقبيغ العدخاقييغ واألجاندب معددا، مثدل دائدخة السعدارف
، حيددث ان السبمددم السخرددز 1921ان تذدديخ إلددى تسددادي ازديدداد تخريردداتيا فددي السيدانيددة مشددح 

 .(66) "1921يديج عمى ضعف السبمم الحي كان مخررا في  1932في السيدانية لمسعارف 

في حيغ شيجت األوضاع الردحية فدي العدخاق، ومشدح االحدتالل البخيصداني لسجيشدة البردخة 
بددددبب مدددا واجيتدددو قػاتيدددا مدددغ ضدددخوف صدددحية  ،فدددي الخدددجمات الردددحية اً تصدددػر  1914فدددي سدددشة 

ومشاخية غيخ مألػفة لجييا مغ جية، وضيػر العجيج مغ االصابات السخضية بيغ افخادىا مغ جيدة 
 .(67)ُأخخس 

كسددا اىتسددت بتشطدديع اإلدارة الرددحية، وعميددو شددكل فددي الجددير السجمددذ البخيصدداني إلدارة 
ي بخيصددداني ىدددػ الكػلػنيدددل بدددداتي الردددحة السجنيدددة، أسدددشجت مددددؤولية تشطيسدددو إلددددى شبيدددب عددددكخ 
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(Batty سشة )وبكيام الحكع الػششي في البالد وتذكيل أول وزارة بعج تتػي  السمظ فيرل  ،1918
، أصبحت لمرحة وزارة قائسدة بدحاتيا، إاّل أن الطدخوف الساليدة التدي مدخ 1921/اب/23األول في 

 1922/حديدددخان/8فدددي ، قدددادت إلدددى إلغددداء وزارة الردددحة 1922-1921بيدددا العدددخاق بددديغ سدددشتي 
. إلى جاندب (68)واصبحت مجيخية عامة عخفت باسع مجيخية الرحة العامة والحقت بػزارة الجاخمية

لتػاكدب عسميدة  ،1927سدشة  (69)ذلظ عسمت الحكػمة العخاقية عمدى تأسديذ الكميدة الصبيدة السمكيدة
مدع ذلدظ بقدي التصػر الرحي مغ اجل تييئة اشباء، لدج الذػاغخ في السؤسدات الرحية، ولكغ 

فالدػاد  ،عجد األشباء قمياًل مقارنة مع أعجاد الدكان، إلى جانب مذاكل الرحة العامة في العخاق
فزددال عددغ أحددػال السشدداخ فيددو وكثددخة  ،األعطددع مددغ الذددعب اليدددال ُأميددًا يجيددل أيدددخ قػاعددج الرددحة

ال تدددداعج عمدددى  وكاندددت األحدددػال االقتردددادية واالجتساعيدددة الدددديئة ،انتذدددار األىدددػار والسددددتشقعات
و عدجاد السدداكغ الردحية لمددكغ فدي السدجن والقدخس، مسدا أثدخ عمدى تحدديغ  ،تحديغ غدحاء الذدعب

فدددي كتابدددو  "فدددان  . ىدددحا مدددا انتقدددجه إيخالندددج(72)وبقددداء تفذدددي العجيدددج مدددغ االمدددخاض ،الػاقدددع الردددحي
مرمحة لمردحة كاندت مػجدػدة مشدح االحدتالل البخيصداني، وانذدئت مجرسدة لمصدب فدي بغدجاد...كسا 
فخضت التشطيسات عمى نقل الجشدائد إلدى السدجن السقجسدة وندخس مدغ جيدة ُأخدخس ان مجرسدة الصدب 

ن حيدث لع تكغ قادرة عمى إعجاد خخيجييغ ذوي خبخة واسعة يخيجون التػضف خارج العاصسة والسدج
ان الجوائخ الصبية السػجػدة ال يسكشيا ان تريب بفائجتيا إاّل ندبة ضئيمة مغ مجسػع الدكان وان 

 .(71) "وفيات االشفال ما بخحت ندبتيا عالية بجرجة مخصخة
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 الخاتمة:
في نذػء  إيخالنجمخيكي عجد مغ االستشتاجات حػل رأس السؤلف األ إلىتػصل البحث 

 الجولة العخاقية:

السمكية البخيصانية في العخاق  إدارةببجأت  العخاقيةالجولة  ءن بجاية نذػ أالسؤلف  ُيعج .1
 إلىالسمكية السعسػل بيا في اليشج، لتحػيمو  دارة، وتصبيق سياسة اإلوتصبيق سياستيا
انتقاده لدياسة السحتل في الديصخة عمى خيخات البالد وسخخية  معمقاشعة ىشجية 

يا العخاقييغ مسا يشافي الترخيحات البخيصانية بذان عجم السعاممة التي كان يتعخض ل
 الحاق السشاشق التخكية باليشج.

غيخت بخيصانيا سياستيا بعج ثػرة العذخيغ، المتراص حالة الغزب، وتيجئة روح  .2
سيذ حكػمة مؤقتو بخئاسة الكيالني لتكػن نػاة تقػم عمييا الحكػمة أت بػساشةالػششييغ 

 ختيار شخرية مشاسبة يقبل بيا العخاقيػن.العخاقية فيسا بعج مع ا
يرف السؤلف السمظ فيرل العخاق بالخبان الساىخ الحي استصاع ان يػفق في سياستو  .3

حرخ اغمب  عغ شخيقيخغبػن في االستقالل  غالحي الػششييغبيغ بخيصانيا وبيغ 
الرالحيات بيجه، ليتحكع بسؤازرة مختمف الصبقات والجساعات في العخاق، ويمبي 

 حاجاتيع بقجر ما يدسح لو مدتذاروه البخيصانيػن، ليقػد العخاق نحػ االستقالل.
بعس القالقل التي واجيت  مع وجػد، 1932-1921شيج العخاق تقجما واضحا بيغ  .4

تابعة لمجولة العثسانية، اصبح العخاق دولة بجخػلو  والية بشاء الجولة، فبعج ان كان العخاق
 .1932سشة  اأُلمععربة 

كان السؤلف في كتابتو ليحا الكتاب حيادي ومشرف نػعا ما، في تحميمو واستشتاجاتو  .5
مسا يجل عمى دراسة عسيقة لمعخاق، وىحا يشصبق عمى ما قالو متخجع الكتاب جعفخ 

 .إيخالنجعغ السؤلف  خيانال
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، درس العمددػم الدياسددية، حرددل عمددى شدديادة الساجدددتيخ مددغ جامعددة أوىددايػ سددشة 1924( ولددج فددي أمخيكددا سددشة 1)
(، ثع حرل عمى شيادة الدجكتػراه 1928-1925، ُعيغ مجرسًا في الجامعة األمخيكية ببيخوت لمفتخة )1925

(، وانتقدل إلدى 1941-1936، كسا عسل في التجريذ بجامعة ىارفخد لمدشػات )1937مغ جامعة لشجن سشة 
، فزاًل عغ ذلدظ فقدج 1942(، شغل مشرب مجيخ لسعيج ىاري سشة 1942-1941جامعة شيكاغػ خالل )

مددداعج  1945(، وتددع اختيدداره سددشة 1945-1942مددارس التددجريذ فددي السجرسددة العدددكخية بفيخجيشيددا لمفتددخة )
-1945يكيدة بالقداىخة لمددشػات )مجيخ مكتدب الذدخق األوسدي والذدؤون األفخيكيدة، كسدا عسدل فدي الددفارة األمخ 

(، مدغ مؤلفاتدو: العدخاق دراسدة فدي تصدػره 1954-1951(، ثع في الدفارة األمخيكيدة فدي بغدجاد لمفتدخة )1952
، وكتداب سياسدة تخكيدا بعدج مدؤتسخ ميدػنخ، وكتداب اإلسدالم فدي العدالع الحدجيث. -وىػ بحدث دراسدتشا-الدياسي

 .161(، ص2226ىخة، ، )القا3يشطخ: نجيب العكيقي، السدتذخقػن، ج
 .25-16ص ص (، 1933( لمتفاصيل يشطخ: مجيج خجوري، اسباب االحتالل البخيصاني لمعخاق، )السػصل، 2)
 .56-43ص ص (، 1979( حسيج احسج حسجان التسيسي، البرخة في عيج االحتالل البخيصاني، )بغجاد، 3)
 .159(، ص 1968، )بغجاد، 1914( زكي صالح، بخيصانيا والعخاق حتى عام 4)
( رجددددل دولددددة بخيصدددداني محددددافظ عسددددل كشائددددب السمددددظ فددددي اليشددددج ووزيددددخ لمذددددؤون 1925 -1859( كيددددخزون: )5)

كان لو الجور البدارز فدي عقدج السعاىدجات مدع شديػخ الخمدي  العخبدي، وىدػ أول معتسدج بخيصداني فدي  الخارجية،
شبكة السعمػمات الجولية ، اكع اليشج(جػرج كخزون )ح، . لمسديج مغ التفاصيل1924تاريخ الكػيت وذلظ عام 

 /https://ar.wikipedia.org/wiki  :عمى مػقع

 .6(، ص 1977، )بغجاد، 1918-1914( فاروق صالح العسخ، حػل سياسة بخيصانيا في العخاق 6)
بديغ روسديا وبخيصانيدا وفخنددا فيسددا  1915أذار  18( ىدحه االتفاقيدات ىدي: اتفاقيدات القددصشصيشية السعقددػدة فدي 7)

 وروسدديابدديغ بخيصانيددا  1915نيدددان  16يخددتز بإسددصشبػل والسزددايق وايددخان، وميثدداق لشددجن الددحي وقددع فددي 
 1914ن التددي جددخت فددي اب مكسدداىػ -وايصاليددا لقدداء انزددساميا إلددى الحمفدداء ضددج السانيددا ومخاسددالت الحددديغ

بذأن استقالل العخب لقاء تعاونيع مع الحمفاء ضج الجولة العثسانية، فزاًل عغ اتفاقية  1916وكانػن الثاني 
بديغ بخيصانيدا وفخنددا وروسديا لتقدديع العدخاق وبدالد الذدام. كسدا  1916مدايذ  16سايكذ بيكػ والسعقدػدة فدي 

عخفدددت باتفاقيدددة جددديغ دي  1917نيددددان  17نددددا وايصاليدددا فدددي كاندددت ىشددداك اتفاقيدددة عقدددجت بددديغ بخيصانيدددا وفخ 
كددانػن الثدداني  9مددػرييغ تخددتز بحرددة ايصاليددا فددي اسدديا الرددغخس. جخيددجة السانجدددتخ غارديددان )بخيصانيددا(، 

العددخاق دراسددة فددي تصددػره الدياسددي، كتدداب يبحددث فددي نذددػء الجولددة ويددالرد إيخالنددج، فيميددب . نقدداًل عددغ: 1922
 .49، ص (1949)بغجاد، العخاقية وتقجميا، تخجسة: جعفخ خيان، 

 ( السقرػد بو األحيان.8)
 .45( إيخالنج، السرجر الدابق، ص9)
 .46-45ص ص ،السرجر نفدو( 12)
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 .291-273صص ( التسيسي، السرجر الدابق، 11)
 .3ص(، 1989، )بغجاد، 2ة العخاق الحجيث، تخجسة: شو التكخيتي، ج( ىشخي فػستخ، نذأ12)
 .365-364صص ( السرجر نفدو، 13)
، وفدي سدشة 1899( ضابي بخيصاني خجم فدي اليشدج والردػمال، عديغ مكيسدا سياسديا وقشردال فدي مددقي سدشة 14)

بديغ الشيدخيغ  شغل مشرب السكيع الدياسي فدي الخمدي  العخبدي ثدع اصدبح الزدابي الدياسدي لحسمدة مدا 1924
ثددع عدداد إلددى العددخاق ليرددبح  1922-1918كسددا شددغل مشرددب الددػزيخ البخيصدداني السفددػض فددي شيددخان لمفتددخة 

. دمحم القخيذي، السدذ بيدل وأثخىدا فدي الدياسدة 1937تػفي سشة  1923-1922السشجوب الدامي في العخاق 
 .51-52ص ص (، 2223العخاقية )بغجاد، 

)بغدجاد  18، سدشة 7اسدة البخيصانيدة فدي العدخاق"، مجمدة افداق عخبيدة، العدجد ( عالء مػسى كداضع ندػرس، "الدي15)
 .49(، ص1993

( عسمددت بخيصانيددا مشدددح احتالليددا لمعدددخاق عمددى كددددب ود الدددكان مددغ أجدددل تحقيددق سياسدددتيا االسددتعسارية عدددغ 16)
السذاريع الخجمية شخيق إقامة العالقات الذخرية مع الذيػخ والػجياء في العخاق، فزاًل عغ قياميا ببعس 

 التي تعػد بالشفع عمييا قبل نفعيا عمى العخاقييغ.
 .46( إيخالنج، السرجر الدابق، ص17)
( لمتفاصدديل: يشطددخ، دمحم مطفددخ االدىسددي، العددخاق تاسدديذ الشطددام السمكددي وتجخبتددو البخلسانيددة تحددت االنتددجاب 18)

 .47-39(، ص2229، )بغجاد، 1932-1922البخيصاني 
 .91-92السرجر الدابق، ص( القخيذي، 19)
(؛ اما في رأي إيخالنج 1985( لمتفاصيل عغ الثػرة يشطخ: وميس جسال عسخ نطسي، ثػرة العذخيغ، )بغجاد، 22)

النيدع لددع تكدغ لددجييع  1922عدغ قيدام الثددػرة )ان كثيدخا مددغ الذديػخ قدج اضددصخوا لاللتجداء إلددى السدجن فدي ثددػرة 
الددددمصة السددددتسجة مدددغ االنكميدددد، إيخالندددج، السردددجر الددددابق،  القدددجرة التدددي يدددديصخون بيدددا عمدددى قبدددائميع بغيدددخ

 .123ص
 .99( القخشي، السرجر الدابق، ص21)
تددػفي  ،، تقمددج عددجد مددغ السشاصددب االداريددة فددي بغددجاد وأىسيددا رئدديذ اشددخاف سددادة بغددجاد1845( مػاليددج بغددجاد 22)

 (.1985، الخصاب، عبجالخحسغ الشقيب، )بغجاد يلمتفاصيل: يشطخ: رجاء حديغ حدش 1927
( ميشج عبجالكخيع ابػ رغيدف، االحدجاث الدياسدية فدي العدخاق وانعكاسداتيا عمدى الدػعي االجتسداعي ابدان العيدج 23)

 .85-84صص (، 2213)بغجاد،  2، ن1958-1921السمكي، 
( الدددػزراء ىدددع: شالدددب الشقيدددب وزيدددخ الجاخميدددة، ساسدددػن حددددقيل لمساليدددة، مردددصفى االلػسدددي لمعجليدددة، جعفدددخ 24)

دمحم ميددجي بحددخ العمددػم لمسعددارف، . مددجفاع، دمحم عمددي فاضددل لالوقدداف، عدددت الكخكددػكمي لمشافعيددةالعدددكخي ل
(، 1974، )بيدددخوت، 4، ن1عبدددجالمصيف السشدددجيل لمتجدددارة، عبدددجالخزاق الحددددشي، تددداريخ الدددػزارات العخاقيدددة، ج

 .17ص
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، مدشح رتبدة نقيدب 1924وتخخج مالزم في الجدير سدشة  1921، سافخ إلى استانة سشة 1885( مػاليج بغجاد 25)
عيغ مجرسا في السجرسدة العددكخية فدي حمدب، شدارك فدي الحدخب العالسيدة  1913، وفي سشة 1912في سشة 
ضددج الحمفدداء، كددان لددو دور كبيددخ فددي تاسدديذ الجددير العخاقددي، قتددل فددي انقددالب بكددخ  1918-1914األولددى 

(، 2225، )لشجن، 1، ن1ث، ج، يشطخ: ميخ برخي، االعالم الدياسية في العخاق الحجي1936صجقي سشة 
 .93-85صص 

 224( إيخالنج، السرجر الدابق، ص26)
 .4(، ص2225، )بيخوت، 2، ن6( عمي الػردي، لسحات اجتساعية مغ تاريخ العخاق الحجيث، ج27)
( مددغ السخشددحيغ العددخاقييغ لتددػلي ىددحا السشرددب: عبددجالخحسغ الشقيددب، وشالددب الشقيددب، وعبددجاليادي العسددخي، 28)

اميددخ السحسددخة، ومددغ غيددخ العددخاقييغ بخىددان الددجيغ نجددل اخددخ سددالشيغ العثسددانييغ ، واحددج أفددخاد  والذدديخ خدعددل
االسخة الخجيػية في مرخ، ونجمي الذخيف حديغ عبجهللا والسمظ فيرل لمتفاصيل يشطخ: الخصاب، السرجر 

 .22الدابق، ص
، ليشذدأ مدع البدجو، ليدتعمع الذدجاعة ، ومشح صدغخه ارسدمو والدجه إلدى الباديدة1883( ولج في مجيشة الصائف عام 29)

والفردداحة، فزددال عدددغ تعمددع الفخوسدددية والقتددال. ثدددع بعددجىا درس الفشددػن العددددكخية مددغ اسدددصشبػل إلددى جاندددب 
دراسددتو لمغددات والعمددػم الرددخفة اصددبح نائبددا عددغ مجيشددة جددجة فددي مجمددذ السبعػثددان العثسدداني )البخلسددان( عددام 

. لمتفاصديل يشطدخ: كداضع ىاشدع نعسدة، 1933في في ايمػل تػ  1922، عيغ ممكا عمى سػريا في اذار1912
 (.1988)بيخوت،  2السمظ فيرل األول واالنكميد واالستقالل، ن

-124صص (، 1977)بغدددجاد،  ،1912-1914( فدداروق صددالح العسددخ، الدياسدددة البخيصانيددة فددي العددخاق 32)
125. 

فددي اليشددج وكػبددا والدددػدان ُأسددخ فددي بالعسددل العدددكخي  1895، التحددق سددشة 1874( سياسددي بخيصدداني مػاليددج 31)
حخب البػيخ في جشدػب افخيكيدا. بعدج عػدتدو انتخدب نائبدا عدغ حددب السحدافطيغ فدي البخلسدان البخيصداني، تقمدج 

 1945-1942، ثع رئيدا لمػزراء في الحكػمة البخيصانيدة 1921عجة مشاصب اىسيا وزيخا لمسدتعسخات سشة 
 .741( ، ص1979، )بيخوت، 1ي، مػسػعة الدياسة، ج. يشطخ: عبجالػىاب الكيال1965تػفي سشة 

 .149(، ص1978، )بيخوت، 2( ابخاليع الخاوي، مغ الثػرة العخبية إلى العخاق الحجيث، ن32)
 .121( ابػ رغيف، السرجر الدابق، ص33)
 .223(، ص2228، )بيخوت، 7( عبجالخزاق الحديشي، تاريخ العخاق الدياسي الحجيث، ن34)
 .32(، ص2225ح، نػري الدعيج وبخيصانيا خالف ام وفاق، )سػريا، ( دمحم حسجي صال35)
 .128( العسخ، السرجر الدابق، ص36)
، )بغجاد، 1958-1914( لمتفاصيل يشطخ: دمحم حسجي الجعفخي، بخيصانيا والعخاق حكبة مغ التاريخ الرخاع، 37)

 .35-34صص (، 2222
-1883لدياسددي فددي الثددػرة العخبيددة وسددػرية والعددخاق ( عددالء جاسددع دمحم، السمددظ فيرددل األول حياتددو ودوره ا38)

 .159(، ص1992)بغجاد،  1933
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( لمتفاصيل عغ السعاىدجة: يشطدخ: عبجالسجيدج كامدل عبدجالمصيف، دور السمدظ فيردل األول فدي تاسديذ الجولدة 39)
(، 1992، اشخوحددة دكتددػراه )غيددخ مشذددػرة(، جامعددة السدتشرددخية، )بغددجاد، 1933-1921العخاقيددة الحجيثددة 

 .122-121صص 
 .159( دمحم، السرجر الدابق، ص42)
 .127(، ص 1976، )بغجاد، 1927 -1921( رجاء حديغ حدشي الخصاب، العخاق بيغ 41)
، )بغددجاد، 1945-1914( لمتفاصدديل يشطددخ: عسددار يػسددف عبددجهللا، الدياسددة البخيصانيددة تجدداه عذددائخ العددخاق 42)

 .373(، ص2213
بمػاء السػصل واحجة مغ اخصخ السذاكل التي واجيت الجولدة العخاقيدة الحجيثدة، ( كانت مدالة مصالبة االتخاك 43)

وجدداء اول شددخن اقددخار عرددبة االمددع بػاليددة السػصددل واليددة تابعددة لمعددخاق شددخن  1926وانتيددت بعقددج معاىددجة 
 سددشة وتشتيددي بقبددػل العددخاق كعزددػ فددي ىيئددة االمددع الستحددجة، لمتفاصدديل 25اسددتسخار االنتددجاب البخيصدداني مددجة 

 .287(، ص1967يشطخ: فاضل حديغ، مذكمة السػصل، )بغجاد، 
 .42( الجعفخي، السرجر الدابق، ص44)
 .331( إيخالنج، السرجر الدابق، ص45)
 .332( السرجر نفدو، ص46)
، تخجسة: فؤاد قدانجدي، مخاجعدة: عبدجالخزاق الحددشي، )بغدجاد، 1932-1925( العخاق في الػثائق البخيصانية 47)

 .16(، ص1989
، خددخي  السجرسددة الحخبيددة فددي اسددتانبػل، خددجم فدي الجددير العثسدداني، وأسدديع فددي الثددػرة العخبيددة 1888( مػاليدج 48)

، وبعدج فذدل تأسديذ مسمكدة األميدخ فيردل فدي 1922، وأنطع إلى األميخ فيرل فدي سدػريا سدشة 1916سشة 
والجددير العخاقددي. ُيعددج  سددػريا عمددى يددج الجددير الفخندددي عدداد إلددى العددخاق وأسدديع فددي تأسدديذ السسمكددة العخاقيددة

نػري الدعيج مغ الذخريات الدياسية العخاقية التي يكثخ الججل حػليدا واختمفدت األراء حػلدو. شدغل مشردب 
. لمتفاصدديل يشطددخ: كسددال مطيددخ أحسددج، نددػري الدددعيج، 1958تسددػز  14رئاسددة الددػزراء تددػفي بعددج قيددام ثددػرة 

 .24(، ص1994)بغجاد، 
 .192(، ص1976غ االحتالل حتى االستقالل )بغجاد، (عبجالخحسغ البداز، العخاق م49)
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