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ملخص البحث :
-١٩٢٠لعبت قوات اللیفي دورًا مهما في خدمة سلطات االنتداب البریطاني على العراق 

، ولتسلیط الضوء على هذا الموضوع فقد تم تقسیم البحث الى خمسة محاور تناول األول  ١٩٣٢

دور ســلطات االنتــداب فــي تشــكیل قــوات اللیفــي ، فــي حــین تنــاول المحــور الثــاني مســاهمة قــوات 

اللیفــي فــي الخــدمات العســكریة البریطانیــة ، وتطــرق المحــور الثالــث الــى موقــف ســلطات االنتــداب 

لة دمج اللیفي في القوات المسلحة العراقیـة ، أمـا المحـور الرابـع فقـد عـالج موقـف سـلطات من مسأ

االنتداب من حادثتي الموصل وكركوك ، وتناول المحور الخامس تسریح قوات اللیفي . 

Britain and the Levy Troops in Iraq: 1920-1932

Dr. Amar Yousif Abdulalah
University of Mosul/ College of Basic Education

Abstract:
Levy troops played an important role in serving the authorities of

the British Mandatory of Iraq 1920-1932. In order to shed light on this

subject, the research is divided into five axes. The first axis tackled the

role of the authorities of the Mandatory in establishing the Levy troops.

The second axis handled the contribution of Levy troops in the British

military services. As for the third axis, it tackled the attitude of the

Mandatory authorities towards merging the Levy troops with the Iraqi

armed forces. The fourth axis dealt with the attitude of the Mandatory

authorities to the two events of Mosul and Kirkuk. The fifth axis handled

the demobilization of Levy troops.
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وات اللیفي : أوالً. دور سلطات االنتداب البریطاني في تشكیل ق
قوة عسكریة شكلتها القوات البریطانیة لتكون ردیفـًا وعونـًا لسـلطات االنتـداب )*(یعد اللیفي

. وهــي فــي نظــر المســؤولین البریطــانیین وســیلة مؤقتــة لتخفیــف العــبء عــن )١(العاملــة فــي العــراق

یمها المهام المناطة كاهل دافع الضریبة البریطاني بإحاللها محل القوات العسكریة البریطانیة وتسل

. وقــد عرفــت هــذه القــوات لــدى أهــل )٣(، ولتقلــیص النفقــات العســكریة البریطانیــة فــي العــراق)٢(بهــا

العراق عامة باسم "قوات لبي المرتزقة" وكذلك سمیت في العراق بـ اللیفي االثوري (اللیوي) وكانـت 

.)٤(العراق واجباتها حمایة المعسكرات والمطارات العسكریة البریطانیة في

 )٥(وفــــي الوقــــت نفســــه بــــذلت ســــلطات االنتــــداب أقصــــى ســــبل اإلقنــــاع لتشــــجیع األثــــوریین

اشــترك فــي  )٦(لالنخــراط فیهــا لتكــون قــوة ال یشــك فــي أمرهــا . وهــو مــا اعتــرف بــه ضــابط بریطــاني

. )٧(قیادة قوات اللیفي لمدة ثالث عشرة سنة متواصلة

الـذین ربطـوا مصـیرهم معهـا أمـال فـي الحصـول كما قدمت سلطات االنتداب لقوات اللیفـي

، مكافآت واقتطعـت لهـم أراضـي واسـعة للسـكن فـي منطقـة الـدورة جنـوب )٨(على االستقالل الذاتي

. )٩(بغداد

، كــان یــتم انتخــاب الضــباط  ١٩٢٠وعنــدما بــدأ تجنیــد هــذه القــوات ألول مــرة فــي نیســان 

تهم . وقد استمر العمل علـى وفـق هـذا النظـام حتـى لسببین األول لكونهم قادة قبلیین والثاني لكفاء

عنـــدما أصـــبحت الترقیـــة الـــى رتبـــة الضـــباط تـــتم عـــن طریـــق الكفـــاءة وحـــدها . فكـــان یـــتم  ١٩٢٨

انتخاب الضباط وٕاعطـاءهم دروسـًا ، وفـي حـال فشـلهم فـي اجتیـاز هـذه الـدروس یـتم تحـویلهم الـى 

دد كبیــر مـن الضــباط األثــوریین مــن مراتـب . وبــذلك حصــلت سـلطات االنتــداب البریطــاني علـى عــ

. )١٠(قبائل تیاري العلیا والسفلى وتخوما وباز

كما حـدد المسـؤولون البریطـانیون صـفات معینـة الختیـار قـوات اللیفـي منهـا أن یكـون مـن 

مقــاتلي الجبــال ، وٕاصــابة الهــدف بشــكل جیــد ، ویتحلــى بــالروح القتالیــة وســرعة الحركــة والنظافــة 

 )١٢(. وكان التجنید لمدة سنتین ، ومن الممكن إنهـاء المـدة بإشـعار شـهري )١١(الشخصیة واألخالق

.

فـي المنطقـة المحصـورة مـا بـین الموصـل  ١٩٢١وقد حددت مسؤولیات قوات اللیفـي عـام 

. )١٣(وبعقوبة والناصریة والقرنة

وفي الوقت نفسه باشرت سلطات االنتداب بزیادة عدد هذه القوات التي كانـت تحـت قیـادة 

. وهنــا  )١٤(-وهــم أرخــص كلفــة بكثیــر مــن اســتقدام قــوات بریطانیــة أو هندیــة-اط بریطــانیین ضــب

اختلفت المصادر في تحدید عـدد هـذه القـوات ، ففـي الوقـت الـذي أشـار فیـه أحـد البـاحثین الـى أن 

ـــغ  ـــى أن العـــدد  )١٥(١٩٢٠مجنـــد عـــام  ٢٠٠٠عـــدد منتســـبي هـــذه القـــوة بل . أشـــار باحـــث آخـــر ال

كمـا اختلفـت المصـادر فـي تحدیـد عـدد هـذه القـوات فـي . )١٦(١٩٢٠فـي نیسـان مجنـد  ٤٨٠٠بلغ 
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ـــغ  ١٩٢١عـــام  ـــى أن عـــدد هـــذه القـــوات بل ـــبالط الملكـــي ال ـــائق ال ـــد أشـــارت إحـــدى وث  ٤٥٠٠، فق

. في حین أشارت إحدى وثائق الخارجیة البریطانیة الى أن عدد المجندین من اللیفي بلغ )١٧(مجند

 ١٩٢١مجنـــد عـــام  ٧٥٠٠آخـــر الـــى أن تعـــداد هـــذه القـــوة بلـــغ . ویشـــیر باحـــث  )١٨(مجنـــد ١٥٠٠

. في حین أشار باحث آخر الـى أن  )١٩(منضمین بشكل كتائب خیالة وأفواج مشاة وبطریة مدفعیة

ـــــغ  بلـــــغ عـــــدد هـــــذه  ١٩٢٢. وفـــــي عـــــام  )٢٠(مجنـــــد ٥٠٠٠عـــــدد المجنـــــدین فـــــي قـــــوات اللیفـــــي بل

مجنـد  ٦٢٠٠عـدد هـذه القـوات بلـغ . في حـین أشـار باحـث آخـر الـى أن  )٢١(مجند ٢٧٠٠القوات 

أمــا قــوة  )٢٣(. وقــد عینــت ســلطة االنتــداب داود أغــا األثــوري قائــدًا لقــوات اللیفــي )٢٢(فــي العــام نفســه

وكــان  Cawn. كــان علــى رأســهم الكــابتن (النقیــب) كــاون )٢٤(مجنــد ٢٠٠٠الموصــل فقــد بلغــت 

. )٢٥(مقرها في الموصل في (بیت حمیدة) قرب جامع النبي شیت

لتوســع فــي تشــكیالت هــذه القــوة قــد تــزامن مــع انســحاب القــوات البریطانیــة مــن العــراق إن ا

وتقلــیص تواجــدها فأصــبحت تتــألف مــن أربــع ســرایا مــن الخیالــة ، وبطریــة غیــر آلیــة مــن المشــاة 

ـــة وثـــالث حظـــائر رشاشـــات ـــة مدفعی ومـــن ناحیـــة المخصصـــات المالیـــة ، كـــان راتـــب . )٢٦(وبطری

. )٢٨(روبیة ١٥٠في حین یتلقى الضباط راتبًا شهریًا مقداره . )٢٧(شهریا)*(روبیة ٥٠الجندي 

)*(كانت تشكیالت قوات اللیفي تتكون من : مقر القیـادة واألورطـة ١٩٢٩وفي نهایة عام 

.)٢٩(األشوریة األولى واألورطة األشوریة الثانیة ولیفي سریة المدفعیة

ط فـي تشـكیالت قـوات اللیفـي حسـب إن السبب األساسـي الـذي دفـع األثـوریین إلـى االنخـرا

رأي أحد الباحثین األثوریین هـي األزمـة االقتصـادیة والمجاعـة التـي حـدثت خـالل الحـرب العالمیـة 

األولــى ومــا أعقبهــا والتــي أجبــرت الكثیــر مــن األثــوریین علــى القبــول بالتجنیــد وقــد صــب ذلــك فــي 

. )٣٠(المصلحة البریطانیة

الخدمات العسكریة البریطانیة : ثانیاًً◌. مساھمة قوات اللیفي في
كــان الهــدف مــن تشــكیل قــوات اللیفــي هــو تعزیــز فــرض الســیطرة البریطانیــة علــى العــراق 

بقوات اضافیة ومعاقبة كل العناصر المناوئة لها وبعد ذلك فهي جهاز قمعي ضد الفئات المتذمرة 

. كمـا اسـتعانت )٣١(یطـانيوالرافضة إلقامة أي نـوع مـن أنـواع العالقـات مـع سـلطات االنتـداب البر 

. )٣٢(بالبعض من المجندین األثوریین في أعمال التجسس ونحوها

بـــــــرز الـــــــدور التخریبـــــــي لهـــــــؤالء المجنـــــــدین بشـــــــكل واضـــــــح خـــــــالل األحـــــــداث والثـــــــورات 

من شـبان األثـوریین واسـتعانوا بهـم فـي قمـع  ٢٠٠الوطنیة ، فقد جند المسؤولون البریطانیون زهاء 

واشـتبكت قـوات االحـتالل البریطـاني ، بمـا فیهـا القـوات النظامیـة  )٣٣(١٩٢٠ام الثورة التحریریـة لعـ

وقوات اللیفي في معارك متعددة مع الثوار العراقیین في المناطق المحیطة بالموصـل ومنهـا تلعفـر 

وقـد تركـزت قـوات اللیفـي المشـاركة فـي إخمـاد هـذه الحركـات فـي الموصـل فـي )٣٤(وعقرة والعمادیـة
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مـن  ٣٠٠مـن المشـاة و ٢٠٠مجنـد مـنهم  ٥٠٠حیـث كـان عـددهم )*(ه أبـو سـیفموقع یطلق علیـ

. )٣٥(مجند جيء بهم من منطقة بعقوبة ١٨٠٠الخیالة من أصل 

سوغ األثوریون اشتراكهم الى جانب القوات البریطانیـة فـي إخمـاد ثـورة العشـرین والحركـات 

المحلیین ومن أكراد مندان . المصاحبة لها بتعرض معسكرهم في بعقوبة الى هجمات من السكان 

حرجــًا ألنهــم كــانوا غیــر قــادرین -حســب رأي أحــد البــاحثین االثــوریین -فكــان موقــف األثــوریین 

علــى إغضــاب القــوات البریطانیــة مــن جهــة وأكثــر مــن ذلــك غیــر مســتعدین إللحــاق األذى وٕاثــارة 

. )٣٦(الخالفات مع جیرانهم

بكــل الســبل الــى  تســویغ مشــاركة قــوات ومــن جهتهــا ســعت ســلطات االنتــداب البریطانیــة

الى أن "استخدام األثوریین لقمـع )**(اللیفي في حمالتها القمعیة فقد أشار أحد الضباط البریطانیین

وال یعــرف أیــة مصــلحة یقصــدها . )٣٧(االنتفاضــات الشــعبیة كــان فــي مصــلحة الدولــة العراقیــة كلیــا"

ین والـــــــى هـــــــذا المعنـــــــى كـــــــذلك أشـــــــار هـــــــذا الضـــــــابط البریطـــــــاني مـــــــن اســـــــتخدام هـــــــؤالء المجنـــــــد

(الحـاكم السیاسـي العــام) بقولـه : "عنـدما ذّر قـرن االضــطرابات لـم یفـر أي مــن Wilsonویلسـون 

المجندین من والیتي البصرة وبغداد إذ كانوا بإمرة ضباط بریطانیین . وفي والیة الموصـل لـم تكـن 

ًا ذلك أن انتهاج المجندین اللیفـي فـي أقدامنا راسخة أبدًا كان الوضع یختلف عن هذا الوضع تمام

. )٣٨(كل من العمادیة وتلعفر كان كیدًا ، لكن انتهاجهم في رواندوز وكوي وأربیل كان حسنًا"

وقـــد أشـــادت إحـــدى وثـــائق الخارجیـــة البریطانیـــة بالخـــدمات التـــي قـــدمها هـــؤالء المجنـــدون 

. مع هذا  )٣٩(التجربة نجاحًا جیداً ووصفتهم "بالرجال الشجعان المقاتلین" . وأشارت الى نجاح هذه

فإن الشراسة في تصرفاتهم ومنظرهم الجذاب األنیق ، حیث كانوا یرتدون القبعـات المزینـة بـالریش 

. )٤٠(األحمر واألبیض ویظهرون بمظهر المختال االمر الذي سبب إزعاجًا شدیدًا للعراقیین

سـتعانة بقـوات اللیفـي لمقاتلــة وبعـد إخمـاد ثـورة العشـرین اسـتمرت ســلطات االنتـداب فـي اال

وتركــزت واجبــاتهم بشــكل أساســي بأعمــال . )٤١(العشــائر الكردیــة التــي لــم تخضــع لســلطة االنتــداب

الطــوارئ العســكریة التــي تســتدعي الحركــة المباشــرة والســریعة ، فبعــد مقتــل الكــابتن (النقیــب) بیــل 

Bill والكابتن سكوتscotنطقة المـذكورة وقـد اعتمـدت في منطقة عقرة جرت اضطرابات في الم

كمــــــــــــــــا أوعــــــــــــــــزت . )٤٢(ســــــــــــــــلطات االنتــــــــــــــــداب علــــــــــــــــى قــــــــــــــــوت اللیفــــــــــــــــي للســــــــــــــــیطرة علیهــــــــــــــــا

مجندًا من قوات اللیفي التي تقوم بحمایة السلیمانیة لدعم سلطة الشیخ قادر شقیق الشـیخ  ٥٠الى 

.)٤٣(١٩٢٣محمود الحفید الذي عینته القوات البریطانیة بعد دخولها السلیمانیة في مایس 

وبغیــــة تــــأمین حمایــــة مخــــافر الشــــرطة فــــي منطقــــة بــــاال ودیانــــا الكردیــــة أصــــبح التعــــاون 

ــــــوات اللیفــــــي ضــــــروریاً  ــــــار فــــــي . )٤٤(مــــــع ق ــــــة مــــــن اللیفــــــي قضــــــاء الزیب    ١٥كمــــــا احتلــــــت حامی

. )٤٥(١٩٢٣حزیران 
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ومــن جهــة أخــرى أســهمت قــوات اللیفــي الــى جانــب القــوات البریطانیــة فــي محاربــة القــوات 

فطـردت هـذه القـوات مـن راونـدوز . )٤٦(ظامیـة التـي كانـت تغیـر علـى شـمال العـراقالتركیة غیر الن

وهــو مــا یشــیر الــى ان ســلطات االنتــداب البریطــاني قــد اتخــذت مــن قــوات . )٤٧(١٩٢٣فــي ربیــع 

اللیفــي بمثابـــة قــوة فدائیـــة فــي الحركـــات التــي وقعـــت فــي شـــمال العــراق وقـــد أبــدى اللیفـــي خـــدمات 

. )٤٨(ممتازة

نوبي العرق صدرت األوامر الى قوات اللیفي بإرسال سـریة مـن اللیفـي الـى وفي مناطق ج

للمســاهمة فــي إخضــاع عشــیرة األحمــد بعــد مقتــل المیجــر  ١٩٢٣كــانون الثــاني  ٢٨الدیوانیــة فــي 

. )٤٩(على ید ابناء تلك العشیرةGeffrey(الرائد) جفري 

ضــبط  ١٩٢٧و ١٩٢٦وكــان مــن أهــم األعمــال التــي قامــت بهــا قــوات اللیفــي بــین عــامي 

الحـــدود العراقیـــة وٕاخضـــاع العشـــائر الكردیـــة المناهضـــة لســـلطات االنتـــداب البریطـــاني فكـــان الفـــوج 

الثــاني مرابطــًا فــي الســلیمانیة ، امــا الفــوج الثالــث فقــام بمناوشــات مســتمرة مــع اتبــاع الشــیخ محمــود 

للیفـــي فـــي الجهـــات اإلیرانیـــة . كمـــا قامـــت بعـــض ســـرایا ا–الحفیـــد عنـــد منـــاطق الحـــدود العراقیـــة 

الشمالیة باستطالعات عدة ال سیما في منطقة بارزان فساعدوا المساحین الهنود على اجـراء مسـح 

ـــذكر قبـــل ذلـــك ـــم یكـــن یعـــرف عنهـــا شـــًئ ی ـــع . )٥٠(عـــام لهـــذه المنطقـــة ، إذ ل ویشـــار الـــى ان جمی

 ١٩٢٠م العملیات العسكریة من قبـل قـوات اللیفـي كانـت تـتم تحـت إمـرة ضـباط بریطـانیین مـن عـا

. )٥١(١٩٢٧حتى عام 

اســتخدمت قــوات اللیفــي فــي المعســكرات التــي أقیمــت فــي برظــان ودیانــا  ١٩٢٩وفــي عــام 

والسلیمانیة وعلى حدود العـراق الشـمالیة والشـمالیة الشـرقیة ، وقـد قـام قسـم مـنهم بواجبـات الحراسـة 

. )٥٢(في بغداد والسیما في معسكر الهنیدي (معسكر الرشید)

دد أشـــارت إحـــدى وثـــائق الخارجیـــة البریطانیـــة الـــى أن ســـلطات االنتـــداب وفـــي هـــذا الصـــ

البریطانیــة اســتخدمت قــوات اللیفــي لحمایــة الحامیــات البریطانیــة شــمال العــراق وبصــورة عامــة فــي 

أغراض الشرطة ولقد تحولت الى قوة كفوءة . واعتبرت هـذه القـوات ضـروریة لتجنـب إرسـال قـوات 

. )٥٣(دة االنتداببریطانیة الى العراق خالل م

إن هذه الخدمات العسكریة التي قدمتها قوات اللیفي لسلطة االنتـداب قـد أنشـأت حالـة مـن 

الكراهیـة والعـداء مــن قبـل ابنـاء الشــعب العراقـي لهـذه القــوات التـي ارتـبط اســمها بسـلطات االنتــداب 

. )٥٤(البریطانیة
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ϳϠϟ�Εϭѧѧϗ�ΞѧѧϣΩ�Δϟ́ѧѧγϣ�ϥѧѧϣ�ΏΩѧѧΗϧϻ�ΕΎρϠѧѧγ�ϑ ѧѧϗϭϣ��˱ଉ˱ΎѧѧΛϟΎΛ�ΕϭѧѧϘϟ�ϲѧѧϓ�ϲѧѧϔ
المسلحة العراقیة : 

احتفظت سلطات االنتداب البریطانیة بسیطرتها على قوات اللیفي على أساس أنها (قـوات 

بریطانیة) أدت ما علیها من واجبات خـالل المرحلـة السـابقة والبـد مـن االسـتفادة منهـا فـي المرحلـة 

)٥٥(ق ومخططات السیاسة البریطانیةالجدیدة بما یتناسب مع األوضاع اإلداریة المستجدة في العرا

.

لقد اختلف الجانبان العراقي والبریطاني حول مسألة دمج اللیفي بالقوات العسكریة العراقیة 

، اذ طلـب المنـدوب  ١٩٢١كـانون الثـاني  ٦بعد تشكیل وزارة الدفاع وتأسیس الجـیش العراقـي فـي 

Percyالســامي البریطــاني بیرســي كــوكس  Cox ي وزیــر الــدفاع العراقــي أن مــن جعفــر العســكر

یتولى قیادة هذه الفصائل على أن ال یتدخل في تشـكیالتها وال یحـق لـه تفتیشـها أو اإلشـراف علـى 

. إال ان جعفر العسكري احتج على هذا الشـرط  )٥٦(تدریبها ، بل االطالع فقط على میزانیة اللیفي

. )٥٧(ون لي ارعه"قائًال : "تسلموني بیتا وتسدون في وجهي بابه ونوافذه وتقول

ویبدو أن كوكس كان یرید إحراج موقف الحكومة العراقیـة نتیجـة عـدم قـدرتها علـى تحمـل 

نفقات قوات اللیفي المالیة مما یدفعها الى الموافقة علـى أن یتـولى المسـؤولون البریطـانیون إدارتهـا 

قــد اجتمــع مجلــس ولتأكیــد صــحة هــذا الــرأي ف )٥٨(ومــن ثــم یســخرونها لخدمــة أهــدافهم االســتعماریة

لبحث موضوع قوات اللیفي في ضوء كتاب المندوب السـامي  ١٩٢١شباط  ٣الوزراء العراقي في 

الذي یبحث فیه أهمیة قوات اللیفي  ١٩٢١كانون الثاني  ٢٢بتاریخ  ١٣٣٤بیرسي كوكس المرقم 

دى ویطلــب مــن مجلــس الــوزراء العراقــي النظــر الــى الموضــوع بعــین االهتمــام ویقتــرح ربطهــا بإحــ

وزارات الحكومة ، فارتأى معظم الوزراء وخاصة طالب النقیب وزیر الداخلیة إلحاقها بوزارتـه علـى 

أن تشــرف وزارة الــدفاع علــى مســألتي تجهیــز هــذه القــوات والصــحة ومــا یتعلــق بــالتهیؤ العســكري 

ـــى إلحاقهـــا بـــوزارة الداخلیـــة  واألمـــور الحربیـــة . ولكـــن ساســـون حســـقیل وزیـــر المالیـــة اعتـــرض عل

. )٥٩(ألسباب مالیة بسبب تعدد الدوائر العسكریة ، ویبدو أنه كان یحبذ إلحاقها بوزارة الدفاع

Johnكمـــــــا أن الخـــــــالف بـــــــین جـــــــون فلبـــــــي  Philipy (مستشـــــــار وزارة الداخلیـــــــة)

(مستشار وزارة المالیة) ، أدى الى إصرار وزیري الداخلیـة والمالیـة علـى موقفهمـا Slaterوسالتر 

. وحسما للخالف ارتأى  )٦٠(أزم الموقف وعدم اتفاق مجلس الوزراء على قرار موحدمما أدى الى ت

عبد الرحمن النقیب رئیس الوزراء إیداع األمر للمنـدوب السـامي لیحـدد بنفسـه الـوزارة التـي سـتلحق 

. )٦١(بها قوات اللیفي

ه أراد إلقـاء ومن الواضح أن الدافع الكامن وراء اقتراح المندوب السامي كان اقتصـادیًا ألنـ

. )٦٢(الصرف على هذه القوات على عاتق العراق
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لم یلحق المندوب السامي كوكس قوات اللیفي بأیة وزارة عراقیة ، وهو مـا كـان یخطـط لـه 

وبـــذلك أصــــبحت هـــذه الفصــــائل  )٦٣(وضـــعها تحــــت إدارتـــه مباشــــرة ١٩٢١أیــــار  ١٩، وقـــرر فـــي 

علـــى هـــذا األســـاس رفـــض المنـــدوب الســـامي و  )٦٤(بریطانیـــة مـــن حیـــث القیـــادة والواجبـــات والنفقـــات

ـــدفاع أواخـــر عـــام  ـــة بتســـریح  ١٩٢١البریطـــاني كـــل المقترحـــات التـــي تقـــدمت بهـــا وزارة ال والمتعلق

، كمـا رفـض تخفـیض المتطوعین من قوات اللیفي إللحاقهم في صفوف القـوات العسـكریة العراقیـة

.)٦٥(رواتبهم وزیادة رواتب الجنود العراقیین

ندوب السـامي فـي عـدم التجـاوب مـع هـذه المقترحـات ، أن وضـعیة العـراق كانت حجة الم

. لـــذلك بقیـــت قـــوات اللیفـــي مرتبطـــة بســـلطات االنتـــداب  )٦٦(الدولیـــة لـــم تتقـــرر بعـــد بصـــورة نهائیـــة

البریطانیة والمعتقد أن السبب في صرف النظر عـن هـذا االقتـراح هـو رغبـة سـلطات االنتـداب فـي 

واكــدت هــذا المعنــى المــس بیــل فــي . )٦٧(یطرة ضــباط بریطــانییناالحتفــاظ بقــوات محلیــة تحــت ســ

رسالة لها كشفت حقیقة النیات البریطانیة بشأن قوات اللیفي اذ قالت : "إن األمر ال یستدعي مثل 

هذه الضجة ألننا نریدها أي قوات اللیفي أن تستلم زمام األمور في الفـرات األوسـط حینمـا نسـحب 

. )٦٨("الجیوش البریطانیة من هناك

بقیــت قــوات اللیفــي تحــت إشــراف ســلطات االنتــداب البریطانیــة خــالل عهــد الملــك فیصــل 

) واســتخدمت تحــت ذریعــة أنهــا "قــوة تأدیبیــة" ، فــي حــین اســتخدمت القســوة ١٩٣٣-١٩٢١األول (

. )٦٩(ضد العشائر وٕاجبار ابنائها على دفع الضرائب بالقوة

�ϲΗΛΩΎѧѧѧѧΣ�ϥѧѧѧѧϣ�ΏΩѧѧѧѧΗϧϻ�ΕΎρϠѧѧѧѧγ�ϑ ѧѧѧѧϗϭϣ��˱ଉ˱ΎѧѧѧѧόΑέ�ϙϭѧѧѧѧϛέϛϭ�ϝѧѧѧѧλ ϭϣϟ
١٩٢٣/١٩٢٤:

كـــان إصـــرار ســـلطات االنتـــداب علـــى إســـكان قـــوات اللیفـــي فـــي الموصـــل بأعـــداد متزایـــدة 

.)٧٠(ومنحهم بعض االمتیازات قد سببت في مقتهم واشتداد العداء لهم

إن السلوك الفض لقوات اللیفي أدى الى وقوع مشادة بین لفیـف مـنهم وبعـض الموصـلیین 

. ولــم تحــرك ســلطات االنتــداب  )٧١(أدت الــى جــرح العشــرات ١٩٢٣أب  ١٥فــي ســوق العتمــة فــي 

ســـاكنًا إزاء مـــا قامـــت بـــه قـــوات اللیفـــي فـــي الموصـــل بـــل وقفـــت الـــى جـــانبهم ، فعنـــدما اضـــطرت 

الحكومة العراقیة أن تتصـل بـدار االعتمـاد البریطـاني لتبحـث الوضـع فـي لـواء الموصـل فـي ضـوء 

لمنــــــــــــــــــــــــدوب الســــــــــــــــــــــــامي البریطــــــــــــــــــــــــاني االحتجاجـــــــــــــــــــــــات الــــــــــــــــــــــــواردة إلیهــــــــــــــــــــــــا ، ارتــــــــــــــــــــــــأى ا

Henryهنري دوبـس  Dobbs أن تبـرق وزارة الداخلیـة العراقیـة الـى متصـرفیة الموصـل برقیـة فـي

تشــــیر فیهــــا الــــى أن اللیفــــي الموجــــودین فــــي راونــــدوز ســــوف ال یرجعــــون الــــى  ١٩٢٣أیلــــول  ١٢

ســال بقیــة الموصــل ، فلــم یبــق فــي الموصــل اال مركــز القیــادة وبعــض الوحــدات ، علــى ان یــتم ار 

. )٧٢(اللیفي الموجودین في الموصل الى كركوك
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كمــــا حــــاول بعــــض الضــــباط البریطــــانیین تحمیــــل أبنــــاء الموصــــل مســــؤولیة هــــذا الحــــادث 

Gilbertللتغطیة على اعتداءات قوات اللیفي ، فقـد أشـار الجنـرال جلبـرت بـراون  Browne قائـد

الى هذه الحادثة بقولـه : "وكانـت الكراهیـة الطبیعیـة النابعـة عـن االخـتالف الـدیني مـا قوات اللیفي 

تــزال مســتمرة بشــكل كثیــف ولــم تكــن تتطلــب إال أدنــى بــادرة لخلــق االضــطرابات وبــدأت هــذه فــي 

في سوق اللحـم وذهـب ضـحیتها طفـالن أثوریـان حیـث اسـتاء األثوریـون مـن  ١٩٢٣الموصل عام 

طانیة من إلقاء القبض على المتهمین ونددوا بالحكومة العراقیـة لعـدم قیامهـا تقاعس السلطات البری

)٧٣(بفــرض العدالــة فــي قضــیتهم مــع المســلمین ، فكــان تصــرف المجنــدین األثــوریین جــدیرًا بالثنــاء"

. )٧٤(والى هذا المعنى أشار براون في موضع آخر الى أن "قوات اللیفي قلیلو المشاكل"

هاجمـت قـوات  ١٩٢٤أیـار  ٤ات العدوانیـة لقـوات اللیفـي ، ففـي مع هـذا اسـتمرت التصـرف

. وقـد قامـت  ٤٤رجـًال وجرحـوا  ٥٦اللیفي جماعة مـن أهـل كركـوك كـانوا عـزًال مـن السـالح فقتلـوا 

الســلطات البریطانیــة بترحیــل أفــراد الحامیــة الــى جمجمــال خوفــًا مــن محاولــة أبنــاء كركــوك األخــذ 

) روبیـــــة إلســـــعاف ٣٠.٠٠٠ق لتخصـــــیص مبلـــــغ قـــــدره (بثـــــأرهم ، وتوســـــطت لـــــدى حكومـــــة العـــــرا

المنكــــــوبین . ووصــــــل المنــــــدوب الســــــامي دوبــــــس الــــــى كركــــــوك لتهدئــــــة عشــــــائرها ومنــــــع توســــــع 

كما أصدر المندوب السامي بیانًا الـى األهـالي دعـاهم الـى االلتـزام بالهـدوء واعـدًا  )٧٥(االضطرابات

حایا وتعــویض المصــابین . إال أن إیــاهم بــإجراء محاكمــة للمتهمــین ودفــع تعویضــات ألهــالي الضــ

المنــدوب الســامي بــدًال مــن أن ینفــذ وعــده بمحاكمــة المتهمــین بهــذه القضــیة ، أقــال متصــرف لــواء 

بـدًال عنـه ، وقـام بحملـة اعتقـاالت واسـعة فـي صـفوف األهـالي ، *)*(وعین رئیس البلدیـة)*(كركوك

ـــى كركـــوك للحیلولـــة دو  ـــود البریطـــانیین إل ـــام أي مـــن األهـــالي بأعمـــال وأرســـل فوجـــًا مـــن الجن ن قی

انتقامیة . 

وتحـــت الضـــغط الشـــعبي الغاضـــب والمتواصـــل والمطالـــب بمحاكمـــة المتهمـــین مـــن قـــوات 

Prigaderاللیفـــي ، اضـــطر المنـــدوب الســـامي الـــى تشـــكیل محكمـــة برئاســـة البریطـــاني بریجـــادر 

والمــار **)*(وعضــویة الحــاكمین عمــر نظمــي وعبــد الكــریم الكركــوكلي فضــال عــن ضــابط بریطــاني

. )٧٦(شمعون رئیس الطائفة األثوریة

أصدرت المحكمة أحكامًا بالسجن المؤبـد بحـق ثمانیـة مـن قـوات اللیفـي وعلـى تاسـع مـنهم 

بالســـجن لمـــدة خمـــس ســـنوات وبـــرر التقریـــر البریطـــاني المرفـــوع الـــى عصـــبة األمـــم هـــذه األحكـــام 

تقریر بأن الثمانیـة المحكـومین بالسـجن "بصعوبة تحدید المجرمین نظرًا لمشكلة الشهود" واعترف ال

المؤبد "قد ثبت علیهم إطالق النار من بنادقهم" إال أنه كما یشیر التقریر "كان من الصعب تحدید 

. )٧٧(هل أنهم قتلوا أحدًا أم ال ، لذا جعل الحكم مؤبدًا"

لقــد كانــت أغلــب المحاكمــات التــي أجرتهــا المحكمــة البریطانیــة صــوریة لــبعض المتهمــین

قـــال عـــن تلـــك المحاكمـــات مـــا یـــأتي : "إن )****(C.J.Edmondsحتـــى ان ســـي جـــي أدمونـــدس 
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)٧٨(الحكومة العراقیة والرأي العام العراقي ظلوا یعتقدون بأن السلطات البریطانیة تحمي المجـرمین"

.

ورغـــم صـــوریة غالبیــــة األحكـــام ، فقـــد واصــــل المنـــدوب الســـامي (دوبــــس) الضـــغط علــــى 

لتصــدر عفــوًا عــن المحكــومین فــي هــذه الحادثــة . فلــم یمــر ســوى عــامین علــى الحكومــة العراقیــة 

 ٢٧حادثــة كركــوك حتــى اقترحــت ســلطات االنتــداب البریطــاني علــى مجلــس الــوزراء العراقــي فــي 

بـــالعفو عـــن المحكـــومین المـــذكورین معللـــین ذلـــك كـــونهم أي قـــوات اللیفـــي غربـــاء  ١٩٢٦حزیـــران 

ئب التــي القوهــا فــي تركیــا وٕایــران ولمــرور مــدة غیــر یســیرة هــاجروا الــى العــراق تخلصــًا مــن المصــا

على الحادث ، بحیث زال كل أثر له في النفوس . ولم یسع الحكومة العراقیـة رفـض هـذا االقتـراح 

بالعفو عن المتهمین مشروطا بإرسـالهم الـى إحـدى  ١٩٢٦حزیران  ٢٩، فصدرت إرادة ملكیة في 

. )٧٩(باذن من وزارة الداخلیةقرى العمادیة على أن ال یغادروها إال 

وعلـــى الــــرغم مــــن األســـالیب الوحشــــیة والقســــوة التـــي مارســــتها قــــوات اللیفـــي فــــي حــــادثتي 

الموصل وكركوك ، فإن سلطات االنتداب البریطاني شعرت باالبتهاج إذ أثبتت مقدرة قوات اللیفي 

. )٨٠(لحاجة لذلكفي بث الخوف والقلق في نفوس العراقیین وٕامكانیة استغاللهم كلما دعت ا

تركـــت حادثتـــا الموصـــل وكركـــوك ســـخطًا لـــدى طبقـــات المجتمـــع العراقـــي ومـــنهم زعمــــاء 

العشــائر فقــد أشــار عجیــل الیــاور شــیخ مشــایخ شــمر فــي كلمــة أمــام المجلــس التأسیســي الــى ذلــك 

بقولـــه : "لـــوال عالقتنـــا مـــع االنكلیـــز لكـــان یمكـــن آلیـــة عشـــیرة مـــن العـــراقیین أن تنكـــل بهـــم فتأخـــذ 

ها ... فنحن نأمل من الحكومـة البریطانیـة أن تصـد عنـا الغـارات الخارجیـة وتتـرك لنـا مسـؤولیة حق

. )٨١(األمن الداخلي إذا كانت تعتمد علینا"

خامساً. تسریح قوات اللیفي : 
، لــــــم تكــــــن الحكومــــــة العراقیــــــة راغبــــــة فــــــي تشــــــغیل  ١٩٣٢بعـــــد اســــــتقالل العــــــراق عــــــام 

ـــــأن الضـــــباط )٨٢(اللیفـــــي فـــــتم تســـــریح هـــــذه القـــــوات ـــــة ب ـــــي حـــــین اشـــــارت المصـــــادر البریطانی . ف

والجنـود األثـوریین فـي قـوات اللیفـي ، قـد أبــدوا رغبـتهم مـرارًا فـي تسـریحهم مـن الخدمـة ، فبــاعتراف 

جریـــدة التـــایمس اللندنیـــة اراد عـــدد كبیـــر مـــن قـــوات اللیفـــي التخلـــي عـــن الخدمـــة فـــي أواســـط عـــام 

٨٣(١٩٣٢( .

ســتقالتهم مــن العمــل بالقواعــد العســكریة البریطانیــة فــي العــراق وبالفعــل قــدم الكثیــر مــنهم ا

فاتخــــذت الســــلطات -حســــب زعمهــــم -بحجـــة أن بریطانیــــا أهملــــت مطــــالبهم بإنشــــاء وطـــن لهــــم 

البریطانیــة إجــراء ، نقلــت فیــه فــوج (نورثمبتــون شــایر) البریطــاني جــوًا مــن مصــر لیقــوم بالواجبــات 

. كما انتقل  )٨٤(كر الهنیدي والموصل ودیالى والسلیمانیةالتي كانت تقوم بها قوات اللیفي في معس
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مقــر قــوات اللیفــي مــن شــمال العــراق الــى معســكر الهنیــدي وتحولــت تلــك القــوات الــى مجــرد حــّراس 

. )٨٥(معسكرات للقوة الجویة البریطانیة

:الخاتمة
ذه شــكلت قــوات اللیفــي جــزءًا مــن القــوات العســكریة البریطانیــة فــي العــراق وقــد حظیــت هــ

القـوات باهتمـام سـلطا االنتـداب البریطانیـة التــي أرادت كسـب والء هـذه القـوات لهـا . ولتطبیـق هــذه 

السیاســة فقــد تبنــت ســلطات االنتــداب إنشــاء هــذه القــوات وبنــاء المقــرات لهــا لتكــون عونــا لهــا فــي 

حركات العراق . وبالفعل قدمت هذه القوات خدمات عسكریة لسلطة االنتداب البریطاني وخاصة ال

العسكریة التي قامت بها سلطة االنتداب إلخماد الحركات التي قامت في العراق ومنها ثورة تلعفـر 

والثورات الكردیة في شمال العراق وثورة العشرین فكان لقوات اللیفي دور في إخماد هذه الثورات . 

اغبة في دمـج وٕازاء هذه الخدمات التي قدمتها قوات اللیفي فإن سلطات االنتداب لم تكن ر 

هذه القوات بالمؤسسة العسكریة العراقیة ، وٕانما أرادت إبقاء هذه القوات تحت سیطرتها لتكون أداة 

بیدها إلخماد أیة حركة . وعملت على التغطیة والتغاضي عن االعمال والمجازر التـي قامـت بهـا 

ن . لكــن عقــب هــذه القــوات وخاصــة حــادثتي الموصــل وكركــوك ومطالبتهــا بــإطالق ســراح المتهمــی

تـم تســریح هـذه القــوات ومــن  ١٩٣٢نهایـة عهــد االنتـداب البریطــاني وتحقیـق العــراق اسـتقالله عــام 

تبقى منها دخل في حمایة معسكرات القوة الجویة البریطانیة في العراق . 
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ھوامش البحث : 
  ج

لمة إنكلیزیة تعني (القوات المجندة) . ك )*(

  .  ١٢٩)، ص١٩٧٧، (القاهرة  ١، ط ١٩٣٦-١٩١٨ریاض رشید الحیدري : األثوریون في العراق )١(

) ، أطروحـة دكتـوراه غیـر ١٩١٨-١٩٠٨راق فـي مرحلـة المشـروطیة الثانیـة (شكري محمود ندیم : أحوال العـ )٢(

  .  ٢٧١) ، ص١٩٨٥منشورة ، كلیة اآلداب ، (جامعة بغداد 

  .  ٣٧) ، ص١٩٨٧كمال مظهر أحمد : دور الشعب الكردي في ثورة العشرین ، (بغداد  )٣(

حمایــــة المنشــــآت والقواعــــد العســــكریة فــــي  ١٩٢١اســــتخدمت هــــذه القــــوة وفقــــًا لمقــــررات مــــؤتمر القــــاهرة عــــام )٤(

.  ١٩٥٥البریطانیــة ومنهــا الحبانیــة والشــعبیة الــى أن تــم تســلیم هــاتین القاعــدتین الــى الحكومــة العراقیــة ســنة 

؛ ١١١و ١٩٣٧-١٩٣٢لســنة  ١٦ارات ، ف/أنظــر دار الكتــب والوثــائق : الــبالط الملكــي ، ملفــة حــرس المطــ

؛ الحیدري :  ٦٢) ، ص١٩٨٢جمة سلیم طه التكریتي ، (بیروت سندرسن باشا : مذكرات سندرسن باشا ، تر 

  . ١٣١المصدر السابق ، ص

ـــــــــــب باســـــــــــم )٥( ـــــــــــذي لق ـــــــــــرك ایشـــــــــــا ال ـــــــــــوریین الســـــــــــیما (ســـــــــــورما خـــــــــــانم) عمـــــــــــة البطری كـــــــــــان لزعمـــــــــــاء األث

(المـــار شـــمعون) أي (ســـیمون المقــــدس) الـــدور الكبیـــر فــــي تأســـیس هـــذه القــــوات العســـكریة ، فكانـــت العائلــــة 

تتقاضــى وفــق االتفــاق مــع القیــادة البریطانیــة حصــة نقدیــة مــن راتــب كــل ضــابط وجنــدي أثــوري . البطریركیــة 

) ، ١٩٨٩عصـــر الحــــدیث ، (دمشــــق أنظـــر ق.ب. مــــا تفییـــف بــــارمتي : األثوریــــون والمســـألة األثوریــــة فــــي ال

، تــي، ترجمــة هاشــم صــالح التكریالبــرت.م. منتشاشــفیلي : العــراق فــي ســنوات االنتــداب البریطــاني ؛ ١١٦ص

  .  ٣٤٦،  ٣٦٠) ، ص١٩٧٨(جامعة بغداد 

لم یشر المصدر الى أسمه . )٦(

ـــة )٧( ـــة الحدیث ـــة العراقی ـــك فیصـــل األول فـــي تأســـیس الدول ـــد اللطیـــف التكریتـــي : دور المل ـــد كامـــل عب عبـــد المجی

  .  ٢٣٨-٢٣٧) ، ص ص١٩٩١، (بغداد  ١٩٣٣-١٩٢١

  . ٥٠) ، ص٢٠٠٠، (بغداد  ١٩٥٨-١٩١٤لصراع محمد حمدي الجعفري : بریطانیا والعراق حقبة من ا)٨(

(9) F. O 406/75/223, From Archibald Clark Keer to Foreign Office,
9-4-1937.

(10) I bid.
(11) I bid.
(12) I bid.

  .  ١٨٥) ، ص١٩٨٦، (بغداد  ١تاریخ القوات العراقیة المسلحة : تأسیس الجیش العراقي ، ج )١٣(

 ١: العراق الطبقات االجتماعیة والحركات الثوریة في العهـد العثمـاني حتـى قیـام الجمهوریـة ، جحنا بطاطو )١٤(

  .  ١١٧) ، ص٢٠٠٥، (طهران 

(15) Beter sluglte : Britain in Iraq 1914-1932, (London 1932) , p. 214.

  .  ٧٥الحیدري : المصدر السابق ، ص)١٦(

؛ علي ناصر حسین : اإلدارة  ٦٣، الجیش العراقي ، ص ٣٣، و ١/١/٣ د.ك.و : البالط الملكي ، الملفه )١٧(

، أطروحــــة دكتــــوراه غیــــر منشــــورة ، كلیــــة اآلداب ، (جامعــــة بغــــداد  ١٩٢١-١٩١٤البریطانیــــة فــــي العــــراق 

  .  ٢٨٤) ، ص١٩٩١

(18) F. O 406/75/223, 9-4-1937.



عمار یوسف عبد اهللا

١٧٣

  .  ٢٧١ندیم : المصدر السابق ، ص)١٩(

دراســـة فـــي األحـــوال السیاســـیة واإلداریـــة ،  ١٩٢١-١٩١٤ي : الحلـــة مـــن ســـنة عطیـــة دخیـــل عبـــاس الطـــائ)٢٠(

  .  ٩٩) ، ص١٩٩٥أطروحة دكتوراه غیر منشورة ، كلیة التربیة (أبن رشد) ، (جامعة بغداد 

(21) F. O 406/75/223, 9-4-1937.

(جامعـة ،  ٤، جل الحضـاریة شكري محمـود نـدیم : "التشـكیالت العسـكریة فـي الموصـل" ، موسـوعة الموصـ)٢٢(

  .  ٢٦٢) ، ص١٩٩٢صل و الم

ممهداته وأحداثـه ونتائجـه ، رسـالة ماجسـتیر غیـر منشـورة  ١٩٣٦صفاء عبد الوهاب المبارك : انقالب سنة )٢٣(

  .  ٣٢-٣١) ، ص ص١٩٧٣، كلیة القانون والسیاسة ، (جامعة بغداد 

الموصـل ي : األوضـاع اإلداریـة فـي ؛ ذنون یـونس حسـین الطـائ ٢٢٦ندیم : التشكیالت العسكریة ... ، ص)٢٤(

    . ٥٨) ، ص١٩٩٨، أطروحة دكتوراه غیر منشورة ، كلیة اآلداب (جامعة الموصل  ١٩٥٨- ١٩٢١

عبد المنعم الغالمي : "التشـكیالت الحكومیـة فـي الموصـل فـي زمـن االحـتالل البریطـاني" ، مجلـة المعرفـة ، )٢٥(

  .  ٢٨، ص ١٩٦٢تموز  ١،  ٣٦(بغداد) ، العدد 

(26) Special Report by his Majstys Government in the united Kingdom of the great
Britain and Northen Irland to the Council of the Iraq during the period 1920-
1931, (London 1931), p. 47.

فلسًا .  ٧٥عملة هندیة تعادل في حینها )*(

(27) F. O 406/75/223, 9-4-1937.

  .  ٥٨ذنون الطائي : المصدر السابق ، ص)٢٨(

تشكیل عسكري . )*(

  .  ١٩٣٠تشرین األول  ١٠،  ٢٧٨العراق : العدد )٢٩(

  .  ١٩٠) ، ص١٩٦٢ایشو مالك خلیل جوارو : األشوریون في التاریخ ، (بیروت )٣٠(

  .  ٩٩؛ عطیة الطائي : المصدر السابق ، ص ١٢٥حسین : المصدر السابق ، ص)٣١(

  .  ٣١٦) ، ص١٩٨٩، (بغداد  ٣عبد الرزاق الحسني : تاریخ العراق السیاسي الحدیث ، ج)٣٢(

  .  ١٩٣١تموز  ٤،  ٢٢٤١العالم العربي : العدد )٣٣(

  .  ٢٢٦ندیم : التشكیالت العسكریة ...، ص)٣٤(

اقصـى جنـوب لم یشر المصدر الى مكان هذا الموقع في لواء الموصل . ولعل المقصود به منطقة البوسـیف )*(

غرب الموصل . 

والحركـات الوطنیـة األخـرى فـي منطقـة الجزیـرة ، (بغـداد  ١٩٢٠قحطان أحمد عبوش التلعفري : ثورة تلعفـر )٣٥(

  .  ١٨١) ، ص١٩٦٩

  .  ١٩٠جوارو : المصدر السابق ، ص)٣٦(

) لم یشر المصدر الى أسمه .*(*

  .  ٣٦٢منتشاشفیلي : المصدر السابق ، ص)٣٧(

  .  ١٥٨) ، ص١٩٦٩، ترجمة جعفر خیاط ، (بغداد ٢ما بین النهرین بین والئین ، جیلسون : بالدارنولد و )٣٨(

(39) F. O 406/75/223, 9-4-1937.

  .  ٥٧؛ ذنون الطائي ، المصدر السابق ، ص ١٣٤الحیدري : المصدر السابق ، ص)٤٠(



…بریطانیا وقوات اللیفي في العراق 

١٧٤

  .  ١٩٣١تموز  ٤،  ٢٢٤١العالم العربي : العدد )٤١(

؛ بیرسـي  ٣٣٠) ، ص١٩٧١صول من تاریخ العـراق القریـب ، ترجمـة جعفـر خیـاط ، (بغـداد المس بیل : ف)٤٢(

تكــوین الحكــم  ١٩٢٦الــى ســنة  ١٩١٤كــوكس وهنــري دوبــس : صــفحة مــن تــاریخ العــراق الحــدیث مــن ســنة 

  .  ٨٤الوطني في العراق ، ترجمة جعفر خیاط ، (الموصل د ت) ، ص

  .  ١٧٢-١٧١) ، ص ص١٩٩١ئق البریطانیة ، (لندن ولید حمدي : الكرد وكردستان في الوثا)٤٣(

  .  ٢١٠، ص ٧٩و ٥٣د.ك.و : وزارة الدفاع البریطانیة ، الملف )٤٤(

. والتفاصــــیل عــــن حركــــات اللیفــــي األثــــوري فــــي المنــــاطق الكردیــــة عــــام  ٢٠٤ص ٨٣المصــــدر نفســــه : و)٤٥(

  ؛  ١٥ص ٢و ٥٦أنظر : د.ك.و : وزارة الدفاع البریطانیة ، الملف  ١٩٢٧-١٩٢١

F. O 406/75/223, 9-4-1937.

  .  ٣١٦- ٣١٥، ص ص٣؛ الحسني ، المصدر السابق ، ج ١٩٣١تموز  ٤،  ٢٢٤١العالم العربي : العدد )٤٦(

  .  ٣٢٠، ص ١٩٣٧،  ٥٤حادث وقع في كردستان" ، المجلة العسكریة ، العدد -مارك سیفرن : "الكابتن بالك )٤٧(

  .  ٢٨٨) ، ص١٩٣٥، (صیدا  ١وري االحتالل واالنتداب ، جعبد الرزاق الحسني : العراق في د)٤٨(

  .  ٦٤ص ٤٣، و ٣٣ص ١٧، و ٥٥د.ك.و : وزارة الدفاع البریطانیة ، الملف )٤٩(

  ؛  ١٩٣١تموز  ٤،  ٢٢٤١العالم العربي : العدد )٥٠(

Bayard Dodge: "The Settiement of the Assrians of the Khabbur", Jornal of the Royal
Central Asian Society, No: 27, vol. xxvll, January 1940, p. 305.

(52) F. O 406/75/223, 9-4-1937.

  .  ١٩٣٠تشرین األول  ١٠،  ٢٧٨العراق : العدد )٥٢(

(54) F. O 406/75/223, 9-4-1937.

  .  ٣٢) ، ص١٩٨٨، (بغداد  ١عبد الرزاق الحسني : تاریخ الوزارات العراقیة ، ج)٥٤(

  .  ٢٨٤حسین : المصدر السابق ، ص)٥٥(

  .  ٦٣ص ٢٣٣، و ١/١/٣د.ك.و : البالط الملكي ، الملفة )٥٦(

  .  ٢٨٥؛ حسین : المصر السابق ، ص ١٩٢٤أیار  ١٦،  ١٢٢٢العراق : العدد )٥٧(

  .  ٢٨٥حسین : الصدر السابق ، ص)٥٨(

  . ١٨٥، ص ١تاریخ القوات العراقیة : المصدر السابق ، ج)٥٩(

  .  ٢٨٦: المصدر السابق ، صحسین )٦٠(

  .  ٣٣-٣٢، ص ص ١الحسني : الوزارات ...، ج)٦١(

  .  ١٨٥، ص ١تاریخ القوات العراقیة : المصدر السابق ، ج)٦٢(

  .  ٣٣، ص ١الحسني : الوزارات ...، ج)٦٣(

  .  ٢٨٧حسین : المصر السابق ، ص)٦٤(

  .  ٦٣ص ٢٣٣، و ١/١/٣د.ك.و : البالط الملكي ، الملفه )٦٥(

  .  ٢٨٧حسین : المصر السابق ، ص)٦٦(

  .  ١٨٥، ص ١تاریخ القوات العراقیة : المصر السابق ، ج)٦٧(

  .  ٢٦١) ، ص١٩٧٧المس بیل : العراق في رسائل المس بیل ، ترجمة جعفر خیاط ، (بغداد )٦٨(



عمار یوسف عبد اهللا

١٧٥

   ١٠٩ص ٧، و ٥/١/١د.ك.و : البالط الملكي ، الملفه )٦٩(

بقیـت طیلـة عهـد االنتـداب البریطـاني تتجاهـل الـدوائر الحكومیـة العراقیـة ومن الجدیر بالذكر أن قوات اللیفي

  . ٥٠. الجعفري : المصدر السابق ، صحیث كانوا یراجعون المستشارین البریطانیین مباشرة 

  .  ٢٦٢منتشاشفیلي ، المصدر السابق ، ص)٧٠(

  .  ٢٦٢المصدر نفسه ، ص)٧١(

  .  ١٨٥-١٨٤، ص ص ١الحسني ، الوزارات ...، ج)٧٢(

نقًال عن یوسف مالك : الخیانـة البریطانیـة لألشـوریین  ١٩٣٢-١٩١٥جلبرت براون : المجندون في العراق )٧٣(

  .  ٦٩) ، ص١٩٩٥، (دم 

(75) F. O 406/75/223, 9-4-1937.

  ؛  ٨٥، ص ١الحسني : الوزارات ...، ج)٧٥(

British Colonial Office : Report on Iraq Administration April 1923-March 1924,
(London 1925), p. 36.

لم یشر المصدر الى أسمه . )*(

*) لم یشر المصدر الى أسمه . *(

**) لم یشر المصدر الى أسمه . *(

  . ٢١٠، ص ١الحسني : الوزارات ...، ج)٧٦(

(78) Report by H.B.Q: op. cit, p. 36;

  .  ٢٤٣التكریتي ، المصر السابق ، ص

یشر المصدر الى المنصب الذي كان یشغله . لم  )*(***

  .  ٢١٠، ص ١الحسني : الوزارات ...، ج)٧٨(

  .  ٣١٦، ص ٣الحسني : تاریخ العراق ...، ج)٧٩(

  .  ٢١١، ص ١الحسني : الوزارات ...، ج)٨٠(

  .  ١٩٧) ، ص١٩٢٥، (بغداد  ١، ج ١٩٢٤مذاكرات المجلس التأسیسي العراقي لسنة )٨١(

(83) Dodge : op. cit, p. 305.

  .  ٢٣٧التكریتي : المصدر السابق ، ص)٨٣(

  .  ١٩٣٢حزیران  ٢٣،  ٣٧١٨العراق : العدد )٨٤(

؛ عـامر سـلطان قـادر مصـطفى  ٢٢٧، القضیة األثوریة ، و ١١٧٦/٣١١د.ك.و : البالط الملكي ، الملفه )٨٥(

ة ، كلیـة التربیـة ، (جامعـة ، رسـالة ماجسـتیر غیـر منشـور  ١٩٣٢-١٩٢٠االسحاقي : العراق وعصبة األمم 

  .  ٦٩) ، ص٢٠٠٠الموصل 

ن الخدمـة ومن الجدیر بالذكر أن سلطات االنتداب البریطاني كانـت تمـنح كـل فـرد مـن قـوات اللیفـي یسـرح مـ

: ســتیفن كبیــرة مــن الســالح والعتــاد . أنظــر، فأصــبح بحــوزتهم وبمــرور الوقــت كمیــةبندقیــة وكمیــة مــن العتــاد

) ، ١٩٨٨، ترجمــة ســلیم طــه التكریتــي ، (بغــداد  ١، ج ١٩٥٠-١٩٠٠ق الحــدیث همســلي لونكریــك : العــرا

  .  ٣٢٢ص


