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، بر طػػين  ف الحتالل ػػ ف العشػػر ف القػػرف مػػف األوؿ النصػػؼ فػػ  العػػراؽ خضػػ 

الحػر  العيلم ػ   خػالؿ والثػين  1918-1914 األولػ  الحػر  العيلم ػ  ق يـ عند االوؿ
 .1941الثين   عيـ 

واالحػػػتالؿ الثػػػػين  عبػػػػر عػػػػف لنم ػػػػ  العػػػراؽ بيلنبػػػػب  لبر طين ػػػػي خػػػػالؿ الحػػػػر  
 قد خرقت مف قبؿ بر طين ي. 1931الثين  ، ولعط  دل ؿ بيف معيندة 

قبمت الدراب  إل  مبحث ف األوؿ "" تطور العالقػيت العراق ػ  البر طين ػ  مػيب ف 
اعتمد البيحث عم  بعض الوثيئؽ . والثين  االحتالؿ البر طين  لمعراؽ 1939-1941

 .غ ر المنشورة م  مصيدر ومذكرات ب يب  ف عيصروا لحداث االنتفيض 

 ومن اهلل التوفيق.
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 ادلثحث األول
 .9199-9191الربيطانية  –تطور العالقات العراقية 

 دلية الثانية.موقف احلكومة العراقية من احلرب العا: أولا 
 1931عند الكالـ عف العالقيت العراق   البر طين    عن  االشػيرة الػ  معينػدة 

. وقد عًد كؿ مف الممؾ ف صؿ ونوري 1931حز راف  31الت  وقعت ب ف الجينب ف ف  
البػػػع د رئػػػ س الػػػوزراة المعينػػػدة خطػػػوة نحػػػو االبػػػتقالؿ. ب نمػػػي عػػػدني الوطن ػػػوف صػػػكي 

 .(1)بتقالؿ مف مواد االنتدا انتداب ًي النهي صيغت اال
ودخمػػت المعينػػدة ح ػػز التطب ػػؽ بعػػد اعػػالف الحػػر  العيلم ػػ  الثين ػػ  فػػ  ا مػػوؿ 

امػي ، والج ش العراق  ل س لد ػ  خطػط لمحػر ، والعراؽ بع د عف بيح  الحر  1939
والجػؿ ذلػؾ اتصػؿ ، بر طين ي فقػد وضػعت فػ  حبػيبهي الحفػيظ عمػ  العػراؽ بػيي وبػ م 

ا ػػوؿ بػػوز رة الخيرج ػػ  عمػػ   3 ػػـو  Bazal Notein  بػػيزؿ نػػوت ف البػػف ر البر طػػين
 .(2)جودت طمبي من  معرف  موقؼ العراؽ مف الحر 

مجمػػس الػػوزراة برئيبػػ  نػػوري البػػع د وصػػدر  اجمػػ  1939ا مػػوؿ  5وفػػ   ػػـو 
فػػ  الوقػػت الػػذي كػػيف ف ػػ  البػػف ر   مػػؿ . قػػرار قطػػ  العالقػػيت الدبموميبػػ   مػػ  المين ػػي

لكػػػف الجػػػ ش حػػػيؿ دوف . المين ػػػي ونػػػذ  كينػػػت رغبػػػ  نػػػوري البػػػع د اعػػػالف الحػػػر  عمػػػ 
. اف نػػذا الموقػػؼ العراقػػ  ازعػػي بر طين ػػي التػػ  ميربػػت ضػػةوطًي عمػػ  الحكومػػ  (3)ذلػػؾ

 العراق   إلعالف الحر  عم  المين ي.
لػػذلؾ . وعمػػ  كػػؿ حػػيؿ فػػيف نػػوري البػػع د قػػد فشػػؿ فػػ  جػػر العػػراؽ الػػ  الحػػر 

وتـ تكم ؼ رشػ د عػيل  الك النػ  الػوزراة التػ  شػكمهي  .1941اذار 28قدـ ابتقيلت  ف  
. ولتطػػورات الموقػػؼ العبػػكري لصػػيلا المين ػػي ببػػقوط بػػير س  ػػـو 1941اذار  31فػػ  
. ودخوؿ ا طيل ي الحر  ال  جين  المين ي. طم  البف ر البر طػين  1941حز راف  11

جمس الوزراة العراق  لكف م، مف الحكوم  العراق   قط  عالقيت  الدبموميب   م  ا طيل ي
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اضػػػيف  عمػػػ  قػػػوة الشػػػعور ، اصػػػدر قػػػرار التر ػػػث الف الموقػػػؼ الحربػػػ  لصػػػيلا المين ػػػي
 .(4)المعيدي لبر طين ي ف  العراؽ

نػػذا الموقػػؼ العراقػػ  دفػػ  بر طين ػػي الػػ  فػػرض عقوبػػيت اقتصػػيد   عمػػ  العػػراؽ 
. امػػي (5) ػػيوحػػذرت الخيرج ػػ  البر طين ػػ  العػػراؽ مػػف تػػردد  فػػ  قطػػ  العالقػػيت مػػ  ا طيل

واف مصػمح  العػراؽ تتطمػ  الوقػوؼ  1931رش د عيل  فقػد اكػد عمػ  التزامػ  بمعينػدة 
 .(6)عم  الح يد

اثػػيرت ب يبػػ  الح ػػيد بر طين ػػي وزاد انزعيجهػػي عنػػدمي عممػػت بوجػػود اتصػػيالت 
بػػر   بػػ ف العػػراؽ ودوؿ المحػػور. لهػػذا بػػدلت بر طين ػػي تمػػوح بيبػػتخداـ القػػوة ضػػد العػػراؽ 

 واتخذت مف الحر  ذر ع  لهي.. وا ال  لتحق ؽ ميتصب
وبدلت الخطوة االول  عندمي طم  البف ر البر طين  مف الحكوم  العراق    ػـو 

الحكومػ   انزاؿ قوات بر طين   ف  البصرة لمتوج  الػ  ح فػي فوافقػت 1941حز راف  12
 .(7)1931 عم  انزاؿ القوات بموج  معيندة

اوضػحت الخيرج ػ   1941تمػوز  5داد فػ  وف  برق تهي لمبفيرة البر طين ػ  ببةػ
وانمػي لمبقػية  (8)البر طين   اف نوا ػي بر طين ػي مػف اربػيؿ قواتهػي الػ  العػراؽ ل بػت لممػرور

 .(9)لتكو ف قيعدة عبكر   لهي
ومػػػف الجػػػد ر بيلمالحظػػػ  اف بر طين ػػػي ميربػػػت اضػػػيف  الػػػ  الضػػػةط الب يبػػػ  

حصػػ  العػػراؽ مػػف  كمػػي جمػػدتفيمتنعػػت مػػف شػػراة التمػػر العراقػػ  ، الضػػةط االقتصػػيدي
لػ س نػػذا فحبػ  بػػؿ عممػت عمػػ   (11)ورفضػػت تزو ػد العػػراؽ بيالبػمح  العممػ  الصػعب 

ابػػػػقيط وزارة رشػػػػ د عػػػػيل     ػػػػدني فػػػػ  ذلػػػػؾ الوصػػػػ  عبػػػػد االلػػػػ  ونػػػػوري البػػػػع د وز ػػػػر 
تعرضػت الػوزارة  1941كػينوف الثػين   31وعند اجتمػيع مجمػس النػوا   ػوـ  الخيرج  .

لػػػ  بيبػػتقيل  الػػػوزارة اال اف رشػػ د عػػػيل  وبتي  ػػد مػػػف الجػػػ ش الػػ  معيرضػػػ  منظمػػ  تطي
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طمػػػػػ  بحػػػػػؿ المجمػػػػػس وكتػػػػػ  االدارة الممك ػػػػػ  لعرضػػػػػهي عمػػػػػ  الوصػػػػػ  الػػػػػذي رفػػػػػض 
 (11)توق عهي

مقػػر ق ػػيدة الفرقػػ   –وإلحػػراج حكومػػ  رشػػ د عػػيل  نػػر  الوصػػ  الػػ  الد وان ػػ  
 .(12)1941 كينوف الثين  31الثيلث  بعدني قدـ رش د عيل  ابتقيل  وزارت   ـو 

: انقالب ا نيسان   .9199ثانياا
شػػكؿ طػػ  الهيشػػم  الػػوزراة التػػ  القػػت ارت ػػيح البرلمػػيف وقػػيدة الجػػ ش. واعمػػف 

ولهػػػذا لػػػـ  .(13)الهيشػػػم  اف ب يبػػػ  حكومتػػػ  الخيرج ػػػ  التختمػػػؼ عػػػف الػػػوزارات البػػػيبق 
الف حكومػػػ  الهيشػػػم  لػػػـ تقطػػػ  العالقػػػيت مػػػ  . تتحبػػػف العالقػػػيت العراق ػػػ  البر طين ػػػ 

 طيل ي ف  الوقت الذي كيف ف   الموقؼ العبكري البر طين  بػ ة فػ  منطقػ  البمقػيف. ا
الجػػؿ ذلػػؾ طمػػ  البػػف ر البر طػػين  مػػف حكومتػػ  اتخػػيذ اجػػراةات عيجمػػ  ضػػد حكومػػ  

 .(14)الهيشم 
وز ػػر  A. Edenوفػػ  لقػػية توف ػػؽ البػػو دي وز ػػر الخيرج ػػ  مػػ  انتػػون  ا ػػدف 

. قػػػدـ البػػػو دي جممػػػ  مقترحػػػيت 1941اذار  6الخيرج ػػػ  البر طػػػين  فػػػ  القػػػينرة  ػػػـو 
 -ن :

 تجه ز الج ش العراق  بيبمح  حد ث . -1
 قبوؿ ضبيط عراق  ف ف  كم يت وم ببيت بر طين   عبكر  . -2

 مد العراؽ ببعض القروض الالزم  لتخف ؼ االزم  االقتصيد  . -3

  اتبػػػيع بر طين ػػػي ب يبػػػ  مالئمػػػ  مػػػ  العػػػراؽ تهػػػدي الػػػرلي العػػػيـ وتقنعػػػ  بينهػػػي دولػػػ -4
 حم ف  لمعراؽ.

ورد ا ػػدف بػػيف بر طين ػػي التػػزود االبػػمح  اال لمػػف  تعػػيوف معهػػي فػػ  الحػػر  واف 
. وعف تمػؾ المقيبمػ  اوضػا البػف ر البر طػين  فػ  (15)بع دا عف التعيوف الج ش العراق 

اف ا ػػدف اوضػػا لمبػػو دي اف العالقػػيت مػػ   M. Lampsomالقػػينرة مػػي مز المببػػوف 
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. ود البػفيرة اال طيل ػ . واف العػراؽ لػـ  تصػرؼ كصػد ؽالعراؽ غ ػر مرضػ   ببػب  وجػ
ورد البػػػػو دي اف مبػػػػ ل  قطػػػػ  . لػػػػذلؾ مػػػػف المبػػػػتح ؿ تزو ػػػػد العػػػػراؽ بيلعممػػػػ  الصػػػػعب 

العالقػػػيت حبيبػػػ  وانهػػػي اكثػػػر صػػػعوب  اذا مػػػي شػػػعر الجػػػ ش بػػػيف قطػػػ  العالقػػػيت كػػػيف 
وجهػػ  بطمػػ  مػػف بر طين ػػي واف المبػػ ل  بحيجػػ  الػػ  وقػػت لكػػ   حػػيوؿ اقتػػيع الجػػ ش ب

 .(16)نظر 
لقػػد مػػيرس البػػف ر البر طػػين  وعبػػد االلػػ  ضػػةطي عمػػ  الهيشػػم  لحممػػ  عمػػ  

لػػػذلؾ اجتمػػػ  الهيشػػػم  بقػػػيدة الجػػػ ش لػػػ عممهـ مػػػي تر ػػػد  . قطػػػ  العالقػػػيت مػػػ  ا طيل ػػػي
وز ػرًا لمػدفيع  ػوـ  بصػفت ولهػذا اصػدر الهيشػم  . بر طين ي لكف العبػكر وف رفضػوا ذلػؾ

ق ػػد كيمػؿ شػػب   مػػف ق ػيدة الفرقػػ  االولػػ  فػ  بةػػداد الػػ  قػرارًا بنقػػؿ الع 1941اذار  26
 .(17)لكف كيمؿ شب   رفض تنف ذ القرار، الد وان  

وابػػػػػتةؿ رشػػػػػ د عػػػػػيل  الفرصػػػػػ  فػػػػػيجتم  بيلعقػػػػػداة االربعػػػػػ  وبحضػػػػػور  ػػػػػونس 
لػذا قػرر العبػكر وف الػتخمص مػف الهيشػم  . الببعيوي وابمةهـ بػيف الهيشػم  قػد خػينهـ

جتمعػوا بحضػور رشػ د عػيل  مبػية االوؿ مػف ن بػيف فػ  لػذلؾ ا. قبؿ اف  شتت شممهـ
معبػػكر الرشػػ د وقػػرروا اعػػالف حيلػػ  الطػػوار  فػػ  المعبػػكر لمق ػػيـ بعمػػؿ عبػػكري ضػػد 

 .(18)وزارة الهيشم 
عمػ  اف  Cornw Llisواكد البف ر البر طين  الجد ػد فػ  بةػداد كورنػو الػ س 
هيشم  عم  توق   كتي  العبكر  ف ب طروا عم  بةداد دوف لي مقيوم  واجبروا ط  ال

 .(19)االبتقيل  وكيف ف  ن تهـ اجبير الوص  عم  االبتقيل  او التخمص من 
وبعػػػد االبػػػتقيل  اتصػػػؿ الهيشػػػم  نيتف ػػػًي بيلوصػػػ  ل خبػػػر  بػػػيالنقال  العبػػػكري 
وتقد مػػ  االبػػتقيل  تحػػت التهد ػػد وحمػػؿ فهمػػ  بػػع د وامػػ ف زكػػ  كتػػي  االبػػتقيل  الػػ  

جػػػػالؿ خيلػػػػػد اخبرنمػػػػػي بهػػػػرو  الوصػػػػػ  الػػػػػ  جهػػػػػ   بةػػػػػداد متصػػػػػرؼالوصػػػػ ، اال اف 
، . ن  البفيرة االمر ك   الت  لج  ال هي بعػد خروجػ  مػف القصػر لػ ال متنكػراً (21)مجهول 
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وف  الصبيح نقم  البف ر االمر ك  بب يرة البفيرة ال  قيعدة الحبين  ، ح ث التق  ف هػي 
لػػذني  الػػ  البصػػرة بعػػد بيلبػػف ر البر طػػين  الجد ػػد كورنػػو الػػ س الػػذي طم نػػ  وا ػػد  بي

 .(21)تزو د  بيلتوج هيت واالمواؿ الالزم 
ن بػػػػػيف الػػػػػ  البصػػػػػرة والبػػػػػف ر  2توجػػػػػ  عبدااللػػػػػ   ػػػػػـو ، وعمػػػػػ  نػػػػػذا االبػػػػػيس

البر طػػين  الػػػ  بةػػػداد ،وحػػيؿ وصػػػول  التقػػػ  توف ػػػؽ البػػو دي وز ػػػر الخيرج ػػػ  بحكومػػػ  
 3ؼ  ػػـو . وعنػػدمي نشػػرت الصػػح(22)الهيشػػم  وحرضػػ  عمػػ  مقيومػػ  الحركػػ  العبػػكر  

ن بيف ابتقيل  طػ  الهيشػم  ابػتمـ رشػ د عػيل  الحكومػ  بيبػـ حكومػ  الػدفيع الػوطن . 
. وفػػ  البصػػرة اخفػػؽ عبػػد االلػػ  فػػ  تػػ ل ؼ (23)وشػػكؿ مجمػػس الػػدفيع الػػوطن  برئيبػػت 

البر طين   ف  شط العر  الت   الدارع لذلؾ لج  ال  . معيرض  لحكوم  الدفيع الوطن 
 .(24)اقمت  ال  فمبط ف

، عػػدت بر طين ػػي عػػودة الك النػػ  الػػ  الحكػػـ تهد ػػدا لمصػػيلحهي فػػ  العػػراؽ لقػػد
الجػػؿ ذلػػؾ اخػػذت تخطػػط لمقضػػية عمػػ  حكومػػ  رشػػ د عػػيل  بيبػػتخداـ القػػوة العبػػكر   

لبر طين ػػي وبػػدلت االخ ػػرة  المعػػيديالف رشػػ د عػػيل  ربمػػي بػػ دف  العػػراؽ نحػػو المعبػػكر 
القػػوات البر طين ػػ  عبػػر  ورفوجػػدت مػػف مػػر تبحػػث عػػف حجػػ  لمتػػدخؿ فػػ  شػػ وف العػػراؽ 

. وفعػػػال بػػػدلت القػػػوات المحمولػػػ  جػػػوا فػػػ  (25)غي تهػػػي 1931العػػػراؽ بموجػػػ  معينػػػدة 
ن بػػيف  18امػػي القػػوة البحر ػػ  فقػػد وصػػمت  ػػـو . ن بػػيف 17الوصػػوؿ الػػ  البصػػرة  ػػـو 

 .(26)عبكر   بتعم ميتوعبكرت ف  موقع ف وزودت 
البػػػػػفيرة البر طين ػػػػػ  ن بػػػػػيف اربػػػػػمت الحكومػػػػػ  العراق ػػػػػ  مػػػػػذكرة الػػػػػ   19وفػػػػػ  

. لقػػػد (27)تضػػػمنت موافقػػػ  العػػػراؽ عمػػػ  انػػػزاؿ القػػػوات بهػػػدؼ المػػػرور بموجػػػ  االتفيق ػػػ 
تشرشؿ رئ س الحكوم  البر طين   الذي ندد بيبتخداـ القػوة كمػي  ونبتوفاثيرت المذكرة 

الػ  البػػفيرة البر طين ػ  جػػية ف هػػي اف القػوات التػػ  وصػمت العػػراؽ بػػوؼ  تعم ميتػػ اربػؿ 
. واالنػػـ مػػف ذلػػؾ اف البػػفيرة البر طين ػػ  (28)البصػػرة قػػوة ضػػيرب  عنػػد الحيجػػ تبقػػ  فػػ  
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ن بػيف موافقتهػي عمػ  انػزاؿ قػوات بر طين ػ  اخػر   28طمبت مف الحكومػ  العراق ػ   ػوـ 
ولمػػرد عمػػ  طمػػ  البػػفيرة عقػػد اجتمػػيع فػػ  وزارة الخيرج ػػ  ضػػـ رشػػ د . ن بػػيف 29 ػػـو 

عػػػدـ موافقػػػ  العػػػراؽ عمػػػ  االنػػػزاؿ اال بعػػػد ابػػػد  ف ػػػ  االوؿ ، عػػػيل  والبػػػف ر البر طػػػين 
انبػػحي  القػػوات التػػ  انزلػػت فػػ  البصػػرة ورد البػػف ر قػػيئاًل " اف القػػوات بػػتنزؿ البصػػرة 

 .(29)واف لي مقيوم  بتكوف لهي نتيئي خط رة "
 وبموجب هذه التطورات اجتمع مجلس الوزراء واصدر ما يلي :

عمػػ  بعػػد البػػميح بػػقنزاؿ القػػوة موافقػػ  مجمػػس الػػوزراة عمػػ  قػػرار مجمػػس الػػدفيع األ -1
 البر طين   مي لـ تنبح  القوة البيبق .

 .(31)إبالغ وزارة الدفيع بيتخيذ اإلجراةات العبكر   المنيبب  -2

ومػػػػف نيح تهػػػػي اربػػػػمت وزارة الخيرجػػػػ  العراق ػػػػ  مػػػػذكرة الػػػػ  البػػػػفيرة البر طين ػػػػ  
م ػ  لممػذكرة العراق ػ  لكف البفيرة لـ تعػر ان، طيلبت ف هي نقؿ القوة الموجودة ف  البصرة

 .(31)ن بيف 29فينزلت لواة مدرع  ـو 
ن بػػيف نػػيقش اقتراحػػًي  28وقػػد بػػبؽ ذلػػؾ اجتمػػيع مجمػػس الػػدفيع االعمػػ   ػػـو 

، ( بػػيع 24قدمػػ  العق ػػد فهمػػ  بػػع د ودعػػ  ف ػػ  الػػ  احػػتالؿ قيعػػدة الحبين ػػ  خػػالؿ )
خػػػوؿ ف ػػػ   وبعػػػد نقػػػيش طو ػػػؿ اصػػػدر المجمػػػس قػػػرار. والقػػػ  االقتػػػراح ت   ػػػد العبػػػكر  ف

 .(32)البمطيت العبكر   الق يـ بيجراة الترت بيت العبكر   الالزم  بهذا الش ف
لكػػف قيئػػػد ، وعمػػ  نػػذا االبػػيس اربػػمت قػػوات عبػػكر   الػػ  الفموجػػ  والرمػػيدي

القوة العبكر   العق د فهم  بع د ب طر عمػ  الػتالؿ المح طػ  لقيعػدة الحبين ػ  كػيجراة 
وكينػػت القػػوة م لفػػ  مػػف بػػر   دبيبػػيت . البصػػرة عبػػكري مضػػيد لموجػػود البر طػػين  فػػ 

وكت بػػػػ  مدفع ػػػػ  ال ػػػػ  وبطػػػػير ت ف مقيومػػػػ  طػػػػيئرات وعػػػػدد مػػػػف المشػػػػية قػػػػدر عػػػػددنـ بػػػػػ 
 .(33)( جندي11111)

 .9199ثالثاا :انتفاضة العراق 
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ن بػيف اصػدر فهمػ   31عند وصوؿ القوات العراق   الػ  الحبين ػ  صػبيح  ػـو 
الطػػػيئرات البر طين ػػػ  ونػػػدد  منػػػ  بموجبػػػ  تحم ػػػؽجو ػػػ  بػػػع د انػػػذارا الػػػ  قيئػػػد القيعػػػدة ال

االنػػػػذار وطيلػػػػ   Smartبيلمقيبػػػػؿ رفػػػػض امػػػػر القيعػػػػدة الميرشػػػػيؿ بػػػػميرت . بيبػػػػقيطهي
 .(34)بينبحي  القوات العراق  

نذ  التطورات ف  الموقؼ العبكري ف  العراؽ اوضحهي البف ر البر طين  فػ  
اًل " اذا قػػيـ العراق ػػوف بهجمػػيت نيجحػػ  ن بػػيف لمخيرج ػػ  البر طين ػػ  قػػيئ 31 ػػـو  برق تػػ 

عم  الحبين   فين  اوافؽ عم  اف  عيمؿ القيئد العيـ ف  البصرة القوات العراق ػ  كقػوات 
معيد   واذا فشمت الهجميت عم  الحبين   وانبح  الج ش العراق  نكوف وقتهػي قػيدر ف 

جـو عمػ  القطيعػيت . ونب  البف ر ال  ضرورة بدل اله(35)عم  اعيدة عبد االل  لمعرش"
العراق   لهذا اعطت الحكوم  البر طين   الصالح يت لبف رني فػ  بةػداد بيتخػيذ التػداب ر 

دوف بػػػيبؽ  1941ا ػػػير  2الالزمػػػ  ،و منهػػػي الهجػػػـو الجػػػوي الػػػذي نفػػػذ  بػػػميرت  ػػػـو 
 .(36)انذار

 وفي يوم العدوان اجتمع مجلس الوزراء واصدر عدة قرارات منها :
 س الوزراة  وضا ف   العدواف البر طين .نشر ب يف مف قبؿ رئ  -1
 اعيدة العالقيت الدبموميب   م  المين ي. -2

 .(37)اقيم  عالقيت ب يب   م  االتحيد البوف ت  -3

ونكذا قيمت الحر  الت  بدلتهي بر طين ي كمي  قوؿ صالح الد ف الصبيغ النهـ 
 ش مف الدفيع  ر دوف توج   ب يب  العراؽ وفؽ مصيلحهـ االبتعمير   .فكيف البد لمج

. وقػد ابػتمرت المعػيرؾ حػوؿ الحبين ػ  مػدة ابػبوع انبػحبت بعػدني (38)عف شرف  ووطن 
 .(39)القوات العراق   نحو الفموج . الف القوات العراق   قيتمت دوف غطية جوي

ا ػير واد   7عم  منطق  الفيو  ـو  Frezerوف  البصرة ابتول  القيئد فر زر 
ا ػير لجنػ  االمػف فػ  البصػرة مػف صػيلا  17كمت  ػوـ االحتالؿ الػ  فقػداف االمػف. وشػ
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بيشػػي اع ػػيف و محمػػد صػػيلا الرد نػػ  ومصػػطف  بػػمميف و عبػػد الػػرزاؽ االم ػػر والحػػيج 
وابػتمرت المجنػ  فػ  عممهػي  محمد المعتوؽ مهمتهي المحيفظ  عم  ادارة مد ن  البصرة.

االلػ  الدارة  ا ير عندمي وصؿ جم ؿ المدفع  ال  البصرة منػدوبي مػف عبػد 24ال   وـ 
 .(41)اعميلهي

ومػػػػػف التطػػػػػورات المهمػػػػػ  خػػػػػالؿ العػػػػػدواف البر طػػػػػين  اعػػػػػيدة العػػػػػراؽ لعالقيتػػػػػ  
قػػػد قػػػرر ابػػػػنيد العػػػراؽ ببػػػرع  ومػػػػد   Hitlerكمػػػػي اف نتمػػػر . الدبموميبػػػ   مػػػ  المين ػػػي

وف  نفس الوقت اربؿ العػراؽ نػيج  البػو دي  (41)بيالبمح  الموجودة ف  بور ي ولبنيف
تميع بيبف بعود. وعند المقية نصػا ابػف بػعود البػو دي بيلتفػينـ مػ  ال  الر يض لالج

بر طين ي قيئال "  ي ولدي اف مجيورة االبػد الشػبعيف خ ػر مػف مجػيورة النبػر الجوعػيف " 
 .(42)واضيؼ اف مصمح  العر  تكمف ف  التعيوف م  بر طين ي

 ف والجػػؿ القضػػية عمػػ  انتفيضػػ  العػػراؽ قػػررت بر طين ػػي اربػػيؿ قػػوة مػػف فمبػػط
 Weevliلدعـ قواتهي ف  العراؽ ابتنيدا لمبرق   الت  اربمهي تشرشؿ ال  الجنػراؿ و فػؿ 

ا ػػير قػػيئال" لػػ س فػػ  االمكػػيف تجنػػ  التػػدخؿ فػػ  العػػراؽ النػػ  عمػػ  بر طين ػػي اف  4 ػػـو 
تجعػػؿ البصػػرة قيعػػدة ابيبػػ   بة ػػ  المحيفظػػ  عمػػ  نفػػط ا ػػراف" وا ػػدت رئيبػػ  االركػػيف 

ا ػػػير التبػػو   عػػف طر ػػؽ المفيوضػػػيت  6الػػ  و فػػؿ  ػػـو خطػػ  تشرشػػؿ فيربػػمت برق ػػػ  
ا ػير ابرقػػت وزارة الحػر  البر طين ػ  الػػ  و فػؿ قيئمػػ  "  11وفػ   (43)ال مكػف التبػم ـ بهػػي

امكػف ذلػؾ  ان  مف الالـز االبتمرار ف  حر  القػوات العراق ػ  بشػدة وعمػ  التػوال  كممػي
ب  ثر وصولهي بال شؾ عم  والت  ، وبجم   الوبيئؿ قبؿ وصوؿ المبيعدات االلمين  

 .(44)الموقؼ العراق  الذي ازداد تصمبيً 
وقػد ابػػتجي  و فػػؿ لمػي اراد  تشرشػػؿ وكتػػ  ال ػػ  قػيئاًل" اذا بػػيرت االمػػور بػػ را 
حبػػػنًي فػػػ  الصػػػحراة الةرب ػػػ  فبػػػيحواؿ تحر ػػػؾ قػػػوات اضػػػيف   مػػػف ننػػػيؾ الػػػ  فمبػػػط ف 

 .(45)ببرع  لمزحؼ عم  العراؽ وبنحيوؿ تصف   القض   العراق   المتعب 
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ونكػػذا تػػدخمت بر طين ػػي عبػػكر ي لمقضػػية عمػػ  انتفيضػػ  العػػراؽ حبػػ  الخطػػ  
الػػػ   Clerkالمقػػػررة ونػػػ  اربػػػيؿ قػػػوة بر طين ػػػ  مػػػف فمبػػػط ف بق ػػػيدة الجنػػػراؿ كػػػالرؾ 

Kingstoneالحبين   عم  اف تببقهي قوة بق يدة كنجبتوف 
(46). 

القيدمػػػ  مػػػف القػػػوات  Glubbوشػػػيرؾ الجػػػ ش االردنػػػ  بوحػػػدت ف بق ػػػيدة كمػػػو  
ورفضت االشتراؾ ف  الحمم   H.3فمبط ف. لكف احداني تمردت عند محط  النفط ف  

. واعتػرؼ رشػ د عػيل  بػيف العػراؽ (47)ونددت بيطالؽ النير عمػ  ضػبيطهي البر طػين  ف
 .(48)خبر المعرك  لتدخؿ كمو  بقوات ، الن  طعف الج ش العراق  مف الخمؼ

 ػػػ  العصػػػيبيت الصػػػه ون   فػػػ  فمبػػػط ف وتطوعػػػت لمقتػػػيؿ مػػػ  القػػػوات البر طين
متمثمػػػػ  بيلمنظمػػػػ  االرنيب ػػػػ  )) منظمػػػػ  االرجػػػػوف زفػػػػيي ل ػػػػوم  (( المنظمػػػػ  العبػػػػكر   

 .(49)القوم   بق يدة داف د راز ؿ الذي قتؿ عم   د القوات العراق   ف  الحبين  
 11-11كػيف الهػدؼ االوؿ لمقػوات البر طين ػ  مد نػػ  الرطبػ  التػ  دخمتهػي ل مػػ  

 –قيئػػد المقيومػػ  الشػػعب    –بعػػد قصػػفهي بيلط راف.اضػػطر بعػػدني فػػوزي القػػيوقج  ا ػػير 
وقوات  بيالنبحي  مػف الرطبػ  وبػذلؾ فقػد االمػؿ فػ  ت بػ س قيعػدة عبػكر   تمنػ  تقػدـ 

 .(51)1941ا ير  18القوات البر طين   ال  الحبين   ال  وصمتهي  ـو 
  الفموجػ  التػ  احتمتهػي  ػـو ومف قيعدة الحبين   تقدمت القوات البر طين ػ  بيتجػي

القبػػـ الرئ بػػ  بق ػػيدة ، وفػػ  الفموجػػ  انقبػػمت القػػوات البر طين ػػ  الػػ  قبػػم ف، ا ػػير 19
امػػي القبػػـ االخػػر فكػػيف بق ػػيدة كمػػو  . كػػالرؾ الػػذي اتجػػ  الػػ  بةػػداد مػػ  الطر ػػؽ العػػيـ

كػػ   قطػػ  طر ػػؽ  -طر ػػؽ بػػيمراة بةػػداد –الػػذي اتجػػ  الػػ  بةػػداد مػػف نيح ػػ  الشػػميؿ 
وبيلفعػػؿ دمػػرت نػػذ  القػػوة خػػط ، ادات العبػػكر   القيدمػػ  الػػ  بةػػداد مػػف الموصػػؿاالمػػد

 .(51)بك  الحد د قر  بيمراة واحتالؿ منطق  المشيندة
امػػي الطر ػػؽ الرئ بػػ  الػػ  بةػػداد فقػػد اغػػرؽ بم ػػي  الف ضػػينيت ممػػي اعػػيؽ تقػػدـ 

ر ا ػػي 31ا ػػير فػػ  منطقػػ  خػػيف ضػػيري. وفػػ   29القػػوات البر طين ػػ  التػػ  توقفػػت  ػػـو 
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وفػ  نفػس الوقػت ابمػك كػالؾ اف  (52)تقدمت القوات بصعوب  وتوقفت قر  قنية الوشػيش
ا ػػير ، وطمبػػت وزارة الػػدفيع مػػف  29رشػػ د عػػيل  والقػػيدة العبػػكر  ف غػػيدروا بةػػداد  ػػـو 

مجمس الوزراة تشك ؿ لجن  بيبـ )) لجن  االمف الداخم  ف  العيصػم  ضػد الطػوار (( 
 .(53)ووافؽ الك الن  عم  االقتراح. م برئيب  ارشد العمري ام ف العيص

 ادلثحث الثاني
 الحتالل الربيطاني للعراق

 اذلدنة تني العراق وتريطانيا: اولا 
اعمنت لجن  االمف الداخم  الم لف  برئيب  ارشد العمري وعضو   حبيـ الد ف 

والزع ـ الركف حم د نصػرت ، جمع  مد ر الشرط  العيـ، وخيلد الزنيوي متصرؼ بةداد
. ممثػػػؿ وزارة الػػػدفيع تحممهػػػي مبػػػ ول   الحكػػػـ واالتصػػػيؿ بػػػبعض الب يبػػػ ف والعبػػػكر  ف

واتفؽ الجم   عم  انهية القتيؿ وعقد ندن  م  الج ش البر طين  تحفظ لمج ش العراق  
. كمػػػي اجػػػرت المجنػػػ  اتصػػػيالت بيله ئػػػيت الدبموميبػػػ   فػػػ  (54)كرامتػػػ  ولمعػػػراؽ ابػػػتقالل 

  العيصم . وقد لب  الدعوة الوزراة المفوضوف المر كي بةداد ودعتهي لمحضور ال  امين
لتحق ػػؽ مطيلػ  العػػراؽ  بيلتوبػطوترك ػي ومصػر والبػػعود  . وا ػد الجم ػػ  الفكػرة ووعػػدوا 

 .(55)المشروع 
ا ػػػير قيبمػػػت المجنػػػ  البػػػف ر البر طػػػين  وعرضػػػت عم ػػػ  طمػػػ  الهدنػػػ   31وفػػػ  
م ػػي البر طين ػػ  بخصػػوص ذلػػؾ. الػػ  الق ػػيدة الع ابػػرؽفوافػػؽ البػػف ر الػػذي  ووقػػؼ القتػػيؿ.

واشػػير البػػف ر فػػ  ربػػيل  لػػ  لمقيئػػد العبػػكري فػػ  البصػػرة اف المجنػػ  اوصػػت بػػيف تكػػوف 
، شروط الهدن  مشػرف ، واال فػيف الجػ ش العراقػ  ب بػتمر فػ  القتػيؿ ولػف  مقػ  بػالح 

 .(56)واضيؼ نحف النر د حر  شوارع ف  بةداد
ن  اف  قػػػدـ االخ ػػػر والجنػػػراؿ لمبػػػف ر البر طػػػي Weevilواقتػػػرح الجنػػػراؿ و فػػػؿ 

 -كالرؾ شروط الهدن  وفؽ االبس االت   :
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  عود عبد االل  ال  بةداد و  لؼ حكوم  صد ق . -1
 اف ال طم  مف الج ش العراق  القية بالح  بشرط اف   كد والة  لعبد االل . -2

  ج  ابتئنيؼ المواصالت م  البصرة. -3

 قيط االبترات ج   ف  العراؽ. كوف مف حؽ القوات البر طين   اف ترابط ف  الن -4

 احصية احت يطيت وقود الط راف ف  العراؽ وابتالمهي. -5

 الطم  ال  الج ش العراق  بعدـ تخر   منشئيت النفط ف  كركوؾ وخينق ف. -6

عمػػػػػ  جم ػػػػػ  االلمػػػػػيف واال طػػػػػيل  ف  والقػػػػػبض،  رحػػػػػؿ اعضػػػػػية البعثػػػػػ  اال طيل ػػػػػ  -7
 الموجود ف ف  العراؽ.

 .(57)  البفيرة البر طين   بيحتفيؿ ربم اعيدة رف  العمـ البر طين  ف -8

كمي بممهي ام ف العيصم  . وقد ابرؽ البف ر البر طين  شروط الهدن  ال  لندف
ومعػيوف رئػػ س اركػػيف الجػ ش المػػذاف اخػػذنمي الػ  وزارة الػػدفيع لمنيقشػػتهي مػف قبػػؿ كبػػير 

ة ا ػير ذنػ  الػ  البػفير  31وفػ   ػـو . ضبيط الج ش م  اعضية لجنػ  االمػف الػداخم 
البر طين ػػػ  ارشػػػد العمػػػري وبعػػػض ضػػػبيط الجػػػ ش لمنيقشػػػ  شػػػروط الهدنػػػ  مػػػ  البػػػف ر 

 لتة  ر بعض النصوص لتبدو الهدن  كمي لو كينت اتفيؽ متبيدؿ.، البر طين 
وبعد المنيقش  وق  الضبيط الثالث  ) المواة ابميع ؿ نيمؽ والزع ـ الركف حم د 

ا ػػػير  31ن يبػػػ  عػػػف الجػػػ ش  ػػػـو  نصػػػرت والعق ػػػد الػػػركف نػػػور الػػػد ف محمػػػود ( الهدنػػػ 
 -والت  اكدت عم  مي  م : (58)1941

 توقؼ ف  الحيؿ جم   االعميؿ العدائ  . -1
 بػػما لمجػػ ش العراقػػ  االحتفػػيظ بجم ػػ  ابػػمحت . والعػػودة فػػ  الحػػيؿ الػػ  المراكػػز  -2

 الت  كيف  رابط ف هي.

 دن ف. طمؽ عم  الفور جم   ابر  الحر  البر طين  ف مف الجنود والط ير ف والم -3

  عتقؿ جم   الموظف ف المعيد ف مف الميف وا طيل  ف. -4
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 خم  الج ش العراق  مد ن  الرميدي ومي جيورني عم  اف  تـ االخالة فػ  البػيع   -5
 الثين   عشر ظهر اوؿ حز راف.

تمنا عمػ  الفػور جم ػ  التبػه الت لمبػمطيت العبػكر   البر طين ػ  ) بػكؾ الحد ػد  -6
 والطرؽ البر   والنهر  (.

تبم ـ ابػر  الحػر  العػراق  ف الػذ ف ابػرتهـ القػوات البر طين ػ  الػ  الضػبيط   مكف -7
 .(59)الذ ف  نتخبهـ الوص 

. اعمػػف عػػف عػػودة عبػػد االلػػ   رافقػػ  نػػوري البػػع د 1941حز ػػراف  1وفػػ   ػػـو 
وجم ػػػؿ المػػػدفع  وعمػػػ  جػػػودت، فػػػ  نفػػػس الوقػػػت الػػػذي دخمػػػت ف ػػػ  القػػػوات البر طين ػػػ  

عبد االل  والقوات البر طين   لمتعب ر عف فػرحهـ لمػي جػر  خرج ال هود البتقبيؿ . بةداد
بػػػؿ كػػػينوا  بػػػتهزئوف مػػػف القػػػوات ، لرشػػػ د عػػػيل  والقػػػيدة العبػػػكر  ف. لػػػ س نػػػذا فحبػػػ 

العراق ػ  المنبػػحب  ممػي اد  الػػ  حػدوث اشػػتبيكيت بػ ف الجنػػود وال هػود ابػػتمرت ل ػػوم  
لرصػيف  نػتي عنهػي اعمػيؿ حز راف بدلت ف  الكرخ وامتدت فػ  ال ػـو التػيل  الػ  ا 2، 1

حز ػػراف ونػػو ال ػػـو الػػذي كمػػؼ ف ػػ  جم ػػؿ  3بػػم  وقتػػؿ. ولػػـ تتوقػػؼ االحػػداث اال  ػػـو 
 .(61)المدفع  تشك ؿ الحكوم  الجد دة

: مظاهر الحتالل الربيطاني  ثانياا
 أول انتشار القوات الربيطانية واألجنثية 

ووصػؼ ، خضػ  العػراؽ الحػتالؿ عبػكري بر طػين  1941بعد فشؿ انتفيض  
الحيلػػ  مشػػ را الػػ  اف العػػراؽ ال  1941حز ػػراف  17تقر ػػر لمشػػرط  العراق ػػ  صػػدر فػػ  

كمػػي عممػػت .  تمتػػ  بيبػػتقالل  وحر تػػ  كيلبػػيبؽ، واف تػػدخؿ بر طين ػػي فػػ  امػػور  قػػد ازاد
بر طين ي عمػ  تجم ػد دور العػراؽ الب يبػ  والعبػكري فػ  المنطقػ  العرب ػ . فضػال الػ  

. (61)يزات وابع  فػ  العػراؽ اكثػر ممػي نصػت عم ػ  المعينػدةحصوؿ بر طين ي عم  امت 
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اف  طم  مف الحكوم  . 1941حز راف  3فقد ابمك الجنراؿ و فؿ البف ر البر طين   ـو 
 -العراق   اتخيذ االجراةات التيل :

 اتخيذ االجراةات الضرور   المشترك  لمدفيع. -1
ي البر   والجو   ف  لي تكوف بر طين ي مطمق  الحر   خالؿ الحر  بيف تض  قواته -2

 نقط  ف  العراؽ.

تتخذ الحكوم  العراق ػ  خػالؿ الحػر  التػداب ر الفعيلػ  لمراقبػ  االجينػ  وتقػ ـ رقيبػ   -3
 عم  المخيبرات.

تميرس بر طين ػي بيلتعػيوف مػ  البػمطيت العراق ػ  بػ طرة عبػكر   تيمػ  عمػ  م نػية  -4
 .(62)البصرة والقيعدة العبكر   وشط العر 

الػوزراة طمػ  البػفيرة البر طين ػ  البػيبؽ، واصػدر قػرارًا عمػؽ  وقد نػيقش مجمػس
وز ػر الخيرج ػ  قػيؿ ف ػ  " لقػد ترتػ  عمػ   Edenف  ربيلت  ال  ا دف  كورنوال سعم   

وتركػػػػت قواتنػػػػي فػػػػ  كػػػػؿ مكػػػػيف دوف ، القػػػػرار الخػػػػيص بقواتنػػػػي نتػػػػيئي ط بػػػػ  حتػػػػ  االف
فيع العراقػػ  عػػف طر ػػؽ اعتػػراض، واف اخبػػير التحركػػيت العبػػكر   تبمػػك الػػ  وز ػػر الػػد

ضػػبيط البعثػػ  االبتشػػير   الػػذ ف  عممػػوف كحمقػػ  اتصػػيؿ بػػ ف رئيبػػ  القػػوات البر طين ػػ  
 .(63)ووزارة الدفيع العراق  

وكينت البصرة مركز التحشد البر طين  الرئ ب  النهي اصبحت قيعدة عبكر   
ف الحػر  تتجػ  النهـ شػعروا ا واالمر كيفمهم . وازدادت انم تهي ف  نظر البر طين  ف 

شػػرقًي. ولهػػذا احتمػػت بر طين ػػي العػػراؽ ، ولػػـ تكػػف حكومػػ  رشػػ د عػػيل  اال حجػػ  لمتػػدخؿ 
لكػػف ظروفهػػػي العبػػػكر   فػػػ  مصػػػر لػػػـ . 1941بػػيلقوة النهػػػي فكػػػرت بيحتاللػػػ  منػػػذ عػػػيـ 

اف احػتالؿ بر طين ػي لمعػراؽ ذو انم ػ  كب ػرة عمػ   تبما لهي واشيرت جر دة ن رالدتب وف
 .(64) طين ي جز رة كر تالرغـ مف فقداف بر 
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وقػػد انتشػػرت القػػوات البر طين ػػ  فػػ  بعػػض المػػدف العراق ػػ  كيلموصػػؿ وكركػػوؾ 
والفموجػ  وحد ثػػ  والرطبػػ . وكػيف منظػػر القػػوات البر طين ػػ  والهند ػ  ونػػ  تجػػو  شػػوارع 
بةػػػداد اثػػػيرة عمػػػ  البػػػكيف. لػػػذلؾ اقترحػػػت الشػػػرط  اف  كػػػوف مػػػرور القػػػوات البر طين ػػػ  

 .(65)ل الً 
لعراؽ اضيف  الػ  القػوات البر طين ػ  قػوات ابػترال   وكند ػ  ون وزلند ػ  ودخمت ا

. وعززت بر طين ي قواتهي ف  (66)1941ا   21فوصمت الموصؿ قيدم  مف حم   وـ 
بوحػػػدات جو ػػػ  ح ػػػث  1941ا   25العػػػراؽ بعػػػد الهجػػػـو البر طػػػين  عمػػػ  ا ػػػراف  ػػػـو 

بػػكرات جد ػػدة وعبػػدت انشػػئت لهػػي مطػػيرات جد ػػدة فػػ  شػػميؿ العػػراؽ. كمػػي انشػػئت مع
كمػي وبػ  م نػية البصػرة بينشػية ، طرؽ ابترات ج   وادخمت تحب نيت عم  بكؾ الحد د

 .(67)ارصف  جد دة
ابػػتعد  22/6/1941وعمػػ  اثػػر الهجػػـو االلمػػين  عمػػ  االتحػػيد البػػوف ت  فػػ  

واعتبػروا الموصػؿ وكركػوؾ وبةػداد مػف . البر طين وف لتقو   دفيعيتهـ ف  شػميؿ العػراؽ
مثمػػت الػػذي  جػػ  الػػدفيع عنػػ . كػػذلؾ شػػكمت الق ػػيدة المشػػترك  لمعػػراؽ وا ػػراف ضػػمف ال

Peiforce  التيبع  بشكؿ مبيشر لق يدة الدائرة الحرب ػ  وعػ ف الجنػراؿ ولبػفWillson 
 .(68)قيئدًا لهي

 1943كػػينوف الثػػين   16وبعػػد قػػرار اعػػالف العػػراؽ الحػػر  عمػػ  المحػػور ل مػػ  
ت ػيزات التػ  تتمتػ  بهػي القػوات البر طين ػ  لكػؿ مػف منا مجمس الوزراة الحصينيت واالم

. والتػ  كينػت تث ػر الشػع  العراقػ  (69)والبولند   المتواجدة فػ  العػراؽ القوات األمر ك  
الذي شيركت  قوت  اضيف  ال  تصرفيت القوات البولند  . واقترح البف ر البر طين  البدل 

قيئمػػ  اف القػػوات البولند ػػ  تضػػـ فػػ  بنشػػر دعي ػػ  ن يبػػ  عػػف البولنػػد ف تكػػذ  االشػػيع  ال
. وحق قػػ  (71)صػػفوفهي عنيصػػر  هود ػػ   جػػري تػػدر بهي لةػػرض ابػػتخدامهي فػػ  فمبػػط ف
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فهػػذا منػػيح ـ بػػ ةف رئػػ س وزراة ، االمػػر اف مػػي ق ػػؿ عػػف القػػوات البولند ػػ  لػػ س بيشػػيع 
 .(71)العدو الصه ون  ف  الببع ن يت كيف ضمف القوة البولند  

: مكاتة الرشاد   ثانياا
لببػػػت البػػػمطيت البر طين ػػػ  مكيتػػػ  لالرشػػػيد والثقيفػػػ  تػػػد رني دائػػػرة العالقػػػيت 
العيمػػػ  فػػػ  البػػػفيرة البر طين ػػػ  ،و لهػػػي فػػػروع فػػػ  المػػػدف العراق ػػػ ، وكينػػػت مهمػػػ  نػػػذ  
المكيتػػػ  التشػػػه ر بػػػدوؿ المحػػػور وبيلب يبػػػ  ف العػػػراق  ف المعيرضػػػ ف لبر طين ػػػي خػػػالؿ 

واؿ ببػػػخية فػػػ  نشػػػر المجػػػالت والجرائػػػد . وبػػػذلت مػػػف اجػػػؿ ذلػػػؾ االمػػػ1941انتفيضػػػ  
وتوز عهي مجيني ف  المقين  والنوادي. كمي ابتعممت الب نمي المتجول  ف  بةداد والمدف 

 .(72)العراق   لمدعي   وعرض افالـ عف انتصيرات الحمفية
واببػػػػت معينػػػػد ثقيف ػػػػ  . ولقيمػػػػت دائػػػػرة العالقػػػػيت حفػػػػالت ترف ه ػػػػ  فػػػػ  بةػػػػداد

ندفهي دعـ النفوذ البر طين  واقيم  ، بةداد والموصؿ والبصرة لتدر س المة  انكم ز   ف 
عالقػػيت مػػ  بعػػض فئػػيت المجتمػػ  العراقػػ  مػػف ذوي النفػػوس الضػػع ف  والتػػ  عرضػػت 
خػدميتهي لمبر طػين  ف واعتػػرؼ البػف ر البر طػػين  فػ  ربػػيلت  الػ  خيرج تػػ  قػيئاًل " وبعػػد 

 ت  لز ػػػيرت  بعػػػض ر وبػػػية فتػػػرة طول ػػػ  مػػػف خطػػػر االقتػػػرا  مػػػف البػػػفيرة البر طين ػػػ   ػػػ
 .(73)" العراؽ انحيةالعشيئر وغ رنـ مف 

وفػػػػػػ  مػػػػػػدة االحػػػػػػتالؿ رافػػػػػػؽ العمػػػػػػؿ الػػػػػػدعيئ  لبر طين ػػػػػػي عػػػػػػودة المبتشػػػػػػير  ف 
وابندت لهـ وظيئؼ مهمػ  بيعتبػيرنـ مبتشػير  ف او ، البر طين  ف ال  الوزارات العراق  

واالقطػيع ف وحػؿ مشػيكمهـ ضبيط ارتبيط ف  مراكز االلو   مهمتهـ االتصيؿ بيلعشيئر 
 .(74)واثيرتهـ حب  الظروؼ

: مجعية اخوان احلرية   ثالثاا
لػػـ  مػػض عػػيـ عمػػ  انػػدالع الحػػر  العيلم ػػ  الثين ػػ  ح ػػث بيشػػرت المخػػيبرات 
البر طين ػػػ  بت بػػػ س جمع ػػػ  اخػػػواف الحر ػػػ  فػػػ  بعػػػض االقطػػػير العرب ػػػ  لبػػػث الدعي ػػػ  
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امػي التمو ػؿ واالشػراؼ فهػو مػف مهمػ  . لمحمفية ف  الحر  واتخذت مف لنػدف مركػزًا لهػي
 .(75)وزارة االعالـ البر طين  

عندمي اببت اوؿ مجموع  تحمػؿ ابػـ " ، عدفوكينت البدا   لهذا النشيط ف  
وفؽ مبدل " البػعيدة فػ  العطػية اكثػر مػف البػعيدة  1941اصدقية الحر   " ف  ص ؼ 

فروعي لمجمع   ف   Fry-Starkاببت فر ي بتيرؾ  1941ف  االبتالـ " وف  خر ؼ 
مراقػ   Mager Scaifeالقينرة ومدف مصر   اخر  وفؽ خط  نفػذني الم جػر بػك ؼ 

 .(76)عيـ الجمع   ف  البالد العرب  
امي العراؽ فمـ ت بس ف   تشك الت لمجمع   ف  الوقػت الػذي شػكمت فػ  عػدف 

 ومصر لعوامؿ  مكف اجميلهي بمي  م :
 .1941حز راف  11ير س ف  بوة الوض  العبكري لمحمفية بعد بقوط ب -1
 .1941حز راف  11دخوؿ ا طيل ي الحر  بجين  المين ي  ـو  -2

النشػيط القػوم  فػػ  العػراؽ كػيف فػػ  اوج قوتػ  ممػثاًل بنػػيدي المثنػ  والقػيدة االربعػػ   -3
 اضيف  ال  وجود وزارة وطن   بق يدة رش د عيل  الك الن .

ي اكػػد  البػػف ر البر طػػين  دور الشػع  العراقػػ  فػػ  الوقػػوؼ بوجػػ  بر طين ػي، ونػػذا مػػ -4
بقول  " اف شػع  نػذ  الػبالد صػع  المػراس لػد  التعيمػؿ معػ  مػف شػعو  اخػر  

م ببػ   فر ػي بػتيرؾ افكشع  مصر او شػع  بػالد شػرؽ البحػر المتوبػط " كمػي 
عػف صػعوب   1944تمػوز  13الجمع   ف  العراؽ اعترفت بمذكرتهي الم رخ  ف  

ولكػف .   شؾ ولو لمحظ  ف  امكين   االقنيعالعمؿ ف  العراؽ اذ تقوؿ " لـ  كف ل
المشكم  كينت ف  البدا   م  االقنيع الحق ق  " واضيفت قيئم  " بينهي القت بعػض 
البذور ف  ارض شوك   " واف عممهي ف  العراؽ صع  ممي نػو فػ  مصػر. لػذلؾ 

الف ، فينهي تحتيج ال  شجيع  اكثر لك  تخمؽ حيالت ترابط ب ف العراؽ وبر طين ي
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وادعػػت بػػتيرؾ اف الدعي ػػ  النيز ػػ  قػػد انةمبػػت . لعػػداة لبر طين ػػي ال مكػػف تجينمػػ ا
 .(77)واف اذاع  برل ف تبم  ف  كؿ المقين ، ف  نفوس العراق  ف

 1944ن بػػيف  18وقػػد افتتحػػت الجمع ػػ  نػػيدي اخػػواف الحر ػػ  فػػ  بةػػداد  ػػـو 
عػدد مػف الػوزراة وحضر حفؿ االفتتيح رئ س الوزراة نوري البػع د والبػف ر البر طػين  و 

 .(78)والنوا  والقيئد العيـ لمقوات البر طين   ف  العراؽ وا راف

اف الحركػػػػ  الوطن ػػػػ  العراق ػػػػ  عيرضػػػػت جمع ػػػػ  اخػػػػواف  ومػػػػف الجػػػػد ر بيلػػػػذكر
النهػػػػي مركػػػػزًا لمجيبوبػػػػ   البر طين ػػػػ  ب نمػػػػي ا ػػػػد الحػػػػز  الشػػػػ وع  كػػػػؿ نشػػػػيط ، الحر ػػػػ 

ية البيرز ف ال  المشػيرك  الفعم ػ  فػ  واصدر تعم ميت  ال  االعض. بر طين  ف  العراؽ
وابتجيبوا لذلؾ وابرز مف انظـ ال هـ عز ز شر ؼ ونيظـ الزنيوي . نشيط اخواف الحر  

 .(79)وشر ؼ الش خ
: سياسية إضعاف اجليش  راتعاا

لكف نذا الج ش تعرض الػ  . كيف الج ش العراق  مفخرة العراؽ واالم  العرب  
عمػػ   ػػد بر طين ػي وعمالئهػػي بعػػد  1941يؽ انتفيضػ  تصػف   تكػػيد تكػػوف كيممػ  بعػػد اخفػػ

. لقػد عػيرض نػوري البػع د فكػرة حػؿ الجػ ش (81)تجر د  مف الق يدة الكفوةة وروح القتػيؿ
لكنػػ  تعهػػد بيضػػعيف  عػػف طر ػػؽ تقم ػػؿ مالكػػ  ، خوفػػي مػػف نقمػػ  الجػػ ش والشػػع  عم ػػ 

عكؼ نػوري البػع د نذا مي عبر عن  البف ر البر طين  قيئال" . والةية التجن د االجبيري
التجن ػػػد خػػػيرج المػػػدف وتػػػـ تصػػػف   الجػػػ ش مػػػف  فتراخػػػ عمػػػ  اصػػػالح الجػػػ ش بنفبػػػ  
 1941. وبيلمقيبػػؿ اع ػػد لمجػػ ش العراقػػ  اواخػػر عػػيـ (81)الضػػبيط الة ػػر مرغػػو  فػػ هـ"

. وم  كؿ نذا (82)الضبيط االبتشير  ف الذ ف ب طروا ب طرة تيم  عم  الج ش العراق 
 ػػػ  وبػػػفيرتهي ارت يحػػػي لمػػػي  قػػػوـ بػػػ  نػػػوري البػػػع د وعمػػػؿ ذلػػػؾ لػػػـ تبػػػد الخيرج ػػػ  البر طين

فػػػ  الخيرج ػػػ  البر طين ػػػ  قػػػيئاًل " اف كػػػؿ  Maurice Petersonمػػػور س ب تربػػػوف 
مجموع  مف الضبيط تبدو وكينهي مصيب  بعدو  كران ػ  كػؿ مػي نػو بر طػين  " واقتػرح 
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ة موات ػ  لنػي ونبػما ب تربوف الحػؿ ونػو " تبػر ا الجػ ش العراقػ  فػورًا او عنػد اوؿ بػيدر 
 .(83)"عض االفراد كقوة لمواجه  القبيئؿلمعراق  ف بب

وعمػػػ  كػػػؿ حػػػيؿ فقػػػد اقترحػػػت الخيرج ػػػ  البر طين ػػػ  تخفػػػ ض الجػػػ ش العراقػػػ  
وطمبػػػت الخيرج ػػػ  . ضػػػيبط وجنػػػدي 15111 -11111ل صػػػبا عػػػدد افػػػراد  مػػػي بػػػ ف 

التػػ  ال بػػتط    البر طين ػػ  بعػػد نػػذا التخفػػ ض اف  تمركػػز الجػػ ش العراقػػ  فػػ  االمػػيكف
 .(84)منهي الن ؿ مف القوات البر طين  

لـ    د البف ر البر طػين  فػ  بةػداد فكػرة تخفػ ض القػوات العراق ػ  بهػذا الشػكؿ 
قػػيؿ كورنػػوال س "  1942ا ػػير  8ففػػ  ربػػيلت  البػػر   الػػ  الخيرج ػػ  البر طين ػػ  بتػػير خ 

ئػ  لمب يبػ  الحيل ػ  واف تخفػ ض الجػ ش نكبػ  مفيج، ان  ال اداف  عف الجػ ش العراقػ 
الف الشػػع  العراقػػ  ، والتػػ  اخشػػ  اف تكػػوف لهػػي ردود فعػػؿ عمػػ  عالقتنػػي مػػ  العػػراؽ

 .(85) نظر ال  ج ش  كون  مظهرا مف مظينر االبتقالؿ الوطن "
 بػػدو ممػػي تقػػدـ اف فكػػرة بر طين ػػي بتنف ػػذ نػػذ  الب يبػػ  تجػػي  الجػػ ش العراقػػ  لهػػي 

  بر طين ػػػػي القيمػػػػ  ك ينهػػػػي عمػػػػ  ارض عالقػػػػ  بيلحركػػػػ  الصػػػػه ون   التػػػػ  خططػػػػت مػػػػ
فمبط ف. ونذا  تطمػ  اضػعيؼ الجػ ش العراقػ  النػ   شػكؿ خطػرا حق ق ػي عمػ  الحركػ  

 اال دل ؿ عم  ذلؾ. 1948الصه ون   ومي حر  
 مقاومة احلركة الوطنية : خامساا 

اصػػدر عػػددا  1941حز ػػراف  3بعػػد تكم ػػؼ جم ػػؿ المػػدفع  تػػ ل ؼ الػػوزارة  ػػـو 
الحكيـ العرف   عم  ا قيؼ االعمػيؿ التػ  نفػذتهي حكومػ  الػدفيع الػوطن  مف المراب ـ وا

. واوؿ خطػػػػػػػوة اتخػػػػػػػذتهي الػػػػػػػوزارة طػػػػػػػرد المدربػػػػػػػ  ف (86)ووزارة رشػػػػػػػ د عػػػػػػػيل  الك النػػػػػػػ 
 1941الفمبط ن  ف والبور  ف العيمم ف ف  العراؽ الف بر طين ي عدت ميحدث ف  ا ير 

لبر طػػػين  لػػػـ  ػػػرض عمػػػ  وزارة ومػػػ  كػػػؿ ذلػػػؾ فػػػيف البػػػف ر ا. بػػػبب  نػػػ الة المدربػػػ ف
المػػدفع  مػػف خػػالؿ تقر ػػر  الػػ  الخيرج ػػ  البر طين ػػ  " اثبػػت المػػدفع  وزمػػال   الػػوزراة 



 
 

    

 

 جملة آداب الفراهيدي
 عدد خاص مبؤمتر اآلداب الرابع

 البريطانياالحتالل  
 1491الثاني للعراق عام 

 
 

 

 أ.د. عبد الرحيم ذوالنون زويد
 0212 أيـلـول  (9عـدد )ـال

  111 

 

ودعػي الػ  اجػراةات حيبػم  ضػد الػوطن  ف . عم  عجزنـ فػ  معيلجػ  الموقػؼ الػداخم 
وبػػذلؾ التقػػ  عبػػد ، . وتػػدخؿ الػػبالط فػػ  شػػ وف الػػوزارة(87)الػػذ ف بػػمينـ دعػػية المحػػور

  بر طين ػػي فػػ  الضػػةط عمػػ  المػػدفع  بيتبػػيع ب يبػػ  العنػػؼ واالنتقػػيـ ،التػػ  لػػـ االلػػ  مػػ
، .7/11/1941ولهذا قدـ المدفع  ابتقيل  وزارت  الت  قبمت  ـو  .(88) حبذني المدفع 

بتػ ل ؼ الػػوزارة التػ  اعتبرنػػي البػف ر البر طػػين   9/11/1941وكمػؼ نػػوري البػع د  ػػـو 
واف الوضػ  فػ  العػراؽ انقمػ  كمػي ، اكثر لبر طين ي وانهي بتقدـ خدميت، وزارة نموذج  

اذا مػي ته ػ ت لنػي االوضػيع الميد ػ  والب يبػ   ضػمف الم بػور و ،  قوؿ البف ر لصػيلحني
 .(89)االبت الة عم  البالد

وعم  نذا االبيس اتب  نوري البع د ب يب  القوة عم  الػذ ف ا ػدوا او اشػتركوا 
وزارة المدفع . فيعتقؿ الكث ر مف قيدة الحركػ   م  رش د عيل  والذ ف لـ  حيببوا خالؿ
وعمػؽ البػف ر عمػ  نػذ  االجػراةات بقولػ  " اف . الوطن   والذ ف اربموا ال  معتقؿ الفيو

نػػوري البػػع د اكفػػ  مػػف بػػمف  فقػػد حشػػد اعػػداد كث ػػرة مػػف الػػذ ف  نفثػػوف بػػمومهـ عػػداوة 
ومػػ  معبػػكر ف لالعتقػػيؿ ولكثػػرة المعتقمػػ ف افتتحػػت الحك (91)لبر طين ػػي فػػ  معتقػػؿ الفػػيو"

 .(91)احدنمي ف  البمميف واالخر ف  العميرة
وم  كؿ مي قدم  نوري البع د فػيف الخيرج ػ  البر طين ػ  اشػيرت فػ  ربػيل  لهػي 

واقترحػػت الخيرج ػػ  عمػػ  . لبػػفيرتهي فػػ  بةػػداد الػػ  اف الػػوزارة لػػـ تعمػػؿ مػػي ف ػػ  الكفي ػػ 
ةػػداد مػػف ذوي الخبػػرة فػػ  شػػ وف البػػفيرة اربػػيؿ مجموعػػ  مػػف الشػػرط  البر طين ػػ  الػػ  ب

 االبػتةنيةبعػد . Alexender Keown Boyedبو ػد  -الشػرؽ برئيبػ  الكبػندر كػ ف
لكػػػػف البػػػػف ر . عػػػػف وظ فتػػػػ  فػػػػ  القػػػػينرة. لمتعػػػػرؼ عمػػػػ  العنيصػػػػر المعيد ػػػػ  لبر طين ػػػػي

 و ػػد ال  بػػتط   التػػيث ر عمػػ  الجينػػ  العراقػػ   –البر طػػين  لػػـ    ػػد االقتػػراح الف كػػ ف 
 .(92)وضيع والشخص يت المحم  لجهم  بيال
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اجػػػػرت وزارة نػػػػوري البػػػػع د محيكمػػػػ  رشػػػػ د عػػػػيل  ووزارتػػػػ  ، اضػػػػيف  لمػػػػي تقػػػػدـ
 1942كػينوف الثػين   21. وف  1941والعقداة االربع  ف  اواخر شهر تشر ف الثين  

والػػػذ ف  رودبػػػ يطمبػػت الحكومػػػ  العراق ػػػ  مػػػف البػػػفيرة البر طين ػػ  ابػػػتالـ المنجػػػز ف فػػػ  
حكػػـ االعػػداـ  1942ا ػػير  4مػػيـ المجمػػس العرفػػ  الػػذي اصػػدر  ػػـو جػػرت محػػيكمتهـ ا

وفػػػ  ال ػػػـو ، شػػػنقي عمػػػ  العق ػػػد فهمػػػ  بػػػع د والعق ػػػد محمػػػود بػػػمميف و ػػػونس البػػػبعيوي
 .(93)التيل  نفذ حكـ االعداـ بهـ
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 اخلامتة:
 مما تقدم يسجل الباحث عدة استنتاجات وهي:

كمػي اكػد  البػف ر البر طػين  ، االحتالؿ البر طين  الثين  اكد  تقر ػر ربػم  عراقػ  -1
 كورنو ال س.

ننػػػيؾ اعتػػػراؼ صػػػر ا مػػػف قبػػػؿ البػػػف ر البر طػػػين  و فر ػػػي بػػػتيرؾ عمػػػ  صػػػعوب   -2
 كمي اف بر طين ي فشمت ف  كب  ود العراق  ف.، العمؿ ف  العراؽ

لػـ ، 1939بيلرغـ مف تحمس بر طين ي ف  اعالف العراؽ الحر  عم  المين ي عػيـ  -3
. وعمػػػ  نػػػذا 1941الحػػػتالؿ البر طػػػين  فػػػ  حز ػػػراف  بػػػتمر نػػػذا الحمػػػيس بعػػػد ا

االبػػيس لػػـ تطمػػ  البػػفيرة البر طين ػػ  فػػ  بةػػداد مػػف العػػراؽ اعػػالف الحػػر  عمػػ  
 المحور، الف مي بعت ل  بر طين ي قد تحقؽ ونو االحتالؿ.

اصػػبا العػػراؽ مبػػرحًي لقػػوات متعػػددة الجنبػػ يت مػػ  نشػػيط الحركػػ  الصػػه ون   فػػ   -4
 العراؽ.

طين  لمعراؽ خدـ الحرك  الصػه ون   عمػ  اقيمػ  ك ينهػي عمػ  ارض االحتالؿ البر  -5
 .1948فمبط ف عيـ 
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 :ادلصادر
                                                      

 .12ص 1972ب روت ، حرك  رش د عيل  الك الن : إبميع ؿ احمد  يغ  (1)

 .235ص 1967ب روت ، 1958-1911ذكر يت عم  جودت : عم  جودت( 2)

، و نظػػر مػػذكرات 315ص 1963ب ػػروت ، مػػذكرات طػػ  الهيشػػم : لهيشػػم طػػ  ا( 3)
 .1957مجم  اخر بيع  ، رش د عيل  الك الن 

عيرض مجمب  النػوا  واألع ػيف قػرار مجمػس الػوزراة. الف نػوري البػع د لػـ  عػط 
 نظر نجدة فتح  صفوت. العراؽ فػ  . الوقت الكيف  لمب يب  لمعرف  نتيئي القرار

 .149ص1969ب روت ،  ف األجين مذكرات الدبموميب 

رشػػػ د ، 389ص  1975ب ػػػروت ، بػػػ ر  وذكر ػػػيت ثمػػػينوف عيمػػػيً : نػػػيج  شػػػوكت( 4)
 المصدر البيبؽ.: عيل 

. 1945-1939العػػػراؽ فػػػ  الحػػػر  العيلم ػػػ  الثين ػػػ  : عبػػػد الػػػرح ـ ذوالنػػػوف زو ػػػد( 5)
 .22ص  1978كم   اآلدا  جيمع  القينرة ، ربيل  ميجبت ر غ ر منشورة

 المصدر البيبؽ.:  د عيل رش( 6)

 .34ص  1966بةداد ، الكتي  األب ض: اعداد وتقد ـ نجـ الد ف البهروردي( 7)
 .66المصدر البيبؽ ص: زو د( 8)
 .114ص 1956دمشؽ ، صالح الد ف الصبيغ: فربيف العروب  ف  العراؽ( 9)
 .139نفس المصدر ص( 11)
 1941بةػػداد ، عػػف العػػرشخطػػي  الوصػػ  عبػػد االلػػ  : مد ر ػػ  الرعي ػػ  العيمػػ ( 11)

 .13ص

  1953-1941التطػػػػػػػورات الب يبػػػػػػػ   فػػػػػػػ  العػػػػػػػراؽ : جعفػػػػػػػر عبػػػػػػػيس حم ػػػػػػػدي( 12)
 .33ص 1976النجؼ

 .176ص  1941محيضر جمبيت مجمس النوابػ االجتميع االعت يدي لبن  ( 13)
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 .96المصدر البيبؽ ص: زو د( 14)

العرب  ،ب روت مذكرات : نصؼ قرف مف تير خ العراؽ والمنطق  : توف ؽ البو دي( 15)
 338-336ص  1969

 .111المصدر البيبؽ ص: زو د( 16)
، 1974ب ػػػػػػػروت  4،ط5تػػػػػػػير خ الػػػػػػػوزارات العراق ػػػػػػػ  ج: عبػػػػػػػد الػػػػػػػرزاؽ الحبػػػػػػػن ( 17)

 .221ص
 .226نفس المصدر ص( 18)

 .111زو د: المصدر البيبؽ ص( 19)
التحرر ػػ  صػػ دا  1941االبػػرار الخف ػػ  فػػ  حركػػ  البػػن  : عبػػد الػػرزاؽ الحبػػن ( 21)

 .116ص 1971
 .95-94العدد البيبؽ ص :  يغ ( 21)
 .349المصدر البيبؽ ص: البو دي( 22)

. اف حكوم  الدفيع الوطن  ن  حكومػ  العقػداة االربعػ :  قوؿ البف ر البر طين ( 23)
 .114المصدر البيبؽ ص:  نظر زو د

ابػػتدع  الك النػػ  البرلمػػيف . بعػػد وصػػوؿ خبػػر نػػرو  عبػػد االلػػ  الػػ  فمبػػط ف( 24)
ن بػيف وصػوت االعضػية بيبعػيد عبػد االلػ  وانتخػي  الشػر ؼ  11 وـ  لالجتميع

  نظر .. شرؼ ول   لمعهد

 .264ص 5تير خ الوزارات ج: الحبن ( 25)

 .115المصدر البيبؽ ص: زو د( 26)

 .23 نظر ال  االبس ف  الكتي  االب ض ص( 27)
 .117المصدر البيبؽ ص: زو د( 28)
 .119نفس المصدر ص( 29)
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 .119المصدر البيبؽ ص: ضالكتي  االب ( 31)
، اجتمػػػػيع ، ، تػػػػير خ ب يبػػػػ 1951-1911العػػػػراؽ : بػػػػت فف نمبػػػػم  لػػػػونكرؾ( 31)

 472ص 1988بةداد ، 2ترجم  بم ـ ط  التكر ت  ج، اقتصيدي

 .219ص  1969ب روت ، 1941البر طين   –محمود الدر : الحر  العراق   ( 32)

 .151االدارة الخف   ص: الحبن ( 33)

 .156البيبؽ ص المصدر:  يغ ( 34)
 .125زو د: المصدر البيبؽ ص( 35)
 .157 يغ : المصدر البيبؽ ص( 36)

تمقػػػػ  بػػػػميرت برق ػػػػ  مػػػػف تشرشػػػػؿ قػػػػيؿ ف هػػػػي ) اضػػػػربهـ بشػػػػدة وببػػػػرع (  نظػػػػر 
 .28/3/1973بتير خ  2115مجم  اخر بيع  العدد  Clearnمذكرات ك مرف 

 .276-275ص 5تير خ الوزارات ج: الحبن ( 37)
 .255ر البيبؽ صالمصد: الصبيغ( 38)

 .161 يغ : المصدر البيبؽ ص( 39)

 .193-192الحبن : االبرار الخف   ص( 41)

ترجمػػ  د. احمػػد عبػػد الػػرح ـ . المين ػػي الهتمر ػػ  والمشػػرؽ العربػػ : لوكػػيز ن رزو ػػز( 41)
 .212ص 1971القينرة ، مصطف 

عود   موقؼ المممكػ  العرب ػ  البػ: د. عبد الرح ـ ذوالنوف: لممز د عف ذلؾ  نظر( 42)
 مجم  الم رخ العرب .، 1941مف ثورة مي س 

(43) Charchill, W.: The Second World Warv, vol 1 London, 
1950 , P230. 

 .131زو د: المصدر البيبؽ ص( 44)
(45) Charchill .vr., Op. Cit , p232. 
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 .173 يغ : المصدر البيبؽ ص( 46)
اهلل الػػػذي اعمػػػف عمػػػ  ضػػػرورة القػػػوات االردن ػػػ : اربػػػمت بػػػيمر مػػػف االم ػػػر عبػػػد ( 47)

القػػدس .  نظػػر مػػذكرات الممػػؾ عبػػد اهلل: ضػػر  الثػػورة فػػ  العػػراؽ بيبػػرع مػػي مكف
 .317-313ص 1947

 المصدر البيبؽ .: الك الن ( 48)

 1978القينرة  ، قص  االرجوف، تقد ـ المواة حبف البدوي، التمرد: منيحـ ب ج ف( 49)
 .67ص

ت فػػوزي الفػػيروقج ، اعػػداد خ ر ػػ  قيبػػم   فػػوزي الفػػيروقج : فمبػػط ف فػػ  مػػذكرا( 51)
 .91ص 1975،ب روت  2ج

 .475المصدر البيبؽ ص: لونكرؾ( 51)
(52) Khadduri M.: Independent Iraq, A study in Iraqi 

Politics 1932-1958. London 1960 p.226. 

 .62-61حم دي: المصدر البيبؽ ص( 53)
 .64المصدر نفب  ص( 54)
 .248خف   صالحبن : االبرار ال( 55)
 .181-179 يغ : المصدر البيبؽ ص( 56)

 .148زو د: المصدر البيبؽ ص( 57)

 .181 يغ  المصدر البيبؽ ص( 58)
 .149زو د: المصدر البيبؽ ص( 59)

 .168المصدر نفب  ص( 61)
 .111المصدر البيبؽ ص:  يغ ( 61)

 .84-83المصدر البيبؽ ص: حم دي( 62)
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 .116زو د: المصدر البيبؽ ص( 63)
 .484المصدر البيبؽ ص: كرؾلون( 64)

 .172زو د: المصدر البيبؽ ص( 65)
 .111المصدر البيبؽ ص: حم دي( 66)
 .486لونكرؾ: المصدر البيبؽ ص( 67)
 .486المصدر نفب  ص( 68)
قػرار مجمػس . /2/3رقػـ الممػؼ ج / . وثيئؽ البالط الممكػ : دار الكت  والوثيئؽ( 69)

 .13/3/1943الوزراة ف  
 .217بيبؽ صزو د: المصدر ال( 71)

 لونكرؾ: المصدر البيبؽ ص.( 71)
 .8ص 1979. بةداد 1953-1941تطور الحرك  الوطن   ف  العراؽ :  يغ ( 72)
 .119المصدر البيبؽ ص: زو د( 73)
 .131-129ص 1959ب روت ، عندمي  ثور العراؽ: محمد توف ؽ حب ف( 74)

(75) F.O.371. E2515 / 1090193. from forgin office to 

Baghdad. 22/5/1944. 

(76) F.O.371. J2149/226/16  In defence of Propagande by 

Frey Stark 3/7/1944 

، عنػػدمي اوقػػؼ نشػػيطهي بعػػد 1952ابػػتمر نشػػيط الجمع ػػ  فػػ  مصػػر الػػ  عػػيـ 
اتهيمهػػػػػػػي مػػػػػػػف قبػػػػػػػؿ البػػػػػػػمطيت المصػػػػػػػر   بحر ػػػػػػػؽ كن بػػػػػػػ  فػػػػػػػ  البػػػػػػػو س  ػػػػػػػـو 

-1945لمصػػري تػػير خ الفكػػر الب يبػػ  ا، .  نظػػر محمػػد عشػػميوي4/1/1952
 .8)االصؿ( ص1977، اطروح  دكتورا  جيمع  القينرة / كم   االدا  1952

(77) F.O.371 J2199:iloid. 

 .3ص  1944بةداد ، مطبع  االنيل : نيدي اخواف الحر   ف  العراؽ( 78)
 .123ص  1969ب روت ، غر  اـ غرو : احمد فوزي( 79)
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 .421المصدر البيبؽ ص: الدر ( 81)

 .191در البيبؽ صالمص: زو د( 81)
، لػػػػـ  كممػػػػوا الخدمػػػػ  1419ضػػػػيبطًي مػػػػنهـ  2879بػػػػرح مػػػػف الجػػػػ ش العراقػػػػ  

: والبػػيقوف مػػف القػػيدة الػػذ ف   لفػػوف العمػػود الفقػػري لمجػػ ش العراقػػ  ،  نظػػر الػػدر 
 .421المصدر البيبؽ ص

 .421المصدر نفب  ص( 82)

 .192المصدر البيبؽ ص: زو د( 83)
 .191المصدر نفب  ( 84)

 .192فب  المصدر ن( 85)

 .289االبرار الخف   ص: الحبن ( 86)
 .161المصدر البيبؽ ص: زو د( 87)

 .98ص 1966ب روت ، العراؽ امب  وغد : خم ؿ كن ( 88)
 .181المصدر البيبؽ ص: زو د( 89)

 .192المصدر نفب  ص( 91)

 .492المصدر البيبؽ ص: لونكرؾ( 91)
 185زو د: المصدر البيبؽ ص( 92)

امػػي صػػالح . ذ حكػػـ االعػػداـ عمػػ  العق ػػد كيمػػؿ شػػب  نفػػ 16/8/1944فػػ   ػػـو ( 93)
:  نظػػػػر الحبػػػػن  16/11/1945الػػػػد ف الصػػػػبيغ فنفػػػػذ حكػػػػـ االعػػػػداـ ف ػػػػ   ػػػػـو 

 517المصدر البيبؽ ص: لونكرؾ، 898االبرار الخف   ص


