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 :الممخص
من الوسائل التي اعتمدتيا الدول االستعمارية لمتدخل في شؤون الداخمية 
لدول اخرى، ىو استغالل اقمياتيا الدينية والقومية، بحجة حمايتيا أو الدفاع 

من أجل مصالحيا االستعمارية، عن حقوقيا المسموبة والحقيقة أنمّا ىو 
واستخدام تمك األقميات لمحصول عمى تمك المصالح وحمايتيا في الوقت 
نفسة ،وخير مثال عمى ذلك دور فرنسا في التمرد االثوري  لممدة 

،حيث اتخذت فرنسا تحرض األقمية االثورية ضد الحكومة العراقية 3311
ون العراق نتيجة لدعم في عيد الممك فيصل االول كذريعة لمتدخل في شؤ 

فيصل االول لمحركة الوطنية ضد االحتالل الفرنسي ،وقسم موضع البحث 
الى محورين االول تحدث عن سياسة فرنسا تجاه االقميات في العراق حتى 

،وناقش الثاني دور فرنسا في التمرد االثوري عام 3311عام 
رة في ،اعتمدت الدراسة عمى مجموعة من المصادر اىميا )البص3311

اسين الحمو، )نشاه العراق لمؤلفيا صادق ي الوثائق الفرنسية(
 (،لمؤلفيا ىنري فوستر.الحديث
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Abstract: 

The colonial countries used the pretext of  minorities 

protection as a tool of intervening in the internal affairs 

of the other countries in order to achieve the interests 

they were aiming at .The best example is France ,which 

has taken the instigation of the Assyrian Minority  

against, The Iraq government in (1933), as a means to  

interfere in the internal  affairs of Iraq as a reaction a 

gainst the kings support to the French invasion  .The 

research PaPer was devidad in to two basic axis ,the First 

spoke about  Frances policy towards the minorities in 

Iraq up to  the year(1932). While the second discussal 

Farnces role in Assyrian rebellion in (1933).The study 

relied on arrange of Sources the most important of  

which   was (Basrah in French documents)by sadiq 

yassin AL-Hilo and (The making of  modern Iraq )by 

Henry Foster.   

.   
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     8392اواًل: سياسة فرنسا تجاه االقميات في العراق حتى عام 
المؤرخون في البدايات االولى لعالقة فرنسا بالخميج العربي، كانت تعود أختمف  

بجممة تراكمات حضارية وتاريخية، كانت بعيدة الزمن اما البدايات االولى تعود الى عيد 
،وقد بدأت بوادر (1 ) .حين كانا يتبادالن اليدايا والرسائل  ىارون الرشيد في عيد شارمان،

السيطرة عمى منطقة الخميج العربي خالل الفترة التي كان من سعي التوجو الفرنسي ،في 
،وتأمين طريق الحج الى فمسطين ،يضاف الى ذلك  (2 )اىدافيا حماية االماكن المقدسة

 ، (3)االطماع االستعمارية جمعييا دفعت فرنسا في السيطرة عمى طريق اليند االستراتيجي
وكانت البدايات االولى  3515ا عقد عام وكان أول اتفاق بين الدولة العثمانية  وفرنس

لتدخالت الفرنسية في الدول العثمانية، السيما عندما كان النساطرة يعانون من ظروف صعبة 
داخل الدولة العثمانية، فأستغل الفرنسيون تمك الظروف لصالحيم في شق الكنسية النسطورية 

ىا سعت فرنسا الى عقد اتفاقية مع ، عمى اثر  (4 ) وأرادت دمج النساطرة بالمذىب الكاثوليكي
إذ سمحت تمك االتفاقية لمرعايا الفرنسيين حرية التنقل، وضمنت 3553الدولة العثمانية عام  

ليم الحرية الفردية والدينية، واعفاء ىوالء الرعايا من قوانين وعقوبات الدولة العثمانية، وفي 
  ،(5)والسمطان مراد الثالث Henry lllتم تجديد تمك المعاىدة بين ىنري الثالث  3543عام 

 .(6) 3537وذكرت بعض المصادر تم تجديد تمك المعاىدة مرة ثالثة عام 
زاد تدخل فرنسا في شؤون العراق الداخمية،  عمى اثر  زيادة  ارساليتيا التبشيرية   

ن إذ طالب  م 3500حكم فرنسا عام  ،Louis Xlll (7)السيما عندما تولى لويس الثالث عشر 
الدولة العثمانية السماح لمرعايا الفرنسيين  ببعض التسييالت، وحماية الحومة الفرنسية 

،أعقبو (8)لمرىبان، والعمل عمى ربط مسيحي العراق مع مسيحي العثمانيين بالسياسة الفرنسية
م فتح قنصمية في البصرة، كان ىوالء المبشرون 3511قيام المبشرون الفرنسيون في عام 

لحكومة الفرنسية إذ ارسل السفير الفرنسي في الدولة العثمانية الى رئيس الكراممة يتحصنون با
م تولي ميام القنصمية الدينية والتجارية إذ بنيت ليم في مدينة البصرة  بعض 3515في عام 

م تعين دوال كروا الرئيس  3515،كما قررت فرنسا  عام (9)من الكنائس والبيوت الخاصة بيم
ة قنصاًل في البصرة إذ مارس احد عشر من االباء منصب القنصل، في مدينة االعمى لمكرامم

وشرعت الحكومة الفرنسية إجراءاتيا بحماية العراق بين  3713م الى  3515البصرة من عام 
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اليند واروبا عبر الصحاري بين حمب والبصرة لذلك أرادات فرنسا تحقيق مصالحيا السياسية 
 . (10)ا مصالحيا التجارية فجاءت في اخر ميمات الحكومة الفرنسيةوالدينية بالدرجة االولى ام

تركز النشاط الفرنسي  في القرن السابع عشر في العراق عمى النواحي الدينية، فضاًل 
عن التنقيبات االثارية، والجوانب االقتصادية ،وحاول المبشرون الفرنسيون نشر المغة الفرنسية 

تي تم انشاؤىا في العراق، حتى أن الحكومة البريطانية عن طريق الجمعيات والمدارس، ال
خشيت من توسع المغة إذ اعتبروىا سالحا كبيرا بالنسبة لسياسة البريطانية وأصبحت فيما بعد 

،لذلك عدت فرنسا من أول الدول االوربية قامت بنشر (11) المغة الرسمية في مدارس االقميات
ت نفسيا الحامية لممذىب لمكاثوليك وقامت بأرسال الحركة التبشيرية في العراق، إذ اعتبر 

الحركات التبشيرية الكاثوليكية، واستطاعت بواسطة تمك الحركات فتح المدارس، عمى منيجيا 
وىدفيا ىو اخضاع االقميات الى نفوذىا في العراق، لذلك كانت تتمقى اعانات مالية في العراق 

فرنسية في بغداد ىي المدرسة االىمية، إذ ، وكانت أولى المدارس ال(12)من حكومة فرنسا
م وكانت تمك المدارس تقع تحت حماية نفوذ الكنيسة 3515، عام  (13)اسسيا الكبشيون

الكاثوليكية، والحكومة الفرنسية تقوم بوضع مناىجيا وىدف فرنسا من تمك المدارس في بغداد 
بعد وسيمة لزيادة االقتصادي  ىو تعميم االقميات ونشر ثقافة  فرنسا في بغداد واصبحت فيما 

والسياسي، إذ خرجت فرنسا من تمك المدراس صحفيون وضباط ومحامون  وكان ليم دور ميم 
  (14)في بغداد
عندما أرسمت المبشر يدعى ماري  3713بدأت االرساليات التبشيرية في بغداد عام  

ر معو، أمرًا من ( والتحق بو المبشر عمانوئيل دوسن إذ حمل  االخي Marie Janeجان )
م يسمح لو بإقامة  كنسية يكون استخدميا لمنشاطات  3713احمد باشا والي بغداد عام 

 .(15) الطبية والتبشير واستطاع مبشرون من فتح مدرسة اخرى في بغداد 
رئيس  (Perie Bielبيري بيميو ) 3780عينت الحكومة الفرنسية اسقفا في بغداد عام 

ا بعد توسع نشاط  االرساليات بالعمل عمى توسيع نشاطاتيا، وتدخميا البعثة التبشيرية، السيم
في شؤون العقائد لألقميات ىناك، لذلك أقدمت الدولة العثمانية عمى اغالق مقر القنصمية عام 

تمكنت من اعتقال رئيس البعثة بيمة و لم يطمق سراحو ،اال بعد أن قدمت فرنسا فدية  3783
إذ عينة  Louis X vفرنسا من اجل مقابمة لويس الخامس عشر  كبيرة لكن االخير اسرع الى

 .(16) 3781قنصال في بغداد عام 
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استطاع المبشرون الفرنسيون أن يتخمصوا من مطاردة العثمانيين من خالل تمتعيم 
بالحماية الفرنسية إذ جاء قرار الحكومة الفرنسية الى رئيس الكراممة العمل عمى توسيع نشاطو 

فتح بيتا في االرسالية، من أجل تقديم الضيافة لألوربيين، تحت حماية العمم وأستطاع من 
، كما (17) الفرنسي بذلك يكون القناصل الفرنسيون في بغداد والبصرة اول القناصل ظيورا

م إذ تم تعين قنصل فرنسي 3755اسست الحكومة الفرنسية دار أقامو ليا في البصرة عام 
،ىي التي (18)ى اثر طمب شركة اليند الشرقية  الفرنسي دائمي وكان  ىناك  تأثير عم

استطاعت من أقناع حكومتيا لفتح القنصمية في البصرة، من أجل منافسة النشاط البريطاني 
واليولندي في الخميج العربي االمر الذي أدى  الى حدوث تنافس بين بريطانيا وفرنسا، في 

لعمل عمى توسيع نفوذىا في العراق، عمى المجال بغداد اال أن الحكومة البريطانية لم تكتف با
، وعمى أثر (19)السياسي وانما خذت تحرض قناصميا عمى تقميص النفوذ الفرنسي في بغداد

تزايد النشاط الفرنسي أقدمت  بريطانيا من  خالل تواجدىا في العراق  ألجل مراقبة تحركات 
لدى والي بغداد عمى منح   3754ني عام السمطات الفرنسية في بغداد، إذ احتج المقيم البريطا

تمك الرخصة لمقنصل الفرنسي ،الذي اصبح بموجب ذلك الترخيص رئيس الجالية االوربية في 
العراق مما أدى ذلك الى قيام والي بغداد بإلغاء ذلك  التصريح واصبح نشاط الفرنسي خالل 

، الذي  (20)ظاىروا بالسياحةتمك الفترة بقي محدودا مقتصرا عمى السياح الفرنسيين الذين ت
كانت غايتيم ىي جمع المعمومات العسكرية السياسية عن بغداد، وعندما استطاعت بريطانيا 

رئيس المقيمة استطاع   Harford johnsوتعين ىارفرد جونز 3734من فتح مقيمو ليا عام 
لقنصل االخير من تحريض والي بغداد ضد النفوذ الفرنسي االمر الذي ادى الى  عزل ا

الفرنسي واتباعو وتم ايداعيم في السجن وقيامة بذلك االمر ىو دليل حسن نية العثمانيين تجاه 
  ،(21)بريطانيا

الى اضعاف نفوذ فرنسا في بغداد   بسبب  Napoleonقد أدت حروب نابميون 
ضعف الواردات المخصصة لقناصميا فضاًل عن اعتراض السمطات البريطانية لمتواجد 
الفرنسي  ، إذ جرت عدة محاوالت من القناصل مخاطبين حكومتيم من أجل زيادة السفن 

تراض من السمطات الفرنسية القادمة الى الخميج العربي الى ميناء البصرة ذلك االمر واجو اع
،عمى اثر ذلك أستغل القنصل الفرنسي في الدولة العثمانية ضعف (22)البريطانية لدى الوالي

العالقات بين بريطانيا واالخيرة لدعم مصالح فرنسا في بغداد، قد توسط السفير الفرنسي في 
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ة لو في م لدعم المصالح  الفرنسي3404االستانة لتعين سيممان باشا والي عمى بغداد عام 
بدأ النفوذ الفرنسي بالضعف في عيد سعيد باشا، بسبب  3431اعتالء العرش لكن في عام 

اليزائم التي مني با نابميون في القارة االوربية فضاًل عن تزايد  نفوذ المقيم البريطاني في 
في ،لكن بالرغم من ذلك حاولت السمطات الفرنسية استغالل نفوذىا في العراق ليس (23) العراق

المجال الديني وانما كان محاولتيا لمحصول عمى امتياز من العثمانيين، من أجل تأسيس 
شركة لممالحة النيرية بذل الفرنسيون اقصى جيودىم ألجل انشاء خط لنقل الحجاج بين 
الجزيرة العربية والبصرة، ولذلك قام الوالي نامق باشا بتنفيذ طمب القنصل الفرنسي، بأنشاء 

ة الفرنسية عمى حساب شركة بريطانيا، لكن تمك المحاوالت فشمت  بسبب شركة لممالح
  (24)معارضة شديدة من البريطانيين الذين كانوا يخشون من المنافسة الفرنسية في العراق 

أدركت الحكومة الفرنسية أن العامل االقتصادي ليس ىو العامل الوحيد الذي عن  
العثمانية ،وانما كان عامل التبشير الذي جاءت بيا  طريقة يمكن أن يكون التغمغل في الدولة

فرنسا بالبحث عن االثار يكون غطاء لتسييل خططيا االستعمارية، مما أدى الى ذلك حدوث 
نشر المذىب الديني البروتستانتي  يا وأصبحت بريطانيا مسؤولة عنتنافس بين فرنسا وبريطان

كما  أن فرنسا اخذت تشعر بالخطر عمى  ،(25)في حين تبنت فرنسا نشر المذىب الكاثوليك 
نفوذىا في المنطقة ، بسبب ظيور المبشرين االمريكيين في المناطق التي كان يسكنيا 

فأصبحت بريطانيا تشجع ىوالء المبشرين بالحماية  م3413سيما من النساطرة عام االقميات ال
ستانتي ،في مناطق الدولة الكافية والتسييالت، سيما كان ىوالء يعممون بنشر المذىب البروت

عمى  ،(26)رنسيةالعثمانية كانت بريطانيا تيدف من ذلك القضاء عمى االرساليات الكاثوليكية الف
 م  ممن عرفوا بالحماس والنشاط ،3414ارسمت  فرنسا   المبشرين الى العراق عام  اثر ذلك

االقميات الى جانب اخذو يمارسون نشاطيم التبشيري في دعم االقميات، من أجل كسب نفوذ 
 . (27)فرنسا، وتحريض االقميات ضد الحركات التبشيرية االخرى

أستطاع المبشرون الفرنسيون الحفاظ عمى  مكانتيم من خالل  حماية اتباعيم من  
خطر  بعض القبائل الكردية التي كانت موالية لمنفوذ البريطاني، والتي عارضت الوجود 

رغم ضغوطات بريطانيا استطاعوا من تأسيس كنائس   الفرنسي بالقرب من مناطقيم لكن
كاثوليكية في العراق، زيادة عمى ذلك قام المبشرون بتأسيس مدرسة كاثوليكية لمبنات كانت 
تدير تمك المدرسة راىبات القديس وتتكون من ست راىبات لم تقتصر تمك المدرسة عمى 
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مسممين وأنشأوا مدرسة لميتيمات دراسة بعض االقميات، انما كان فييا العديد من طالب ال
، ومن اجل زيادة النفوذ الفرنسي (28)3413وممجأ لأليتام ومستوصف طبي ودار لمعجزة عام 

كان المبشرون يفتعمون الفتن بين الكرد والنساطرة من جية وبين االقميات والدولة العثمانية 
 ، (29) االميرر بدر خان منجية اخرى االمر الذي ادى الى قيام مجزرة بحق النساطرة قادة 

ضد النساطرة عمى اثرىا احتجت  الدول االوربية في مقدمتيا فرنسا عمى تمك المذابح التي قام 
بيا بدر خان، وطمبت السمطات العثمانية التدخل إليقاف  تمك المجازر واعادة النساطرة الى 

رىابية فضاًل عن محاكمة  أماكنيم وتعويض النساطرة ماديا ، الذين تضرروا جراء العمميات اال
 . (30)بدر خان عمى المذابح التي أرتكبيا 

كان النساطرة في ذلك الوقت يعانون من المجازر في الوقت الذي كانت فيو   
التنقيبات الفرنسية مستمرة في منافسة البريطانيين ،وكانت عمميات التنقيب  ترجع الى 

البدء بتمك  3485، في عام  (31)يل بوتااربعينات القرن التاسع عشر إذ تمكن المنقب أم
التنقيبات السيما عندما افتتحت فرنسا القنصمية في الموصل، بالقرب من اطالل نينوى، 
أنصرف في تشجيع العمماء الفرنسيين بالكشف عن كنوز الحضارة االشورية، تحت تالل نينوى 

رنسيون القدماء قد حددوا في الجانب االيسر لنير دجمة وذكرت مصادر اخرى بأن العمماء الف
.أدعى أن النساطرة ىم من بقايا  ، (32)موقع لعاصمة االشوريين في منطقة تل قوينسجق

الشعب االشوري، وقد أستند من ذلك عن طريق اكتشافو من التماثيل ومقارنتيا مع أوجو 
لدول التشابو مع مالمح الوجو والييكل الجسدي، كانت لتمك اآلراء صدى واسع لدى عمماء ا

 .(33)االوربية منذ ذلك الحين صار اسم االثوريين أو االشوريين يطمق عمى النساطرة 
إذ كانت تمك ،(34)(3455-3451حدث خمل في التوزان الدولي نتيجة حرب القرم )

الحرب لصالح البريطانيين، عمى حساب الروس فقد خسرت روسيا الحرب امام بريطانيا  
 عن فقدان روسيا العديد من امتيازاتيا في الدولة العثمانية بسبب الدعم الفرنسي ليا، فضالً 

بالمقابل خرجت كل من  ،(35)والتي قد حصمت عمييا أثر عقدىا معاىدة كوجك كينارجي
بريطانيا وفرنسا بامتيازات كثيرة داخل الدولة العثمانية، فضاًل عن حصول بعض من االقميات  

، التي جاءت جاءت لتأكيدًا  (36)3455عام  عمى امتيازات اخرى بموجب معاىدة باريس
،ازدادت امتيازات االثوريين بعد مؤتمر برلين (37)ىمايون  لمرسوم االصالح العثماني

بدعم من الدول الغربية  إذ كانوا مستغمين ضعف العثمانيين ،مما أدى الى ذلك (38)3474)
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يازات كثيرة وذكرت بعض خوف الكرد من قيام دولة ارمينية فضال عن منح االثوريين، امت
لالثوريين قد يؤدي الى ضياع سمطتيم  بأن خوف الكرد من منح االمتيازاتالمصادر 

 (39)االقطاعية التي كان يمارسونيا ضد المسيحين
 14كان اغتيال  فرديناند ولي عيد النمسا عمى يد أحدى المنظمات الصربية في 

 .(40)العالمية االولىالفتيل الذي أشعل نار الحرب  3338حزيران 
توجو مار شمعون الى الحمفاء من أجل طمب المساعدة منيم اال أن دول الحمفاء كانت     

منشغمة في حروبيا إذ اعتذرت فرنسا عن مساعدتيا لالثوريين، بسبب حروبيا ضد المانيا 
ييا في وبريطانيا في حربيا ضد العراق اال ان االخير لجأ الى ايران إذ استطاع الوصول ال

وكانت فرنسا و بريطانيا  تتييأن لترتيب  االوضاع من  ،(41) 3335نياية تشرين الثاني عام 
 3335ايار عام  35،في (42)أجل تنسيق  اتفاقيتيم السرية كان المقصود فييا سايكس بيكو

ى اما االقميات فأنيا لم تحظ، (43)من أجل تقسيم الوطن العربي بين الدولتين فرنسا وبريطانيا
،أشارت بعض المصادر بأن  (44) بشيء من تمك االتفاقية بسبب انشغال الحمفاء في الحرب

تنازل فرنسا عن الموصل تكون اكبر ىزيمة دبموماسية بسبب انيم لم يخسروا الموصل قط بل 
خسروا نفطيا  ،واشار المصدر نفسة بأن التغير كان متوقعا الن بريطانيا تنتظر سيطرة تامو 

ولتسوية القضايا الناجمة عن الحرب العالمية االولى انعقد مؤتمر  ،(45)والعراق عمى الموصل
واىم فقرات المؤتمر النظر في قضايا الشعوب التي كانت  3333في باريس في كانون الثاني 

اب  30وايضا عقد الحمفاء في فرنسا معاىدة سيفر في ، (46)تابعة لمدول الخاسرة في الحرب
تعمد من منع حضور الوفد االثوري لممؤتمر، لكي ال تطرح قضيتيم وكانت فرنسا ت 3310

، وكما ناقشت قضايا االثوريين في معاىدة (47)عمى االعضاء وفرنسا تكفمت بحل قضيتيم
من تشرين  10لوزان من قبل جانب الفرنسيين  وجرت اعمال المؤتمر عمى مرحمتين االولى 

واكدت المادة الثامنة  3311شباط  عام  8والمرحمة الثانية انتيت في 3311االول عام 
والثالثون من تمك المعاىدة عمى تركيا ان تتعيد بمنح كافة االقميات حقوقيا وتوفير الحماية 

ظيرت مسألة جديدة بين  3315وفي عام  ،(48)دون ان يكون ىناك  تميز في العرق والدين
ت فرنسا تظم جبل سنجار الى العراق وفرنسا وىي مشكمة الحدود بين العراق وسوريا  أراد

 3313سوريا ذلك مما ادى الى خالف بين الدولتين وبقيت تمك الخالفات مستمرة حتى عام 
اثر لتدخل  3310، وكان لمعاىدة عام  (49)ولم تسفر تمك المشاكل لحل الحدود  بين الدولتين



 جملة جامعة االنبار للعلوم االنسانية

 

 (81اجمللد )( 2العدد )

 2028حزيران 

 

)3844 ) 
 

في العراق لذلك فرنسا  في العراق لما نتجتو تمك المعاىدة   من اجحاف بحقوق االثوريين 
.لذلك عقد اجتماع في مدنية الموصل (50) تدخمت فرنسا في تحريض االثوريين ضد المعاىدة

كان بمشاركة اغمبية زعماء  3313بأشراف لجنة من عصبة االمم في تشرين االول عام 
تشرين االول  5االيزيدين ونتج عن ذلك االجتماع ارسال ورقة احتجاج الى عصبة االمم في 

،بعد (51)تتضمن اعادة االراضي التي استولت عمييا الحكومة العراقية في السابق  3313عام 
ان رفعت قضايا االقميات الى عصبة االمم وضعت المجنة شروطا لمعراق كي يضمن دخولو 
عصبة االمم  عميو االلتزام بحماية حقوق االقميات الدينية والمغوية واكدت عصبة االمم 

تشرين االول عام  1االمم في لعراق اصبح احد اعضاء عصبة لممجتمع الدولي بأن ا
3311(52). 

 ثانيا : التمرد االثوري 
الحكومة العراقية  ان مغادرة قسما  من االثوريين الى سوريا  تيديد  عندما رأت   

خطير ليا إذ فسرت ذلك االمر بأنو مؤامرة بين الفرنسيين والبريطانيين ضد الحكومة العراقية، 
الحكومة العراقية بتدبير بوضع  الخطط ال فشال مثل تمك مؤامرات تدمر وحدة  فبدأت

العراقيين، إذ استطاعت من نشر بعض من قوات الجيش العراقي الى الحدود العراقية 
في خضم تمك الظروف جيزت القوات الفرنسية كافة مستمزمات العيش لالثوريين . ،(53)السورية

الى سوريا، وشرط أن يحمموا معيم السالح وأخذ ىوالء يتوافدون الى الراغبين بمغادرة العراق  
وبمغ اعداد الذاىبين الى سوريا بقرابة  (54)مدينة فيشخابور .وىي قرية تقع في شمال العراق

( شخص، في حين ذكرت بعض المصادر أن ىوالء اولئك ذىبوا الى سوريا لم ترافقيم 3100)
واشار المصدر نفسة أن ذلك االجراء الذي قام بو االثوريين عوائميم وانما تركوىم في مدنيم، 

يبرىن عمى أن ىوالء لم يرحموا الى سوريا، ألجل العيش مع اصدقائيم كان كل ذلك اعدتو 
ضمن خطة وضعتو الحكومة الفرنسية والبريطانية اال أن اراء االثوريين قد تغيرت بعد ذىابيم 

عن طريق اثوري  عاد   اغمب   االثوريين   لكن الى سوريا وكشفوا االمور عمى حقيقتيا،
ىنا يجب أن ننوه عندما رأت السمطات . ،(55) العراق لوجود مخبرين تابعين لمحكومة لفرنسية

الفرنسية مغادرة اثوري العراق من سوريا اخبرت بذلك القنصمية الفرنسية في الموصل، أن 
الى الحدود السورية وأنيا راغبة في  السمطات الفرنسية رافضو رفضا قاطعا دخول اي اثوري

.قامت الحكومة العراقية با صدار أوامرىا الى السمطات الفرنسية عدم (56)عودتيم الى بالدىم
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تعرضيا  ألي اثوري الذين يرغبون بالذىاب الى سوريا، من ناحية الضفة اليسرى الى اليمنى 
رارات الحكومة ايضا عدم السماح ألجل التحاق بذوييم الذين عبروا النير في السابق، ومن ق

، قررت  (56)بعبور اي اثوري من الجية السورية الى الجية العراقية اال في حال تسميم سالحو
الحكومة العراقية في سبيل المحافظة عمى حدودىا قامت بنقل بعض من قطعات الجيش 

اجرأتيا الصارمة  أوضحت الحكومة العراقية من  ،(57)العراقي الى المناطق المحاذية لمحدود
بحق االثوريين المشاغبين، ان سياستيا تيدف  منع اي اثوري من المغادرة الى سوريا دون 
عمم الحكومة العراقية، واردات أن تبين لمعصبة حسن نية الحكومة العراقية تجاه االثوريين، 

السوري بالمقابل ردت عصبة االمم عمى الحكومة  وضع قادة عسكرين عمى الحدود العراقية 
 .(58)ومنع اي اثوري بالدخول الى العراق

نتيجة االعمال  العدائية التي قامت بيا فرنسا تجاه الحكومة العراقية، استطاعت  
االخيرة من أرسال كتاب الى عصبة االمم، جاء فيو أن الحكومة غير مسؤولة عن تصرفات 

راء من قبل االثوريين تجاه االثوريين وخروجيم من العراق الى سوريا، وفي حال حدوث اي اج
، عمى اثر ذلك صرحت (59 )الحكومة العراقية سوف تمنع اي شخص بالرجوع الى العراق

الحكومة الفرنسية أنيا ال ترغب بدخول اي اثوري جديد من العراق الى سوريا، وكانت تيدف 
مح من منع دخول االثوريين حتى تبعد الشك عن عصبة االمم، وفي حال وقوع اي عمل مس

،  عمى الرغم من (60)بين االثوريين والقوات العراقية ستقوم الحكومة الفرنسية بتحميمة لالثوريين
قرارات الحكومة العراقية في منع ذىاب االثوريين الى سوريا اال ان العديد من االثوريين قد 

يا ( شخص  من االثوريين لمذىاب الى سور 300تموز من العام نفسة بحدود ) 11تجمعوا في 
وبعمميم ذلك تحدو الحكومة العراقية عمى اثر ذلك  قررت الحكومة معاقبة اثوري العراق 

الثوريين وال يمكن التجاوز وحذرتيم من التحاق بزمالئيم وقد وضعت الحكومة قوانين ل
. كانت  الحكومة العراقية تمنع اي شخص  من حمل السالح حتى ولو كان من (61)عمييا

ية مع سوريا و كما منعت اثوري العراق من تشجيع زمالئيم باليجرة الى سكان المناطق الحدود
سوريا كان ىدف الحكومة العراقية بيان   مدى احترام دولة العراق لقوانين عصبة االمم، 
عكس الجانب االخر اال أن قرارات الحكومة العراقية قد ازعجت  الحكومتين الفرنسية 

رو في دعميم لالثوريين عن طريق ارسال العديد من والبريطانية تجاه االثوريين، واستم
.مما يبدو أن (62)الضباط الفرنسيين الى الموصل وتحريضيم بترك العراق والذىاب الى سوريا
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الضباط البريطانيين الذين كانوا يعممون في العراق دائما في سفر الى سوريا  وذلك لنقل 
حول االثوريين، الى السمطات الفرنسية،  بعض من المعمومات التي كانت تأتييم من بريطانيا

ليكون تحت عمميم تحركات االثوريين بالكامل ودراسة الموضوع في كيفية تحريض االثوريين 
بالذىاب الى سوريا وكان ليؤالء الضباط دور في تحريض االثوريين تجاه الحكومة وعدم 

طط السمطات الفرنسية، االستماع الى نصائحيا لوقف الحركات التي كانت تقوم ضدىا ومن خ
ىو التنسيق مع  بعض الضباط البريطانيين لرصد تحركات االثوريين من خالل الطيران 
البريطاني فوق االراضي العراقية الن الحكومة العراقية التستطيع منع ذلك  الطيران فوق 

طاني عندما اصدرت قرار متى شاء لمطيران البري 3310اجوائيا ألن ذلك يناقض بنود معاىدة 
.رغم تحديات السمطات الفرنسية لقرارات عصبة االمم ، (63)السير فوق االراضي العراقية

في  3311تموز عام  18ولحكومة العراقية، أجتمع رشيد عمي الكيالني بالممثل الفرنسي في 
بغداد وطمب منو يجب عمى السمطات الفرنسية أن تحذو بالحكومة العراقية في احتراميا 

االمم وعدم تشجيع االثوريين بالذىاب الى سوريا واجابت الحكومة الفرنسية  لقرارات عصبة
عمى تمك االدعاءات بالرفض ولكن في واقع الحال أن الفرنسين اقاموا في انشاء باتخاذ  

. فضاًل عن اجتماع ضم ممثل عن (64)االجراءات الكاممة  الستقبال االثوريين في سوريا
فقد مثل عن   3311تموز عام  15الفرنسية في قرية خانك في الحكومة العراقية  والحكومة 

الحكومة العراقية العقيد الحاج رمضان وبكر صدقي واما ممثمين عن الحكومة الفرنسية فمثميا  
،ونتج عن  االجتماع  (65) المفتش منطقة الجزيرة السورية  ومعاون المندوب السامي في  سوريا

وريين في االراضي السورية بل ورفعت الحكومة الفرنسية رفض الحكومة الفرنسية وجود االث
،عمى الرغم من (66)ورقة احتجاج ضد الحكومة العراقية، لسماحيا بعبور االثوريين الى سوريا

رفض الحكومة الفرنسية  السماح لالثوريين بالعبور اال انيا لم تقطع عالقتيا فييم  ، كل ما 
ع اي اثوري بالدخول الى االراضي السورية،  ىو من كانت تدعى بو السمطات الفرنسية في من

اجل  عدم تسميط اضواء عصبة االمم عمييا، وادلت الحكومة العراقية  بأن السمطات 
 .(67)الفرنسية، كانت متناقضة في التصريحات  حول االثوريين 

ن قامت القوات الفرنسية بتوفير كافة المستمزمات، التي كان بحاجة الييا االثوريي   
في سوريا واستطاعوا من فتح معسكرات وحوانيت ليم،  و كان يرأس تمك المعسكرات أحد 

،وامام تمك التطورات أرسمت الحكومة (68)االشخاص السوريين الموالي لمسمطات الفرنسية 
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تموز من العام نفسة ضد السمطات الفرنسية لعدم تجريد  15العراقية ورقة احتجاج في
ن السالح، عدم جعل المناطق السورية  مالذا امن ليم لالثوريين من االثوريين المتمردين م

أجل انطالق  عممياتيم االرىابية ضد الحكومة العراقية، وبحسب ما اشارت بعض المصادر 
أن تمك االجراءات  التي قامت  بيا القوات الفرنسية بالنياية تؤدي الى اراقة دماء الشعب 

ام الحكومة العراقية بطمب من عصبة االمم، أن   يكون العراقي، مما عجل بتمك االمور قي
دور ليا الوسيط بين الدولتين لذلك ارسمت عصبة االمم الى السمطات الفرنسية بأبعاد 
العناصر المثيرة لمشغب عن المناطق الحساسة، بين الحدود لتالفي وقوع اي مشكمة بين 

االمم بأنيم ليس لدييم اي دور في  البمدين وعمى الفور اجابت السمطات الفرنسية عمى عصبة
عندما رأت دولة رئاسة الوزراء العراقية وقوف .(69)اثارة قضية االثوريين في العراق أو دعميم

 3311تموز عام  17عصبة االمم الى جانبيا، بعثت االولى كتاب الى  فيصل األول في 
زع السالح بالقوة من جاء في ذلك الكتاب أن رئاسة الوزراء  كانت وما زالت مصره عمى ن

 . (70)االثوريين الراغبين بالعودة الى العراق
مما يبدو أن رئاسة الوزراء قد وضعت خطة عن طريقيا يمكن نزع سالح االثوريين 
وايضا وقد وضعت قيود عمى اثوري العراق عدم مساعدة المتمردين االثوريين  ومنعت االىالي 

سكرية، حمل اي سالح دون عمم الحكومة ويجب والقرى الذي  كانت بالقرب من ساحات الع
عمى الرؤساء االثوريين المواليين اليشاي االبتعاد عن مساعدة المتمردين، وعدم اعطائيم مال 
او سالح من االموال التي كانت تصرفيا الحكومة الى لواء الموصل، وعمى اثر ذلك قررت 

الموصل،  أخذت تتبع اسموب العنف السمطات الفرنسية عندما رأت  بتدفق االموال الى لواء 
تجاه االثوريين في تطبيق قوانينيا لذلك كشف االثوريين بأنيم مخدوعين في السياسة الفرنسية، 

( شخص الى العراق بعدما رأوا أن معيشتيم في سوريا 500وكانت بعض الوثائق توكد عودة )
قية والسمطات البريطانية، في ضل االنتداب الفرنسي  كانت اسوء من اجراءات الحكومة العرا

 .(71)ضدىم  لذلك  عادو الى اوطانيم الحقيقة 
عندما عممت القوات الفرنسية بالقرب من ىجوم االثوريين عمى القوات العراقية 

، لذلك صرحت السمطات الفرنسية خالل االجتماع الذي حدث في (72)المرابطة عمى الحدود 
لالثوريين البقاء في سوريا، واشارت بعض  الذي نتج عنو عدم السماح 3311اب عام  1

شخصا واشارت ايضا أن  835التقارير بأن اعداد االثوريين العراقيين  في سوريا  ىو 
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االسمحة جميعيا سممت لمقوات الفرنسية، واما من تبقى من االثوريين في العراق تقدر اعدادىم 
الحكومة الفرنسية بنزع سالح ، عمى أثر تمك االجراءات التي قامت بيا (73)اثورياً  153

االثوريين قد أصاب نوع من االطمئنان لمحكومة العراقية، واشادت الحكومة بأن تمك المشكمة 
في نيايتيا، ولكن الحكومة الفرنسية استمرت في ميادنة القوات العراقية، من خالل تصريحاتيا 

دة عن تحريض االثوريين ضد المزيفة تجاه الحكومة العراقية واوىمت الحكومة بأنيا كانت بعي
 .(74) الحكومة

لذلك ارسمت الحكومة البريطانية طمب الى السمطات الفرنسية، حول ذىاب االثوريين 
الى سوريا فقد استجابت الحكومة الفرنسية بتوفير السكن المالئم ليم، فضاًل عن قيام بعض 

 .(75) م من االثوريين السوريين بترحيبيم ومساعدتيم واسكانيم في مناطقي
وزير خارجيتيا نوري  3311اب عام  1عمى أثر ذلك بعثت الحكومة العراقية في  

السعيد الى سوريا ألجل مفاوضة  الحكومة الفرنسية، بشان قضية نزع السالح من المتمردين  
.مما يبدو أن الحكومة الفرنسية قد اشترطت عمى الحكومة العراقية لنزع سالح (76)االثوريين 
ن االثوريين، والتعاون مع السمطات العراقية يجب عمى  فيصل االول التوقف عن العديد م

دعمة لتشجيع حركات المعارضة الوطنية في سوريا ضد السمطات الفرنسية، سواء  كان ذلك 
الدعم مادي ام  معنوي، وايضًا أن يتخمى عن فكرتة في توحيد سوريا مع العراق، لكن الممك 

ات الفرنسية بعدما دعتو الى أن يكون لو تأثير عمى الحكومة فيصل قد رفض شروط السمط
السورية والشعب باالنصياع ألوامر السمطات الفرنسية، وأن تكون الحرية المطمقة لمقنصل 

 .(77)الفرنسي في بغداد من أجل أجراء مفاوضات مع الحكومة العراقية
ذ خطتيا بشان قضية امام تمك التطورات قامت القوات الفرنسية في سوريا في تنفي 

االثوريين عندما اقدمت السمطات الفرنسية عمى اعادة االسمحة الى االثوريين، قبل قيام بعض 
من االثوريين بالعبور الى االراضي العراقية، وعمى أثرىا قدمت الحكومة العراقية ورقة احتجاج 

لية ما يحدث من لدى الممثمية الفرنسية في العراق وحممت السمطات الفرنسية، ايضا مسؤو 
 (78) خروقات بين الجانبين

 8اتفقت السمطات الفرنسية مع االثوريين بخصوص عبورىم الى االراضي العراقية في 
عمى اساس قياميم   بخداع لمقوات العراقية عمى ان لدييم الني  أرادوا  3311اب  عام 

ى اثر االجتماع الذي جمع ،عم(79)الرجوع الى العراق وتسميم اسمحتيم وانفسيم لمحكومة العراق
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مع الحكومة الفرنسية بخصوص االتفاق عمى عبور  3311الطرفين في اليوم نفسة عام 
االثوريين الى االراضي العراقية، مع العديد من االثوريين السوريين المتطوعين لخدمة زمالئيم 

تتركز عمى قيام واما الخطوة التي وضعتيا القوات الفرنسية لتطويق السمطات العراقية، كانت 
مجموعة من االثوريين الموجودين داخل العراق القيام باالنتشار خمف الجيش العراقي، في 
حال وصول المحظة التي يقوم بيا اصحابيم العائدون من سوريا لمياجمة القوات العراقية، من 

شخاص االمام وكانت الحكومة العراقية مدركة لتمك الخطة ألجل ذلك وضعت بين االثوريين ا
موالين ليا، يجمبون بعض من المعمومات عمى اثر ذلك عممت الحكومة العراقية بتمك المؤامرة 

 (80)لذلك  استدعت بعض من العشائر الكردية والعربية لمساندتيا في مواجية العمل المسمح 
أن وضعت الحكومة الفرنسية الخطة بدء االثوريين بالعبور الى االراضي  بعد  

ما رأت القوات العراقية  تدفق االثوريين قامت بالتقدم عمى اساس أنيا تستمم العراقية وعند
أسمحتيم االثوريين العائدين من سوريا، وبعد وصموىم الى الجية اليسرى من النير  قام 
االثوريين بأطالق بعض من الرصاصات نحو القوات العراقية، مما أدى الى وقوع عدد من 

العراقية، لذلك تم انسحاب السمطات العراقية الى الخمف مما القتمى والجرحى من السمطات 
، اصدرت السمطات (81)أدى بذلك االمر سيطرة االثوريين عمى موقع السمطات العراقيو

الفرنسية أوامرىا الى االثوريين الذين مازالوا في االراضي السورية بالتحاق الى زمالئيم، وتحت 
ة زمالئيم في المناطق التي يوجد فييا قتال، إذ كانت حماية قوات من الجيش الفرنسي لمشارك

ساحة المعركة في بداية االمر الى صالح االثوريين اثر مساندة الجيش الفرنسي ليم عمى اثرىا 
قام الجيش العراقي باالنسحاب، بسبب الضغط المستمر من قبل االثوريين وقد اشارت بعض 

 .(82) 3311من اب عام  5ى من الوثائق البريطانية بأن القتال استمر ال
استطاع االثوريين من السيطرة الكاممة عمى قوات الجيش العراقي عمى طول نير  

عندما سمع  ،(83) دجمة بسبب الدعم المادي والمعنوي من قبل السمطات الفرنسية واثوري سوريا
اقية في وزير الداخمية حكمت سيممان بدخول بعض من المسمحين االثوريين الى االراضي العر 

مدينة الموصل، امر بإصدار قرار حضر سير المركبات ليال في مدينة الموصل، من أجل 
السيطرة عمى المسمحين لكن بريطانيا عارضت تمك الفكرة بحجة وجود بعض من االىالي 

كما  ،(84)ينتقمون سيرا اضافة الى ذلك تنقل بعض من  القطاعات البريطانية في المدينة 
لبريطانية أوامرىا الى قائد القوه الجوية في الموصل، التخاذه العديد من اصدرت السمطات ا
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االجراءات من اجل  عدم وقوف قوات الميفي االثوري الى جانب المسمحين، في مواجية 
الجيش العراقي  كما  وضعت السمطات البريطانية حرس عمى الطائرات العراقية، خوفا من 

 (85)االثوريينكردة فعل لما تقوم بو الحكومة ضد المسمحين قيام بعض من االثوريين باالنتقام 
وامام التطورات الحاصمة طمب بكر صدقي مساندة الطيران العراقي بعد أن احكم االثوريين .

سيطرتيم عمى وحدات الجيش العراقي، رغم الضربات التي شنيا الطيران العراقي ضد 
وتم نقميم الى  355، ويقدر عدد الجرحى المسمحين مما أدى بذلك وقوع عدد كبير من القتمى

أحدى المراكز الصحية الفرنسية،  واما الباقين من المسمحين قد عادوا  الى سوريا وتقدر 
،بعثت  الحكومة العراقية  ورقة احتجاج الى عصبة االمم (86)( شخصا500عددىم بحدود )

تحريض االثوريين ضد استنكرت فييا اعمال السمطات الفرنسية في  3311من اب عام  7في 
الحكومة العراقية، وحممتيا مسؤولية ما يحدث من وقوع خسائر بشرية أو مادية، السيما قيام 
بعض من الصحف الفرنسية واالوربية بتشوية االحداث لدى الرأي العام واتيمت الحكومة 

اقية عن العراقية بارتكابيا اعمال عدائية ضد االثوريين، وعمى اثر ذلك نفت الحكومة العر 
بحصول مثل ىكذا امور  3311من اب عام  7طريق ارساليا مذكرة الى عصبة االمم في 

وأرادت الحكومة تثبت نيتيا لمعصبة قامت بتشكيل لجان ميمتيا اسعاف العوائل االثورية التي 
 .(87) تم التجاوز عمييا

من العام  من اب 4استمرت قوات الجيش العراقي مالحقة المتمردين االثوريين  في   
نفسة واستعانت بالعشائر العربية والكردية، مما أدى ىروب عدد كبير من االثوريين الى سوريا 

من اب  عام 30،في (88)أو تسميم انفسيم لمجيش العراقي، ولجأ العديد منيم  الى قرية سميل
قاموا بوضع بعض من التحصينات ليم في شمال القرية، من أجل ضرب الجيش  3311
عند مرورىم لمقرية  عمى اثر تمك االحداث قام الجيش العراقي بتحشيد  قواتو  لذلك  العراقي

طمبوا من المسمحين تسميم انفسيم لكنيم رفضوا  لذلك اضطر الجيش العراقي في محاصرتيم 
وحصمت المقاومة العنيفة بين الطرفين وبدء القصف يستيل عمى  3311اب عام  33في 

يران العراقي واستطاع الجيش من دخول القرية وعمى أثر ذلك االثوريين، اثر ضربات الط
بعد  تمكنت الحكومة العراقية .(90)الدخول  مخمفا العديد من القتمى والجرحى بحق االثوريين 

سيطرتيا عمى التمرد الذي قام بو االثوريين وعودة الحياة الى طبيعتيا اصدار العفو عن 
ك ياقو ومار شمعون لتورطيم في قيادة التمرد والعمل عمى المتمردين االثوريين، باستثناء المم
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اب  35،عمى اثر ذلك اصدرت الحكومة العراقية قرار في (91)تحريض االثوريين ضد الحكومة
 (92)بأسقاط الجنسية عن مار شمعون ايشاي  3311عام 

 النتائج
وقدمت ليم سمحت السمطات العثمانية لألقميات ممارسة شعائرىم وطقوسيم الدينية ، -3

الحماية الكافية ليم ،إذ وافقت عمى بناء الكنائس وبعض المزارات لمتعبد وبشرط إال يتعرضوا 
 . لمسمطة العثمانية

ظير تنافس شديد بين فرنسا وبريطانيا وروسيا وامريكا في مجال التبشير وحرص كل -1
وانما جاء  منيما عمى نشر مذىبة عمى حساب مذاىب االخرى، كل ذلك لم يكن ىدف ديني

من أجل اغراض سياسية، قد تسترت تحت غطاء الدين وكان دليل عمى ذلك التبشير الذي 
خطط لو الغرب وفق خطط مدروسة تم تنفيذىا في االقطار العربية عامة والعراق خاصة،  قد 
ميدت تمك التبشيرات الى طرق االستعمار واحتالل البمدان وخالل ذلك االحتالل قد اعطى 

 تبشير بحرية تامة .حافزا لم
عمدت السمطات الفرنسية عند دخوليا لمعراق عن طريق البعثات التبشيرية الى بناء  -1

 المدارس االىمية والكنائس من اجل تثبيت نفوذىا السياسي واالقتصادي والثقافي .
كانت حركة االثوريين في العراق قد تمخضت عنيا نتائج  عدة ادت تمك الحركة الى تقوية -8
اصر المجتمع وكانت بعض االيادي تعمل بين واالخر عمى اثارة الخالفات الطائفية في او 

خدمة المستعمر ،الذي الييمو  تقدم العراق أو تطوره  لكن  كانت النتائج عكس مايتوقع 
المستعمر فقد تغمبت الروح الوطنية عمى أثرىا توالت المساعدة عمى الحكومة من كل انحاء 

 العراق .
    الحاالتا    

، كمية االدأب ،جامعة المستنصرية،  3348-3354غانم محمد  الحفو ، العالقات العراقية الفرنسية -3
 .1-1،ص3345

 .38-30(،ص 3345ميخائيل زاريوروف، الصميبيون في الشرق ،)  دار التقدم ، موسكو،  -1
لعناصر االساسية لمقضية الفمسطينية احمد سعيد نوفل، العالقات الفرنسية العربية خالل موقف فرنسا من ا-1

 .15(،ص3348،) شركة كاظمة لمنشر والتوزيع والترجمة ، الكويت، 
زينب خذير،الحماية القانونية لألقميات في الدول العربية ،اطروحة دكتوراه ،مقدمة الى كمية الحقوق لمعموم -8

 .1،ص1037السياسية ،جامعة محمد خيضر ،
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وكان في قائمة السالطين العثمانيين وكان السمطان الثاني  3578الدولة تولى منصب  3585ولد عام -5
،) ،دار التعميم 3عشر ينظر  حسين ابراىيم، سالطين الدولة العثمانية عوامل النيوض واسباب السقوط ،ط

 .51(،ص 1038الجامعي،د.م،
،) مطبعة االىالي، 3.دأ،طماتفيف بارمتي، االشوريين والمسألة  االثورية في العصر الحديث،ترجمة:ح -5  

 .11(،ص3343دمشق،
كان في  3530وىو احد ابناء ىنري الرابع ممك فرنسا طالب لويس الثالث عشر بالعرش  3503ولد عام  -7

بعد ذلك اخذت والدتو كوصية عمى العرش ،الى ان بمغ  3530سن الثامنة من عمرة في وقت اغتيال والده 
مو، تسمم العرش فعميا وبدء الحكم عندما بمغ سن الخامسة عشر من عمره الثالثة عشر  بفعل قوت حكم ا

،) منشورات 3،ط3484-3851عمره وحكم فرنسا حكم مطمقا ينظر ميالد  المقرحي،تاريخ اوربا الحديث 
 .341(،ص 3335جامعة قار يونس ، بنغازي،

الى نياية  مدحت باشا ،) دار عبد العزيز سيممان نوار، تاريخ العراق الحديث في نياية حكم داود باشا  -4 
 .110(،ص  3354الكاتب العربي لمطباعة والنشر ،القاىرة، 

 .113المصدر نفسو، ص-3
(،البصرة، 1صادق ياسين الحمو، البصرة في الوثائق الفرنسية ،مجمة )الخميج العربي (،العدد) -30

 .301،ص3343
 .307-305المصدر نفسو ، ص-33
،) دار الشؤون الثقافية العامة 1الحديث ،ترجمة: سميم طو التكريتي ،ج ىنري فوستر، نشأة العراق -31

 .815(،ص3343،بغداد،  
 .815المصدر نفسو ،ص31 
كانت حركة اصالحية كونيم اقدم بعثة الى العراق،  3515الكبشيون ىم رىبنة كاثوليكية تأسست عام -38 

ا الى الطائفة الكاثوليكية صادق ياسين   وكان اغمب من ينتمي الييا ىم فرنسيون، وينتمي اغمب طالبي
-11،ص3335،مجمة )االستاذ(،العدد )السادس(،بغداد، 3338-3450الحمو، المدارس االوربية في بغداد،

18. 
 .383(،ص3377عبد الجميل شمبي،االرساليات التبشيرية ،) دار المعارف ،االسكندرية،  -35 

بغداد في القرن التاسع عشر ،) د.ن صادق ياسين الحمو، النشاط الفرنسي في   -35
 .11(،ص3338،بغداد،

عمي عبد الواحد الصائغ ،العالقات الدبموماسية لمعراق مع الجميورية الفرنسية ،مجمة) القادسية  -37
 .373،ص 1007(،القادسية،8-1(،العددان )

،) 3ريتي ،ج،ترجمة:سميم طو التك3350-3300ستيفن ىمنسمي لونكريك ،تاريخ العراق الحديث   -34
 .300(،ص3344منشورات الفجر، بغداد، 
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ولكن كانت ضعيفة بسبب النقص الحاد في  3508كانت اول شركة فرنسية في الشرق االوسط عام  -33
تأسست شركة ثانية حممت نفس المعنى، اما تأسيس شركة اليند الشرقية الفرنسية  3533المال وفي عام 

ية فرنسا ينظر صالح محمد  العابد، ،موقف بريطانيا من النشاط كانت بمبادرة وزير مال 3558حتى عام 
 .15(،ص3373،) مطبعة العاني ، بغداد،  3430-3734الفرنسي في الخميج العربي 

 .71(،ص3375،) د.ن ،بغداد،3433-3750عالء موسى كاظم  ،حكم المماليك في العراق  -10
 .175صالح محمد العابد ،المصدر السابق ،ص-13
 .330(،ص3344،) د.ن، بغداد،1دق ياسين الحمو ،التحدي االوربي السياسي والفكري ،جصا  -11
 .15(،ص3383زكي صالح ، منشأ النفوذ البريطاني في بالد ما بين النيرين ،) مطبعة الرابطة،بغداد،  -11
ن، واصدر قانون ان الكنيسة االنكميزية كانت تابعة لمكنيسة الكاثوليكية في رومانيا في عيد ىنري الثام -18

اراد ان ان يجمع بين السمطة الدينية والدنيوية، كان االنفصال عن كنسية روما قد ساعد في  3518عام 
(، 1003ظيور البروتستانت وحركة االصالح الديني مما ادى الى وقوف ىوالء الى جانبيم . فشر،ه.)

 .315مصر، دار المعارف(،ص ،)1اصول تاريخ االوربي الحديث ،ترجمة احمد عبد الرحيم مصطفى ،ط
 .71-71عالء موسى كاظم ،المصدر السابق ،-15
ميشيل شفالية ،المسيحيون في حكاري وكردستان الشمالية ،ترجمة: نافع  توسا ،) شركة اطمس   -15

 .333(،ص1030لمطباعة المحدودة، بغداد، 
دار ابن زيدون  انيس النسطولي ، اسباب النيضة العربية في القرن التاسع عشر ،)   -17

 .31(،ص3345،بيروت،
 .341(،ص3344ابراىيم خميل  احمد ، التحدي التبشيري ،) د.ن، بغداد، -14
في احدى القرى التركية تمكن من تحقيق الوحدة الكردية من السيطرة العثمانيين،  3438ولد عام -13

ن المناطق حتى وصل الى واستطاعة من توسيع امارتو، حتى وصمت الى بالد وان واستولى عمى عديد م
ديار بكر ، بعد ان توسع نفوذه وسكن النقود بأسمة ينظر  محمد امين  زكي، خالصة تاريخ كردستان 

 .83-13،) دار الشؤون الثقافية العامة ، بغداد، (،ص3،ترجمو:محمد عمي عوني ،ط
-58لكاتب (،ص،) بيروت، دار ا3( ،القضية الكردية ماضي الكرد وحاضرىم ،ط3345شيركوه،ب.)-10
55. 

اول العمماء االثوريين الفرنسيون في العراق، اال ان تنقيبات بوتا في تل قوينسجق لم تساعده في كشف -13 
الحضارة االثورية بل وضع من خالل تمك التنقيبات العمل ألساس لبحث العمماء في اثار العراق .ينظر 

 .14مديرية دار الكتب لمطباعة والنشر(،ص(، الكشاف االثري في العراق ،) بغداد، 3347صالح ،ق.)
 .13المصدر نفسو ،ص-11 

عزيز سوريار عطية،تاريخ المسيحية الشرقية ،ترجمة: اسحاق عبيد ،)المجمس االعمى لمثقافة  -11
 .184-187(،ص 1005القاىرة،
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لحرب كان اما النزاع الذي ادى الى تمك ا 3451حصمت تمك الحرب بين روسيا والدولة العثمانية عام -18
بين رجال الدين الكاثوليك بحماية فرنسا ،ورجال الدين االرثوذكس بحماية روسيا في بيت المقدس ،في اشعال 

واعطاء  3451فتيل الحرب استطاعت الدولة العثمانية من اعطاء مفاتيح بعض الكنائس الى فرنسا عام 
لدولة العثمانية كل من فرنسا م ادى ذلك الى اعالن الحرب اذ وقفت الى جانب ا 3451روسيا عام 

(، بغداد ، طو الياشمي 8وبريطانيا.    طو الياشمي ،الحروب في القرن االخير ،المجمة )العسكرية (،العدد)
 .530ص

 .530المصدر نفسو،ص-15 
اذار عام  10كانت تسوية حرب القرم بين حمفاء الدولة العثمانية  فرنسا بريطانيا وسردينا قد وقعت في  -15

بموجب ذلك اصبح بحر االسود ارض محايدة وعدم اغالق ذلك البحر امام السفن القادمة، ويجب  3455
رفع التحصينات ،وعدم وجود االسمحة عمى شواطئو اذ كانت تمك المعاىدة انتكاسة بالنسبة لنفوذ  روسيا في 

ور،الصراع عمى سيادة اوربا المنطقة اال ان روسيا قد تنازالت اخيرا من اراضييا لصالح دولة مولدفيا  .تايم
 .    33(،ص1003ترجمة: فاضل جكتر ،) مركز الثقافي ،بيروت ، 3487-3334

م قد احتوى احد عشر بندا، مراعاة حقوق 3455صدر الفرمان في عيد السمطان عبد المجيد االول  -17
محمد عصفور سممان  االقميات الغير مسممة من ناحية المساواة بين الرعايا والممل في الوظائف ينظر  

،اطروحة دكتوراه غير 3304- 3413سممان ،حركة االصالح في الدولة العثمانية واثرىا في المشرق العربي 
 .81-83،ص 1005منشورة ،مقدمة الى كمية اآلداب جامعة بغداد،

دف شارك في ذلك المؤتمر كل من فرنسا وبريطانيا والمانيا وروسيا والنمسا برعاية بسمارك اما ى-14
المؤتمر ىو تعديل المعاىدة العثمانية الروسية سان ستفانو، اال ان المجتمعون خرجوا بنتائج ايجابية ىي تعيد 

 , r Alanالباب العالي بقبول شيادة جميع االقميات في الدولة العثمانية دون تميز او عرقي
T.(1954)struggle for the Mastory of Europe 1884-1918, oxforad university,P183. 

 .317ميشيل شفالية المصدر السابق ، -13
،) ابو ظبي لمسياحة والثقافة ، االمارات  3ىايمان،الحرب العالمية االولى ،ترجمة: حسن عويضة ،ط-80

 10.4(،ص 1033العربية المتحدة،
 .141( ،ص1031ىرمز ابونا ،االثوريون بعد سقوط نينوى) د.ن ،بغداد، -83
ية بذلك االسم الى السير مارك سايكس الخبير في الشؤون البريطانية في الشرق سميت تمك االتفاق-81

اما نصوص االتفاقية قد نشرت في جامعة الدول  3335االوسط والى جورج بيكو قنص فرنسا في لبنان 
دة العربية لممزيد من المعمومات ينظر  شفيق الرشدات ،فمسطين تاريخا وعبرة ومصيرا ،) مركز الدراسات الوح

 .51(،ص 3333العربية ، د.م، 
،) مطبعة شفان ، 3311 -3335سعد بشير اسكندر ،سياسة بريطانيا العظمى تجاه مستقبل كردستان  -81

 ،51( ،ص 1007السميمانية، 
 .51المصدر نفسو ،ص-88 
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ا جايمس بار،خط في الرمال بريطانيا وفرنسا والصراع الذي شكل في الشرق االوسط ،ترجمة : ماري  -85
 .41(،ص 1034،) دار الساقي ،بيروت،3البدييي ،ط

 .153-150ىنري فوستر ،المصدر السابق ،ص-85
 3385مجيد خدوري، نضام الحكم في العراق ،ترجمة : فيصل نجم الدين ،) مطبعة المعارف، بغداد، -87

 .1(،ص
ي نياية الحرب العالمية معاىدة سيفر ىي تسوية السالم الفاشمة ،التي قبمت بيا الحكومة العثمانية ف -84

االولى والتي لم يصادق عمييا، قد اقتطعت ارض كبيرة منيا ولم تبق لدييا سيطرة عمى الواليات العثمانية 
وحددت تركيا في منطقة صغيرة حول استانبول ،رفضتيا الحركة الكمالية والقبول بشروطيا واصرت عمى 

،ترجمة 3385-3743لمر، ،موسوعة التاريخ الحديثتسوية جديدة اال وىي معاىدة لوزان ينظر االن  با
 .170(،ص3331،)دار المامون، بغداد، 1يوسف محمد امين ،ج

،اطروحة دكتوراه غير  3371 -3448عالء طو ياسين  ،عصمت اينونو ودوره السياسي في تركيا -83
 .33-4منشورة ،مقدمة الى كمية التربية، جامعة المستنصرية ، ص

اهلل ، مسالة عشائر الحدود العراقية السورية في العالقات بين سمطتي االنتداب عمار يوسف عبد -50 
(،جامعة الموصل 1،العدد،)5،مجمة )االبحاث التربية االساسية (،المجمد  3311-3310البريطاني والفرنسي 

 .801،ص1034
 .135ستيفن ىمنسمي لونكريك ،المصدر السابق ،ص-53
 133(،ص3357ل حتى االستقالل ،)مطبعة العاني ،بغداد،عبد الرحمن البزاز من االحتال-51
 .3311تموز  13(، في 311جريدة )االىالي (،العدد)-51
 3311تشرين الثاني  3تشرين االول و 13(،في 837-835جريدة )االخاء الوطني (،العددان)-58
( 3375القاىرة، ،)  مطبعة الجيالني، 3،ط3315-3334رياض ناجي الحيدري،االثوريين في العراق   -55

 .135، ص
،كتاب من متصرف الموصل الى 3374/133د.ك.و، البالط  الممكي العراقي /الديوان، ممفة رقم    -55

 .77(،ص15،وثيقة رقم ) 3311تموز  11وزارة الداخمية بتاريخ 
اركان  ،كتاب من وزير الدفاع الى رئاسة3374/133د.ك.و،البالط الممكي العراقي /الديوان، ممفة رقم -57

 .71-71(،ص11،وثيقة رقم )3311تموز  11الجيش بتاريخ 
 .71المصدر نفسو، ص -54
 .3311تموز  11(،في 113جريدة )االىالي (،العدد)-53
،تقرير من ضابط الخدمة الخاص الى مستشار وزير 33د.ك.و،الوثائق البريطانية /لندن،ممفة رقم ، -50

 .31-31(،ص81) ،وثيقة رقم 3311تموز  15الداخمية بتاريخ 
،تقرير من وكيل   وزير الخارجية الى 3374/133د.ك.و،البالط الممكي العراقي /الديوان، ممفة رقم -53

 .14-15(،ص31،وثيقة رقم )3311تموز  15رئيس الوزراء بتاريخ 
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 .14المصدر نفسة ص-51
 .3311تموز  10(،في 118جريدة )االىالي (،العدد)-51
،تقرير من وكيل وزير الخارجية الى رئاسة 3340/133عراقي /الديوان ،ممفة رقم د.ك.و،البالط الممكي ال-58

 .31-33(،ص33،وثيقة رقم )3311تموز  13الوزراء العراقية بتاريخ 
،كتاب مرسل من وزارة الداخمية الى وزارة 3553/133د.ك.و،البالط الممكي العراقي /الديوان ،ممفة رقم -55

 .74(،ص31،وثيقة ) 3311تموز  15الخارجية العراقية بتاريخ 
كان الفرنسيون حريصون في اجتماعتيم ان يظيروا لمحكومة العراقية بأنيم غير راغبين ان تكون عالقة  -55

بين اثوري العراق وحكومة فرنسا في سوريا . د.ك.و،البالط الممكي العراقي /الديوان ،ممفة رقم 
 ،337(،ص333،وثيقة رقم ) 3311تموز  15،قرارات جمسة مجمس الوزراء بتاريخ 3374/133

 .334المصدر نفسو ص -57
 15،قرارات جمسة مجمس الوزراء بتاريخ 810/133د.ك.و،البالط الممكي العراقي /الديوان ،ممفة رقم  -54

 .18(،ص34،وثيقة رقم )3311تموز 
فاع الى وزارة الداخمية ،كتاب من وزارة الد3340/133د.ك.و،البالط الممكي العراقي /الديوان ،ممفة رقم  -53

 .7(،ص7،وثيقة رقم )3311تموز  10بتاريخ 
،كتاب من وزارة الخارجية العراقية الى 5351/133د.ك.و،البالط الممكي العراقي /الديوان ،ممفة رقم  -70

 .43-44(،ص33،وثيقة رقم )3311تموز  17القائم باعمال الممثمية الفرنسية في بغداد بتاريخ 
،برقية من رئاسة الوزراء العراقي الى رشيد عالي 3340/133ط الممكي العراقي/الديوان ،د.ك.و،البال -73

 .34(،ص35،وثيقة رقم )3311تموز  17الكيالني والممك فيصل االول بتاريخ 
-351(،ص3353ابراىيم الراوي ،من الثورة العربية الكبرى الى العراق الحديث ،)  د.ن، بيروت   -71

351. 
،برقية من االمير غازي الى الممك فيصل 3340/133ط الممكي العراقي /الديوان ،ممفة رقم د.ك.و،البال-71

 .5-8(،ص5،وثيقة رقم)3311تموز  13االول بتاريخ 
،) د.م، الدار 3،ط3333-3313( ،التاريخ السياسي والعسكري لالثوريين في العراق 1008القيسي،ع.)-78

 .310العربية لممؤسسات (،ص
 .313،)  دار المشرق الثقافية ،دىوك، د.ت(،ص3رونا ،اعوام الشدة معركة ديربوان ،طغود شيو ب  -75
،كتاب من وزير الدفاع الى وزارة الداخمية 3340/133د.ك.و،البالط الممكي العراقي /الديوان ،ممفة رقم  -75

 .7-5(،ص 7،وثيقة رقم )3311تموز  10بتاريخ 
اب  1،ممفة رقم قرارات جمسة مجمس الوزراء  بتاريخ  د.ك.و،البالط الممكي العراقي /الديوان-77

 .51-51(، ص33،وثيقة رقم )3311
،تقرير سري من ضابط الخدمة الخاص في بغداد الى 187د.ك.و،الوثائق البريطانية /لندن،ممفة رقم  -74

 .5(،ص3،وثيقة رقم )3311اب  30االركان الجوية اليندية 
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 .3311تشرين االول  1(،في 5513)جريدة )االوقات العراقية (،العدد-73
 .     3311تشرين االول  13(، في 5558جريدة )االوقات العراقية (،العدد)-40
 .3311تشرين الثاني  10(،في 5543جريدة )االوقات العراقية (،العدد) -43

 .334(  ،ص3357ا امين سامي لغراوي،قصة شمال االكراد في العراق،) د.ن ،القاىرة،-41 
،برقية من وزير الدفاع الى وزارة الداخمية 3340/133د.ك.و،البالط الممكي العراقي /الديوان ،ممفة رقم -83

 ،73(،ص55اب ،وثيقة رقم ) 5بتاريخ 
 .43-40المصدر نفسو،ص-48
،برقية من وزير الدفاع الى وزارة الداخمية 3340/133د.ك.و،البالط الممكي العراقي /الديوان ،ممفة رقم -45
 .73(،ص55،وثيقة رقم )3311اب  37خ بتاري
،تقرير من العميد الطيار كنكيام الى المقر الجوي 187د.ك.و،الوثائق البريطانية /لندن، ممفة رقم ،   -45

 ،5-8(،ص5،وثيقة رقم ) 3311اب  37بتاريخ 
 .5المصدر نفسة ص -47
 .3311ايمول  4(،في 150جريدة) االىالي (،العدد)-44
موصل عمى الطريق المؤدي الى دىوك وكان معظم من يسكن تمك القرية من الكرد تقع شمال غرب ال-43

،ترجمو :نافع توسا ،) 3375-3441وكما يسكنيا العرب واالثوريين ينظر.  كميبر ويبل يعقوب،سورما خانم 
 .155(،ص1033د.ن ،بغداد،

الخاص في الموصل الى  ،تقرير من ضابط  الخدمة187د.ك.و،الوثائق البريطانية /لندن،ممفة رقم  -30
 .44-47(،ص14،وثيقة رقم )3311اب  37اركان الجو واالستخبارات بتاريخ 

،تقرير من  ضابط الخدمة الخاص في الموصل  الى 187د.ك.و،الوثائق البريطانية /لندن،ممفة رقم  -33
 .74-77(،ص51،وثيقة رقم )3311اب  37اركان الجو بتاريخ 

 35،ممفة رقم قرارات جمسة مجمس الوزراء بتاريخ 811/133ديوان ،ممفة رقم د.ك.و،البالط الممكي /ال -31
 51.4(،ص34،وثيقة رقم )3311اب 
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