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 الممخص 

تميَّز تاريخ العراؽ المعاصر بظيور شخصيات فكرية وسياسية وعسكريًا أدَّت دورًا 

متميزًا وميًا في صياغة أحداثو ، ومف بيف ىذِه الشخصيات تأتي شخصية عامر حسؾ 

االمارة، الذي ولج ميداف الحياة العامة منذ نعومة َأظفاره، وأسيـ بشكل واضح فييا، 

ابناء شيوخ العشائر الميمة في جنوب العراؽ ، وانخرط في السمؾ  والسيَّما أّنو أحد

العسكري، وىو االمر الذي مكنو مف لعب دور كبير في احداث العراؽ فيما بعد، ومف 

 .4991ىنا جاء اختياري ليذِه الشخصية، ومتابعة نشاطيا العسكري حتى عاـ 
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Amer Hissak AL-Emarah and its beginnings of military 
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Abstract 

The history of contemporary Iraq witnessed the emergence of 

intellectual These figures include Amer Hissak , who has entered 

the field of public life since his youth , and his role is clear , 

especially as he is one of the sons of tribal sheikhs in southern Iraq , 

because he is a military , which enabled him to play an important 

role in the events of Iraq after that . It is optional to study this 

character and pursue his military activity until 1934 .  
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 المقدمة
الشخصيات حيزا ميما في مجاؿ الدراسات التاريخيو ، اذ يعد تاريخ ىذه  أخذت دراسة        

دورا مميزا في الشخصيات جزء ميـ مف تاريخ اي شعب النيـ ينتموف الى النخبو التي تؤدي 
 (الصيامر)مختمف المياديف .اتسمت شخصيو عامر حسؾ ابف شيخ عشيره االماره ورئيس حمف 

والذي قدـ مف قريو الترابو النائيو والواقعة عمى حافو اليور خرج مف بيف قصباتيا وبردييا ليقصد 
لييا حمـ بالنسبو المراكز الحضريو في البصره وبغداد بوسائل نقل مائيو بدائيو ، كاف الوصوؿ ا

لمكثير مف سكانيا انذاؾ ، اذ ولج ميداف الحياه العامو منذ وقت مبكر واسيـ بشكل واضح فييا 
السيما انو احد ابناء العشائر الميمو جنوب العراؽ ، ليدرس في المدرسو االمريكيو ثـ الكميو 

ري وىو االمر الذي العسكريو ويتخرج مف االخيره ضابطا برتبو مالـز وانخرط في السمؾ العسك
مكنو مف لعب دور في احداث العراؽ فيما بعد ، اتسمت شخصيو عامر حسؾ بانيا جمعت 
ماىو وطني وقومي مع ارث الزعامو العشائريو محاوال تحقيق االىداؼ التي امف بيا مع اقرانو 

 مف الضباط القومييف .

لكي  4991عاـ  ومف ىنا جاء اختياري لدراسو ىذه الشخصيو ومتابعو نشاطيا حتى
 تسمط الضوء عمى جذوره االجتماعيو وسيرتو الشخصيو والعسكريو في مراحميا المبكرة 

 -والدتو واسرتو وصفاتو :نسبو  -أوال :

ىو عامر بف حسؾ بف محسف بف مبارؾ بف الحاج حبيب بف مير عثماف بف يحيى بف 
المعروفة والتي ما برح اسميا المعا  (2) لعشيرة االمارة (4)مال عمي بف مير دمحم ) الجد األعمى (

احد اقساـ العشيرة ، ونسب عشيرة  (1)، وبذلؾ ينتمي عامر الى فخذ المبارؾ (9)وليا تاريخ حافل
والتي  ،(6)(الصيامر)عامر مف العشيرة التي تزعمت حمف السيامر  و  .(5)االمارة الى قبيمة ربيعة

كاف والده حسؾ المبارؾ رئيسا ليا لمدة مف الزمف ، ويبدو اف حسؾ المبارؾ كاف كثير االعتزاز 
( أعتزازًا بالنخوة العامة المارة عامر)( فقد أطمق عمى أبنو اسـ  واالنتماء الى ىذا النسب ) ربيعو

اءه وظل طيمة ( عمى احد ابنعند عامر عندما أطمق اسـ ) ربيعوربيعو ، االمر الذي تكرر 
والمولود في   ،، والده ىو الشيخ حسؾ محسف المبارؾ (7)مناداتو بابي ربيعو يستحسفحياتو 
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والمناطق المجاورة ليا الى حيف  .(9)المدينة ()والذي يعد مف ابرز شخصيات   ، (8)4875العاـ 
أياـ ، عرؼ حسؾ بالشجاعة وقاد عشيرتو لمدة مف الزمف ، تعرض لمسجف في (41)وفاتو

 (44)4947 – 4941العثمانيوف ، وقاوـ االحتالؿ البريطاني ، إذ حاربيـ الى جانب العثمانييف 
عشائريا  زعيما، باعتباره ارؾ ( المصادر المتحدثة باألنساب، وتحدثت عف مشيخة ) حسؾ المب

 وكاف . (49)رجال مسمح 1771ويتبعو  (42)لحمف ) السيامر( ، والمقيموف عمى حافة االىوار
لحسؾ المبارؾ أدوارا سياسية منذ وقد مبكر مف حياتو ، ففي الوقت الذي اعمف فيو حسف 

انظـ اليو حسؾ المبارؾ وقطع  ضد السمطات العثمانية 4895عف تمرده عاـ  (41)الخيوف 
وبعد حممة عسكرية عثمانية أنزلت اليزيمة  (45)الطريق عمى العثمانييف بيف المدينة والجبايش

 . (46)مبارؾ الذي القي القبض عميو وسجفبجماعة حسؾ ال

بمغ التوتر السياسي في اوربا اشده التي انقسمت الى معسكريف الحمف  4941في عاـ 
الثالثي واالئتالؼ الثنائي وباغتياؿ ولي عيد النمسا اندلعت الحرب العالمية األولى في اب 

فوجدت بريطانيا في ذلؾ فرصة مناسبة لتنفيذ  .(47)واتخذت الدولة العثمانية جانب المانيا 4941
، وبدأت  4941تشريف الثاني  6مشروعاتيا في العراؽ، فقامت بأنزاؿ قواتيا في الفاو في 

تشريف الثاني  9الجياد في العراؽ يـو  ةبدأت حرك،  (48)بالصداـ مع القوات العثمانية في العراؽ
دينة البصرة ، فأبرؽ وجياء المدينة الى عمماء ، عندما وجد المحتل البريطاني عمى مقربة مف م

الديف في العتبات المقدسة يطمبوف اعالف الجياد، حيث ورد في برقيتيـ ما نصو" ثغر البصرة ، 
، ساعدونا بإمر العشائر  الكفار محيطوف بو ، الجميع تحت السالح ، نخشى عمى بالد االسالـ

موكب مف المجاىديف ، عمى رأسيـ السيد عبد الرزاؽ وفي تمؾ المدة غادر النجف  .(49) "بالدفاع
ومجموعة مف اتباعو ، حيث مر بالسماوة ، ثـ انطمق الى البصرة ، واتخذ مف مناطق  (21)الحمو

االىوار القريبة والمحيطة بالقرنة نقطة ارتكاز ، حيث كاف حسؾ المبارؾ وابناء عشيرة االمارة 
، (22)4947البريطانييف في دخوؿ بغداد في العاـ  أف نجاح،  (24)ومناطقيا محور تحركاتو 

رغبة بريطانيا بإنياء تمرده فوافقوا عمى و  اقنعت حسؾ المبارؾ بعدـ جدوى عداءه لمبريطانييف
، بعد أف كانوا قد ابعدوا الى (29)حسؾ وجماعتو الى )المدينة( واسكنوا قرية )الخاص(أعادة 

اصبح حسؾ  4947ى مركز المدينة ، وفي عاـ ثـ نقموا بعدىا ال العمارة في وقت سابق .
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المبارؾ مستشارا لمشيخ حميد الحمود ، الذي لـ يحقق نجاحاً كبيرا ، ويبدو اف البريطانييف  رأوا 
، لذلؾ سارعوا بتعييف حسؾ المبارؾ مديرا لناحية المدينة  (21)فيو عدـ الكفاية لرعاية مصالحيـ

، ويبدو اف اإلنكميز 4949يرة األمارة في العاـ سبقوىا بجعمو شيخا عمى عش (25)4924عاـ 
 ارادوا احتواء حسؾ المبارؾ وجعمو في صفيـ إلشاعة اليدوء والسكينة في المنطقة .

عامر حسؾ جزءا مف عائمو كبيره ، وىي اسرة حسؾ المبارؾ وجريا عمى عادة ابناء 
ـ موقعو ومركزه في العشيرة العشائر في اف يكوف ليـ الكثير مف االبناء )الذكور( لمتباىي ولدع

وخاصة الشيوخ منيـ .فمذلؾ تزوج حسؾ المبارؾ مف ثالثة نسوة ،االولى ىي فتنو صاغر 
انجبت لو اضافة الى عامر ، كل مف ثامر ،الذي توفي وىو صغيرا ، واربعة مف ( 26)الفرطوسي
 )متوفية(، زوجيا جبار عبد العزيز معاتي اـ الميمو زوجيا غانـ الوادي )متوفيو( ، البنات ىف:

وكانت  .(27)ومتوفيو ايضا ومسالؾ )غير متزوجو( ومدينو زوجيا عبد عمي بندر )متوفية(،
مف ابناء عمومتو ، وانجبت كل مف عمي والذي قتل  الزوجو الثانيو ىي )عذره جبر االماره (،

دراستو في المدرسة اثناء  ، 4926. ومحسف الذي توفي في العاـ  (28) 4995في العاـ 
 ، شيخة زوجيا احمد عبد العالي)متوفيو( اضافة الى بنتيف ىما : ، (29)العسكرية الممكية 

، فيما كانت الزوجة الثالثة واالخيرة ، مف (91)واالخرى خزنو زوجيا سمماف عبد العزيز )متوفيو(
،  4996خالد في ابناء عمومتو ىي سنية سعود عداي االمارة ، وانجبت لو ولدًا واحد سمي 

 .(94)، ويقيـ في جميورية ايراف االسالمية في الوقت الحاضر الزاؿ عمى قيد الحياة

حيث يؤرخ لوالدتو في  (99)في قرية الترابة  (92) 4917ولد عامر حسؾ في حزيراف العاـ 
مذكراتو انيا حصمت في فصل الصيف الحار والمغبر ، وتزامف مع نزاع عشائري بيف االمارة 

، بسبب تعدي االخيرة عمى عشيرة االمارة مما استمـز الرد حيث وقع (91)و)عشيرة البو بخيت( 
وفي "بالقوؿ  طبيعة االىوار حيث وصف ذلؾ الكثير مف الضحايا بسبب استغالؿ ) البوبخيت (

. تزوج عامر حسؾ مف قريبتو )نزىو عبد العزيز (95)"غمرة ىذا اليـو المأساوي خرجت الى الدنيا
اثمر ىذا الزواج مف تكويف اسرة مف خمسة ابناء  4925محسف المبارؾ االمارة( في العاـ 

،  4999تزوجت مف جواد سالـ وتوفيت عاـ  4926وىـ كل مف حسيبة تولد عاـ  وبنات ،
 (96) 4992، ربيعة تولد عاـ  2116غير متزوجة توفيت في العاـ  4928جيبة تولد عاـ ن
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متزوجة مف فريد عمي االمارة وىي  4912، وأخيرا سامية تولد عاـ  (97) 4911.ومعد تولد عاـ 
  .(98) الوحيدة مف ابناءه التي ال زالت عمى قيد الحياة تعيش في قضاء المدينة

جل ذا ىيبة ووقار ، اضفت عمى مالمحو ذلؾ ، حيث كاف يوصف عامر حسؾ بانو ر 
، كاف سخيًا ، مّياؿ الى فعل  (99)رجل طويل القامة ، ضخـ الجثة ، ابيض البشرة ، كريـ النفس

وذو   ،كاف جميل الحسب والنسب يتمتع بالوقار ونقاء القمب والطيبة .(11)الخير ومساعدة الناس
 . (14)شخصية معروفة ومميزة بنطق بميغ وخصاؿ حميدة يعتز بيا ابناء مدينتو الى ىذا اليـو

  ،عربيًا قحاً  ،يقوؿ عنو الدكتور ابراىيـ العالؼ )كاف رجاًل نبياًل ، وقورًا ، نزييًا ووطنيًا اصيالً 
 ،ب عنو دوماً يفخر بو كل العراقييف ويجعموه في المكانة التي يستحق ، وىو يستحق اف يكت

، ورغـ عممو كضابط في اماكف بعيدة اال انو لـ ينقطع عف  (12)كرجل خدـ وطنو وأمتو ( 
ىو ابف عشائر لـ يغضب "، قاؿ عنو محمود الدرة  (19)جذوره في قرية الترابة واليوير والمدينة

اسع الصدر ، احد ، انساف قنوع ال يشكو وال يتذمر وال يفاخر وال يباىي بما عنده مف مفاخر ، و 
، كاف مثقف  (11) "كراىية وىي كميا صفات اصيمة لمحقد وال لمال يعرؼ معنى كما انو حميـ 

ثقافة عالية ، اتقف المغة االنجميزية ، تعمق بو كل مف حولو وكل مف عمل معو نتيجة تواضعو 
 . (15) وحبو لممساعدة

 -دراستو : -ثانيا : 

كانت البصرة خالؿ العيد العثماني مف بدايتو حتى نيايتو ، مسرحا لمحروب والمعارؾ 
إضافة الى  ،(16)في شؤوف العمـ تفكروغزوات السمب ، وكانت في حالة فوضى ، أبعد مف أف 

ذلؾ فقد عانت مف نقص واضح في المالؾ التعميمي ، وكاف عدد الطمبة المذيف يرتادوف 
السموب الشائع في التعمـ في العراؽ أواخر العيد العثماني ، ىو مف ا، وكاف (17)قميال  المدارس

ـ األىمي ، أي المدارس المرتبطة بالجوامع مع الكتاتيب ، والتي أنشأت ، ليتعمـ يخالؿ التعم
، وىو نوع انتشر  (18)الصغار القراءة والكتابة وقراءة القراف ، واشتقت اسميا مف تعميـ الكتابة 

الدولة العثمانية واختص بتدريس الصبياف ، ولـ تكف الدراسة فييا محددة بسف معيف  في ارجاء
وانما اعتمدت القدرة في حفع القراف الكريـ ، وبالنسبة لممدارس ، فقد أوكمت الدولة العثمانية الى 
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 الوالهبعض االفراد والجماعات لالىتماـ بنشاط فتح المدارس ، والذي اقتصر عمى جيود بعض 
 .(19)الوجياء ، والميسوريف ، في االنفاؽ عمييا ، و 

في قرية الترابة   راسوالتحق عامر حسؾ في صباه بالكتاتيب مرتيف ، االولى في مسقط 
كاف يدرس فيو أحد الشيوخ مف أبناء المنطقة ويدعى الشيخ صالح الشيخ محمود مف اسرة اؿ  اذ

ـ الحرب العالمية األولى ، واحتالؿ فرج هللا مف قرية الخاص ، لكف ذلؾ لـ يستمر مع قيا
البريطانييف لممنطقة ، الذي اضطر اسرة حسؾ الى المغادرة الى اىوار العمارة ، ودخل ىناؾ 
الكتاب لممرة الثانية ، لكنو فيما عدا االستماع اؿ تالوة القراف الكريـ ، فانو لـ يتعمـ شيئا مف 

 ،ي لمعراؽ ونتيجة النشغاليـ بالعمميات العسكريةوبعد االحتالؿ البريطان .(51)خالؿ ارتياده ليا 
تأخر فتح المدارس في المناطق الجنوبية مف العراؽ وخاصة االرياؼ ، لعدـ توفر اعداد كافية 

، وخوفًا مف اتياميـ مف الناس بعدـ  4945، واستمرت االوضاع الى عاـ  (54)مف المعمميف
حيث التحق عامر حسؾ بمدرسة  (52)رس االبتدائية االىتماـ بالتعميـ بدأوا بافتتاح عدد مف المدا
بعد اف ىيأ الشيخ حميد الحمود مكانا ليا ،  4948المدينة االبتدائية ، والتي افتتحت في تموز 

وبسبب تناقص عدد طالبيا  ،(59)طالب 42وعيف إلدارتيا )السيد ميرزا( وبمغ عدد طالبيا 
-4924ؾ المبارؾ ادارة ناحية المدينة )اغمقتيا السمطات ، ثـ اعيد فتحيا عند تولي حس

، وبما اف عمره كاف فوؽ سف الدراسة ، انتظـ في صف ليمي ىو وخمسة مف ( 51)(4929
الطالب ، تمقى فيو دروس في المغة والنحو ، واظير فييا مستوى جيد ، اشاد فيو مف زار 

 .(55)الصف 

ولرغبتو في اكماؿ تعميمو الثانوي ، طمب مف والده االلتحاؽ في المدرسة االمريكية في        
)               ( مف قبل المستر فانيس4919عاـ  والتي افتتحت رسمياً  مركز مدينة البصرة ،

(Vanes(56) غيرت ، كاف لغة التعميـ فييا المغة العربية واالنكميزية والتركية ، وكانت المدرسة
الى مدرسة )الرجاء العالي( ، وكانت  مف اشير مدارس البعثات  4924اسميا في العاـ 

، كاف انتقاؿ ابف الريف مف اىوار المدينة  (57)التبشيرية في البصرة والمنطقة المحيطة بيا
لمدراسة في مدرسة بعيدة امر يدؿ عمى تنامي في رغباتو ، وكاف يطمح لتحقيق اىداؼ بعيدة مف 
وراء ىذه الخطوة ، وخاصة بعد اف التمس فائدة تولي مناصب حكومية مف خالؿ تولي والده 
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فة الى العائد المالي الميـ ، لكف طموحاتو اضا مف مكانو ،وما يتمتع بو  .ادارة ناحية )المدينة(
إذ اضطر الى ترؾ الدراسة في تمؾ المدرسة بسبب اعفاء والده مف  ،تحطمت بعد شير واحد

، حيث لـ يستطع بعدىا توفير اجور وبالتالي عدـ قدرتو عمى دفع مصاريف المدرسة منصبو 
، وكاف (59)كل طالب دارس ( روبية عف51، إذ كانت المدرسة تتقاضى سنويا )(58)الدراسة 

 .(61)روبية( لقاء منصبو 911حسؾ المبارؾ يحصل عمى )

األمور الميمة لمدولة العراقية بعد الحرب العالمية االولى، ايجاد جيش كجزء  وكاف مف
كانوف الثاني  6مف متطمبات الحكـ الوطني ، لذلؾ تـ ايجاد النواة االولى لمجيش العراقي في 

في ىذا اليـو فريق مف الضباط اجتماع رسمي وقرروا تأليف المقر العاـ  ، إذ عقد(64) 4924
وتـ اقرار عدد وتشكيالت الجيش العراقي في مؤتمر القاىرة والذي عقد في  (62)لمجيش العراقي

)المدرسة  ، ومف اجل تطوير قابمية افراد الجيش العراقي تـ افتتاح(69) 4924القاىرة في اذار 
سبق ليـ  ممفلتدريب بعض الضباط  ،4924تشريف الثاني عاـ  9 في (العسكرية العراقية

، اال اف الوضع المالي لمدولة في  الخدمة في الجيش العثماني وفق اساليب الجيش البريطاني
، وبمرور الوقت ظيرت الحاجة الى امداد (61) ذلؾ الوقت ادى الى صدور اوامر بأغالقيا

لضباط لذلؾ تقرر فتح )المدرسة الحربية العراقية( ، ثـ الجيش سنويًا بعدد ثابت ومستمر مف ا
 41استبدؿ الى )المدرسة العسكرية( ثـ اضيفت الييا كممة )الممكية ( ، واعمف عف ذلؾ في 

ومع بداية تشكيل الجيش  .(65)4921ايار  42، وافتتحت الدورة االولى في  4921شباط 
ماعية المحدودة لمضباط إذ كاف اغمبيـ ينحدر العراقي ادركت السمطات البريطانية البيئة االجت

مف اسر تقطف في مراكز المدف العراقية إذ كاف النفوذ العثماني قويا فييا ، وىي بنية ال تتفق مع 
رغباتيا ،الف النفوذ البريطاني كاف منتشرا بيف العشائر خارج المدف ، وتمتع الضباط السياسييف 

لذلؾ رات بريطانيا اف يكوف ابناء العشائر  .(66) ائل والعشائرالبريطانييف بمرونة الحركة بيف القب
لتحقيق الموازنة مع الضباط المذيف خدموا مع الطرفيف ، وإلعطاء شيوخ العشائر  ،في الجيش

حيف منحوا امتياز االعفاء (67)موقع بارز في المجتمع العراقي ، فاحتضنت ابناءىـ في الجيش
عدـ اكتماؿ عدد الخريجيف لذلؾ ارتأت السمطات العراقية  وبسبب (68)مف الشيادة الدارسية 



                                                                      

 9 (1029 كانون األول والعشرون ) السابعالعدد  ممحق

 عامر حسك االمارة نشأتو وبواكير نشاطو العسكري في العراق  

لكسبيـ و توثيق روابطيـ مع  العسكرية الممكيةاشراؾ اوالد رؤساء العشائر وادخاليـ المدرسة 
 .(69)الحكومة

بالدورة الثانية )لممدرسة العسكرية الممكية ( بعد مقابمة متصرؼ  حسؾالتحق عامر 
ىو و والده ، الذي كاف حينذاؾ تحت االقامة الجبرية في البصرة  (71)البصرة احمد باشا الصانع

، وشكوا مف عدـ االستطاعة عمى التي وضع فييا بعد اعفاءه مف منصبو مديرا لناحية المدينة 
روبية ( وحثيـ عمى استغالؿ  411صرؼ بذلؾ بعد منحيـ )تتحمل تكاليف السفر ، إذ تكفل الم
العسكرية قو )محسف ( إذ سمميـ كتاب معنوف الى المدرسة الفرصة والسفر الى بغداد مع شقي

بترشيحيـ لمقبوؿ ، لذلؾ قرر السفر قبل اف تضيع الفرصة ، وعاد الى قرية الترابو،  الممكية
، أال المنطقة السيد عبد المحسف الحمو ليكمل ترتيبات السفر حيث واجو معارضة رجل الديف في

، فغادر الى بغداد سفرالسماع االعتراض ، واكماؿ  أف قريبو غانـ الوادي ، حثو عمى عدـ
، وظيرت اسماء المقبوليف وكاف الى بغداد ، اتـ اجراءات التقديـ. وبعد وصولو (74)بصحبو أخيو

رئيس  (72)منيـ اضافة الى اخيو محسف، وفي اثناء ذلؾ تمكف مف مقابمة عبد المحسف السعدوف 
رفع اإلقامة الجبرية عف والده فوافق عمى ذلؾ وأوعز ل  اء آنذاؾ ، وقدـ لو طمب استرحاـالوزر 

، الذي كتب بدوره الى متصرؼ البصرة يطمب (79)الى وزير داخميتو رشيد عالي الكيالني بذلؾ
 .(71)منو رفع اإلقامة الجبرية

تـ تقسيـ المقبوليف في المدرسة العسكرية الممكية عمى ثالثة مستويات : المستوى االوؿ 
الذيف اكمموا الدراسة ى المتعممة التي اكممت الدراسة الثانوية ، والثاني الطبقة الوسطالطبقة 

االبتدائية ، ودرسوا في صفيف في الدراسة المتوسطة ، اما المستوى الثالث ابناء رؤساء 
، والذي عمى اساسو قبل عامر في المدرسة العسكرية الممكية ، افتتحت الدورة الثانية (75)القبائل
( طالب ، اخرج ثمانية 49( طالب نجح منيـ )28، كاف عدد الطالب فييا ) 4925ايموؿ في 

محسف شقيق عامر حسؾ الذي  الطالب ىوكاف و السباب صحية ، وتوفي طالب اثناء الدورة 
اصيب بمرض، ولـ يستطع االطباء معالجتو وكاف اوؿ طالب يتوفى في المدرسة العسكرية 

بتخرج طالب الدورة الثانية ، وتـ منحيـ رتبة مالـز ثاٍف في الجيش ، تـ االحتفاؿ  (76)الممكية
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 42وكاف مف بيف الخريجيف  4928تموز عاـ  91في  429العراقي ، بموجب االرادة الممكية 
 .(77)طالب مف ابناء العشائر

 -بيئتو االجتماعية وأثرىا في تكوين شخصيتو : -ثالثا :

كاف عامر حسؾ ابنًا ألحد شيوخ عشيرة االمارة ، والتي يعتقد افرادىا انتسابيـ الى جد 
مشترؾ وتشمل عدد مف االسر التي تفرض عمى جميع اعضاءىا احترامات وواجبات تجاه 
ابناءىا واالخريف ، ولمعشيرة مكانو في نفس المنتمي ليا تفوؽ مكانو الدولة في كثير مف 

قد نشأ في قرية الترابة ، والتي لـ و  (78)يو القبمية كانت فاعمو في المجتمع لذلؾ فالبن األحياف،
تكف السكف االصمي ليا ، حيث كاف سكف عشيرتو االصمي منطقة )المدينو( ، اال اف اسباب 

، والتي تقع عمى حافة اليور (79)العالقة بيف العشيرة والعثمانييف ، جعميـ ينتقموف الى ىذه القرية 
ع سكانيا ، حيث تمتاز ىذه المنطقة بمجموعو مف القيـ والمفاىيـ والعادات والتقاليد ولتختمط م

 ،والمعتقدات الخاصة ، كما انيـ يمارسوف مجموعو مف االنشطة االقتصادية تتعمق ببيئة االىوار
 ( .81)مثل صيد االسماؾ ، تربية الحيوانات ، تصنيع القصب والبردي 

نتيجة لذلؾ فقد يخضع االنساف لظروؼ البيئة التي يعيش فييا ويتأثر بنواحييا االجتماعية       
، كانوا ا شريحة ميمة في المجتمع العراقيواالقتصادية والطبيعية ، واف المشايخ العرب ، شكمو 

مف نتاج الحياة التي تميزت بالغزوات المتكررة ، حيث كاف العضو العشائري يشدد عمى 
لذلؾ و  .(84)شجاعة والبراعة في اتخاذ القرار والحركة مع الميل الى البروز مف بيف العشائرال

 ،يمكف القوؿ انو قد ترسخت صفو القيادة عنده ، كونو كاف يالمس واقع ابيو وىو يقود العشيرة
، قدرتو عمى توحيد شباب نازعات ، والحرية في ابداء الراي، والحكـ في الموالمسؤوؿ عنيا

، لكف عامر  (82)ش في وسط يممؾ السطوة عمى عشيرتوشيرة ومف يعمموف عنده ، وكاف يعيالع
كذلؾ حمل قدر كبير مف القدرة ( .89) حسؾ لـ يمارسيا بل كاف الرجل موصوؼ بالنبل والنزاىة

وكاف .(81)عمى اتخاذ القرار والحكـ الصحيح خالؿ معرفو السنف العشائرية والقضاء العشائري 
، الف العشائر في االىوار او عمى مف االستقاللية وعدـ الخضوع ألحدبنوع عامر يتصف 

، فعاش اذ كانت باستمرار تمتنع عف دفع الضرائب حافتيا مف تاريخ حافل بالتحدي والمقاومة 
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عامر وىو يرافق والده وىو يقاتل و يثور عمى العثمانييف ثـ البريطانييف مف مكاف ألخر داخل 
 .  (85)لظروؼ التي عاشوىا بسبب ذلؾاالىوار ، رغـ كل ا

 بضرورهوقت مبكر ورغـ كل الظروؼ التي كاف يعيشيا ، اقتنع عامر حسؾ  ومنذويبدو 
 ،صورتو وصورة الحياة في بيئتو ومجتمعو ، وكيفيو تحقيق رغباتو مع احتراـ القيـ السائدة تغيير

ولما كاف المستوى العممي متردي لمغاية في مناطقيـ ، الذي ادى الى تكريس حاالت التخمف 
الى  حاجو كل ذلؾ لذلؾ ادرؾ  ،االجتماعي واالقتصادي والثقافي والذي ترافق مع األميو 

 ،التغيير وخاصة مف الناحية العممية التي اعتبرىا مفتاح نجاحو فقد حرص عمى ارتياد المدرسة
ال بل انو ادرؾ اىمية التعميـ الثانوي وانو مفتاح  4948افتتحت في وقت متأخر مف عاـ والتي 

لنقل االنساف في تمؾ المدة الى حالو اجتماعية متقدمة فانتقل مف اجل ذلؾ مف حافة اليور في 
)المدينو( ليدرس في )المدرسة األمريكية ( في مركز مدينة البصرة رغـ كل الصعوبات التي تدؿ 

 فيمو بضرورة تغير حياتو وبيئتو.عمى 

 -: 2934في العراق حتى  العسكرية: موقفو من االحداث  رابعا  

 بداياتو في الجيش :  -أ 

،  (87)الفوج السادس (86)، تـ تنسيبو الى4928في تموز بعد انتياء مراسيـ التخرج 
(88)والتحق بفوجو الجديد المتمركز في مدينة البصرة في منطقة ) الجبيمة ( 

، ليكوف امرا  
لمفصيل االوؿ في السرية االولى ، ليكوف وألوؿ مرة منيمؾ في الحياة العسكرية العممية ، 
وتطبيق ما تعممو فييا ، وممارسة التدريب وتماريف الرمي ، والمسير و االستعراض في شوارع 

انيـ  وبماكميز، البصرة . وىنا المس ما كاف موجودا مف تنافر بيف بعض الضباط العراقييف واالن
(   Cevn Moreضباطا احداث حاولوا االستفادة مف خبرات الضابط البريطاني  كيفف مور ) 

ادى قرب ، مما اضطرىـ لالبتعاد عنو و المشرؼ عمى تدريب الفوج ، اال اف البعض انتقد ىذا ال
جيش في ال، بسبب الضباط الذيف كانوا يعمموف  رالى خسارتيـ لخبرات ضرورية كضباط صغا

 . (89)، والصاقيـ تيمو )العمالة ( لكل مف تقرب مف الضابط البريطاني العثماني ) سابقا (
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ويبدو اف سبب ذلؾ وجود التيارات المتعاكسة داخل الجيش في تمؾ الفترة ، فبعد تأسيسو 
، واستخدامو كقوة لتعزيز االمف الداخمي ،  حرص البريطانيوف عمى السيطرة واالشراؼ عميو

ظ عمى مصالحيـ ، لكف تمؾ السياسة حفزت بعض الضباط عمى التكتل والتحرؾ سياسيًا والحفا
( اولى التحركات السياسية داخل الجيش 4999-4927منذ وقت مبكر ، حيث شيدت المدة )

وفي تمؾ المدة كاف عامر حسؾ بعيد عف تمؾ التيارات ويحاوؿ  (91)بيف القومييف الوطنيف
    مينيو لذلؾ انتقد تمؾ التصرفات  مف قبل الضباط ووصفيـممارسة واجباتو العسكرية ب

 .(94) بالجيل

 ،الواقعة غرب مدينة البصرة (92)كمف الفوج السادس، بالتحرؾ الى الزبير المدهوفي تمؾ 
قرب الحدود العراقية المشتركة مع السعودية و الكويت ، لحراسة النقاط الحدودية الموجودة ىناؾ 

، لممناطق الحدودية والتعرض لمعشائر ىناؾ ، (99)والتي اقيمت بيدؼ مواجية ىجمات )االخواف(
ت التي ظيرت في نجد ، بدأت تمؾ اليجما (91)وقد ارتبطت تمؾ اليجمات بالدعوة )الوىابية (

، واستمرت طواؿ السنوات التالية ، اوقعت خالليا الكثير مف  4924عمى العراؽ  في عاـ 
الخسائر باألرواح والممتمكات ، وقد اتخذت السمطات العراقية الكثير مف االجراءات عمى الحدود 

المقاءات و ، بعد سمسمة مف المؤتمرات  4929عاـ  توقفت في لتأمينيا مف ذلؾ الخطر ، حتى
، وقد كانت الزبير احدى المناطق التي تعرضت لمخاطر  (95)لحكومة العراقية والسعودية بيف ا

  4929ذلؾ الغزو مما اضطر السمطات لنشر قوات عسكرية ، حتى زاؿ ذلؾ الخطر نيائيًا عاـ 

خالؿ تمؾ المدة ، استطاع المالـز عامر حسؾ ، تكويف شبكة مف العالقات بالفعاليات 
تصادية واالدارية في البصرة ، مستغاًل االمسيات التي كاف يقيميا الفوج االجتماعية واالق

، وصل الفوج الى  (96)، نقل الفوج مف البصرة الى بغداد 4929باستمرار ، وفي ايموؿ عاـ 
 (97)، واستعد لممشاركة في المناورات السنوية المقررة مسبقابغداد، وعسكر في ثكنات الوشاش

منطقة المناورات عف الموعد المحدد ، بسبب مشاركتو في تشييع جنازة رئيس .وتأخر ذىابو الى 
وجباؿ حمريف  (99) ، كانت منطقة المناورات ىي بيف خانقيف(98)الوزراء عبد المحسف السعدوف 

، حيث جرت في منطقة جبمية ، كاف اليدؼ منيا اعداد قوات قادرة عمى مواجية  (411)
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وابرزىا   ،التي كانت تحدث في المنطقة الشمالية مف العراؽ االضطرابات والحركات العسكرية
 . (414)4991الثالثة التي حدثت أواخر العاـ البرزنجي  حركة الشيخ محمود الحفيد

 : 2931-2930الحركات الكردية موقفو من  -ب 

في  (419)وبدعـ مف الممؾ فيصل األوؿ( 412)وقعت الحكومة العراقية برئاسة نوري السعيد
معاىدة الصداقة وتحالف مع بريطانيا كاف مف ابرز ما نصت عميو  4991حزيراف عاـ  91

دخاؿ العراؽ في عصبة األمـ ، ويظير أف المعاىدة المذكورة لـ تحضى  (411)انياء االنتداب وا 
مف التأكيد عمى الحقوؽ الكردية ، ولغرض  –مف وجية نظرىـ  –بموافقة االكراد النيا خمت 

في مجمس النواب أقدمت الحكومة العراقية عمى حل مجمس النواب القائـ وشرعت  إقرار المعاىدة
،  (415) 4991أيموؿ عاـ  44 و تموز 41بانتخابات جديدة جرت االستعدادات ليا ما بيف 

وبينما كانت البالد تستعد الجراء االنتخابات البرلمانية ، جرت في السميمانية احداثًا مثيرة ، ففي 
موؿ كانت تجري في السراي الحكومي االجراءات الختيار الييئة المشرفة عمى السادس مف اي

االنتخابات ، سارت مظاىرة باتجاه البناية ، تطورت االحداث بسرعة الى صدامات مع قوات 
االمف )الشرطة والجيش( التي اضطرت الى استخداـ الرصاص لتفريقيـ مما ادى الى سقوط 

) كاف غل الشيخ محمود الحفيد الموقف ودخل األراضي العراقية .است (416) ضحايا بيف الطرفيف
وبدأ بإصدار بيانات استنكار لحادثة قد ابعد الى مدينة إيرانية بعد فشل حركتو الثانية ( 

، انذرت  (417)السميمانية مطالبا الحكومة العراقية بسحب مؤسساتيا وتشكيل حكومة كردية
د وطالبتو باالبتعاد عف منطقة الحدود واال اضطرت الحكومة العراقية الشيخ محمود الحفي

تمكف مقاتموا  4991ايموؿ 29لـ يستجيب الشيخ لالنذارات الحكومية ، وفي ( 418) الستخداـ القوة
كانوف  9والتالؿ المحيطة بيا ، وفي  (419)الشيخ الحفيد مف السيطرة عمى جزء مف بنجويف

 .(441)وشاندري استطاع اف يدخل خورماؿ   4994الثاني 

وفي ذلؾ الوقت كاف المالـز عامر حسؾ مع فوجو السادس في معسكر ألوشاش في 
بغداد ، ومع اتساع رقعة العمميات العسكرية لمواجية عصياف الشيخ محمود ولحاجة الموقف 

حتى تتمكف مف حصر وتطويق المسمحيف ،  (444)العسكري لمزيد مف القطعات العسكرية 



                                                                     

 (1029 كانون األول ) ممحق العدد السابع والعشرون  

 فاروق صالح العمر   الباحث. وليد سامي فارسأ.د. 

24 

، بأمرة الرئيس  (442)جندي 451اقتضت االوامر تشكيل قوة مف الفوج قواميا سريتيف بتعداد 
، والتي  (449)غادرت القوة بالقطار الى مدينة كركوؾ  4994آذار  41االوؿ خميل نامق ، وفي 

يد اثارة القبائل فييا ، اذ تصدت كانت تحت ضغط مسمحي الشيخ محمود الحفيد  ، الذي كاف ير 
، شغل المالـز عامر حسؾ بمنصب معاوف امر القوة  اضافة الى  (441)القوات الحكومية لو

كونو آمرًا الحد الفصائل ، وبعد وصوؿ القوة الى المكاف المحدد ، خرج بصحبو امر القوة 
عوبة بالتوفيق بيف ما لالستطالع واختيار المكاف المناسب كمعسكر لمقوة .ومرة اخرى وجد ص

تعممو نظريًا في المدرسة الحربية ، وبيف الواقع عمى االرض حيث يقوؿ "لـ اجد المنطقة التي 
تتوفر فييا شروط اختيار المعسكر ، والتي حشوت بيا دماغي بنظريات المدرسة العسكرية ، 

 .(445) شاسعًا ما بيف المعمومات النظرية والواقع العممي" فرؽ حيث كاف ال

، توجيت قوة الفوج السادس الى قمعة  (446)وبعد يـو واحد مف البقاء في كفري 
معمومات  ، في االثناء وردت الى قوة الفوج السادس والمتمركزة في قمعة شيرواف(447)شيرواف

استخباراتية بوجود مجموعة مف المسمحيف التابعيف لمحمود الحفيد بالقرب منيا ، حيث تحركت 
القوة لضرب تمؾ المجموعة ، ونتيجة لذلؾ انخرط المالـز عامر حسؾ وألوؿ مرة في معركة 
حقيقة حيث حدثت مصادمات مع المسمحيف تـ فييا تبادؿ إلطالؽ النار وقد اعتبر ذلؾ افضل 

س لتعمـ ميارات القتاؿ وخاصة القتاؿ القريب ، وكاف لذلؾ اثر واضح  في مستقبل عممو در 
 (448)العسكري .

خاضت قوة الفوج السادس التي كاف عامر حسؾ احد ضباطيا العديد مف المعارؾ مع 
المسمحيف التابعيف لمشيخ محمود الحفيد ، وقد ترافق ذلؾ مع تكثيف القوات العراقية ليجماتيا 

أيار بعد اف تـ االتفاؽ عمى ضماف  49مواقع االكراد وانتيى االمر باستسالـ الحفيد في  عمى
حياتو وارسل الى السماوة ثـ الناصرية وعانو ثـ سمحت لو السمطات العراقية بالعيش في 

 .(449)بغداد

يبدوا مما سبق اف تمؾ االحداث كانت التجربة العسكرية االولى لممالـز عامر حسؾ في 
داف ، اظيرت حاجتو الى الخبرة الالزمة ألداء ميامو ، حيث لـ يستطيع اف يترجـ ما تمقاه المي
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نظريو في المدرسو الحربيو عمى ارض الواقع اذ يفرض عميؾ الميداف وخاصة دروس مف 
 ،بالنسبة لمضباط اتخاذ قرارات مصيرية وحاسمة وسريعة تعتمد عمييا الوحدة العسكرية بكامميا

ينة يفرضيا الموقف وبعد انتياء العمميات العسكرية  باستسالـ محمود الحفيد، ووفق ظروؼ مع
عادت القوة الى مقرىا في الفوج السادس ، والذي تقرر اف يرابط في كركوؾ ، ومف ىناؾ التحق 

بعدىا تسمـ  (421)المالـز عامر حسؾ بدورة الرشاشات في مدرسة االسمحة الخفيفة في بغداد
شاشات ، وفي نفس الوقت تقرر نقل الفوج مف كركوؾ الى منصب امر فصيل الر 

 .(424)السميمانية
ما اف ىدأت االحداث في السميمانية حتى تجددت الحركات المسمحة في شماؿ العراؽ 

، لتوجيات  (429)سبب معارضة الشيخ احمد البارزانيب( 422)وىذه المرة في منطقة بارزاف 
وتأسيس اداره  منطقة بارازافالحكومة المركزية ، التي سعت الى بسط سيطرتيا ونفوذىا عمى 

، اذ استغل ( 421)مدنية فييا ، والتي كاف لمبرزانييف  مكانة بسبب تزعميـ عشائر منطقة بارزاف
( لبسط نفوذىـ عمى 4994-4949البارزانيوف ظروؼ حركات الشيخ محمود الحفيد )

، وبعد نجاح الحكومة في انياء تمرد الشيخ الحفيد سعت الحكومة مف جديد إلعادة  (425)طقةالمن
نفوذىا في منطقة برازاف ، والتي ظل فييا البارزانيوف عمى الدواـ يتحدوف سمطة الحكومة 

 .(426)ويرفضوف اوامرىا 

س االدارة قادت تصرفات الشيخ احمد البارزاني المتمثمة برفض اجراءات الحكومة لتأسي
، لذلؾ وافق مجمس  (427)المدنية ، الى تجريد حممة عسكرية لمقبض عميو لكنيا لـ تنجح في ذلؾ

عمى القياـ بحركات عسكرية في المنطقة وتأسيس وحدات  4992كانوف  الثاني  42الوزراء في 
،  (428)ادارية ومخافر لمشرطة ، وبسبب ظروؼ فصل الشتاء الذي يعقد العمميات العسكرية 

موعدًا لمبدء فييا ، و أف تييأ القوات العسكرية الالزمة ،  4992آذار  45اتفق عمى اف يكوف 
، وقد تشكل ليذا الغرض )رتالف( مف  (429)وتقرراف تشترؾ القوة الجوية البريطانية في العمميات 

)داي( القوات العراقية ، االوؿ سمي اختصارًا )باز( ، اختصارا لكممة )بارزاف( ، والثاني 
، في ىذا الوقت كاف المالـز عامر حسؾ مف مالؾ الفوج ( 491) اختصارًا مف كممة)ديانا(
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خارج ساحة الحركات العسكرية في  السميمانية ، فقد صدر امر بالنقل المؤقت مف  ،السادس
. والذي كاف احد االفواج التي كمفت بمقاتمة جماعة احمد (494)الفوج السادس الى الفوج التاسع 

البارازاني ، وقاؿ عف النقل "القى ىذا النقل ىوًا في نفسي الني سأشترؾ في عمميات عسكرية 
، التحق الى مقر وحدتو الجديد وىو يرى مناطق جديدة ومناظر لـ يكف يتوقع اف  (492)جادة"

يصل الييا يوما ما ، وقد نسب باف يكوف امر فصيل الرشاشات الثاني في سرية الرشاشات بأمر 
 (499)يس )النقيب( منير اسعد .الرئ

في تمؾ المدة حاولت الحكومة العراقية وقبل الشروع بالحركات الفعمية ، اعطاء فرصة 
ف لـ يحضر  لمحل السممي ، وذلؾ بإبالغ الشيخ احمد عزميا إقامة ادارة مدنية في بارزاف ، وا 

اؽ نفسو حثتو السمطات اماـ قائـ مقاـ زيبار ، وأف يتعاوف معو مقابل العفو عنو ، وفي السي
مف اذار وحذرتو بانيا ستقف الى جانب  41البريطانية في العراؽ عمى الحضور قبل يـو 

 . (491)الحكومة العراقية ، لكنو رفض وفضل خيار مواجية الحكومة واخذ يستعد لذلؾ 

تحركت القوات العراقية وبدأت العمميات الفعمية لمواجية التمرد البارزاني في الخامس 
عشر مف اذار في منطقة تشكل طبيعتيا وطقسيا تحدي وعقبو اضافية اماـ القوات العراقية 

، شكل امر الرتل الرئيس رتاًل ثانوي يضـ ( 425)والتي لـ تعتد عمى القتاؿ في مثل ىكذا ظروؼ
الحجـ االكبر مف قوات الرتل فيما عدا الفوج )التاسع ( والذي بقى في مقر الرتل الرئيس في 

، ووفق خطة معدة سمفًا تحرؾ الرتل الثانوي مف منطقة تحشده الى )مركة  (496)تياف()بامس
آذار تعرضت الى 49في يـو  .(498)مف اذار دوف مقاومة تذكر 46 والتي وصميا يـو (497)سور(

الى مسافة قريبة مف نقاط  صمواىجـو مف قبل المسمحيف االكراد ، في معسكر )مركة سور( و 
، لكنيـ واجيوا قوة نارية  ىائمة بفعل االسمحة المتوفرة  طقةحماية المقر مستفيديف مف وعورة المن

جريحًا ، في االثناء اوكمت  42شيداء و7الرتل  خسريـ عمى االنسحاب ، و برتلقوات الجيش اج
المنتشرة عمى الطريق بيف مقر  الى المالـز عامر حسؾ ميمة ايصاؿ االرزاؽ الى نقاط الحماية
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الرتل الرئيس ومعسكر تمركز القوة المتقدمة الى )مركو سور( وكانت ميمة شاقة بسبب ظروؼ 
 . (499)الطقس ونوعية االرزاؽ وكذلؾ الخوؼ مف ىجمات المسمحيف

ونتيجة لمعمميات العسكرية الناجحة التي خاضتيا القوات العراقية مدعومة بسالح الجو 
ثـ مناطق   (411)ي ، اذ تمكنت مف السيطرة عمى معاقل احمد البارزاني بداية مف زازوؾالبريطان
، فسقطت بالتعاقب القرى التي كانت تأوي المسمحيف االكراد الى اف اتمت السيطرة  (414)شيرواف

حزيراف  22أخر معاقل الشيخ احمد البارزاني عمى الحدود العراقية التركية في  عمى منطقة زتيا
، االمر الذي اضطر الشيخ احمد بعد تدىور موقفو الى العبور الى الجانب التركي مف  4992

الحدود وتسميـ نفسو الى لسمطاتيا ، وقد جرت مفاوضات بيف الحكومة العراقية والتركية انتيت 
كومة العراقية بعد العفو عنو والزمتو اإلقامة في الموصل ثـ نقل الى الناصرية بتسميمو الى الح

 .  (412)فالديوانية والحمة وكركوؾ ثـ السميمانية وبذلؾ انتيت حركت بارزاف األولى

فشمت حركت بارزاف ، اضافة الى التفوؽ العسكري لمقوات العراقية والذي دعمتو 
، التي اعتقد كانت تقتصر عمى  (419)ح لتمؾ الحركاتكاف ىناؾ غياب ىدؼ واض ،بريطانيا

طموحات شخص واحد وكذلؾ كاف لمدعاية الحكومية التي وصفت حركة البارزانييف بانيا حركة 
انفصالية عشائرية ومحاولة لزعزعة كياف الدولة الجديدة ، فضاًل عف عدـ قبوؿ العرب بإي 

، كميا اسباب سيمت عمى  (411)لمحركة خطوات تؤدي الى االنفصاؿ كذلؾ الطابع العشائري 
 الحكومة القضاء عمييا ولكف ليس بصورة نيائية .

حققت تمؾ العمميات اىدافيا بالنسبة لمحكومة العراقية في تأسيس االدارة المدنية واخضاع 
، كانت تمؾ ىي مف اولى المياـ  (415)مناطق نفوذ الشيخ احمد البارزاني الى ادارة الحكومة 

التي جرت في جغرافية واسعة واستمرت لمدة طويمة نسبيًا والتي اشترؾ فييا المالـز  القتالية
عامر حسؾ والتي كانت تمثل مناسبة لكسب الخبرة العسكرية الالزمة والناتجة مف خوض 
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معارؾ بيذا المستوى لكل ضابط بيذه الرتبة الصغيرة . اضافة الى الخبرات العسكرية التي 
بيا في تمؾ الحركات ، فقد مرت بو بعض المواقف االخرى التي شكمت حاوؿ عامر حسؾ اكتسا

دروسًا في الحياة العسكرية ، منيا انتحار احد ضباط صف وحدتو بأطالؽ النار عمى نفسو 
نتيجة خالفو مع ضابطو المسؤوؿ خالؿ التدريبات العسكرية وتفوه ذلؾ الضابط بكممات نابية 

اطالؽ النار عمى الضابط يرجع الى ماكاف يتحمى بو بحق الجندي. حيث يصف انتحاره دوف 
 . (416)الجيش العراقي مف انضباط في ذلؾ الوقت

استغل المالـز عامر حسؾ زيارة نوري السعيد رئيس الوزراء لمقر وحدتو في شيرواف ليمة 
لغرض رفع الروح المعنوية لمقوات العراقية ، استغميا مف اجل  4992مف حزيراف  47 / 46

ل إلطالؽ سراح ابناء عمومتو الذيف تـ الحكـ عمييـ بالسجف عمى خمفية منازعات عشائرية التدخ
، فاستجاب رئيس الوزراء لذلؾ  وطمب مف  (417)في البصرة )المدينة( مف قبل ادارة قضاء القرنة

منو طمب ومراجعتو في بغداد ، وفي العاصمة قابل نوري السعيد الذي  اجازه امر الفوج منحو
.والذي طمب حضور والده الشيخ حسؾ   (418)وزير الداخمية  ناجي شوكتل  لقضيةشرح ا

المبارؾ ، والذي حضر فعاًل الى بغداد ، ولما كانت االحكاـ قد صدقت تمييزيًا فطمبوا منو 
مقابمة الممؾ فيصل االوؿ ، الستحصاؿ ارادة ممكية بالعفو عف المسجونيف ، وبدأت االجراءات 

، لكف بعد تولي الممؾ لؾحالت دوف ذ4999فاة الممؾ في شير أيموؿ الالزمة غير اف و 
 . (451)صدرت االرادة الممكة بالعفو عنيـ واطالؽ سراحيـ (419)غازي 

بعد انتياء الحركات العسكرية وبما اف نقمو الى الفوج التاسع كاف مؤقتًا اعيد الى الفوج 
 244رقي الى رتبة مالـز اوؿ بموجب اإلرادة الممكية المرقمة  4992اب  44السادس . وفي 

منح المالـز األوؿ عامر حسؾ نوط الشجاعة عف االعماؿ  4999كانوف الثاني  2، وفي (454)
  .(452)9بموجب اإلرادة الممكية المرقمة  4992التي قاـ بيا في حركات بارزاف لسنة 
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، وفي تمؾ المدة اندلعت اضطرابات  4999اـ وقضى فصل الشتاء في السميمانية ع
االيرانية داخل االراضي االيرانية قاـ بيا الزعيـ الكردي جعفر  –عمى الحدود العراقية 

ولذلؾ قامت الحكومة العراقية بإرساؿ قوات عسكرية لتأميف منطقة الحدود وعدـ  ،(459)سمطاف
، انتقمت القوة مف  4999مف عاـ وصوؿ اية مساعدات مف الجانب العراقي ، ففي شير آذار 

السميمانية الى حمبجة ، وكاف عامر حسؾ معاونًا ألمر قوة الرئيس االوؿ رشيد جودت وكذلؾ 
امرا لفصيل الرشاشات ، ومف حمبجة انتقمت القوة الى الحدود العراقية االيرانية في الضفة الغربية 

تثبيت بعض نقاط المراقبة ، وكانت  لنير )سيرواف( والذي شكل خط الحدود بيف البمديف ، وتـ
المنطقة وعرة جدًا بحيث ال يمكف اجتياز الحدود اال مف نقاط معروفة واجيت القوة مسألة 

كانت تقيـ عمى الجانبيف العراقي واإليراني مف الحدود اذ   التداخل الديني والعشائري لممنطقة
عشائر ذات امتداد واحد مف الناحية الدينية والعشائرية ، مما جعل مف الصعب السيطرة عمى 

 لكثير مف المراكز الدينية في المناطق العراقية تحصلاحركة التنقل بيف الجانبيف ، خاصة واف 
 . (451)دعـ مف الجانب االيراني عمى

زار منطقة الحدود الزعيـ )العميد( خميل زكي قائد المنطقة الشرقية في  4999في آب و 
، فأجابو عامر حسؾ  "كثيرا ما اشاىدؾ في أماكف نائية"الجيش العراقي الذي قاؿ لعامر حسؾ  

اني ممتف لذلؾ حيث اعتبرىا فرصة لمتعرؼ عمى ىكذا مناطق ، ربما لـ تتح لي الفرصة في  "
، وبعد فترة نقل المالـز األوؿ عامر حسؾ الى منصب )ضابط رمي( في مقر "ؾالمستقبل لذل

 .(455)قيادة المنطقة الشرقية

في اثناء  (456)وفي السياؽ المتصل باألحداث استشيد المالـز األوؿ الـز حمود االمارة
وزارة  ، وعندما عمـ المالـز األوؿ عامر حسؾ باستشياد ابف عمو ابرؽ الى(457)تمرد االثورييف

الدفاع طالبا السماح لو بالمشاركة في العمميات العسكرية ضد االثورييف وشكرتو الوزارة عمى ىذه 
 . (458)المشاعر
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يبدو مما تقدـ اف عامر حسؾ ابنا لعائمو لـ تكف بعيده عف السياسة سواء اواخر العيد 
االحتالؿ البريطاني اذ قاومت ىذا االحتالؿ وتولى والده  العثماني في العراؽ . ومع بدايو

 وانتيى بنوع مف الفتور في العالقو بينيما، مف كل ىذا برز عامر منصب اداري) مدير ناحيو (
مستفيدا مف امتياز كونو احد  ابطاضالمدرسو العسكريو الممكية ليتخرج منيا  حسؾ لينتظـ في

الشيوخ والذي عمى اساسو تـ قبولو كضابط ، وبحكـ ىذه الوظيفو التي قادتو تعرؼ عمى أبناء 
طوؿ البالد وعرضيا مع قياـ الجيش العراقي بمواجو الحركات والتمردات الداخمية ، بينما كانت 
واجبات الجيش التي تعمميا في المدرسو العسكريو ىو الدفاع عف سياده وحدود البالد ، ومف 

طو بدات بعض المبادى السياسيو تتسرب الى نفوس الكثير مف الضباط ومنيـ عامر ىذه النق
 حسؾ . 

اذ نقل بيف عدد مف الوحدات العسكرية تنقل المالـز اوؿ عامر حسؾ خالؿ تمؾ المدة 
اب مف العاـ  45لغاية  4991أيار  29الى منصب امر فصيل في الفوج الثالث لممدة مف 

اب عاـ  46بط رمي في المنطقة الجنوبية ومقرىا بغداد لممدة مف ثـ نقل الى منصب ضا ،نفسو
، اذ نقل بعد ذلؾ الى منصب امر فصيل في الفوج الثالث  4995شباط عاـ  41ولغاية  4991
 .(459) مف شباط 44يـو 

نظـ رسميا الى كتمة الضباط القومييف منذ وقت قد أعامر حسؾ  وفي تمؾ المدة كاف
، لذلؾ اصبح متبنيا لمواقفيا اتجاه االحداث السياسية  (461)الضباطمبكر ومف أوائل ىؤالء 

 . والعسكرية التي تمر في البالد
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 ةالخاتم
ادت الظروؼ التي احاطت بنشاة عامر حسؾ الى التاثير عمى شخصيتو فيما بعد ، اذ 

لؾ اثرت ىذه الظروؼ في ايجاد وعي سياسي مبكر عمى الصعيديف الوطني والقومي ، متاثرا بذ
بوالده الشيخ حسؾ المبارؾ والذي جعمو يقتفي اثره في المجاؿ السياسي ، فقد كاف عامر حسؾ 
ينحدر مف عشيره عرفت في بعض االوقات بدورىا السياسي مف خالؿ قياـ بعض ابنائيا بزعامو 
الشيح حسؾ المبارؾ بالتمرد عمى السمطات العثمانيو ، ومف ثـ مقارعو االحتالؿ البريطاني 

شاركو في ) حركو الجياد ( ، وتزعيما خمفا عشائريا ضخما ضـ اكثر مف خمسيف عشيره ، والم
وكاف والده رئيسا ليذا الحمف مده مف الزمف ، مع وصولو الى عضويو مجمس النواب العراقي ، 

 اذ غرس في نفسو اضافو الى المزايا الحسنو والخصاؿ الحميده صفو القياده منذ وقت مبكر .

دخل عامر حسؾ ميداف السياسو مبكرا مف بوابو التظيـ القومي داخل الجيش ، عمى 
انتماءه  4991الرغـ مف سنواتو االولى فيو ادى واجباتو بكل اخالص ومينيو ، وقد شيد العاـ 

الى كتمو الضباط القومييف بزعامو العقداء االربعو وكاف بذلؾ مف اوائل ضباط المنطقو الجنوبيو 
الذي انتظـ الى ىذه الكتمو ، اذ تاثر بافكار الضباط القومييف الى حد استخداـ  مف العراؽ

الجيش فيما بعد في محاولو تحقيق االىداؼ القوميو ، ونصره قضايا الشعب العربي ، والوقوؼ 
ضد االحتالؿ خاصو البريطاني وتحقيق االستقالؿ الناجز ، وفي سبيل ذلؾ اتخذ عامر حسؾ 

 الوالء الفكاره القوميو ولمعقداء االربعو .عده مواقف اتسمت ب
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 اليوامش 
 . 925( ، ص 4972عبد الجميل الطاىر ، العشائر العراقية ، دار لبناف ، ) بيروت ، (4)

  ،عشيرة معروفة مف عشائر جنوب العراؽ تسكف فييا وتتحالف معيا الكثير مف العشائر -االمارة : (2)
سع ، وليا وجود في جغرافية العراؽ ،يرجع نسب العشيرة الى ربيعة بف ليا طابعيا الخاص ونفوذىا الوا

نزار بف معد بف عدناف ، أختمف البعض في نسبيـ لكف التأكيد يمتقوف بالنسب مع عشائر ربيعة 
وامارتيا في الكوت ، لجدىـ المشترؾ )ولي هللا ( درويش بف رحمة هللا بف ربيعة المممات ، ويستمر 

ف ربيعة بف نزار بف وائل بف قاسط بف ىب بف أفيمي بف دعمي بف جديمة بف اسد ب النسب الى بكر بف
، أو نسبة الى جدىـ األعمى دىـ بالسمطة وتزعـ عشائر المنطقة، سمو باالمارة بسبب انفرامعد بف عدناف

ت ) المير دمحم ( ، وجودىا قديـ في العراؽ ، توزعت عمى أماكف عديدة في العراؽ وصمت سنجار ومارس
الزراعة وتربية الماشية ، نزحوا الى بغداد ثـ المدائف ، ثـ شدوا الرحاؿ الى مزيرعة في القرنة قبل اف 
ينتقموا الى المدينة شماؿ غرب القرنة ، وبمرور الزمف استطاعوا بكرميـ واخالقيـ الرفيعة اف يدخموا 

روف الى انيـ جاءوا مف منطقة ) قموب الناس ، ويتمكنوا مف اف يصبحوا اسياد المدينة ، فيما يشير اخ
البرس ( مف ضواحي الكوفة ، وانتقموا الى البصرة بعد تمصيرىا نتيجة خالفات قبمية مع المنتفؾ ىناؾ 

( . ينظر : عبد نخوة عشيرة االمارة في المدينة )اخوة شيخةواستقروا في شماليا مف الدير الى القرنة ، و 
 4،ط 9؛ عباس العزاوي ، موسوعة عشائر العراؽ ، مج  995الجميل الطاىر ، المصدر السابق ، ص

؛ ثامر عبد الحسف العامري ،  81-78ص ص، (  2111،الدار العربية لمموسوعات  ،) بيروت ، 
  292-228، دار الصفا والمروة ، )لندف:د ، ت (، ص ص 5موسوعة العشائر العراقية ، ج

 . 26، المصدر السابق ، ص 4ثامر عبد الحسيف العامري ، موسوعة العشائر ، ج (9)

المبارؾ : أحد افخاذ عشيرة االمارة ، أضافة الى أؿ جاسـ والمير احمد ، المير عثماف ، الحاج  (1)
 ،5سف العامري ، موسوعة العشائر، ج. ثامر عبد الحوادي ، اؿ حاج عساؼ ، اؿ عمي بؾ سعد اؿ

، مكتبة  4عشيرة االمارة وعشائر قضاء المدينة ، ط؛ عبد الزىرة االمارة ،291مصدر السابق ، صال
؛ ولمتفصيل في اقساـ العشيرة العراقية ينظر :  497 – 447، ص ص ( 2142الحكمة ) كربالء ، 

. ؛ عمار يوسف  67 – 54، المصدر السابق ، ص ص 4عباس العزاوي ، موسوعة العشائر ، مج
، أطروحة دكتوراه غير  4915 – 4914 العكيدي ، السياسة البريطانية تجاه عشائر العراؽ عبد هللا

 .49(، ص2112منشورة ، كمية التربية ، )جامعة الموصل ، 
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مف القبائل الواسعة االنتشار في العراؽ ، ومف ىذه القبيمة تفرعت الكثير مف العشائر  -ربيعة : (5)
والبطوف ، وأصبحت كتل بشرية منتشرة في انحاء العراؽ ، وتشكل خمس العشائر ، وترجع في نسبيا 

لعراؽ الى بكر بف وائل وىـ مف ربيعة بف عجل بف لجـ بف صعب بف عمي بف بكر بف وائل ، سكنة ا
( والرئاسة القبيمة في الكوت )ناحية االحرارمنذ القدـ وأصبحت ليا ىيبة ومنزلة كريمة ، تمركزت رئاسة 

في بيت ربيعة بف األمير دمحم بف حبيب اشتيرت قبائل ربيعة بالتالحـ والتماسؾ والكـر والشجاعة ، 
تنقسـ ربيعة الى عشائر أىميا :  (عامرنخوتيا العامة )تغالبو  عند االمراء( ، اما النخوة الشاممة فيي ) 

مياح السراي ، بف عمير ، كريش ، كنانة ، البو دراج ، المكاصيص ، وعندىـ االمارة غير عشيرة 
 االمارة  في منطقة ) المدينة ( ىناؾ يقصد بيا بيت رئاسة القبيمة ، وتمتقي العشيرتاف بالجد المشترؾ 

ف بغداد الى الكوت ، يعية ، وااللف المنيعة ، منازليـ مولي هللا درويش ( مف ربيعو كرامة الطب)
؛ عبد  242 - 499ص المصدر السابق ، ص ،9مج، : عباس العزاوي الموسوعة لمتفصيل نظر

؛ كريـ جاسـ الجزائري ، أحواؿ القبائل  91الزىرة االمارة ، عشائر االمارة ، المصدر السابق ، ص
؛ ماجد ناصر الزبيدي ،  216-211ص ( ، ص 2144داد ، مطبعة النور، ) بغ 2ج 4العربية ، مج

 . 181-174ص دت ( ، ص –، دار الحجة البيضاء ) دـ  4معجـ العشائر العراقية ، ج

السيامر ) الصيامر ( : حمف عشائري كبير تشكل مف العشائر التي تسكف الجزاير، والذي يمتد مف  (6)
 ،تممكو مف مؤىالت القيادة أف تصبح زعيمة لمحمفالشافي الى الحمار ، تمكنت عشيرة االمارة وبما 

وخضع لمشيئتيـ ، سمي الحمف بيذا االسـ نسبة الى اصميـ الذي ارجعو البعض الى مدينة سامراء ، 
في وأخر يرجعيـ الى السومرييف ، وىناؾ سبب أخر لمتسمية يرجعيا الة قرية ) الصيمره ( والتي تقع 

، ديمة ، فتفرؽ سكانيا الى البطائحواندرست عند اندراس البصرة الق صدر نير المعقل شماؿ البصرة ،
، والمصاىرة ، أصبحت ىذه العشائر جزءا مف الحمف ، ريتيـ ، وكنتيجة لممخالطة الجادةولقبوا باسـ ق

أضافة الى خطر العشائر المجاورة ، والظروؼ القاىرة تحالفت ىذه العشائر ، لتكوف قادرة عمى الدفاع 
( عشيرة وليـ  51ومقارعة العشائر الكبيرة ، وفي النياية اصبح الحمف يظـ اكثر مف ) عف نفسيا 

نخوتيـ الخاصة ) اخوة شيخة ( ، وجميع ىذه العشائر أصبحت لوقت طويل تخضع لرئاسة شيوخ 
تاريخ والية البصرة دراسة في األحواؿ  ،عشيرة االمارة مف اؿ جاسـ واؿ مبارؾ . ينظر: ميرزا حسف خاف

؛  411ص 4981جتماعية والسياسية واالقتصادية ، منشورات مركز دراسات الخميج العربي ، اال
مخطوط  محفوظ في مكتبو باشا عياف في )عبدالقادر باشا عياف ، موسوعو تاريخ البصره الكبير  

 . 51، ص 49البصره( ، ج
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 . 9/9/2147مقابمة شخصية مع السيد المحامي معد عامر حسؾ ، كربالء ، بتاريخ  (7)

(،  2111، دار الحمة ، )لندف ، 4، ط 2مير بصري ، اعالـ السياسة في العراؽ الحديث ، ج (8)
   .71( ، ص2114عة حداد ، )البصرة ، ، تاريخ مدينة المدينة ، مطب؛ كاظـ وىيـ الخفاجي 729ص

المدينة ( : احدى اقضية محافظة البصرة ، تقع في الجزء الشمالي الغربي ، مف مركز المحافظة ) (9)
،  46( شماال ، وخطي طوؿ )  94،  46،  4،  99 – 91،  12،  52،  44بيف دائرتي عرض ) 

( شرقا ، يحدىا مف الشماؿ الشرقي محافظة ميساف ، ومف  17،  21،  19،  99 – 17،  5،  92
حافظة ذي قار ، ومف الجنوب الشرقي قضاء الزبير وناحية الدير ، وشرقا قضاء القرنة ، الغرب م

،  4946% مف مساحة البصرة ، استحدثت كناحية عاـ  5221( تشكل حوالي  2كـ 2989مساحتيا ) 
عز الديف سميـ ) سابقا )، تتكوف مف مركز القضاء وتتبعيا ناحيتيف   4978ثـ تحولت الى قضاء عاـ 

ثـ تغير ت تسمى اليوير ثـ العز ( وناحية االماـ الصادؽ عميو السالـ ) كانت تسمى طمحة سابقا ( كان
يشتير سكاف القضاء بالزراعة   ،، والقضاء يطل عمى اىوار محافظة البصرة( 2116االسميف في العاـ 

ي أراضييا وتظـ اكتشف النفط ف ،والنخيل واشجار الفاكية والخضروات وكذلؾ الصيد وتربية الحيوانات
( تسكف القضاء العديد مف العشائر واىميا عشائر حمف )  4 –بعض اىـ الحقوؿ ) غرب القرنة 

السيامر ( الصيامر . ، ينظر تقرير سري لالستخبارات البريطانية ، العشائر والسياسة ، ترجمو عبد 
لزراعي في المدينة ، الجميل طاىر ، النجف دت ؛ بشرى ياسيف رمضاف ، تحميل جغرافية لإلنتاج ا

( ، ص ؛ دمحم أطخيخ ماىود 4992رسالة ماجستير غير منشورة ، كمية االداب ، )جامعة البصرة ، 
( ، رسالة  QISالمالكي ، قضاء المدينة دراسة الجغرافية اإلقميمية باستخداـ نظـ المعمومات الجغرافية ) 

 ( 2119ماجستير غير منشورة ، كمية االداب ، )جامعة البصرة ، 

  . 129،اعالـ السياسة ، المصدر السابق، ص ي مير بصر ( 41)

 . 427عبد الزىرة االمارة ، المصدر السابق ، ص (44)

عف سطح األرض ،  االىوار : جمع ) ىور ( وىي مسطحات مائية في المناطق المنخفظة (42)
امتألت نتيجة فيضاف دجمة والفرات أو مف مياه االمطار ، وقد أتصمت بنيري دجمة والفرات عف طريق 
كسارات مائية ، ومف أىوار العراؽ أىوار شرؽ نير دجمة مثل ) الشويجة ، الصاروط ، الحويش ، 

ـ ، ابي حجار ، ، ابف نجالحمارالشطرة،  ،( أىوار غرب نير دجمة ) البدعة الحويزة ، السناؼ ، الجكة



                                                                      

 15 (1029 كانون األول والعشرون ) السابعالعدد  ممحق

 عامر حسك االمارة نشأتو وبواكير نشاطو العسكري في العراق  

، االىوار دراسة تاريخية جغرافية طوبوغرافية ، والرماح ، الاليج( لمتفصيل ينظر: حسيف عمي خمف
( ؛ كاظـ عبادي حمادي ، تحميل جغرافي لمشاكل الثروة السمكية في االىوار جنوب 2115)بغداد ، 

 .94-78ص ،ص 2141البصرة ، 921 العدد، ( 98دراسات الخميج العربي ) مج  العراؽ ، مجمة

 .296عبد الجميل الطاىر العشائر العراقية ، المصدر السابق ، ص (49)

حسف الخيوف : مف زعماء قبيمة بني اسد التي تعد مف اضخـ القبائل تسكف جنوب العراؽ في  (41)
يوف رئاسة أراضي الجبايش وتشمل احد عشر قبيمة كبيرة و رئاستيا في اؿ الخيوف . تولى حسف الخ

كاف يتسمـ منحة سنوية مف العثمانييف مقابل حماية طرؽ المواصالت النيرية والتي .  4866القبيمة عاـ 
ي ، دراسات عف عشائر العراؽ ، حمود الساعد.  كانت تقطعيا بيف الحيف واألخر مما يدفعو لمتمرد

، .  199، ص  2؛ مير بصري ، اعالـ السياسة ، ج 446-417( ، ص ص 4988، ) بغداد ، 4ط
جميل موسى النجار، االدارة العثمانية في والية بغداد ومف عيد الوالي مدحت باشا الى نياية الحكـ 

 . 419ص ( ،4994، مكتبة مدبولي ، )القاىرة ،  8ط ( ،4927-4869العثماني )

،  4924 – 4941في سنوات االحتالؿ البريطاني ،  عبد العالي وحيد العيساوي ، لواء المنتفؾ(45)
 ،(2118، شركة المارد العالمية ،) النجف ،  4طياسية واالجتماعية واالقتصادية ،دراسة األحواؿ الس

 4869؛ فراس إبراىيـ حميد التميمي ، المالحة في األنير العراقية وموقف القبائل العراقية منيا  99ص
 . 471، ص ( 2145منشورة ، كمية التربية ، )جامعة البصرة ،  رغي، رسالة ماجستير  4941 –

 . 85-81ص ص(،  4979عامر حسؾ ، أىوار جنوب العراؽ ، مطبعة المعارؼ ، )بغداد ،  (46)

 لمتفصيل عف الحرب العالمية األولى . ينظر : (47)

                                        A.J Taylor , The first war ( London : 1963 ) 

 – 4941حميد احمد حمداف ، البصرة في عيد االحتالؿ البريطاني لمعراؽ لمتفصيل ينظر :  (48)
)   ،، مطبعة االرشادوالعسكرية واإلدارية واالقتصاديةدراسة تاريخية وثائقية لألوضاع السياسية  4924
  ( 4979بغداد ، 
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، موقف الحوزة العممية في النجف االشرؼ مف التطورات السياسية في  اخالص لفتة حرير الكعبي (49)
 ،، رسالة ماجستير غير منشورة ، كمية التربية ، )الجامعة المستنصرية 4921- 4941العراؽ ، 

 . 49( ، ص 2116

بد الرزاؽ الحمو : مف اسرة السيد حسف الحمو الجزائري وكاف يرجع اليو أىالي الجزائر والقرنة  ع(21)
ىػ ودفف في  4997وبني اسد والشيوخ في التقميد وكاف بارع في الفقو لو مؤلفات عدة ، توفي سنة 

مكتبة ، ال 4الصحف العموي الشريف . دمحم عمي جعفر التميمي ، مشيد االماـ ومدينة النجف ، ط
 . 575-279ص ص ،ىػ (  4989الحيدرية ، ) قـ ، 

حقائق ووثائق و مذكرات مف  4941كامل سمماف الجبوري ، النجف االشرؼ معركة الجياد  (24)
 . 46( ، ص 2112، مؤسسة العارؼ ، ) د.ـ ،  4تاريخ العراؽ السياسي ، ط

كة النبراس  لمنشر، شر  ، 1، ط 4941حرب العراؽ  لممزيد عف ذلؾ ينظر: شكري محمود نديـ ، (22)
 . (4961)بغداد ،

 .:قرية مف قرى )المدينو( تتبع ناحية عز الديف سميـ ،تقع عمى الضفو اليسرى لنير الفراتالخاص (29)
 . 929ص ، عبد الجميل الطاىر العشائر العراقيو ، المصدر السابق (21)

اذ  4997اعتيادية حتى العاـ وعاش حياة  4929وبقي في منصبو ىذا حتى عزؿ منو عاـ  (25)
الوقائع العراقيو )جريدة .  انتخب نائبا عف البصرة في ذلؾ العاـ وتوفي في العاـ التالي نتيجة مرضو

. مير بصري ، اعالـ السياسة ،  .4924/اكتوبر 9 /بغداد  ، (25العدد ) ، الحكومة العراقيو (
 .  729المصدر السابق ، ص

ونخوة ىذه  الى البصره وذي قار ، ويمتدوف في محافظة ميساف  ؿ غزي(الفرطوس :مف عشائر )ا (26)
 .91ص بنظر :كريـ الجزائري ،المصدر السابق ،،  )اخوة عميو( تتكوف مف عدة )حمائل( العشيره

مقابمة . وتزوجيا  اثناء حركتو المستمره في منطقو اىوار العماره والبصره وعدـ خضوعو لمسمطو  (27)
  ، 41/9/2147بغداد العاـ  الركف المتقاعد حاـز احمد االمارة ،شخصيو مع العميد 

 حصل ذلؾ اثناء تمرد عشائر القرنو في منطقة المدينو التابعو ليا وىي عشائر منطقة الحالؼ ، (28)
ابو غريب ،البدراف  عشائر بني منصور والحوش واليوير، ، العمي النصيري ، العمواف ، ، الرحمانيو
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مة ببعض الوجياء ورجاؿ الديف في المنطقة ، بسبب توجيات الحكومو بفرض التجنيد مدعو  ، ،الكصواف
بعد تدخل عسكري مف قبل قوات حكومية 4995/ايموؿ 41آب وانتيى في 24االلزامي ، بداء التمرد في 

مشتركو ومف اكثر مف محافظو مع بعض العشائر المسانده ليا،لـ تشترؾ عشيرة االمارة التي ينتمي الييا 
لمتفصيل  في ىذا التمرد بسبب عالقتيا الحسنة مع الحكومة ، قتل بصوره عرضيو بسبب االشتباكات .

عف ىذا التمرد ينظر : ياسيف طو ياسيف الياروف ،البصره دراسو في االحواؿ االقتصاديو والسياسيو بيف 
( ، ص 4991 ،)جامعة البصرة ،رسالة ماجستير غير منشورة كمية االدب ،4999- 4992عامي 

 . 472 -461ص

،حيث توفي اثناء الدوره ،  4925قبل في المدرسة العسكرية الممكية ، الدورة الثانيو ايموؿ عاـ  (29)
الجيش  ،2، جتاريخ القوات العراقيو المسمحو ناء شيوخ العشائر. وزارة الدفاع،بالخاصو بأ القناهوقبل في 

  961، ص ( 4987،، ) د.ـ  4ط في عيد الممكي اباف االنتداب ،

 . 41/9/2147 ، بغداد مقابمة شخصيو مع العميد الركف المتقاعد حاـز احمد االمارة ، (91)

 المصدر نفسو .   (94)

 – 2795- 69االضبارة التقاعدية لعامر حسؾ االمارة  والمحفوظة بالرقـ ،  ىيأة التقاعد العامة  (92)
، ينظر بػ ) ىػ . ت . و (  لييئة التقاعد العامةوسنرمز ، صورة مف سجل نفوس عامر حسؾ ،  441

 ( .4الممحق رقـ )

اء المدينة سميـ حاليًا( شماؿ شرؽ قض الترابة: قرية تقع الى شماؿ غرب ناحية اليوير )عز الديف(99)
كـ ، عمى حافة )اليور ، كانت محاطة بالمياه والقصب والبردي ، رحمت الييا  1وتبعد عنيا حوالي 

، عبدالزىره االماره ، المصدر  مركز )المدينة ( بسبب نشاطيـ المعادي لمعثمانييف آنذاؾ (االمارة مف 
 .99السابق ، ص

 ،، العزيرخذت مف ميساف واطرافيا والكحالء ، ات: مف عشائر الشده ، مف البو دمحملبو بخيت  (91)
ينظر . كريـ   نخش. مساكف ليا تتكوف مف عدة افخاذ مثل الصكر ، حرشو ، غزيل ، العوفي ،

 . 951ص ، الجزائري ، المصدر السابق

 . 4، ص ( 4981) مخطوط محفوظ لدى عائمة عامر حسؾ عامر حسؾ ، عمى الدرب ،  (95)
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والتحق بالكمية  ، اكمل دراستو االبتدائية والثانوية في البصره 4992ربيعة عامر : ولد في العاـ  (96)
، دخل كمية  4955، وتخرج منيا ضابطًا برتبة مالـز عاـ  4952في عاـ  29العسكرية في الدورة 

، تقمد عدة مناصب عسكرية ، ضابط ركف لواء مدرع  4966وتخرج منيا عاـ  4961االركاف في العاـ 
مع البعثييف احيل عمى  الحركات العسكرية ، لخالفو ، مدير شعب في دائرة49، امر فوج مشاة / 41/

في لندف متأثرًا  4989، درس الحقوؽ بعدىا وعمل في المحاماة ، توفي في العاـ  4969التقاعد 
 بمرضو ودفف في النجف . مقابمة شخصية مع العميد الركف حاـز احمد االمارة . 

الثانوية ، دخل كمية ، اكمل دراستو االبتدائية و  4914معد عامر : االبف الثاني لو ولد في العاـ  (97)
، شغل العديد مف الوظائف الحكومية، مثل مدير ناحية ديانة،  4964الحقوؽ، وتخرج في العاـ 

ابى غرؼ في الحمة ، كـ بني سعيد في الناصرية ثـ ُعيف قائـ مقاـ لسوؽ الشيوخ وكربالء   ،راوندوز
معمميف. مقابمة شخصية مع السيد والكحالء ، متقاعد حاليًا ويعيش في منزلو في مدينة كربالء حي ال

 معد عامر حسؾ االمارة . 

 ىػ . ت . و ، المصدر السابق . (98)

 مقابمة شخصية مع السيد معد عامرحسؾ االماره  . (99)

 .494، المصدر السابق ، ص حسيف عمي خمف (11)

ث الشعبي ، العدد جبار عبد هللا الجويبراوي ، قراءة في كتاب اىوار جنوب العراؽ ، مجمة الترا (14)
 . 11( ، ص  2145( ، ) ميساف ، 2)

 . 2147/ 41/ 41استاذ متمرس في جامعة الموصل ، رسالة شخصية الى الباحث بتاريخ  (12)

 . 5فوزي السعد ، اليوير المدينة ، المصدر السابق ، ص (19)

 (،4956 ،القاىرة، )مكتابل المصريو الييأة، ة عراقي مف وراء البوابة السوداءمحمود الدرة ، حيا (11)
 .214ص

 مقابمة شخصية مع السيد معد عامر حسؾ االماره .  (15)
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 عامر حسك االمارة نشأتو وبواكير نشاطو العسكري في العراق  

،  4، ط 4941 – 4698بد الرزاؽ الياللي ، تاريخ التعميـ في العراؽ في العيد العثماني  ع(16)
 . 81( ، ص4959شركة الطبع والنشر االىمية ، ) بغداد ،

العراؽ االجتماعية واالقتصادية في ظل االحتالؿ البريطاني في احمد دمحم عمو السامرائي ، أحواؿ  (17)
،  2119، أيموؿ ( 9(، عدد )  46نسانية ، مج ) جامعة تكريت لمعمـو اإل ة، مجم 4921 – 4941

 . 917ص

، دراسة تاريخية واحصائية  4969 – 4869ستار نوري العبودي ، التعميـ األىمي في العراؽ  (18)
 ، ( ، نيساف 21التربية األساسية لمعمـو التربوية واإلنسانية ، جامعة بابل ، العدد ) مكانية ، مجمة كمية 

 . 167، ص 2145

، منشورات مركز   4992 -4869إبراىيـ خميل احمد ، تطور التعميـ الوطني في العراؽ ،  (19)
؛ لمى عبد العزيز مصطفى ، الخدمات العامة في  26( ، ص4982دراسات الخميج العربي )البصرة ، 

(، 2114، أطروحة دكتوراه غير منشورة ، كمية االداب ، )جامعة الموصل ،  4948 – 4869العراؽ 
 . 91ص

 . 2عامر حسؾ ، عمى الدرب ، المصدر سابق ، ص (51)

، مجمة كمية التربية األساسية 4929-4941ىادي خمف كريـ، تاريخ التعميـ االبتدائي في العراؽ  (54)
 . 615، ص 2146 ، ( ، نيساف26لمعمـو التربوية االنسانية ، جامعة بابل ، عدد )

، موسوعة البصرة 4948- 4941المية االولى حميد احمد حمداف ، البصرة في الحرب الع (52)
 . 969( ، ص4989الحضارية ، القسـ التاريخي ، )البصرة ، 

 4924-4941عبد الرزاؽ الياللي ، تاريخ التعميـ في العراؽ في عيد االحتالؿ البريطاني  (59)
ميـ في  ؛ باسـ حمزه عباس ، تاريخ التربية والتع 58( ، ص  4971مطبعة المعارؼ ، ) بغداد ، 

( ، 4997، رسالة ماجستير غير منشورة ، كمية االداب ، )جامعة البصرة ، 4958- 4924البصرة 
 . 48ص

 . 441لمى عبد الكريـ مصطفى ، المصدر السابق ، ص (51)
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 . 6-5عامر حسؾ ، عمى الدرب ، المصدر سابق ، ص ص (55)

( امريكي مف اصل ىولندي ، درس فييا وتخرج مف احدى كمياتيا 4956-4879جوف فانيس: ) (56)
، نجح في العاـ  التبشيريو، درس المغات السامية ، جاء الى البصرة ، عضوًا في االرسالية  4899عاـ 

ًا المدرسة االمريكية ، والتي استمرت حتى اغمقت نيائيلفتح  عثماني  فرماففي الحصوؿ عمى  4919
 . 91-99عبد الرزاؽ الياللي ، المصدر السابق ، ص ص  .4968عاـ 

لمتفصيل عف النشاط التبشيري ينظر :ليمى ياسيف األمير ،النشاط التعميمي لالرسالية االمريكية  (57)
؛ خالد حمود  99-5، ص ص 2115 ، ، حزيراف 4، مجمة دراسات تاريخية ، العدد  4992-4958

،  2117،  2و 4( ، عدد  95جانب ، مجمة دراسات الخميج العربي ، )مج السعدوف ، المبشروف اال
 .   26-9ص ص

 . 6عامر حسؾ ، عمى الدرب ، المصدر السابق ، ص (58)

 . 95، ص عبد الرزاؽ الياللي ، تاريخ التعميـ في عيد االحتالؿ ، المصدر السابق (59)

دراسة تاريخية ، أطروحة  4999 – 4924في العراؽ عدناف ىرير جودة ، النظاـ االداري  (61)
 . 51، ص  2115دكتوراه غير منشورة كمية االداب جامعة بغداد 

، رسالة ماجستير غير  4969 – 4958نزار عمواف عبدهللا ، الدور السياسي لمنخبة العسكرية  (64)
 . 91( ، ص2116منشورة ، كمية التربية ، )جامعة بابل ، 

 ،(4986) بغداد ، ،الدار العربية لمطباعو، 4، ط 4القوات المسمحة ، ج وزارة الدفاع ، تاريخ  (62)
، دار  4914 -4924؛ رجاء حسيف حسف الخطاب ، الجيش العراقي و تطور دوره السياسي  487ص

، المصدر 4؛ عبد الرزاؽ الحسني ، تاريخ الوزارات ، ج 85الحرية لمطباعة ، )بغداد ، د.ت( ص
 . 14 -95ص ص السابق ،

مؤتمر عقد في القاىرة برئاسة المندوب السامي البريطاني في العراؽ ) برسي كوكس ( لمبحث في  (69)
شكل الدولة العراقية الجديدة وكيفية تشكيل الجيش العراقي . ينظر : ماريا حسف مختاض ، التجنيد في 

)  ،ت القوميةمعيد الدراسا رسالة ماجستير غير منشورة ، ، دارسة  تاريخية 4995 – 4869العراؽ 
 .  69-66ص، (  2115الجامعة المستنصرية ، 
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 . 498-494، المصدر السابق ، ص ص 4تاريخ القوات المسمحة ، ج (61)

 . 959 -951، المصدر السابق ، ص ص 2تاريخ القوات المسمحة ، ج (65)

سالة ر  ، 4958 -4914ميند كاظـ رشيد البديري ، الجيش العراقي تطوره واثره السياسي  (66)
 . 26-25ص ، ص ( 2114ماجستير غير منشورة ، كمية االدب ، )جامعة الكوفة ، 

 .451ص – 459مى عبد العزيز مصطفى  ، الخدمات العامة ، المصدر السابق ، ص ؿ (67)

 . 256رجاء حسيف حسف الخطاب ، الجيش العراقي ، المصدر السابق ، ص (68)

 .  916، المصدر السابق ، ص 2تاريخ القوات المسمحة ، ج (69)

ـ مف اسرة معروفة فييا ، اقاـ في 4861أحمد باشا الصانع ، مف اعياف البصرة ولد في الكويت  (71)
، اسس فرع حزب االتحاد والترقي  4912البصرة لغرض التجارة ، عمل في المحاكـ الى اف استقاؿ عاـ 

، بعد االحتالؿ عيف وزير بال وزارة في حكومة  4941ب ضد االنكميز ، شارؾ  في الحر  4942عاـ 
عندما اختير عضوا في مجمس  4926الى  4924عبد الرحمف النقيب ثـ عيف متصرؼ لمبصرة مف 

مير بصري ، اعالـ السياسة ، ، ـ 4991، توفي في البصره عاـ  4928االعياف حتى استقاؿ عاـ 
  26، ص 2ج

 . 7لدرب،  المصدر السابق ، صعامر حسؾ ، عمى ا(74)

ولد   ،عبد المحسف السعدوف: وزير ورئيس وزراء ورئيس مجمس النواب ، ينتمي الى اسرة السعدوف (72)
، عاد الى العراؽ بعد االحتالؿ البريطاني ، تسمـ منصب رئاسة الوزراء ألكثر مف 4879في الناصرية 

مرة )اربع مرات ( تسمـ مناصب وزارية عديدة ،شغل عضوية مجمس النواب ألكثر مف مرة واصبح رئيسًا 
 ،البريطانية–لعراقية لمجمس النواب اكثر مف مرة ، دخل في خالؼ مع البريطانييف بشأف العالقات ا

. لمتفصيل عف حياتو. ينظر : لطفي جعفر فرج ، عبد المحسف السعدوف  4929انتيت بانتحاره عاـ 
 ( . 4991دوره في تاريخ العراؽ ، ) بغداد ، 

تخرج عاـ  4918، تعمـ ودرس في الحقوؽ 4892ولد في بغداد  دمحم رشيد عالي الكيالني : (79)
، استقاؿ بسبب امتياز النفط ،  4921،عيف قاضيًا ، وبفضل شخصيتو عيف وزيرًا لمعدؿ عاـ  4942
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، وزير  4926ثـ وزير الداخمية في حكومة السعدوف ، ثـ اصبح رئيس مجمس النواب حتى استقاؿ عاـ 
، وكانت اوج حياتو السياسية  4992رئيسًا لمديواف الممكي عاـ  داخمية مع جعفر العسكري ، عيف

، لجأ بعدىا الى طيراف ومنيا الى انقرة ثـ المانيا ومنيا الى سويسرا  4914ارتبطت بحركة مايس عاـ 
عاد الى العراؽ، واتيـ  4958ومنيا الى السعودية ،انتقل الى مصر ، بعد سقوط النظاـ الممكي عاـ 

، غادر الى بيروت  4964، حكـ عميو باالعداـ خفض الى السجف ، افرج عنو عاـ  بمحاولة انقالب
المعرفة لمتوزيع والنشر،  ،9ينظر: نجـ الديف السيروردي ، التاريخ لـ يبدأ غدا، ط 4965وتوفي عاـ 

 (.4989)بغداد، 

 . 8عامر حسؾ ، عمى الدرب ، المصدر السابق  ، ص(71)

 . 88الجيش ، المصدر السابق ، صرجاء حسيف خطاب ، تأسيس  (75)

 . 961، المصدر السابق ، ص 2تاريخ القوات المسمحة ، ج (76)

  ىػ.ت.و ، المصدر السابق . ؛  964، ص نفسوالمصدر  (77)

 . 29سمماف رشيد دمحم الياللي ، التيارات الفكرية ، المصدر السابق . ص (78)

 . 81– 89صدر السابق ، ص صعبد الزىره االماره ، عشيرة االمارة ، الم (79)

دمحم حمود ابراىيـ ، دور الثقافو والتعميـ في تطوير حياة سكاف االىوار ، مجمة جامعة ذي قار ،  (81)
 . 467، ص 2117، ( ، اذار 1، العدد ) 2مج

 . 89حنا بطاطو ،الكتاب االوؿ ، المصدر السابق ، ص (84)

 . 424-446صحسيف خمف ، االىوار ، المصدر السابق ، ص  (82)

 صبري ىادي ، الدكتور نوري جعفر فكر وسياسة ، مقاؿ منشور عمى الموقع: (89)

http//www.taak hinews ,orq /taearcn        

  ،طارؽ نافع الحمداني ، مدف العراؽ وقبائمو في العصر الحديث ، دراسة تاريخيو ، دار الجالؿ (81)
 . 61-57ص ص ( ،  2114بيروت ،  )
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 . 471-469ص ص  حمود ابراىيـ ، المصدر السابق ، دمحم (85)

 ىػ.ت.و ، الممف التقاعدية ، المصدر السابق ، دفتر الخدمة العسكرية .  (86)

مف ضباط المقر وفصيل ورشاشات واربعو سرايا  4921تشكل الفوج السادس في بغداد في العاـ  (87)
 : . 295، المصدر السابق ، ص 2ج تاريخ القوات المسمحة ،. كل سرية اربعو فصائل مشاة 

 . ىي احدى ضواحي مركز مدينو البصرة -الجبيمو : (88)

 . 8عامر حسؾ ، عمى الدرب ، المصدر السابق ، ص (89)

 – 412لمتفصيل ينظر : رجاء حسيف الخطاب ، تأسيس الجيش ، المصدر السابق ، ص ص (91)
 ،؛ ميند كاظـ رشيد 96-92السابق ، ص ص ؛ نزار عمواف عبدهللا ،الدور السياسي ، المصدر 456

 . 95-91المصدر السابق ، ص ص

 . 9عامر حسؾ ، المصدر السابق ، ص (94)

الزبير :احد اقضية البصرة ،كاف في السابق ناحيو يتبع مركزىا  ، يبعد عنو في الجنوب الغربي  (92)
الصحراء ، يعد مف اكبر اقضية كـ ، تكوف منذ فترة قديمة ،كمحطو لمقوافل التجارية ، عمى حافة  24

العراؽ ، فيو اثار اسالميو ، تميز كونو قضاء نفطي وصناعي وتتبعو الشعيبة التي اشتيرت خالؿ 
- 489الحرب العالـ االولى :عبد الرزاؽ الحسني ، العراؽ قديما وحديثا ، المصدر السابق ، ص ص

481 . 

ى الحميف او المعاىدة في اوؿ االسالـ ، االخواف :مأخوذة مف كممة االخ ، استعممت بمعن (99)
لمسيطرة عمى  4942استعممت ىنا لمتعبير عف الجيش غير النظامي الذي أسسو عبد العزيز اؿ سعود 

  ،الجزيرة العربية ، والجياد والتآخي في سبيل نصرة المذىب الوىابي ، اغمب عناصره مف قبائل نجد
الدارسيف ( ينظر :عبد العاؿ وحيد العيساوي ، -مطاوعة ال -مقسميف الى ثالثة اقساـ ،: ) العمماء 

الغزوات الوىابية عمى العراؽ في سنوات االنتداب البريطاني دراسة تاريخية ، أطروحة دكتوراه غير 
 . 41-45( ، ص ص 2118كمية  اآلداب ، )جامعة الكوفة ،  ،منشورة
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تستند عمى اطار فكري عمى كتاب )ابف الوىابية : حركو اسسيا دمحم عبد الوىاب كحركة كانت  (91)
 4ط تيمو( بعنواف السياسة الشرعية في اصالح الراعي والرعية . سيار الجميل ، تكويف العرب الحديث ،

 .  964( ، ص 4997)عماف ، ، دار الشروؽ لمنشر ،

، المصدر السابق ، ص  2لمتفصيل عف ذلؾ ينظر :عبد الرزاؽ الحسني ، تاريخ الوزارات ، ج (95)
- 911؛ عبد العاؿ وحيد العيساوي ،اليجمات الوىابية ، المصدر السابق ، ص ص469-462ص

رسالة ماجستير  ، دراسة  تاريخيو 4915-4924؛ عمي ابراىيـ دمحم مصطفى ، مدينة السماوة  915
 . 98ص-76(، ص 2141، كمية االدب ، )جامعة الكوفة ، غير منشورة

 .41-9ص، مصدر السابق  ، عمى الدرب عامر حسؾ ، (96)

 . 44-41المصدر نفسو ، ص (97)

- 279، المصدر السابق ، ص ص2لمتفصيل ينظر: عبد الرزاؽ الحسني ، تاريخ الوزارات ، ج (98)
281 . 

ة ، احد اقضية محافظة ديالى في الوقت الحاضر ، تبعد خانقيف بمدة جميمة في شماؿ شرؽ بعقوب (99)
 اإليرانية، –كـ ، تمتد الى الحدود العراقية  467كـ ، وعف بغداد حوالي  418عف مركز المدينة حوالي 

- 241، العراؽ قديمًا وحديثًا ، المصدر السابق ص ص يعبد الرزاؽ الحسن .تتبعيا ثالثة نواحي 
249 . 

مسمة جبمية تمتد في منطقة اليضبة ضمف المنطقة المتموجة ، يمتد طوليا جباؿ حمريف :س (411)
ـ، تبدو وؿ ضيفة عمى شكل حائط ، تخترؽ  965كـ ، تتميز بتبايف االرتفاع حيث يصل الى  461

دراسو ، العراؽ الشمالي ،  ؾشاكر خصبا .السمسمة عدد مف االنيار ىما : دجمة ، ديالى ، العظيـ 
 . 11، ص (4979والبشريو ، مطبعو شفيق ، )بغداد ،لنواحيو الطبيعيو 

محمود الحفيد : ويعرؼ بالبرزنجي نسبًة الى اسرة البرزنجي في قرية برزنجة شرؽ مدينة  (414)
ودفف  4956، توفي في السميمانية  4884كـ ، عرفت بالتوجو الديني  ولد عاـ  91السميمانية بحوالي 

، تولى مسؤوليات  4919-4949سكرية  ضد الحكومة العراقية فييا ، ناؿ شيرة اثر تزعمو حركات ع
ادارية في السميمانية ، كاف يطمع في حكـ كردستاف الجنوبية ، بدأ نفوذه مع اقتراب القوات البريطانية 
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 4949الى مدينة السميمانية فتعاوف معيـ لفترة ثـ ساءت عالقتو معيـ الة حد الصداـ المسمح عاـ 
لمناطق الكردستانية لسمطانو اعتقل عمة اثر ذلؾ وحكـ عميو باالعداـ ثـ ابدؿ بسبب محاوالتو ضـ ا

بعد العفو عنو واتخذ لنفسو لقب ممؾ كردستاف وبسبب  4922بالنفي الى اليند ، عاد الى العراؽ عاـ 
 4926، ولعدـ تضميف المعاىدة العراقية البريطانية عاـ  4929اتساع طموحاتو تـ تصفية حكومتو عاـ 

وقا لالكراد حسب زعمو عاد لرفع راية التمرد مرة أخرى لمحصوؿ عمى حكـ مباشر لكردستاف بمعزؿ حق
مما اضطر لعقد اتفاؽ يقضي  ،عف الحكومة العراقية ، فقامت الحكومة العراقية بالضغط عميو عسكريا

انية .لمتفصيل عف بمغادرة األراضي العراقية الى مقر اقامتو الجديد في مدينة بيراف داخل الحدود اإلير 
ذلؾ ينظر: عبد الرحمف ادريس البياتي ، الشيخ محمود الحفيد )البرزنجي( والنفوذ البريطاني في العراؽ 

ج ، (؛ دمحم عمي الصويكري ، موسوعة مشاىير الكرد 2115، دار الحكمة . )لندف ،  4ط ، 4925عاـ
، القضية الكردية و محمود الدرة ؛ 295(، ص 2118ـ ، ،  )د. 4العربية لمموسوعات ، ط الدار،  1

الوثائق البريطانية ) ( ؛ دار الكتب والوثائق ، سجالت 4969 ،)بيروتة العراؽ ،القومية العربية ، معرف
، ) المتعمقو بعصياف 95، الممف   81، الممف  81، الممف 76المترجمة (، شماؿ العراؽ، الممف

 الشيخ محمود الحفيد ( .

، ودرس في  4888ياسي عراقي ، وزير و رئيس الوزراء ، ولد في بغداد نوري السعيد : س (412)
، خدـ في الجيش  4944بغداد ، ثـ انتقل الى اسطنبوؿ الكماؿ دراسة العسكرية ، تخرج ضابطًا 

التحق بثورة الشريف حسيف ، اصبح رئيس اركاف الجيش العربي ، ثـ بعد  4946العثماني ، وفي العاـ 
عاد الى العراؽ وشغل منصب رئيس اركاف الجيش العراقي ، ثـ تدرج في  4924قية تأسيس الدولة العرا

وزارة وتولى مناصب ووزارات رفيعة وفي مجمس النواب ، لممزيد  41الوظائف والعمل السياسي ، شكل 
،  ) بغداد ،  4915ينظر : سعاد رؤوؼ شير عمي ، نوري سعيد ودورة في السياسة العراقية حتى عاـ 

4988 ). 

، درس ىناؾ  4894، انتقل الى اسطنبوؿ  4889الممؾ فيصل االوؿ : ولد في الطائف عاـ  (419)
 4941، ثـ رجع الى اسطنبوؿ عاـ 4918المغة واآلدب والتاريخ  والعمـو العسكرية ، عاد الى الطائف 

، 4946ثورة عاـ، قاد الجيش العربي أياـ ال 4946-4945ممثاًل لوالده ، عيد اليو الكثير مف الميمات 
مف قبل فرنسا ، رشح لعرش العراؽ الذي تواله  4921اسس حكـ عربي في سوريا ، لكف اطيح بو عاـ

كامل عبد المطيف ، الممؾ  المجيد ، ينظر : عبد  4999الى اف توفي  في سويسرا عاـ  4924عاـ 
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( ،  2116بغداد ، ، مكتبة عدناف ،  ) 94، ط 4999-4924فيصل ودوره في تأسيس الدولة العراقية 
 .27-9ص ص

لمتفصيل عف المعاىدة ينظر : فارؽ صالح العمر ، المعاىدات العراقية البريطانية واثرىا في  (411)
؛  94-27( ، ص ص 4977الدار الوطنية ، ) بغداد ، ،  4981 – 4922السياسة الداخمية 

 4981-4844حميد شريف ، توفيق وىبي  ولالطالع عمى الموقف الكردي مف المعاىدة  ينظر : ىيوا
،  حياتو ودوره السياسي والثقافي ، رسالة ماجستير غير منشورة ، كمية التربية ، )جامعة الموصل

 . 62-59ص ص ،(2115

غانـ دمحم الحفو ، عبد الفتاح البوتاني ، الكرد واالحداث الوطنية في العراؽ خالؿ العيد الممكي  (415)
 .  12( ، ص 2115دار سبيريز ، ) دىوؾ ،  ، 4، ط 4958 – 4924

كانت الخسائر جرح عشرة مف الشرطة واثناف مف الجيش ومقتل جندي ، اما المتظاىريف فقد  (416)
وليد حمدي ، الكرد . ُقتل عشرة اثناء الحادث وتوفوا في المستشفيات بينما كاف الجرحى عشروف 

 .227-226( ، ص 4991ة وثائقية ، ) لندف ، وكردستاف في الوثائق البريطانية  دراسة تاريخي

( 4992، ) د.ـ ، في الشرؽ األوسط ، مكتبة مدبولي حامد محمود عيسى ، المشكمة الكردية (417)
؛  د . ؾ . و ، سجالت  11؛ غانـ الحفو ، عبد الفتاح البوتاني ، المصدر السابق ، ص 416ص

؛ عبد الرزاؽ الحسني ،  88-87، ص ص51و59، و92يطانية  )المترجمة( رقـ الممف الوثائق البر 
 .427ص ، 9الوزارات ، ج

، 4915-4929عزيز حسف البارزاني ، الحركة ، القومية الكردية التحررية في كردستاف العراؽ  (418)
 .96-91( ، ص2112، )اربيل ، 4دار بيري ، ط

يقع عمى ىضبو تبعد عف مدينو  بنجويف :مف اقضية مدينة السميمانيو ،يقع عمى الحدود االيرانيو (419)
؛ 299ص-292العراؽ قديما وحديثا ، المصدر السابق ،ص ني ،كـ عبد الرزاؽ الحس 411السميمانيو 

    .411،المصدر السابق ،ص خصباؾشاكر 
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؛ وليد حمدي ، المصدر السابق ، 429،ص2الرزاؽ الحسني ، الوزارات ، جعبد (441)
امياؿ  41ية تابعة لقضاء حمبجة مف لواء السميمانية تبعد .ثاخوزماؿ وشاندري : االولى ناح29ص
 ميل شماؿ غرب خورماؿ في السميمانية . 42وشاندري تبعد   ،عنيا

 .52-15ص ،92تاريخ القوات المسمحة ،ج مجريات العمميات العسكرية ينظر: لمتفصيل عف (444)

، برقية مف مقر الجيش  521الممف و ، سجالت الوثائق البريطانية ) المترجمة ( ، رقـ  د.ؾ. (442)
 . 266و ص 412العراقي الى المندوب السامي ، و 

 .41عامر حسؾ ، عمى الدرب ، المصدر السابق ، ص (449)

 .416حامد محمود عيسى ، المصدر السابق ، ص (441)

 .41المصدر السابق ، ص عامر حسؾ ،عمى الدرب ،(445)

جنوب شرقي ، يمر قربيا خط سكؾ  بغداد  494كفرى : احدى قضية كركوؾ يبعد عنيا  (446)
قرية ، وىي مدينة جميمة  . عبد الرزاؽ الحسني ، العراؽ   948كركوؾ ، عدد القرى التي تتبع ليا 
 .  229قديما وحديثا ، المصدر السابق ،ص

متدت مركز كـ فييا قمعة مشيورة ا12شيرواف : ناحية تابعة لقضاء كفرى تبعد عف القضاء  (447)
 .221. عبد الرزاؽ الحسني ، العراؽ قديما وحديثا ،المصدر نفسو ، صقرية  49حكومي تتبعيا 

 .42-44عامر حسؾ ، عمى الدرب ، المصدر السابق ، ص (448)

حتى سقوط الممكية في  4941محسف احمد متولي ، كرد العراؽ منذ الحرب العالمية األولى  (449)
؛ عمار يوسف عبد  241( ، ص 2111، الدار العربية لمموسوعات ، ) بيروت ، 4، ط 4958عراؽ ال

، 7،مجمة كركوؾ لمعمـو االنسانية ، مج4992-4949هللا ، بريطانيا واالنتفاضات  الكردية في العراؽ 
 .       26، ص 2146،  9عدد

ى االسمحة الخفيفة في الثكنة الشمالية لمتدريب عم 4926افتتحت ىذه المدرسة في كانوف الثاني  (421)
 .259المصدر السابق ، ص ،2ثـ نقمت الى معسكر الوشاش . تاريخ القوات المسمحة ، ج
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 . 41عامر حسؾ ، عمى الدرب ، المصدر السابق ، ص (424)

بارزاف : تقع منطقة بارزاف اقصى شماؿ شرؽ العراؽ عمى سفوح جباؿ )شيريف الجنوبية(  (422)
لجباؿ العالية ، تعترض الطرؽ المؤدية الييا االنيار  والمجاري السريعة ، جعمتيا الطبقة مف محاطة با

افسح المناطق كانت مسرح لمقالقل واالضطرابات ، حامد محمود عيسى ، المشكمة الكردية ، المصدر 
 .215السابق ، ص

ازاف بعد اعداـ أخيو عبد تولى زعامة عشائر منطقة بر  4892الشيخ احمد البرزاني : ولد عاـ  (429)
، تبنى طريقة دينية صوفية ، تزعـ بعد ذلؾ الحركات المسمحة  4941السالـ مف قبل العثمانييف عاـ 

.  4969، توفي في بغداد عاـ  4915الى  4992ضد الحكومة العراقية في شماؿ العراؽ لممدة مف 
 ، عمي الصويكري ، موسوعة؛ دمحم 11-19( ، ص ص 4994مير بصري ، اعالـ الكرد ، ) لندف ، 

 .  25-21، المصدر السابق ، ص ص 5ج

ليس ىناؾ عشيرة بيذا االسـ بل برزاف ىي قرية في قضاء الزيبار ، والبرزانييف جماعة تربطيـ  (421)
مديرية االستخبارات العسكرية العامة ، الشعبة الثانية ، ية ) الطريقة النقشبندية الصوفية( .الرابطة الدين

مصطفى   ،العشائر الكردية في العراؽ ، ) د.ـ : د.ت ( لمتفصيل في ذلؾ ينظر : فاضل البراؾ
احمد ، الحركة الكردية  رزوؽ ، محمود 68-64( ، ص4986البارزاني في االسطورة الحقيقية ، )بغداد ،

)عماف   ،دار المعتمد لمنشر ،4، ط 4968-4948طريقة الحكـ الذاتي  في العراؽ ودور البارزانيف في
 .91( ، ص 2111، 

  ،)بيروت، دار الطميعة ،4، ط4917-4992اف حسف مصطفى ، البارزانيوف وحركات بارز  (425)
 .29( ، ص 4969

 .46عمار يوسف عبد هللا ، بريطانيا واالنتفاضات الكردية ، المصدر السابق ، ص (426)

سعى الشيخ احمد البارازاني الى فرض سيطرتو وبالقوة عمى القرى والعشائر المحيطة في منطقة  (427)
بارازاف مما أدى الى ىجرتيـ وخاصة اتجاه جماعة الشيخ رشيد لوالف والذي قاد الى الخالؼ بينيما. 

عندما ىاجـ  حاولت الحكومة حل الخالؼ بالطرؽ السممية وشكمت لجنة لذلؾ ، لكف المحاولة فشمت
البارازانييف قرى الشيخ رشيد لوالف ، ثـ لـ تمض فترة طويمة عندما ىاجـ الشيخ احمد قائمقاـ قضاء 
الزيبار واختطفو مع ثمانية مف حراسو ، ردت الحكومة بمحاولة فرض االمف وىيبة الدولة مف خالؿ 



                                                                      

 39 (1029 كانون األول والعشرون ) السابعالعدد  ممحق

 عامر حسك االمارة نشأتو وبواكير نشاطو العسكري في العراق  

د ومياجمة القرى المجاورة عمى إقامة عدد مف مخافر الشرطة  ، رفض الشيخ احمد القرار واستمر بالتمر 
لقواتيا المرابطة في منطقة  4994اثر ذلؾ اوعزت الحكومة العراقية صباح يـو التاسع مف كانوف األوؿ 

بمو لمتقدـ وتطويق منطقة بارازاف واعتقاؿ الشيخ احمد البارازاني ، لكف تمكؤ قائد القوة )برقي شوقي ( 
لعراقية مما أدى نشوب قتاؿ عنيف بيف الطرفيف اضطرت عمى بمباغتتو حيث ىاجـ البارازاني القوات ا

قتيل منيـ ضابط ) كاف الضابط القتيل ىو مولى  29اثره القوة الحكومية لالنسحاب بعد اف خسرت 
جاسـ االمارة مف أبناء عمومة المالـز عامر حسؾ ( وعشرة جرحى ، وقد تسببت تمؾ العممية ازمة كبيرة 

ة ، اتجيت منطقة بارازاف لتصبح مسرحا لممعارؾ بيف القوات العراقية في داخل الحكومة العراقي
، المصدر المدعومة مف القوات البريطانية والمسمحيف االكراد . لمتفصيل ينظر : حسف مصطفى 

؛ محمود رزوؽ  68-64، ص ص المصدر السابقوما بعدىا ؛ فاضل البراؾ ،  21ص  ،السابق
،  4491/944د.ؾ.و، وثائق البالط الممكي ، رقـ الممف  ؛92-91، ص  المصدر السابق  ،احمد

؛ د . ؾ . و ، سجالت الوثائق البريطانية ) المترجمة ( ، رقـ  4992-4991عف الشيخ احمد البرزاني 
 .  ، منطقة بارازاف 56الممف 

؛ تاريخ القوات  489، المصدر السابق ، ص9عبد الرزاؽ الحسني ، تاريخ الوزارات ، ج (428)
 . 426، المصدر السابق ،ص2سمحة ،جالم

 . 294حسف مصطفى : البارزانيوف ، المصدر السابق ، ص (429)

الرتل : تشكيمة تأخذىا وحدة مف القوات البرية او البحرية ، اثناء القتاؿ ، وتمتاز عف غيرىا مف  (491)
 :متفصيل ينظرتشكيالت بأف العمق فييا اكبر مف الجبية ، حيث ترتب القطعات بشكل متعاقب . ل

-896( ، ص ص4979، الدار العربية لمموسوعات،) بيروت ، 4ط ، 2الموسوعة العسكرية ، ج
811. 

، و 4991، نشرات الجيش العراقي  944/ 1285، رقـ الممف و ، ممفات البالط الممكي د.ؾ. (494)
 .  95، ص 7

 . 46عامر حسؾ ، عمى الدرب ، المصدر السابق ، ص (492)

 . 47المصدر نفسو ، ص (499)
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، غير منشورة اطروحة دكتوراهياسة بريطانيا تجاه كرد العراؽ ،عبد الرحمف ادريس صالح ، س (491)
 . 977-976( ، ص ص2119كمية التربية  ، ابف رشد ، )جامعة بغداد ، 

 . 95حسف مصطفى ، المصدر السابق ، ص (495)

: احدى القرى التي تتبع ناحيو بارزاف في قضاء الزيبار مف اربيل بالقرب مف الحدود  بامستياف (496)
 . 215العراقيو التركيو ، عبدالرزاؽ الحسني ، العراؽ قديما ، المصر السابق ، ص 

مركة سور : احدى نواحي قضاء راوندوز مف اقضية اربيل . عبد الرزاؽ الحسني ، العراؽ  (497)
 . 211المصدر السابق ، صقديمًا وحديثا ، 

 .47عامر حسؾ ، عمى الدرب ، الصدر السابق ، ص  (498)

 .49-48، ص ص المصدر نفسو (499)

، اؾ، شاكر خضبنواحي التابعة لرواندوز في اربيلزازوؾ : نسبة الى جبل زوزوؾ احدى ال (411)
 .25، ص المصدر السابق

الزيبار ، ذات طبيعة معقدة وتكثر فييا مجاري شيرواف :وىي منطقة جبمية محيطة بقضاء  (414)
 .  411االنيار ، المصدر نفسو ، ص

 . 48عمار يوسف عبد هللا ، بريطانيا واالنتفاضات ، المصدر السابق ، ص (412)

ويفي خيره ، تأثير المسألة الكردية عمى االستقرار االقميمي ، رسالة ماجستير غير منشورة ،  (419)
 . 418( ، ص2115ـو االنسانية ، ) جامعة قسطنطينو ، كمية الحقوؽ والعم

صبا مولى حسيف ، موقف االتحاد االوربي مف القضية الكردية في العراؽ ، مجمة دراسات   (411)
 .  8، ص 46وبحوث الوطف العربي، العدد 

 ، المجمة 4992بياء الديف نوري ، بعض االختبارات الشخصية مكتسبة مف حركات رتل باز  (415)
 . 257، ص 4999، ، بغداد  41، السنة  2العسكرية ، مكتبة الشعب ، العدد 

 . 24ص عامر حسؾ ، عمى الدرب ، المصدر السابق ، (416)
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استنادا الى القانوف الذي طبقو البريطانيوف في العراؽ )نظاـ دعاوى العشائر المدنية والجزائية  (417)
العشائر ، واذا لـ تستطع يمكف حميا مف خالؿ  ( ، والذي حصر حل القضايا مف قبل 4946عاـ 

 – 4941سمطة  المنطقة االدارية .لمتفصيل ينظر : عمي ناصر حسيف ، االدارة البريطانية في العراؽ )
 ( . 2118) بغداد ،  (،4924

  ،، درس الحقوؽ في إسطنبوؿحيف كاف والده قائمقاـ فييا 4899ناجي شوكت : ولد في الكوت  (418)
ثـ ضابط خالؿ الحرب العالمية األولى ، انضـ الى الجيش العربي ، بعد تأسيس  وعمل في المحاكـ

عندما  4914تولى العديد مف المناصب اإلدارية والوزارية حتى عاـ  4924الدولة العراقية الحديثة عاـ 
وذكريات ثمانيف عاـ انتيت حياتو السياسية بعد انقالب تمؾ السنة . لمتفصيل عف حياتو ينظر : سيرة 

 ، الجزء األوؿ ، مكتبة اليقضة العربية ) د.ـ ، د.ت ( .  4971 – 4891

، جاء بصحبة والده الممؾ فيصل الى العراؽ ، ارسل  4942الممؾ غازي : ولد في مكة عاـ  (419)
بو ، نودي  4992، دخل الكمية العسكرية وتخرج ضابط عاـ  4926الى بريطانيا لمدراسة ، عاد عاـ 

. لمتفصيل  4999حتى وفاتو بحادث سير عاـ  4999ممكا عمى العراؽ بعد وفاة والده في سويسرا عاـ 
-4999ينظر : لطفي جعفر فرج ، الممؾ غازي ودوره بسياسة العراؽ في المجاليف الداخمي والخارجي 

 ( .  4987، مكتبة اليقضة العربية ، ) بغداد ،  4999

 .29-22، المصدر السابق ، ص ص عامر حسؾ ، عمى الدرب (451)

 . 27، ص 5، المصدر السابق ، و 1285/944د.ؾ.و ، ممفات البالط الممكي ، رقـ الممف  (454)

 ىػ . ت . و ، الممف التقاعدي ، المصدر السابق .  (452)

 4994جعفر سمطاف : زعيـ قبيمة ىورماف اإليرانية قاـ بحركة تمرد ضد السمطات اإليرانية سنة  (459)
 انتيت بالفشل .

 .21-29عامر حسؾ ، عمى الدرب ، المصدر السابق ، ص (451)

ىػ . ت . و ، الممف التقاعدي ، المصدر السابق ؛  عامر حسؾ ، عمى الدرب ، المصدر  (455)
 .25السابق ، ص
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  ،اـز حمود االمارة : ىو ابف حمود االمارة شيخ عشيرة االمارة ، خريج الكمية العسكرية األولى ؿ (456)
، نشرة  1286/944رقـ الممف ـ ،ممفات البالط الممكي ،. د . ؾ .4999اب  / 1/5استشيد ليمة 

 .   14، ص 44، و 4999الجيش العراقي لسنة 

بدعـ مف بريطانيا وفرنسا ضد الحكومة  4999اب االثورييف : قامت حركتيـ في الموصل في  (457)
العراقية ، اذ سعى زعيميـ  المار شمعوف لتاسيس اداره خاصو بيـ في شماؿ العراؽ ، وقد تمكف الجيش 
العراقي مف القضاء عمييا ، وتعد ىذه الحركة اختبارا ناجحا لقدرات الجيش العراقي . عمي شيت محمود 

دراسة عامة ، أطروحة دكتوراه غير منشورة ، )جامعة  4952 – 4924الحيالي ، الييود في الموصل 
. واالثورييف ىـ مف السناطرة المسيحيوف نزحوا مف تركيا اثناء الحرب  499( ، ص 2142الموصل ، 

العالمية األولى الى ايراف وتحت الضغط قدموا الى العراؽ بمعونة بريطانية اذ شكمت منيـ قوه تسمى ) 
المعسكرات البريطانيو . لمتفصيل ينظر : رياض رشيد ناجي االثورييف في العراؽ  الميفي ( لحراسو

 ( .  4977، مطبعة الجيالوي ، ) القاىرة ،  4، ط 4996 – 4948

 . 26عامر حسؾ ، عمى الدرب ،المصدر السابق ، ص  (458)

 .و ، الممف التقاعدي ، المصدر السابق ، دفتر الخدمة العسكرية  ت. ىػ. (459)

نظر عمي اميف الشريف ، دمحم فيمي سعيد الدور العسكري والسياسي في تاريخ العراؽ  (461)
 .  481( ، ص 2112)بغداد ،  ، بيت الحكمة ، 4ط  ،المعاصر
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 المصادر

 اواًل : الوثائق:

 الوثائق غير المنشورهـ 2

 :. سجالت الوثائق البريطانيو المترجموأـ 

 منطقو بارزاف . ، 56رقـ الممف ػ 4

 ، حركات الشيخ محمود الحفيد . 76رقـ الممف ػ 2

 ، حركات الشيخ محمود الحفيد . 81رقـ الممف ػ 9

 ، حركات الشيخ محمود الحفيد . 81رقـ الممف ػ 1

 ، حركات الشيخ محمود الحفيد . 92رقـ الممف ػ 5

 ، حركات الشيخ محمود الحفيد . 521رقـ الممف ػ 6

 البالط الممكي  :ممفات  ب ـ 

 . 4992، نشرات الجيش العراقي  944/  1285رقـ الممف ػ 4

 . 4999، نشرات الجيش العراقي  944/  1286رقـ الممف ػ 2

 . 4992-4994، عف الشيخ احمد البارزاني  944/  4491رقـ الممف ػ 9

 ممفات ىياه التقاعد الوطنيو :  جـ ـ 

 .441279569المحفوظو في الييئو بالرقـ االضباره التقاعديو لعامر حسؾ ػ 4

 ػ الوثائق المنشوره :2

 مديريو االستخبارات العسكريو العامو ، الشعبو الثانيو ، العشائر الكرديو في العراؽ. ػ 4
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 ثانيا : المطبوعات الحكوميو

 . 4986، بغداد  ،   الدار العربيو،9،ج 2ج 4،وزاره الدفاع ، تاريخ القوات المسمحو العراقيو ، جػ 4

 ثالثا : المخطوطات )غير منشورة (:

 . 4981عامر حسؾ ، عمى الدرب ، محفوظ لدى عائمو عامر حسؾ  ، ػ 4
  .، مخطوط محفوظ في مكتبو باشا اعياف في البصره القديمو 9موسوعو تاريخ البصره الكبير ، ج ػ 2

 رايعا: كتب المذكرات :

 .4956السوداء، اليياه المصريو لمكتاب، القاىره ، وراء البوابو  مفحمود الدره ، حياه عراقي ػ 4

  ،ـ ، مكتبو اليقظو العربيو ، د. 4، ج 4971-4891، سيره وذكريات ثمانيف عاما ناجي شوكتػ 2
 د.ت

 خامسا : الموسوعات :

 . 4979، الدعر العربيو لمموسوعات ، بيروت ،  4، ط 2الموسوعو العسكريو ، جػ 4
، دار الصفا والمروه لمموسوعات ،  5، موسوعو العشائر العراقيو ، جعبدالحسف العامري  ثامرػ 2

 بيروت ، د.ت .
، الدار العربيو لمموسوعات ، بيروت ،  4، ط 9عباس العزاوي ، موسوعو عشائر العراؽ ، مجػ 9

2111  
العربيو لمموسوعات ، ، الدار  4، ط  5، ج 1دمحم عمي الصويكري ، موسوعو مشاىير الكرد ، جػ 1

 . 2118بيروت ، 
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 سادسا :الرسائل الجامعيو :

اخالص لفتو حريز ، موقف الحوزه العمميو في النجف االشرؼ مف التطورات السياسيو في العراؽ ػ 4
 . 2116، رسالو ماجستير غير منشوره ، كميو التربيو  ، الجامعو المستنصريو ،  4941-4921

  ،، رسالو ماجستير غير منشوره 4958-4924باسـ حمزه عباس ، تاريخ التربيو والتعميـ في البصره ػ 2
 . 4997كميو االداب ، جامعو البصره ، 

بشرى ياسيف رمضاف ، تحميل جغرافي لالنتاج الزراعي في المدينو ، رسالو ماجستير غير منشوره ، ػ 9
 . 4992كميو االداب ، جامعو البصره ، 

بدالرحمف ادريس صالح ، سياسو بريطانيا تجاه كرد العراؽ ، اطروحو دكتوراه غير منشوره ، كميو عػ 1
 . 2119التربيو ابف رشد  ، جامعو بغداد ، 

عبدالعاؿ وحيد العيساوي ، الغزوات الوىابيو عمى العراؽ في سنوات االنتداب البريطاني دراسو ػ 5
 . 2118كميو االداب ، جامعو الكوفو ، تاريخيو ، اطروحو دكتوراه غير منشوره ، 

، اطروحو دكتوراه  دراسو تاريخيو 4999-4924 عدناف ىرير جوده ، النظاـ االداري في العراؽػ 6
 . 2115غير منشوره ، كميو االداب ، جامعو بغداد ، 

 دراسو تاريخيو ، رسالو ماجستير غير 4915-4924عمي ابراىيـ دمحم مصطفى ، مدينو السماوه ػ 7
 . 2141منشوره ، كميو االداب ، جامعو الكوفو ، 

دراسو عامو ، اطروحو دكتوراه  غير  4952-4924عمي شيت محمود ، الييود في الموصل ػ 8
 . 2142منشوره ، كميو االداب ، جامعو الموصل ، 

ه ، اطروحو دكتورا  4915-4941عمار يوسف عبدهللا  ، السياسو البريطانيو تجاه عشائر العراؽ ػ 9
 . 2112غير منشوره ، كميو التربيو ، جامعو الموصل ، 

،  4941-4869فراس ابراىيـ حميد ، المالحو في االنير العراقيو وموقف القبائل العراقيو منيا ػ 41
 . 2145رسالو ماجستير غير منشوره ، كميو التربيو لمدراسات االنسانيو ، جامعو البصره ، 

، طروحو دكتوراه غير  4948-4869مات العامو في العراؽ لمى عبدالعزيز مصطفى ، الخدػ 44
 . 2114منشوره ، كميو االداب ، جامعو الموصل ، 

دراسو تاريخيو ، رسالو ماجستير غير  4995-4869ماريا يوسف مختاض ، التجنيد في العراؽ ػ 42
 . 2115منشوره ، معيد الدراسات القوميو   ، الجامعو المستنصريو ، 
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يح ماىود ، قضاء المدينو دراسو الجغرافيو االقميميو باستخداـ نظاـ المعمومات الجغرافيو دمحم اصخػ 49
(Qls ، رسالو ماجستير غير منشوره ، كميو ااالداب ، جامعو البصره ، )2119 . 

، رسالو ماجستير غير  4958-4914ميند كاظـ رشيد ، الجيش العراقي تطوره واثره السياسي ػ 41
 . 2114الداب ، جامعو الكوفو ، منشوره ، كميو ا

، رسالو ماجستير غير  4969-4958نزار عمواف عبدهللا ، الدور السياسي لمنخبو العسكريو ػ 45
 . 2116منشوره ، كميو التربيو ، جامعو بابل ، 

حياتو ودوره السياسي والثقافي ، رسالو ماجستير  4981-4944حميد شريف ، توفيق وىبي  ىيواػ 46
 . 2115غير منشوره ، كميو التربيو ، جامعو الموصل ، 

ويفي خيره ، تاثير المسالو الكرديو عمى االستقرار االقميمي اكراد العراؽ انموذجا ، رسالو ماجستير ػ 47
 2115مـو االنسانيو ، جامعو قسطنطينو ، غير منشوره ، كميو الحقوؽ والع

، 4999-4995ياسيف طو الياروف ، البصره دراسو في االحواؿ االقتصاديو والسياسيو بيف عامي ػ 48
 . 4991، رسالو ماجستير غير منشوره، كميو ااالداب، جامعو البصره

 سابعا :الكتب العربيو والمعربو :

، مركز دراسات الوحده العربيو ، بيروت ،  4لمقضيو الفمسطينيو ، طابراىيـ ابراش ، البعد القومي ػ 4
2117 . 

، منشورات مركز دراسات الخميج  4992-4869ابراىيـ خميل احمد ، التعميـ االىمي في العراؽ ػ 2
 . 4982العربي ، البصره ، 

اشا الى نيايو الحكـ جميل موسى النجار ، االداره العثمانيو في واليو بغداد مف عيد الوالي مدحت بػ 9
 . 4994العثماني ، مكتبو مدبولي ، القاىره ، 

 . 4992حامد محمود عيسى ، المشكمو الكرديو في الشرؽ االوسط ، مكتبو مدبولي ، د.ـ ، ػ 1
  4969، دار الطميعو ، بيروت ،  4، ط 4917-4992حسف مصطفى ، البارزانيوف وحركو بارزاف ػ 5
 . 2115دراسو تاريخيو جغرافيو طوبغرافيو ، بغداد ،  حسيف عمي خمف ، االىوارػ 6
 .4988، مكتبو النيضو ، بغداد ،  4، دراسات عف عشائر العراؽ ، طحمود حمودي الساعديػ 7
دراسو تاريخيو  4924-4941حميد احمد حمداف ، البصره في عيد االحتالؿ البريطاني لمعراؽ ػ 8

 . 4979داريو واالقتصاديو ، مطبعو الرشاد ، بغداد ، وثائقيو لالوضاع السياسيو والعسكريو واال



                                                                      

 47 (1029 كانون األول والعشرون ) السابعالعدد  ممحق
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 الحريو ،، دار   4914-4924السياسي دوره الجيش العراقي وتطور تاسيس رجاء حسيف الخطاب ،ػ 9
 بغداد ، د ت .

  ،، القاىره، مطبعو الجيالوي  4، ط 4996-4948رياض رشيد ناجي ، االثوريف في العراؽ ػ 41
4977 . 

، بغداد ،  4915سعاد رؤوؼ شير عمي ، نوري السعيد ودوره في السياسو العراقيو حتى عاـ ػ 44
4988 . 

 . 4997، دار الشروؽ ، عماف ،  4سيار الجميل ، تكويف العرب الحديث ، طػ 42

شاكر خصباؾ ، العراؽ الشمالي دراسو لنواحيو الطبيعيو والبشريو ، مطبعو شفيق ، بغداد ، ػ 49
4979 . 

 4961، النبراس لمنشر ، بغداد ،  4914شكري محمود نديـ ، حرب العراؽ  ػ41
  2114طارؽ نافع الحمداني ، مدف العراؽ وقبائمو في العصر الحديث دراسو تاريخيو ، بيروت ، ػ 45
 . 4979عامر حسؾ ، اىوار جنوب العراؽ ، مطبعو المعارؼ ، بغداد ، ػ 46
 . 4972العراقيو ، دار لبناف ، بيروت ، عبدالجميل الطاىر ، العشائر ػ 47
 ، تقرير سري لالستخبارات البريطانيو العشائر والسياسو ، النجف ، د ت .____ػ 48
،  4999-4924عبدالحميد كامل عبدالمطيف ، الممؾ فيصل ودوره في تاسيس الدولو العراقيو ػ 49
 . 2116، مكتبو عدناف ، بغداد  9ط

،  4925تي ، الشيخ محمود الحفيد والنفوذ البريطاني في العراؽ حتى عاـ عبدالرحمف ادريس البياػ 21
 . 2115، دار الحكمو ، لندف ،  4ط

 . 4958، مطبعو العرفاف ، صيدا ،  9، العراؽ قديما وحديثا ، طعبد الرزاؽ الحسني ػ 24
، دار الشؤوف  9، ج 8، ج  7، ج  6،  ج 5في العيد الممكي  ، ج تاريخ الوزارات العراقيو____ػ 22

 الثقافيو العاـ ، د ـ ، د ت .
، بغداد ،  4، ط 4941-4698عبدالرزاؽ الياللي ، تاريخ التعميـ في العراؽ في العيد العثماني  ػ 29

4959 . 
مطبعو المعارؼ ، ،  4924-4941تاريخ التعميـ في العراؽ في عيد االحتالؿ البريطاني  ___ػ21

 . 4971بغداد ، 
 .2142، مكتبو الحكمو ، كربالء،  يره االماره وعشائر قضاء المدينو، عشعبدالزىره االماره  ػ25
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، دراسو  4924-4941عبدالعاؿ وحيد العيساوي ، لواء المنتفؾ في سنوات االحتالؿ البريطاني  ػ26
 . 2118، شركو المارد ، النجف ،  4، ط االحواؿ السياسيو واالجتماعيو واالقتصاديو

،  4915-4929عزيز حسف البارزاني ، الحركو القوميو الكرديو التحرريو في كردستاف العراؽ ، ػ 27
 . 2112، اربيل ،  4ط

  . 2118، بغداد ،  4924-4941عمي ناصر حسيف ، االداره البريطانيو في العراؽ 

 ،تاني ، الكرد واالحداث الوطنيو في العراؽ خالؿ العيد الممكيغانـ دمحم الحفو ، عبدالفتاح البو  ػ 28
 . 2115، دىوؾ ،  4، ط 4924-4958

 4918،  4922فاروؽ صالح العمر ، المعاىدات العراقيو البريطانيو واثرىا في السياسو الداخميو  ػ 29
 . 4977، الدار الوطنيو ، بغداد ، 

 . 4986سطوره والحقيقو ، بغداد ، ، مصطفى البارزاني في اال فاضل البراؾػ 91
 . 2111كاظـ وىيـ الخفاجي ، تاريخ مدينو المدينو ، مطبعو حداد ، البصره ، ػ94
، النجف االشرؼ ومعركو الجياد حقائق ووثائق ومذكرات مف تاريخ العراؽ  كامل سمماف الجبوري  ػ92

 . 2112السياسي ، مؤسسو العارؼ ، د.ـ ، 
 . 2144، بغداد ،  2، ج 4، احواؿ القبائل العربيو ، مجكريـ جاسـ الجزائري  ػ99
لطفي جعفر فرج ، الممؾ غازي ودوره في سياسو العراؽ في المجاليف الداخمي والخارجي ، مكتبو  ػ91

 . 4987اليقضو ، بغداد ، 
 4991، عبدالمحسف السعدوف ودوره في تاريخ العراؽ ، بغداد ، _____ػ95
 ، دار الحجو البيضاء ، دت ، د ـ . 4ماجد ناصر الزبيدي ، معجـ العشائر العراقيو ، ج ػ 96
 ىػ . 4989، المكتبو الحيدريو . قـ ،  4دمحم عمي جعفر التميمي ، مشيد االماـ ومدينو النجف ، طػ 97

 . 2111، دار الحكمو ، لندف ،  4، ط 2، اعالـ السياسو في العراؽ الحديث ، جمير بصري  ػ 98

 . 4974 ، ، اعالـ الكرد ، لندف ػ ___99
ميرزا حسف خاف ، تاريخ واليو البصره دراسو في االحواؿ االجتماعيو والسياسيو واالقتصاديو ،  ػ 11

 4981منشورات مركز دراسات الخميج العربي ، البصره ، 
 . 4989لمنشر ، بغداد  ، المعرفو 9، طنجـ الديف السيرودي، التاريخ لـ يبدا غدا ػ14
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 عامر حسك االمارة نشأتو وبواكير نشاطو العسكري في العراق  

، محمود فيمي سعيد الدور العسكري والسياسي في تاريخ العراؽ   الشريفنظر عمي اميف  ػ 12
 . 2112، بيت الحكمو ، بغداد ،  4المعاصر ، ط

 .4991و تاريخيو وثائقيو ، لندف ، ، الكرد وكردستاف في الوثائق البريطانيو دراسحمديوليد  ػ19
  ميزيو :ثامنا : الكتب االنك

1- A . J Tayior , the first wor ,  London , 1963   

  تاسعا : البحوث والمقاالت :

 4941احمد دمحم عمو ، احواؿ العراؽ االجتماعيو واالقتصاديو في ظل االحتالؿ البريطاني في عاـ ػ 4
  2119، تكريت ،  9، العدد  246، مجمو جامعو تكريت لمعمـو االنسانيو ، مج 4921 -
، المجمو  4992بياء الديف نوري ، بعض االختبارات الشخصيو مكتسبو مف حركات رتل باز  ػ 2

 . 4999، بغداد ،  2العسكريو ، مكتبو الشعب ، العدد 
،  2جبار عبدهللا الجويبراوي ، قراءه في كتاب اىوار جنوب العراؽ ، مجمو التراث الشعبي ، العدد  ػ 9

 . 2145ميساف ، 
، موسوعو البصره  4948،  4941د حمداف ، البصره في الحرب العالميو االولى حميد احم ػ 1

 . 4989الحضاريو القسـ التاريخي ، البصره ، 
 2 - 4، العدد  95خالد حمود السعدوف ، المبشروف االجانب ، مجمو دراسات الخميج العربي ، مج  ػ 5

 . 2117، البصره ، 
، مجمو كميو دراسو تاريخيو واحصائيو مكانيو 4969-4869عراؽ ستار نوري ، التعميـ االىمي في الػ 6

 . 2145، ،بابل 21اسيو لمعمـو التربويو واالنسانيو، العدد التربيو االس
صبا مولى حسيف ، موقف االتحاد االوربي مف القضيو الكرديو في العراؽ ، مجمو دراسات وبحوث ػ 7

 . 46الوطف العربي ، العدد 
، مجمو كركوؾ  4992-4949عمار يوسف عبدهللا ، بريطانيا واالنتفاضات الكرديو في العراؽ ػ 8

 . 2146، كركوؾ ،  9، عدد 7لمعمـو االنسانيو ، مج
،  4579فوزي السعد ، اليوير المدينو التي منحيا النير اسميا الجديد ، مجمو الف باء ، العدد ػ 9

 . 94/44/4998بغداد ، 
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حمادي ، تحميل جغرافي لمشاكل الثوره السمكيو في االىوار جنوب العراؽ ، مجمو كاظـ عبادي ػ 41
 . 2141، البصره ،  1-9، العدد  9دراسات الخميج  العربي ، مج

 ،دمحم حمود ابراىيـ ، دور الثقافو والتعميـ في تطوير حياه سكاف االىوار ، مجمو جامعو ذي قارػ 44
 . 2117، ذي قار ،  1العدد 
، مجمو كميو التربيو االساسيو  4929-4941ىادي خمف كريـ ، تاريخ التعميـ االبتدائي في العراؽ ػ 42

 . 2146، بابل ،  26لمعمـو التربويو واالنسانيو ، العدد 
 

  عاشرا: الصحف والمجالت :

 . جريده الوقائع العراقيو ػ 4

  حادي عشر : مقابالت شخصيو والمراسالت :

 . 2147/  4/  41ابراىيـ خميل العالؼ ، رسالو شخصيو الى الباحث ،  ػ4

/  41 4/  41مقابمو شخصيو مع العميد الركف قوات خاصو المتقاعد حاـز احمد االماره ، بغداد ، ػ 2

9  /2147 . 

 .. 2147/  9/  9مقابمو شخصيو مع المحامي معد عامر حسؾ ، كربالء ،  ػ 9

 : تثاني عشر: شبكو االنترني

1- http // www. Taak hinews , orq / taearcn .    


