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  الملخص 

يهدف البحث إلى دراسة كيف استغلت بريطانيا الظروف الصعبة التي 

نتـداب  ية اآلثورية نهاية الحرب العالمية األولى وفي عهـد اال واجهت األقل

وشكلت منها قوات محلية بعد مؤتمر ١٩٣٢ـ ١٩٢١البريطاني على العراق 

كبديل عن الجيش البريطاني المنسـحب مـن العـراق     ١٩٢١القاهرة عام 

وسخرتها لتحقيق أهدافها العسكرية ضد الحركة الوطنية والمتمثلة بحركـات  

وخالل تلك الفترة نفسها بدأت بريطانيـا   ١٩٣١ـ١٩٢٢ين عامي الكرد ماب

بتقليص تلك القوات لضرورات اقتصادية واستمر ذلك حتـى   ١٩٢٦منذ عام 

العراقية البريطانية حيث انتهى دور تلك القوات كوحدات  ١٩٣٠عقد معاهدة 

  .س للمطارات البريطانية في العراققتالية وتولت مهمة حر

  

  

  

אאאאא

אא ١٩٢١١٩٣٢ 



                                                                      

  )٢٠١٥حزيران  (العدد الثامن عشر  

  ياسين طه ياسين. د.م.أ

١١٤ 

  

  

  

 

 

Assistant  Prof  Dr .  Yaseen Taha Yaseen                                         
college of Arts/ University of Basra 

Abstract 

  The research aims to study how Britain exploited the 
difficult conditions faced by the Assyrian minority at the 
end of World War I  and at the time of the British Mandate 
over Iraq 1921 - 1932 . Britain Organized the Assyrians into  
local forces , after the Cairo Conference in 1921 , as an 
alternative to the withdrawing British army from Iraq. and it 
manipulated them to achieve military objectives against the 
national movement represeled  by the Kurds movements  
between the years 1922 – 1931 . During that same period, 
Britain began in 1926  reducing   its forces for economic 
exigencies and that continued to hold until the 1930 , 
Britain- Iraqi treaty when the role of those troops as combat 
units ended and they became guards for British Airports in 
Iraq . 
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  ١٩٢٠ـ١٩١٥ة عن قوات الليفي بين عامي مقدمة تاريخي أوال ـ

، كان لديها ١٩١٤منذ أن شرعت بريطانيا في احتاللها للعراق في عام 

صورة إن من يسيطر على شيوخ العشائر يسيطر على أفرادها ويحكم العراق 

بين والعمارة في جنوب العراق  ةبسهولة ، ولهذا حينما احتلت  البصرة والناصري

من أبناء  احتاجت إلى قوات محلية إلسناد جيشها واختارتهم،١٩١٥ـ ١٩١٤عامي 

 نتلك العشائر م ىكانت تهدف من وراء ذلك سيطرتها علعشائر تلك المناطق ، و

منها  دخالل إشغالها بمهام عسكرية أو شبه عسكرية وإبعاد تفكيرها وبخاصة المترد

ها العسكرية قواتها وعرقلة خطط بموقفه من االحتالل أو الدخول في مواجهة مع

، وأن تكون تلك القوات وسيلة من وسائل المواجهة ضد في زحفها نحو الشمال

  )١( .العشائر الرافضة لالحتالل

مجندا من الخيالة العرب  ٤٠وبلغ ١٩١٥كان أول تشكيل لتلك القوة في عام 

جندها الرائد  من أبناء عشائر الناصرية التي كانت ضد العثمانيين والموالين لهم

ضابط االستخبارات المنسوب إلى الجيش الهندي البريطاني  ) J.I.Edie( أيدي 

وبأشراف فرع االستخبارات لجمع المعلومات ) الناصرية(للعمل في لواء المنتفك 

أمام الدوريات العسكرية والعمل  ةطالئع مستكشف االعسكرية والعشائرية ، ليكونو

من األمن العسكري البريطاني ولتحقيق األمن بصفة أدالء في واجبات تقع ض

الداخلي في المناطق المحتلة التي كانت على عاتق الضباط البريطانيين المرتبطين 

أطلق و رئيس الحكام السياسيين) Sir Percy Cox(مباشرة بالسير برسي كوكس 

  ) ٢(.) Levies(على تلك القوة باسم خيالة المنتفك 

في البداية عربية خالصة بحكم موقعها الجغرافي  كانت تلك القوة التي شكلت

 نوأطلق عليها تسميات عدة كلما شكل الضباط البريطانيي. في جنوب العراق

، في الوقت نفسه كانت في حالة ازدياد في انيين والسياسيين قوة معينة منهاالميد

دادها ، إذ ارتفع  أعليه التطورات السياسية والعسكريةالوفق مما تم ىأعدادها عل

واختـارت ) Arab‐Scouts( فردا وأطلق عليها الكشافة العرب ٦٠إلى  ٤٠من 
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للمؤهالت التي كان  لقيادتها)  Mcverson( اإلدارة البريطانية النقيب مكفرسن 

واقتصرت مهامها التجسس للجيش البريطاني وحراسة خطوط  )٣(.يتمتع بها

اية التعامل معهـــم بمرونة وتم في البد )٤(.مواصالته وواجبات عديدة مختلفة 

إذ سمح لهم بارتداء زيهم العربي والقوا الدعم المادي في قيام المجند بتجهيز نفسه 

بسالحه وفرسه وامنوا ألنفسهم ولحيواناتهم السكن وشكلت هذه القوة النواة األولى 

   )٥(.)5th  Euphrates Levy( ٥لقوة الليفي ثم غير اسمها إلى قوة الفـرات

الضابـط السياسي ) (Hamiltonشكل الرائد هـاملتون ١٩١٦اروفي آذ

مجندا أيضا وأطلق عليها اسم الحرس ٦٠البريطاني في الناصرية قوة أخرى من 

، وأوكلت لهم مهمة حراسة الضباط البريطانيين أثناء )Political Guard(السياسي

عن   تجوالهم واستطالعاتهم في المنطقة ضمن مهمة الزحف على بغداد فضال

تكليفهم بمهمات الشرطة وأوكلت إلى أفرادها أدوارا مشابهة لتلك التي كان 

  ) ٦(.بالشـروط نفسهايتقاضاها الكشافة العرب وتم استعمالهم 

نيسان  ٢٩على اثر توقف االحتالل البريطاني بعد اندحاره في  الكوت  في

عت  مهمة من العام نفسه تم استحداث قوات لمهمات عسكرية في نهر دجلة توس

اتهم وأعداد هذه القوات ، فعالوة على تحسين قدراتهم العسكرية وتوسيع قاعدة عملي

، كلفوا بمهام عديدة منها جمع الواردات ومرافقة بما يخدم خطة احتالل العراق

السجناء عند محاكمتهم وتدمير قالع بعض الشيوخ حينما تجد إدارة االحتالل 

وكلفوا بمهمة الحراسة  )٧(.أمنها العسكريالبريطانية في وجودها خطرا على 

ووزعت قيادة هذه القوات  النهرية وخطوط التلغراف بين البصرة والقرنة والعمارة،

رس على الضبـاط السـياسيين وفي حزيران تم دمج قوتي الـكشافة العرب والح

 Nasiriyeh Mounted(بحرس خيالة الناصريةسميت بقوة واحدة السياسي 

Guard  (نهاية  خياال في ٢٥٠خياال،وازداد هذا العدد ليصل إلى ١٥٠عددهم وبلغ

  ) ٨(.العام نفسه
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في  ١٩١٧العسكرية التي دخلها االحتالل البريطاني في عام  تكان للتطورا

وسيطرته على منطقة الفرات األوسط من جهة ، ولبدء نشاط العشائر بغداد  احتالله

تف والقيام بأعمال السلب بقطع أسالك الها المعارضة لذلك االحتالل بغاراتها الليلية

لعشائر من جهة أخرى ،سببا ضاعفت سلطات االحتالل في تجنيدها ألبناء اوغيرها 

في جنوب العراق وبخاصة مابين البصرة والعمارة وبين البصرة والناصرية إذ 

مجندا ٣٥٠إلى )٩(مجندا، ١٠٩ارتفع أعدادهم في المنطقة األولى في مطلع العام من 

من المشاة في تموز وفرض عليهم  ٤٠٠خيال و ٥٠٠في نيسان وحزيران وإلى 

وبالحالة نفسها للمنطقة الثانية  )١٠(.ارتداء زي الجندي البريطاني رغم رفضهم ذلك

العسكري لبريطانيا وسيطرتها على منطقة الفرات  قاثر التفو ١٩١٨تم في عام 

مجند  ٤٠٠إلى  ٢٥٠لناصرية من في منطقة ا )١١()Shabana(زيادة أعداد الشبانة 

وبهذا  )١٢(.لحماية سكة حديد البصرة ـ الناصرية) Hall(تولى قيادتها المالزم هيل 

أصبحت الزيادة في أعداد المجندين تصاعدية كلما تقدمت قوات االحتالل البريطاني 

  .لجيشها في جنوب العراقشماال، باعتبارها قوة بديلة 

ل بوجود قوة كافية من الشبانة من أبناء عشائر الكوت اكتفت إدارة االحتال        

يقومون بمهمة الحراسـة مابين الكوت وبغـداد  امجند كانو ٣٩٥وبلغ تعدادهم

د العام نفسه الرائ في نيسان من فوديالى فضال عن الواجبات اإلدارية األخرى وكل

مقر الذي كان ) ١٩٢٠ـ١٩١٨(قائد قوات الليفي  C.A.Boyle)( سي أي بويل

 ٧٥٧قيادته العام في بغداد على تشكيل قوة ليفي جديدة في الحلـة بلغ تعدادها 

من صنف الخيالة وتولى قيادة كل  ٤٧٧منهم من صنف المشاة و ٢٨٠مجند كان 

صنف خمسة ضباط بريطانيين وأوكلوا بمهمة حراسة مدن الفرات األوسـط في 

وسميت بقوة ليفي  )١٣(.نيةالحلة وبغداد وكربالء والنجف والمحمودية والديوا

ثم غير اسمها إلى شبانه الحلة ، وتمكنت هذه ) 2th Euphrates Levy( ٢الفرات

في منطقة الفرات األوسط وخاضت معارك ة من رصد حركة المقاومة الوطنية القو

 ١٢ففي . ضد أبناء عشائر المنطقة نفسها بهدف تدمير المدن والقرى والقالع

ى ناحية المدحتية في الحلة وقد بلغت مساحة عملياتها نيسان كلفت بالتوجه إل
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برجا ونهبت المحاصيل  ٨٤ميل مربع دمرت خاللها ١١٠العسكرية بحدود

الزراعية واعتقلت العناصر الوطنية المعارضة لالحتالل البريطاني وكررت عملية 

مدينة الجربوعية في الحلة أيضا بقوه أيام على  ٩بعد العسكرية أخرى

برجا وأحرقت قريتين واستمرت  ٢٧من المشاة دمرت خاللها  ١٠٠الوخيا٧٠بلغت

   )١٤(.االحملة ثالثة أيام لمطاردة العناصر المعارضة فيه

حققته إدارة  يفي نهاية الحرب العالمية األولى ورغم التفوق العسكري الذ

زيادة  قوات الليفي  ياالحتالل في حرب العراق، وجدت أن عليها االستمرار ف

ية وتنظيمهم بأحدث األسلحة وتدريبهم تدريبا عاليا لجعلهم قوة عسكرية المحل

سيواجهونها بردود فعل معادية محتملة  مضاربة تتناسب والمهمات التي أدركوا أنه

فتم تنظيم هيكلتها وإدارتها ورواتبها وبلغ تعدادها ٠من شمال العراق إلى جنوبه

تشرين الثاني من العام نفسه  ٨وأصدرت إدارة االحتالل في  )١٥(.مجندا ٥٤٦٧

  ) ١٦( .بجعل تلك القوات قوة ضاربة بيدهامذكرة 

الذين ) ١٧() ( Assyriansوجدت إدارة االحتالل أن االثوريين ١٩١٩في عام

   على الحدود العثمانية ىتعرضوا إلى مجزرة نهاية الحرب العالمية األول

ها العسكرية بعد تلك الحرب عنصرا يمكن االستفادة منه في مهمات )١٨(.ةأإليراني

وحاولوا إقناعهم أن الهدف من تجنيدهم هو لمساعدتهم بالعودة إلى مواطنهم 

تلك المرحلة جزءا من عطفها بريطانيا بهم في  موجاء اهتما )١٩(.األصلية في تركيا

، ولكونهم مسيحيين وجدت أن ذلك سيكون سببا في والئهم لها أكثر من عليهم

لمين من المجندين وبخاصة إنها وجدت في تجنيدها لهم له العرب والكرد المس

جوانب سلبية ، إذ كان والئهم لها غير مشجع بل كان في بعض األحيان له األثر 

في قتل العديد من الضباط البريطانيين وعدم مقاتلتهم ألبناء جلدتهم عالوة على 

ة خالل حربها ضعف دورهم في التطورات العسكرية التي رافقت األحداث المتالحق

وكان ذلك عامال مهما وبتخطيط إدارة االحتالل البريطاني أن جلب  )٢٠(.في العراق

آالف من األرمن وأسس لهم معسكر في بعقوبة  ١٠ألف من االثوريين و ٤٠
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 )٢١(وبالتنسيق مع المقرات الرئيسة في بغداد،) C.A.Boyle(بإشراف الرائد بويل 

ي وشرطة السكك وغيرها من األعمال المختلفة وانخرط البعض منهم في جيش الليف

وكان بشكل ) Shabana( وغيرت تسميتهم مرات عدة فأطلقت عليهم اسم ألشبانه

، ثـم )  Militia(عام اليتمتعون بقبول شعبي، ثم غيرت تسميتهم إلى الميليشيـا 

  ) ٢٢(.العام نفسه  نإلى قوة الليفي في تموز م

ال وجنوب العراق دخلت قوات الليفي بتصاعد المعارضة الوطنية في شم

قاد النقيب هول  ١٩١٩من شباط ٢٥، ففي عملياتها العسكرية مرحلة جديدة في

)F.W.Hall   ( مجندا تسندهم الطائرات والزوارق لمهاجمة  ١٢٠قوة ليفي تعدادها

الشيخ بدر الرميض رئيس عشيرة بني مالك في ناحية البو صالح إحدى العشائر 

، ورغم الصعوبات الجغرافية المتمثلة بقنوات الري وب العراقجنفي  ةالقاطن

العميقة فيها ووجود هور بعرض ميلين اضطر الجنود بسببها إلى السباحة 

وتلتها ٠تمكنوا من تدمير القرية واحتاللها٢٧و ٢٦واستمرت المعركة طوال يومي 

الطائرات من أيار وبإسناد المدفعية و ٢١عملية عسكرية أخرى ضد الشيخ نفسه في

  )٢٣( .أيضا تم تشتيت قواته وحرق قريته ومزروعاته ولم يستطع المقاومة

الشيخ محمود  ةوفي شمال العراق، واجهت إدارة االحتالل حرك 

والتي اشتركت فيها قبائل من ) ١٩٢٢ـ١٩١٩(األولى في السليمانية  )٢٤(البرزنجي

حاكما )Sown(كردستان إيران والعراق وعلى اثر ذلك عينت المقدم سـون 

ايار نفذت قوات الليفي حملة ٢١سياسيا في السليمانية للقضاء على تلك الحركة ففي

 .F.S)(عسكرية ضدها بقيـادة الرائد كرينهاوس  Greenhouse ولكن على ،

الرغم من ذلك تمكن الشيخ محمود من اقتحام السليمانية والسيطرة عليها بتدبير 

تمردت على بريطانيا  يفي الكردية التيانقالب بوساطة بعض فصائل قوات الل

الشيخ محمود والقى تأييد  ووانحازت إلى جانبه وكانت بقيادة الشيخ قادر اخ

) ٢٥(.ى الحـدود العراقية اإليرانيةنية والقبائل الكردية الساكنة علجماهير السليما

يد وفشلت محاوالت االحتالل البريطاني األولى ألسترجاع السليمانية بقيادة العق
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ومعاون الضابط السياسي في كركوك الرائد لونكريك ) Bredges(بريدجـز

)Longgreg (.)٢٦(  

 )٢٧(، في مضيق طاسلوجةاصطدمت القوات البريطانية  ١٩١٩أيار ٢٥وفي 

مقاتل تمكنت األخيرة من دحر القوات البريطانية  ٣٠٠بقوة كردية بلغ تعدادها 

والسيطرة على حلبجة )  Bomy(ئد بوميآالف عسكري بقيادة الرا ٥البالغة بحدود 

من الضباط البريطانيين اضطرت إدارة االحتالل على أثرها  دوطاسلوجة واسر عد

وحينما أرادت استعادة  )٢٩(.وتراجعها إلى كركوك )٢٨(قالتخلي عن كويسنج

آيار تعزيزات عسكرية من كركوك  ٢٣سيطرتها على تلك المناطق أرسلت في 

ليفي وأسفرت في بداية المعركة عن هزيمة القوات البريطانية اشتركت فيها قوات ال

ولم تتمكن من االنتصار في المعركة إال بعد إرسال الفرقة البريطانية الثامنة عشرة 

بقيادة اللواء فريزر  )٣٠(من الموصل حيث اشتبكت مع الكرد في مضيـق بازريان 

)T. Fraser ( هزيمة الشيخ محمود حزيران وتمكنت من احتواء الموقف ب ١٧في

  )٣١(.والقبض عليه وحكم عليه باإلعدام ثم استبدل بالنفي للهند

) Willey(تموز بقتل النقيب ويلـي  ١٦قام الكرد في )٣٢(وفي العمادية

من حرس ٢٣معاون الحاكم السياسي البريطاني ومساعديه وموظفين من الهنود و

لجة الموقف، إذ وجدت أن وواجهت إدارة االحتالل مشكلة في معا )٣٣(.الشبانة

المنطقة تمتاز بكثافة الغابات وكثرة الجبال ووعورتها وطبيعة القتال المطلوب فيها 

االثورية جديد كليا على أغلبية القوات البريطانية المستعملة على عكس الفرقـة 

المسيحيين الجبليين ولكونهم أفضل من يقف إلى جانب القوات المكونة من 

فقد وصفهم اللواء فريزر  )٣٤(واجهة تكتيكـات الكرد العسكرية البريطانية في م

لذلك  )٣٥(.بأنهم يتمتعون بمهارة وبسالة وقادرين على مواجهة أي قوات نظامية

أرسلت فوجان من االثوريين في بعقوبة إلنقاذ الموقف بقيادة العميـد نايتنكال 

)Nightingale()تمكنت من القبض وحاصرت العمادية وضربتها بالمدفعية و )٣٦

بعدها أخذت  )٣٧(.ناقين السجدام وأودع البى المشتبه بهم ونفذ بهم حكم اإلععل
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قوات االحتالل االستعداد لحملة على تحشد الثوار للقضاء عليهم لئال تتصل ثورتهم 

التي كانت فيها الثورة مندلعة أيضا ، وتحركت قوة بريطانية  )٣٨(في منطقة زاخو

آب باغتها الثوار  ٨وحينما وصلت إليها في  )٣٩(مزوركة  عسكرية باتجاه مضيق

بهجوم مفاجئ باالسلحة الخفيفة قتل على أثرها عدد من الضباط والجنود 

  )٤٠(.البريطانيين وكان من بينهم أعداد من الليفي

في  )٤١(على اثر توسع المقاومة وامتداد االضطرابات إلى منطقة راوندوز

يق قوة الشرطة والموظفين المدنيين فيها ، زحف  تمكن الثوار من تطواربيل و

عسكريا  ٧٧من اربيل باتجاه شقالوة بقوة بلغت ) C.E.Littledale( النقيب لتلدال 

منهم من قوات ليفي إال انه فوجئ فيها بهجوم الكرد وتعرضه إلى إطالق  ٣٠ضم 

اضطر فردا  ٣١نار من قرى مختلفة كبدتـه خسائر فادحة ولم يبق من قوته سوى 

   )٤٢(.على أثرها التراجع نحو اربيل 

بسبب تلك التطورات كثفت إدارة االحتالل جهودها على تحويل الليفي إلى 

خالل تسليحها ببنادق قوة قادرة على احتواء مراكز الثورة والمعارضة الوطنية من 

، وزيادة أعدادها من خالل الطلب من رؤساء العشائر والشيوخ القصيرة ٣٠٣

، وتوزعت تلك للكرد والتركمان ابتقديم المتطوعين، عالوة على تجنيده والوجهاء

 كوبموجب ذل  Qوالثانية Aالقوات بين مقر قيادتين جديدتين أطلق على األولى 

مجند وزعت على  ٣٠٧٥قسمت إلى قوتين األولى قوة ضاربة وبلغ تعدادها 

مجند وألحقت  ١٧٨٦ ، أما الثانية قوة شرطة محلية بلغ تعدادهاالمراكز اإلدارية

م وقسم العراق إلى يين البريطانيين في مناطق تواجدهمباشرة بإمرة الضباط السياس

ثالثة مقرات رئيسة للعمليات العسكرية في الحلة وبغداد والموصل ونسب على كل 

ع هيأة قيادة ومستشار ط بدرجة نائب المفتش العام لألشراف عليها ممنها ضاب

 Arab and(في تلك المرحلة قوات ليفي العرب والكرد  وأطلق على قوات الليفي

Kurdish Levies .()وكما وجدت إدارة االحتالل أن تدريب قوات الليفي يجب  )٤٣

أن يكون على الوفق من الطبيعة الطبوغرافية المختلفة للعراق وعلى األسلحة 
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قوات تعليماتها الخاصة بتدريب  ١٩١٩، فأصدرت في شهر تشرين الثانيالمختلفة

الليفي على التنقل السريع والهجمات التطويقية وأعمال التقدم وحراسة المؤخرة 

وقتال االهوار إضافة إلى التدريبات ألغراض العمل في المناطق النهرية والعمل 

ية والرشاشات المنسق مع الطائرات والمدرعات والزوارق المجهزة بالمدفع

ض المناطق الشمالية وحروب الحروب الجبلية ألغراوالتدريب على أعمال 

م هيكلهم اإلداري والعسكري اكتمال إعدادهم وتسليحهم وتنظيوب )٤٤(.الصحراء

جرى إرسالهم إلى المناطق المنتفضة في العمادية وزاخو وعقرة ورغم الصعوبات 

المنتفضون القائمة على  التي واجهتهم في العمليات العسكرية التي كان يمارسها

  )٤٥( .ن احتوائهان تلك القوات تمكنت منص ، إال أابات والقحرب العص

 ،شهدته اإلدارة المدنية في العراقرافق التوسع الذي  ١٩٢٠في مطلع عام 

 )٤٦(.مجندا  ٤٧٧٢، وبلغت أعدادهم حوالي زيادة في عدد  قوات الليفي أيضا

وأصبح بعضهم ضباطا في تلك القوات شمل العرب والكرد والتركمان من الذين 

ضابطا كرديا  ١٦انية ثماني ،بلغ عدد الضباط في السليمالجيش الع يف عملوا

 ٢٢وفي الموصل بلغ عدد الضباط  يتركمان ٣٠كرديا و٢٥٠وتركمانيا والمراتب 

ل مـن أهالي الموص ٢٨٠ا وعربي ١٠٠كرديا  ٢٠٠ضابطا عربيا والمراتب 

  )٤٧(.من المسيحيين ويقصد بهم اآلثوريين  ١٢٠المسلمين و

ندلعت الثورة العراقية في نهاية حزيران من العام نفسه كان وضع حينما ا

، إذ بلغ مجموع قواتها ذي واجهته في العراق صعبا للغايةبريطانيا العسكري ال

ن مجمل القوة المكلفة في إيران جندي بريطاني وهندي م ٤٢٠٠حدود القتالية ب

أو في حالة ترحيل  ألف جندي والباقين في إيران أو مرضى ١٣٣والعراق البالغة 

وعلى الرغم من أن النسبة  )٤٨(.أو مدفعيين ال فائدة منهم في المحافظة على األمن

الكبيرة من شيوخ العشائر البارزين في المدن منعوا حدوث أي تأييد للثورة والحد 

 لإخالصهم إلدارة االحتال همن توسعها فأن موقف قوات الليفي الذي اثبتوا في

بقيت قوة ضاربة خففت في كثير من الوقائع عن كاهل الجيش و )٤٩(.البريطاني
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، وبخاصة الليفي اآلثوري الذين كان لهم دورا ريطاني في أقسام العراق المختلفةالب

ضرب الثورة واغتيال قادتها والقيام بأعمال التجسس تحت إشراف قسم  يهام ف

طة في كثير من وقد عززوا قوات الشر) ٥٠(.لبريطانية في العراقاالستخبارات ا

إذ ساندو  )٥١(،"بدفاعهم المستميت عن ضباطهم"يل م المس بالمهمات، ووصفته

االنسحاب إلى المناطق الجبلية  ىالثوار عل االقوات البريطانية في خانقين وأجبرو

  )٥٢(.الوعرة والعبور إلى الجانب اآلخر من الحدود

السورجية  من كسر الحصار الذي فرضه الثوار فيوفي اربيل تمكنوا 

ا دورا في قمع ولعبو )٥٣(،تقلوا زعماء الثورة بغارات خاطفةوالخشناوفي اربيل واع

شمال غرب الموصل ورافـق  العربية في تلعفر العشائربعض حركات الكرد و

إذ تمكنوا من صد هجوم  )٥٤(.ال عنف خاصة ماقام به اآلثوريينعمليات القمع أعم

صل على مخيمهم وكبدوهم خسائر اكبر من من الكرد في شمال المو ٦٠٠قام به 

خالل عامي  متلك التي قدموها أثناء حمالت القوات البريطانية النظامية ضده

 Sir(وعبر عن أهميتها سر المرهالدين  ١٩٢٠ـ١٩١٩ J.A.L.Haldane ( قائد

هذه الضربة الناجحة التي جاءت في الوقت " القوات البريطانية في العراق بقوله 

  )٥٥(."ت ثمينة جدا المناسب كان

وبالحالة نفسها في األقسام الوسطى والجنوبية من العراق حينما تكررت 

المواقع العسكرية ى القطعات العسكرية البريطانية واألعمال التعرضية للثوار عل

القطارات والدوائر الحكومية التي يتمركز بها الجيش البريطاني في العديد من و

في هام وفاعل في مساندة ذلك الجيش والليفي دورا  كان لقوات .المدن والقصبات

فحينما أطبق الثوار الحصار على الحامية البريطانية في الرميثة من . مواقع كثيرة

  ،تموز تمكنت قوات الليفي في الديوانية من فك ذلك الحصار ٢٠حزيران إلى ٣٠

ت وفي ديالى حينما تعرض قطار عسكري إلى حجز من قبل الثوار زحفت قوا

، وساعدت بفك الحصار عن ذلك القطارفي ديالى  نأب من شهربا ١٤الليفي  في 
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وفي الحلة انشغلت قوات الليفي خالل شهري تموز وآب في القيام بأعمال الدورية 

  ) ٥٦(.ضد الثوار

إال أن ذلك اليعني أن قوات الليفي لم يقعوا في أخطاء أو هفوات أو أنهم 

و العسكريين البريطانيين وحتى أنفسهم من الثوار، تمكنوا من حماية  السياسيين أ

)  J.T.Bradfield(ففي منتصف أب القى بعضهم حتفه ومنهم العقيد برادفيلد

والقى العديد من أفراد  )٥٧(.مهضر بعوعدد من آمري قوات الليفي واس وآخرون

قوات الليفي نفسها حتفه في مواقع كثيرة في شمال العراق في راوندوز وخانقين 

وشهربان وفي وسط العراق في المحمودية والديوانية وأبو صخير والكوفة 

تموز حينما تعرض فيها رتل  ٤وكان أبرزها موقعة في الحلة في  .)٥٨(والحلة

سرايا مع بطرية مدفعية الميدان ٣المكون من )  Manchester Colun( مانشستر

خسائر  عأسيرا م ١٦٠جريحا و٦٠قتيال و ١٨٠إلى هجوم الثوار خسر فيها الرتل

كبيرة في العجالت والحيوانات والمعدات العسكرية ، وفي آب حاصر الثوار قوات 

جنديا ولمدة ثمانين  ٧١٨ضابطا و ٣٤ليفي الفرات الثانية في الكوفة والمكونة من 

قتيال وجريحا واضطرت القوات البريطانية إلى  ٢٠يوما خسرت فيها قوات الليفي 

ن ن األول مي تشريرة إال فتمكن من إنقاذ القوة المحاصولم تقصف مسجد الكوفة 

  )  ٥٩(.ه ام نفسالع

بسبب سياسة فرق تسد التي  ول ثورة العشرين إلى ثورة جهادية،إن في تح

 اانتهجتها بريطانيا وبخاصة حينما دفعوا االثوريين ضد العرب والكرد واستغلو

م بين االثوريين المسيحيين وبين النزاعات القومية والدينية التي زرعوها بأنفسه

، كان واحدا من في العراق وخلقت هوة واسعة بينهمالعرب والكرد المسلمين 

العوامل التي أدت إلى تعرض مخيم اآلثوريين واألرمن الالجئين الواقع على الجهة 

 ٥٠اليمنى من نهر ديالى وفي مكان يقع بين ناحية سعد وبعقوبة والبالغ عددهم 

ل الثائرة بوابل من الرصاص وتخريب السكك الث أيام إلى هجوم القبائطيلة ث ألف

الحديد التي تصل إلى مخيمهم على قطار قادم من بغداد وهو محمل باألسلحة 
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، وعلى الرغم من أن هؤالء الالجئين دة  وأالرزاق إذ تم نسف خط السكةواالعت

كانوا منهمكين وريطانيا في ضرب الحركة الوطنية في حينها لم يشتركوا مع ب

سوى أن بريطانيا زودتهم ببنادق  ةومحتجزين في ذلك المخيم ال سند لهم وال قو

بائل قديمة للدفاع عن أرواحهم ولم تكن وافية أو مؤثرة في صد هجمات بعض الق

، فأنهم بسبب ذلك الهجوم دخلوا في مواجهة مع من منطقة ديالى على معسكرهم

ن الوصول إلى الموقع ماموجود على القطار م لسيطرة علىالثوار تمكنوا قبل ا

قتيال إال أنهم استطاعوا رد هجوم تلك القبائل بهجوم مقابل   ٤٥وخسروا خاللها 

وعلى أربع قرى قريبة من المعسكر غنموا ما فيها من مواشي وعادوا بها إلى 

 ندوب السامي البريطاني فير برسي كوكس الماثر ذلك وبأمر من السي )٦٠(.مخيمهم

فيها الدعم بتسليحهم ببنادق  انقلوا للسكن في دهوك والقو) ١٩٢٣ـ ١٩٢٠(العراق

، وبذلك استطاع البريطانيون أن يمسكوا روبية١٢٠خيرة ومنح لكل شخص منهم وذ

  ) ٦١( .المنطقة عن طريق تلك القوة

  قوات الليفيو١٩٢١مؤتمر القاهرة عام ثانيا ـ

ضعها و ءمية األولى مسألة احتواواجهت بريطانيا بعد انتهاء الحرب العال

جرت مباحثات حول ذلك  ١٩٢٠، ففي نهاية عامالعسكري والسياسي في العراق

ق ووضعت وزارة الدفاع الموضوع بين قيادتيها العسكرية والسياسية في العرا

العراقية،  رمسألة تحقيق الخضوع التام للعشائ ة خططها الخاصة فيالبريطاني

فوجا إلى الهند  ٢٠البريطاني في إعادة قواتها البالغة  وتخفيض الوجود العسكري

، إذ أوعز السيرهالدين قائد القوات البريطانية في العراق ١٩٢١آذار  ٣١بحلول 

تشرين ٦إلى السير برسي كوكس المندوب السامي البريطاني في العراق في 

  )  ٦٢(األوامر الصادرة من وزارة الدفاع حول ذلك الموضوع١٩٢٠الثاني

وشكلت فيه ثالث لجان ١٩٢١آذار ٢٥ـ ١٢نعقد مؤتمر القاهرة في المدة ا

، وكان هناك جملة مسائل رئيسة طرحت في جدول أعمال يةسياسية وعسكرية ومال

) ٦٣(ةذلك المؤتمر ونوقشت في أروقة الدوائر السياسية والعسكرية البريطاني
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دفاع الخارجي على وفق وباعتبار أن بريطانيا دولة منتدبة على العراق ولها حق ال

ماجاء في المادة الثانية من انتداب بالد الرافدين الذي تضمن أن الدولة المنتدبة 

يمكن أن تبقي بعض قطعاتها العسكرية في المناطق التي تحت انتدابها للدفاع عنها 

ويستطيع المنتدب استعمال المحلية الضرورية للحفاظ على النظام والدفاع عن 

لذلك حينما  )٦٤(.ن يحين تنفيذ القانون األساسي وإعادة بناء األمن العامالمنطقة إلى أ

التي ترأسها  ىناقشت اللجنة العسكرية والمالية في جلسات المؤتمر األول

وكان يشغل في حينها منصب القائد األعلى )  W.Congreve( ولتركونجريف 

وجدول انسحاب لسطين فيما يخص وضع قوات الليفي للقوات المسلحة في مصر وف

ولتنفيذ ذلك االنسحاب وجدت  ،ريطانية من العراق على شكل وجباتالقوات الب

اللجنة إحالل قوات بديلة محلية وجوية وتكليف قوات عربية بواجب الحماية 

تجنيد الالجئين  ةلخطوط المواصالت وتجنيد وتنظيم القوات العربية ومسألة إمكاني

  ) ٦٥(.اآلثوريين

ألة تشكيل الجيش العراقي وجد السير برسي كوكس عضو وحينما أثيرت مس

اليتعدى التطوع لمؤتمر أن طموحه في الوقت الحاضر اللجنة السياسية في ا

وطرحت مسالة دمج قوات ليفي مؤلفة ألكثر من ألفين ) ٦٦(.االختياري وقوات الليفي

ذي تأسس ي اللجيش العراقمن األفراد أألقوياء المتدربين والمعدين إعدادا جيدا مع ا

ي قوات مدربة وينطوي على ذلك أحداث باعتبار أن الليف١٩٢١ون الثاني كان٦في

طه تقريبا بضباط الليفي تغييرات أساسية في الجيش العراقي واستبدال كل  ضبا

ذه الفكرة رفضت ووضع الجيش الليفي تحت إشراف وزارة الداخلية على أن لكن ه

  )٦٧(.صلتحافظ تلك القوات على كيانها المنف

وكما يبدو إن التوازن الذي أرادته بريطانيا للقوى السياسية الداخلية جعلها 

مشاريع والخطط  تتخذ ذلك الموقف بهدف إحكام سيطرتها على العراق وتمرير ال

، ولهذا دعت رئاسة أركان الجو إلى ضرورة استعمال الليفي بما يخدم مصالحها

عراقي وبخاصة انه لم يتحقق الكثير فيما ودعمه ألنه أصبح أكثر ثقة من الجيش ال
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يتعلق بتسليم العراقيين السيطرة العسكرية في البالد ألسباب عديدة منها االنسحاب 

سيقود البالد إلى حالة من البريطاني العسكري من العراق دون ترك قوة بديلة 

وة المطلوبة وعلى ى الجيش العراقي دون الققاء علرى اإلبولهذا ج)٦٨(الفوضى

اس طوعي ، وإحداث تغيرات في أمرة قوات الليفي وتقرر نقل أمرة قيادة تلك أس

القوات ليس من العرب وحدهم وحسب بل ومن الكرد واآلثوريين من وزارة 

الداخلية إلى المندوب السامي البريطاني ومن ثم إلى القيادة العسكرية البريطانية 

 دد منيعها بتجنيد الالجئين الجها وتوسالتي كانت تدير تلك القوات وتدعم نفقات

 االمؤتمر فيم ولذلك كان أول ما قرره )٦٩(.اط البريطانيينوريين وبقيادة الضباآلث

خطط حماية الحدود العراقية والقواعد العسكرية والمنشآت البريطانية وحفظ  صيخ

 )٧٠(.هو إعطاء الدور الرئيس إلى االثوريين النظام في المنطقة وقمع االنتفاضات

نوقشت مسألة تجنيد الالجئين اآلثوريين بعد إعداد كذلك وجدت بريطانيا انه حينما و

أن تكلفة إعاشة الليفي اآلثوري ، العراق من لقواتهاجدول االنسحاب الوجبة الثانية 

   )٧١( .ألف عسكري بريطاني ٦٠اقل بكثير من إعاشة 

الرابعة  العراقي الجلسة عآذار حضر جعفر العسكري وزير الدفا ١٥وفي 

للجنة العسكرية بصفة عضو استشاري في المؤتمر،حيث طرح مقترحاته المتمثلة 

بضرورة سحب المتطوعين الليفي من العشائر النسطورية والكرد وإعطائهم 

ن قبل ونوقشت مقترحاته م )٧٢(.الميزات نفسها التي تمتع بها قوات الليفي األخرى

س وجرى بحث وضع السير برسي كوك ؤتمر ووافق عليهااللجنة العسكرية في الم

على أن تتحمل  مجند٧٥٠٠آالف إلى  ٤قوات الليفي وتقرر زيادة أعدادهم من 

وأصبح ضباطهم من البريطانيين  )٧٣(.الحكومة البريطانية نفقات تلك القوات

إلى  ةوالعرب واآلثوريين وخطط أن تكون قوة إلسعاف الحاميات البريطانية المتجه

  )٧٤( .شمال العراق 
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١٢٨ 

  ثالثا ـ تجنيد االثوريين

في بداية  جاء تطوع قسم من االثوريين في قوات الليفي١٩١٩في عام  

األمر إلى جانب العرب والكرد والتركمان واليزيديين والفرس وبلغ عددهم بحدود 

منتظمين في فرقتين للدفاع عن حدود الموصل  األفين في تلك القوات  وكانو

ة نظام وعلى مستوى من الكفاءة القتالية تحت القيادوالمحافظة على األمن وال

 Arnold( ارنولد تي ولسنالمباشرة للسير  T.Wilson( الحاكم المدني في

 ١٩٢١إال إن الوضع تغير عند تأسيس الجيش العراقي في بداية عام  )٧٥(.العراق

 لهمحينما قلص عدد قوات الليفي من العناصر العربية والكردية والتركمانية وتم نق

، إذ واجهت بريطانيا مشكلة نقص في عدد تلك القوات في الوقت إلى ذلك الجيش

، حينها بشكل كبير إلى قوات الليفيالذي لم يكن فيه انضمام اآلثوريين في 

 يعن ذلك النقص ونظرا لحاجة اإلدارة البريطانية إلى قوات متمرسة ف اوتعويض

اق وحمايته من أطماع حروب الجبال لغرض ضمان الحدود الشمالية للعر

، وجدت إن األثوريين هم أفضل من تركيا في ضم والية الموصل إليهاوتهديدات 

 ١٩١٩وبخاصة إنهم اظهروا قدرات قتالية عالية خالل عامي . يتولى تلك المهمة

   )٧٦( .ودخلوا في معارك مع الكرد والعرب في أقسام العراق المختلفة ١٩٢٠و

 ام إلى قوات الليفي بعد مؤتمر القاهرة رفضورح عليهم االنضماوحينما ط 

تقرير المصير  ، الن بريطانيا أضعفت آمالهم في تحقيق مسألةالتطوع في البداية

وبخاصة بعد أن رفضت تركيا وإيران عودتهم إلى أماكنهم  في تأسيس دولة لهم،

األصلية في حكاري في والية وان في جنوب شرق تركيا وفي إيران في اورومية 

إذ أن ) ٧٧(،ة خوي ومنطقة سوج بوالق في ايرانفي مقاطع سنطقة ساال ماوم

، والقت هزيمتها على يد دخل الحرب العالمية األولى رسمياإيران التي لم ت

لبطريك االثوريين خالل تلك الحرب في أورمية تعاونت سرا مع الكرد على مقتل ا

د على ي)٧٨()١٩١٨ـ ١٨٨٥(ن الملقب بالمار شمعون النسطوري روبيل بن بنيامي

وكانت قد رفضت عودة االثوريين ) سمكو(إسماعيل اغا الشكاك الملقب بـ
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أخفقت محاوالت الوفد االثوري برئاسة سورما خانم ١٩١٩وفي عام  .)٧٩(ألراضيها

شقيقة البطريرك مار بنيامين التي تم اختيارها للذهاب إلى مؤتمر الصلح في 

حضور جلسات المؤتمر بسبب المماطالت  ، إذ القت الفشل لتغيبها عنسباري

والحجج البريطانية التي لم ترغب بحضور أي ممثل لالثوريين في المؤتمر وعلى 

الرغم من أن سورما خانم  حضت بمقابلة أعضاء الوزارة البريطانية فأنها لم تفلح 

كيرزن  دفي انتزاع وعود قاطعة من بريطانيا بإيجاد وطن قومي لهم ، إذ أكد اللور

 ...لكن حتى هذا النستطيع فعله اآلن"وزير الخارجية البريطانية في المؤتمر قوله 

االثوريون يرغبون في العودة مع ضمان أمنهم  .اذ إننا النملك القوة الكافية لذلك

وكذلك الحال  )٨٠(."ذلك صعب تحقيقه اآلن ربما يكون ممكنا في الربيع القادم

في المؤتمر أرادوا من بريطانيا بعد رفضها  بالنسبة للكرد حينما طرحوا مطالبهم

طلبهم بتكوين كردستان موحدة من كرد العراق وإيران هو أن تكون إعادة 

المسيحيين إلى أوطانهم مشروطة بتعهد من بريطانيا بان الكرد اليضعون تحت 

  ) ٨١(.السيطرة االرمنية أو االثورية النسطورية

ن ة االثوريين في إعادة توطيحاول اغا بطرس احد قاد ١٩٢٠وفي نهاية 

أن الصعوبات التي واجهها منها مصاعب الطريق االثوريين في منطقة حكاري إال 

وهطول الثلوج وشدة المعارك مع الكرد ونفاذ المؤن وتمرد بعض االثوريين أدى 

عن شرق الموصل  كم ١٠ذلك إلى فشل المحاولة وإغالق مخيم مندان الذي يبعد 

أبقتهم بريطانيا في شمال العراق كمكان مناسب لهم ولم تف و )٨٢(.١٩٢١في تموز

   )٨٣(.بوعودها لهم بالعودة إلى موطنهم رغم اآلمال الكاذبة التي وعدوهم بها

فرضت هذه األوضاع التي واجهها االثوريين بتغيير موقفهم في البدء كانوا 

المية رافضين االنخراط بالجيش الليفي بسبب ما تعرضوا له خالل الحرب الع

وطردوا من مناطقهم ولم تكن لهم مهنة ولى من نهب لممتلكاتهم وأراضيهم األ

سوى الزراعة وتربية الحيوان ، في الوقت نفسه وجدوا إن في انضمامهم إلى 

قوات الليفي مصدر مالي لرزقهم ولضمان لقمة عيشهم في ظروف قاسية خلفتها 
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ات البريطانية في التعامل مع ، وأن خضوع الزعماء األثوريين إلى التأثيرالحرب

الب زعمائهم غير متشتت ال سند له والقوه فكان خضوعهم إلى مطشعب ص

إلى قوات الليفي مسالة غير مستغربة في سياق فهم  مالدينيين والعشائريين باالنضما

، وبخاصة أن ذي كان سائدا في المجتمع اآلثوريالنظام الديني العشائري ال

قيقة البطريك بينيامين وبولص مار شمعون وعمه زعمائهم كسورما خانم ش

البطريك ايشامار شمعون كان لهم الدور الكبير في التأثير على االثوريين 

وانضمامهم إلى تلك القوات وكان للملوك ورجال الدين االثوريين مصلحة مادية في 

 وكبار القادة ةتوسيع تشكيالت الليفي العسكرية حيث اتفقت العائلة البطريركي

ورجال الدين مع القيادة البريطانية بالحصول على نسبة من مرتب كل ضابط 

عالوة على أن ضغوط بريطانيا عليهم تعد  )٨٤(.ومجند اثـوري ينتمي لتلك القوات

أهون من نظرة الشعب العراقي لهم وبخاصة أن الشعب العراقي وقادته السياسيين 

في  ةمنهم المتأثرة بالنزعة العثمانيكانوا ينظرون لالثوريين والمسيحيين نظرة اقل 

والحكم تجاه المسيحيين بشكل عام واآلثوريين بشكل خاص،  ةالفكر والسياس

وبخاصة إنهم تعرضوا في أيام الحكم العثماني إلى حرق آالف من كتبهم ورميت 

في  )٨٥(.في النهر من قبل المبشرين وبمساعدة الشيوخ الكرد والوالة العثمانيين

كانت تركيا الراغبة في قبول أي شروط تعرضها بريطانيا بدون  الوقت نفسه

،عالوة على ذلك نجد ان  )٨٦(اعتراض لضمان عدم عودة اآلثوريين إلى أراضيها

في البالد اخذوا يطالبون  عاألتراك بعد أن أطاحوا بالتدخل اليوناني واستقر الوض

الصورية تستبدل  بشكل تدريجي وحاسم بشمال العراق وأخذت األعمال العسكرية

بعمليات حربية مخطط لها مسبقا إذ استعملوا في ذلك كرد العراق وحرضوهم 

لذلك لم يكن أمام اآلثوريين خيارات  )٨٧(باستمرار بالوقوف في وجه االثوريين

أخرى متاحة لهم وبخاصة إن الحرب دمرت كل البدائل في تأسيس دولة لهم ولم 

                   )  ٨٨(.أملهم الوحيديبق أمامهم سوى بريطانيا وعـدوها 

، وأصدرت إدارة ١٩٢١بدأت عملية تجنيد االثوريين في مخيم مندان في عام

نيسان من العام نفسه بتكليف عدد من الضباط ١٧االحتالل مذكرة بذلك، ففي
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البريطانيين بمهمة تجنيد االثوريين إال أنهم أخفقوا في البداية على الرغم من 

ديدة التي تم عقدها معهم وكرروا طلبهم بإعادتهم إلى مناطق سكناهم اللقاءات الع

باعتبارهم غرباء حيث خسروا مناطق سكناهم وفقدوا بلدهم بسبب تعاونهم 

بين الرفض والقبول من ذلك وأبدا رؤسائهم موقفا  .والتحاقهم بصفوف الحلفاء

فض طلبات ، فقد رفضه اغا بطرس وملك خوشابا فأمر األول أتباعه برالتطوع

البريطانيين لتجنيدهم مناشدا أتباعه بان من يعده  قائدا له عليه أن اليتطوع في 

اعتقال ثاني وهو زعيم إحدى القبائل بسبب الليفي ،في حين جاء رفض ال

  )٨٩( .للتطوع نالبريطانيون لمن كان يرفض منهم دعوة المار شمعو

)  Wigram( ور ويكرامإال أن هذا الموقف تغير بالجهود التي بذلها الدكت

وهو من الذين رافقوا الضباط البريطانيين في مهمة تجنيد الليفي كان بحكم معايشته 

لالثوريين ومعرفته بشؤونهم وكان يدير بعثة رئيس أساقفة كنتربري إلى االثوريين 

معهم وحصوله  على تأييدهم إقناعهم  هقبل الحرب العالمية األولى استطاع باتصال

في صفوف الليفي واستمرت عملية تجنيدهم وإرسالهم إلى عقره باالنخراط 

والموصل لتجهيزهم وما أن حل شهر حزيران حتى وصل عدد المتطوعين منهم 

وانتقاء  ٩و ٨وتم تنظيمهم في سريتين تحمل رقم  .رجال في الموصل ٢٥٠إلى 

) رب خيال (ضباط  وضباط صف منهم وأطلق لقياداتهم تسميات خاصة بهم وهي 

  ) ٩٠(.)رب أما(و) رب تري اما ( و)  رب خمشي (و

وتكونت منهم أفواج عدة ومن  ١٩٢١استمر تطوع االثوريين خالل عام 

صنوف متعددة منتشرة في عقرة ودهوك وتلعفر وزاخوا وساعد في زيادة أعداد 

المتطوعين موقف زعمائهم ومنهم صورماتو خاتون ووالد المار شمعون وكبار 

من زعماء القبائل على تشجيع أبنائهم للتطوع وبخاصة أن رجال الدين وعدد 

البريطانيين وفروا لهم أماكن خاصة لعائالتهم وقدموا المساعدات المالية إلى قادتهم 

وأبناءهم ومنحوا الملك ياقو إسماعيل احد ابرز زعمائهم رتبة ضابط وعاملوه وابنه 

          ) ٩١(.سيطرة عليهمباحترام وهذا مكن البريطانيين في تجنيد أتباعهم وال
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تم تجنيد الليفي االثوري وأحلت محل العناصر العربية والكرد وصدرت و 

دمة في الليفي األوامر بان اليتم تجنيد أي من العرب أو إعادة المطوعين منهم للخ

، وإنهاء تجربة استعمال الكرد في وحدات مشتركة مع االثوريين بعد انتهاء عقودهم

وهو احد الضباط الذين أسهموا في تكوين الليفي ) Stafford( إذ وجد ستافورد

االثوري انه اليمكن لالثوريين والكرد أن يكونوا في وحدات مشتركة وذلك كون 

االثوريين كانوا يقاتلون الكرد في عمليات عسكرية في رانية قرب السليمانية وفي 

خالت التركية في العمادية وكان على هذه القوات الدفاع عن كردستان ضد التد

المنطقة ، ولهذا تم حل السرايا التي كان فيها كرد واثوريين وأرسل االثوريين إلى 

أطالقة وجهز رؤسائهم  ١٥٠بندقية مع ١٩٣٣الوحدات االثورية وتم تسليمهم 

  )٩٢(.بكميات احتياطية كبيرة من العتاد

 الليفي جند الضباط البريطانيين واالثوريين إعداد من ١٩٢٢في مطلع عام 

سادلر  ءجند اللوا ١٩٢٢كانون الثاني ٧، ففي في مناطق مختلفة من شمال العراق

 Sadlier(جاكسون Jackson(اثوري وأسس النقيب مودي ١٥٠٠)Modi ( قائد

السرية السادسة في دهوك نواة التشكيالت والمساعدة في تنفيذ التدريبات للمطوعين 

ي عقرة سرية اثورية وأسس المقدم ف)  Maconi(الجدد كما أسس النقيب ماكوني

وداود دي مار شمعون والد البطرياك والرب أيما دانيال إسماعيل ) Parki( باركي

ابن ملك إسماعيل الضابط االثوري األقدم لليفي وضباط آخرون وحدات الليفي 

في إنشاء نواة السرايا في )  H.Mcnearnie(االثوري ونجح النقيب ماكنيرني 

يتركز فيها االثوريين الذين توطنوا فيها  ياطق الواقعة في شمالها التالعمادية والمن

وتدريبهم على مختلف األسلحة في مناطق تواجدهم ونجح  في جولته من تجنيد 

اثوري وجمعهم في دهوك مع عوائلهم وجند ديفيد دي مار شمعون والد  ١٢٠٠

لتاريخ لم تظهر أي البطريك الضابط في الليفــي أعداد من االثوريين ومنذ ذلك ا

مشكلة في زيادة أعداد المجندين لدرجة انه بحلول شهر آذار من السنة نفسها بلغ 

وبحلول .) ٩٣(عدد المجندين االثوريين في معسكر دهوك مابين ألفين إلى ثالثة أالف
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كان نصف الجيش الليفي يتكون من االثوريين والنصف الثاني من ١٩٢٣عام 

  ) ٩٤(.العرب والكرد

تم تعديل االتفاقية نصوص االتفاقية العسكرية لمعاهدة  ١٩٢٤عام وفي 

ووقعها من الجانب العراقي جعفر ١٩٢٤آذار  ٢٥العراقية البريطانية في ١٩٢٢

ومن الجانب البريطاني هنـري دوبس ) ١٩٢٤ـ١٩٢٣(العسكري رئيس الوزراء 

)H.Dobbs (انة ، وأشارت موادها إلى مدى الحصالمندوب السامي البريطاني

والصالحيات التي منحت إلى قوات الليفي سواء في مجال العمليات العسكرية 

والتعبئة والنفقات واالمتيازات القانـونية إذ لم تسمح بريطانيا للحكومة العراقية 

 ظاالستفادة من خدمات قوات الليفي في حالة رغبتها في تنفيذ أعمال عسكرية لحف

اوز خارجي اواخماد أي اضطراب أهلي أو النظام الداخلي أو للدفاع ضد أي تج

قوة مسلحة واليتم ذلك إال بموافقة بريطانيا  في حين على العكس يمكن األخيرة أن  

تستخدمها وفق مصلحتها تماما كما تضمنت مواد االتفاقية تسليم العراقيين المتهمين 

وغيرهم  بجرائم مرتكبة ضد هذه القوات وتقديمهم للمحاكمة واختيار عناصر الليفي

من العراقيين الذيـن تراهم السلطات البريطانية يمكن أن يحققوا أغراضها،كما 

حصل عناصر الليفي على حصانات قضائية وذلك بعدم إمكان السلطات المدنية 

ل جرائم عليهم وتفتيشهم أو سجنهم أو محاكمتهم من اج ضالعراقية إلقاء القب

ة المدنية فيما يتعلق بأي فعل يؤتى أو وحصانتهـم من التعقيبات القانوني. جنائية

إهمال أو قصور يحصل وألزمت الحكومة العراقية بإصدار التشريعات الالزمة 

ر بكيفية من شانها أن تعرض سبة ومعاقبة كل شخص يعمل أو يتآملتوقيف ومحا

للخطر قوات الليفي أو تعرقل أعمالها أو يحاول إثارة العصيان أو الفتنة بينها أو 

  )٩٦(.ا للبغضاء أو التحقير أو يتآمر بشيء من ذلكتعريضه

ي خيالة وأربع توسعت قوات الليفي بشكل عام وبلغت كتيبت ١٩٢٥وفي عام 

الميداني  ىرات قيادة وبطرية إسناد وسرايا الرشاشات والمستشفأفواج ومق

  )٩٧(.نات النقل وكان جميعها في الموصلومستودع األسلحة والنقليات وحيوا
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  لليفي وحركات الكرد رابعا ـ ا

  ١٩٣١ـ ١٩٢٢أ ـ حركة الشيخ محمود البرزنجي الثانية بين عامي  

لقراراته في تقرير مصير العراق ،أصدرت  د انتهاء مؤتمر القاهرة وتنفيذا بع

رئاسة الوزارة البريطانية أوامرها ، بأنه ستكون مهمة قوات الليفي اإلحالل محل 

لعراق وان تتسلم مسؤولية المواقـع األمامية في القوات البريطانية والهندية في ا

والية الموصل وكردستان التي كانت تحتلها سابقا حاميات بريطانية وان تملىء 

وعلى ) ٩٨(.الفراغ لحين إكمال تدريب الجيش الوطني العراقي ليقوم بهذه الواجبات

ى عمليات قيادة الليفي وأجر)  D.T.Dobbin(الوفق من ذلك فقد تولى العقيد دوبن 

بحدود  ١٩٢١إعادة هيكلة وتنقالت وحداتها التي بلغ مجمل تعدادها في نهاية عام 

 )٩٩(،د مشاة وزعوا في الموصل وكردستانمجن٢٠٥١مجند خيال و ٢٢٠٣

 روانتشرت هذه القوة على الحدود العراقية التركية والعراقية اإليرانية من فيشخا بو

، ووضع قوة قتالية منهم في في الموصلوكان مركز أركانهم يقع وحتى خانقين 

  ) ١٠٠(.كردستان الجنوبي بشكل دائم  للمهمات القتالية

مارس الترك نشاطهم العسكري بالقيام بأعمال تعرضيه  ١٩٢١عامفي تموز

على حدود العراق الشمالية والشمالية الشرقية عن طريق استعمال مجاميع صغيرة 

 )١٠١(.الكرد ضد الحكومة العراقية والبريطانيينمن القوات النظامية وإثارتها لقبائل 

وتقاربه مع  ١٩٢٢ـ  ١٩١٩وتعزز ذلك بعودة الشيخ محمود من منفاه خالل عامي

الكماليين وتشكيله جبهة مع القائد التركي اوزدمير ضد البريطانيين في المنطقة 

تشرين  ١٨وتأسيسه حكومة في السليمانية وتنصيب نفسه ملكا عليها في

قبه مع ألقاب ولقب نفسه بالسلطان وقائد القوات خشية أن يختلط ل )١٠٢(١٩٢٢الثاني

، األمر الذي اثأر حفيظة بريطانيا بعد أن وجدوا في اللقب الجديد الملوك االثوريين

خطورة على سياستهم في المنطقة والسيما وأن الشيخ اخذ يكرر زياراته للقرى 

ات الكرد المؤثرة في المجتمع والمناطق الكردية وبرفقته حاشية من شخصي



                                                                       

  )٢٠١٥حزيران  (العدد الثامن عشر  
١٣٥ 

قوات الليفي في عهد االنتداب  

وكان ذلك عامال استشعر البريطانيون حجم الخطر المحدق  )١٠٣(.الكردي

   .بمصالحهم

وفي تشرين الثاني من العام نفسه على اثر استالم  وزارة الطيران السيطرة 

العسكرية في العراق من وزارة الحرب وأصبح مارشال الجو السير جون سالموند 

)J.Salmoond()(لكيةقائدا عاما للقوات الجوية الم) ١٩٢٥ـ١٩٢٢R.A.F.()١٠٤( 

، إذ فاصلة في تاريخ الليفي بشكل خاص وشكل ذلك نقطة )١٠٥(.والبرية في العراق

ع االضطرابات بواسطة أصبحت واحد من وظائف القوة الجوية في كردستان قم

تنظيمها منذ أن وأجريت التغيرات على تلك القوات في مرافقها و) ١٠٦(،قوات الليفي

كانت مبعثرة في بداياتها األولى وبلغ تعدادها ثالث كتائب خيالة اثنتان منها من 

الكرد وفوجين من االثوريين وفوج من العرب سكان االهوار وبطرية محمولة من 

وبدأت تلك القوات بشكل عام تحل محل القوات البريطانية  )١٠٧(.االثوريين

وعلى وفق الجدول الخاص بذلك وتم التعجيل المنسحبة من البالد تدريجيا 

   .باستحداث األفواج العراقية والتي توجب أن تكون خاضعة للقيادة البريطانية

هو  ١٩٢٣لقد كان أول إجراء اتخذته بريطانيا ضد الشيخ محمود في عام 

ا عزله عن حكم المدينة ومطالبته بتسليم منشورات على السليمانية أعلن فيهإلقاء ال

ومنح مهلة إلى  )١٠٨(.ورالبريطانية والخروج مـن المدينة فإلى السلطات ا نفسه

، على أثرها بدأت صفحة جديدة من التعامل لذلك بالمدة ولم يستج تآذار وانته١

من الشهر  ٢معه غلب عليها الطابع العسكري ، إذ باشر سالح الجو البريطاني في

لى االنسحاب واالستقرار في نفسه بقصف السليمانية اضطر الشيخ على أثرها إ

ووزع قواته في القرى المجاورة ولم يكن في نيته  )١٠٩(منطقة سورداش

    )١١٠(.االستسالم

أما القائد التركي اوزدمير فقد شنت علية قوات الليفي حملة من رتلين كان 

مختلط من البريطانيين وقوات ) B.Vincent( الرتل األول بقيادة العقيد فينسينت

وضم بشكل أساسي جنودا بريطانيين، والرتل الثاني بقيادة العقيد دوبن الليفي 
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Dobbin)  ( قائد قوات الليفي في العراق وكانت عناصره من الليفي بشكل كامل

وأديرت هذه العملية بقيادة جون سالموند نائب مارشال الجو وكان الهدف منها 

من  ٢٠بيلك وفي الزحف على راوندوز، إذ قامت القوة الجوية بقصف جبل س

نيسان من العام نفسه تمكن الرتل الثاني من احتالل الجبل وزحفه على قره 

واحتالل راوندوز وأصبح بإمكانه التحرك والحد من تحرك القوات التركية  )١١١(جن

وبتلك العمليات حافظت قوات الليفي االثورية  )١١٢(.وتغلغلها في األراضي العراقية

ن والية الموصل  بطرد الترك من راوندوز على األجزاء الشمالية م

   )١١٣(.وضواحيها

، على الحدود العراقية التركيةبسبب تلك التطورات ولالحتياطات الالزمة 

اضطرت القيادة البريطانية والحكومة العراقية ابقاء أعداد الباس بها من القوات 

بيل ومجموعة المسلحة في هذه المنطقة وكان من بينها ثالث كتائب اثورية في ار

خيالة وفصيل مدافع رشاش والفوج الثالث في منطقة راوندوز، وحذرت بريطانيا 

الحكومة العراقية من تجميع االثوريين في مكان واحد كي اليؤدي ذلك في المستقبل 

إلى مطالبتهم تأسيس دولة مستقلة لهم أو حكم ذاتي لذلك أصروا على توطينهم 

الكرد القلقين باستمرار من استيالء االثوريين بشكل جماعات صغيرة بهدف تحييد 

  ) ١١٤(.على أراضيهم 

استمرت العمليات العسكرية ضد الشيخ محمود في طاسلوجة وجمجمال بين 

لذين مال الكر والفر على الرغم من أن الشيخ لم يتوقف عن معارضة البريطانيين ا

) ١١٥(عشيرة البشدر،إذ وقفت عدد من عشائرالكرد ومنها ميزان القوى إلى جانبهم

، فأن ذلك لم يحقق موقفا في إقناع بعض تلك العشائر وتغيير موقفها في مقاتلتهم

  ) ١١٦(.المساند للبريطانيين

حاولت بريطانيا بعد انتهاء عملياتها العسكرية ضد اوزدمير بالعودة الحتالل 

ري ، وكان هنلشيخ محمودالسليمانية ووضع حد للقوة المسلحة التي يتزعمها ا

دوبس المندوب السامي البريطاني على قناعة أن بقاءه حرا يشكل تهديد ألي شكل 
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من أشكال اإلدارة في السليمانية واليمكن تحقيق ذلك إال بالقبض عليه ووضع حد 

لذلك قامت . أظهرت العداء للقوات البريطانية نهائي لسلطته ومعاقبة القبائل التي

ر بإلقاء منشورات على السليمانية تنبئهم باحتاللها أيا ٨القوة الجوية البريطانية في 

ومعاقبة من يقاوم الجيش البريطاني وكان الموقف يتحتم على بريطانيا احتالل 

في الوقت نفسه استعد الشيخ لمواجهة القوات  )١١٧(.جمجمال قبل السليمانية

العقيد ايار المتجهة نحو طاسلوجة وجمجمال فـوجه  رسالة إلى  ١٤في  البريطانية

واتجه ) ١١٨(فينسنت ينذره بعدم التقدم نحو جمجمال ، وترك الشيخ مقره في جاسنه 

وحينما وصل إلى مضيق طاسلوجة هاجمه البريطانيون وتقدموا  ةنحو السليماني

إلى الحدود العراقية اإليرانية واستطاعت  خنحو جمجمال واحتلوها وانسحب الشي

  )١١٩(..أيار ١٦ينسنت من احتالل السليمانية في القوات البريطانية بقيادة العقيد ف

حزيران شكل عامال إلى إعادة  ١٩إال إن انسحاب القوات البريطانية منها في 

الفوضى من قطاع الطرق وبعض رجال العشائر للقيام بأعمال النهب والسلب، 

تموز من العام  ١١وتمكن الشيخ محمود من العودة إلى السليمانية ودخلها في 

  ) ١٢٠(.هنفس

أما الموقف البريطاني فبسبب الخسائر التي لحقت بالشيخ محمود لم يشجعهم 

العام نفسه إال بعد أن تمكن  نالقيام بعمليات عسكرية السابقة التي وقعت في آذار م

مما دفع بريطانيا   ٠الشيخ من استعادة قوته وسيطرته على بعض المناطق الكردية

ة أخرى ، خالل شهري تموز واب اذ كلفت بهذه المهمة للقيام باحتالل السليمانية مر

تموز ١٥قوات الليفي بمساندة القوة الجوية والعربات المدرعة بتنفيذ مهماتها ففي

منه قامت قوات الليفي ١٦زحفت الكتيبة الثانية من الليفي باتجاه جمجمال وفي 

ه لسير بإصالح الطريق وصيانت)  McKay Lewis( بقيادة النقيب ماكاي لويس 

العجالت العسكرية  وأمنت قوات ليفي أخرى من فوج الخيالة الثاني الحماية 

تموز  ١٨، وفي التي كانت تصل إلى الجيش العراقيألعمال التموين لالرتال 

وصلت قوات الليفي إلى مضيق طاسلوجه وتسلقت عناصرها على جانبي المضيق 

محمود االنسحاب  خواضطر الشي اوفي اليوم التالي زحفت نحو السليمانية واحتلته
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منها واستمرت سرايا الفوج الثاني من قوات الليفي في زحفها إلى طاسلوجة وفي 

ات الجيش العراقي في آب سيطرت على الموقف وحلت محلها قو ٢١

   )١٢١(.السليمانية

أدت هذه الضربات إلى وضع الشيخ محمود في موقف حرج اضطر بأمر 

روج من السليمانية وأخفقت محاوالته في التوصل إلى من السلطات البريطانية الخ

اتفاق معين ولم تجد اصغاءا لدى المسؤولييـن البريطانيين على الرغم من الرسائل 

التي ارسلها الى المندوب السامي اال انها لم تلقي أي اهتمام من قبله ولم يرد 

   )١٢٢(.عليها

قف بريطانيا حول موطرأت تطورات مهمة  ١٩٢٤ـ ١٩٢٣في شتاء عام 

المركزية العراقية عليها  ، إذ خططت إلى فرض سلطة الحكومةمن السليمانية

طاني إليقاف تهديدات الشيخ ، وارسلت حملة مشتركة للجيش العراقي والبريمباشرة

بزحف العقيد ١٩٢٤نيسان  ٢٢ا العسكرية ضده فيإذ بدأت عملياته .محمود

يطاني والعراقي وقوات الليفي بوحدات من الجيش البر) Kameroon(كاميرون

االخرى بتنفيذ مهماتها القتالية في السليمانية ولم تظهر مقاومة شديدة من قبل إتباع 

الشيخ محمود باستثناء نشاط بعض العناصر واشتباكات محدودة مع بعض 

واستمرت بالتقدم حتى وصلت مدينة السليمانية واحتلتها مرة ثانية  )١٢٣(.الدوريات

   )  ١٢٥(.ودفعت قوات الشيخ محمود خارج المدينة إلى برزنجة )١٢٤(تموز ١٩في 

على الرغم من ذلك لم يتوقف الشيخ محمود عن مواجهة البريطانيين إذ بقي 

إلى عشائر في األجزاء الشرقية للسليمانية واألراضي اإليرانية ، وبعث برسائل 

اثر ذلك عقد مؤتمرا  ،١٩٢٥فأعاد احتالل حلبجة وجوارته في آذار  )١٢٦(،الزنكنة

آذار في دار المندوب السامي البريطاني في بغداد ضم القيادات العسكرية  ١٤في 

البريطانية والعراقية وجرى االتفاق على تأليف قوة عسكرية شاركت فيها قوات 

الليفي مع عدد من وحدات الجيش العراقي والشرطة ومتطوعين اثوريين بقيادة 

وبإسناد السربين السادس والثالثون ، وفي شهر )   Kameroon( العقيد كاميرون
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لي دارت  )١٢٧(أيار من السنة نفسها على اثر وجود مقاومة كردية في داربكة 

معارك بين الجانبين إذ زحف رتل مختلط من الليفي والجيش العراقي وأنجزت 

ن الصعوبات التي واجهها وهو عدم معرفة المنطقة إال إ مالعملية بوقت قصير رغ

وتعد هذه العمليات من العمليات الكبيرة التي ) ١٢٨(.الكرد فروا قبل وصول تلك القوة

نفذها البريطانيون ضد الشيخ محمود ، فقد اشترك فيها فوجا اثوري  عالوة على 

القطعات التي كانت متواجدة في السليمانية ومنها الفوج االثوري الرابع وكانت 

تنتقل بين مضيق ووادي وتل وجبل نظرا لطبيعة قوات الليفي خالل تلك العمليات 

جنديا ودارت معارك ضارية  ٦٤٥ضابطا و ١٩األرض ووعورتها واشترك فيها 

  ) ١٢٩(.بين الطرفين

وعلى هذا  اوجد البريطانيون من قوات الشيخ محمود صالبة لم يعهدوه

بعدم التعرض للقوات البريطانية  ١٩٢٥ايار ٢٢األساس وجهوا إنذارا له في

العراقية وكانت في الوقت نفسه قطعات بريطانية تتجه إلى السليمانية بقيادة العقيد و

وقوة استحدثت من  )١٣٠( .ومعه سريتان من كتيبة الليفي االثوري الثانية كاميرون

من صنف المشاة  ٥٠من صنف الخيالة غير النظامية و ٢٠٠االثوريين عددها 

اصر البارزة المهمة من أنصاره وتولى بمهمة المطاردة والقبض على الشيخ والعن

قيادتها ثالثة ضباط اثوريين هم الرب  خامشي ماكسوت نيكو  وراؤول يوخنان  

واوزاريو تامراس من منتسبي الفوج الثاني وتم اختيارهم لقيادة العناصر غير 

  ) ١٣١( .النظامية

، )١٣٢(استمر الشيخ محمود في تعرضه للقطعات العراقية والبريطانية 

واستمر الوضع يشوبه الحذر بالرغم من تحسن الوضع في السليمانية بعد العمليات 

العسكرية التي قام بها العقيد كاميرون إذ تسبب جواسيس الشيخ محمود وبمساعدة 

احد أعوانه كريم فتاح بك وجماعته من اندالع ثورة في المنطقة الممتدة بين قرة 

، جبار قوة الشرطة على الخروج منهاغ وإومهاجمة قرة دا )١٣٤(وبرانان )١٣٣(داغ

لذلك جاءت أوامر من قيادة القوة الجوية بالسيطرة على الموقف وكلف الفوج الثاني 



                                                                      

  )٢٠١٥حزيران  (العدد الثامن عشر  

  ياسين طه ياسين. د.م.أ

١٤٠ 

من قوات الليفي ناقص سرية مع الفوج الرابع للجيش العراقي ناقص سريتين 

 ومفرزة مخابرة وحضيرة تابعة للقوة الجوية البريطانية بتلك المهمة وبإسناد السرب

آب  ٢٤األول في السليمانية والسرب الثالثين في كركوك وانضم إلى تلك القوة في 

كتيبة الخيالة الثانية لليفي من حلبجة  وبقي الرتل لمدة يومين في المنطقة  ١٩٢٥

واحرق بيوت الذين ساهموا بالثورة واستمرت العمليات العسكرية مابين آب 

التنقل وشارك فيها سرايا الفوج  وكانون األول وتوقفت بسبب الثلوج وصعوبة

الثاني وكتيبة الخيالة الثانية من قوات الليفي بعمليات مشتركة مع وحدات الجيش 

، ففي منتصف أيلول طاردة الشيخ محمود وكريم فتاح بكالعراقي تمكنوا من م

نفذت قوة بقيادة رب اما شاموئيل ديا وهو منسوب إلى الفوج الثاني لقوات الليفي 

بمهمة تفتيش واستطالع وسريتان من الفوج نفسه مهمة إجبار انسحاب الشيخ من 

المرور ) ١٣٥(المضايق المطلة على كاني مانكة وبالتالي أصبح بإمكان عشائر الجاف

كانون األول نفذت قوات الليفي ١٠/١١وفي  )١٣٦(.ع الرسوممنها من دون أن تدف

عملية مشتركة مع قوات الجيش العراقي والشرطة بمطاردة أنصار الشيخ 

من  ٥٣والمطلوبين رغم الظروف الجوية الصعبة  ،وتمكنت تلك القوة من إحضار 

بهم مخلفين ورائهم عدد من البنادق تركوها في ارض  هالكرد وحجز المشتب

  )١٣٧(.ركة المع

من قره ) F.R.G Trimwood(.سار النقيب كريمود  ١٩٢٦آذار ١٢بتاريخ 

داغ إلى مضيق ده ربند واصطدمت إحدى فصائل قوته بقيادة رب خمشي زيا ننو 

مجند مع الكرد وتمكنوا من صد الهجوم ونفذ فصيل آخر هجوما مقابال  ١٥ومعه 

لهرب مخلفين وراءهم عدد بقيادة رب خمشي كوركيس شابو أجبروا الكرد على ا

  )١٣٨( .من القتلى واالسلحة تركوها في ارض المعركة

حزيران من العام نفسه نفذت عملية كبيرة بقيادة العقيد  ٢١ـ٨مابين 

كاميرون والنقيب كريموند ضد الشيخ محمود بهدف مساعدة عشائر الجاف 

يها الشتوية المهاجرة التي كان الشيخ يفرض عليها ضريبة عند تحركها من مراع
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في العراق إلى ايران وضمت القوة الفوج الثاني من قوات الليفي وسرايا من 

الجيش العراقي باشتراك سربي المقاتالت األول والثالثون في حين ضمت قوة 

على التراجع  خمقاتل وعلى اثر تدخل القوة الجوية مما اجبر الشي ٢٠٠٠الشيخ

سرية من الجيش العراقي من احتالل وتمكن العقيد كاميرون بقوة سرية ليفي و

  ) ١٣٩( .حزيران ٢١بنجوين في 

 ٤أسراب القوة الجوية البريطانية من دعلى اثر زيادة عد١٩٢٦في عام 

أسراب كان عامال قد عزز من العمليات العسكرية  ٨إلى  ١٩٢١أسراب في عام 

سواء عن وبخاصة انه بدأ في العام نفسه تقليص تلك القوات  )١٤٠(.لقوات الليفي

أن يحسم نشاط الشيخ محمود  ١٩٢٧طريق الدمج أو الحل ، لذلك تقرر في عام 

كان المخطط له إيقاع  ١٩٢٧ففي آذار من عام . الذي اتخذ بنجوين مقرا له

، إال أن طبيعة العمليات ن خالل الهجوم المفاجئ عليهالهزيمة بالشيخ وأتباعه م

كن محسومة بمعركة فاصلة ، وأن الشيخ العسكرية التي كانت تقع بين الطرفين لم ت

ساعات تقريبا ٦كان يعلم بكل األخبار التي تنقل له من السليمانية وتصل إليه خالل 

فعند تنفيذ أي عملية عسكرية ضده التي كانت تستعمل فيها وسائل النقل المحلية أو 

ه دوما المؤون والتجهيزات لم يكن من الصحيح محاولة إخفاء الهدف لهذا الرتل ألن

يتفشى الخبر وعلى هذا األساس اقترح المقدم باركي في أسلوب تنفيذ العمليات 

العسكرية المفاجئة وهو أسلوب وضع موضع التنفيذ لتلك العمليات وكذالك يتم 

الجوي في السليمانية وتسليمها  ٣٠استعمال نقل المؤون من بغداد والى مقر السرب

مؤون تخص القوة  ايل كتضليل باعتبار أنهلليفي قبل القيام بأي عملية بوقت قل

الجوية البريطانية وللسرية وعدم إفشاء الخبر عند تحرك الليفي ووصوله إلى 

  )١٤١(.الهدف بوقت قليل

خطط البريطانيون إلى عملية عسكرية سرية إلى  ١٩٢٧نيسان  ٢٠وفي

 بنجوين مقر الشيخ محمود حيث دارت معركة اشتركت فيها قوات الليفي ولعبت

دورا إلى جانب الجيش العراقي وبدعم من السرب الثالثون لحماية الرتل ومهاجمة 
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جماعة الشيخ رغم األمطار الشديدة التي رافقت العملية اضطر الشيخ إلى 

االنسحاب ولم يستطع المقاومة وعلى أثرها أرسل احد أقاربه مجيد أفندي ونجله 

تقى مع متصرف السليمانية حزيران ال ١٧بابا علي إلى بنجوين للتفاوض وفي 

منه اجتماعه مع جعفر العسكري  ٢٨والمفتش اإلداري البريطاني فيها وتم في 

تموز اجتمع بالمندوب السامي البريطاني ٥رئيس الوزراء العراقي في بنجوين وفي 

وتم االتفاق معه بعدم االنجرار وراء األحداث واستطاعت الحكومة العراقية مد 

نطقة في الجبهة الشرقية لوالية الموصل واستقر الوضع في سيطرتها على أقصى م

  )  ١٤٢(.السليمانية

حزيران  ٣المعاهدة العراقية البريطانية في معلى اثر إبرا ١٩٣٠في عام 

التي لم تتضمن أية امتيازات وعدت بها سلطات االنتداب البريطاني للكرد ، كان 

في تقديم العرائض والمذكرات  عامال قد أدى إلى استياء عام في صفوفهم  وشرعوا

 ٨ – ١٩٢١ اب 23(وبرقيات االحتجاج إلى المندوب السامي والملك فيصل األول 

وتطورت المسالة بدعوتهم إلى تشكيل حكومة كردية مستقلة تحت ) ١٩٣٣ أيلول

أيلول  ٦إشراف بريطانيا أو عصبة األمم والى وقوع انتفاضة في السليمانية في 

ملية االنتخابات ومنددة بالمعاهدة لتجاهلها مطالب الكرد معلنة استنكارها لع

واصطدم الشرطة مع المتظاهرين وتطورت إلى تدخل سرية من  )١٤٣(.القومية

الجيش العراقي وقوات الليفي االثوري بمساعدة القوة الجوية البريطانية وسقط على 

واحتج  زعماء  .)١٤٤(أثرها عدد من القتلى من الجانبين وتم قمعها في النهاية 

 )Passfield( باسفيلد دالطائفة االثورية لدى وزير المستعمرات البريطاني اللور

  Sir Francis Hamphrys(لقيام المندوب السامي البريطاني   بزج قوات الليفي ) 

االثوري ضد الكرد في الصراع الدائر بين الجيش العراقي وأهالي السليمانية 

ائفة االثورية الكنيسة النسطورية في العراق في احتج المار شمعون بطريك الطو

  ) ١٤٥( .أيلول إلى المندوب السامي البريطاني لقيامه بهذا اإلجراء ١١



                                                                       

  )٢٠١٥حزيران  (العدد الثامن عشر  
١٤٣ 

قوات الليفي في عهد االنتداب  

أيلول احتج الشيخ محمود إلى المندوب السامي البريطاني في العراق على  ١٧وفي 

  قيام الجيش 

تخلى و )١٤٦(.العراقي بارتكاب المجازر والفظائع في السليمانية بحق الكرد

بعدم القيام بأي عمل  ١٩٢٧عن التزامه باالتفاق الذي قطعه على نفسه في عام

عسكري  ورغم تكرار تحذير الحكومة العراقية له من نتائج ذلك وتجاهله ذلك 

تشرين األول األراضي العراقية في بنجوين  ٢٩دخل بقواته في  )١٤٧(.التحذير

وفي ) ١٤٨(.يطاني من زاخو إلى خانقينوطالب بكردستان موحدة تحت االنتداب البر

  )  ١٥٠(.وشانه دره  )١٤٩( لدخلت قواته خور ما ١٩٣١كانون الثاني ٢٩

اثر ذلك نفذت عمليات عسكرية ضد الكرد ، اشترك فيها الجيش العراقي 

والقوة الجوية البريطانية بالتنسيق مع الحكومة اإليرانية أما قوات الليفي االثوري 

ليات القتالية سوى االحتفاظ بها كقوة احتياطية بالدفاع عن فلم تشترك بالعم

السليمانية وكانت مهمتها مقتصرة على تحميل الطائرات بالمقذوفات والقنابل 

 ١٣أما بالنسبة للشيخ محمود قدم في ) ١٥١( .والوقود خالل  تنفيذ العمليات العسكرية

  )١٥٢(.بغدادلعراقية واستقربه الوضع في أيار دخالته إلى الحكومة ا

    ١٩٣٢ـ  ١٩٢٩ )١٥٣(ب ـ حركة الشيخ احمد البارزاني

سعت الحكومة العراقية منذ تأسيسها بوضع حد لالضطرابات في منطقة 

بعد أن انتهت قضية تثبيت الحدود  )١٥٥(.وتأسيس اإلدارة المدنية فيها )١٥٤(بارزان

ـ  ١٩٢٣بين عامي اال أن التطورات العسكرية في السليمانية  .العراقية التركية

كانت عامال اضطرت فيه إلى تأجيل عملياتها العسكرية ضد الشيخ احمد  ١٩٢٧

إلى مابعد االنتهاء من حركات الشيخ محمود في ) ١٩٦٩ـ١٨٩٢(البارازاني 

فحينما تجددت حركة المقاومة الكردية بقيادة الشيخ احمد البارازاني  )١٥٦(.السليمانية

البريطانية في الموصل السلطات الحكومية من قيام حذرت اإلدارة  ١٩٢٩في عام 
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تلك الحركة ومحاوالت الشيخ كسب الموقف في زاخوا وراوندوز حول مسالة 

  )١٥٧(.استقالل الكرد

وكان ١٩٢٩يران عامحز ١٢بدأت العمليات العسكرية ضد الشيخ احمد في  

ـن قوات رة اإلداريـة ونفذهـا رتالن مهدفها احتالل بارزان وإخضاعها للسيط

د كاميرون ويتألف من سرية والفوج الثاني االثوري، األول بإمرة العقي الليفي

أن يزحف الرتل من على ) Dicol(وحضيرة رشاشات وأطلق عليه اسم ديكول 

أما الرتل الثاني فيتألف من سرية وفوجي ليفي وحضيرة مدافع رشاشة  )١٥٨(ديانا

القوات في عقره وتولى قيادتها  وتجمعت تلك) Aqcol(وأطلق عليه اسم ايكول 

) Littedale(ورافق هذه القوة النقيب ليتلدال ) J.G.Browne(العقيد براون 

الضابط المفتش للشرطة في الموصل وكانت بإسناد السرب السادس من القوة 

حزيران إذ تمت السيطرة على  ١٩واستمرت العملية إلى  ٠الجوية البريطانية 

فيها من قبل سرية من الليفي واستقرت في معسكر  راوندوز وأقامت تحصينات

وأقام مهبط للطائرات فيها وبهذه العملية انتهت خدمة قوات الليفي في  )١٥٩(بله

   )١٦٠( .العمليات العسكرية الفاعلة في العراق

 ١٩٢٩وعلى الرغم من استمرار حركة الشيخ احمد في بارزان مابين عامي 

م تشترك بالعمليات العسكرية ضده واقتصرت فأن قوات الليفي ل) ١٦١(١٩٣٢ ـ

هام على الجيش العراقي والشرطة والقوة الجوية البريطانية وطيلة هذه المدة كانت م

  ) ١٦٢(.الليفي هي الحماية وواجبات المراباة لحماية القوافل

   ١٩٣٢ ـ ١٩٢٦وات الليفي وتحديد مهامها خامسا ـ تقليص ق

من ١٩٢٦الجيش العراقي في عام  أدى استكمال تشكيل عدد من وحدات

إلى تقليص قوات الليفي  )١٦٣(.ص القوات البريطانية من جهة أخرىجهة وتقلي

ووضع هذا اإلجراء موضع التنفيذ في شهر حزيران من العام نفسه حينما تسلم 

، إذ أصدرت القيادة بيل ومسؤوليات مواقع قوات الليفيالجيش العراقي مسؤولية ار
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ية أوامرها بشأن دمج كتيبتان الخيالة األولى والثانية لقوات الليفي الجوية البريطان

) C.A.Terrot(وكانت األولى في اربيل مع رعيل كويسنجق بقيادة المقدم تيروت 

والثانية في كركوك مع رعيل في جمجمال وكانت بقيادة المقدم 

نيين اوأدى هذا الدمج إلى تخفيض عدد الضباط البريط) L.Alexander(الكسندر

  ) ١٦٤( .جندي ٣٥٠ة إلىضابط صف والعناصر المحلية برتب مختلف٢الى٧من

في تموز من العام نفسه أصدرت القيادة البريطانية أوامرها بترحيل الفوج 

 Arab(األول لعرب االهوار قوات الليفي  Battalion  of  the  levies    1st 

Marsh  (انية ونفذ الترحيل تنفذ واجباتها في السليم إلى الجيش العراقي حيث

وتم استالم مهامها من قبل وحدات  ١٩٢٧شباط  ٢كانون الثاني إلى  ١مابين

الجيش الهندي وتم تجميع فوج عرب االهوار في معسكرات غرب بغداد وأصبح 

 نتم حل بطرية اإلسناد الليفي بأمر م وفيما بعد الفوج السابع في الجيش العراقي 

 Henryالسير هنري دوبس Dobbs) ( المندوب السامي البريطاني)ـ ١٩٢٣

آمرها  د، نظرا إلمكانيات ونشاطات تلك القوة وعاالذي عبر عن أسفه) ١٩٢٩

 ٤٦إلى بريطانيا وتم توزيع الجنود على األفواج وحل ) V.R.Guisi(الرائد كيوسي 

  ) ١٦٥( .ليزيديين في الفوج الرابع الليفيمنهم محل العدد نفسه من ا

الى ١٩٢٦وات البريطانية من ثالثة أفواج في عام وعلى اثر تقليص الق

والنتهاء حركة الشيخ محمود في العام نفسه فقد قلصت  )١٦٦(١٩٢٧فوجين في عام 

وحدات الليفي إلى ثالثة أفواج وسرية مدافع رشاشة ومركز إعداد وتأهيل القسم 

 اوكانو الطبي واقتصر استعمال الليفي إلغراض الحماية والمراباة لحماية القوافل

اثر  ١٩٢٧يستعملون للطوارئ ثم قلص عدد األفواج إلى فوجين في نهاية عام 

لالقتصاد في إنفاق ووجود الحالة الملحة  ةضعف اإلمكانيات المالية البريطاني

تشرين الثاني ١٩المبالغ والمتصلة بالعراق وجاءت األوامر بحل الفوج الرابع في 

ث غادر الفوج السليمانية وسلمها إلى حي١٩٢٨نيسان  ٣٠واستكمل التنفيذ في 

توجه الفوج إلى خلت من بعد ذلك من قوات الليفي والجيش العراقي وبرحيله 
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١٤٦ 

الموصل حيث كان فيه الفوج االثوري الثالث وتم اتخاذ اإلجراءات إلنهاء عمل 

عدد من الضباط والجنود من كال الفوجين الثالث والرابع وتم إنهاء عقود اليزيديين 

ان في أعمال النقل في الفوج الرابع وأستبدل تسميته إلى الفوج االثوري ممن ك

األول أما الفوج الثالث فأصبح الفوج االثوري الثاني وبقي من أفواج الليفي 

االثوري فوجان األول والثاني والتحق المسرحين منهم إلى الشرطة والجيش 

العمليات العسكرية إال في ورغم ذلك لم تعد هذه القوات تستعمل في  )١٦٧(.العراقي

  ) ١٦٨( .نطاق محدود

انتقل ١٩٢٨بعد تلك التطورات  في عملية حل قوات الليفي االثوري في عام 

القوات من الموصل إلى بغداد حيث مقر القوة الجوية وأصبح مهمة تلك  كمقر تل

القوات حماية داري المندوب السامي ونائب مارشال الجو وواجبات حماية 

كما تم استخدام عدد من االثوريين دون ضباطهم في الجيش العراقي  )١٦٩(.محددة

  ) ١٧٠(.هذا التخفيض لصالح الجيش العراقيوبذلك جاء 

وزعت سرايا المدافع الرشاشة والنقليات إلى فوجي الليفي  ١٩٣١وفي عام

على وفق االتفاقيات المعقودة بين  ١٢٩٠األول والثاني وتم خفض قوة الليفي إلى

وبريطانيا وأدى ذلك إلى تسريح عدد من االثوريين وتم توطينهم في منطقة  العراق

الواقعة على حدود ايران الغربية حيث تم المصادقة عليه من قبل  تبرادو س

   )١٧١(.الحكومة العراقية إال أن حركة الشيخ احمد البارازاني حالت دون تحقيق ذلك

ثوري الثاني السليمانية غادرت سرية من الفوج اال ١٩٣٢شباط  ١٦بتاريخ 

وبذلك تغير مهام  .متوجهة إلى البصرة لتولي مهام حراسة مطاري المعقل والشعيبة

   .قوات الليفي إلى قوة للدفاع عن القواعد الجوية البريطانية في العراق

 تشرين األول ٢٠(استقالة وزارة نوري السعيد ١٩٣٢تشرين األول  ٢٧في 

تشرين الثاني  ٣ألف ناجي شوكت وزارته في و) ١٩٣٢تشرين األول ٢٧ -١٩٣٢

 )١٧٣(.في خزانة مجلس الوزراء١٩٣٠وعثر على كتاب سري ملحق بمعاهدة١٩٣٢
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يخص حرس المطارات لم يطلع عليه الملك فيصل وال مجلس الوزراء وال 

شخصا ماعدا الموظفين ١٢٥٠تضمن تأليف قوة التتجاوز  )١٧٤(.الصحافة

تيارية وتحت قيادة قائد بريطاني ويكون العدد الالزم البريطانيين وتكون الخدمة اخ

من الضباط البريطانيين والعراقيين الذين اقل منه رتبة تابعين إلى ملك العراق 

وتخضع تلك القوة للقانون العسكري العراقي وتتولى قوات الليفي حماية قواعد 

كونون تحت من قبل القوات الجوية البريطانية وي ةالطيران في العراق المشغول

وكما يبدو  )١٧٥( .أمرة ضباط القوة البريطانية و تسد نفقاتها من قبل ملك بريطانيا

أن المقصود هو جعل قوة حرس المطارات أشبه بقوات الليفي أي جعلها قوة 

بريطانية صرفة ليس لها من الصفة العراقية إال االسم ولكن بعد مفاوضات طويلة 

الكتاب لم يتوصل الطرفان إلى نتيجة فبقيت بين العراق وبريطانيا حول ذلك 

وسلمت  )١٧٦(وهو العام الذي عقد فيه ميثاق بغداد  ١٩٥٥القضية معلقة إلى عام 

  .)١٧٧(المطارات التي كانت تشغلها القوة الجوية البريطانية إلى العراق 
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  خاتمة البحث

طوة نحو البريطانية في العراق تجاه األقليات خ ةشكلت اإلستراتيجي
ولما كان الشعب العراقي يضم  .تسخيرها إلى تنفيذ أهدافها السياسية والعسكرية فيه

أقليات عدة تعاملت بريطانيا مع كل أقلية على وفق المرحلة التي دخلت بها 
. ١٩٣٢بريطانيا منذ اندالع الحرب العالمية األولى وحتى استقالل العراق في عام

 عمال العشائر العراقية في جنوب العراق كقواتفجاء ذلك في بداية الحرب باست
، ولكن حينما احتلت بريطانيا بغداد دخلت عناصر مرتزقة لتنفيذ أهدافها العسكرية

أخرى في قوات المرتزقة وأطلق عليها تسميات عدة وفق المرحلة والموقع 
    .الجغرافي الذي مارست فيه عناصر تلك األقليات واجباتها العسكرية المكلفة بها

إن تجربة بريطانيا في الحرب العالمية األولى في عملية تشكيل قوات ليفي 
والفرس واليزيدين وبعض كانت محصورة بشكل أساس على العرب والكرد 

، وسجلت خاللها صورة عن موقف ووالء تلك األقليات إلى جانبها أو االثوريين
في قوات الليفي ووجدت أن العناصر العربية والكرد  ٠عدمه خالل تلك الحرب 
، وبخاصة في المواقف لى والئهم لها بشكل قطعي أو دائممن الصعب االعتماد ع

الن والئها الوطني والعشائري  .ية الحرجة التي واجهتها بريطانياالسياسية والعسكر
ولهذا جاء  ٠في بعض األحيان إن لم نقل في اغلبه قد يتغلب على والئها لبريطانيا 

متعددة دينية واجتماعية واقتصادية  االثوريين العتبارات اعتماد األخيرة على
وبخاصة العرب والكرد  ىوعسكرية ،اختلفت كل االختالف عن العناصر األخر

معهم بجوانب متعددة منها الجانب  مونظرتهم لبريطانيا إنها دولة التلتقي وال تنسج
رسالتهما السماوية الديني كون ديانتها المسيحية وهم اإلسالم وكالهما اليلتقي في 

، إلسالم الذي يحملونه بين األديانفي أصول العقيدة والمبادئ وان لم يفرق دين ا
كما هو الحال بالنسبة للجانب االجتماعي أيضا إذ نجد أن تقاليدهم وثقافاتهم اليوجد 

، عالوة على إن مع التقاليد والعادات البريطانيةفيها انسجام أوخطوط التقاء 
في ٠غرباء عن البلد وليس لهم سوى أهداف استعمارية  نلبريطانييشعورهم بان ا

حين كان نظرة بريطانيا  على العكس تماما بالنسبة لالثوريين ، إذ وجدت انه 
حينما جاءوا من تركية وإيران ودفعتهم األزمات العسكرية والسياسية المعقدة خالل 

نهما سواء طوط التقاء فيما بيالحرب العالمية األولى اللجوء إلى العراق ، ولوجود خ
، اوأالهداف المشتركة فيما بينهما ، فبريطانيا كانت تطمح بتأليف بالديانة المسيحية
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  اقوة منهم تعتمد عليها وتثق بها تلتقي مع أهداف االثوريين بشكل عام الذين كانو
   .يطمحون إلى تأسيس دولة لهم التي وعدتهم بها بريطانيا

لتقاء البريطاني االثوري من جهة واالختالف لذلك خلقت عوامل اال
 البريطاني مع العرب والكرد من جهة أخرى الى نوع من عدم االنسجام والتالف

رائح ، وكان عامال قد عمق الهوة بينهم وبين شبين االثوريين والمجتمع العراقي
، وفرض عليهم قبول االرتماء بأحضان بريطانيا وأقليات ذلك المجتمع من جهة

يرونها المنقذ الوحيد لهم من تلك األزمات التي واجهوها خالل العقدين  اي كانوالت
ولهذا حددت بريطانيا في مؤتمر ٠األول والثاني من القرن العشرين من جهة أخرى

القاهرة اختيار االثورييين وجعلهم العمود الفقري في بناء قوات الليفي مستقبال الذي 
العسكرية المطلوبة بعد نهاية الحرب من خالل  يعتمدون عليهم في تنفيذ المهمات

  . ردود الفعل المتوقعة من الشعب العراقي المعارض للوجود البريطاني في العراق

لذلك حينما شرعت بريطانيا في مهمة تطويع االثوريين لم تالق أية صعوبة 
إال في البداية وتجاوزتها ، وانفتح ذلك التطوع بشكل غير طبيعي وبخاصة أنها 
وجدت فيهم قدرة على العمليات العسكرية الصعبة التي خاضوها مع الكرد في 

، لجيش البريطاني وكانت جديدة عليهشمال العراق الجبلي الوعر التي لم يألفها ا
مما جعل اغلب تلك العمليات العسكرية تقوم على التنسيق المشترك بين قوات 

تكون حالة متكررة في كل تلك  الليفي االثوري والقوة الجوية البريطانية وكادت
   .العمليات التي وقعت في تلك المناطق

أقل تكلفة مع اقل  لما كانت أهداف بريطانيا في بقائها في العراق تقوم على 
، نجد إنها اتجهت قوات الليفي المسئولة عن نفقاتهاة و وجود لقطعاتها العسكري

صت من وجودها العسكري اتجاها آخر مع توسع تشكيالت الجيش العراقي ، إذ قل
تدريجيا إلى أن اكتفت بقوة خاصة من الليفي االثوري وأنهت واجباتها العسكرية 

وانحصرت مهمتها في حماية المطارات البريطانية  ١٩٣٠الفعالة بعد عقد معاهدة 
في الحبانية والشعيبة ، وبهذا كشف التعامل البريطاني مع قوات الليفي االثوري 

الزدواجية خالل العقدين األول والثاني من القرن العشرين التي قد أنها قائمة على ا
أنهت أهميتهم كقوة يعتمد عليها في الظروف الحرجة بعد أن قدمت لبريطانيا دعما 

   .تكلل بالنجاح في اغلب عملياتها العسكرية 



                                                                      

  )٢٠١٥حزيران  (العدد الثامن عشر  

  ياسين طه ياسين. د.م.أ

١٥٠ 

  هوامش ال

ـ ١٩١٤عراق عمار يوسف عبد اهللا عويد العكيدي ، السياسة البريطانية تجاه عشائر ال)١(

  .  ٨٠ـ٧٥، ص ٢٠٠٢، أطروحة دكتوراه غير  منشورة ، الموصل ،١٩٤٥

 ،١٩٧١ ،بيروتالمس بيل، فصول من تاريخ العراق القريب، ترجمة جعفر الخياط،)٢(

   . ٣٢٣ص

، ٢؛ ارنولد تي ويلسون، بالد مابين النهرين بين والئين ، ترجمة فؤاد جميل، جـ 

  .  ٢٥٧،ص١٩٦٩بغداد،

 شركة كري مكنزي في البصرة لمدة عشر سنوات وكان يجيد اللغة العربية ، عمل في )٣(

    . ١٢٠صالمصدر السابق ،  ، ويلسون

، ترجمة عبد ١٩٢٠ــ١٩١٨برترام توماس ،مذكرات برترام توماس في العراق )٤(

   . ١٢٢،ص١٩٨٦الهادي فنجان،بغداد،

، ص ص  www. Ankawa. Com، االنكليز وقوات الليفي في العراق  اهرمز أبون)٥(

     . ٢ـ ١

، ترجمة وتحقيق  ١٩٣٢ـ  ١٩١٥قوات الليفي  العراقية كيلبرت براون، ٠جي)٦(

  .  ١٦، ص ٢٠٠٦،السليمانية  يمؤيد إبراهيم الو نداو٠د

     . ٢، ص www. Ankawa. Com،  اأبون) ٧(

    .  ١٦، صالمصدر السابق براون ، ) ٨(

    .  ٣٢٤المس بيل ، المصدر السابق، ص) ٩(

   . ١٦، صالمصدر السابق براون ،) ١٠(
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عسكرية، عبد المجيد حسيب لفظة تركية معناها الميليشيات وهي قوات شبه : ألشبانه)١١(

،  ١ط  ، ١٩٩٩ـ ١٩٢١والعسكري لآلثوريين في العراق اريخ السياسي، التالقيسي

       . ١٤، ص ٢٠٠٤بيروت ، 

  . ١٣٦العكيدي ، المصدر السابق ، ص) ١٢(

  .  ١٣٧ص،المصدر نفسه ) ١٣(

   . ٢، ص www. Ankawa. Com،  اأبون)  ١٤(

  . ٤٥، صالمصدر السابق براون ، ) ١٥(

  . ٣، ص www. Ankawa. Com،  اأبون) ١٦(

لمسيحية في يعتبرون أنفسهم أحفاد لإلمبراطورية اآلشورية واعتنقوا ا: اآلثوريون)١٧(

وفي القرن الخامس .ران والعراق وسوريا، وانتشروا في تركيا وإيالقرن األول الميالدي

الميالدي ظهرت الحركة النسطورية على يد قائدهم نسطور واختلفت مع بطريك 

اإلسكندرية حول تسمية السيدة مريم العذراء ووجوب استبدال اسمها من والدة الرب إلى 

وفي  .والدة المسيح واليتفق جميع المسيحيين على تخريجاتهم حول طبيعة السيد المسيح

ميالدية أعلنت النسطورية دينا رسميا لآلثوريين  وسميت الكنيسة اآلثورية  ٤٩٦عام 

وعاشوا أقلية قومية في عهد .بكنيسة الشرق وبطريكا للكنيسة الشرقية ولقبوا بالنسطوريين

الدولة العثمانية وتعرضوا إلى االضطهاد بسبب حروبها التي خاضتها قبل الحرب العالمية 

، وفي تركيا في  سز اآلثوريون في إيران في منطقة أرومية ومنطقة ساال ماترك. األولى

 .منطقة سنجق حكاري في والية وان بمجاميع كبيرة وفي العراق في والية الموصل

وخالل الحرب العالمية األولى تعرضوا إلى االضطهاد على يد العثمانيين ووقفوا إلى 

ائياتهم قبل الحرب العالمية األولى للقاطنين ويقدر إحص ٠جانب الحلفاء حتى نهاية الحرب

. ألف منهم إلى العراق ٣٥٠ودخل  .ألف ٣٠ألف وفي إيران ٧٥٠بحدود  منهم في تركيا

وانقسم االثوريون إلى  ٠يتكلمون اللغة السريانية المتفرعة من اللغة اآلرامية القديمة 

شوتين وديز واري واالعشائر وفروع ففي الموصل عشائر ألباز والتيارية وبر

ماتفييف ومار  ٠ك٠للتفاصيل ينظر ، ل  ٠وفي جبال هكاري جيلوايا  والكرموسيون



                                                                      

  )٢٠١٥حزيران  (العدد الثامن عشر  

  ياسين طه ياسين. د.م.أ

١٥٢ 

؛  ٧٩ـ ٧، ص ١٩٦٩، ٠م٠، ب ١يوحنا ، تاريخ اآلثوريين ، ترجمة أسامة نعمان ، ج

؛ عماد غانم  ٢٥، ص  ١٩٥٨، صيدا، ٣عبد الرزاق الحسني ، العراق قديما وحديثا، ط

     . ٢٥٥ـ  ٢٤٥،    ص ١٩٩٩الي نينوى ، الموصل ،  الربيعي  ، موجز تاريخ أه

للتفاصيل ينظر يوسف مالك ، الخيانة البريطانية لآلشوريين، ترجمة يونان إيليا   )١٨(

داماتو  ، قضية الحكم الذاتي عند اآلشوريين ،  ٠؛ انتوني أ٠ ٢٠٠٤يونان ، السويد ، 

م إبراهيم عطوف عطيه ، ؛  سال ٠ ١٣، ص  ١٩٨٢ترجمة وليم ميخائيل ، شيكاغو ، 

                                     المجتمع المدني والمؤسسة العشائرية كردستان العراق نموذجا ،

        .netwww.uluminsania  ١٠ص .  

  ٠ ٧٨، ٦ماتفييف ومار يوحنا ، المصدر السابق ص٠ك ) ١٩(

جدلية أصول األقوام التي استوطنت العراق الحلقة األولى الجزء البي، مضر ألغ) ٢٠(

، ؛علي الوردي،علي  www. Arabic.com/forums/viewtopic.php، ٢الثالث، ص

    . ٤٣، ص ١٩٧٨، بغداد،  ٥لمحات اجتماعية من تاريخ العراق الحديث ، ج

 ٠ر الحديث ، ترجمة ح بارمتي ، اآلشوريون والمسألة اآلشورية في العص ماتفييف )٢١(

  . ٤٥، صالمصدر السابق ؛ براون ،  ١٠١، ص ١٩٨٩، د م ،  ٠أ ٠د

؛ خالد عبد المنعم العاني ،  موسوعة العراق ٢٥٦، ص السابقالمصدر الربيعي ،) ٢٢( 

  . ٩٩٤، ص١٩٧٧، ١، بغداد  ، ط٢الحديث  ،مجلد

   . ٥٠ ـ ٤٩، صالمصدر السابق براون ، ) ٢٣(

وهو الشيخ محمود الحفيد بن سعيد بن محمد بن حاجي : لبرزنجي الشيخ محمود ا)٢٤(

ينحدر من  ١٨٨٢من مواليد السليمانية عام ) معروف النودهي (كاكه احمد بن محمد 

اسرة دينية اتخذت من التصوف خيارا فكريا ومسارا اجتماعيا لها تربى في بيت علم ودين 

اذ قفزت به الى المواقع  ٠ته وشرف عاصر احداثا مهمة كان لها اثر واضح في حيا

عبد الرحمن ادريس صالح البياتي ، سياسة  ٠القيادية من بين اقرانه من تلك االسرة 

   . ٦٥، ص  ٢٠١٠، ، السليمانية ١٩٣٢ـ  ١٩١٤بريطانيا تجاه كرد العراق 
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  ،؛ حامد محمود عيسى علي٠٩٢٠ ـ ٩١٩ص ص المصدر السابق ، العاني،)٢٥(

، ص ١٩٩٢، ، السويس١٩٩١ألوسط منذ بدايتها وحتى سنة لشرق االمشكلة الكردية في ا

١٢٢ .  

   .المصدر نفسه ) ٢٦(

انظر  .كم عن السليمانية ٢٥يقع بين كركوك والسليمانية ويبعد : مضيق طاسلوجة)٢٧(

         . ١٥٩البياتي ،  المصدر السابق ، ص :

ث محافظات وتسمى غالبا كويا وتقع في نصف الطريق بين ثال:كويسنجق) ٢٨(

  www.ishtartv.comكردستانية وهي اربيل والسليمانية وكركوك  

الشيخ محمود الحفيد البرزنجي والنفوذ البريطاني عبد الرحمن ادريس صالح ألبياتي، )٢٩(

حامد محمود    ؛  ١٣٥، ص  ٢٠٠٧،السليمانية ، ١٩٢٥في كردستان العراق حتى عام 

ص ص العاني، المصدر السابق ، ؛ ١٢٧ـ١٢٠سى علي ، المصدر السابق ،ص صعي

   . ٩٢٠ ـ ٩١٩

يعتبر من كم عن الطريق العام بين كركوك والسليمانية ٣يبعد :مضيق بازريان) ٣٠(

  www.sotakhr.com القديمة في مدينة السليمانية األثريةالمناطق 

، سياسة ؛ ألبياتي ١٢٥ـ  ١٢٠ص ص علي ، المصدر السابق ،)٣١(

  . ١٦٤ـ١٦١ابق،ص،المصدر الس...بريطانيا

 هاكيلومترا شمال ٧٠تقع على بعد  لمحافظة دهوك تابعة" قضاء"هي مدينة ، العمادية) ٣٢(

 البحر حيث أن المدينة مبنية على قمة جبل وتضممتر عن مستوى سطح  ١٤٠٠تعلو و

كردستان  إقليم تقع المدينة حالياً تحت نفوذ الحكم الذاتي في. عدداً من البوابات القديمة

كيلومترات  ١٠تبعد مسافة ما يقارب ال. نسمة ٦٠٠٠يبلغ عدد سكانها حوالي  .العراق

الذين يدينون باإلسالم ومن  األكراد غالبية سكان المدينة حالياً هم من .التركية عن الحدود

ويكيبيديا الموسوعة  . بامرني وديرلوك وسرسنك جامانكي النواحي التابعة للقضاء نواحي

     ar.wikipedia.org/wiki الحرة
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١٥٤ 

  . ٢٢٠بيل، المصدر السابق ،ص  المس؛ ٥٠، صالمصدر السابق، براون) ٣٣(

، ، المصدر السابق٠٠٠سة بريطانيا  ، سياألبياتي؛ ١٦، ص، المصدر السابقداماتو) ٣٤(
  . ١٤٤ص

ور الوضع السياسي في قاهرة وتأثيره على تطالمؤتمر رجاء حسين حسني الخطاب،) ٣٥(
   .١٥٧، ص ٢٠٠١العراق ، بغداد ، 

  . ٢٢٠المس بيل، المصدر السابق، ص؛   ٥٠، صالمصدر السابق، براون) ٣٦(

، ص داماتو ،المصدر السابق ؛  ٠ ١٠٤المصدر السابق ، ص ، بارمتي ماتفييف) ٣٧(
١٦ .  

ألبياتي ، سياسة العراقية التركية، زاخو مدينة تقع في دهوك على الحدود ) ٣٨(
  .  ١٣١المصدر السابق ، ص٠٠٠بريطانيا

المصدر ٠٠٠سياسة بريطانياألبياتي،٠يمتد من سوالف إلى العمادية:مضيق مزوركة) ٣٩(
    .  ١٤٧السابق ، ص

، ١، ج١٩٢٠ـ ١٩١٩ثورتنا في شمال العراق ،ينظر،عبد المنعم ألغالميللتفاصيل ) ٤٠(
  ؛        ٤٥، ص ١٩٦٦بغداد ، 

وكان عاصمة المارة سوران التي حكمت  أربيل أقضية محافظة أقدمهو : راوندوز) ٤١(
كوردستان العراق وبعد استحداث أقضية جومان  إقليملقرون عديدة مساحات واسعة من 

كانت سابقا تابعة لرواندوز تقلصت مساحتها  ور وسوران في المناطق التيس ميركة
ري وتقع رواندوز عند سفح صخ. قرية ١٢و ناحية ورتي ويتبعها حاليا ناحية واحدة هي

عموما تحيط بها سالسل جبال شاهقة وهنالك طريق  يحيط بها واديان عميقان والمنطقة
رواندوز ومن سوران يمكن رؤية رواندوز قبل بلوغها حيث  يمر عبر مدينة سوران نحو

والخاصة بشكل هندسي يجسد طراز العمران الجبلي ومن رواندوز  تتوزع مبانيها العامة
مرورا بمنتجع بانك وصوال إلى مصيف وشالل بيخال  يواصل سيره يمكن للسائح ان

  من ويكيبيديا، الموسوعة الحرة  ٢ كم ٤٨٧مساحة مركز القضاء حوالي  الشهير وتبلغ

ar.wikipedia.org/wiki    
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          . ٨٧ـ  ٨٦ألغالمي ، المصدر السابق ص) ٤٢(

  . ٤٨ ـ ٤٦ص المصدر السابق ، للتفاصيل ينظر،  براون ،  )٤٣(

   . ٤هرمز، المصدر السابق ، ص)٤٤(

  . ٤ـ٣ص ،  www. Ankawa. Com،  اأبون) ٤٥(

  .٥٩ ـ٥٨ص المصدر السابق،براون ،؛ ٢١٢ص ،ويلسون،المصدر السابق) ٤٦(

  . ٣٤تقرير قيادة لواء المشاة رقم )  ٤٧(

  Report  on  the  Arab  and  Kurds  Levies  No.  B.M.51  of 
2April1920headquarter 34thInfantry brigade                                                                         

، ١٩٦٥بغداد ،١طترجمة فؤاد جميل ،،١٩٢٠ثورة العراق سر المر هولدين،) ٤٨( 

  ؛      ٣٩٠ـ  ٣٨٩، ص  ص ٩١ص

  ٠ ٩٠،ص ١٩٧١السير ارنولدتي ولسن،  الثورة العراقية،ترجمة جعفر الخياط ،بيروت،

، ترجمة ١٩٥٠ ـ١٩٠٠تاريخ العراق الحديث من سنة، ستيفن همسلي لونكريك) ٤٩(

  . ٢٠١، ص ١٩٨٨، بغداد  ،   ١، ط ١سليم التكريتي ، ج 

  ،٢، قوات الليفي العراقية في الوثائق البريطانية ، صأبريم شبرا ) ٥٠(

www. Ankawa.com. 

   . ٣٣٠، ص المس بيل ، المصدر السابق) ٥١(

 ،بغداد، لكردي في ثورة العشرين في العراقدور الشعب اكمال مظهر احمد، ) ٥٢(

    . ٣٩، ص ١٩٧٨

   . ٣٠٧المصدر السابق ، ص العكيدي ،) ٥٣(

  . ٣٦، ص ؛ القيسي، المصدر السابق ٦٤ـ  ٥٩ص ص المصدر السابق  ،براون) ٥٤(
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١٥٦ 

  . ١٧، المصدر السابق ، ص داماتو) ٥٥(

  . ٧١ ـ ٥٨، ص ص المصدر السابق ، براون) ٥٦(

   . ٢٠٤، ص السابقالمصدر  ،لونكريك) ٥٧(

   .  ٦٤ـ  ٥٩، صالمصدر السابق ، براون) ٥٨(

  .  ٦٨و ٦٦ـ  ٥٩، صالمصدر نفسه  )٥٩(

 ؛١٣٨، ص١٩٦٥، صيدا، ٢، طعبد الرزاق، الثورة العراقية الكبرى،الحسني)٦٠(

  .  ٣٠٧ص ،مصدر السابقال، العكيدي؛  ٧٨ص السابق ، المصدر ،ماتفييف ، مار يوحنا 

        . ١١٠بارمتي ، المصدر السابق ، ص  )٦١(

)٦٢( Air/8/34 from  Lieutenant General Sir J. A.L. Haldane to Sir Percy 

Cox 6 November1920 

                                                                                                            

معالجة وضع األعداد الكبيرة  يالمؤتمر ه من المسائل الرئيسة التي ناقشها العراق )٦٣(  

ألف المنتشرين بمساحة واسعة  ٧٥والبالغ عددهم  من الجيش البريطاني المتواجد في

تغطي  ام وتهيئة قوةلة الحفاظ على النظومسأ، مليون باون سنويا٢٥لتي تكلفها منـه ا

 ، وقضايا الدفاع ومسألة تقليص تلك القوات وتسلم القوة الجويةالمواقع البعيدة عن بغـداد

، ووضع قوات الليفي في العراق الذين تجاوز أعدادهم البريطانية السيطرة على العراق

   ٠ ١٤ـ ١٣ص،  قالساب الف ،الخطاب،المصدأألربعة آ

   . ٦٢ـ ٦١نفسه ، ص ص المصدر)٦٤(

   . ٤٣ـ  ٤٢المصدر نفسه ،ص ص )٦٥(

   . ٨١المصدر نفسه ، ص )٦٦(

   . ٢١٢ــ ٢١١لونكريك ،المصدر السابق ، ص ص  )٦٧(
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 )٦٨(  AIR 8/34 Chief of the Air staff to the Secretary of state for Air , 
November 1924 .            

   . ٢١٤،  صلونكريك ،المصدر السابق )  ٦٩(

   . ١١١ـ ١١٠بارمتي ، المصدر السابق ، ص ص ) ٧٠(

   .٠ ١١١المصدر نفسه ، ص) ٧١(

   . ٨٣ـ ٨٢الخطاب ، المصدر السابق ، ص) ٧٢(

،  ١٩٨٧، بيروت ،  ٥، ط١، تاريخ الوزارات العراقية ، جالحسني ،عبد الرزاق)٧٣(

  . ٤٢٠ ـ ٤١٩السابق ، ص ص ، المصدر؛ الخطاب ٦٢ص

   . ٢٧٢ك ،المصدر السابق ،  صلونكري )٧٤(

 . ١٢٠؛ علي ، المصدر السابق ، ص  ١٦، المصدر السابق ، صداماتو )٧٥(

  . ٧١ـ ٧٠، ص ص المصدر السابق براون ،  )٧٦(

  . ٧٩و ٢٨ماتفييف ومار يوحنا، المصدر السابق،ص٠للتفاصيل ينظر، ك ) ٧٧(

ثوريين الى جانب رئاسته ن وهو تولى الرئاسة الزمنية على االروبيل بن بنيامي) ٧٨(

يشا داود الملقب بالمار شمعون ،خالد الدينية وانحصرت إدارة االثوريين وراثيا في عائلة ا

  . ٩٩٣، ص ١٩٧٧بغداد،  ،١،ط٢عبد المنعم العاني، موسوعة العراق الحديث، مجلد 

،  ٢٠٠٠، دهوك،  ١، ط١٩١٩مر الصلح باريس اآلشوريون في مؤتبيث شموئيل، ) ٧٩(

  . ٥ص 

  . ٦ ـ ٣المصدر نفسه،  ص ص ) ٨٠(

  . ٧المصدر نفسه ، ص )٨١(

  . ٨٤ـ  ٨٣و  ٧١، ص المصدر السابق براون ، ) ٨٢(
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١٥٨ 

  . ١٠٤بارمتي ، المصدر السابق ، ص )٨٣(

  . ١٠٤المصدر نفسه ، ص)٨٤(

   . ٢٥٦الربيعي ،  المصدر السابق ، ص) ٨٥(

  . ٦شموئيل  ، المصدر السابق ،ص ) ٨٦(

  ٠ ١١١المصدر السابق ، صبارمتي ، ) ٨٧(

  .  ٣شابرا ، المصدر السابق ، ص) ٨٨(

تجنيد االثوريين وكلف ) G.A.F.Sanders(كلفت ادارة االحتالل اللواء سندرس) ٨٩(  

 (م النقيب ماك نيرني من الضباط البريطانيين وه عدد  H.Mcnearnie   وواردو)  

R.G.Ardon)( يس ونوول)J.F.knowles ( وهيبرد )E.S.J.Hebberd  ( وميري

)R.Merry  (٨٥و ص ٧٢ ـ ٧١ص ص المصدر السابق  ، براون ،بتلك المهمة  .  

تعني  )خمشي(تعني قائد الليفي و) رب خيال(تعني المسئول أو اآلمر و) رب(كلمة ) ٩٠(

متطوع وتعني  يتعني آمر على مائت) رب تري اما(و خمسون مطوع وتعني آمر فصيل

   .٧٢صالمصدر نفسه  ٠ع وتعني آمر سريةر لمائة متطوتعني آم) رب اما(آمر فوج و

  .  ٨٥المصدر نفسه  ص ) ٩١(

     . ٨٦المصدر نفسه ص ) ٩٢(

  . ٩٣ـ  ٨٨المصدر نفسه ، ص )٩٣(

  . ١٠عبد المسيح بويا يلدا ، من أين جاء االثوريون إلى العراق ، ص ) ٩٤(

www.  Kaldaya  .  net  (2012)  Articles  /03/60  ‐‐‐  Mar29  Dr  A 
Bbdulmassh Boya.htmi .                 

،  ١٩٨٦،بيروت ،  ٥، ج١السياسية، ط قعبد الرزاق محمد اسود ، موسوعة العرا)٩٦(

    . ٧٧ ـ ٧٤و ٥٦ص 
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  . ١٣٤ص  ، المصدر السابق، براون) ٩٧(

  . ٧٠ص نفسه ، المصدر) ٩٨(

  . ٧٦ـ ٧٥المصدر نفسه ، ص ) ٩٩(

   . ١١١ص  ماتفييف ، المصدر السابق،) ١٠٠(

   . ٢٦٠، ص  ٠٠٠ألبياتي ، الشيخ محمود الحفيد ) ١٠١(

    . ١٠٨ص   ، المصدر السابقبراون ، ) ١٠٢(

   . ٣٠٧، ، ص  ٠٠٠ألبياتي ، سياسة بريطانيا تجاه ) ١٠٣(

وتحشد فيها معظم قوة القوة  ةتم اختيار بغداد مقرا للقيادة العام ١٩٢٠في عام ) ١٠٤(

ي العراق واقترح تقسيم العراق إلى ثالث أقسام الشمال ومقره فة الملكية البريطانية الجوي

مهابط في اربيل وكركوك ويتم إنشاء اط والموصل حيث تتركز ثالث أسراب الشرق

القسم  امهابط في كفري وخانقين أم والوسط في بغداد حيث تتواجد ستة أسراب ويتم إنشاء

سربين مهمتهما حماية تتكون من  الجنوبي فيكون مقره في مدينة الحلة حيث تتواجد قوة

بين البصرة وبغداد وبذلك تكون مجموع األسراب في العراق احد عشر  طرق المواصالت

  ينظر  ٠القواعد الجوية  تكون مهمة القطعات األرضية حمايةسربا و

 AIR 8/34 , Scheme for the organization   of the Force of the crown in 
Mesopotamia by  Air staff , March 1920   .                                       

 AIR 8/37   , Treaty of Alliance between Great Britain and Iraq signed 
at Baghdad  , 13 ,  Oct , 1922 . 

   . ٢٥٨،المصدر السابق ، ص  ٠٠٠ألبياتي ، الشيخ محمود الحفيد) ١٠٥(

   . ٢٦٧، المصدر السابق ، ص  ٠٠٠نيا تجاه ألبياتي ، سياسة بريطا) ١٠٦(

   .  ٢٧٢لونكريك ، المصدر السابق ، ص ) ١٠٧(

  . ٢٩٠، المصدر السابق ، ص  ٠٠٠ألبياتي ، الشيخ محمود الحفيد ) ١٠٨(
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١٦٠ 

                   الغربي كيلومترا الشمال٥١ها تبعد عن السليمانية ءبمركز قضا رتبطت:سورداش )١٠٩(
                                                               www.mesopot.com                  

خية وثائقية، لندن طانية دراسة تاريالكرد والكردستان في الوثائق البريوليد حمدي،) ١١٠(

  . ١٦٧ص ٠ ١٩٩٢،

، ص ؛ لونكريك ، المصدر السابق ١١٠ ـ ١٠٩ص ،المصدر السابقبراون ،) ١١١(

٢٤٢ .   

  . ٢٩٦المصدر السابق ، ص  ٠٠٠الحفيدألبياتي ، الشيخ محمود ) ١١٢(

   . ١٧داماتو ، المصدر السابق ، ص ) ١١٣(

  . ١١٦صبارمتي ، المصدر السابق ، ) ١١٤(

وهي من العشائر المحاربة في منطقة دزه وهي من العشائر التي :عشيرة البشدر) ١١٥(

المؤلف ، العشائر الكردية ، ترجمة فؤاد حمه خورشيد،  ساندت الشيخ محمود ، مجهول

   . ١٠٠ـ ٨٩، ص ،  ١٩٧٩بغداد ، 

  . ٢٩٧المصدر السابق ، ص  ٠٠٠ألبياتي ، الشيخ محمود الحفيد) ١١٦(

  . ٢٩٧،  ٢٩٩المصدر نفسه ، ص)١١٧(

) مصيف(قع عند سفح جبل سورداش الكائن في قضاء وهو كهف ي :جاسنه) ١١٨(

واتخذه الشيخ محمود الحفيد مقرا  السليمانية كم الى الشمال الغربي من٥٣ويبعد دوكان، 

 ). حق بانكي( بأسم صحيفة ناطقة باسم الثورة الكوردية اول فيه وصدرتله 
                                                                                   www.sotakhr.com  

   . ٣٠١ ـ ٣٠٠، ص ،المصدر السابق ٠٠٠محمود الحفيد ، الشيخألبياتي )١١٩(

   . ١٧٤، المصدر السابق ، ص حمدي ) ١٢٠(

  . ١٢٠ـ ١١٩ص ، قالمصدر الساببراون ،  )١٢١(
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  . ١٧٩ـ  ١٧٥، المصدر السابق ، ص حمدي  )١٢٢(

  . ٣٢١المصدر السابق ، ص ، ٠٠٠، الشيخ محمود الحفيداتيألبي) ١٢٣(

 ١٩١٨القضية الكردية في الصراع البريطاني العراقي عمر محمد محمد كريم ،) ١٢٤(

محسن ؛ ١٤٣، المصدر السابق ، ص ؛ علي ٢٧٠ص ،  ٢٠٠٨سليمانية ، ، ١٩٣٢ـ

حتى سقوط الملكية في  ١٩١٤ولىمحمد المتولي ، كرد العراق منذ الحرب العالمية األ

  . ٢٧٦ص، ٢٠٠١، بيروت ،  ١، ط١٩٥٨العراق 

   . ١٢٠ص  ، المصدر السابق، براون) ١٢٥(

تشتمل هذه العشيرة نسبيا الى فرعين وجغرافيا الى قسمين االول : عشائر الزنكنه ) ١٢٦(

يقطن بالقرب من كفري وزرداو ، مجهول المؤلف ،  اجي والثانيمنها في ابراهيم ح

  . ١٤٣ـ  ١٤٠المصدر السابق ، ص

AIR/23/189 PART1 from Special sulaimant to A aviation Baghdad  
8/1/1925 

وهي قرية تابعة إلى ناحية بازيان وهي ناحية أيضا في مركز : درابكة لي) ١٢٧(

شيخ محمود ومقرا له  وهي بين السليمانية وكركوك وتبعد السليمانية وكان من أمالك ال

     www.mesopot.com                         ٠كم عن السليمانية  ٣٠

  .  ٣٠٤،ص ، المصدر السابق٠٠٠ريطانيا تجاه ألبياتي ، سياسة ب)  ١٢٨(

    . ٢٣١المصدر نفسه ،  ص)  ١٢٩(

  . ١٤١ص ،المصدر السابقبراون ،)  ١٣٠(

  . ١٤١ص ،المصدر نفسه)  ١٣١(

ايار تعرض الشيخ محمود إلى رتل عراقي قرب قرية عباس من قبل  ٢٧في ) ١٣٢(

الطرفين ولعبت القوة الجوية البريطانية دورها مقاتل من أتباعه ووقعت خسائر بين  ٣٠٠

ومن هناك استمر  االلتجاء إلى الجبال في شهربازارفي المعركة اضطر على أثرها الشيخ 
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ات البريطانية  التي في حين أعيدت القو٠إلى الحاميات البريطانية في المنطقة بالتعرض 

مايس لتأسيس ربايا على الطريق بين حلبجة  ٣٠السليمانية إلى حلبجة في  دخلت

تواجدهم العسكري في الجزء الشمالي من  مد البريطانيون إلى تكثيفوالسليمانية وع

   . ٢٣٣ـ ٣٣٢،المصدر السابق ،  ص ٠٠٠يدألبياتي ، الشيخ محمود الحف .شهربازار 

جبل  تقع البلدة على. لعراقشمال ا محافظة السليمانية مركز قضاء في: قرة داغ ) ١٣٣(

  ar.wikipedia.org/wik، قره داغ

  ar.wikipedia.org/wikوهي سلسلة جبلية تقع في طاسلوجه ،  : برانان )١٣٤(

لجاف وهي من العشائر الكردية البارزة وتقضي الشتاء في قضاء كفري عشائر ا)١٣٥(

والربيع في حلبجة وبنجوين واألراضي اإليرانية وقفت إلى جانب العثمانيين وفي العهد 

 فروع كثيرة،االحتالل البريطاني على العراق انشقت مابين مؤيد ومعارض ولها 

  . ٨٨ـ ٧٩ص ،ف،المصدر السابقمجهول المؤل،  ١٧٣المصدر السابق ، ص  ،لونكريك

   . ١٥١ص  . ١٤٨ـ  ١٤٧ص ، المصدر السابقبراون ، ) ١٣٦(

  . ١٥٣المصدر نفسه ، ص )١٣٧(

  . ١٥٩ص  المصدر نفسه ،) ١٣٨(

    . ١٦٣ـ  ١٦١ص  المصدر نفسه ، ) ١٣٩(

  . ٢٧٢لونكريك ، المصدر السابق ، ص ) ١٤٠(

  . ١٧٥ص ، المصدر السابقبراون ، ) ١٤١(

   . ٣١٩ ـ٣١٨ص؛ كريم، المصدر السابق، ٢٠٢مدي، المصدر السابق، ص ح) ١٤٢( 

، الحركة القومية الكردية التحررية في كردستان العراق علي حسن البرزاني) ١٤٣(

، المصدر السابق ، ؛حمدي ٣٤ ـ ٣٢، ص  ٢٠٠٦، بيروت ، ١، ط ١٩٤٥ـ  ١٩٣٩

  . ٢٢٦ص
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  . ٢٢٨حمدي ، المصدر السابق ، ص ) ١٤٤(

    . ٢٢٩ر نفسه ، ص المصد) ١٤٥(

  . ٢٢٩حمدي ، المصدر السابق ، ص ) ١٤٦(

  . ٣٦ ـ ٣٥البرزاني ، المصدر السابق ، ص ) ١٤٧(

  . ٣١٨المصدر السابق ، صالعكيدي ، )١٤٨(

ومركزها القرية  السليمانية محافظة حلبجة تابعة لقضاء خورمال ناحية: خورمال)١٤٩(

من تلك اآلثار  األوفرتحتضن القسم  بأنهاوردة العنبر  أي كلعنبر المسماة باسمها القديم

 واألبراج األسوار يضمنها التاريخية القديمة العائدة إلى حقب زمنية متفاوتة والمخلفات

   زه لم) نة وبقايا نواظم الري والجسر العتيق على نهرالمدورة والمضلعة والقالع المحص

                                                      ar.wikipedia.org،)خورمال( المار وسط 

في جبل برادوست الكائن في ) شانه ده ر: بالكوردية(كهف  وهو : شانه دره) ١٥٠(

 ،كم عن مدينة اربيل ١٤٥لمحافظة اربيل ويبعد  سور أقصى الشمال الشرق قضاء ميركه

www.dorar‐aliraq.net ٢٣١حمدي ، المصدر السابق ، ص .  

  . ١٩٢ص ، المصدر السابقبراون ،  ؛ ٣٥٠، ص كريم، المصدر السابق) ١٥١(

  . ٣٧البرزاني ، المصدر السابق ، ص ) ١٥٢(

د  حمه ئه: الكردية) (١٩٦٩-١٨٩٦(أحمد البارزاني : احمد البارزاني الشيخ) ١٥٣(

، عرف أيضا باسم خودان ، كان رئيس قبيلة بارزان في جنوب )د بارزانی ممه موحه

قيادته وتوسعت على  تحت يد من القبائل الكرديةالعد توحيدتمكن الشيخ أحمد من .كردستان

    ar.wikipedia.org/wik                                       ،  منطقة بارزان أثره

مدينة  شرق في شمالوتقع أقصى شمال كردستان العراق قرية صغيرة : بارازان)١٥٤(

  hakawati.la.utexas.edu‐al                                              عقرة،

  . ٣٧البرزاني ، المصدر السابق ، ص )  ١٥٥(
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١٦٤ 

   . ٣٢٠المصدر السابق ، صالعكيدي ،  )١٥٦(

   . ٣٨البرزاني ، المصدر السابق ، ص)  ١٥٧(

 مركز ناحية تابعة لقضاء راوندوز في اربيل  : ديانا ) ١٥٨(              
.ar.wikipedia.org/wik                                                                                      

  .  ar.wikipedia.org/wik           ، كم من بارزان ١٠تقع على بعد : بله ) ١٥٩(

    . ١٨٦ـ ١٨٠ص ، المصدر السابقبراون ، ) ١٦٠(

، بيروت ، ٢، ط١٩٤٧ـ  ١٩٣٢كات برزان حسن مصطفى ،البارزانيون وحر) ١٦١(

  .  ٤٠ـ ٣٩،ص١٩٨٣

  . ١٨٠ص ، المصدر السابقبراون ، ) ١٦٢(

بطرية وسرية  ١٦كتائب خيالة و ٦أفواج مشاة و ٣قلصت بريطانيا قواتها من ) ١٦٣(

، لونكريك ، ١٩٢٦أفواج في عام  ٣إلى  ١٩٢١لأللغام والسيارات المدرعة في عام

  . ٢٧١المصدر السابق ، ص 

  . ١٦٩ص ، المصدر السابقبراون ، ) ١٦٤(

  . ١٧٢ـ ١٧٠ص ، المصدر السابقبراون ، ) ١٦٥(

   . ٢٧١لونكريك ، المصدر السابق ، ص) ١٦٦(

  . ١٨٥ـ  ١٨٠، ص  المصدر السابقبراون ، ) ١٦٧(

  . ٣٣٤لونكريك ، المصدر السابق ، ص ) ١٦٨(

   . ١٩٠ص ، المصدر السابقبراون ، )  ١٦٩(

  . ٣٢٢ك ، المصدر السابق ، ص لونكري) ١٧٠(

   . ١٩٢ص ، المصدر السابقبراون ، ) ١٧١(
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   .المصدر نفسه ) ١٧٢(

قضية حرس  ٣١١/١٦٣٣ملفه رقم  مدار الكتب والوثائق بغداد مصور مايكرو فيل) ١٧٣(

نوري السعيد إلى السير همفريز بغداد وزارة الخارجية في كتاب)١٩٣٧ـ ١٩٣٢المطارات 

   . ٦١و٦٥و ٢٢يقة وث ١٩٣٠حزيران  ٣٠

، بغداد، ٤، ط١، ج ١٩٧٤ـ  ١٨٩٤، سيرة وذكريات ثمانين عاما ناجي شوكت) ١٧٤(

،المصدر  ٣، تاريخ الوزارات العراقية ، ج يالحسن ؛ ٢١٢ ـ ٢١٠، ص ص  ١٩٩٠

    . ٣٠ـ  ٢٨السابق ، ص  ص 

  . ١٦١اسود ، المصدر السابق ، ص ) ١٧٥(

. ١٩٥٥كانون الثاني  ١٢ في اعلن  لتركيا الميثاق العراقيو: ميثاق بغداد ) ١٧٦(

 لميثاق العراقي والتركي لوضع الصيغة النهائية واستمرت المفاوضات بين الجانبي

               وعلى الرغم من . جديدة فيه أطراف، لضمان دخول عاون بينهماالت

 ٢٤في رأسها مصر ، فقد تم التوقيع في بغداد  على ومعارضة عدد من الدول العربية 

 لدولتينللوزراء اا  رئيس  وقعه. الميثاق الذي سمي ميثاق بغداد عل ١٩٥٥من عام شباط 

 مـ، ثسان دخلت بريطانيا الميثاقني  وفي الخامس من . نوري السعيد وعدنان مندرس 

إليه ، وعقد االجتماع الرسمي لدول الميثاق الذي سمي بحلف  وإيرانالباكستان   انضمت 

         almadapaper.net                       .  ١٩٥٥الثاني  رينـتش ٢٢بغداد في 

                                                                                                                    

     . ١٦٢اسود ، المصدر السابق ، ص) ١٧٧(
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١٦٦ 

  مصادر البحث

  الوثائق غير المنشورة  أوال ـ  

  الوثائق البريطانية  أ ـ       

(1) Levies No. B.M.51 of 2April1920headquarter Report on the Arab 
and Kurds 34th Infanty brigade .   

(2)Air/8/34 from  Lieutenant General Sir  J. A.L. Haldane to Sir Percy 
Cox 6 November 1920   .   

(3)AIR 8/34 Chief of the Air staff to the Secretary of state for Air , 
November 1924 .          

(4)AIR 8/34 , Scheme for the organization   of the Force of the crown 
in  Mesopotamia by  Air staff , March 1920   .                                        

(5) AIR 8/37  , Treaty of Alliance between Great Britain and Iraq 
signed at Baghdad  , 13 ,  Oct , 1922 . 

 (6)AIR/23/189 PART1 from Special sulaimant to A aviation Baghdad  
8/1/1925  

  العراقية  الوثائقب ـ 

قضية حرس  ٣١١/١٦٣٣ملفه رقم  مدار الكتب والوثائق بغداد مصور مايكرو فيل )٧(

نوري السعيد إلى السير همفريز بغداد وزارة الخارجية في ) ١٩٣٧ـ ١٩٣٢المطارات 

   . ١٩٣٠حزيران  ٣٠

  المصادر العربية ثانيا ـ

 ،بغداد، العراقفي ثورة العشرين في  ، دور الشعب الكردياحمد، كمال مظهر)٨(

١٩٧٨ .  

     www. Ankawa. Com. ،االنكليز وقوات الليفي في العراق، ، هرمزاأبون)٩(
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  .  ١٩٨٦، ، بيروت ٥، ج١السياسية، ط ق، موسوعة العرااسود ،عبد الرزاق محمد) ١٠(

 ٠ي العصر الحديث، ترجمة ح ، اآلشوريون والمسألة اآلشورية فبارمتي، ماتفييف )١١(

   . ١٩٨٩،  ، د م ٠أ ٠د

 ١٩١٤ريطانيا تجاه كرد العراق سياسة بألبياتي، عبد الرحمن إدريس صالح، ) ١٢(

   . ٢٠١٠،السليمانية ، ١٩٣٢ـ

، الشيخ محمود الحفيد البرزنجي والنفوذ البريطاني في كردستان العراق  ــــ) ١٣(

  . ٢٠٠٧، السليمانية ،  ١٩٢٥حتى عام 

تحررية في كردستان العراق قومية الكردية ال، علي حسن ، الحركة الالبرزاني)١٤( 

   . ٢٠٠٦،  بيروت ، ١ط ،  ١٩٤٥ ـ ١٩٣٩

، الكرد والكردستان في الوثائق البريطانية دراسة تاريخية وثائقية ، لندن حمدي، وليد) ١٥(

،١٩٩٢ .   

         . ١٩٨٧، بيروت ، ٥، ط١٠راقية ، جالحسني ،عبد الرزاق ، تاريخ الوزارات الع)١٦(

  . ١٩٦٥، صيدا ،  ٢، الثورة العراقية الكبرى ، طــــ) ١٧(

  . ١٩٥٨، صيدا، ٣، العراق قديما وحديثا، ط ــــ) ١٨(

حسني ، مؤتمر القاهرة وتأثيره على تطور الوضع السياسي  نالخطاب ، رجاء حسي)١٩(

  .  ٢٠٠١في العراق ، بغداد ، 

   . ١٩٩٩الموصل ، الربيعي ، عماد غانم ، موجز تاريخ أهالي نينوى ، )٢٠(

  .  ٢٠٠٠، ، دهوك١، ط ١٩١٩وريون في مؤتمر الصلح باريس اآلشوئيل، بيث ،شم)٢١(

 .WWW، ٢شبرا، أبريم، قوات الليفي العراقية في الوثائق البريطانية ، ص)٢٢(
Ankawa.com.  
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١٦٨ 

علي ، حامد محمود عيسى ، المشكلة الكردية في الشرق األوسط منذ بدايتها حتى )٢٣(
  . ١٩٩١بورسعيد ،  ، ١٩٩١سنة 

عطيه، سالم إبراهيم عطوف ، المجتمع المدني والمؤسسة العشائرية كردستان )٢٤(
         www.uluminsania.net                                        العراق نموذجا ،

   . ١،١٩٧٧، بغداد ، ط٢ق الحديث، مجلدالعاني،خالد عبد المنعم، موسوعة العرا )٢٥(

 ١٩١٨الصراع البريطاني العراقي كريم ، عمر محمد محمد ، القضية الكردية في )٢٦( 
  .  ٢٠٠٨، سليمانية ، ١٩٣٢ ـ

طنت العراق الحلقة األولى الجـزء ، جدلية أصول األقوام التي استوألغالبي،مضر)٢٧( 
  ،    www. Arabic.com/forums/viewtopic.phpث ، الثال

، ، بغداد١، ج١٩٢٠ـ ١٩١٩ألغالمي ، عبد المنعم، ثورتنا في شمال العراق  )٢٨(
١٩٦٦ .       

 ١٩٢١لآلثوريين في العراقحسيب، التاريخ السياسي والعسكري القيسي، عبد المجيد )٢٩(
     . ٢٠٠٤، بيروت ، ١، ط  ١٩٩٩ـ

، بغداد ، ٤، ط ١، ج ١٩٧٤ ـ ١٨٩٤سيرة وذكريات ثمانين عاما ناجي شوكت ،  )٣٠(
١٩٩٠ .  

حتى سقوط  ١٩١٤المتولي ، محسن محمد ، كرد العراق منذ الحرب العالمية األولى )٣١( 
  .  ٢٠٠١، بيروت ،  ١، ط ١٩٥٨الملكية في العراق 

، ت، بيرو٢، ط١٩٤٧ ـ١٩٣٢البارزانيون وحركات برزان مصطفى ،حسن،)٣٢( 
١٩٨٣ .    

    .  ١٩٧٨، ، بغداد٥، جاريخ العراق الحديثعية من ت، لمحات اجتماالوردي ، علي )٣٣(

   .عبد المسيح بويا ، من أين جاء االثوريون إلى العراق ٠يلدا ، د )٣٤(
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قوات الليفي في عهد االنتداب  

  المصادر المعربة  ثالثا ـ

، ترجمة مؤيد إبراهيم ١٩٣٢ـ ١٩١٥اون ، قوات الليفي  العراقية كيلبرت بر٠جي) ٣٥(

    . ٢٠٠٦السليمانية ،  ،يالو نداو

،ترجمة عبد ١٩٢٠ ـ١٩١٨، مذكرات برترام توماس في العراق توماس، برترام )٣٦(

  . ١٩٨٦فنجان ، بغداد ،  يالهاد

ة وليم ميخائيل ، ، قضية الحكم الذاتي عند اآلشوريين ، ترجم٠داماتو ، أنتوني أ )٣٧(

 . ١٩٨٢شيكاغو ، 

    .١٩٦٥،ط ،بغداد،، ترجمة فؤاد جميل١٩٢٠، ثورة العراقسر المر هولدين)٣٨(

، ب٠، ال١، جيخ اآلثوريين، ترجمة أسامة نعمانماتفييف ومار يوحنا، تار ٠ك٠ل  )٣٩(

١٩٦٩ .      

ة ، ترجم١٩٥٠ ـ١٩٠٠اريخ العراق الحديث من سنة ، تلونكريك، ستيفن همسلي) ٤٠(

     .  ١٩٨٨، بغداد ،  ١، ط ١ج التكريتي

  ،، ترجمة جعفر الخياط ، بيروتول من تاريخ العراق القريب، فصمس بيلال)٤١(

٠ ١٩٧١   

، جمة يونان إيليا  يونان ، السويدمالك ، يوسف ، الخيانة البريطانية لآلشوريين، تر )٤٢(

٢٠٠٤ .  

  .١٩٧١،ترجمة جعفر الخياط ،بيروت،يةولسن، السير ارنولدتي، الثورة العراق )٤٣(

   . ١٩٦٩بغداد، ،٢ ين بين والئين،ترجمة فؤاد جميل،ج،بالد مابين النهر ــــ )٤٤(

       رابعا ـ االطاريح

 قالعكيدي، عمار يوسف عبد اهللا عويد ، السياسة البريطانية تجاه عشائر العرا)٤٥(

   .  ٢٠٠٢،أطروحة دكتوراه غير منشورة ، الموصل ، ١٩٤٥ـ١٩١٤


