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  ادللخص:
أن اذلدف من الدراسة ىو تسليط الضوء على بعض الشخصيات ادلوصلية اليت كان ذلا أتثَت ونفوذ واضح يف 
الشأن العراقي والسياسة العراقية الداخلية واخلارجية خالل النصف األول من القرن العشرين، ونظرًا لكثرة الشخصيات 

ة اليت تناولتها الواثئق والتقارير الربيطانية، وكثرة ما قد كتب عنها، مت الًتكيز على بعض ادلوصلية البارزة يف تلك ادلد
 الشخصيات اليت كان ذلا أثراً أكثر من غَتىا.

توصل البحث إىل استنتاج وىو إشادة ادلسؤولُت الربيطانيُت ابلشخصيات اليت مت دراستها من حيث نشاطاهتا 
وىذه الدراسة كشفت أيضا وجود معلومات وسَت شخصية وفَتة يف الواثئق الربيطانية للكثَت اإلدارية السياسية والوظيفية. 

 من الشخصيات ادلوصلية ادلهمة خالل القسم األول من القرن العشرين.
 شخصيات موصلية، واثئق وتقارير بريطانية، سَت ذاتية، اتريخ ادلوصل الكلمات ادلفتاحية:

Abstract: 
The aim of the study is to shed light on some Mosuli personalities, 

that have had an obvious impacts and influence on the Iraq's internal and 

external affairs during the first part of the twentieth century. Because those 

personalities which are mentioned in the British Official Documents and 

reports during that period are too many, the research focuses only on some 

of the them who have more impacts than others. 

The research paper has reached to the conclusion that the British 

officials had praised of the above-mentioned personalities for their 

administrative, political and occupational activities. The study revealed 

also that there were so many information and biographies in the British 

documents for the then well-known Mosuli personalities during the second 

part of the twentieth century. 

Keywords: Mosuli personalities, British documents and reports, 

biographies, Mosul history. 

 ادلقدمة:
(، وتبعاً 5151-5151كانت والية ادلوصل لقرون عديدة جزء ال تتجزأ من الدولة العثمانية ادلًتامية األطراف )

لذلك اندمج أبناؤىا يف الوظائف احلكومية العثمانية سواء كانت عسكرية أم مدنية، واثبتوا الكفاءة واالحًتافية يف العمل، 
ية فيها، كما برز العديد من الزعماء احملليُت يف مدينة ادلوصل، وكان ذلم أتثَت ونفوذ ْتيث ارتقى البعض منهم دلناصب عال

-5151يف تلك ادلدة. وعندما احتلت بريطانيا العراق بشكٍل عام وادلوصل بشكٍل خاص خالل احلرب العادلية األوىل )
صلية التطورات واطلرط اغلبهم يف واكبت تلك الشخصيات ادلو  5195(، وأعقبها أتسيس ادلملكة العراقية سنة 5151
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العملية السياسية، ويف الوزارات العراقية ادلشكلة حديثًا آنذاك، فضال عن الشخصيات ذات ادلكانة والتأثَت السياسي 
واالجتماعي كشيوخ العشائر وعلماء الدين وما إىل ذلك. ونظرًا لكثرة تلك الشخصيات ادلوصلية، سَتكز البحث على 

 ادلوصلية خالل النصف األول من القرن العشرين.أبرز الشخصيات 
 (:3161-3886علي جودت )

، وكان ضابطًا يف اجليش العثماين، وقاتل االنكليز يف قرية 5111وىو من أصل متواضع، ولد يف ادلوصل سنة 
تلك السنة يف ، وابلتايل استسلم لإلنكليز، وقضى معظم 5151الشعيبة اجملاورة دلدينة الزبَت جنوب غرب البصرة سنة 

-5111البصرة، وكان ابلسجن يشجع الضباط السجناء األتراك على االلتحاق ابلشريف حسُت بن علي شريف مكة )
، وذلا فروع يف العراق، وبعد 5151(. وكان عضواً يف رتعية العهد اليت أتسست كجمعية سرية يف اسطنبول سنة 5115

، وبعدىا 5191رايً على حلب بعد استقالة جعفر العسكري يف أوائل سنة انتهاء احلرب العادلية األوىل ُعُت حاكمًا عسك
أعطي لو منصب  5195، ويف تشرين األول 5195يف دير الزور. مث عاد إىل بغداد مع األمَت فيصل يف شهر حزيران 

-5191) . وقد كان لُو دور ابرز يف التحريض ضد االنتداب الربيطاين5199متصرف احللة، الذي شغلو إىل أيلول 
( ) بناء The British Foreign Office. 1947. part 1.p. 46( شلا أدى إىل فصلو من منصبو)5119

على نصيحة من ادلندوب السامي الربيطاين(بتهمة سرقة أموال اخلزينة عن طريق تقليل قيمة اإليرادات ادلطلوبة من قبل 
تعيينو متصرفًا لكربالء على أمل أن يكون قادرًا على مصاحلة  مت 5191الداعمُت آلرائو السياسية. ويف كانون الثاين سنة 

اجملتهدين ىناك، وقد فشل يف ذلك ومت نقلو إىل ادلنتفك حيث أبلى ىناك بالءا حسناً. مث أصبح وزيراً للداخلية يف حكومة 
نية يف كانون الثاين ( وصوت لصاحل ادلعاىدة العراقية الربيطا5191دتوز -5191جعفر العسكري األوىل )تشرين الثاين 

أصبح مديراً يف وزارة الداخلية، ووزيراً للمالية  5111، مث توىل منصب متصرف يف دايىل والبصرة. ويف أوائل سنة 5191
، مث استقال من حكومة 5111( يف آذار 5115تشرين األول  51-5111آذار  91يف حكومة نوري السعيد األوىل)

، وانتخب انئبًا عن ادلوصل يف رللس 5111عراقية لسنة -اً ضد ادلعاىدة األنكلواحتجاج 5111نوري السعيد يف أيلول 
 (.The British Foreign Office. 1947. part 1. p. 47) 5119النواب العراقي سنة 

 (:3116-3111الدكتور عبد اإلله احلافظ )
رللس ادلبعواثن العثماين،  ، وىو ابن دمحم علي فاضل، الذي كان لبعض الوقت عضو5111ولد يف ادلوصل سنة 

تلقى تعليمو يف ابريس وخترج طبيب أسنان، مث درس أيضًا االقتصاد السياسي، وحصل على شهادة يف العلوم السياسية، 
، إال انو فقد مقعده يف رللس النواب، ألسباب مل 5191وبعد ذلك رشح عن ادلوصل وانتخب انئبًا عن ادلدينة يف سنة 

ربيطانية، فقام بفتح عيادة لطب األسنان يف بغداد، مث انتخب مرة أخرى انئبًا عن ادلدينة سنة تفصح عنها الواثئق ال
، لكنو مل ديكث 5111. وبعدىا اخذ يتبوأ مناصب يف الدولة، ومن ذلك انو تعُت قنصل للعراق يف ابريس يف سنة 5111
 .His Majesty's Principal Secretary of State for Foreign Affairs in Londonطويال)
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1954. Vol. D171. No. 37E. p.130(فعُت يف أيلول  من العام نفسو مديراً عاماً للتجارة ،)Ministry 
for Foreign Affairs, Baghdad. 1936. p.12 وتوالت عليو ادلناصب فيما بعد منها القنصل العراقي ،)

( ابذلند 5111مباي)تغَت امسها إىل مومباي سنة (، والقنصل العراقي العام يف بو 5111-5111العام يف بَتوت )
 His Majesty's Principalعلى التوايل) 5119، 5115( ومدير عام الواردات للسنتُت 5111-5111)

Secretary of State for Foreign Affairs in London. 1954. Vol. D171. No. 37E. 
p.130. شرين األول من السنة نفسها ُعُت وزيرًا للخارجية)أصبح وزيرًا لالقتصاد، ويف ت 5119(، ويف دتوزThe 

British Foreign Office. 1948 .part 2. p. 38 كانون األول   91(، كما مت تعيينو وزيرًا للًتبية يف
5111(، Political (External) Department, Iraq. January 24, 1944. p. 2 يف وزارة نوري )

( ووصف آنذاك من قبل مستشاريو من الربيطانيُت:" أبنو 5111حزيران  1 -5115ل تشرين األو 51السعيد الثالثة )
نشطًا وواسع أفق التفكَت، ودييل بشكل واضح إىل التجريب، وعمل على إبقاء السياسة بعيدة عن ادلدارس، وكان يرحب 

 His العمل إلصالح التعليم يف البلد")ابدلساعدة الربيطانية. ودييل إىل طرائق التعليم الربيطانية،وكان يعرف كم حيتاج من 
Majesty's Principal Secretary of State for Foreign Affairs in London. 1954. 

Vol. D171. No. 37E. p. 230. والتحق 5111(. مث استقال ابستقالة حكومة نوري السعيد كلها يف دتوز .
وزيرًا للتموين، وعمل  5111( يف كانون األول 5111ثاين تشرين ال 51-5111حزيران 5بوزارة أرشد العمري األوىل )

، 5111وزيراً للخارجية عند غياب وزير اخلارجية دمحم فاضل اجلمايل يف لندن. وانتخب انئباً عن ادلوصل يف انتخاابت سنة 
لوزير اخلارجية (، وانئبًا 5111كانون الثاين   91-5111آذار  91وأصبح وزير التموين يف تشكيلة صاحل جرب الوزارية )

 .The British Foreign Office ) 5111بغياب دمحم فاضل اجلمايل. وأخَتا استقال ابستقالة الوزارة سنة 
1948 .part 2.p. 38 منحت ابنتو ادلدعوة بتول وسام  5111كانون الثاين   99(. وقد صدرت إرادة ملكية يف

 .Iraq Government. March 2, 1947. No. 9')اذلالل األزتر العراقي بناء على اقًتاح وزير الداخلية
P. 112.) 

ومن انحية ادلميزات الشخصية اليت ذكرىا ادلسؤولون الربيطانيون حول شخصيتو وبدنو، فقد ذكروا:" انو ديتاز 
ات ابلسمنة الواضحة، وبشخصيتو الدمثة، وأبن لديو آفاقًا واسعة يف التفكَت أكثر من العراقيُت، كما تطرقوا إىل اللغ

 The British األجنبية اليت يتكلم هبا منها انو يتكلم اللغة الفرنسية بطالقة، أما لغتو االصلليزية فقد كانت متوسطة")
Foreign Office. 1948 . part 2 .p. 38.) 

 (:3113-3101الدكتور عبد اجلبار اجلومرد )
سياسة، إذ رشح لالنتخاابت ، وىو صحفي ومالك لصحيفة، وعمل يف رلال ال5111ولد يف ادلوصل سنة 

، ويبدو انو كان عضواً معارضًا للحكومة فاستقال مع بقية أعضاء ادلعارضة سنة 5111وأصبح انئبًا عن ادلوصل يف سنة 
(، 5111ايلول-5115كعضو يف اجلبهة الشعبية ادلتحدة )نيسان   5111. وانتخب للمرة الثانية يف كانون الثاين 5111
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ألنو كان غَت  5111ب سياسي عراقي برائسة طو اذلامشي، ولكنو استقال منها يف تشرين األول اليت كانت عبارة عن حز 
أيلول  51متفق مع السياسة اليت تسمح لألعضاء يف اجلبهة االطلراط يف التشكيلة الوزارية للدكتور دمحم فاضل اجلمايل )

انتخب مرة أخرى انئباً  5111ويف سنة  (، على الرغم من انو مل يكن مدعو لاللتحاق هبا.5111شباط  5111-91
عن ادلوصل ولكن كعضو يف اجلبهة الوطنية اليت أسهم يف أتسيسها. ومن الناحية الشخصية وصفو ادلسئولون الربيطانيُت:" 
أبنو تلقى دراستو يف فرنسا، وىو متكلم ابرع، وكان واحدًا من الشخصيات الرئيسة يف ادلعارضة، وال يتكلم اللغة 

 (.The British Foreign Office. 1948. part 2 .p. 6 زية")االنكلي
 (:3118-3888أرشد العمري )

، وتدرب ليصبح مهندسًا يف زمن األتراك، وخترج 5111من العائلة العمرية الشهَتة، ولد يف ادلوصل سنة 
بح عضوًا يف أول بردلان مهندس بلدي يف اسطنبول، إال انو أصبح ضابط أركان حرب خالل احلرب العادلية األوىل. وأص

تشرين الثاين  95-5191حزيران  91عراقي بعد أتسيس الدولة العراقية، وكان مناصرًا لعبد احملسن السعدون ووزارتو )
، مث أصبح آمينًا للعاصمة بغداد يف تشرين الثاين 5191(، فعينو األخَت أول مدير عام للربيد والتلغراف سنة 5191
اليت دامت سنتان عمل العمري الكثَت من التحسُت على مرافق بغداد، مث أصبح مديراً للري يف ، وخالل ُمدة عملو 5115

وزيرًا لالقتصاد  5111( يف آب 5111شباط  91-5111آب  91، والتحق بوزارة علي جودت)5111تشرين الثاين 
عندما  5111ن منصب حىت أاير ، وبقى بدو 5111وادلواصالت، إال انو سرعان ما استقال مع استقالة الوزارة يف شباط 

، ويف تلك الوظيفة كان مشهوراً 5111ُعُت مديراً عاماً لبلدايت بغداد، مث أصبح للمرة الثانية أمُت بغداد يف تشرين الثاين 
( 5111-5119ومرغواًب من قبل السلطات الربيطانية والكثَت من األجانب، وبعد إخفاق حركة رشيد عايل الكيالين)

( إىل 5115أاير  91-5115نيسان  59ما يُعرف بثورة مايس، وىروب رشيد عايل ووزارتو الثالثة)أو  5115لسنة
البصرة، شكل الُعمري جلنة األمن الداخلي لعقد ىدنة مع القوات الربيطانية، وللحفاظ على النظام حلُت عودة الوصي عبد 

عُت الُعمري أمُت بغداد، للمرة الثالثة فعمل  5115(، ويف تشرين الثاين 5111دتوز 51-5151تشرين الثاين  51اإللو )
الكثَت لتزيُت بغداد عن طريق فتح طرق جديدة، وإنشاء حدائق عامة، ودلا كان رئيس رتعية اذلالل األزتر العراقية، فقد 

وزير التموين اظهر رغبة قوية يف التعاون مع سلتلف منظمات األعمال اخلَتية زمن احلرب، مث أصبح وزيراً للخارجية، وانئب 
، وانطلق لعالج مشاكل التموين على 5111(. يف حزيران 5111آب  91-5111حزيران  1بوزارة زتدي الباجو جي )

شكل  5111. ويف حزيران 5111الفور، لكنو وقع يف مشاكل ووجب عليو التنازل عن منصبو )وزير بدون وزارة( يف آب 
( كان الغرض منها أن تكون حكومة تصريف أعمال 5111لثاين تشرين ا 51-5111حزيران  5وزارة وزارتو األوىل)

إلقامة انتخاابت سريعة، إال أن وزارتو، وْتسب زعم ادلسؤولُت الربيطانيُت، قد تطورت إىل دكتاتورية عنيدة ىددت 
مضض يف  ابإلساءة ليس فقط إىل مسعة الوزارة والعالقة بربيطانيا، بل ولسمعة الوصي واألسرة ادلالكة، فاستقال على

 (.Busk. 1947. P. 9على مضض) 5111تشرين الثاين 
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ويف النشاطات اخلارجية ترأس العمري الوفد العراقي إىل مؤدتر الوحدة العربية الذي انعقد يف القاىرة، ووقع ىناك 
استبدال  ، وقاد الوفد العراقي إىل سان فرانسيسكو، وفشل يف5111على الربوتوكول وعاد إىل العراق يف تشرين األول 

الوصاية ابالستقالل التام)مع عدم نسيان فلسطُت(، كما رفض توقيع ميثاق األمم ادلتحدة، وذىب من جديد إىل القاىرة 
، ومت استقبالو بربود يف العراق واستقال يف آب 5111إلجراء مناقشات اجلامعة العربية لكن بعد عودتو منها يف دتوز 

5111 ( Busk. 1947. P. 10.) 
حية عالقتو ابلسلطات الربيطانية، وقدراتو اللغوية، فقد أشارت تقارير السلطات الربيطانية:"أأنرشد ومن ان

العمري قد ثبت نفسو صديقًا جيدًا لربيطانيا العظمى، بينما انتقدوا عناده يف بعض ادلسائل بقوذلم إن عناده وعدم قدرتو 
جد يف عملو. كما أشارت إىل انو يتكلم على حتمل ابسط االنتقادات من أبرز عيوب ىذا الرجل احمل

ُ
بوب لديهم وادل

 (.Busk. 1947. P. 10الفرنسية، ويفهم بعض من اللغة االنكليزية")
 أمني أفندي الُعمري )سنيت الوالدة والوفاة جمهولتان(:

، 5151اصغر عضو يف شجرة عائلة الُعمري ادلعروفة، مت تعيينو من قبل سلطات االحتالل الربيطانية يف سنة 
لكنو استقال وذىب إىل سوراي ليتسلم وظيفة تركية ىناك وىي مأمور ادلهاجرين يف أورفة، وتبُت لإلنكليز الحقاً انو ضابط 
االرتباط بُت الكماليُت )رتاعة مصطفى كمال أاتتورك( وجيش الشريف حسُت اليت ىارتت تلعفر، مث توجو بعد ذلك إىل 

السامي الربيطاين يف العراق بيااًن يتضمن مطالب رتعية العهد، ويف بداية سنة  ماردين، ومن ىناك أرسل إىل ادلندوب
فكر أصدقائو بتقدمي التماس للسلطات الربيطانية للسماح لو ابلعودة إىل العراق، لكن ىذا مل يتم، بل كانت  5191

، لكن احملاولة ابءت 5195رالسلطات الربيطانية تعتقد انو قد حرض على تفجَت منزل معاون احلاكم السياسي يف أاي
ابلفشل؛ الن الذين كلفهم مبهمة التفجَت مل يكونوا يعرفون كيفية تفجَت القنابل، ويبدو انو ختلى عن مقاومة االحتالل ألنو  

بكفالة مالية  5195كتب يف نفس الشهر رسالة لسلطات االحتالل يطلب فيها العودة، فتم السماح لو ابلعودة سنة 
، كما وصفتو التقارير الربيطانية أبنو:" 5119بية، العملة اذلندية اليت كانت متداولة يف العراق إىل سنة ( رو 5111قدرىا )

(، وىذا أمر طبيعي الن احملتل ال يريد من يقاومو، وحياول بكل 519(. ص 9151رجل متعصب ومضلل")الوندي. )
 الوسائل الطعن يف مسعة كل من يقاوم االحتالل.

 (:3198-3810)اثبت عبد النور الحقاً() نيقوال عبد النور
(، وكان مسيحي يعقويب ابرز Nikola، وىو ابن عزيز عبد النور، ومُسي عند التعميد نيقوال )5111ولد سنة 

كما انو بطل كنيستو ضد مصاحل الروم الكاثوليك، والذي يظهر للسلطات  (Busk. 1947. P. 31من ادلوصل،)
 Baghdadهم، وانو قد اسلم فيما بعد وقام بتأدية فريضة احلج يف مكة،)الربيطانية انو يشك فيهم ويكرى

Government Press. 1925. P.24 وكان ضابطًا يف اجليش الًتكي، وْتسب زعم تلك السلطات فانو قد )
(، وىناك 5111أيلول  1-5111أاير  91اختلس أموال وىرب إىل سوراي لاللتحاق بقضية الشريف فيصل بن احلسُت)



 مجلة درادات موصلية
 تعنى ببحوث الموصل االكاديمية في العلوم االندانية ،مجلة دورية رلمية محكمة

ISSN. 1815-8854 

 هـ0441محرم  -2120 بآ ،(95العدد ) ،مجلة درادات موصلية

 

 
(04) 

وأسس يف حلب صحيفة )االستقالل(، وسافر مع فيصل إىل أوراب، وقدم  (Busk. 1947. P. 31نفسو اثبت،)مسى 
مبساعدتو يف إحالل اذلدوء يف بالد ما بُت النهرين،  5191خدمات كبَتة للمفوض ادلدين الربيطاين يف تشرين األول 

 5195( وعاد إىل بغداد سنة 5115دتوز 91-5119شباط  9وأمضى بعض الوقت يف عّمان مع عبد هللا بن احلسُت)
(Baghdad Government Press. 1925. P.24 ،وأصبح ابرزًا يف السياسة القومية العربية ادلتطرفة ،)

، ومت تعيينو مديراً  للشؤون 5111تشرين األول  91وانتخب انئباً عن ادلوصل يف االنتخاابت النيابية العامة اليت جرت يف 
. ومت زلاكمتو يف 5111، إال أن ذلك ادلنصب مت إلغائو يف آذار 5115االقتصاد واالتصاالت يف دتوز النفطية يف وزارة 

ولكن دتت تربئتو من التهمة ادلوجهة إليو، وبعد ذلك مت  5119الختالسو أموال ادلعرض الزراعي يف نيسان  5119سنة 
، ومت إلغاء ىذا ادلنصب ايضاً فتم بدال من ذلك تعيينو 5111تعيينو مستشاراً يف ادلفوضية العراقية يف لندن يف كانون األول 

، إال 5111، ومدير للشؤون النفطية يف وزارة االقتصاد واالتصاالت يف دتوز 5111شلثل العراق النفطي يف لندن يف آب 
ما تعُت يف عند 5111، وبقي اثبت بدون وظيفة حىت تشرين الثاين 5111أن ادلنصب األخَت قد الغي يف تشرين الثاين 

(، Busk. 1947. P. 31) 5111السلك الدبلوماسي العراقي، . وأصبح القائم ابألعمال العراقي يف جدة يف أوائل 
وعند وصولو إىل جدة واصل إظهار نشاط كبَت يف رعاية العالقات العراقية السعودية، وتكلل ذلك النشاط يف تقدديو، 

 لتطوير العالقات إىل احلكومة السعودية منها: بتخويل من حكومتو يف العراق، مقًتحات وخطط
 .5111( من معاىدة أخّوة عربية وحتالف لسنة 1عقد معاىدة عسكرية لتطبيق ادلادة )-5
 توحيد العملتُت السعودية والعراقية.-9
أو  % 91ترتيب مبوجبو ينبغي ألي بلد يستورد بضائع إىل السعودية أن يشًتي من السعودية ُمنتج ما يصل إىل -1

% من قيمة تلك البضائع، وإذا مل يكن يوجد مثل ذلك ادلنتج يف السعودية، عندىا يشًتي من العراق، الذي بدوره 11
% من ادلبيعات. إال انو يف هناية ذلك العام مل يظهر وجود دليل على أن 51% أو 51سيدفع للسعودية عمولة مقدارىا 

(.  بل أن تلك The British Embassy at Bagdad, Iraq. 1938. P. 35مقًتحاتو وخططو قد أذترت)
ادلقًتحات واخلطط قد سببت لو مشاكل يف العراق، شلا جعلو مل حيظى بعدىا أبي منصب رمسيفي احلكومة العراقية، 
وسرعان ما اكتشفت احلكومة السعودية" مشاريعو احلمقاء"، ْتسب زعم السلطات الربيطانية، وتوقفت عن اخذ عملو 

( كان عبد 5111-5111قام بزايرة ملك اليمن يف صنعاء، وعند اندالع احلرب العادلية الثانية ) 5111سنة  ّتدية، ويف
، وفضل البقاء ىناك على العودة إىل العراق، ويعتقد انو قد ساعد يف ترتيب البث 5111النور يف إجازة يف أدلانيا يف أيلول 

قاعد، وعاش يف لوزان ومل يبدي أي إشارة برغبتو يف العودة إىل ابللغة العربية من برلُت، وبعد ذلك أحيل على الت
(. وقد وصفتو الواثئق أبنو:" كان ذكيًا لكنو غَت متزٍن، ويعمل ابلتجارة، وىو عضو Busk. 1947. P. 31العراق)

 Baghdad Government، وديتلك دار سينما)5151ابرز يف النادي العلمي الذي أتسس يف ادلوصل سنة 
Press. 1925. P.24.) 
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 (:3198-3886مجيل ادلدفعي)
 The British")ودرس يف اسطنبول وُنشر ضابطاً يف اجليش الًتكي ،5111من ادلوصل، ولد تقريبا يف سنة 

Foreign Office. 1941. part 5.p. 13)انئب اللجنة العليا جملتمعات بالد  ، وأطلق على نفسو
(، وقاد احلزب الذي جاء من دير الزور يف حزيران Baghdad Government Press. 1925. P.49الرافدين)
 The، ودعا العشائر للنهوض ضد بريطانيا ابسم الشريف حسُت وكان قائدًا لقوات الشريف يف دير الزور)5191

British Foreign Office. 1941. part 5.p. 13 دخل تلعفر بعد مقتل الضابط  5191(. ويف سنة
( الذي حرض على قتلو، وصَت نفسو قائداً جليش مشايل ما بُت Stuartنت )النقيب( ستيوارت )السياسي الربيطاين الكاب

  5195، يف آذار  (Busk. 1947. P. 14النهرين، وعند اقًتاب القوات الربيطانية من ادلوصل رجع إىل دير الزور)
فرض نظام االنتداب على بالد ما بُت كان ادلدفعي الوسيلة إلرسال برقية إىل أمانة رللس عصبة األمم احتجاجًا على 

 The British Foreign Office, The General) 5195النهرين، ومت إقصاءه من العفو العام يف أاير 
Staff. 1922. P. 158 .) 

عاد إىل العراق وعُت متصرفًا بعد ذلك يف عدد من األلوية العراقية ادلختلفة، وعُت مبناصب  5119ويف سنة 
 .The British Foreign Office. 1951. Part. 5. P) 5191ئبا يف رللس النواب سنة رفيعة منها ان

( ، مث أصبح رئيساً 5115تشرين الثاين  91-5111آذار  91(، وتعيينو وزيراً للداخلية يف وزارة نوري السعيد األوىل )13
ة جعفر العسكري، إال انو سرعان ما بعد استقال 5111( يف كانون األول5111-5119رللس النواب يف دورتو الثامنة )

، ويف نفس الوقت استقال من حزب نوري السعيد كاحتجاج ضد اإلجراءات التسلطية 5115استقال يف تشرين األول 
دلزاحم الباجو جي، وبعد ذلك أصبح وزيرًا للداخلية، وقد ىدَأ من حدة اخلالفات مع نوري السعيد يف كانون األول من 

تشرين الثاين، كما توىل رائسة اجمللس بعد أن أعيد انتخابو يف  11نتخابو رئيس رللس النواب يف تلك السنة، وأعيد ا
( يف تشرين 5111آب  91-5111تشرين الثاين  1، مث أصبح رئيسًا للوزراء)5111، ويف آذار 5119تشرين الثاين 

اد ادلنصب مع الوزارة اجلديدة بعد حوايل ، ولكنو استع5111، إال انو استقال من رائسة الوزراء يف شباط 5111الثاين 
، ولكن رضيَّ حقيبة الدفاع يف وزارة شكلها آنذاك علي جودت 5111أايم الحقة، واستقال مرة أخرى يف آب  51

( يف آذار 5111آذار  51-5111آذار  1(، مث قام ىو بتشكيل وزارة )5111آذار  1-5111آب  91األيويب)
( يف الفرات بعد أن كان ابدلنصب 5111-5111ة بتحريض من ايسُت اذلامشي )ولكنو اضطر إىل االستقال 5111

 .(Busk. 1947. P. 14لعشرة أايم فقط )
وما بعدىا، ورئيسا  5111(، ورلدداً من سنة 5111-5111وأصبح ادلدفعي عضواً يف رللس األعيان للمدة )

 The British Foreign) (،5111-5111( و)5111-5119( و)5111-5111جمللس األعيان للسنوات )
Office. 1951. Part 5. P. 14  أنعش حزب الوحدة الوطنية كمعارض لوزارة ايسُت  5111( ويف تشرين األول

(، إال انو تلقى دعماً قلياًل. مث رفض دعوة من قبل حكمت سليمان 5111تشرين األول  11-5111آذار  51اذلامشي )
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حيِت دمحم ذىب إىل اليمن لتأمُت التزام إمام اليمن  5111-5111شتاء . ويف 5111( يف تشرين األول 5111-5111)
( اليت Pact of Arab Brotherhood) وحتالف أخوة عربية مبعاىدة (5111-5111زتيد الدين دمحم ادلتوكل )

 91)بعد استقالة وزارة حكمت سليمان 5111، ويف آب 5111وقعت بُت ادلملكة العربية السعودية والعراق يف نيسان 
 .Busk) (5111كانون األول   91-5111آب  51( أصبح رئيسًا للوزراء)5111آب  51 -5111تشرين األول 

1947. P. 14) . توىل التشكيلة الوزارية فضال عن مواصلة تصريف أمور احلكومة يف ظروف صعبة  5111وطيلة سنة
ىرة العسكرية اليت نظمها حسُت فوزي حسن نتيجة للمظا 5111كانون األول   91بنجاح، وقد اجرب على االستقالة يف 

-5111( وطو اذلامشي )5111شباط  91-5111آب  99....( )رئيس ىيئة األركان العامة( ) -5111فوزي العنزي)
(، وقد استمر ابلتمتع بقدر كبَت من 5111آذار  15-5111كانون األول   91( لصاحل وزارة نوري السعيدالثانية)5115

ىرب رتيل ادلدفعي إىل البصرة ومن  5115ما استوىل رشيد عايل الكيالين على السلطة يف نيسان النفوذ السياسي. وعند
(. وكالمها ىراب أبعجوبة وجلئا إىل ابرجة 5111دتوز  51-5151تشرين الثاين 51ىناك التحق ابلوصي عبد اإللو )

عد انتهاء ثورة مايس عاد ادلدفعي إىل العراق بريطانية، ومن ىناك استقلَّ طائرة إىل فلسطُت، حيث بقي ادلدفعي ىناك، وب
(. وقد 5115تشرين األول  51-5115حزيران  1مع الوصي عبد اإللو، وبعد تردد كثَت اقتنع بتشكيل كابينة وزارية )

د واجو مهمة صعبة يف استعادة الثقة العامة واألمن، وخالل أربعة أشهر من توليو رائسة الوزراء كانت الظروف يف العراق ق
عادت على األغلب إىل وضعها الطبيعي، ولعدم قدرة حكومتو على اختاذ إجراءات شديدة اليت تطلب منو، ما اضطر 

، منذ ذلك احلُت ىو نشط يف رللس األعيان، إذ 5115رتيل ادلدفعي وبقية التشكيلة الوزارية لالستقالة يف تشرين األول 
وقد استخدم نفوذه يف ذلك ادلنصب ضد حكومة نوري السعيد،  5111انتخب رئيسًا رللس األعيان يف كانون األول 

كقائد زلتمل   5111، وروج المسو كثَتاً وعلى نطاق واسع يف أاير وحزيران 5111واستقال من رللس األعيان يف شباط 
للحكومة، واليت تتشكل من األحزاب اليسارية واإلصالحية مع عدد قليل من السياسيُت السابقُت، إال أن  للكتلة ادلناىضة

 (.Busk. 1947. P. 15ىذه الكتلة يبدو إهنا مل حتقق شيء يذكر)
ويف رلال عملو خارج العراق فقد قام بزايرة إىل سوراي والقدس ومصر بطلب من نوري السعيد للحصول على  
، إال أنو قد 5111ة مؤدتر عريب للتخطيط الحتاد أوثق بُت كل الدول العربية يف شهري  آذار ونيسان من سنة دعم لفكر 

واجو القليل من النجاح ولكنو كان سعيدًا أبن تتاح لو فرصة للمحافظة على دوره كمخضرم يف حركة الوحدة 
 (.Busk. 1947. P. 15العربية)

يفتقر إىل ادلقدرة اإلدارية لكنو شخصية يف عامل رت الواثئق الربيطانية:" انو وفيما يتعلق أبموره الشخصية فقد ذك
، كما انو كان (Busk. 1947. P. 14)السياسة. وىو بشكل عام ذو شعبية بسبب تعبَته عن رأيو بنزاىة وصراحة"

دلشاريع التجارية اليت صلح يف اغلبها غنياً ولديو الكثَت من العقارات يف أماكن شليزة يف العراق، ولديو اىتمام يف العديد من ا
 (.Busk. 1947. P. 14بسبب نفوذه)
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 (:3111-3101يونس حبري )
،  من قبيلة اجلبور، ودتيز منذ أايمو ادلبكرة، ْتسب زعم التقارير الربيطانية،:" 5111ولد يف ادلوصل قرابة سنة 

تسلم مناصب كتابية  5191إىل سنة  5191منذ سنة بشخصيتو اخلالية من ادلبادئ، واحلياة اخلاصة غَت األخالقية"، ف
ذىب يف رحلة حول العامل، وأعيد إىل وطنو من ابريس معدم  5191اثنوية أو قليلة األمهية يف دوائر احلكومة، ويف حزيران 

 ارحتل إىل البالد العربية مبا يف 5111و  5191احلال بعد أن قضى عقوبة ابلسجن الرتكابو جنحة ىناك، وبُت عام 
 .The British Foreign Office. 1948 ذلك طرابلس وتونس وحضرموت و ايفا واذلند وأفغانستان وإيران ")

part 2. p. 68 حزيران الكويت وبعد أايم قليلة غادر إىل البحرين واقًتح زايرة كل ادلوانئ العربية من 91( كما زار يف
 Political Resident in the Persian Gulf and His Majesty'sاجل أتليف كتاب عنها )

Consul-General for Faris.1930. No. 7. P. 2 وعند عودتو إىل العراق توىل الصحافة، ونشر جريدة )
ُدعم لنشر مقاالت تدعم االحتالل االيطايل للحبشة، وابع نفسو، ْتسب زعم  5111-5111الُعقاب. ويف سنة 

 The British Foreign Office. 1948. part )5111سنة  التقارير الربيطانية، للمفوضية األدلانية يف
2.p. 68 ذىب إىل برلُت وعلى الفور أصبح مذيعًا إلذاعة برلُت ابللغة العربية، ويف ىذا ادلنصب  5111(. يف نيسان

و زُج يف معسكر حقق صلاحاً كبَتاً، وكان كل ما كان يبثو ىو للدعاية األدلانية، إال انو توقف عن البث على اذلواء، وقيل ان
. 5111، إال انو رجع وواصل البث من برلُت فيما يتعلق ابألزمة اللبنانية يف تشرين الثاين 5119اعتقال يف أدلانيا يف ربيع 

(، وكان لديو مراسالت مع أصدقائو القدماء يف B. Jabourijكان يعيش يف ابريس حتت اسم )  5111يف خريف 
القرن العشرين حاول العودة إىل الشرق األوسط، وكان أيمل يف أن يسمح لو ادللك عبد بغداد، ويف هناية األربعينيات من 

 (.The British Foreign Office. 1948. part 2.p. 68 هللا ابلذىاب إىل شرق األردن)
وفيما يتعلق أبسلوبو وأتثَته فقد أشارت الواثئق الربيطانية إىل:" أن تعليقات يونس ْتري  كانت فريدة من 

وعها ألنو كان يعرف النفسية العربية وخصوصًا النفسية العراقية، ولغتو كانت طليقة وال حتتاج إىل تعب، وصممت لتعزيز ن
 (.Astarjian. 2007. P. 45 الوطنية العربية، وفن اخلطابة لديو مكنو وبسهولة من التحريض على القتال")

 (:3196-3103ُروفائيل بطرس بُطي ِّ )
، وىو مسيحي ادلعتقد، كما انو صحفي وزلرر، تلقى تعليمو يف مدرسة السراين 5115ة ولد يف ادلوصل سن

، ودخل بعد ذلك يف خدمة 5191األرثوذكس يف ادلوصل، مث يف ادلدرسة الثانوية يف بغداد، وخترج من كلية القانون سنة 
وقد كتب بطي  ،(5111-5119) احلكومة ليعمل كاتبًا يف وزارة الداخلية بناء على توصية من الصحفي رزوق غنام

لصحيفتو )العراق( عديد ادلقاالت، وقام كذلك بنشر رللة أسبوعية ابسم )احلرية( اليت كانت مناوئة بعنف لربيطانيا، كما 
أهنا انتقدت اإلدارة للخنوع واخلضوع للمشورة الربيطانية وىيئة التفتيش. ويرى ادلسئوولون الربيطانيون انو ال يوجد شك أبنو 

تلقى تشجيعًا ودعمًا للقيام بذلك كجزء من زتلة الدعاية العامة ادلطالبة إبهناء االنتداب، وجتاوز اخلط األزتر أو  قد
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بعد اذلجوم على مفتش الشرطة الربيطاين العام، وعلى الشرطة الربيطانية وعلى احلكومة،  5191ادلسموح لو يف سنة 
عمل أفضل يف وزارة الداخلية كمًتجم، وبقي هبذا العمل حىت خترجو من   ولذلك متَّ طرده. وخالل أسابيع قليلة حصل على

، 5191( جريدة البالد سنة Jebrun Melkunكلية القانون، عندىا استقال ونشر ابالشًتاك مع جربون ملكون )
دعمو إىل أبرز  ، كان بطّي يساند ويدعم نوري السعيد، مث حول5111وإىل حُت إبرام ادلعاىدة الربيطانية العراقية لسنة 

خصوم نوري سعيد وىو ايسُت اذلامشي، وحزب اإلخاء الوطٍت، وأصبح انقداً مستمراً وشديداً لسياسة نوري سعيد ادلناصرة 
-5195لربيطانيا، وكان ىذا أول تغيَت يف توجهاتو وترى السلطات الربيطانية أن ىناك تغَتات أخرى. وىذا يعٍت أبنو من 

كان يؤيد نوري السعيد أيضا، لكن حتول أتييده يف السنوات   5191-5191يد، ومن كان يؤيد نوري السع  5191
إىل ايسُت اذلامشي، مث أيد وزارة ايسُت اذلامشي الثانية وشخص رشيد عايل الكيالين يف ادلدة من  5111-5111
جلميل ادلدفعي ، وبعدىا بدأ يتملق ْتسب مزاعم السلطات الربيطانية 5111، مث بكر صدقي يف وسنة 5111-5111

، بعد مقتل بكر صدقي، ولكن ادلدفعي ليس لو عالقة معو، وعندما أصبحت جريدتو عنيفة علقها ادلدفعي 5111سنة 
مت اعتقالو، كما فعل ذلك  5111-5119علقها رشيد عايل الكيالين، ويف سنة  5119-5111دلدة سنة. ويف ادلدة 

عندما انىض االنكليز. كان انئبا يف الربدلان يف دورتُت،  5111عندما أصبح أكثر جرأة، وسنة  5111-5111يف سنة 
عن البصرة، وكان سريع العداء  5111عن ادلوصل والثانية يف الدورة التاسعة لسنة  5111األوىل يف الدورة اخلامسة لسنة 

تضح احتمال كونو من عندما ا 5119لربيطانيا يف الربدلان ويف صحيفتو، لكن مقعده يف الربدلان منحو حصانة إىل سنة 
الطابور اخلامس ولذلك مت اعتقالو. خالل مدة قصَتة من اعتقالو بدأ يئن، وقيل للسلطات الربيطانية انو قد اتب من 
زتاقتو، ْتسب زعمهم، وتربأ منها وطلب إطالق سراحو. على الرغم من كل ادلعارضة إلطالق سراحو فقد أطلق سراحو 

مسح لو إبعادة إصدار جريدة البالد، كما أن الرقابة منعت الكثَت من مقاالتو، ولكن ضمن شروط. و  5111يف دتوز 
ولكنو كشر عن أنيابو مرارًا واستوجب التأنيب مراراً. وما أن انتهت احلرب العادلية الثانية، وألسباب غَت معروفة آنذاك، 

لد بشكل دائم، وقامت زوجتو ببيع البيت وعلى حُت غرة انتقل إىل مصر ومن ىناك كتب قائال انو ينوي السكن بذلك الب
دينار  11أو  91واألاثث والتحقت بو، وبقي ديلك صحيفة البالد على الرغم من انو كان يصدرىا إبجيار شهري مقداره 

ا عراقي. ويُعد بطي من أقدر الصحفيُت العراقيُت وفعال ال خوف لديو يف تعليقاتو، ومنذ أن برز كان معادايً شديداً لربيطاني
أو ألي حكومة وألي سياسي يعتربه أبي شكل دييل إىل بريطانيا أو السياسة الربيطانية. ورأي السلطات الربيطانية:" أن 
سبب عداء بطي لربيطانيا ىو خوف مرضي لديو ألنو أصابتو خيبة أمل كبَتة لعدم حصولو على أفضلية كمسيحي من 

ات الربيطانية:" أن ذلك كان مالحظاً، ولو بدرجة اقل عند بقية قبل قوات االحتالل الربيطانية"، كما تعتقد السلط
 (.Busk. 1947. P. 24)ادلسيحيُت من عمره السيما يف ادلوصل"

 (:3191-3881حنا خياط )
درس على يد اآلابء الدومنيكان، ( Busk. 1947. P. 12، )5111سرايين كاثوليكي ولد يف ادلوصل سنة 

ومت لو ما أراد  (،2036مدارس ادلوصل، وبعد ذلك تطلع حنو حتصيل العلوم يف اخلارج )يوسف.  وأكمل االبتدائية وادلتوسطة يف
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وحصل على شهادة الدبلوم الطيب من بَتوت يف لبنان، ومن ابريس بفرنسا، فعُت مديرًا مستشفى ادلوصل حتت حكومة 
وافق على قبول منصب مدير  5199نة ، وعندما مت إلغاء وزارة الصحة س5195االحتالل، مث عُت وزيرًا للصحة سنة 

، وأصبح 5111، وادلفتش العام للصحة سنة 5115اخلدمات الطبية، مث مدير عام يف وزارة اخلارجية يف تشرين األول 
، 5111، ومفتش عام للصحة يف أيلول 5111مدير مستشفى بغداد العام، وعميد الكلية الطبية ادللكية يف أيلول 

، إال انو، 5111. أحيل على التقاعد يف أواخر سنة 5111ن االجتماعية يف كانون األول ومفتش عام لوزارة الشؤو 
، مث عُت 5115جلدارتو على ما يبدو، أعيد تعيينو مفتش عام يف وزارة الشؤون االجتماعية، ومدير عام للصحة يف دتوز

، وانتخب 5111اقي إىل ادلؤدتر الطيب العريب سنة ، كما ترأس الوفد العر 5111مديراً عاماً للربيد والتلغراف يف كانون الثاين 
. وقد قيمتو السلطات الربيطانية وأعطتو حقو يف ذلك 5111، إىل أن أصبح عاجزًا سنة 5111انئبًا يف تشرين األول 

اللغة عندما ذكرت يف تقاريرىا:" أن حنا خياط لديو خربة طبية وإدارية كبَتة، ومتمكن للغاية من الطب واإلدارة، ويتكلم 
 (.Busk. 1947. P. 12الفرنسية بطالقة")
 ....(: -3812إمساعيل انمق )

، وىو ابن ضابط يف اجليش الًتكي. درس يف الكلية العسكرية، ونشر امسو ابجلريدة 5119ولد يف ادلوصل سنة 
قوات اخليالة  وقاد 5151، والتحق ابألمَت فيصل يف سنة 5159الرمسية كضابط يف اجليش العثماين يف اسطنبول سنة 

حضر دورات دراسية سلتلفة مبا يف ذلك دورة أمدىا ستة  5195اذلامشية، وبعد أن أصبح ضابطًا يف اجليش العراقي سنة 
( يف انكلًتا، وكان فيها من ادلتفوقُت، مث أصبح آمرًا لكلية األركان العراقية سنة Tidworthشهور يف تدوورث )

، كما مت تعيينو مدير عام 5111، مث قاد قوات الفرسان والفرقة الثالثة سنة 5111سنة  ، وقائد القوة اجلوية العراقية5115
قائدا ذليئة األركان العامة ، ومت ترقيتو إىل رتبة فريقا يف اجليش يف العام نفسو، وأصبح 5115لإلدارة يف وزارة الدفاع سنة 

كانون األول   95، ويف 5111ا يف تشرين األول ، كما انو صاحب الوصي إىل انكلًت 5115يف تشرين الثاين  ابلوكالة
 5111(، اليت مت تشكيلها يف آب Busk. 1947. P. 13)التحق بوزارة زتدي الباجو جي كوزير للدفاع 5111

(The British Commercial Counseller and the head of chancery. 1945. P. 2 )
 .(Busk. 1947. P. 13) 5111وأصبح عضو مبجلس الشيوخ يف أاير 

وبشكل عام ترى السلطات الربيطانية أن انمق ديكن َعّده من أنصار بريطانيا، وانو :"رجل ذو إحساس سليم، 
الوصي يرغب فيو وأيدتنو، كما انو ىادئ ومتزن، ويتكلم االنكليزية السيما وانو مل يستحسن انقالب بكر صدقي، و 

 (.Busk. 1947. P. 13جيداً")
 دمحم حسني آل حديد:

 .The British Foreign Office، كمسلم سٍت، من عائلة دتارس التجارة)5111لد يف ادلوصل سنة و 
1955. part 9.p. 21 5191( ، وتلقى تعليمو يف مدرسة متوسطة ادلوصل حىت سنة (Busk. 1947. P. 
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دراستو رجع إىل العراق يف  (. وبعدىا ذىب إىل بَتوت، يف لبنان، للدراسة يف اجلامعة األمريكية ىناك، وبعد أن أكمل19
، وبعد 5115، مث توجو إىل بريطانيا لدراسة االقتصاد يف كلية لندن لالقتصاد وخترج من األخَتة يف سنة 5191سنة 

، يبدو انو قد اطلرط يف النشاط احلزيب مثل رتاعة األىايل اليت أتسست يف الثالثينات من 5115عودتو إىل العراق سنة 
يت كانت تدافع عن شكل معتدل من االشًتاكية، والبعض من أفرادىا أصبحوا فيما بعد شيوعيُت، كما القرن العشرين، وال

ارتبط يف ادلدة نفسها ابحلزب الدديقراطي لكامل اجلادرجي، وكان احد األعضاء ادلؤسسُت للحزب الوطٍت الدديقراطي سنة 
، ومت 5111ولكنو استأنف النشاط سنة  5111، وأصبح انئب رئيس ذلك احلزب الذي مت تعليق نشاطو سنة 5111

، وبتلك السنة انتخب انئباً عن ادلوصل، مث أصبح وزيراً لوزارة التموين 5111تعيينو مبنصب وزير ادلالية الذي تواله إىل سنة 
، مث استقال من تلك الوزارة كاحتجاج على تدخل احلكومة يف 5111يف حكومة نوري السعيد التاسعة سنة 

ىزم يف  5111( ويف سنة The British Foreign Office. 1955. part 9. p. 21،)االنتخاابت
االنتخاابت بسبب ضغوط احلكومة، لكنو بدا اقل انزعاجًا من اآلخرين الذين مروا بنفس التجربة، توجو للعمل التجاري 

لشراكة معو ) شركة (، ودمحم جعفر أبو التمن وآخرين الذين شكلوا ابKamil el Khedeiriمع كامل اخلضَتي )
(، السيما Busk. 1947. P. 19الزيوت النباتية( اليت كانت مزدىرة آنذاك، كما اهنمك كثَتًا يف جتارة التصدير)

 (.The British Foreign Office. 1955. part 9. p. 21تصدير الصابون إىل اذلند ومصر)
بقية األعضاء ادلعارضُت يف اجمللس احتجاجاً  أصبح عضواً يف رللس النواب إال انو استقال مع 5111ويف سنة 

 5119و  5115على تعصب احلكومة وحزب نوري السعيد ذو األغلبية الربدلانية، وقام بزايرات إىل ادلملكة ادلتحدة سنة 
، ورسائل انتقاده دلا 5119على التوايل، ومن ذلك انو كان موجوداً يف لندن زمن الفوضى واالضطراابت سنة  5111و 
 The( ومانشسًت كارداين )The Timesاه )احلرس القدمي( ُنشرت يف ذلك الوقت يف جريدة الزمان )امس

Manchester Guardian وانتخب 5111( وأعيد انتخابو انئباً لرئيس احلزب الوطٍت الدديقراطي يف تشرين الثاين ،
نتخابو عندما قاطع احلزب الوطٍت الدديقراطي . إال انو مل يتم ا5111انئبًا عن ادلوصل يف اجلبهة الوطنية يف حزيران 

 (.The British Foreign Office. 1955. part 9. p. 21االنتخاابت)
ومن انحية قابلياتو الذىنية فقد أشارت الواثئق الربيطانية إىل انو:"ذكي ودديقراطي سللص، ومتحدث مؤثر، 

ابلدىاء، بيد انو مل يبذل جهداً فكرايً ادلطلوب منو لتحويل  وكاتب ُمقنع، وىو بشكل عام ينظر إليو على انو شلتع ويتمتع
األفكار اليت تعلمها يف كلية االقتصاد يف لندن إىل سياسة مالئمة للعراق". كما أشارت الواثئق إىل انو كان  قوميًا وانقداً 

قاءالربيطانيُت، ولغتو االنكليزية للنفوذ الربيطاين يف العراق، على الرغم من أن عالقتو طيبة معهم، ولديو عديد من األصد
 (.The British Foreign Office. 1955. part 9. p. 21شلتازة، وال دييل إىل األمريكان)

ومن انحية عالقاتو مع الربيطانيُت، يرجح الربيطانيون انو من خالل عالقاتو واتصاالتو عندما كان يف انكلًتا 
ة، واعًتف مبساندتو للتقدم، وكان لديو الكثَت من األصدقاء الربيطانيُت أصبح مهتما يف وقت مبكر يف احلركة التقدمي

الذين يناشدىم بصراحة فيما خيص الشؤون العراقية. ومع ىذا كان يهاجم الربيطانيُت، وألقى العديد من اخلطب النارية 
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م من انو كان معاٍد لإلضراب العام ادلهارتة االستعمارية وانىض الربيطانيُت، وقيل انو كان دائمًا يعارض بعنف، على الرغ
كتب مقالة يف جريدة )رجل   5111. كما مل تسلم منو احلكومة العراقية إذا انو يف أيلول 5111الذي جرى يف دتوز 

( اليت ىاجم فيها نظام العمري، وكنتيجة لتلك ادلقالة New Statesman and Nationالسياسة اجلديد واألمة()
صول للعراق، كما روج الربيطانيُت إىل  تقارير غَت مؤكدة تشَت إىل  انو مل يقطع اتصالو مع منعت تلك الصحيفة من الو 

 (.Busk. 1947. P. 19ادلفوضية الروسية)
 .Buskوعن عائلتو  حيث انو ورد ذكر أن والده احلاج حسُت كان لو مسعة طيبة أبنو احد أغٌت الرجال يف ادلوصل) 

1947. P. 19.) 
 ....(:-3811ا)إمساعيل صفوت ابش

، وىو سٍت ادلذىب، خترج من دار إعداد ادلعلمُت يف العهد العثماين، وكان معلماً يف 5111ولد يف ادلوصل سنة 
التحق ابجليش  5151، ومت جتنيده كضابط صف يف األانضول الشرقية خالل احلرب العادلية األوىل، ويف سنة 5151سنة 

، وبعد اهنيار نظام حكم فيصل يف سوراي 5191ضلو تلعفر مع رتيل ادلدفعي سنة  العريب يف دير الزور، واشًتك يف التقدم
، والتحق ابجليش العراقي، وكان على مالك بكر صدقي يف زمن 5199ذىب إىل تركيا، وقد قدم إىل العراق سنة 

من، وبعد عودتو ترأس البعثة العسكرية العراقية إىل الي 5111واىل  5111. ومن سنة 5111االنقالب العسكري سنة 
، ومت ترقيتو 5111إىل العراق توىل منصب آمر لواء دلرات عديدة، ومنصب مدير العمليات العسكرية، ووزارة الدفاع سنة 

ترأس اجلنة العسكرية التابعة للجامعة العربية اليت مقرىا يف عالية يف  5111، ويف تشرين الثاين 5111إىل مرتبة لواء سنة 
تنصب قائدًا للجيش الشعيب العريب للتحرير عند اندالع 5111ذليئة األركان العامة، ويف أوائل سنة لبنان. وعُت رئيسًا 

، مث يف 5111. وعاد إىل العراق ومت تعيينو قائداً عاماً للفرقة الثانية يف كركوك سنة 5111االعتداءات يف فلسطُت يف أاير 
مت تعيينو مدير عام  5119ند إحياء ذلك التعيُت، وسنة أصبح انئب رئيس ىيئة األركان العامة ع 5111خريف سنة 

تشاجر مع عبد الوىاب مرجان، واخذ إجازة مث عاد بعد مدة  5111ىيئة سكك حديد دولة العراق. يف ربيع سنة 
وعاد بدون معارضة كنائب للموصل خالل الدورة اخلامسة عشر للربدلان  5111قصَتة. ترك السكك احلديدية يف حزيران 

لدراسة االحتجاجات اليمنية ضد  5111(. عُت عضواً عراقيًا يف جلنة اجلامعة العربية لزايرة اليمن سنة 5111-5111)
. وذكرت الواثئق الربيطانية أن إمساعيل صفوت قد:" ومسح لنفسو ابن 5111التدخل الربيطاين من زلمية عدن سنة 

لديو روح الفكاىة، ويف الوقت ذاتو يتمتع ابلكفاءة، وحسن  ينخدع ابلدعاية اليمنية ادلصرية"، وانو:" رجل كتوم وليس
 Theاالنضباط وااللتزام ابلقوانُت. كما انو صديق مقرب ومناصر جلميل ادلدفعي وعلي جودت وكالمها من ادلوصل")

British Foreign Office. 1957. part 11. p. 18.) 
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 اخلامتة
اليت لفتت انتباه السلطات الربيطانية يف العراق بشكٍل عام، شلا تناول البحث بعض الشخصيات ادلوصلية البارزة 

دفعها إىل كتابة تقارير مفصلة عن تلك الشخصيات، وتدوين سَتىم الشخصية مع بعض التحليالت لكل واحدة منها مع 
دلسئوولون الربيطانيُت يف الًتكيز يف ذلك على النواحي السياسية واالقتصادية والتعليمية وإجادهتا للغة االنكليزية، استعمل ا

 تقييم معظم الشخصيات ادلوصلية مقياس واحداً تقريباً، وىو مقياس الوالء لربيطانيا أو العداء ذلا.
وبشكٍل عام ديكن القول إن معظم الشخصيات ادلوصلية اليت تناولتها تقارير ادلسؤولُت الربيطانيُت كانت تتسم 

والوظيفية، الن اغلبهم قد درس يف ادلؤسسات التعليمية العثمانية قبل وأثناء احلرب ابلكفاءة وادلقدرة السياسية واإلدارية 
 ( واطلرطوا يف التدرج الوظيفي يف مؤسسات الدولة العثمانية العسكرية وادلدنية. 5151-5151العادلية األوىل )

الشخصيات والئها (، حولت اغلب تلك 5111-5195بعد احتالل العراق وأتسيس ادلملكة العراقية الفتية )
وخرباهتا إىل مؤسسات الدولة العراقية اليت كانت تعاين من نقص شديد جداً يف الكوادر العسكرية واإلدارية ادلدربة، فملئت 
الفراغ الناتج عن النقص، وارتقت أغلب الشخصيات ادلناصب إىل ابعد احلدود، شلا نتج عنو جنيها لألموال وادلمتلكات 

 هور طبقة من ادلالكُت واإلقطاعيُت الكبار يف ادلوصل.الكثَتة، وابلتايل ظ
 قائمة ادلصادر وادلراجع

 أوال: ادلصادر وادلراجع العربية:
 . بغداد: دار الصفار للًترتة والطباعة والنشر.5191( . شخصيات عراقية يف ملفات االستخبارات الربيطانية 9151الوندي، بشَت. )-5
دقيقة(. الدكتور حنا هبنام خياط أول وزير صحة  11الساعة الرابعة و 9151كانون الثاين   51د بدري نوئيل يوسف. )األحيوسف، -9

 عراقي من مسيحيو العراق. رللة الكاردينيا االلكًتونية. على الرابط
https://www.algardenia.com/2014-04-04-19-52-20/menouats-2/21321-2016-01-17-07-

43-17.html 
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