احلكومة العراقية املؤقتة :

لم يكن قرار السلطات البريطانية بتشكيل الحكومةة المققتةة ن نتي ةة نسةتمرار

اننتفاضات الشعبية ضد انحتالل التي بلغت ذروتهةا يةي رةورل العشةريند يعةد و ةول

بيرسي كوكس الى بغداد يي ( 11تشرين األول )1291د الةذ و ةب بهنةل الشة
األمرةةل مةةن و هةةة الن ةةر البريطانيةةة يةةه را مشةةاورات واسةةعة مةةص بع ة

الش

ةةيات

العراقي ةةة ور ةةال اادارل البريطاني ةةة ي ةةي العة ةراكو وبع ةةد تن ح ةةل ك ةةوكس ل ةةى التهيي ةةد

آل ارئةةل رشةةد بةةد الةةرحمن الييالنةةي نبيةةد تش ةرار بغةةداد لتةةولي رئاسةةة الم لةةس لمركةةز
الدينيو وكان النبيد مع باً بش

ية بيرسي كوكسو

استطاع كوكس قناع النبيد تولي رئاسة الم لس وكان كوكس قد قرر تةهليب

م لةةس يضةةم رئيسةاً ورمانيةةة وزرال يكةةون كةةل مةةنهم لةةى رتس و ازرل مةةن و ازرات الدولةةة

ومةةص كةةل وزيةةر مستشةةار بريطةةاني مةةص شة ةرل وزرال بةةال و ازرل لضةةمان تمريةةل منةةاط
العراك المتعددلو

وهكةةذا تةةم تشةةكيل الةةو ازرل النبيبةةة األولةةى التةةي بةةدت ا تما هةةا األول يةةي دار

النبيد يوم ( 9تشرين الراني )1291و رم ت در المندود السةامي برسةي كةوكس بيانةاً
يي ( 8تشرين الرةاني مةن العةام نفسةل) توضةد ييةل تن الهةدر مةن تةهليب الحكومةة هةو
انسراع يةي تمهيةد الطرية تمةام الشةعد الع ارقةي ابةدال الة تر يةي شةكل الحكومةة التةي

يريدها ن طري تهليب مقتمر ام يمرل الشعد العراقي تمريالً حيحاًو
وحةةدد كةةوكس ةةالحيات الحكومةةة المققت ةةة يةةي مةةذكرل ا تبةةرت تن مهةةام ك ةةل

وزي ةةر يعتب ةةر رئيسة ةاً ل ةةدائرل م ةةن دوائ ةةر الدول ةةة ومس ةةقونً ةةن دارته ةةاو وقام ةةت الحكوم ةةة
المققتةةة بتبسةةيم العة ةراك الةةى وحةةدات داريةةة وتعيةةين مو ةةب ارقةةي ليةةل وحة ةدل داريةةة

و لةةى الةةرنم مةةن تشةةكيل الحكومةةة ن تنهةةا لةةم ترضةةي طمةةوي العةراقيين الةةذين يطةةالبون

بانسة ة ةةتبالل التة ة ةةام لة ة ةةذل ن ة ة ةروا تليهة ة ةةا بعة ة ةةين الشة ة ة وازدادت اننتبة ة ةةادات للبريطة ة ةةانيين
ول ططهم يي العراكو
المصادر:

 – 1ب ةةد ال ةةرزاك الحسة ةةنيد العة ةراك ية ةةي دور انح ةةتالل واننتة ةةدادد ةةزلاند
1291و

ة ةةيداد

 – 9البةةرت م و متشاش ةةفيليد العة ةراك ي ةةي س ةةنوات اننت ةةداد البريط ةةانيد تر م ةةة هاش ةةم
الد التيريتيد بغدادد و1298

 – 9ر ةةال حس ةةين ال ط ةةادد ب ةةد ال ةةرحمن النبي ةةد سياس ةةتل ال ا ةةة و راق السياس ةةية
و القتل بمعا ريلد بغدادد 1281و

