
  العراقية املؤقتة :العراقية املؤقتة :  احلكومةاحلكومة
لم يكن قرار السلطات البريطانية بتشكيل الحكومةة المققتةة  ن نتي ةة نسةتمرار 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 اننتفاضات الشعبية ضد انحتالل التي بلغت ذروتهةا يةي رةورل العشةريند يعةد و ةول 

(د الةذ  و ةب بهنةل الشة   (د الةذ  و ةب بهنةل الشة   12911291تشرين األول تشرين األول   1111ي كوكس الى بغداد يي )ي كوكس الى بغداد يي )سسبير بير 
لبريطانيةةة يةةه را مشةةاورات واسةةعة مةةص بعةة  الش  ةةيات لبريطانيةةة يةةه را مشةةاورات واسةةعة مةةص بعةة  الش  ةةيات األمرةةل مةةن و هةةة الن ةةر ااألمرةةل مةةن و هةةة الن ةةر ا

العراقيةةةة ور ةةةال اادارل البريطانيةةةة يةةةي العةةةراكو وبعةةةد تن ح ةةةل كةةةوكس  لةةةى التهييةةةد العراقيةةةة ور ةةةال اادارل البريطانيةةةة يةةةي العةةةراكو وبعةةةد تن ح ةةةل كةةةوكس  لةةةى التهييةةةد 
آلرائةةل رشةةد  بةةد الةةرحمن الييالنةةي نبيةةد تشةةرار بغةةداد لتةةولي رئاسةةة الم لةةس لمركةةز  آلرائةةل رشةةد  بةةد الةةرحمن الييالنةةي نبيةةد تشةةرار بغةةداد لتةةولي رئاسةةة الم لةةس لمركةةز  

  الدينيو وكان النبيد مع بًا بش  ية بيرسي كوكسوالدينيو وكان النبيد مع بًا بش  ية بيرسي كوكسو
ع النبيد تولي رئاسة الم لس وكان كوكس قد قرر تةهليب ع النبيد تولي رئاسة الم لس وكان كوكس قد قرر تةهليب استطاع كوكس  قنااستطاع كوكس  قنا

م لةةس يضةةم رئيسةةًا ورمانيةةة وزرال يكةةون كةةل مةةنهم  لةةى رتس وزارل مةةن وزارات الدولةةة م لةةس يضةةم رئيسةةًا ورمانيةةة وزرال يكةةون كةةل مةةنهم  لةةى رتس وزارل مةةن وزارات الدولةةة 
ومةةةص كةةةل وزيةةةر مستشةةةار بريطةةةاني مةةةص  شةةةرل وزرال بةةةال وزارل لضةةةمان تمريةةةل منةةةاط  ومةةةص كةةةل وزيةةةر مستشةةةار بريطةةةاني مةةةص  شةةةرل وزرال بةةةال وزارل لضةةةمان تمريةةةل منةةةاط  

  العراك المتعددلوالعراك المتعددلو
ت ا تما هةةا األول يةةي دار ت ا تما هةةا األول يةةي دار وهكةةذا تةةم تشةةكيل الةةوزارل النبيبةةة األولةةى التةةي  بةةدوهكةةذا تةةم تشةةكيل الةةوزارل النبيبةةة األولةةى التةةي  بةةد

(و رم ت در المندود السةامي برسةي كةوكس بيانةًا (و رم ت در المندود السةامي برسةي كةوكس بيانةًا 12911291تشرين الراني تشرين الراني   99النبيد يوم )النبيد يوم )
مةن العةام نفسةل( توضةد ييةل تن الهةدر مةن تةهليب الحكومةة هةو مةن العةام نفسةل( توضةد ييةل تن الهةدر مةن تةهليب الحكومةة هةو   تشرين الرةانيتشرين الرةاني  88يي )يي )

كومةة التةي كومةة التةي انسراع يةي تمهيةد الطرية  تمةام الشةعد العراقةي ابةدال الةرت  يةي شةكل الحانسراع يةي تمهيةد الطرية  تمةام الشةعد العراقةي ابةدال الةرت  يةي شةكل الح
  مرل الشعد العراقي تمرياًل  حيحًاومرل الشعد العراقي تمرياًل  حيحًاوييطري  تهليب مقتمر  ام طري  تهليب مقتمر  ام يريدها  ن يريدها  ن 

وحةةةدد كةةةوكس  ةةةالحيات الحكومةةةة المققتةةةة يةةةي مةةةذكرل ا تبةةةرت تن مهةةةام كةةةل وحةةةدد كةةةوكس  ةةةالحيات الحكومةةةة المققتةةةة يةةةي مةةةذكرل ا تبةةةرت تن مهةةةام كةةةل 
وزيةةةر يعتبةةةر رئيسةةةًا لةةةدائرل مةةةن دوائةةةر الدولةةةة ومسةةةقوًن  ةةةن  دارتهةةةاو وقامةةةت الحكومةةةة وزيةةةر يعتبةةةر رئيسةةةًا لةةةدائرل مةةةن دوائةةةر الدولةةةة ومسةةةقوًن  ةةةن  دارتهةةةاو وقامةةةت الحكومةةةة 

دل  داريةةةة دل  داريةةةة المققتةةةة بتبسةةةيم العةةةراك الةةةى وحةةةدات  داريةةةة وتعيةةةين مو ةةةب  راقةةةي ليةةةل وحةةةالمققتةةةة بتبسةةةيم العةةةراك الةةةى وحةةةدات  داريةةةة وتعيةةةين مو ةةةب  راقةةةي ليةةةل وحةةة
و لةةى الةةرنم مةةن تشةةكيل الحكومةةة  ن تنهةةا لةةم ترضةةي طمةةوي العةةراقيين الةةذين يطةةالبون و لةةى الةةرنم مةةن تشةةكيل الحكومةةة  ن تنهةةا لةةم ترضةةي طمةةوي العةةراقيين الةةذين يطةةالبون 

روا تليهةةةةةا بعةةةةةين الشةةةةة  وازدادت اننتبةةةةةادات للبريطةةةةةانيين روا تليهةةةةةا بعةةةةةين الشةةةةة  وازدادت اننتبةةةةةادات للبريطةةةةةانيين ن ةةةةةن ةةةةةبانسةةةةةتبالل التةةةةةام لةةةةةذل  بانسةةةةةتبالل التةةةةةام لةةةةةذل  
  ول ططهم يي العراكوول ططهم يي العراكو

  المصادر: المصادر: 
اد اد  بةةةد الةةةرزاك الحسةةةنيد العةةةراك يةةةي دور  انحةةةتالل واننتةةةدادد  ةةةزلاند  ةةةيد بةةةد الةةةرزاك الحسةةةنيد العةةةراك يةةةي دور  انحةةةتالل واننتةةةدادد  ةةةزلاند  ةةةيد  ––  11

  وو12911291



البةةةرت م و متشاشةةةفيليد العةةةراك يةةةي سةةةنوات اننتةةةداد البريطةةةانيد تر مةةةة هاشةةةم البةةةرت م و متشاشةةةفيليد العةةةراك يةةةي سةةةنوات اننتةةةداد البريطةةةانيد تر مةةةة هاشةةةم   ––  99
  وو12981298 الد التيريتيد بغدادد  الد التيريتيد بغدادد 

ر ةةةال حسةةةين ال طةةةادد  بةةةد الةةةرحمن النبيةةةد سياسةةةتل ال ا ةةةة و راق  السياسةةةية ر ةةةال حسةةةين ال طةةةادد  بةةةد الةةةرحمن النبيةةةد سياسةةةتل ال ا ةةةة و راق  السياسةةةية   ––  99
  و  و  12811281و القتل بمعا ريلد بغدادد و القتل بمعا ريلد بغدادد 

  


