
  العراق :العراق :  مؤمتر القاهرة وتأثريه على الوضع السياسي يفمؤمتر القاهرة وتأثريه على الوضع السياسي يف
  22122212/ آذ ر / آذ ر 2121بريطانيعععا   عععا  الىعععا   تعععا قاعععا يععع لير  تاعععا ر   ععع  بريطانيعععا   عععا  الىعععا   تعععا قاعععا يععع لير  تاعععا ر   ععع  سععع   سععع   

وكانعع   تايععايا  تلعع  ناععر  تمععا  تيعع لير  ييععا تلععف  ت ععر    عع   تللىععي   ت ا عع  وكانعع   تايععايا  تلعع  ناععر  تمععا  تيعع لير  ييععا تلععف  ت ععر    عع   تللىععي   ت ا عع  
    تسياسعة  تيلل عة     تسياسعة  تيلل عة     تنىاا   تبريطانية يع يا تلرلب قلا ذتك ين إقاا   تنار     تنىاا   تبريطانية يع يا تلرلب قلا ذتك ين إقاا   تنار 

   يا تل  :  يا تل  : 
  تاوتة  تجاتا  وبريطانيا.تاوتة  تجاتا  وبريطانيا.يسلاب   ت القا  بتن  يسلاب   ت القا  بتن    ––  22
رسم  تلطة  تل  لل ع  ع  لن عت   رسم  تلطة  تل  لل ع  ع  لن عت    تي ااقة قلا لرشيح  ي   ت رش  ت ر  ، و  تي ااقة قلا لرشيح  ي   ت رش  ت ر  ، و   ––  11

  تل رش.تل رش.
  طبي ة ولشكيال   تاو    تا اقية  تجاتا . طبي ة ولشكيال   تاو    تا اقية  تجاتا .   ––  33

لشرشت  يالن ًا  أن  ي    عو  تي  ع  ت عرش  ت عر   وتن بلن عت   يل عًا لشرشت  يالن ًا  أن  ي    عو  تي  ع  ت عرش  ت عر   وتن بلن عت   يل عًا   وكانوكان
وقلا تبي  يلك  ت جاز واسعييا   عا لجربلع  وقلا تبي  يلك  ت جاز واسعييا   عا لجربلع  ستزيا ين لسلط  ت كوية  تبريطانية قلي  ستزيا ين لسلط  ت كوية  تبريطانية قلي  

 تىاشععلة  عع  سععورية وتمععذ  سععي ليا قلععا يشععور  وي ونععة بريطانيععا تلييل ععة  تجاتععا . وتن  تىاشععلة  عع  سععورية وتمععذ  سععي ليا قلععا يشععور  وي ونععة بريطانيععا تلييل ععة  تجاتععا . وتن 
شلغات     )    تايعية  ت ربيعة شلغات     )    تايعية  ت ربيعة لرشيح  ي   سيكون ي   لر تب  تاويتتن  ت رب الرشيح  ي   سيكون ي   لر تب  تاويتتن  ت رب ا

لععاريا  ت ععات  لععاريا  ت ععات  وقياالع  تاععو    تةععور   ت ربيعة، و نللا عع  توب يلععك قربع   عع   تشععام  ع   توقياالع  تاععو    تةععور   ت ربيعة، و نللا عع  توب يلععك قربع   عع   تشععام  ع   ت
  ..((تمذ   اا   تي لير قلا لرشي  تمذ   اا   تي لير قلا لرشي  

  رر  ععا  نلمععات يعع لي  ععا  نلمععات يعع لي  22122212/ نيسععان / نيسععان 2222قععاا  تينععاوب  تسععاي   تععا  غععا ا  عع  قععاا  تينععاوب  تسععاي   تععا  غععا ا  عع  
يعععا لعععم  ععع   تيععع لير وبعععات قلعععا  تىعععور  اللعععاذ  تلرلت عععا   تالزيعععة يعععا لعععم  ععع   تيععع لير وبعععات قلعععا  تىعععور  اللعععاذ  تلرلت عععا   تالزيعععة  تاعععا ر  وتذ ي بيانعععًا ق تاعععا ر  وتذ ي بيانعععًا ق

يتععر يتععر  تبريطانيععة ل ععا  أ تبريطانيععة ل ععا  أإلنجععات لرشععيح  ي عع  وت ععار  ال ععًا تويععح  يعع  تن  ت كويععة إلنجععات لرشععيح  ي عع  وت ععار  ال ععًا تويععح  يعع  تن  ت كويععة 
وقيع   تينعاوب  تسعاي  تييعًا قلعا لعذتت   ت ا عا   تلع  ل لعر  وقيع   تينعاوب  تسعاي  تييعًا قلعا لعذتت   ت ا عا   تلع  ل لعر   ي   يرش ًا يو اًا  ي   يرش ًا يو اًا 

نما إلر ج طاتعب  تناتعب يعن وز ر   تا لليعة وت  عااا قعن  ت عر   نما إلر ج طاتعب  تناتعب يعن وز ر   تا لليعة وت  عااا قعن  ت عر   سبت   أيتر  ي   ويسبت   أيتر  ي   وي
ويععن اقععا  ويععن اقععا  وت  ععاا جععون  تلبعع  يسلشععار وز ر   تا لليععة أنعع  يععن ي اريعع   تماشععيتتن وت  ععاا جععون  تلبعع  يسلشععار وز ر   تا لليععة أنعع  يععن ي اريعع   تماشععيتتن 
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