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Abstract
The outbreak of World War II in September 1939 had a negative impact not only on the
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European continent, but also most of the countries of Asia and Africa. Iraq was affected

M. Dr . Emad Khamis Hamza

because of its political and economic association with the British government, which
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was one of the parties involved in that war. The Iraqi and British governments had signed
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a treaty concerning their political, economic and military relationship on 30 June 1930.
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It came into force after the end of the mandate and the entry of Iraq League of Nations
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in 1932, but that the treaty was only a new framework for the continuation of the British
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occupation. The situation was exacerbated when the military became the helm of the
government after the 1936 coup led by Bakr Sidqi, which caused much anxiety within
the British government and the strained relations between it and the Iraqi government
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despite the British recognition of the coup government. These tensions became more
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evident when World War II broke out. At this point, the British government demanded

under the terms of the Creative

that Iraq abide by the provisions of the 1930 Treaty by declaring war on Germany.
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However, the Iraqi government. In addition to the severing of diplomatic relations, the

and redistribution provided that

tension between the British and Iraqi governments were intensified by Italy’s entry
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into the war with Germany. Iraq refused to sever its diplomatic relations with Germany,
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but allowed the Italian government to open an embassy in Baghdad, which Britain
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considered an act of hostility. Military operations between the Iraqi and British armies
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continued throughout May 1941, known to the historical sources as ‘the movement of

Conference Committee.

Mayes’ or ‘the revolt of Rashid Ali Kilani’ or ‘the Iraq war the British second’. The Dulaim
brigade and nearby villages were involved in the greatest share of those clashes, which
left material and human destruction on the people of the judiciary in particular, and
the Dulaim brigade and Iraq in general. This ended with the occupation of Fallujah by
British forces on the 19th of May 1941. It is useful to consider the position of Falluja in
the context of the military battles that took place between the Iraqi and British armies
during this period.

How to cite this article: M. Dr. Emad Khamis Hamza and The prof Dr. Ali Hussein Ali Saed, (2020), “Fallujah’s Position on the May 1941 Movement
(Documentary Study)” in The Second Annual International Conference on Human Sciences (AICHS) / Fallujah During the Ottoman & Iraqi Monarchy
Eras, KnE Social Sciences, pages 1–27. DOI 10.18502/kss.v4i8.7174

Page 1

AICHS

The study is divided into four subjects .the first subject was titled as ”the British- Iraqi
treaties until 1930”. It deals with most important provisions of the treaty, which became
controversial. The second subject was ”Falluja and preliminaries of May’s Movement”
clarifies the British government’s request, under the terms of the 1930 treaty, that Iraq
declare war on the Axis countries headed by Germany. This request was rejected by the
Iraqi government. In particular, this segment considers events after Rashid Ali al-Kilani
became prime minister and the anti-British military leaders took control of Iraq, as well
as the military and political preparations taken by the Iraqi and British governments
throughout April 1941. This study also explores their impact on the situation in the
Fallujah district, which forms the third segment, titled “Fallujah and the Second IraqiBritish War”. This section explores the most important battles occuring in the lands of
Fallujah district, and the role of the people of the judiciary in supporting The Iraqi army
against the British forces, which prompted the latter to take revenge on them after
occupying the center of killing and sabotage on the nineteenth of May 1941, Atanih than
the recent push to revenge them after the occupation of the district center of death and
destruction on the 19th of May 1941, and the steps that were taken after a full occupation
of the land district of Fallujah until the entry of British troops to Baghdad on the fifth of
June of the same year.

اﻟﻤﻠﺨﺺ
 كان له ا ثر السلبي ليس على القارة ا وربية فحسب واںما١٩٣٩ ان اںد ع الحرب العالمية الثاںية في ايلول عام
 بحكم ارتباطه سياسيا واقتصاديا بالحكومة البريطاںية،امتد الى اغلب دول قارة اسيا وافريقيا ومن بيںها العراق
 سيما ان الحكومتين العراقية و البريطاںية قد عقدتا معاهدة،التي كاںت احد ا طراف المهمة في تلك الحرب
 على ان تدخل حيز١٩٣٠ ںظمت الع قة السياسية وا قتصادية والعسكرية بيںهما بتاريخ الث ثين من حزيران عام
 ا ان تلك المعاهدة لم تكن سوى اطار جديد،١٩٣٢ التںفيذ بعد اںتهاء ا ںتداب و دخول العراق عصبة ا مم عام
 مما اثر على استقرار ا وضاع الداخلية في العراق طيلة فترة الث ثيںات من القرن،ستمرار ا حت ل البريطاںي
 الذي زاد، بقيادة بكر صدقي١٩٣٦  ومما زاد الوضع توترا وصول العسكر الى دفة الحكم بعد اںق ب عام،ںفسه
من مخاوف الحكومة البريطاںية وتوتر الع قات بيںها وبين الحكومة العراقية بالرغم من اعتراف حكومة ا ںق ب
 وهذا، ا ان غالبية قادة الجيش ورجال الحركة الوطںية كاںت توجهاتهم ضد تلك المعاهدة،ببںود المعاهدة اع ه
 عںدما طلبت الحكومة البريطاںية التزام العراق ببںود معاهدة،ما بدى واضحا عںد اںد ع الحرب العالمية الثاںية
 ا ان الحكومة العراقية رفضت ذلك واكتفت بقطع الع قات الدبلوماسية، بإع ن الحرب على الماںيا،١٩٣٠ عام
 ومما زاد من حدة التوتر بين الحكومتين البريطاںية والعراقية دخول ايطاليا الحرب الى جاںب الماںيا ورفض،معها
 والذي عدته بريطاںيا،العراق قطع ع قاته الدبلوماسية معها بل سمح للحكومة ا يطالية بفتح سفارتها في بغداد
 ا مر الذي ادى الى اںد ع مصادمات عسكرية بين الجيشين العراقي والبريطاںي استمرت طيلة،عم عدائيا لها
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شهر مايس  /ايار عام  ١٩٤١التي عرفت بالمصادر التاريخية ب )حركة مايس( او )حركة رشيد عالي الكي ںي(
او )الحرب العراقية البريطاںية الثاںية( ،و كان للواء الدليم سيما قضاء الفلوجة والںواحي والقرى التابعة لها
ُ
الںصيب ا وفر من تلك المصادمات ،التي خلفت دمارا ماديا وبشريا على اهالي القضاء بشكل خاص ،ولواء
الدليم والعراق بشكل عام ،والتي اںتهت باحت ل الفلوجة من قبل القوات البريطاںية بتاريخ التاسع عشر من
مايس /ايار عام  .١٩٤١لذلك اصبحت هںالك رغبة حقيقة في تسليط الضوء على موقف قضاء الفلوجة من المعارك
العسكرية التي دارت بين الجيشين العراقي والبريطاںي خ ل الشهر اع ه .قسم موضوع الدراسة التي حملت
عںوان )موقف الفلوجة من حركة مايس عام (١٩٤١الى اربعة محاور ،جاء المحور ا ول تحت عںوان )المعاهدات
العراقية البريطاںية حتى عام  (١٩٣٠تم ا شارة فيه الى اهم ما جاء في بںود المعاهدة العراقية البريطاںية لعام ،١٩٣٠
التي اصبحت محل خ ف بين الطرفين حول التزام العراق بتںفيذ بںودها ،سيما بعد اںد ع الحرب العالمية
الثاںية ،اما المحور الثاںي )الفلوجة ومقدمات حركة مايس( اوضحت فيه طلب الحكومة البريطاںية بموجب
بںود المعاهدة اع ه ان يعلن العراق الحرب على دول المحور برئاسة الماںيا ،الذي كان محل رفض من قبل
الحكومة العراقية ،سيما بعد تولي رشيد عالي الكي ںي رئاسة الوزراء وسيطرة قادة الجيش المںاوئين للسياسة
البريطاںية على زمام ا مور في العراق ،فض عن ا ستعدادات العسكرية والسياسية التي اتخذتها الحكومتين
العراقية والبريطاںية طيلة شهر ںيسان من العام ںفسه ،ومدى اںعكاسها على ا وضاع في قضاء الفلوجة ،وسلط
المحور الثالث الذي جاء تحت عںوان )الفلوجة والحرب العراقية البريطاںية الثاںية( ،الضوء على اهم المعارك
التي شهدتها اراضي قضاء الفلوجة سواءا كان المركز او الںواحي والقرى التابعة له ،و دور اهالي القضاء في
مساںدة الجيش العراقي ضد القوات البريطاںية مما دفع ا خيرة الى ا ںتقام مںهم بعد احت لها مركز القضاء
بالقتل والتخريب بتاريخ التاسع عشر من مايس  /ايار عام  ،١٩٤١والخطوات التي تم اتخاذها بعد احت ل كامل
اراضي قضاء الفلوجة حتى دخول القوات البريطاںية الى بغداد في الخامس من حزيران من العام ںفسه.
Keywords: Fallujah, Documentary, Movement, May, Position

اﻟﻜﻠﻤﺎت اﻟﻤﻔﺘﺎﺣﻴﺔ :الفلوجة ،وثائقية ،حركة ،مايس ،موقف.
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اوﻻ :اﻟﻤﻌﺎﻫﺪات اﻟﻌﺮاﻗﻴﺔ اﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺔ ﺣﺘﻰ ﻋﺎم ١٩٣٠
سعت الحكومة البريطاںية بعد فرض اںتدابها على العراق عام  ،(١) ١٩٢٠لتثبيت مصالحها ا ستعمارية من خ ل
عقد معاهدة مع الحكومة العراقية والتي تمت المصادقة عليها من قبل ا خيرة بتاريخ الخامس والعشرين من
حزيران عام  ،(٢) ١٩٢٢لكن عبد الرحمن الںقيب رئيس الوزراء العراقي وقع عليها بتاريخ العاشر من تشرين
ا ول من العام ںفسه ،بعد اضافة فقرة ان المعاهدة تدخل حيز التںفيذ بعد مصادقة المجلس التأسيسي العراقي
عليها عںد اںتخابه ،واحتوت هذه المعاهدة على ثماںية عشرة بںدا ،ںظمت الع قة ما بين الحكومتين العراقية
والبريطاںية على مختلف ا صعدة ) ،(٣أما ا تفاقية العسكري الملحقة بالمعاهدة التي وقعت بتاريخ الث ثين من
ںيسان عام  ،١٩٢٣فتضمںت خمسة عشرة مادة ،اكدت المادة الثالثة عشرة ان يقدم العراق جميع التسهي ت
للقوات البريطاںية في حالة الحرب من استعمال خطوط البرق والهاتف وںقل وخزن المواد ال زمة لتلك القوات
وتسخير الطرق البرية ومن ضمںها سكك الحديد والمواںئ العراقية في خدمة القوات البريطاںية ) ،(٤وقد صادق
المجلس التأسيسي على المعاهدة العراقية البريطاںية وملحقاتها بتاريخ العاشر من حزيران عام  ،١٩٢٤بعد ان
اصبحت مدة المعاهدة اربعة سںوات بد من عشرين سںة ) ،(٥وبعد اصدار عصبة ا مم قرارا بأحقية العراق
بو ية الموصل ورفض مطالب الحكومة التركية بتاريخ السادس عشر من كاںون ا ول عام  ،(٦) ١٩٢٥دفع ذلك
الحكومة البريطاںية الى عقد معاهدة جديدة مع العراق بتاريخ الثالث عشر من كاںون الثاںي عام  ،١٩٢٦والتي
احتوت على ث ث بںود جاءت تكريسا لبںود معاهدة  ١٩٢٢وملحقاتها ،سيما العسكري مںها ،لكن مدة المعاهدة
اصبحت خمسة وعشرين سںة بد اربعة سںوات او الى ان يدخل العراق عصبة ).(٧
حاولت الحكومات العراقية المتعاقبة على ادخال التعدي ت للمعاهدة العراقية البريطاںية لعام  ١٩٢٢وادخال
العراق عصبة ا مم ،من خ ل فتح باب التفاوض مع الحكومة البريطاںية ،ا ان محاو تها بات بالفشل حتى
الرابع عشر من ايلول عام  ١٩٢٩عںدما أرسلت الحكومة البريطاںية برقية سرية إلى الحكومة العراقية اكدت
ً
فيها دعمها لقبول العراق في عصبة ا مم وفقا لمعاهدة العراقية البريطاںية لعام  ،(٨) ١٩٢٢وعلى اثر ذلك بدأت
المفاوضات بين الجاںبين العراقي والبريطاںي والتي اںتهت بالتوقيع على معاهدة جديدة مكوںة من احدى عشرة
مادة ،فض عن م حقها المالية والعدلية والعسكرية بتاريخ الث ثين من حزيران عام  ،١٩٣٠على ان تدخل حيز
التںفيذ بعد اںضمام العراق الى عصبة ا مم ،ولم تختلف المعاهدة الجديد كثيرا عن المعاهدات السابقة واںما
كرست السيطرة ا ستعمارية بشكل اكبر ) ،(٩اذ الزمت المادة ا ولى الجاںب العراقي بعدم اتخاذ موقف يتفق
مع المعاهدة او كل ما يخلق مصاعب للفريق ا خر ،اما المادة الرابعة جعلت مقدرات العراق في خدمة بريطاںيا
في حالة دخولها الحرب ضد دولة ثالثة كاستخدام السكك الحديدية والمواںئ والمطارات وغيرها ).(١٠
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دخلت المعاهدة العراقية البريطاںية لعام  ١٩٣٠حيز التںفيذ بعد دخول العراق عصبة ا مم بتاريخ الثالث من
تشرين ا ول عام  ،(١١) ١٩٣٢وهذا ما اكدته الحكومة البريطاںية ،كما عين السير فرنسيس همفريز كأول سفير
بريطاںي في العراق في اليوم ںفسه ) ،(١٢واستمر العمل بموجب المعاهدة اع ه حتى بعد قيام ا ںق ب العسكري
ا ول في العراق بقيادة بكر صدقي والذي عد اول تدخل عسكري في السياسة بتأريخ التاسع والعشرين من
تشرين ا ول عام .(١٣) ١٩٣٦

ﺛﺎﻧﻴﺎ :اﻟﻔﻠﻮﺟﺔ وﻣﻘﺪﻣﺎت ﺣﺮﻛﺔ ﻣﺎﻳﺲ
بعد اع ن الحكومة البريطاںية الحرب على الماںيا في الثالث من ايلول عام  ،١٩٣٩طلب مباشرة السفير البريطاںي
في العراق بازل ںيوتن  - Basel Newtonمن رئيس الوزراء العراقي ںوري السعيد ) ٦ںيسان  ١٨ -١٩٣٩شباط
 ،(١٤) (١٩٤٠اع ن الحرب على الماںيا حسب بںود معاهدة عام  ،١٩٣٠ا ان مجلس الوزراء العراقي قرر بتاريخ
الخامس من الشهر ںفسه ،قطع الع قات الدبلوماسية مع الماںيا دون اع ن الحرب عليها ،ادى ذلك الى تأزم
الع قة ما بين الحكومتين العراقية والبريطاںية ) ،(١٥وبعد تولي رشيد عالي الكي ںي رئاسة الوزراء للمدة من )٣١
اذار  ٣١ - ١٩٤٠كاںون الثاںي  ،(١٦) (١٩٤١ازدادت تلك الع قة تدهورا بعد دخول ايطاليا الحرب الى جاںب الماںيا
بتاريخ العاشر من حزيران عام ،(١٧) ١٩٤٠بسبب رفض الحكومة العراقية طلب السفير البريطاںي بازل ںيوتن قطع
ع قاتها الدبلوماسية مع ايطاليا بتاريخ السابع عشر من حزيران من العام ںفسه ) ،(١٨مما ادى الى تآمر الوصي عبد
ا له با تفاق مع الحكومة البريطاںية بالهروب الى الديواںية لتعطيل عمل الوزارة ،بهدف دفع رشيد علي الكي ںي
ںحو ا ستقالة ،سيما بعد اكتشاف وجود اتصا ت سرية بين ا خير والعقداء ا ربعة ص ح الدين الصباغ وفهمي
سعيد ومحمود سلمان وكامل شبيب من جهة والمحور متمثلة بالماںيا وايطاليا من جهة اخرى ) ،(١٩وساعد على
ذلك ا تصال مفتي فلسطين امين الحسيںي الذي جاء الى العراق في عهد تلك الوزارة ) ,(٢٠وفع قدم رشيد عالي
الكي ںي استقالته بتاريخ الحادي والث ثين من كاںون الثاںي  ،١٩٤١وكلف طه الهاشمي بتأليف الوزارة الجديدة
للفترة من ) ٣١كاںون الثاںي ١ - ١٩٤١ںيسان  ،(٢١) (١٩٤١ا مر الذي ادى الى قلة ا حتكاك بين الحكومتين العراقية
ً
والبريطاںية لكن موقف رشيد عالي الكي ںي والضباط الجيش العراقي وعلى راسهم العقداء ا ربعة بقي معاديا
لبريطاںيا ،وعلى اثر ذلك طلب رئيس البعثة العسكرية البريطاںية في العراق جي.هاوس  House. G -من رئيس
الوزراء طه الهاشمي اضعاف ںفوذ العقداء ا ربعة داخل الجيش ،وںتيجة الضغط البريطاںي والوصي عبد ا له،
صدرت اوامر بںقل كل من العقيد كامل شبيب من قيادة الفيلق ا ول في بغداد الى الديواںية ،وص ح الدين
الصباغ الى ديالى بتاريخ الثالث والعشرين من اذار من العام ںفسه ،مما اثار حفيظة العقداء ا ربعة الذين سارعوا
الى عقد اجتماع لهم في معسكر الرشيد بتاريخ ا ول من ںيسان من العام ںفسه ،بحضور رشيد عالي الكي ںي
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وقرر المجتمعون اع ن حالة الطوارئ ) ،(٢٢ا مر الذي ادى الى هروب الوصي عبدا له في المساء اليوم ںفسه الى
السفارة ا مريكية ومن ثم الى قاعدة الحباںية وںقل جوا الى البصرة ) ،(٢٣واجبر طه الهاشمي على تقديم استقالته
في اليوم ںفسه ،وفي اليوم التالي وصل السفير الى بغداد ) Cornwalles .(٢٤البريطاںي كورںواليس -
كلف رشيد عالي الكي ںي بتشكيل حكومة الدفاع الوطںي بتاريخ الثالث من ںيسان من العام ںفسه ) ،(٢٥والقى
رشيد عالي الكي ںي خطابا في اليوم ںفسه اوضح فيه سياسة عدم اںجرار العراق في اخطار الحرب العالمية الثاںية
والمحافظة على التعهدات الدولية سيما المعاهدة العراقية البريطاںية ،كما القت رئاسة اركان الجيش العراقي
خطابا مشابه بمضموںه للخطاب
ا ول ) ،(٢٦و بعث شيوخ قضاء الفلوجة ببرقيات تأييد الى حكومة الدفاع الوطںي وفي مقدمتهم شيوخ عشيرة
المحامدة مخلف الش ل وشيحان الذياب وشيوخ عشيرة البوعيسى حسںاوي الهراط وخلف الحاج رميض ورئيس
عشيرة الجميلة احمد الشرج وخلف العلي وشيخ عشيرة زوبع الكروشين فزع الشنتير وشيوخ عشيرة البوعلوان
حسن الںخي ت وخشان ا سود ،فض عن بعض وجهاء مديںة الفلوجة امثال عبد الجبار محمود والحاج عبد
الرزاق الراوي وعبود محمود الخلف ).(٢٧
اعلن رئيس حكومة الدفاع الوطںي رشيد عالي الكي ںي عن تشكيل مجلس الدفاع الوطںي برئاسته وعضوية
جميع قادة الفرق العسكرية ،فض عن قائد القوة الجوية ومدير الحركات العسكرية ويونس السبعاوي وعلي
محمود شيخ علي بتاريخ الثامن من ںيسان عام  ،(٢٨) ١٩٤١كما دعي مجلس ا مة ل جتماع بتاريخ العاشر من
ںيسان من العام ںفسه ،وصوت على عزل عبد ا له من وصاية العرش وتعيين الشريف شرف بد عںه ،كما
صدرت ارادة ملكية بقبول استقالة طه الهاشمي في اليوم ںفسه ) ،(٢٩وعلى اثر ذلك اصدرت الحكومة البريطاںية
قرارا في اليوم ںفسه ،بارسال قوات عسكرية من الهںد سرا حت ل البصرة بقيادة الجںرال دبليو .اي .فريزر -
 Fraser W.E.المكوںة من كتيبة المدفعية الهںدية العاشرة وكتيبة الميدان الثالثة ولواء المشاة الهںدي العشرون،
فض عن ارسال  ٤٠٠جںدي من الكتيبة الملكية الخاصة جوا الى الشعيبة ).(٣٠
الف رشيد عالي الكي ںي وزارته الرابعة للفترة من ) ١٢ںيسان  ٢٩ -ايار  ،(١٩٤١وفي اليوم التالي اصدرت رئاسة
الوزراء ورئاسة اركان الجيش بياںين حول ا وضاع في العراق ) ،(٣١كما قررت ا خيرة ارسال القطعات العسكرية
المتمركزة في الفلوجة بتاريخ السادس عشر من الشهر ںفسه ،والتي قدرت بحدود خمسة عشر سيارة محملة بجںود
المشاة مع كامل التجهيزات العسكرية الى الحباںية ،ولم يبقى في الفلوجة سوى مائة جںدي مع بعض السيارات
العسكرية التي يتجاوز عددها سبع سيارات فض عن تحريك البدالة المتںقلة الى اماكن اخرى من الفلوجة،
وںقل س ح الرشاش لي الى الضفة اليمںى من ںهر الفرات القريبة من جسر الفلوجة ووضع مدفع واحد ضد
الدبابات عليه ،مع تمركز بعض القطعات العسكرية في الخيام اسفل جسر الفلوجة ،وكل تلك ا جراءات كان
الغرض مںها تامين الطريق الواصل بين الفلوجة والحباںية واتخاذ اجراءآت دفاعية في حالة تعرض الفلوجة ي
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هجوم معادي ) ،(٣٢كما تم تامين الطريق الرابط بين الفلوجة و بغداد و تقوية الدفاعات العراقية داخل بغداد
والمںاطق المحيطة لها اذ وصل عدد القوات الى اربعة عشر فوج وبحدود ستين مدفع ) ،(٣٣وفي الوقت ںفسه
كان الب ط الملكي العراقي مشغو باستقبال الضيوف بمںاسبة تولي الشريف شرف الوصاية على العرش ،اذ زار
لفيف من شيوخ عشائر لواء الدليم الب ط الملكي وقابلوا الوصي الجديد وقدموا له التهاںي والتأييد في السادس
عشر من ںيسان عام .(٣٤) ١٩٤١
بدأت ںقاط الجيش العراقي اع ه تضيق الخںاق على حركة القوات العسكرية البريطاںية بين قاعدة الحباںية
والسفارة البريطاںية في بغداد مرورا بالفلوجة ،مما دفع رئيس البعثة العسكرية البريطاںية في العراق الجںرال
جي.هاوس الى تقديم احتجاج الى وكيل رئيس اركان الجيش العراقي امين زكي حول ذلك ولتخفيف حدة
التوتر اصدر ا خير اوامره بعدم التعرض للقطعات البريطاںية ا مر الذي ادى الى فسح المجال لتقوية الدفاعات
حول السفارة البريطاںية في بغداد بعد ںقل ا مدادات من قاعدة الحباںية اليها من اسلحة وذخيرة واس ك شائكة
واكياس رملية محملة على لوريات تابعة للقوات البريطاںية ).(٣٥
اخبر السفير البريطاںي كورںواليس رئاسة الوزراء العراقية بقدوم لواء مشاة بريطاںي من الهںد الى البصرة في
السادس عشر من ںيسان عام  ،١٩٤١لفتح طريق حيفا عبر الصحراء الغربية وفق بںود معاهدة عام  ،١٩٣٠وبصورة
مفاجئة ںزل لواء المشاة البريطاںي في البصرة بتاريخ السابع عشر والثامن عشر من الشهر ںفسه ،كما خول القائد
العسكري العام في العراق من قبل الحكومة البريطاںية مهمة تخريب حقول ںفط كركوك بتاريخ الثامن عشر
ايضا ،اذ ما شعر بوجود خطر سيطرة ا عداء عليه ).(٣٦
ابدت الحكومة العراقية معارضتها على ا ںزال البريطاںي في بادئ ا مر ،لكن بعد المفاوضات بين الحكومتين
البريطاںية و العراقية وافقت ا خيرة على ذلك بتاريخ الحادي والعشرين من ںيسان عام  ،١٩٤١شرط عدم ںزول
اية قطعات اخرى ا في حالة مغادرة ا ولى ا راضي العراقية ،وان يزيد عدد القطعات الموجودة على ا رض
عن لواء مختلط واحد في اية حال من ا حوال ) ,(٣٧واصدرت الحكومة العراقية قرارا بتولي اللواء ابراهيم الراوي
قائد قوات البصرة مهمة ا شراف ومتابعة ذلك ،ا ان ا جراءات العسكرية الدفاعية التي بدات تتخذها القوات
البريطاںية اثارت الحكومة العراقية وضباط الجيش العراقي والراي العام والصحافة ،مما دفع وكيل رئيس اركان
الجيش امين زكي الى ا جتماع مع رئيس البعثة العسكرية جي  -هاوس في العراق لتحديد فترة انسحاب القوات
البريطاںية من البصرة وتوجهها الى حيفا ).(٣٨
اكد ںوري السعيد للقيادة البريطاںية للشرق ا وسط في القاهرة بتاريخ الحادي والعشرين من ںيسان عام ١٩٤١
باںه تلقى معلومات من مصادر موثوقة داخل العراق بزيادة اتصال ا لمان بحكومة بغداد وقادة الجيش العراقي
وان هںاك خطة وضعت لمهاجمة الحباںية ونسف جسري الديواںية والسماوة وفي حالة فشل الخطة فسوف يتم
نسف جسر الفلوجة ) ،(٣٩وعلى اثر ذلك قررت رئاسة ا ركان العامة البريطاںية في لںدن بتاريخ الرابع والعشرين
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من الشهر ںفسه ان تكون قيادة القوات البريطاںية البرية تحت سيطرة القائد العام في الهںد ) ،(٤٠كما اصدرت
قرارا بتاريخ السابع والعشرين من الشهر ںفسه بںقل نساء واطفال الرعايا البريطاںيين من بغداد الى معسكر القوة
الجوية الملكية البريطاںية في الحباںية كأجراء امںي ).(٤١
اخبرت الحكومة البريطاںية عن طريق سفيرها كورںواليس بتاريخ الثامن والعشرين من ںيسان من العام ںفسه
الحكومة العراقية بقدوم قوات جديدة الى البصرة لكن ا خيرة رفضت ذلك وعدته مخالف لبںود المعاهدة ،مما
ادى الى تأزم الوضع بين الطرفين،ا مر الذي ادى اسراع القوات البريطاںية بںقل ا طفال والنساء من الرعايا
البريطاںيين الى الحباںية يوم التاسع والعشرين من الشهر ںفسه ،ثم ںقلت جوا الى البصرة ) ،(٤٢وفي اليوم ںفسه
تم اںزال قطعات بريطاںية جديدة في البصرة قبل انسحاب القطعات البريطاںية السابقة ) ،(٤٣وفي ليلة التاسع
والعشرين من ںيسان من العام ںفسه تحركت القوة ا لية العراقية مكوںة من سرية دبابات وسرية عج ت مدرعة
وفوجين الي ولواء مدفعية الي من معسكر الرشيد في بغداد عن طريق الفلوجة الى الحباںية ولم يعلم بجهة
الحركة ا القيادات العليا العراقية في الجيش ،وبحلول فجر يوم الث ثين من ںيسان ،توزعت معظم القطعات في
هضبة الحباںية )مرتفعات سن الذبان( المطلة على قاعدة الحباںية ،سيطرت جزء مںها على تقاطع طريق الفلوجة -
الرمادي فض عن اںدفاع بعض العج ت المدرعة وعلى مسافة اقرب من مطار الحباںية من جهة الغربية للهضبة،
وعلى اثر ذلك ارسل السفير البريطاںي اشارة الى جميع الرعايا البريطاںيين التجمع في السفارة البريطاںية والقںصلية
ا مريكية ) ،(٤٤وخ ل ںهار اليوم الث ثين من ںيسان من العام ںفسه ،تم تعزيز القطعات العسكرية العراقية في
الحباںية بأخرى من بغداد عن طريق الفلوجة محمولة على اللوريات لواء المشاة الثالث وقسم من لواء مدفعية
الميدان ا ول من الوشاش وتمركزت القوة ا لية المدفعية على الضفة الشمالية لںهر الفرات لتهديد المطار )،(٤٥
وعلى اثر ذلك اصدرت القيادة البريطاںية في الحباںية تعليمات الى قطعاتها عدم فتح الںار على القوات العراقية
ا اذا افتحت تلك القوات الںار او او في حال اقتراب اية قوة من المعسكر لم تستجب لںداء التوقف او
ً
ً
كاںت قوة مكوںة من ستة اشخاص او عج ت مدرعة تخلق تهديدا مباشرا ) ،(٤٦كما عقد اجتماع في وزارة البحرية
البريطاںية في لںدن يوم الث ثين من ںيسان تقرر فيه ارسال التعزيزات العسكرية الى مںطقة الشرق ا وسط سيما
العراق ).(٤٧
ارسل آمر القوة ا لية العقيد فهمي سعيد برقية الى الجںرال سمارت  SMART -قائد القوة الجوية الملكية
البريطاںية في اليوم ںفسه اكد فيها ان اشغال القطعات العسكرية العراقية لمرتفعات الحباںية ما هو ا لغرض
ً
التدريب ،مؤكدا عدم السماح باجراء اي تدريب للطيران البريطاںي او اخراج اي قوة او اشخاص من معسكر
الحباںية ںها سوف تقصف بواسطة القطعات العراقية ،واجاب الجںرال سمارت بان ذلك مخالف لبںود المعاهدة
البريطاںية العراقية وان الطيران البريطاںي مستمر دون توقف ،كما طالب با نسحاب الفوري للقطعات العسكرية
العراقية وا سوف تتعرض للقصف الجوي البريطاںي ) ،(٤٨كما جرت مراس ت بين الجںرال سمارت و قائد الفرقة
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الثالثة ص ح الدين الصباغ حول حصار القطعات العسكرية العراقية لقاعدة الحباںية ،اذ اكد ا خير ان هذه
القطعات لن تقوم باي عمل عدائي مالم تفعل القطعات البريطاںية ذلك ،واںه يستطيع سحب تلك القطعات
مالم تصله اوام من بغداد

)(٤٩

ﺛﺎﻟﺜﺎ :اﻟﻔﻠﻮﺟﺔ و اﻟﺤﺮب اﻟﻌﺮاﻗﻴﺔ اﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ
اذاعة الحكومة البريطاںية على لسان سفيرها بالعراق كورںواليس بياںا للشعب العراقي بتاريخ ا ول من أيار عام
 ١٩٤١حول حصار القوات العراقية لقاعدة الحباںية وطلب قادة الجيش العراقي عدم القيام باي تدريب او طيران
بريطاںي ،وذلك لتجںب التعرض لقصف قطعاتها العسكرية ،ا ان الحكومة البريطاںية اكدت للجاںب العراقي
اںها ستواصل تدريبها وفي حالة تعرضها لعمل معادي فاںها سوف تقوم بالرد الفوري ،كما طالبت با نسحاب الفوري
للقطعات العراقية المحيطة بالحباںية الذي هو مخالف لروح المعاهدة بين الطرفين خ ل اربعة ساعات وبخ فه
سوف يبدا القصف الجوي ضد حكومة بغداد والجيش العراقي والقوة الجوية ايںما وجدت ،وختم البيان بالںص
ا تي" ﻟﻴﺲ ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺔ ﻋﺪاء ﻣﻊ اﻟﺸﻌﺐ اﻟﻌﺮاﻲﻗ واﻧﻤﺎ ﺿﺪ ﺣﻜﻮﻣﺘﻜﻢ اﻟﺘﻲ اﺿﻠﺖ اﻟﻄﺮﻳﻖ

وﻋﺪدا ﻣﻦ اﻟﻀﺒﺎط اﻟﻤﺘﻌﺎوﻧﻴﻦ ﻣﻌﻬﺎ " ) ،(٥٠ثم وجه السفير البريطاںي كورںواليس اںذارا للحكومة العراقية في
اليوم ںفسه ،اكد فيه ان التعرض ي مواطن بريطاںي في العراق سوف يقابله اجراءات قاسية وتتحمل الحكومة
العراقية كامل المسؤولية ،كما اصدر اوامره للقطعات العسكرية بعدم قصف المںاطق المدںية والدوائر الحكومية
ںه يؤدي الى سخط الراي العام العراقي ).(٥١
احتج القائم باعمال السفارة العراقية في لںدن تحسين

Anthony Aiden

العسكري لدى وزير الخارجية

اںتوںي ايدن في ا ول من ايار عام  ،١٩٤١حول ا ںزال البريطاںي ا خير في البصرة ورفع شكوى ضد سوء تصرف
السفارة والقادة البريطاںيين في العراق ا ان وزير الخارجية البريطاںي اكد للقائم بأعمال السفارة العراقية ان
ا ںزال ا خير جرى وفق بںود معاهدة عام ،١٩٣٠وأي اجراء قامت به السفارة البريطاںية او قادة الجيش البريطاںي
كان بعلم الحكومة البريطاںية ،وان عدم سحب القوات العراقية من الحباںية سوف يؤدي الى ںتائج غير مرضية،
واںه ليس من الحكمة ان الحكومة العراقية تجعل رئاسة ا ركان العامة للجيش العراقي بيد ا لمان ) ،(٥٢كما
اصدرت الحكومة العراقية بياںا في اليوم ںفسه ،للشعب العراقي اوضحت فيه تجاوز الحكومة البريطاںية على
ںصوص معاهدة عام ،١٩٣٠وطالبت ا هالي باتخاذ الهدوء والسكيںة واںها ستقوم باتخاذ ا جراءات التي تضمن
حقوق الب د ) ،(٥٣وفي الوقت ںفسه استمرت التعزيزات العسكرية المتوجهة من بغداد عن طريق الفلوجة الى
الحباںية ) ،(٥٤وبحلول مساء ا ول من ايار كان مجموع القطعات العسكرية المتواجدة بين الفلوجة والحباںية
احدى عشرة فوجا وبحدود ستين مدفع و تسعة آ ف جںدي ) ،(٥٥من مختلف المراتب متمثلة بالقوة ا لية ولواء
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مشاة الثالث والرابع والحادي عشر وقسما من لواء مشاة ا ول ولواء مدفعية الميدان السابع والبطرية المتوسطة
من لواء المدفعية الميدان الثالث واكثر من بطرية من لواء المدفعية الميدان السادس ،وكان اخر حركة للقوات
العراقية في مساء اليوم ا ول من ايار عام  ،١٩٤١اںدفاع قطعات عسكرية مںها باتجاه ضفة ںهر الفرات شرق معسكر
الحباںية ،اما القوة الجوية العسكرية العراقية تركز وجودها في ث ث مطارات هي الرشيد وكركوك والموصل )،(٥٦
وتألفت القوات البريطاںية في قاعدة الحباںية من قوات من المشاة تزيد عن ث ثمائة وخمسين جںدي ،فض
عن قوات مدرعة مكوںة من ثماںي عشرة مدرعة وبحدود الف جںدي مختلف المراتب مسلحين ببںادق لكںهم
غير مںظمين على القيام بالحركات ،وست سرايا من الليفي اغلبهم من ا ثوريين ،وعدد من افراد القوة الملكية
البريطاںية وكاںت مهمة هذه القطعات حماية جبهة القاعدة التي البالغة بحدود سبعة اميال ) ،(٥٧وقد واجه تعزيز
تلك القوات صعوبات بسبب الفيضاںات التي شكلت صعوبة التںقل من البصرة الى بغداد بالقطار او السيارات
او الںقل الںهري ،فض عن سيطرة الجيش العراقي على الںقاط المهمة على ںهري دجلة والفرات وخط سكك
الحديد الذي عرقل وصول ا مدادات لذلك اقتصر تعزيز تلك القوات جوا ،اذ تم ارسال الكتيبة الملكية ا ولى
من البصرة الى الحباںية ) ،(٥٨وعلى الرغم من التهديدات التي اطلقها القادة العراقيين ا اںهم لم يوجهوا اي ضربة
جوية لحركة الطيران البريطاںي الذي استمر دون توقف ،كما اںهم لم يسيطروا على قاعدة الحباںية التي كان عم
ميسرا لهم بسبب ضعف الدفاعات البريطاںية وذلك ما اكدته تقارير القادة البريطاںيين ).(٥٩
ان غاية تحشد القطعات العسكرية العراقية بالحباںية اںما كان عام للضغط على الحكومة البريطاںية لسحب
قواتها من البصرة ولم تكن هںاك اي ںية للسيطرة على القاعدة.
اصدرت القيادة العسكرية العامة البريطاںية في العراق مجموعة من التعليمات الى قواتها في البصرة بتاريخ
ا ول من أيار  ١٩٤١في حالة اںد ع ا شتباكات بين القوات العراقية والبريطاںية في الحباںية الشروع فورا باحت ل
البصرة عسكريا دون التعرض ل دارة المدںية والمحافظة على حياة القںصل البريطاںي في العشار والسفيںة
البريطاںية الموجودة مقابل عبادان فض عن احت ل الفاو وتدمير السفن العراقية وتامين الںقل البحري ومںع
وصول تعزيزات للجيش العراقي عبر جسر كرمة علي ) ،(٦٠كما حددت مجموعة من الطرق اكدت وجوب السيطرة
عليها لما لها من اهمية عسكرية بالنسبة للقوات البريطاںية ومںها طريق كرب ء -فلوجة  -الحباںية وطريق الفلوجة
 المسيب )طريق اللطيفية( وطريق حباںية -هيت وطريق الحباںية  -هںدية ).(٦١باشر سرب الطيران البريطاںي السابع والث ثين عںد الساعة الخامسة فجرا من يوم الثاںي من ايار عام ١٩٤١
بقصف القطعات العراقية المتواجدة على ارض هضبة الحباںية بشدة ودون سابق اںذار ،سيما مواقع المدفعية
العراقية ،وكان فاصل بين غارة جوية واخرى خمس واربعون دقيقة طيلة الںهار ) ،(٦٢ا ان القطعات العراقية
لجات الى ا ودية والشقوق ا رضية مما قلل من حجم الخسائر المادية والبشرية ،بالمقابل قامت المدفعية
العراقية وباسںاد طيران الجيش العراقي بقصف القاعدة مما الحق خسائر كبيرة بالطائرات الجاثمة على ارض
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المطار والمستودعات والذخيرة فض عن الخسائر با رواح وعبر القائد العام للقوات البريطاںية في الشرق ا وسط
الجںرال ويفل  - Wavelعلى ضعف الموقف البريطاںي في قاعدة الحباںية بقوله " ان اﻟﻌﺪو ﻟﻮ ﻗﺎم ﺑﺼﻮﻟﺔ

ﺟﺪﻳﺔ ﻟﻜﺎن ﻣﻦ اﻟﺼﻌﺐ اﻳﻘﺎﻓﻪ " ) ،(٦٣فض عن قيام سرب الطائرات البريطاںية السبعين بقصف معسكر
الرشيد وعلى وجه الخصوص الطائرات ومخازن الذخيرة ومستودعات الوقود ) ،(٦٤كما تم قصف الطائرات البريطاںية
لعج ت ا سعاف بالقرب من الفلوجة في اليوم ںفسه ) ،(٦٥ودارت معركة جوية بين الطيران العراقي والطيران
البريطاںي فوق الفلوجة ،وبلغ الخسائر البريطاںية خ ل اليوم ا ول من المواجهات بحدود ست وعشرين طائرة
ً
من ںوع اكسفورد وهارد وكوردن سواءا قصفت وهي جاثمة على ا رض او جراء المعارك ) ،(٦٦فض عن قتل ث ث
طيارين وجرح سبع اخرين جوا ،اما الخسائر ا رضية كاںت ث ثة عشرة قتيل وتسع وعشرون جريح بضمںهم اربعة
من قوات الليفي وتسعة مدںيين ) ،(٦٧ا مر الذي ادى الى استںجاد قيادة القوة الجوية البريطاںية في الحباںية
بمقر القيادة الجوية الملكية للشرق ا وسط في القاهرة رسال المزيد من الطائرات بسبب حراجة الموقف ںتيجة
الخسائر الكبيرة بالطائرات وضغط المدفعية العراقية ) ،(٦٨كما قامت قوات عراقية والشرطة والمتطوعين التي يقدر
عددها بحدود الفين مقاتل بتاريخ الثاںي من ايار بالسيطرة على قلعة الرطبة وطرد االقوات البريطاںية التي كان
يقودها المقدم هاموںد ).(٦٩
قرر مجلس الوزراء العراقي ارسال احتجاج الى الحكومة البريطاںية الثاںي من ايار عام  ١٩٤١على قصف
الطيران البريطاںي للقوات العراقية في الحباںية ،وارسال ممثل سياسي الماںي الى العراق باسرع ما يمكن وتطوير
الع قات السياسية مع ا تحاد السوفيتي ) ،(٧٠كما قامت قوة عراقية باقتحام السفارة البريطاںية بتاريخ الثالث
من ايار ومصادرة جهاز البرق ال سلكي لمںع اي اتصال بين السفارة والقطعات العسكرية البريطاںية في العراق،
سيما في الحباںية كأجراء امںي ،ا ان السفارة البريطاںية استطاعت من ايجاد وسيلة اتصال جديدة مع القطعات
العسكرية عن طريق ا ذاعة البريطاںية التي كاںت تبث كل ساعة ،اذ خصصت الدقائق الخمس ا ولى من كل
نشرة لتداول المعلومات بيںها وبين القطعات البريطاںية فض عن القاء المعلومات بواسطة الطائرات )،(٧١كما
استطاعت القوات العراقية في الثاںي من ايار عام  ١٩٤١من السيطرة على منشاة الںفط ) ،(٧٢فض عن اصدار قيادة
الشرق ا وسط البريطاںية قرارا في اليوم ںفسه ،بتوجه السفيںة البريطاںية المحملة بالقںابل من عدن الى البصرة
بسبب حراجة الموقف العسكري البريطاںي في العراق ،سيما في الجبهة الغربية ).(٧٣
قامت الطائرات البريطاںية بقصف المںاطق المدںية في الفلوجة في الثالث من ايار بإحدى القںابل ،وبررت
الحكومة البريطاںية ذلك العمل بان المستهدف احدى الطائرات العراقية التي كاںت تريد احداث فتحة بالسدة
الواقعة غرب ںهر الفرات لكںها لم تصب الهدف وسقطت في الفلوجة ،كما تم استهداف عجلتين اسعاف كاںت
مع احدى القوات ا لية بالقرب من الفلوجة في اليوم ںفسه بحجة حملها اسلحة وعتاد للجيش ) ،(٧٤وفي اليوم
الرابع من الشهر ںفسه تم استهداف جامع في الفلوجة والمستشفى العسكري ومںازل المدںيين من قبل الطيران
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البريطاںي مما ادى احتجاج الحكومة العراقية لدى السفير البريطاںي كورںواليس اذ عدته خرقا للقاںون الدولي وان
في حالة تكرار ا مر فان الحكومة العراقية غير مسؤولة لو قامت باجراء مماثل ) ،(٧٥كما اكد البيان الذي اصدرته
رئاسة اركان الجيش الى الشعب العراقي سيما ابںاء المںاطق التي كاںت تشهد عمليات عسكرية في اليوم ںفسه
على عدم رمي الطائرات المعادية ا اذا كاںت واطئة جدا ،وعدم التجمهر في الشوارع وا زقة وا قتصاد الكلي
في العتاد عںد الرمي على طيران العدو ) ،(٧٦ووجهت الحكومة العراقية ںداء بںاء العشائر على تسليم كل اسير
بريطاںي يتم القاء القبض عليه الى اقرب ںقطة عسكرية ) ،(٧٧واعربت رئاسة اركان الجيش عن شكرها لمساںدة
ا هالي للجيش العراقي في الدفاع عن الوطن ).(٧٨
اصدرت وزارة الحرب البريطاںية اوامرها بںقل القيادة البريطاںية العسكرية العليا في العراق من القيادة العامة
في الهںد الى القيادة العامة للشرق ا وسط بتاريخ الخامس من ايار عام  ،١٩٤١وعلى اثره اصدرت اوامر بارسال
قوات بريطاںية برية على الفور الى العراق عبر طريق صحراوي البالغ طوله بحدود خمسمائة وتسع وستين ميل
من فلسطين )حيفا( الى الحباںية ،تحت قيادة الجںرال رك  Clark -قائد فرقة الخيالة ا ولى والمكوںة من لواء
الخيال الرابع وكتائب هاوس هولد و ويلز شاير و يومںري و دورويج يومںري و ايسيكس ا ول وكتيبة مدفعية
ستين من مصر هدفها اسںاد قواتها في الحباںية ومن ثم التوجه حت ل بغداد واطلق عليها اسم قوة الحباںية ،كما
رافق تلك القوة الفيلق العربي بقيادة كلوب باشا ).(٧٩
اكتشفت ا ستط عات الجوية البريطاںية ليلة الخامس من ايار ان اجزاء من هضبة الحباںية قد تم اخ ئها
من الجيش العراقي وان هںاك حركة للسيارات باتجاه الفلوجة ںتيجة القصف الجوي البريطاںي والهجمات الليلية
لقوات الليفي ا ثوري ،فض عن قلة التموين من بغداد ،ا مر الذي ادى الى ارسال رعيل من العج ت المدرعة
ودوريات مشاة بريطاںية للتأكد من ا مر فجر يوم السادس من الشهر ںفسه ) ،(٨٠وبعد التأكد من ا خ ء ارسل
على الفور تعزيزات عسكرية اخرى الى الهضبة مكوںة من مدرعات وهاوںات وقوات الليفي ا ثوري وحضيرة
رشاشات الكتيبة الملكية الخاصة وبأسںاد جوي كثيف من جهة البحيرة باتجاه اسفل طريق الحباںية  -الفلوجة،
وعںد توجه القطعات البريطاںية باتجاه قرية سن الذبان تفاجأت باختباء فوج كامل من الجيش العراقي ا مر
الذي ادى الى حدوث معركة حامية بين الطرفين تكبدت فيها القوات البريطاںية خسائر فادحة ،وذلك ما اعترفت
به التقارير البريطاںية ،ولم يستطع الطيران البريطاںي من ںجدت قواته بسبب قرب القوات المتقاتلة مع بعضها
البعض ،واستمرت معركة سن الذبان حتى الساعة الثاںية ظهرا ،اذ تمت محاصرة اغلب القوات العراقية بعد
وصول تعزيزات بريطاںية من مدفعية قوسية وهاوںات وعج ت مدرعة ) ،(٨١وفتح ںيران عليها مما سبب سقوط
عدد كبير من الشهداء مع اسر بحدود ست وعشرين ضابطا واكثر من اربعمائة جںدي وا ستي ء على ذخيرة
وعتاد وست مدافع ) ،(٨٢وبحلول الرابعة والںصف عصرا من اليوم ںفسه سيطرت القوات البريطاںية على قرية
سن الذبان ومرتفعات هضبة الحباںية بعد انسحاب ما تبقى من القطعات العراقية باتجاه الفلوجة ،وتوزعت سرية
Page 12

DOI 10.18502/kss.v4i8.7174

AICHS

من كتيبة الملكية الخاصة على مرتفعات جںوب طريق الفلوجة ،فض عن ارسال سرية من الليفي ا ثوري مع
ا س ك الشائكة واكياس الرمل لمسك المرتفعات شمال طريق الفلوجة ،وفي الساعة الخامسة والںصف ارسلت
قطعات عسكرية عراقية من مشاة ومدفعية من الفلوجة لتعزيز القوات في جبهة الحباںية ،ا اںها تعرضت الى
قصف جوي بريطاںي شديد ادى الى حدوث خسائر بشرية وتدمير وحرق عدد من سياراتها ،سيما المحملة
بالعتاد مما اجبرت على التمركز على بعد ث ث اميال عن الدفاعات البريطاںية الجديدة هي والقوات العراقية
المنسحبة من الحباںية ) ،(٨٣اما الطيران العراقي فلم يستطيع من ںجدة القوات العراقية ا رضية ںه خرج عن
المعركة بسبب قصف المطارات العراقية من قبل الطيران البريطاںي الذي سبب دمارا لعدد كبير من الطائرات
كاںت جاثمة على ا رض او ںتيجة سقوطها اثںاء المعارك او اںعدام وقود الطائرات و الذخيرة لبعض مںها بسبب
سيطرة بريطاںيا على المواںئ العراقية ).(٨٤
اضطرت القوات العراقية المتبقية ا نسحاب باتجاه الفلوجة يوم السابع من ايار مستغلين ارتفاع مںاسيب ںهر
الفرات وبالتعاون مع ا هالي جرى كسر سدة الںهر والقںاطر المائية غراق الطرق المؤدية الى الفلوجة لعرقلة
تقدم القوات البريطاںية ) .(٨٥كما وجهت رئاسة اركان الجيش العراقي دعوة لمواليد ا عوام  ١٩١٦و ١٩١٧و١٩١٨
ل لتحاق بالجيش العراقي كجںود احتياط ،ومن الطبيعي ان يكون هالي الفلوجة ںصيب مںها ).(٨٦
استمرت الطلعات الجوية البريطاںية في قصف القطعات العسكرية العراقية في الفلوجة والرمادي يوم السابع
من أيار ،وںتيجة رد الدفاعات الجوية العراقية ادى الى اصابة طيارتين بريطاںيتين وںزولها اضطراريا ا ولى شرق
عقرقوف اما الثاںية بالقرب من المشاهدة مما ادى الى اسر اربعة طياريين بريطاںيين من قبل الشرطة العراقية )،(٨٧
كما سقطت احدى الطائرات البريطاںية يوم الثامن من ايار بالقرب من الفلوجة ںتيجة قصفها ا رضي ،وبلغت
خسائر الطائرات البريطاںية حتى يوم التاسع من الشهر ںفسه بحدود تسع واربعين طائرة ) ،(٨٨كما اصدر متصرف
لواء الدليم جعفر حمںدي قرارا في اليوم ںفسه بان التبرعات التي جمعت من اهالي اقضية اللواء تصرف على
المتطوعين السوريين الذين التحقوا بالجيش العراقي ).(٨٩
وصلت قوة الحباںية بقيادة الجںرال رك من حيفا الى الرطبة يوم العاشر من ايار عام  ١٩٤١وسيطرت على
قلعة الرطبة بعد ا شتباك مع قوات الجيش الشرطة العراقية والمتطوعين العرب ومن ثم توجهت تلك القوات
الى الحباںية ) ،(٩٠وبتاريخ الثالث عشر من ايار وصلت هذه القوات الى الحباںية وعلى اثر ذلك اصدر الجںرال
ويفل القائد العام لقوات الشرق ا وسط اوامره بان تكون القطعات في الحباںية والقطعات القادمة من فلسطين
تحت آمرة الجںرال رك واطلق عليها اسم رتل الطيار ،وان يتوجه عبر الفلوجة الى احت ل بغداد والسيطرة على
محطة سكك الحديدية الرئيسة والمطار المدںي وتحقيق ا لتماس مع السفارة البريطاںية ويصاحب هذا الرتل
اعوان الوصي عبد ا له من اجل ادامة ا تصال مع العںاصر المؤيدة للوصي في بغداد ) ،(٩١كما تكرر في يوم
ںفسه استهداف الطيران البريطاںي لسيارتين اسعاف اثںاء خروجها من الفلوجة مما ادى الى تقديم احتجاج من
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ً
قبل الحكومة العراقية لدى السفارة البريطاںية اذ عدته خروجا عن القاںون الدولي ،وبتاريخ الرابع عشر من الشهر
ںفسه استطاعة الدفاعات الجوية العراقية من اسقاط طائرة بريطاںية فوق اراضي عشيرة الح بسة ) ،(٩٢ومما زاد
من معںويات الجيش العراقي وصول البعثة العسكرية ا لماںية المؤلفة من اربع وث ثين ضابط ومراتب اخرى
الى سوريا في اليوم ںفسه ) ،(٩٣وباشرت الطائرات ا لماںية بفتح الںيران على القطعات العسكرية البريطاںية
فوق قاعدة و هضبة الحباںية اعتبارا من يوم السادس عشر من ايار ) ،(٩٤اليوم الذي بدأت فيه القوات البريطاںية
وبضمںها الليفي ا ثوري بالزحف باتجاه الفلوجة وباسںاد جوي مما ادى الى حدوث اصطدام مع القوات العراقية
المتواجدة على طول طريق الحباںية  -الفلوجة ) ،(٩٥وعلى اثر ذلك اصدرت الحكومة العراقية قرارا بتاريخ السابع
عشر من ايار الحكم با عدام على كل عربي او اثوري يبقى في خدمة الجيش البريطاںي ).(٩٦
تجددت ا شتباكات بين القوات البريطاںية والعراقية يوم الثامن عشر من ايار ،لكن القصف الجوي الشديد
اجبر القطعات العسكرية العراقية ا نسحاب الى الفلوجة ) ،(٩٧مع كسر سدة ںهر الفرات لغمر الطريق الرابط بين
الحباںية والفلوجة بالمياه مستغلين موسم الفيضان بهدف تأخير تقدم القوات البريطاںية عطاء مجال للقوات
العراقية عادة ترتيب قطعاتها العسكرية وا ستحكامات الدفاعية عن الفلوجة ) ،(٩٨بالمقابل اصدرت القيادة
العامة للقوات البريطاںية في الشرق ا وسط تعليمات الى القيادة الجوية في العراق بضرورة ايقاف البث ا ذاعي
المدعوم من قبل المحور وزيادة عدد نشرات اذاعة فلسطين التابعة للقوات البريطاںية بهدف خفض معںويات
الجيش العراقي ،من خ ل نشر ا ںتصارات البريطاںية وقطع ا تصال بين القوات العراقية الموجودة في مختلف
الجبهات والعاصمة بغداد ،سيما بعد عطل ا تصا ت البريدية والهاتفية ،كما عملت الحكومة البريطاںية على
اغ ق البںوك وسحب ا وراق الںقدية مما ادى الى ارتفاع ا سعار ،ا مر الذي اجبر الحكومة العراقية الى عدم
دفع الديون المستحقة وطالبت تامين المواد الغذائية بالدفع با جل با عتماد على التجار المحلين ).(٩٩
بدا قادة الجيش العراقي اعادة ترتيب القوات العراقية التي انسحبت الى الفلوجة فكلف لواء المشاة الثالث
بحماية المديںة ومفرزة من الفتوة وهم من المتطوعين العراقيين اغلبهم من الشباب ضمت مختلف اطياف الشعب
العراقي فض عن مساںدة اهالي الفلوجة اںفسهم للجيش العراقي ،كما جرى تقوية الحامية المسؤولة عن حماية
جسر الفلوجة والدفاعات القريبة من ںهر الفرات وزرع ا لغام تحت الجسر من اجل نسفه في حالة ا ضطرار
الى ذلك عاقة تقدم القوات البريطاںية )،(١٠٠اما بقية القطعات تركز وجودها في مںطقة خان ضاري وفي المدارس
واسطب ت الحيواںات على طول طريق الفلوجة على بعد اثںا عشر ميل غرب بغداد وكاںت تساںد تلك القطعات
سرية مشاة جاءت من المسيب تمركزت في ابو غريب ،اما لواء مشاة الحادي عشر ولواء مدفعية الميدان السابع
اللذان تحم الخسائر الكبيرة في معركة الحباںية تم انسحابهما الى بغداد وصدرت اوامر باستبدالهم بلواء المشاة
السادس القادم من الموصل ولواء مدفعية الميدان الخامس القادم من جلو ء ).(١٠١
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قامت القوات البريطاںية القادمة من الحباںية بشن هجوم على الجهة الغربية للفلوجة فجر يوم التاسع عشر
من أيار عام  ،(١٠٢) ١٩٤١بيںما جرى اںزال جوي لسرية من المشاة على جاںبها الشرقي وبمساںدة قصف الطيران
البريطاںي وقصف المدفعية الشديدين اںهارت الحامية العراقية المسؤولة عن حماية الجسر والدفاعات العسكرية
بعد مقاومة شديدة ،وںتيجة حدوث ا رباك بين صفوف القوات العراقية لم يتم تفجير الجسر كما كان مخطط له
مما سمح للقوات البريطاںية من دخول الفلوجة ) ،(١٠٣واںتقلت المعركة الى داخل الفلوجة بين القوات البريطاںية
والجيش العراقي واهالي الفلوجة الذين اتخذوا من سطوح مںازلهم قاعدة لضرب القوات البريطاںية ،اذ الحقوا بها
خسائر كبيرة وذلك ما اكدته التقارير البريطاںية ،واستمرت معركة الفلوجة زهاء يوم كامل ،ا ان فقدان التكافؤ
بين الطرفين والقصف الجوي البريطاںي الشديد وںزول قوات بريطاںية جوا خلف القطعات العراقية ادى الى تفرق
القطعات ا خيرة وسيطرة القوات البريطاںية على الفلوجة ) ،(١٠٤وفي اليوم العشرين من ايار عقدت رئاسة اركان
الحرب البريطاںية اجتماعا لها في لںدن وجرى مداولة ا وضاع في العراق ،سيما بعد المعارك ا خيرة وقرروا
خ ل ا جتماع ان في حالة السيطرة على كل العراق بعد القضاء على حركة رشيد عالي الكي ںي فان ا ولوية
هو السيطرة على المنشاة الںفطية مع وضع خطة تخريبها موضع التںفيذ سيما حقول ںفط كركوك في حالة عدم
تحقيق ذلك للحيلولة دون سيطرة ا لمان عليها ).(١٠٥
اصدرت القيادة العسكرية العراقية ا وامر الى لواء المشاة السادس المتمركز في خان ضاري تساںده سرية من
الدبابات بالهجوم على القوات البريطاںية التي تمركزت في الفلوجة فجر يوم الثاںي والعشرين من أيار  ،١٩٤١من
جهتها الجںوبية والشرقية ،وتمكںت القطعات العراقية من تحرير اجزاء واسعة من الفلوجة ا ان فقدان التكافؤ
بين القوات البريطاںية التي كاںت تساںدها الطائرات والقوات العراقية التي ساںدها ا هالي ادى الى سيطرة القوات
ً
البريطاںية على الفلوجة مرة ثاںية يوم الثالث والعشرين من ايار ،وانسحاب القطعات العسكرية العراقية مشيا على
ا قدام وتفرق قسما مںها باتجاه الصحراء بعد قصف اللوريات التي ںقلتهم وعودة ما تبقى مںها الى خان ضاري،
كما جرت محاولة اخرى من قبل الجيش العراقي لتفجير جسر الفلوجة من خ ل ارسال لوري عسكري محمل
بالمتفجرات لنسف الجسر ،ا اںه تعرض لقصف الطيران البريطاںي ) ،(١٠٦وعلى اثر تلك المعارك والدور الذي
لعبه المدںيين فيها اںذرت القيادة البريطاںية في الثالث والعشرين من ايار عام  ١٩٤١المدںيين الذين كاںوا يحملون
الس ح ضد القوات البريطاںية باںهم سوف يتعرضون للقصف الجوي في حالة عدم عدولهم عن ذلك ) ،(١٠٧وفي
اليوم الذي تمكںت فيه القوات البريطاںية من احت ل الفلوجة مرة ثاںية وصل الوصي عبد ا له الى الحباںية
واذاع بيان للشعب العراقي جاء فيه " ﻟﻘﺪ ﻋﺪت اﻻن اﻰﻟ اﻟﻌﺮاق ﻹ ﺗﻌﺎون ﻣﻊ اﻻﺷﺨﺎص اﻟﻤﺨﻠﺼﻴﻦ
واﻟﻤﻤﺜﻠﻴﻦ واﻟﻮﻃﻨﻴﻴﻦ اﻟﺤﻘﻴﻘﻴﻴﻦ وﻷﻋﻴﺪ اﻰﻟ اﻟﺒﻼد ﺣﻴﺎﺗﻬﺎ اﻟﻬﺎدﺋﺔ اﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻨﻌﻢ ﺑﻬﺎ واﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ

ﺗﺤﺴﺪ ﻋﻠﻴﻬﺎ" ) (١٠٨اليوم ںفسه ،وقرر المجتمعون ارسال قوات بريطاںية من الشعيبة الى بغداد بواسطة القطارات
على ان تتولى القيادة العامة في الهںد اعداد تلك القوة ) ،(١٠٩كما قررت القيادة العسكرية العليا البريطاںية في لںدن
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بعد احت ل الفلوجة ان تكون ادارة العمليات العسكرية في العراق مقسمة بين القيادة العامة في الهںد برئاسة
الجںرال كلود اوكںلںك  Claude O'Connellink -والتي كاںت تتواجد قطعاتها في جںوب العراق ،والقيادة العامة
للشرق ا وسط برئاسة الجںرال ويفل التي كاںت تتواجد قطعاتها غرب العراق ،طالما ان القوتان هدفهما القضاء
على وزارة رشيد عالي الكي ںي ،ا ان الجںرال ويفل ابدى رفضه مؤكدا ان وجود قيادة موحدة في العراق في
الوقت الراهن افضل من وجود قيادتين على ان يتم ا خذ بذلك بعد التقاء القوتين البريطاںية الغربية والجںوبية
في بغداد وفع تم ا خذ بم حظاته ).(١١٠
ً
عقدت القيادة البريطاںية اجتماعا لها في البصرة في العامة للشرق ا وسط برئاسة الجںرال ويفل التي كاںت
تتواجد قطعاتها غرب العراق ،طالما ان القوتان هدفهما القضاء على وزارة رشيد عالي الكي ںي ،ا ان الجںرال
ويفل ابدى رفضه مؤكدا ان وجود قيادة موحدة في العراق في الوقت الراهن افضل من وجود قيادتين على ان يتم
ا خذ بذلك بعد التقاء القوتين البريطاںية الغربية والجںوبية في بغداد وفع تم ا خذ بم حظاته ).(١١١
ً
ً
شهدت مديںة الفلوجة خرابا و دمارا كبيرين ںتيجة عمليات الكر والفر العسكرية بين القطعات البريطاںية من
جهة والقطعات العراقية من جهة اخرى ،فض عن اصدار القيادة البريطاںية العسكرية اوامرها بتدمير وںهب
وحرق المباںي واستخدام العںف ضد اهالي الفلوجة ،بسبب موقفهم الساںد للجيش العراقي وما الحقوا بالجيش
البريطاںي من خسائر كبيرة با رواح والمعدات ،وذلك ما اكدته التقارير البريطاںية ،وقدر عدد اسرى الجيش
العراقي من جراء معركة الفلوجة خمس وعشرين ضابطا وث ثمائة جںدي وعدد من الدبابات والمدرعات والمدافع،
فض عن الجرحى والقتلى والمفقودين الذين عدوا بالمئات ) ،(١١٢بالمقابل ںقلت الحكومة العراقية جميع ا سرى
البريطاںيين الذين كاںت تحتجزهم من الفلوجة الى بغداد ).(١١٣
تقدمت القوات البريطاںية بقيادة الجںرال رك من الفلوجة باتجاه بغداد مما ادى الى حدوث اشتباكات مع
القوات العراقية المنسحبة ،والحق القصف الجوي البريطاںي با خيرة خسائر مادية وبشرية ،بالمقابل استطاعت
القطعات العراقية يوم الثامن والعشرين من أيار ١٩٤١من تدمير دبابتين بريطاںيتين كاںتا تقومان بحركة استط عية،
كما تم اسقاط طائرة بريطاںية من قبل الدفاعات القوات العراقية فوق الفلوجة ) ،(١١٤وںتيجة الضغط الجوي البريطاںي
ادى الى انسحاب القطعات العراقية الى خان ضاري ،وكاںت معںويات الجيش العراقي مںهارة ،فض عن قلة
المؤن والذخيرة القادمة من بغداد مع استمرار القصف الجوي البريطاںي الذي استهدف حتى سيارات اله ل
ا حمر التي استخدمها الجيش العراقي ) ،(١١٥سهل ذلك ا مر تقدم القوات البريطاںية وا شتباك مرة اخرى
مع القطعات العراقية في خان ضاري مما اجبر ا خيرة ل نسحاب الى ابو غريب مع تقدم القوات البريطاںية
وحدوث اشتباكات اخرى بين الطرفين اجبرت القوات العراقية الى ا نسحاب الى بغداد وفي اثںاء انسحابها
كسرت السدود مما ادى الى غمر الطرق الرئيسة المتجه الى بغداد بالمياه كما غطت المياه مںخفض عقرقوف،
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ووضعت المواںع لعرقلة تقدم الدبابات البريطاںية وخربت الجسور وكان الهدف مںه عرقلة تقدم القوات البريطاںية
باتجاه بغداد ).(١١٦
اصبحت القوات البريطاںية البالغ عددها بحدود الف ومئتان جںدي من مختلف المراتب مع عدد من المدافع
وباسںاد الجوي على مشارف بغداد بتاريخ  ٢٩أيار عام  ،١٩٤١وفي ليلة اليوم ںفسه هرب رئيس الوزراء رشيد عالي
الكي ںي والوصي الشريف شرف والعقداء ا ربعة وعدد اخر من الموالين لهم الى ايران ،في الوقت الذي كاںت
هںاك قوات عراقية متواجدة في الرمادي وبغداد ).(١١٧
اعلن يونس السبعاوي ںفسه حاكما عسكريا على بغداد وقام بتهيئة كتائب الشباب للدفاع عںها ،ا ان ارشد
العمري امين بغداد شكل لجںة الدفاع الوطںي في صباح يوم الث ثين من ايار ،وكان قرارها ا ول عزل يونس
السبعاوي من مںصبه ،وحل كتائب الشباب مع تسليم اسلحتهم والعتاد الى اقرب مركز شرطة ) ،(١١٨وفي ليلة
اليوم ںفسه ،قصفت الطائرات البريطاںية القطعات العسكرية العراقية في الوشاش،وعلى اثرها وقعت لجںة الدفاع
الوطںي على شروط الهدںة في الحادي والث ثين من ايار،وتوقف اط ق الںار بين الطرفين ).(١١٩
كاںت الخسائر حسب ا حصاءآت العراقية خ ل حركة مايس /أيار تقدر بحدود ث ثة وث ثين ضابط واربعمائة
واربع وستون جںدي ما بين ضابط صف وجںدي شهيدا وست وعشرين ضابط وستمائة وتسع وخمسين ما بين
ضابط صف وجںدي جريحا اما المفقودين فقد قدر عددهم بحدود اربعمائة وتسع وخمسين جںدي من مختلف
المراتب ،ا ان التقارير البريطاںية اكدت ان اعداد الشهداء والجرحى والمفقودين اكبر من هذه ا رقام اع ه
مستںدة الى تقارير المستشفيات التي اكدت على مراجعة اكثر من ستمائة جريح خ ل معارك أيار ،فض عن
الضحايا المدںيين والهاربين الذي تجاوز عددهم ا ف ،فض عن الخسائر المادية ) ،(١٢٠واما بالنسبة ل سںاد
الجوي ا لماںي للجيش العراقي فكان مقصورا على قصف قاعدة الحباںية مستخدمة مطارات بعقوبة وكركوك
والموصل ،وقد تعرضت تلك المطارات الى القصف الجوي البريطاںي ،مما ادى الى تحطيم العديد من الطائرات
ا لماںية كما عاںت تلك الطائرات من ںقص الوقود ،اما ا يطالية فأںها لم تشترك بالمعارك مطلقا ) ،(١٢١وفي الخامس
من حزيران عام  ١٩٤١دخلت القوات البريطاںية الى بغداد ) ،(١٢٢وفي اليوم ںفسه تم تعيين حسام الدين جمعة مدير
الشرطة العام متصرفا للواء الدليم ) ،(١٢٣و بتاريخ الثاںي عشر من حزيران عام  ،١٩٤١وصلت القطعات البريطاںية
الهںدية القادمة من البصرة الى بغداد لتحل محل القطعات العسكرية التي جاءت من فلسطين ،وسيطر لواء
المشاة الهںدي الحادي والعشرين على المںطقة الممتدة من بغداد  -الفلوجة -الحباںية ).(١٢٤
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اﻟﺨﺎﺗﻤﺔ
 -١تعتبر حركة مايس اول مواجهة عسكرية خاضها الجيش العراقي امام اقوى جيوش العالم في ذلك الوقت
المتمثل بالجيش البريطاںي ا مر الذي ادى الى كشف ںقاط الضعف لديه سواء كان بالخطط او التجهيزات
العسكرية او التنسيق بين الحكومة وقيادات الجيش.
 -٢ان الموقع الجغرافي لقضاء الفلوجة ما بين قاعدة البريطاںية في الحباںية والعاصمة بغداد ،جعل اراضي
القضاء جميعها مسرحا غلب المصادمات العسكرية الجوية والبرية بين القوات العراقية والبريطاںية ،ا مر الذي
خلف دمارا كبيرا من الںاحيتين ا قتصادية والعمراںية ،فض عن الخسائر البشرية.
 -٣اثبت اهالي الفلوجة تأييدهم لحركة رشيد عالي الكي ںي ووقوفهم ضد اشرس عجلة عسكرية شهدها
التاريخ في ذلك الوقت مںذ تشكيل حكومة الدفاع الوطںي وصو الى مشاركتهم الفعلية في القتال ومساںدة
الجيش العراقي ،سيما في معارك الفلوجة وذلك ما اكدته تقارير القادة العسكريين البريطاںيين
 -٤لم يقتصر مشاركة اهالي الفلوجة فقط في القتال الى جاںب الجيش العراقي واںما كاںت لهم مشاركة في جمع
التبرعات المادية سںاد الجيش والمتطوعين العرب ،سيما السوريين ،الى جاںب المشاركة البديهية بںائهم
ضمن القطعات العسكرية العراقية وضمن القطعات العسكرية التي تمت دعوتها ل حتياط اںذاك
 -٥ںظرا للدور الفعال هالي الفلوجة في حركة مايس وتكبيدهم للقوات البريطاںية خسائر كبيرة،اصبحت
مدينتهم ضحية ںتقام القوات البريطاںية من ںهب وتدمير واعتداء على ا هالي وهو ما امر به القادة البريطاںيين
كردة فعل ).(١٢٥

ﻫﻮاﻣﺶ اﻟﺒﺤﺚ:
) (١د .ك.و ،ملفات الب ط الملكي/الديوان ،ملفة رقم  ،٨٨٣/٣١١العقد الفرنسي البريطاںي عن مسائل ا ںتداب على سوريا
ولبںان وفلسطين والعراق في  ٢٣كاںون ا ول  ،١٩٢٠وثيقة رقم ١ص.٣٨
) (٢د .ك .و ،الب ط الملكي العراقي  /الديوان ،ملفة رقم  ،٣١١/ ٢٤٢٨قرارات جلسة مجلس الوزراء بتاريخ  ٢٥حزيران ،١٩٢٢
وثيقة رقم  ،٣ص٥
) (٣د .ك .و ،وزارة الداخلية العراقية ،ملفة رقم  ،٨٧/٣٢٠٥٠بںود المعاهدة العراقية البريطاںية بتاريخ  ١٠تشرين ا ول  ،١٩٢٢وثيقة
رقم  ،٢٦ص .١٠٣حزيران  ،١٩٢٢وثيقة رقم  ،٣ص٥
) (٤د .ك .و ،الب ط الملكي العراقي  /الديوان ،ملفة رقم  ،٣١١/ ٢٧٩تقرير من دار ا عتماد البريطاںي  -بغداد الى ج لة الملك
فيصل بتاريخ  ٢٣ايار  ،١٩٢٤وثيقة رقم  ،٥٦ص ١٤٠-١٣١
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) (٥د .ك .و ،وزارة الداخلية العراقية ،ملفة رقم  ،٨٧/٣٢٠٥٠قرارات جلسة المجلس التأسيسي العراقي بتاريخ  ١٠حزيران ،١٩٢٤
وثيقة رقم  ،٢٤ص٨٧
) (٦د .ك .و ،وزارة الداخلية العراقية ،ملفة  ،٣٢٠٥٠ /١٣٣برقية من رئيس الوزراء العراقي إلى رئيس الوزراء البريطاںي بتاريخ ١٧
كاںون ا ول  ،١٩٢٥وثيقة رقم  ،٢ص٧
) (٧د.ك.و ،الب ط الملكي العراقي  /الديوان ،ملفة  ،٣١١/ ٩٥٨كتاب من سكرتير المںدوب السامي  -بغداد إلى رئيس الديوان
الملكي العراقي بتاريخ  ١٣اذار  ،١٩٢٦وثيقة رقم  ،٣ص.٤
) (٨د .ك .و ،ملفات الب ط الملكي ،ملفة رقم  ،٣١١ / ٢٨٤كتاب من المںدوب السامي إلى رئيس الوزراء في  ١٤أيلول ،١٩٢٩
وثيقة رقم  ،٢ص .١٢ - ١٠
) (٩د .ك .و ،سجل الوثائق البريطاںية ،ملفة رقم  ،٤٤٣كتاب من ديوان مجلس الوزراء إلى دار ا عتماد البريطاںي في  ٣٠حزيران
 ،١٩٣٠وثيقه رقم  ،١٠ص ٤٣
) (١٠د .ك .و ،سجل الوثائق البريطاںية ،ملفة رقم  ،٣١١/ ٢٨٥بںود المعاهدة العراقية البريطاںية لعام  ،١٩٣٠وثيقه رقم  ،١ص ١٠-١
) (١١د .ك .و ،الوثائق البريطاںية  /لںدن ،ملفة رقم  ،٣٢٢كتاب من وكيل المںدوب السامي يوںغ إلى ج لة الملك فيصل بتأريخ
 ٣تشرين ا ول  ،١٩٣٢وثيقة رقم  ،١ص٥
) (١٢د .ك .و ،الب ط الملكي العراقي /الديوان ،ملفة رقم  ،٩٥٥/٣١١كتاب من وزارة الخارجية البريطاںية إلى وكيل رئيس الوزراء
ووزير الدفاع جعفر العسكري بتأريخ  ٣تشرين ا ول  ،١٩٣٢وثيقة رقم  ،٩ص.١٠
) (١٣د .ك .و ،الوثائق البريطاںية /لںدن ،ملفة رقم  ،٦برقية من السير رك كير الى وزارة الخارجية البريطاںية في٢٩تشرين ا ول
 ،١٩٣٦وثيقة رقم  ،١٢ص.١٣
) (١٤دائرة التقاعد الوطںية ،اضبارة ںوري سعيد التقاعدية ،رقم  ،٦٧٨/٣١كتاب من محكمة التميز الى رئاسة مجلس قضايا
المتقاعدين بتاريخ  ٢٢شباط  ،١٩٦٧وثيقة رقم .١٤٠
) (١٥جريدة الزمان ،العدد  ،٥٩٨في  ٦ايلول ١٩٣٩؛ جريدة ا ستق ل ،العدد ،٣٣٤٧في  ٦ايلول .١٩٣٩
) (١٦د .ك .و ،الب ط الملكي العراقي  /الديوان ،ملفة رقم  ،١٩٦/٣٣٢١كتاب من ديوان رئاسة الوزراء الى المديرية المالية العامة
بتاريخ  ١٦شباط  ،١٩٤١وثيقة رقم  ،١ص.٢
) (١٧د .ك .و ،الوثائق البريطاںية  /لںدن ،ملفة رقم  ،٥٩٧تقرير من قيادة العامة للشرق ا وسط الى وزارة الحرب لشهر حزيران،
وثيقة رقم  ،٣ص.٣
) (١٨د .ك .و ،الب ط الملكي العراقي  /الديوان ،ملفة رقم  ،٥٠٤/٣١١مقررات مجلس الوزراء العراقي بتاريخ  ١٧حزيران ،١٩٤٠
وثيقة رقم  ،١١ص.٢٦
) (١٩د .ك .و ،الوثائق البريطاںية  /لںدن ،ملفة رقم  ،٥٩٧ملحوظات رئيس اركان العامة للشرق ا وسط الى وزارة الحرب بتاريخ
 ٦حزيران  ،١٩٤١وثيقة رقم  ،٩ص.١٨
) (٢٠د .ك .و ،الب ط الملكي العراقي  /الديوان ،ملفة رقم  ،٣١١ / ٤٥٧٣تقرير من وزارة الخارجية الى رئاسة الديوان الملكي
بتاريخ  ٢١اب  ،١٩٤٦وثيقة رقم  ،١ص.٣-١
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) (٢١دائرة التقاعد الوطںية ،اضبارة رشيد عالي الكي ںي التقاعدية ،رقم  ،٤٦١٣٠٢٦/٣١ارادة ملكية صادرة بتاريخ  ٣١كاںون الثاںي
 ،١٩٤١وثيقة رقم .٥٠
) (٢٢جريدة العالم العربي ،العدد  ،٤٧٢١في  ٥ںيسان ١٩٤١
) (٢٣جريدة ا ستق ل ،العدد  ،٣٩٢٨في  ٦ںيسان ١٩٤١
) (٢٤جريدة ا ستق ل ،العدد  ،٣٩٢٦في  ٣ںيسان  ١٩٤١؛ جريدة الراي العام ،العدد  ،٤٧٥في  ٣ںيسان ١٩٤١
) (٢٥د .ك.و ،الوثائق البريطاںية  /لںدن ،ملفة رقم  ،٤تقرير فصلي رقم  ٣١من الجيش العراقي والقوة الجوية الملكية العراقية الى
وزارة الدفاع بتاريخ  ٣١تموز  ،،١٩٤١وثيقة رقم  ،٢٥ص٣٠٢-٢٧٩
) (٢٦جريدة ا ستق ل ،العدد  ،٣٩٢٧في ٤ںيسان  ١٩٤١؛ جريدة الراي العام ،العدد  ،٤٧٦في  ٦ںيسان ١٩٤١
) (٢٧جريدة العالم العربي ،ا عداد  ٤٧٢٣و٤٧٢٧و ٤٧٢٨و  ،٤٧٢٩في  ٨و ١٢و ١٣و  ١٦ںيسان ١٩٤١
) (٢٨د .ك .و ،الوثائق البريطاںية  /لںدن ،ملفة رقم  ٢٦٣ب ،برقية من ضابط ا رتباط الجوي  -بغداد الى ا ستخبارات الجوية -
بغداد بتاريخ  ٨ںيسان  ،١٩٤١وثيقة رقم  ،١٥ص.١٧
) (٢٩د .ك .و ،الب ط الملكي العراقي  /الديوان ،ملفة رقم  ،٣١١ /٢٨٩كتاب من مجلس ا عيان الى رئاسة حكومة الدفاع الوطںي
بتاريخ  ١٠ںيسان  ،١٩٤١وثيقة رقم  ،٥ص.٦
) (٣٠د .ك.و ،الوثائق البريطاںية  /لںدن ،ملفة رقم  ،١٠تقرير الجںرال ويفل قائد العام للقوات البريطاںية في الشرق ا وسط بتاريخ
 ٢كاںون االثاںي  ،١٩٤٢وثيقة رقم  ،١ص .٩-١
) (٣١د .ك .و ،الب ط الملكي العراقي  /الديوان ،ملفة رقم  ،٣١١ /٧٥٣كتاب من وزارة الخارجية الى رئاسة الديوان الملكي بتاريخ
 ١٣ںيسان  ،١٩٤١وثيقة رقم  ،١ص.٢
) (٣٢د .ك .و ،الوثائق البريطاںية  /لںدن ،ملفة رقم  /٢٦٣ب ،برقية من استخبارات ا ركان الجوية -الحباںية الى ضابط الركن
ا قدم  -بغداد بتاريخ  ١٦ںيسان  ،١٩٤١وثيقة رقم  ،٨ص.٨
) (٣٣د .ك .و ،الوثائق البريطاںية  /لںدن ،ملفة رقم  ،٦٥٩تقرير رقم  ٣٥عن الجيش العراقي والقوة الجوية الملكية العراقية بتاريخ
 ٣١تموز  ،١٩٤١وثيقة رقم  ،٢ص.٦-٢
) (٣٤جريدة ا ستق ل ،العدد  ،٣٩٣٧في  ١٧ںيسان ١٩٤١؛ جريدة العالم العربي ،٤٧٣٠،في  ١٧ںيسان ١٩٤١
) (٣٥د .ك.و ،الوثائق البريطاںية  /لںدن ،ملفة رقم  ،٤تقرير من رئيس البعثة العسكرية البريطاںية في العراق الى وزارة الحرب
بتاريخ  ٣١تموز  ،١٩٤١وثيقة رقم  ،٢٥ص٢٧٩
) (٣٦د .ك .و ،الوثائق البريطاںية  /لںدن ،ملفة رقم  ،٢٦٠تقرير من القيادة الجوية للشرق ا وسط الى القيادة الجوية في العراق
بتاريخ  ١أيار  ،١٩٤١وثيقة رقم  ،٣ص.٤
) (٣٧د .ك.و ،الوثائق البريطاںية  /لںدن ،ملفة رقم  ،١٠تقرير الجںرال ويفل قائد العام للقوات البريطاںية في الشرق ا وسط بتاريخ
 ٢كاںون االثاںي  ،١٩٤٢وثيقة رقم  ،١ص .٩-١
) (٣٨د .ك.و ،الوثائق البريطاںية  /لںدن ،ملفة رقم  ،٦٥٩تقرير من السفارة البريطاںية في العراق الى وزارة الخارجية البريطاںية
بتاريخ  ٣١تموز  ،١٩٤١وثيقة رقم  ،٢ص .٣
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) (٣٩د .ك .و ،الوثائق البريطاںية  /لںدن ،ملفة رقم  /٢٦٣أ ،برقية من ضابط ا رتباط الجوي  -بغداد الى القيادة الجوية في
الحباںية بتاريخ ٢١ںيسان  ،١٩٤١وثيقة رقم  ،٨ص٨
) (٤٠د .ك .و ،الوثائق البريطاںية  /لںدن ،ملفة رقم  ،١٤برقية من الجںرال ويفل القائد العام للشرق ا وسط الى وزارة الحرب
بتاريخ ٢٤ںيسان  ،١٩٤١وثيقة رقم  ،١ص.٣
) (٤١د .ك .و ،الوثائق البريطاںية  /لںدن ،ملفة رقم  ،٥٥٤برقية من مقر قوة المعقل -البصرة الى القيادة الجوية في العراق بتاريخ
 ٢٧ںيسان  ،١٩٤١وثيقة رقم  ،٣ص.٣٥-٢٣
) (٤٢د .ك .و ،الوثائق البريطاںية  /لںدن ،ملفة رقم  ٢٦٣ب ،برقية من ضباط ا رتباط الجوي  -بغداد الى القيادة الجوية في
العراق بتاريخ  ٢٩ںيسان  ،١٩٤١وثيقة رقم  ،١٨ص١٨
) (٤٣د .ك.و ،الوثائق البريطاںية  /لںدن ،ملفة رقم  ،٢٦٢برقية من قائد القوات البريطاںية في البصرة الى القائد العام للشرق ا وسط
بتاريخ  ٢٩أيار  ،١٩٤١وثيقة رقم  ،١ص .٦٧
) (٤٤د .ك .و ،الوثائق البريطاںية  /لںدن ،ملفة رقم  ٢٦٣ب ،برقية من ضباط ا رتباط الجوي الى ضابط ا رتباط ا قدم  -بغداد
بتاريخ  ٣٠ںيسان  ،١٩٤١وثيقة رقم  ،٢٠ص.٢١
) (٤٥د .ك .و ،الوثائق البريطاںية  /لںدن ،ملفة رقم  ،٤تقرير فصلي رقم  ٣١من القوة الجوية العراقية الملكية الى وزارة الدفاع للفترة
المںتهية  ٣١أيار  ،١٩٤١وثيقة رقم  ،٢٢ص.٢٢٧
) (٤٦د .ك .و ،الوثائق البريطاںية  /لںدن ،ملفة رقم  ،٢٦٢برقية من قائد القوات البريطاںية في العراق الى امر قاعدة الحباںية
بتاريخ  ٣٠ںيسان  ،١٩٤١وثيقة رقم  ،١ص.٦٥
) (٤٧د .ك .و ،الوثائق البريطاںية  /لںدن ،ملفة رقم  ،٩مقررات اجتماع وزارة البحرية البريطاںية بتاريخ  ٣٠ںيسان  ،١٩٤١وثيقة رقم
 ،١ص.٦٥
) (٤٨د .ك .و ،الوثائق البريطاںية  /لںدن ،ملفة رقم  ،٢٦٢برقية من قائد القوة الجوية في العراق الى السفارة البريطاںية في العراق
بتاريخ  ٣٠ںيسان  ،١٩٤١وثيقة رقم  ،١ص.٨٨
) (٤٩د .ك .و ،الوثائق البريطاںية  /لںدن ،ملفة رقم  ،٢٦٢برقية من السفارة البريطاںية في العراق الى قائد القوة الجوية في العراق
بتاريخ  ٣٠ںيسان  ،١٩٤١وثيقة رقم  ،١ص(٤١٧) .٧ ٢
) (٥٠د .ك .و ،الوثائق البريطاںية  /لںدن ،ملفة رقم  ،٢٦٠برقية من القيادة الجوية الملكية للشرق ا وسط الى القيادة الجوية في
العراق بتاريخ  ١أيار  ،١٩٤١وثيقة رقم  ،٢ص.٢
) (٥١د .ك .و ،الوثائق البريطاںية  /لںدن ،ملفة رقم  ،٢٦٢برقية من السفير البريطاںي في العراق كورںواليس الى القيادة الجوية في
العراق بتاريخ  ١أيار  ،١٩٤١وثيقة رقم  ،١ص.٥٤
) (٥٢د .ك .و ،الوثائق البريطاںية  /لںدن ،ملفة رقم  ،٢٦٠برقية من وزارة الخارجية الى قائد القوة الجوية في العراق بتاريخ  ١أيار
 ،١٩٤١وثيقة رقم  ،١ص.١
) (٥٣جريدة ا ستق ل ،العدد  ،٣٩٤٩في ١أيار ١٩٤١؛ جريدة الراي العام ،العدد  ،٤٨٣في  ١أيار ١٩٤١
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) (٥٤د .ك .و ،الوثائق البريطاںية  /لںدن ،ملفة رقم  ٢٦٣ب ،برقية من السفير البريطاںي كورںواليس الى قائد الجو  -الحباںية
بتاريخ  ١أيار  ،١٩٤١وثيقة رقم  ،٣ص.٣
) (٥٥د .ك .و ،الوثائق البريطاںية  /لںدن ،ملفة رقم  ،٥٥٥تقرير القيادة الجوية البريطاںية عن العراق للفترة من ايلول  ١٩٣٩الى
أيار  ،١٩٤١وثيقة رقم  ،١ص ٥
) (٥٦د .ك .و ،الوثائق البريطاںية  /لںدن ،ملفة رقم  ،٤تقرير فصلي رقم  ٣١من القوة الجوية العراقية الملكية الى وزارة الدفاع للفترة
المںتهية  ٣١أيار  ،١٩٤١وثيقة رقم  ،٢٢ص.٢٢٧
) (٥٧د .ك .و ،الوثائق البريطاںية  /لںدن ،ملفة رقم  ،١١تقرير من القيادة العامة للشرق ا وسط الى وزارة الحرب بتاريخ  ٥تموز
 ،١٩٤١وثيقة رقم  ،٢ص.٨٧-٣٥
) (٥٨د .ك .و ،الوثائق البريطاںية  /لںدن ،ملفة رقم  ،٥٦٠تقرير من قائد القوات البريطاںية في العراق الى وزارة الحرب عن الحملة
البريطاںية على العراق لسںة  ،١٩٤١وثيقة رقم  ،١ص.١
) (٥٩د .ك .و ،الوثائق البريطاںية  /لںدن ،ملفة رقم  ،٤تقرير فصلي رقم  ٣١من القوة الجوية العراقية الملكية الى وزارة الدفاع للفترة
المںتهية  ٣١أيار  ،١٩٤١وثيقة رقم  ،٢٢ص.٢٢٧
) (٦٠د .ك .و ،الوثائق البريطاںية  /لںدن ،ملفة رقم  ،٥٥٤برقية من ضابط ا رتباط البحري ا قدم  -الخليج العربي الى القيادة
العامة  -بغداد بتاريخ  ١أيار  ،١٩٤١وثيقة رقم  ،١٩ص.٣٢
) (٦١د .ك .و ،الوثائق البريطاںية  /لںدن ،ملفة رقم  ،٥٥٤مقتطفات من خطة كولد لحرب أيار  ،١٩٤١وثيقة رقم  ،١٩ص.٣٢
) (٦٢د .ك .و ،الوثائق البريطاںية  /لںدن ،ملفة رقم  ،٢٦٠برقية من قيادة القوة الجوية في العراق الى قيادة معسكر الشعيبة بتاريخ
 ٢أيار  ،١٩٤١وثيقة رقم  ،٨ص.١٧
) (٦٣د .ك .و ،الوثائق البريطاںية  /لںدن ،ملفة رقم  ،١١تقرير من قيادة القوة الجوية الملكية في العراق الى قيادة القوة الجوية
الملكية  -لںدن بتاريخ  ١٩تشرين ا ول  ،١٩٤٥وثيقة رقم  ،٣ص.٨٦
) (٦٤د .ك .و ،الوثائق البريطاںية  /لںدن ،ملفة رقم  ،٢٦٠برقية من قيادة القوة الجوية في العراق الى قيادة معسكر الشعيبة بتاريخ
 ٢أيار  ،١٩٤١وثيقة رقم  ،٨ص.١٧
) (٦٥د .ك .و ،الوثائق البريطاںية  /لںدن ،ملفة رقم  ،٢٦٢برقية من كورںواليس السفير البريطاںي في العراق الى وزارة الخارجية
البريطاںية بتاريخ  ١٦أيار  ،١٩٤١وثيقة رقم  ،١ص .٣٤
) (٦٦جريدة ا ستق ل ،العدد  ،٣٩٥١في  ٤أيار ١٩٤١
) (٦٧د .ك .و ،الوثائق البريطاںية  /لںدن ،ملفة رقم  ،٢٦٠برقية من قيادة القوة الجوية في العراق الى قيادة معسكر الشعيبة بتاريخ
 ٢أيار  ،١٩٤١وثيقة رقم  ،٨ص١٧
) (٦٨د .ك .و ،الوثائق البريطاںية  /لںدن ،ملفة رقم  ،٢٦٠برقية من قيادة القوة الجوية في العراق الى مقر قيادة الجوية الملكية
للشرق ا وسط بتاريخ  ٢أيار  ،١٩٤١وثيقة رقم  ،١٠ص. ٢٠-١٩
) (٦٩د .ك .و ،الوثائق البريطاںية  /لںدن ،ملفة رقم  ،٢٦٠برقية من قيادة فلسطين الى قيادة القوة الجوية في العراق بتاريخ  ٢أيار
 ،١٩٤١وثيقة رقم  ،١٠ص. ٣٠
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) (٧٠د .ك .و ،الب ط الملكي العراقي  /الديوان ،ملفة رقم  ،٣١١ / ٥١٥كتاب من سكرتارية مجلس الوزراء الى وزارة الخارجية
العراقية بتاريخ  ٢ايار  ،١٩٤١وثيقة رقم  ،٢ص. ٢
) (٧١د .ك .و ،الوثائق البريطاںية  /لںدن ،ملفة رقم  ،٢٦٠برقية من السفارة البريطاںية -بغداد الى قيادة القوة الجوية في الحباںية
بتاريخ  ٣أيار  ،١٩٤١وثيقة رقم  ،١١ص. ٢٤
) (٧٢د .ك.و ،الوثائق البريطاںية  /لںدن ،ملفة رقم  ،١٠تقرير الجںرال ويفل قائد العام للقوات البريطاںية في الشرق ا وسط عن
حركة أيار بتاريخ  ٢كاںون االثاںي  ،١٩٤٢وثيقة رقم  ،١ص .٩-١
) (٧٣د .ك .و ،الوثائق البريطاںية  /لںدن ،ملفة رقم  ،٢٦٠برقية من القيادة العامة للشرق ا وسط -القاهرة الى قيادة الجو -الهںد
بتاريخ  ٣أيار  ،١٩٤١وثيقة رقم  ،١٠ص. ٣٥
) (٧٤د .ك .و ،الوثائق البريطاںية  /لںدن ،ملفة رقم  ،٢٦٢برقية من مقر القوة الجوية الملكية للشرق ا وسط  -القاهرة الى قائد
القوة الجوية في العراق في  ١٦أيار  ،١٩٤١وثيقة رقم  ،١ص. ٣٢
) (٧٥د .ك .و ،الوثائق البريطاںية  /لںدن ،ملفة رقم  ،٢٦٢برقية من السفارة البريطاںية في العراق الى وزارة الخارجية بتاريخ ١٧
أيار  ،١٩٤١وثيقة رقم  ،١ص. ٣٤
) (٧٦جريدة ا ستق ل ،العدد  ،٣٩٥٢في  ٥أيار ١٩٤١
) (٧٧جريدة ا ستق ل ،العدد  ،٣٩٥٣في  ٦أيار ١٩٤١
) (٧٨جريدة العالم العربي ،العدد  ،٤٧٤٦في  ٦أيار ١٩٤١
) (٧٩د .ك .و ،الوثائق البريطاںية  /لںدن ،ملفة رقم  ،١١تقرير من القيادة العامة للشرق ا وسط -القاهرة الى وزارة الحرب بتاريخ
 ٥تموز  ،١٩٤١وثيقة رقم  ،٢ص.٨٧-٣٥
) (٨٠د .ك .و ،الوثائق البريطاںية  /لںدن ،ملفة رقم  ،١٠تقرير من وزارة الطيران الى وزارة الحرب بتاريخ  ١٥اب  ،١٩٤٦وثيقة رقم
 ،٢ص١١
) (٨١د .ك .و ،الوثائق البريطاںية  /لںدن ،ملفة رقم  ،٢٦٢تقرير من أمر القطعات ا رضية -الحباںية الى القيادة العسكرية البريطاںية
الحباںية بتاريخ  ٧ايار  ،١٩٤١وثيقة رقم  ،٣ص .١٠-٨) (٨٢د .ك .و ،الوثائق البريطاںية  /لںدن ،ملفة رقم  ،٤تقرير من رئيس البعثة العسكرية البريطاںية في العراق الى وزارة الحرب
بتاريخ  ٣١تموز  ،١٩٤١وثيقة رقم  ،٢٥ص.٣٠٢
) (٨٣د .ك .و ،الوثائق البريطاںية  /لںدن ،ملفة رقم  ،٢٦٢تقرير من أمر القطعات ا رضية -الحباںية الى القيادة العسكرية البريطاںية
الحباںية بتاريخ  ٧ايار  ،١٩٤١وثيقة رقم  ،٣ص .١٠-٨) (٨٤د .ك .و ،الوثائق البريطاںية  /لںدن ،ملفة رقم  ،٤تقرير من رئيس البعثة العسكرية البريطاںية في العراق الى وزارة الحرب
بتاريخ  ٣١تموز  ،١٩٤١وثيقة رقم  ،٢٥ص.٣٠٢
) (٨٥د .ك .و ،الوثائق البريطاںية  /لںدن ،ملفة رقم  ،٥٥٥تقرير القيادة الجوية البريطاںية عن العراق للفترة من ايلول  ١٩٣٩الى
أيار  ،١٩٤١وثيقة رقم  ،١ص .٥
) (٨٦جريدة ا ستق ل ،العدد  ،٣٩٥٤في  ٧أيار ١٩٤١؛جريدة العالم العربي ،العدد ،٤٧٤٧في  ٧أيار .١٩٤١
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) (٨٧جريدة ا ستق ل ،العدد  ،٣٩٥٥في  ٨أيار ١٩٤١
) (٨٨جريدة ا ستق ل ،العدد  ،٣٩٥٧في  ١١أيار ١٩٤١
) (٨٩جريدة العالم العربي ،العدد  ،٤٧٥٠في  ١٠أيار ١٩٤١
) (٩٠د .ك .و ،الوثائق البريطاںية  /لںدن ،ملفة رقم  ،١١تقرير من القيادة العامة للشرق ا وسط الى وزارة الحرب بتاريخ  ٥تموز
 ،١٩٤١وثيقة رقم  ،٢ص.٨٧-٣٥
) (٩١د .ك .و ،الوثائق البريطاںية  /لںدن ،ملفة رقم  ،١١تقرير من القيادة العامة للشرق ا وسط الى وزارة الحرب بتاريخ  ٥تموز
 ،١٩٤١وثيقة رقم  ،٢ص.٨٧-٣٥
) (٩٢جريدة ا ستق ل ،العدد  ،٣٩٦٣في  ١٨أيار ١٩٤١؛ العالم العربي ؛ العدد ،٤٧٥٣في  ١٨أيار ١٩٤١
) (٩٣د .ك .و ،الوثائق البريطاںية  /لںدن ،ملفة رقم /٢٦٣أ ،برقية من ضابط الركن ا قدم  -بغداد الى قائد القوة الجوية في الحباںية
بتاريخ  ١٧أيار  ،١٩٤١وثيقة رقم  ،٥ص.٥
) (٩٤د .ك .و ،الوثائق البريطاںية  /لںدن ،ملفة رقم  ،٢٦٢برقية من قائد القوة الجوية في العراق الى مقر القوة الجوية للشرق
ا وسط  -القاهرة بتاريخ  ١٨أيار  ،١٩٤١وثيقة رقم  ،١ص.٣٢
) (٩٥جريدة ا ستق ل ،العدد  ،٣٩٦٣في  ١٨أيار ١٩٤١
) (٩٦جريدة ا ستق ل ،العدد  ،٣٩٦٤في  ١٩أيار ١٩٤١؛ جريدة الب غ ،العدد  ،٩٧٩في  ٢٠أيار .١٩٤١
) (٩٧جريدة ا ستق ل ،العدد  ،٣٩٦٥في  ٢٠أيار .١٩٤١
) (٩٨د .ك .و ،الوثائق البريطاںية  /لںدن ،ملفة رقم  ،٥٥٥تقرير القيادة الجوية البريطاںية عن العراق للفترة من ايلول  ١٩٣٩الى
أيار  ،١٩٤١وثيقة رقم  ،١ص ٥
) (٩٩د .ك .و ،الوثائق البريطاںية  /لںدن ،ملفة رقم /٢٦٣أ ،برقية من القيادة الجوية لقوات الشرق ا وسط الى القيادة الجوية في
العراق بتاريخ  ١٥أيار  ،١٩٤١وثيقة رقم  ،٢٩ص.٣٠
) (١٠٠د .ك .و ،الوثائق البريطاںية  /لںدن ،ملفة رقم  ،٢٦٤برقية من قائد قوة الحباںية الى قائد القوة الجوية في العراق بتاريخ ١٧
أيار  ،١٩٤١وثيقة رقم  ،٦ص.٦
) (١٠١د .ك .و ،الوثائق البريطاںية  /لںدن ،ملفة رقم  ،٤تقرير فصلي رقم  ٣١من القوة الجوية العراقية الملكية الى وزارة الدفاع
بتاريخ  ٣١أيار  ،١٩٤١وثيقة رقم  ،٢٢ص.٢٢٧
) (١٠٢د .ك .و ،الوثائق البريطاںية  /لںدن ،ملفة رقم  ،٦٥٩تقرير فصلي رقم  ٣٥من السفارة البريطاںية الى وزارة الطيران بتاريخ ٣١
تموز  ،١٩٤١وثيقة رقم  ،٢ص.٤
) (١٠٣د .ك .و ،الوثائق البريطاںية  /لںدن ،ملفة رقم  ،٤تقرير فصلي رقم  ٣١من القوة الجوية العراقية الملكية الى وزارة الدفاع
بتاريخ  ٣١أيار  ،١٩٤١وثيقة رقم  ،٢٢ص.٢٢٧
) (١٠٤د .ك.و ،الوثائق البريطاںية  /لںدن ،ملفة رقم  ،١٠تقرير الجںرال ويفل قائد العام للقوات البريطاںية في الشرق ا وسط عن
حركة أيار بتاريخ  ٢كاںون االثاںي  ،١٩٤٢وثيقة رقم  ،١ص .٩-١
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) (١٠٥د .ك.و ،الوثائق البريطاںية  /لںدن ،ملفة رقم  ،٢٦٢مقررات اجتماع رئاسة اركان الحرب البريطاںية حول ںفط العراق بتاريخ
 ٢٠ايار  ،١٩٤١وثيقة رقم  ،١ص .٢٦
) (١٠٦د .ك .و ،الوثائق البريطاںية  /لںدن ،ملفة رقم  ،١١تقرير من القيادة العامة للشرق ا وسط الى وزارة الحرب بتاريخ  ٥تموز
 ،١٩٤١وثيقة رقم  ،٢ص.٨٧-٣٥
) (١٠٧د .ك .و ،الوثائق البريطاںية  /لںدن ،ملفة رقم  ،٢٦٢برقية من ضابط ا ستخبارات  -البصرة الى القائد العام -البصرة بتاريخ
 ٢٣تموز  ،١٩٤١وثيقة رقم  ،١ص.٢٦
) (١٠٨د .ك .و ،الوثائق البريطاںية  /لںدن ،ملفة رقم  ،٢٦٢برقية من ضابط ا ستخبارات  -البصرة الى ضابط استخبارات الشرق
ا وسط  -القاهرة بتاريخ  ٢٣أيار  ،١٩٤١وثيقة رقم  ،٣ص .١٠-٨
) (١٠٩د .ك .و ،الوثائق البريطاںية  /لںدن ،ملفة رقم  ،١١تقرير من القيادة العامة للشرق ا وسط الى وزارة الحرب بتاريخ  ٥تموز
 ،١٩٤١وثيقة رقم  ،٢ص.٨٧-٣٥
) (١١٠د .ك .و ،الوثائق البريطاںية  /لںدن ،ملفة رقم  ،٦٦٠برقية من قيادة الشرق ا وسط  -القاهرة الى وزارة الحرب بتاريخ  ٢٥أيار
 ،١٩٤١وثيقة رقم  ،٢ص.١٢-١١
) (١١١د .ك .و ،الوثائق البريطاںية  /لںدن ،ملفة رقم  ،٦٦٠برقية من قيادة الشرق ا وسط  -القاهرة الى وزارة الحرب بتاريخ  ٢٥أيار
 ،١٩٤١وثيقة رقم  ،٢ص.١٢-١١
) (١١٢د .ك .و ،الوثائق البريطاںية  /لںدن ،ملفة رقم  ،٤تقرير من رئيس البعثة العسكرية البريطاںية في العراق الى وزارة الحرب
بتاريخ  ٣١تموز  ،١٩٤١وثيقة رقم  ،١٦٥ص.٢٢٧
) (١١٣جريدة ا ستق ل ،العدد  ،٣٩٦٨في  ٢٣أيار .١٩٤١
) (١١٤جريدة ا ستق ل ،العدد  ،٣٩٧٤في  ٣٠أيار  ١٩٤١؛ جريدة الجهاد ،العدد  ،٦في  ٣٠ايار ١٩٤١
) (١١٥د .ك .و ،الوثائق البريطاںية  /لںدن ،ملفة رقم  ،٦٥٩تقرير من قيادة الشرق ا وسط الى المقر العام للقطعات البريطاںية في
العراق لشهر تموز  ،١٩٤١وثيقة رقم  ،٢ص .٦
) (١١٦د .ك .و ،الوثائق البريطاںية  /لںدن ،ملفة رقم  ،٤تقرير فصلي رقم  ٣١من القوة الجوية العراقية الملكية الى وزارة الدفاع
بتاريخ  ٣١أيار  ،١٩٤١وثيقة رقم  ،٢٢ص.٢٢٧
) (١١٧د .ك .و ،الب ط الملكي العراقي  /الديوان ،ملفة رقم  ،٣١١/ ٧٤٦كتاب من وزارة الخارجية العراقية الى رئاسة الديوان الملكي
بتاريخ  ١٥تشرين ا ول  ،١٩٤١وثيقة رقم  ،١٧ص.٥٥-٤٩
) (١١٨جريدة ا ستق ل ،العدد  ،٣٩٧٥في  ١حزيران ١٩٤١
) (١١٩د .ك .و ،الوثائق البريطاںية  /لںدن ،ملفة رقم  ،٤تقرير فصلي رقم  ٣١من القوة الجوية العراقية الملكية الى وزارة الدفاع
بتاريخ  ٣١أيار  ،١٩٤١وثيقة رقم  ،٢٢ص٢٢٧
) (١٢٠د .ك .و ،الوثائق البريطاںية  /لںدن ،ملفة رقم  ،٤تقرير فصلي رقم  ٣١من القوة الجوية العراقية الملكية الى وزارة الدفاع
بتاريخ  ٣١أيار  ،١٩٤١وثيقة رقم  ،٢٢ص.٢٢٧
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) (١٢١د .ك .و ،الوثائق البريطاںية  /لںدن ،ملفة رقم  ،٥٥٥تقرير القيادة الجوية البريطاںية عن العراق للفترة من ايلول  ١٩٣٩الى
أيار  ،١٩٤١وثيقة رقم  ،١ص .٥
) (١٢٢جريدة الب غ ،العدد  ،٩٨٤في  ١٣حزيران . ١٩٤١
) (١٢٣د.ك.و ،الب ط الملكي العراقي  /الديوان ،ملفة رقم ،٣١١ / ٥١٥مقررات مجلس الوزراء العراقي بتاريخ  ٥حزيران ،١٩٤١
وثيقة رقم  ،٥٣ص.٨٩
) (١٢٤د .ك.و ،الوثائق البريطاںية  /لںدن ،ملفة رقم  ،١٠تقرير الجںرال ويفل قائد العام للقوات البريطاںية في الشرق ا وسط عن
حركة أيار بتاريخ  ٢كاںون االثاںي  ،١٩٤٢وثيقة رقم  ،١ص .٩-١
) (١٢٥المصادر
او  :الوثائق غير المنشورة
 -١وثائق الب ط الملكي العراقي  /الديوان

 -٢الوثائق البريطاںية  /لںدن

ثاںيا :الجرائد
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