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>  ُملَّخْص  <<

حلفيد يف حاولت السلطات الربيطانية، (اليت كانت تسيطر آنذاك عىل المناطق الكوردية وتحكمها بصورة مبارشة، بعد القضاء عىل حركة الشيخ محمود ا
عيدة عن أحداث الثورة وقد أبدت صحيفة بيشكوتن السليمانية واالنتفاضات الشعبية يف مناطق ابدينان المتفرقة)، إبقاء المدن والبلدات الكوردية ب

 الثورة اليت كانت تصدرها السلطات الربيطانية آنذاك يف لواء السليمانية ابللغة الكوردية، دوًرا ملموًسا يف هذا المجال، عندما كانت تشري إىل  (التقدم)،
د سكونا عاما وإظهار أحداث الثورة يف وسط وجنوب العراق وكأنه تمرد عريب وأحداثها أبنها حركة عربية صرفة ال تهم الكورد شيئًا، وأن كورجستان تشه

لن عنها يف متخلف ال صلة لها ابلقضية الكوردية ومستقبلها. عملت صحيفة بيشكوتن (التقدم) عىل أقناع الكورد بضرورة قبول االنتداب الربيطاين المع
اإلنكلزي انهم جاءوا يف سبيل إنقاذ الكورد من الظلم والغنب  وإظهار ، اإلنكلزييةة قبول الصداقة )، وخاطبت العشائر الكوردية بضرور ١٩٢٠مؤتمر سان ريمو(

داث الثورة الذي حلق بهم عىل مر التاريخ، وأن اإلنكلزي يعملون يف سبيل رىق وتطور كوردستان. ومن أجل إبعاد المناطق الكوردية من المشاركة يف أح
ق اليت اشرتكت يف الثورة، دأبت الصحيفة عىل نرش سلسلة من المقاالت تتضمن التصريحات الرسمية للشخصيات وتقديم العون والمساعدة للمناط

رة يف والمسؤلني الربيطانيني حول استقالل الكورد وتشكيل كوردستان المستقلة. تضافرت مجموعة من العوامل معا للحيلولة دون انتشار لهيب الثو
من انتشار القالقل واالضطراابت يف مناطق محددة من كوردستان اجلنوبية إال أن مشاركة الكورد يف الثورة قد اتخذت  المناطق الكوردية، وعىل الرغم

الثورة واحليلولة دون انتشارها يف ابيق المناطق الكوردية وبقيت أحداث الثورة منحصرة يف مناطق  إخماد طابًعا عفواًي، وأن القوات الربيطانية نجحت يف 
ن خانقني وطوزخورماتو وكفري من كوردستان اجلنوبية. عىل الرغم من عدم وجود كيان السيايس للمملكة العراقية وقت نشوء الثورة، كما لم تكضيقة من 

امن مع وسط ابلزت والية الموصل (كوردستان اجلنوبية) جزًءا منها، إال أن أحداث الثورة واحلركات المقاومة اليت قام بها الكورد ضد السلطات الربيطانية 
الموصل ابلمملكة  وجنوب العراق، قد أثر إىل حد كبري يف إعادة الربيطانيني لسياساتهم تجاه والية الموصل وإيجاد آلية مناسبة إلدارة العراق وربط والية

  العراقية المزمع تشكيلها.
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َمةُ    ُمَقدِّ
أدى السياســــية االقتصــــادية الربيطانيــــة وكــــرثة الضــــرائب 
وثقلهــا عــىل العــراقيني، والتــدقيق يف جمعهــا دوًرا كبــًريا يف إثــارة 
حفيظة العراقيني ضـد اإلنكلـزي، كمـا أن سـوء اإلدارة الربيطانيـة 

المــواطنني  وإجبــار العســكرية واســتخدام السياســات القمعيــة 
تنفيــــذ احتياجــــات اجلــــيش الربيطــــاين، الســــخرة ل أعمــــال عــــىل 

ــوطنيني  ــاء األحــرارومطــاردة ال ــد مــنهم  وإلق القــبض عــىل العدي
رجـال الـدين واتبـاع سياسـة تـوطني  وإهانـةونفيهم خـارج البلـد، 

العوامــل الســابقة  إىل  إضــافة االثــوريني يف المنــاطق الكورديــة.
يف تحريــك مشــاعر  أثــرت إضــافيةذكرهــا، كانــت هنــاك عوامــل 

ـــورد للثـــورة ضـــد العـــرب و ـــزي الك ـــة الكمالييـــة  اإلنكل منهـــا الدعاي
عرشـ  األربعـةبنود ولسن  إسهاموالتحريض البلشفي، فضًال عن 

حـد كبــري يف   إىل  أســهمتوتـأثري الدعايــة والثـورات العربيــة، والـيت 
تشجيع الكورد للمطالبة بحقـوقهم القوميـة ورفضـهم للسـيطرة 

  الربيطانية.

: ثورة العرشين العراقية وصداها يف  أوالً
  كوردستان الجنوبية

ـــة تجـــاه  ـــداب  إعـــالن جـــاءت ردود فعـــل الكـــورد احلقيقي االنت
قيام العديد مـن االنتفاضـات الشـعبية  إىل الربيطاين عىل العراق 

ــــك  وأســــاليبضــــد الممارســــات  ــــت تل احلكــــم الربيطانيــــة، وكان
االنتفاضــات مزتامنــة مــع انتفاضــة شــاملة شــهدها العــراق والــيت 

ـــدأت رشارتهـــا  ـــة األوىل ب ـــة الرميث العامـــل  أدى د وقـــ .)١(مـــن مدين
االقتصــادي والسياســة االقتصــادية، تجــاه العــراق بشــكل عــام و  

ــًريا يف  ــارةكوردســتان بشــكل خــاص، دوًرا كب حفيظــة الشــعب  إث
عـىل  إضافية، هذا فضًال عن فرض ضرائب )٢(اإلنكلزيالكوردي ضد 

السـلطات الربيطانيـة لـم تضـع  أن الموطنني، ومن اجلـدير ابلـذكر 
التـدمري واخلــراب قبــل  إىل ة قـد تعرضــت المنطقــ أن يف حسـاابتها 

المنطقــة  أصــابتســنوات قليلــة بســبب احلــرب والمجاعــة الــيت 
  .)٣(األوىلخالل سنوات احلرب العالمية 

الوضــــع الســــيايس يف المنــــاطق الكورديــــة، فلــــم يكــــن  أمــــا
أبحســن حــال لمــا كــان يســود يف وســط العــراق وجنوبــه، والــذي  

والســـكان  لألهـــايل الربيطانيـــة  اإلدارةتمثـــل يف ســـوء تعامـــل 
 أن ، يف حــني )٤(ومحاولتهــا فــرض ســيطرتها عــىل المنطقــة ابلقــوة

ـــة الساســـة  ـــزي ســـوء معامل ـــدين والشـــيوخ  اإلنكل  تجـــاه رجـــال ال
مشــــاعر وغضــــب  أثــــار والمــــاليل ورؤســــاء الطــــرق الدينيــــة، قــــد 

وســكان المنــاطق الكورديــة المتفرقــة ضــد  أهــايل واســتياء لــدى 
السياسة الربيطانية تجـاه  أن ، فضًال عن )٥(السلطات الربيطانية

أســكان االثــوريني التيــاريني يف كوردســتان، كانــت مــن العوامــل 
  .)٦(لسلطات الربيطانيةللثورة عىل ا ابألهايل اليت دفعت  األخرى 

العوامـــل الســـابق ذكرهـــا، كانـــت هنـــاك عوامـــل  إىل  إضـــافة
، منهـا اإلنكلـزيعىل تحريك مشـاعر الكـورد للثـورة ضـد  أثرت أخرى

، والدعايـــة البلشـــفية )٧(النشـــاط الكمـــايل المكثـــف يف المنطقـــة
، فضــًال )٨(كوردســتان  إىل والــيت بــدأت تترســب  لإلنكلــزي المضــادة 

حـد كبـري  إىل  أسـهمتعرش، واليت  األربعةبنود ولسون  إعالن عن 
ـــة بحقـــوقهم  األهـــايل يف تشـــجيع  وســـكان كوردســـتان للمطالب

 األحـزابتـأثري   أن كمـا  .)٩(القومية ورفضهم السيطرة الربيطانيـة
، وفروعهـــا )١٠(واجلمعيـــات السياســـية العراقيـــة كجمعيـــة العلـــم

ـــراالمتواجـــدة يف الموصـــل، كـــان لهـــا  يف االتصـــال  اإليجـــايب  ألث
بشيوخ ورؤساء العشائر الكوردية والعمل سـواًي ضـد السـلطات 

  .)١١(الربيطانية واإلدارة
اتخــذت مشــاركة الكــورد يف ثــورة العرشــين  أخــر مــن جانــب 

ـــة بغـــداد مـــثًال، اشـــرتكت  ـــب، ففـــي مدين ـــا عفـــواًي يف الغال طابًع
يـــة الكورديـــة يف المظـــاهرات و االجتماعـــات اجلماهري  األوســـاط

، فقـــد اشـــرتك أايمهـــاالـــيت نظمـــت هنـــاك عشـــية الثـــورة ويف 
مصــطفى بــك، مــن الكــورد المعــروفني يف بغــداد، وكــذلك جــالل 
ـ حــرس االســتقالل، شــاركوا يف   ــذي يعــد مــن مؤسيسـ ابابن وال
تلـــك النشـــاطات، واألهـــم مـــن ذلـــك أن العديـــد مـــن الـــوطنيني 

يف نوًعــا مــن الصــالت مــع الثـــوار  أقــامواالكــورد يف كوردســتان 
  .)١٢(بغداد يف تلك الفرتة

المـــــدن  إىل انتقلـــــت رشارة ثـــــورة العرشـــــين مـــــن الرميثـــــة 
مدينــــة خـــانقني الكورديــــة، حيــــث  إىل والبلـــدات األخــــرى ومنهـــا 

انخرطت فيهـا العشـائر الكورديـة، وكـان يوجـد تنسـيق بـني الثـوار 
الثـــورة يف حـــدود  إعـــالن الكـــورد وبعـــض القبائـــل العربيـــة بصـــدد 

ح الثوار يف السـيطرة عـىل الوضـع تمامـا يف ، وقد نج)١٣(منطقتهم
ــة  أمــاخــانقني،  يف طوزخورمــاتو فقــد فوجئــت القــوات الربيطاني

المتمركــزة فيهــا بقــوة الثــوار عنــدما تمكنــوا بقيــادة رفعــت بــك 
  .)١٤(لسيطرة الثوار وإخضاعهاالداودي من تحرير البلدة 

ــورة  أمــا ــة كفــري فقــد قــاد الث ــراهيميف مدين ــو إب ، )١٥(خــان دل
واستطاع الثوار يف المدينـة مـن محاصـرة مقـر احلـاكم السـيايس، 

، فلم تكن أربيليف لواء  أما .)١٦(الكابنت سايمون، واغتيل اثر ذلك
فضل مما كانت عليه يف المناطق الكورديـة أالسياسية  األوضاع
، فقـــد جـــرت محـــاوالت عديـــدة الغتيـــال (الكـــابنت هـــي)، األخـــرى

بســبب الظــروف المتــوترة فيهــا، احلــاكم الســيايس يف المدينــة، و
المتفرقـــة،  أربيـــل قـــام الكـــابنت هـــي بجـــوالت عديـــدة يف منـــاطق 

 أن  إال، لإلنكلـــزيوالتقـــى بعـــدد مـــن وجهـــاء المدينـــة والمـــوالني 
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أمثــال  أربيــل موقــف عشــائر الكورديــة المتواجــدة يف حــدود لــواء 
ــــزراري والكــــوران والســــوريج، قــــد دفــــع ابلقــــوات  خوشــــناو وال

 أيلـوليف اخلـامس عرشـ مـن  أربيـل مغادرة مدينة  إىلالربيطانية 
١٧(١٩٢٠(.  

يف رواندز، فقد قاد نوري ابويل اغـا، احـد زعمـاء المؤيـدين  أما
للشيخ محمود احلفيـد، عشـائر السـورجية وخوشـناو وابيق عشـائر 
المنطقـــة، واســـتطاع الثـــوار محاصـــرة روانـــدز، واجـــربت القـــوات 

ار اثـر ذلـك مجلًسـا الربيطانية عـىل االنسـحاب منهـا، وشـكل الثـو
ـــة ـــا إلدارة المدين ـــواء  أمـــا .)١٨(قبليً ـــان (ل بخصـــوص منطقـــة ابدين

فيهـــا   األوضـــاعالموصـــل ذات األغلبيـــة الكورديـــة)، فقـــد تـــوترت 
كذلك خالل أايم الثورة، وشهدت مدينة عقرة وضًعا امنيًا متـوتًرا 

ـــــورة،  األوىل خـــــالل األايم  ـــــن الث ـــــارير  وأشـــــارتم معظـــــم التق
. ففـــي مدينـــة  )١٩(غـــري المســـتقرة هنـــاك ألوضـــاعا إىلالربيطانيـــة 

تلعفر فقـد شـهدت قتـاًال رشًسـا بـني الثـوار والقـوات الربيطانيـة 
، )٢٠(عــىل االنســحاب منهــا بعــد تعرضــها خلســائر فادحــة أجــربتالــيت 

لـم  فإنهـا، زاخـو وعماديـة وابرزان، األخرىوفيما يتعلق ابلمناطق 
الــــيت اتخــــذتها  األمنيــــة اإلجــــراءاتتشــــهد تــــوتًرا كبــــًريا بســــبب 

السلطات الربيطانية، فضًال عن انه لـم يمـض وقـت طويـل عـىل 
  .)٢١(١٩١٩الثورات اليت قامت يف المنطقة عام  إخماد 

ــواء الســلمانية، فــ أمــا  واألمنيــةياســية الس األوضــاعن إيف ل
مــن   األخــرى فيهــا لــم تشــهد تــوتًرا ملحوًظــا قياًســا مــع المنــاطق 

ثـورة   إخمـاد كانت قد استقرت فيها بعد   األوضاعكوردستان، ألن 
الشــيخ محمــود احلفيــد، ولــم تمــر ســوى اشــهر قالئــل عليهــا، كمــا 

للسـيطرة  اإلجـراءاتاتخذت السلطات الربيطانية مجموعة من 
دة قواتهــا العســكرية ورفــع رواتــب عناصــر عــىل المدينــة منهــا، زاي

ــازات  .)٢٢(الرشــطة مــن الســكان المحليــني ومــنحهم بعــض االمتي
هنـــاك مجموعـــة عوامـــل تضـــافرت مًعـــا للحيلولـــة دون  أن يبـــدو 

كوردستان، تأيت يف مقـدمتها، مـا تعـرض   أنحاءانتشاء الثورة يف 
ـــه  كوردســـتان مـــن الممارســـات التعســـفية للســـلطات   أهـــايل ل

ة خـالل الفـرتة ظمن قتل وترشيد وفرض ضرائب ابهالربيطانية 
عــن وقــوف عــدد مــن المتنفــذين  الــيت ســبقت الثــورة، هــذا فضــالً 

جانــب الســلطات الربيطانيــة يف مســاعيها  إىل ورؤســاء العشــائر 
  .)٢٣(لمنع انتشار الثورة يف كوردستان

الثـورة  إخمـاد عىل الرغم مـن نجـاح السـلطات الربيطانيـة يف 
يف  أنهــــا إالوقمعهــــا واحليلولــــة دون انتشــــارها يف كودرســــتان، 

حتميـــة اتبـــاع طـــرق  إىل الوقـــت نفســـه نبهـــت هـــذه الســـلطات 
يف  األســاس سياســية جديــدة يكــون احلــوار الســيايس فيهــا هــو 

عــىل  الســلطات الربيطانيــة أجــربتالتعامــل مــع الكــورد، وبــذلك 

للتعامـل مـع الشـعوب الواقعـة تحـت  أخـرى حلول  بإيجاد التفكري 
وجــد الساســة الربيطــانيون انهــم  األســاس انتــدابها، وعــىل هــذا 

خيـــارين، أولهمـــا داخـــيل، يتطلـــب تشـــكيل حكومـــة عراقيـــة   أمـــام
الـبالد بشـكل  إدارةتمتلك صالحيات واسـعة وتتحمـل مسـؤولية 

ــارش ــاين فقــد انصــب  أمــا، )٢٤(مب ــار الث عــىل عقــد مــؤتمر خــاص اخلي
يتعلــــق ابلمســــتعرات الربيطانيــــة، لمعاجلــــة المشــــاكل الطارئــــة 

نفوذهــا يف الرشــق  ووضــع اخلطــط االســرتاتيجية إلدارة منــاطق
األوســـط بشـــكل عــــام والعـــراق وكوردســــتان اجلنوبيـــة بشــــكل 

  .)٢٥(خاص

 )٢٦((التقدم) ا: موقف صحيفة بيشكوتنثانيً 
  من ثورة العرشين العراقية

عالميـة إ إمكانـاتخصصت السلطات الربيطانيـة يف العـراق 
جل تقليل التوتر والمخـاطر يف مختلـف واليـة أودعائية هائلة من 

جــزاء مــن كوردســتان اجلنوبيــة، وكانــت صــحيفة أبغــداد والبصــرة و
ــة والماكنــة  بيشــكوتن ــة(التقــدم) جــزًءا مــن احلمل ، الــيت اإلعالمي

ــزي اســتخدمتها الساســة  ــواء ا اإلنكل لســليمانية لكــبح جمــاح يف ل
(التقــدم) منــذ بدايــة نشــوب  عملــت صــحيفة بيشــكوتن .)٢٧(الثــورة

، أحداثــهالمنــاطق الكورديــة مــن المشــاركة يف  إبعــاد الثــورة عــىل 
اتصـال بـني قـادة الثـورة  أوجل عدم حصـول تعـاون أوحاولت من 

ورؤساء العشائر الكورديـة، وبقـاء المنـاطق الكورديـة بعيـدة عـن 
  .)٢٨(مندلعة يف وسط وجنوب العراقلهيب الثورة ال

يظهـــــر للقـــــارئ  أن حاولـــــت صـــــحيفة بيشـــــكوتن (التقـــــدم) 
 إالوســط وجنــوب العــراق، مــا هــي  أحــداث أنوالمثقفــني الكــورد 

تمرد عشـائري، قـام بهـا مجموعـة مـن العشـائر العربيـة المتخلفـة 
القــانون ونرشــ القــيم احلضــارية احلديثــة، وان رؤســاء  إشــاعةضــد 

لشخصيات الشيعية المتخلفة الـيت تعمـل مـن التمرد هم بعض ا
  .)٢٩(امتيازاتهم ونفوذهم العشائري القديم إرجاعجل أ

جـل  أعديـدة مـن  أسـاليباتبعت صحيفة بيشكوتن (التقـدم) 
 أحـداثيف المجتمع الكوردي، ففـي بدايـة انـدالع  أهدافهاترسيخ 

 أخبـار كوردسـتان مـن سـماع   أهـايل  إبعادالثورة حاولت الصحيفة 
وكذلك االنتصـارات الـيت كـان يحرزهـا الثـوار عـىل  وأحداثهاالثورة 

ــة، وشــغل القــارئ وال مثقــف الكــوردي بقضــية  القــوات الربيطاني
يف المنطقــة والمطالبــة  اإلنكلــزي كيفيــة اســتغالل الكــورد بوجــود 

بتأســــيس كيــــان ســــيايس مســــتقل لهــــم وتــــأمني مســــتقبلهم 
كمـــــا عملـــــت  .)٣٠(اإلنكلزييـــــة واإلدارةالســـــيايس تحـــــت حمايـــــة 

اخلدمات اجلليلة الـيت قـدمتها  إىل الصحيفة عىل لفت انتباه الكورد 
يل كوردســـتان يف مجـــال التعلـــيم الســـلطات الربيطانيـــة ألهـــا



   
  

 
 
 

 
 

 الدعاية الربيطانية المضادة لثورة العرشين العراقية
 ��אא�

    

٢٣٣ . .  .   
   –    –    

وغريهـــا مـــن  اإلدارةالطـــرق وتـــوفري الكهـــرابء وتنظـــيم  وإنشـــاء
  .)٣١(اخلدمات اليت لم تكن موجودة زمن احلكم العثماين

عملــت صــحيفة بيشــكوتن (التقــدم) عــىل اســتغالل مشــاعر 
العشـائر الكورديـة مـن المشـاركة  إبعـاد جـل أالكورد القومية، من 

ت الصـحيفة مقـاالت عديـدة عـن الوعـود الثورة، ونرشـ أحداثيف 
اليت قدمتها احلكومة الربيطانية تجـاه اسـتقالل كوردسـتان، كمـا 
ــة (مجلــس  نرشــت الصــحيفة خــًربا عــن تأســيس مجلــس المدين

 أنهـــا وأكـــدتشـــار) يف لـــواء الســـلمانية إلدارة شـــؤون اللـــواء 
مستقلة وال عالقة لها بغداد، وانها سوف تدار مبـارشة مـن قبـل 

  .)٣٢(السامي الربيطاين المندوب
مــن اجــل  أخــرى  أســاليباتبعــت صــحيفة بيشــكوتن (التقــدم) 

الثــورة، فمــن  أحــداثالمنــاطق الكورديــة مــن المشــاركة يف  إبعــاد 
مشـاعر ومعنـوايت الثـوار، بـدأت بنرشـ مقـاالت حـول  إحباطجل أ

االنتصارات العسكرية للقوات الربيطانية عىل مسليح العشـائر، 
القـوات الربيطانيـة  أن "العراق" جاء فيـه ففي مقال تحت عنوان 

دمــرت مســليح العشــائر العربيــة المشــاركة يف التمــرد يف لــواء 
جـاء فيـه  أخـر ) مسـلح مـنهم، ويف مقـال ١٤٩احللة، وانـه تـم قتـل (

جسـيمة ابلقـوات العشـائرية ومسـلحيهم يف  أضراًراانه تم احلاق 
ي تحـــت عنـــوان (ال  أخـــر منطقـــة "اجلربوعيـــة"، كمـــا نرشـــت مقـــال 

القـوات الربيطانيـة تمكنـت  أن مـن الفـرات"  األخـر فرات ــ اجلانب 
مــــن تطهــــري "المحموديــــة" ابلكامــــل مــــن المســــلحني المنــــاؤين 

  .)٣٣(للسلطات الربيطانية
عملـــت صـــحيفة بيشـــكوتن (التقـــدم) عـــىل تخويـــف العشـــائر 

الثورة، فقد نرشت  أحداثالكوردية وتهديدهم من المشاركة يف 
عن استخدام القـوات الربيطانيـة العنـف المفـرط   أخبار الصحيفة 

القــرى والمــدن المشــاركة يف الثــورة، ففــي  وأهــايل تجــاه ســكان 
الربيطـاين قـد السـالح اجلـو  أن مقال نرشتها الصـحيفة جـاء فيهـا 

قصفت وبشكل عنيف المناطق المحيطة بمدينة بعقوبـة بتـاريخ 
 أبحـداث أهـاليهم، بسـبب مشـاركة ١٩٢٠الثاين والعرشين من آب 

  .)٣٤(الثورة
لــم يقــف محــاوالت الصــحيفة يف تخويــف وتهديــد العشــائر 
الكوردية من المشاركة يف الثورة هذا احلـد، بـل نرشـت الصـحيفة 

سلطات الربيطانية قـد قطـع المـاء ابلكامـل ال أن مقاًال جاء فيه 
ــة" ســبب مشــاركة  ــة "الهندي يف المعــارك ضــد  أهاليهــاعــن مدين

بيشــكوتن (التقــدم) مــن  عملــت صــحيفة .)٣٥(القــوات الربيطانيــة
اجل ردع العشائر الكوردية وابعـداها عـن المشـاركة، ففـي مقـال 

القـوات الربيطانيـة تقـوم بتعـذيب  أن نرشتها الصحيفة جـاء فيـه 
عـــدد مـــن  إعـــدامنـــه تـــم إ، بـــل و أرسهـــملمســـلحني الـــذين يـــتم ا

لقاء القبض عليهم يف مناطق متفرقـة مـن إالمسلحني الذين تم 
نرشت الصحيفة التهديـدات  أخر ومن جانب  .)٣٦(احللة والمحمودية

ــيت كــان يطلقهــا المســؤولني  ــزي ال ــة الــيت   اإلنكل للعشــائر الكوردي
ل نرشـتها يف العـدد تأوى المسلحني وتوفر لهم الـدعم، ففـي مقـا

عــدد  إعــدامعــىل  أقــدمتالســلطات الربيطانيــة  أن ) جــاء فيــه ٢١(
ــد  ـواءهم للهــاربني وتقــديمهم ي مــن أهــايل "شــهرابن" بســبب اـي

  .)٣٧(١٩٢٠ أيلولالعون والمساعدة يف العارش من 
القـــــوات  أن الصــــحيفة مــــن خــــالل مقاالتهــــا  أكــــدتكمــــا 

احلديثـة  األسـلحةالربيطانية عىل استعداد تام من اجل اسـتخدام 
العــراق حــديثًا ضــد العشــائر الكورديــة الــيت تنــوي  إىل الــيت وصــلت 

 إحبــاطجــل أومــن  .)٣٨(الوقــوف مــع تمــرد وســط وجنــوب العــراق
رها يف معنـــوايت الثـــوار والتقليـــل مـــن مخـــاطر الثـــورة وانتشـــا

المنــــاطق الكورديــــة، نرشــــت الصــــحيفة مقــــاالت عديــــدة حــــول 
ســيطرت القــوات الربيطانيــة عــىل منــاطق عديــدة الــيت انــدلعت 

عــن تراجــع كبــري للمســلحني يف  أخبـاًرافيهـا القالقــل، كمــا نرشــت 
 أن ، ففـــي مقـــال نرشـــتها الصـــحيفة جـــاء فيـــه األوســـطالفـــرات 

يـة" سـلموا مجموعة كبـرية مـن المسـلحني يف منطقـة "المحمود
انفسهم للقوات الربيطانية، وان رؤساء عشائر الكوفـة والنجـف 

ــــد طــــالبوا الســــلطات تســــليم  ــــدة بحــــوزة  األســــلحةق المتواج
  .)٣٩(المسلحني مقابل الكف عن قصف مدنهم وقراهم

المعقـل الـرئيس  أن بيشـكوتن (التقـدم)  كما نرشت صـحيفة
ــم الســيطرة عليهــا مــن قبــل اجلــيش الربيطــاين   يف للثــورة، قــد ت

، وان رؤسـاء العشـائر قـد طلبـوا مـن السـلطات األوسطالفرات 
التمــرد، ففــي مقــال  إنهــاءالعفــو العــام مقابــل  إصــدار الربيطانيــة 

ممــثيل لــواء كــربالء قــد رضــوا تســليم المدينــة يف  أن جــاء فيــه 
وانهـــا ســـوف تســـلم  ١٩٢٠الثالـــث والعرشـــين مـــن ترشـــين االول

) قطعــــة ٤٠٠٠و( شخصــــية مطلوبــــة )١٧( الســــلطات الربيطانيــــة
ممتلكــات احلكومــة ومحاســبة الــذين تجــاوزوا عــىل  وإرجــاعســالح 

بيشـكوتن (التقـدم) مقـاًال جـاء  كما نرشـت صـحيفة .)٤٠(ممتلكاتها
الطـــائرات الربيطانيــة قصـــفت القــرى التابعـــة لمنطقـــة  أن فيــه 

 أحـــداثهورامـــان وقـــرى منطقـــة ده لـــو بســـبب مشـــاركتهم يف 
القــوات الربيطانيــة قــد دحــر  أن جــاء فيــه  أخــر التمــرد و يف مقــال 

 وأعـــادمســـليح العشـــائر يف بعقوبـــة وقـــره غـــان و لـــيالن وطـــوز 
بيشـكوتن  وقـد خصصـت صـحيفة .)٤١(المنطقة إىل  واألمان ألمنا

(التقـــدم) عـــدد مـــن مقاالتهـــا ألحـــداث مدينـــة كفـــري ومشـــاركة 
خان دلو يف الثورة، ففي مقال جـاء فيـه  إبراهيمعشائرها بقيادة 

القــوات الربيطانيــة ســيطر ابلكامــل عــىل مدينــة كفــري وفــرار  أن 
عشــائر عــزة وبيــات،   منــاطق  إىل خــان ده لــو  إبــراهيم زعــيم الثــورة
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  إىل عــن جلــوء رفعــت بلــك الــداودي  أخبــاًراكمــا نرشــت الصــحيفة 
ـران بعـــــد ســـــيطرت القـــــوات الربيطانيـــــة عـــــىل  كوردســـــتان ايــــ

  .)٤٢(المنطقة
والء رؤسـاء العشـائر  إظهـار خر حاولت الصحيفة أومن جانب 

ــة، ففــي مقــال نرشــتها الصــحيفة  الكورديــة للســلطات الربيطاني
ـــه  ئر الطالبـــاين قـــدموا مـــذكرة للحـــاكم رؤســـاء عشـــا أن جـــاء في

 إخالصــــــهمفيهــــــا  أكــــــدواالســــــيايس الربيطــــــاين يف كركــــــوك، 
ـــة و ـــرى أللســـلطات الربيطاني ـــة الق ـــم عـــىل اســـتعداد لمعاقب نه

التابعة لهم اليت تجـاوزت عـىل السـلطات الربيطانيـة يف منطقـة 
الشـيخ  أن نرشـتها الصـحيفة جـاء فيـه  أخـر ويف مقـال  .)٤٣("ليالن"

يف احلفــاظ عــىل  إيجابيًــاحميــد الطالبــاين ومســلحيه، لعبــوا دوًرا 
األمــــن وســــالمة القــــوات واحلاميــــة الربيطانيــــة المتواجــــدة يف 
ـ الصــحيفة خــًربا عــن زايرة  منــاطق زه نكــه نــه و داوده، كمــا نرشـ

الســليمانية لــواء  إىل ريــس عشــائر بشــتدر (عبــاس ســليم اغــا) 
ولقائــه ابحلــاكم الســيايس الربيطــاين واســتعداد عشــائر بشــدر يف 

واالســتقرار يف  األمــن مســاعدة القــوات الربيطانيــة يف اســتتاب 
  .)٤٤(المنطقة

خبـاًرا عـن الضـرائب والتعويضـات الـيت أكما نرشت الصحيفة 
فرضــــتها الســــلطات الربيطانيــــة عــــىل العشــــائر الكورديــــة الــــيت 

ورة، ففي مقال نرشتها الصـحيفة جـاء فيـه الث أحداثشاركت يف 
ـــ ( أن  ــداودي ب ) الــف ٣٥الســلطات الربيطانيــة اغرمــت عشــرية ال

ـــه و ( ــــ (١٣٠ربي ـــه، ١٧٫٥) قطعـــة ســـالح وعشـــائر دوز ب ـــف روبي ) ال
) قطعــة ٢٠) آالف روبيــه و(٣وفــارس اغــا مــن منطقــة البيــات بـــ (

بــدأت صــحيفة بيشــكوتن (التقــدم)، بعــد انحســار خطــر  .)٤٥(ســالح
ـــوب ال ـــة بشـــكل خـــاص ووســـط وجن ـــاطق الكوردي ـــورة يف المن ث

العـــراق بشـــكل عـــام، بنرشـــ مقـــاالت حـــول مســـاعي الســـلطات 
تأهيــل الطــرق وخــط ســكك احلديــد وتــوفري   إعــادة إىلالربيطانيــة 

وفتح المستشفيات، واتباع سياسة جديدة تؤدي  واألمان  األمن
 فإرشاقيادة العراقيني أبنفسهم إلدارة شؤون بلدهم تحت  إىل 

 (التقـدم) سدل صحيفة پيشكوتنأوقد  .)٤٦(السلطات الربيطانية
حــداث ثــورة العرشــين بنرشــها نــص المنشــور الــيت أالســتار عــىل 

 إعـالن المندوب السامي الربيطـاين بـريس كـوكس حـول  أصدرها
الثورة، وبدأ مرحلة جديدة  أحداثالعفو عن جميع المشاركني يف 

  .)٤٧(١٩٢٠من تاريخ العراق يف الثالثني من أاير 
  
  
  
  

َةٌ  ِ   َخا

ثـــورة العرشـــين مـــن أكـــرب الثـــورات يف تـــاريخ العـــراق   ّد َعـــتُ 
المعاصر، لما تمزيت به من مشاركة مختلف الفئـات مـن مختلـف 
المــدن والقــرى يف وســط وجنــوب العــراق وكوردســتان اجلنوبيــة، 
ــــوعي الســــيايس  ــــورة نقطــــة تحــــول يف تكــــوين ال وشــــكلت الث

  واالجتماعي للمجتمع العرايق.
ــــأيت يف مقــــدمتها الوضــــع  ــــدة ت ــــت أســــباب الثــــورة عدي كان
ـــا الســـلطات  ـــيت اتبعته االقتصـــادي والسياســـية االقتصـــادية ال

واســــتخدام السياســــات  اإلدارةالربيطانيــــة، فضــــًال عــــن ســــوء 
القـبض عـىل  وإلقـاءالقمعية تجاه المـواطنني ومصـادرة احلـرايت 

ــوطنيني ونفــيهم خــارج العــراق، وكــذلك  ــةاألحــرار وال جــال ر إهان
ـــدين (الشـــيعة والســـنة) و  تبـــاع سياســـة تـــوطني االثـــوريني إ ال

  المهاجرين يف القرى والمناطق الكوردية.
اخلارجيــة الــيت رسعــت عجلــة الثــورة   ابألســبابوفيمــا يتعلــق 

تتمثــل يف الدعايــة الكماليــة المــؤثرة يف المنــاطق الكورديــة وبــدأ 
ـق  األفكــار انتشــار  ــذين  أرسي البلشــفية عــن طرـي  رجأفــالكــورد ال

مـــن قبـــل القـــوات  أرسهـــمعـــنهم الثـــورة البلشـــفية (الـــذين تـــم 
يف احلرب العالمية األوىل)، فضـًال عـن نرشـ بنـود ولسـن  الروسية

عرش بني الوطنيني الكـورد، وكـذلك تـأثري دعايـة األحـزاب  األربعة
حــد كبــري يف قيــام  إىل  أســهمتالقوميــة والثــورات العربيــة، والــيت 

  د الربيطاين يف المناطق الكوردية.الكورد ابلثورة ورفضهم للوجو
التجويع واحلرمان مـن  أسلوبمارست السلطات الربيطانية 

المـــزارع والبســـاتني وقطـــع الميـــاه عـــن  بـــإتالفخـــالل قيـــامهم 
المدن، إليقاع األذى ابلسكان والزراعة، وسـارت سياسـتهم عـىل 

اشــرتكوا يف الثــورة، وقامــت بمصــادرة وقتــل  نْ حــرق بيــوت مَمــ
يف المنطقـة، ولـم كبرية من رؤوس األغنام واألبقار واخليل   أعداد 

رسته من أمن  إعدامتعر اهتماًما ابلقوانني الدولية فأقدمت عىل 
الثوار دون تحقيق أو محكمة، كما قصفت المدن والقرى بقـذائف 

جسـاد العديـد مـن النـاس أالطائرات والمدافع، وفتكـت قنـابلهم 
  األبرايء.

ـــــة صـــــحيفة پيشـــــكوتن  اســـــتخدمت الســـــلطات الربيطاني
الســــلطات الربيطانيــــة ابللغــــة  ت تصـــدرها(التقـــدم)، الــــيت كانــــ

الكوردية يف لواء السليمانية، كوسيلة إلبقاء المنـاطق الكورديـة 
نـه تمـرد أالثـورة عـىل  إظهـار  إىلالثـورة، وعملـت  أحداثبعيًدا عن 

ـــه يف منطقـــة ضـــيقة مـــن الفـــرات أعـــريب متخلـــف ينحصـــر  حداث
األوســط، وهــدد رؤســاء العشــائر الكورديــة مــن االنتقــام بقصــف 

يف  إرشاكهــــممــــدنهم وقــــراهم يف حــــال مســــاعدتهم للثــــوار أو 
  الثورة. أحداثمجرايت 
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عــىل الــرغم مــن نجــاح الســلطات الربيطانيــة يف قمــع الثــورة 
ىل (هند ثانيـة) إنها غريت من فكرة تحويل العراق أال إ، وإخمادها

خـرى تتمثـل بفكـرة أقامة حكم بريطـاين مبـارش، وايجـاد بـدائل إو 
تشكيل حكومة عراقية محلية تمتلك صالحيات واسعة وتتحمـل 

  دارة البالد مبارشة.إمسؤولية 
  
  

  :االت املرجعيةـاالح
 

انطلقت الرشارة األوىل من ثورة العرشين ضد السلطات  )١(
الربيطانية يف العراق، يف منطقة الرميثة يف الثالث من 

، أي بعد شهر من إعالن االنتداب الربيطا عىل ١٩٢٠حزيران 
العراق، ليمتد لهيب الثورة إىل مناطق واسعة من جنوب 

 من العراق، ثم وصلت رشاراتها إىل دياىل يف السادس عرش
آب من العام نفسه، وانخرطت فيها العشائر الكوردية، ال سي 
، للمزيد من التفاصيل يُنظر: ل.ن. كوتلوف،  عشائر منطقة خانق

، ترجمة: عبد الواحد ثورة العرشين الوطنية التحريية يف العراق
 الثورة العراقية؛ عبدالله الفياض، ١٤٦)، ص ١٩٧١كرم، (بغداد: 

 .٢٦٨)، ص ١٩٧٤د: ، (بغدا٢الكربى، ط
(2) Floren Bell, letter of Gertude Bell, (London, 1960), p. 36; Dr. 

Toby dogdde, The British mandate in Iraq 1914 – 1932, 
(London, 2005), p.p. 45 – 49. 

 ١١، ص ٤)، ط١٩٧٨، (لبنان، الثورة العراقية الكربىعبد الرزاق الحسني، 
١١٦ – ١.  

ل مظهر أحمد، ٣( دور الشعب الكردي يف ثورة العرشين ) ك
 .١١)، ص ١٩٧٨، (بغداد: العراقية

، ترجمة: بالد ما ب النهرين ب والئ) أرنولد تالبون ويلسون، ٤(
ل ٣٩٨ – ٣٩٧، ص١)، ج١٩٦٩فؤاد جميل، (بغداد:  ؛ د. وميض ج

عية للحركعمر نظمي،  ة الجذور السياسية والفكرية واالجت
 ٣٤١)، ص ١٩٨٥، بغداد: القومية العربية (االستقاللية) يف العراق

-٣٥٠. 
عية من تاريخ العراق الحديث) عىل الوردي، ٥( ، (بغداد: ملحات اجت

 .٢٣ – ٢٧، ص٥)، ج١٩٧٧
، ترجمة: متى عقراوي، (بغداد: العراق الحديث) مجيد خدوري، ٦(

 .٣٧ – ٣٦)، ص١٩٧٦
ن عيل، ٧(  - ١٨٣٣ركة الكوردية املعارصة (دراسات يف الح) عث

وندي، )١٩٤٦ ، دراسة تاريخية وثائقية، تقديم الدكتور عمر اله
 .٢٥٦ – ٢٥٥)، ص ٢٠٠٣(اربيل: 

ن االترويش، ٨( كوردستان الجنوبية (العراق) ) خليل مصطفى عث
، رسالة )١٩٣٢ – ١٩١٨يف سنوات االحتالل واالنتداب الربيطاني (

دمة إىل مجلس كلية اآلداب، جامعة ماجست غ منشورة مق
؛ عبد الفاح عيل يحيى، ثورة العرشين ٥٨، ص٢٠٠٥دهوك، 

والعالقات الخارجية، الثقافة (مجلة)، العدد التاسع، (بغداد: أيلول 
 .١١٢ – ١١٠)، ص ١٩٧٣

ل مظهر أحمد، ٩( ، أضواء عىل قضايا دولية يف الرشق األوسط) ك
 .١١٧ – ١١٤)، ص ١٩٧٨(بغداد: 

عىل  ١٩١٤: تأسيس يف املوصل يف بداية العام جمعية العلم )١٠(
يد أحد الشباب املسيحي يدعى (ثابت عبد النور) الذي كان 

 

 
طالبًا يف األستانة، وقد استطاع االتصال ببعض الشباب 
، وكان هدفها تحرير البالد  املوصلي من الطلبة واملثقف

، ثم انتقل نشاطها  من األستانة إىل العربية من الحكم الرت
املوصل واملناطق املجاورة لها. للمزيد من التفاصيل ينظر: 

جمعية العلم الرسية ودورها يف تنامي إبراهيم خليل أحمد، 
، ب النهرين )١٩١٨الوعي القومي العر يف املوصل (

 – ٢١١)، ص١٩٧٦)، السنة السابعة، (املوصل: ٢٦(مجلة)، العدد (
٢١٢. 

ل العراقمي، ) عبداملنعم الغال ١١( )، ص ١٩٦٦، (بغداد: ثورتنا يف ش
ن، ٣٥ – ٣٤ )، ١٩٩٨، (دهوك: حصاد الحنظل؛ محمد أم عث
 .٢٦ – ٢١ص

) كان من ب الوطني الكورد الذين أجروا اتصاالت مع الثوار هم ١٢(
كل من: رفيق حلمي فائق توفيق، واملحامي رفيق توفيق 
ل مظهر  وكريم الحاج عبد الله. للمزيد من التفاصيل يُنظر: ك

 .١٦أحمد، دور الشعب الكوردي...، ص 
رميان صفحات من التاريخ النضايل ألبناء ك) عمر عيل رشيف، ١٣(

)، (أربيل: آب ٣٩، كوالن العر (مجلة)، العدد ()١٩٤٥ – ١٩١٥(
 .٧٥)، ص ١٩٩٩

ن االترويش، املصدر السابق، ص ١٤(  .٥٨) خليل مصطفى عث
: هو إبراهيم خان ابن صالح خان، أحد رؤساء إبراهيم خان دلو) ١٥(

عشائر ده لو، الساكنة يف نواحي كفري، ينتمي أصالً إىل 
ة هرمزيار  الكوردية القاطنة يف املناطق املتاخة لـ "قه عش

وان. للمزيد من  " التابعة لناحية ش مو ال جه رمله" و "ب
، إبراهيم خان،  ، ثائر من كوردستانالتفاصيل يُنظر: مكرم طالبا

 .٥ – ٢)، ص١٩٧١(بغداد: 
ان، ١٦( ، (بغداد: ١٩٢٠ شوريش ئيرباهيم خان ده لو) مصطفى نه ر

دور املثقف يف ثورة ؛ أنور عيل الجبوري، ١١٦ – ١١٤)، ل ١٩٨٥
، رسالة ماجست مقدمة إىل مجلس كلية اآلداب، العرشين

 .١٢٠)، ص ١٩٨٩جامعة بغداد، 
(17)  Air, (20), (513), Report on Arbil, S.Murray, AP, Arbil 

15/7/1920. 
(18)  F.O., (371), (5068), From w.Hay, (Note of Rawanduz), 

10/8/1920. 
ل ) ١٩( ، ثورة العرشين يف االسترشاق السوفيتيأحمد،  مظهرك

 .٨٠-  ٧٨)، ص ١٩٧٧(بغداد: 
)، ١٩٦٩، (بغداد: ١٩٢٠ثورة تلعفر ) قحطان أحمد عبوش التلعفري، ٢٠(

 .٣٢١ص 
، التآخي الشعب الكردي وثورة العرشين) عبد الفتاح عيل يحيى، ٢١(

وز ١٣٧٢(جريدة)، العدد (  .٧ – ٦، ص ١٩٧٣)، بغداد، األول من 
ل مظهر أحمد، ٢٢( ؛ محمد ره سول ٩٢ – ٩١...، ص ثورة العرشين) ك

ىى خوارووى كهتهولهمان ودهحمودى قارهشيخ مههاوار، 
  .٣٥١)، ل ١٩٩٠كوردستان، (لندن: 

كردستان من بداية الحرب العاملية االوىل ) رسوة اسعد صابر، ٢٣(
، دراسة سياسية )١٩٢٦ - ١٩١٤إىل نهاية مشكلة املوصل (

ن أبو بكر، ٢٠٢ – ٢٠١)، ص٢٠٠١ثقافية، (أربيل:  ؛ أحمد عث
، كردستان يف عهد السالم (بعد الحرب العاملية األوىل)

 .١٦٠ – ١٥٦)، ص ٢٠٠٢(أربيل: 
وت: القضية الكردية يف العرشينياتلحاج، ) د. عزيز ا٢٤( )، ١٩٨٤، (ب

 .٣٥ص 
 



   
  

 
 
 

 
 

 الدعاية الربيطانية المضادة لثورة العرشين العراقية
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)٢٥ ، )، ١٩٣٠ – ١٩٢٠التاريخ السيايس، () خالد عبد املنعم العا

 .٢٠٢، ص ١)، مج١٩٧٧، (بغداد: موسوعة العراق الحديث
عية أصدرتها السلطات ٢٦( ) صحيفة أسبوعية سياسية أدبية اجت

نية بالل غة الكوردية، وصدر العدد الربيطانية يف لواء السلي
، صاحب االمتياز ومسؤول ١٩٢٠من نيسان  ٢٩األول منها يف 

التحرير كان امليجر سون (حاكم السيايس والعسكري للواء 
نية)، كان الهدف من إصدار صحيفة  (التقدم) پيشكوتن السلي

يف تقريب الفئة املثقفة الكوردية من السلطات  تتمثل
لية التي بدأت تزداد  الربيطانية والوقوف بوجه الدعاية الك

يف املنطقة بسبب القضاء عىل حكمدارية السيخ محمود، 
وكذلك عملت الصحيفة إىل اإلساءة إىل سمعة البالشفة 
واألفكار الشوعية، التي بدأت تترسب إىل املنطقة، ك عملت 
الصحيفة عىل تحس صورة اإلدارة الربيطانية والعمل عىل 

رة تنصيب األم فيصل ملًكا عىل العراق قبول الكورد لفك
وربط كوردستان الجنوبية باململكة العراقية املرتقب 
تشكيلها. استمرت صدور الصيحفة ملدة سنت تقريبًا حيث 

وز  ٢٧) يف ١١٨صدر العدد األخ ( . للمزيد من ١٩٢٢من 
 ١٩٢٨ى سلي م رۆژنامهكهيهالتفاصيل يُنظر: پيشكوتن

 يل ناجي كاكهكر بو چاپ عهو ئاماده وهكوكردنه، ١٩٢٢ –
وان به –تار م عهئه مهحه : د مارف كر سامى، پيشهس

تاريخ الصحافة الكردية جبار جباري، )، ١٩٩٨: ولدار، (ههخزنه
  .٣٢)، ص ١٩٧٥، (بغداد: يف العراق

 الصحافة العربية يف) إبراهيم خليل أحمد (الدكتور)، نشأ ٢٧(
 .٨٧ – ٨٥)، ص١٩٨٢، (املوصل: املوصل

  .٣، ص ١٩٢٠أيار  ٢٠)، ٤جريدة، العدد ((التقدم) پيشكوتن ) ٢٨(
 .٣، ص ١٩٢٠ وز ١٥)، ١٢جريدة، العدد ((التقدم) پيشكوتن ) ٢٩(
 .٢ -١) املصدر نفسه، ص ٣٠(
 .٣، ص ١٩٢٠ حزيران ١٠)، ٧جريدة، العدد ((التقدم) پيشكوتن ) ٣١(
 .٣، ص ١٩٢٠ أيار ٢٠)، ٤جريدة، العدد () (التقدمپيشكوتن ) ٣٢(
 .٣، ص ١٩٢٠ آب ١٢)، ١٦جريدة، العدد ((التقدم) پيشكوتن ) ٣٣(
 .٣، ص ١٩٢٠ آب ٢٠)، ١٨جريدة، العدد ((التقدم) پيشكوتن ) ٣٤(
 .٣، ص ١٩٢٠ آب ١٩)، ١٧جريدة، العدد ((التقدم) پيشكوتن ) ٣٥(
 .٣، ص ١٩٢٠ آب ٢٦)، ١٨جريدة، العدد ((التقدم) پيشكوتن ) ٣٦(
 .٣، ص ١٩٢٠ أيلول ١٦)، ٢١جريدة، العدد ((التقدم) پيشكوتن ) ٣٧(
 .٣، ص ١٩٢٠ آب ١٢)، ١٦جريدة، العدد ((التقدم) پيشكوتن ) ٣٨(
 .٣، ص ١٩٢٠ آب ٢٦)، ١٨جريدة، العدد ((التقدم) پيشكوتن ) ٣٩(
، ص ١٩٢٠ ترشين األول ٤)، ٢٨جريدة، العدد ((التقدم) پيشكوتن ) ٤٠(

٣. 
 .٣، ص ١٩٢٠ أيلول ٢)، ٢٨جريدة، العدد ((التقدم) شكوتن پي) ٤١(
 .٣، ص ١٩٢٠ أيلول ٣٠)، ١٩جريدة، العدد ((التقدم) پيشكوتن ) ٤٢(
 .٣، ص ١٩٢٠ آب ٢٦)، ٢٣جريدة، العدد ((التقدم) پيشكوتن ) ٤٣(
 .٣) املصدر نفسه، ص ٤٤(
 .٣، ص ١٩٢٠ أيلول ٣٠)، ٢٣جريدة، العدد ((التقدم) پيشكوتن ) ٤٥(
، ص ١٩٢٠ ترشين الثا ١١)، ٢٩جريدة، العدد ((التقدم) پيشكوتن ) ٤٦(

٣. 
 .٣، ص ١٩٢١ حزيران ٢)، ٥٨جريدة، العدد ((التقدم) پيشكوتن ) ٤٧(


