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 الملخص
ة ما بعد نياية الحرب العالمية الثانية تحوالت جوىرية في نظام الحكم السياسي مدشيدت     

 ، اذ سعت تمك االنظمة لفتح صفحة جديدة مع شعوبيا خاصتا بعد اناألوسطلبمدان الشرق 
اختمف ميزان القوى العظمى في العالم وظيور االتحاد السوفيتي منافس جديد لبريطانيا والواليات 

 المتحدة األمريكية .
كانون  27حاول الوصي عبدااللو ان يطمئن الشعب العراقي عندما ألقى خطابا سياسيا يوم     
السمم،  إلىمن حالة الحرب  ، اكد فيو انتياء الحرب العالمية الثانية وتحول الببلد1945 األول

السياسية واالجتماعية واالقتصادية التي تأثرت بسبب العمميات  وااعاأل إصبلحووعد الشعب ب
 ،1946العسكرية، وبدأت الحكومة بتنفيذ ما جاء في خطاب الوصي عبدااللو مطمع عام 

من ذلك العام،  فاستقالت وزارة حمدي الباججي الثانية وتشكمت وزارة توفيق السويدي في شباط
وىي اول وزارة في زمن السمم، اخذت تمك الوزارة عمى عاتقيا تنفيذ وعود الوصي وقامت 

ات اصطدمت بتعنت بعض جراءتمك اإل إالَّ أنَّ ات في جميع الجوانب صبلحبمجموعة من اإل
ودخل العراق في دوامة الصراعات السياسية من جديد وانعكس  صبلحالسياسيين الرافاين لئل

 ك سمبا عمى الوزارات التي تشكمت  .ذل
التي  حداث، واىم األ 1953-1946ة  مدتناولت في بحثي اىم التطورات السياسية خبلل ال    

السياسية فمنحت وزارة  حزاببرزت خبلل تمك الفترة صدور قانون النوادي والجمعيات وتأسيس األ
وثبة كانون ثاني  أحداثوكذلك  1946نيسان  2سياسية يوم  أحزابالداخمية اجازة لخمسة 

سقاطو  1948 -وزارة صالح جبر ومعيا معاىدة بورت سموث، وتطور الحرب العربية ا 
)االسرائيمية( وانعكاساتيا عمى الواع في العراق ، واالنتفااات الفبلحية الرافاة لؤلقطاع، 

سقاطو  1952وانتفااة تشرين الثاني وكذلك توقيع اتفاقية النفط مع الشركات النفطية،  وزارة  ا 
 مصطفى العمري وتشكيل وزارة نور الدين محمود.

Abstract 

    The period after the end of the Second World War witnessed 

fundamental changes in the political system of the Middle East. The 

regimes sought to open a new chapter with their own people, after the 

great balance of power in the world and the emergence of the Soviet 

Union differed as a new competitor to Britain and the United States of 

America. 

    The Custodian of the Two Holy Mosques, Abdulhalah, tried to reassure 

the Iraqi people when he delivered a political speech on December 27, 

1945, in which he stressed the end of the Second World War and the 

transformation of the country from war to peace. He promised the people 

to reform the political, social and economic conditions affected by the 
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military operations. In 1946, the Ministry of Hamdi Al-Bajji was formed 

and the Ministry of Tawfiq al-Suwaidi was established. In February of 

that year, the first ministry in peacetime, the ministry took over the 

implementation of the promises of the guardian and carried out a series of 

reforms in all aspects. 

    The Ministry of the Interior granted a license to five political parties on 

April 2, 1946, as well as the events of January 1948 and the overthrow of 

the Ministry of Saleh Jabr and with it the Treaty of Port And the 

evolution of the Arab-Israeli war and its repercussions on the situation in 

Iraq, the peasant uprisings rejecting the feud, the signing of the oil 

agreement with the oil companies, the November 1952 uprising, the 

overthrow of the ministry of Mustafa al-Amri and the formation of the 

ministry of Noureddine Mahmoud. 

 المقدمة
قمق من الناحيتين و والعراق في واع ماطرب  1945عام نياية الحرب العالمية الثانية  دنت   

 إلىالحرب  الوزارات العراقية التي تشكمت اثناء اتإجراءاذ دفعت  ،االقتصادية والسياسية
ارتفاع  إلىوذلك ادى  ،وشحة السمع المعرواة في االسواق ،ااطراب االحوال االقتصادية

لما خمفتو  مشابو كان االمركذلك  ،االسعار واثقل كاىل الطبقة الفقيرة ذات الدخل المحدود
 إعبلن، ومن الناحية السياسية انعش لعامةفي البنى التحتية والمرافق اراب الحرب من دمار وخ

ية صبلحاالفكار الحرة والجماعات التقدمية واإل 1945 األولكانون  27يوم  عبد االلو الوصي
 سياسية اكثر كفاءة وحرية .لشريحة تمثيمية  وبأنظمة برلمانية ،لممطالبة بمزيد من الحرية

اثرىا الوااح في مسار  1953 – 1945كان لممتغيرات السياسية في العراق خبلل المدة 
فيي من ادق واعقد الفترات التاريخية اذ ىيئة المناخ السياسي المبلئم لممتغيرات  ،العممية السياسية
التي خمفتيا الحرب العالمية الثانية عمى الواقع في العراق  وااعنظرًا لسوء األ ،في المدة البلحقة

فبل بد لمطبقة الحاكمة ان تفكر في اسموب جديد  ،سواء كان اقتصاديًا او اجتماعيًا او سياسياً 
العراق خبلل تمك الحرب مثل  أوااعالجسام التي طالت  حداثجانبيا بعد األ إلىلكسب الشعب 

وما تبعيا من تصفية طالت النخب السياسية والعسكرية والمثقفين  1941فشل انتفااة مايس 
ذلك تغيير بعض فقرات الدستور بما يتبلئم وك ،الذين يعاراون التواجد البريطاني في العراق

وما تبعة من تقميص  ،والقوات البريطانيةومصمحة العائمة المالكة والطبقة السياسية الحاكمة 
 الجيش العراقي .

 -نهاية الحرب العالمية الثانية وامل تغيير النهج السياسي في العراق : -اوال:
 ،1945المعارض والمعادي لمنظام السياسي في العراق نياية عام  االتجاهنظرًا لتزايد 
، االستجابة (1)الوصي عبد االلو إلىيعتيا اشارة طب إلىالحياة السياسية  عادةورغبة بريطانيا إل
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فألقى الوصي خطابًا سياسيًا  ،المتصاص الغاب الشعبي وتيدئتو ،مطاليب الوطنيةاللبعض 
حدد فيو االسس الثابتة لمسياسة العراقية  ،بيو أمانة العاصمةفي  1945 األولكانون  27يوم 

 وكان ،سية بعد الحرب العالمية الثانيةالتي ستشيدىا الساحة السياواالسس واىم المرتكزات 
الصيانة االجتماعية والعدل االجتماعي واعداد جيل جديد الذي اشار اليو ىو  األولالمرتكز 

 حزابفتح المجال امام تأسيس األ اواح فيو والمرتكز الثاني ،يتولى اعباء الحكم والمسؤوليات
 .(2)السياسية كي تساعد الحكومة لمنيوض والسير نحو مستقبل زاىر

ة في األوساط العراقية بين ردود فعل متباين ذلك الخطاب صداه داخل العراق واحدثلكان     
وبين التشاؤم والتشكيك بعدم جدية الوصي لمخروج من نطاق  ،ل والفرح لممستقبل الجديدؤ التفا

 .(3)السيطرة البريطانية وتدخبلتيا في شؤون المممكة
 29استقالة وزارتو يوم  (4)يا الوصي عبد االلو قدم حمدي الباججيأعمنووفقًا لمسياسة التي     

واخذت عمى  1946شباط   23الثانية يوم  (5)وتألفت وزارة توفيق السويدي ،1946 كانون الثاني
 من العام نفسوفي اذار  أعمنو  ،عاتقيا تنفيذ الفقرات السياسية التي وردت في خطاب الوصي

ووعد بتغيير حال المممكة من الواع الشاذ والسيء الذي  ،منياج وزارتو امام مجمس النواب
بأنو سيعمل  أعمنو  ،روف السممظ راوتفالواع الطبيعي الذي  إلىانية خمفتو الحرب العالمية الث

وسبلمة الدولة والقوانين االستثنائية واالفراج  األمنالعرفية ومرسوم صيانة  حكاممن اجل الغاء األ
السياسية وتشريع قانون  حزابعن المعتقمين ورفع الرقابة عن الصحف وفسح المجال لتأسيس األ
 . (6) النتخاب النواب يؤمن حرية االنتخاب ويحفظ المبادئ الديمقراطية

ت امرًا بأنياء حالة الحرب أصدر و  ،بدأت وزارة توفيق السويدي بتنفيذ منياجيا السياسي
معسكرات االعتقال ورفعت  العرفية واغمقت حكاماأل وكذلك ،القوانين المقيدة لمحرياتت الغو 
السياسية وكانت تمك الخطوات  حزابوسمحت بتأسيس األ ،المطبوعات والصحفعن قابة الر 

  .(7) فاتحة خير لواع جديد تشيده الببلد
الشخصيات  مجموعة من تقدم ،العراقيين لمنياج الوزارةوالسياسيين استجابة من الوطنيين 

 تمك وبعد تدقيق ،سياسية أحزابالداخمية لتأسيس وزارة  إلىمبات ط 1946في اذار  السياسية 
 -سياسية ومنحت حق ممارسة النشاط السياسي العمني وىي : أحزابالطمبات اجيزت خمس 

 حزب االستقبلل بزعامة دمحم ميدي كبة . -1
 حزب الشعب بزعامة عزيز شريف . -2
 حزب االحرار بزعامة كامل الخايري . -3
 حزب الوطني الديمقراطي بزعامة كامل الجادرجي . -4
 حزب االتحاد الوطني بزعامة عبد الفتاح ابراىيم . -5
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بدعوا ان منياجيا ال  حزابلتأسيس األ أخرى رفات وزارة الداخمية بالوقت عينة طمبات و 
 .(8) مكةميتناسب مع المصمحة الوطنية لمم

 كيانوتؤكد عمى المحافظة عمى وحدة العراق وسبلمة  أجيزتالتي  حزابكان منياج األ
والدفاع عن حقوق الدول  ،وتوثيق عبلقاتو القومية مع الدول العربية ،الدولي وسيادتو الكاممة

العربية المحتمة التي تحت الوصاية الدولية لمحصول عمى حق تقرير المصير ومن ثم استقبلليا 
 سأسامع بريطانيا عمى  ثنائية عبلقات بإقامة حزابوطالبت األ ،وفي طميعة تمك الدول فمسطين
 جل تطورىا أمن  العراقية ومطالبتيا بالوقوف مع المممكة ،الصداقة والمنافع المتبادلة

  .(9)وازدىارىا
ورفع الرقابة  ،بأطبلق سراح المعتقمين السياسيين حزاباما في الجانب المحمي فقد طالبت األ    

واالىتمام بالجانب  ،واالىتمام بالمواطن العراقي من خبلل تحسين واعة المعاشي ،عن الصحف
والعمل باالقتصاد الموجو لرفع  ،ي عمييمرااودعم الفبلحين وتوزيع األ ،الصحي والتعميمي

واكدت  ،المستوى االقتصادي لممممكة الذي سينعكس ذلك ايجابًا عمى واقع الفبلح والطبقة الفقيرة
ة الحديثة والمتطورة المناىج عمى الجانب العسكري واالىتمام بالجيش العراقي وتسميحو باألسمح

  . (10) وزرع روح الوطنية وتعزيز الثقة لدى المقاتمين لمدفاع عن كيان الوطن
رفع الرقابة عن الصحف  مثل ،في تنفيذ بعض فقرات منياجيانجحت وزارة توفيق السويدي     
صدارو  ،السياسية حزابيع قانون األوتشر  صبلحالنواب، و نتخاب جديد القانون  ا   دارةقانون اإل ا 

ي صبلحسارت الوزارة لتحقيق منياجيا اإلو  ،في األلوية دارةرجال اإل إلىصبلحيات اكثر  بمنحيا
ايار  30سرعان ما سقطت يوم  ألنياتو أعمنيا لم توفق في تحقيق كل ما إالَّ أنَّ  ،توأعمنالذي 
تطور لمحياة البرلمانية عن طريق  بسبب معاراة الساسة القدامى الذين عاراوا اي،1946

 .(11)السياسية التي قد تفتح الباب لمتغيرات االقتصادية واالجتماعية بعيدة المدى حزاباأل
فيو عمى كمفو  1946حزيران  1يوم  (12)ارشد العمري  إلىكتاب وجو الوصي عبد االلو 

شير واحد عمى تشكيميا حتى  ولم يماي اكثر من ،نفسواليوم  فألفيا في ،تشكيل وزارة جديدة
العنف واستخدام القوة لمنع المشاكل وظيرت بوادر التمرد عمييا بسبب سياسة  انتشرت
الوزارة  إسقاطددت بسياستيا التعسفية وطالبت بالسياسية ادىا ون حزاب، فوقفت األ(13)الحريات

لوزارة ىو ف لتمك اوكان من ابرز مظاىر سياسة العن ،وتأليف وزارة دستورية يراى عنيا الشعب
 ،العمال المطالبين بتحسين ظروف العمل وزيادة اجورىم من اطبلق الرصاص عمى مجموعة

فقتمت وجرحت عدد من العمال فابًل عن  ،في كركوك (14) (ور باغيالمجتمعين في حديقة ) كا
ارشد العمري  وبذلك استطاعت القوى السياسية المعاراة من اجبار ،في الببلد أخرى ااطرابات 

 .(15) 1946 تشرين الثاني 14عمى تقديم استقالتو يوم 
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ان سبب فشل الوزارة ىو ان الحكومة البريطانية قد ارتابت من  إلىبينما عمل اخرون 
الن الخطة التي تتبعيا بريطانيا في معالجة  ،سياسة العنف الذي اتبعيا ارشد العمري اد العمال

ليساريين بل او اات قاسية اد العمال إجراءشيوعية بأن ال تتخذ الواع الدولي العام ومكافحة ال
مجال النتشار  االجتماعية حتى ال تبقي مرة والسيمايدة والتحسينات المستات المفصبلحتقوم باإل
  .(16) الشيوعية

يجعل لوزارتو  واراد ان ،1946 تشرين الثاني 21شكل نوري سعيد وزارتو التاسعة يوم 
حزب الفأختار ممثمين من  ،فييا حزابصيغة قومية مؤتمفة من خبلل اشراك بعض ممثمي األ
الوزارة ىو  أعمالوكانت باكورة  ،حزابالوطني الديمقراطي وحزب االحرار وابعد ممثمي باقي األ

فوز ممثمي الحكومة وفشل  إلىحل المجمس النيابي والتدخل المباشر في االنتخابات مما ادى 
حول  حزابفبدأت حمبلت االتيامات بين األ ،بالحصول عمى مقاعد في المجمس النيابي حزاباأل

الحزبين المشاركين بيا بمساندتيا  أعااءواتيام  ،صبلحوعدم جديتيا في اإلالوزارة  اتإجراء
تقديم استقالتيم من  إلىة مما دفع الحزبين المشاركين في الحكوم ،بكبح الحريات وتكميم االفواه

)) وعندئذ وقيد نشاطيم  حزاباد الحريات الدستورية فايق عمى األووقف نوري السعيد  ،الوزارة
ظير كأن الواع السياسي انتظم نوعًا ما وانتيت بذلك عمى ما يبدو ميمة نوري السعيد فتنحى 

عبد واحتفظ الوصي  ،1947آذار  11، قدم نوري السعيد استقالة وزارتو يوم (17) عن الحكم((
 29بتأليف الوزارة الجديدة يوم  (18)صالح جبر إلىيومًا حتى عيد  (18بكتاب االستقالة ) االلو 
 . (19)1947آذار 

ات الحسنو التي اتخذتيا وزارة السويدي جراءوإل يصبلحالمنياج اإلالرغم من عمى 
وكذلك منحت وزارت ارشد العمري حريات  ،السياسية وتفاعل المواطن معيا وااعاأل صبلحإل

ازعجت الطبقة السياسية القريبة من الوصي   اتجراءتمك اإل إالَّ أنَّ  ،اوسع لمتعبير عن الرأي
نوري السعيد ليييئ االجواء المبلئمة لعقد فعممت عمى ابعادىا لفسح المجال لعودة ، عبدااللو

       مس نيابي يدين بالوالء لمحكومة.  معاىدة جديدة مع بريطانيا وذلك من خبلل انتخاب مج
 -محاولة عقد معاهدة جديدة مع بريطانيا: -ثانيا:
منياج حكومتو  إعبلن إلىحتى سارع  1947اذار  29يوم  وزارتوصالح جبر  ما ان شكل    

لعام  البريطانيةوكان اىم بند في ذلك المنياج ىو تعديل المعاىدة العراقية  ،لمرأي العام العراقي
تقديرًا لمصداقة التقميدية القائمة بين العراق و امان المصالح المتبادلة  أساسعمى  ،1930

عارض مع الواع الدولي الجديد وال يتبلئم تت بعض بنودىا تأصبحوبعد ان  ،(20)وبريطانيا
اطمأن لمجمس النواب الذي انتخب في عيد حكومة  بعد ان والسيما ،(21)وميثاق االمم المتحدة

، بعد ان شاع بين نوري السعيد السابقة بأنو سيؤدي واجبة ويامن موافقتو عمى المعاىدة الجديدة
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قد واعت اسسيا بين الحكومة العراقية وممثمي السياسية احاديث الناس ان المعاىدة  وساطاأل
 . (22)الحكومة البريطانية

 8البريطانية بصورة سرية يوم لتمييدية بين وفدي الحكومة العراقية و بدأت المفاواات ا
يا لم تفاي إالَّ أنَّ  ،متداول في بنود المعاىدة الجديدةوعقد الوفدين اكثر من اجتماع ل ،1947ايار
ي رااوموقف الحكومة من التواجد البريطاني عمى األوكان لمبند العسكري  ،تذكر نتيجة إلى

اجل  إلىفي نياية الشير وتوقفت المفاواات  ،اختبلف وجيات نظر الوفديندوره في العراقية 
 .  (23)غير مسمى

لندن يوم  إلى فسافر ،1930عام التدخل من اجل تعديل معاىدة  الوصي عبد االلو حاول 
ريطانية حول واالطبلع عمى وجية نظر الحكومة الب ،المقاءات التمييدية جراءإل 1947تموز  15

بتفاصيل صالح جبر ع رئيس الوزراء أطم ،األولتشرين  29وبعد عودتو يوم  ،معاىدةالتعديل 
حول   Bevin (24) (بيفن )راء وزير خارجية بريطانية آمع الجانب البريطاني وعمى  المقاءات

 .  (25)قاية القاعدتين العسكريتين في الحبانية والشعيبة
عسكري مع ممثمي عن وزارة الخارجية وفد  1947تشرين الثاني  20يوم بغداد  إلىوصل 

واتفقوا ان تجري المفاواات في السفارة  ،لتذليل العقبات واستئناف المفاواات ،البريطانية
 4حتى يوم  تر مواستمن الشير نفسو  22البريطانية حرصًا عمى سريتيا وبدأت المفاواات يوم 

ممعاىدة الجديدة عمى اوء قدم الجانب البريطاني خبلليا مسودات متعددة ل ،األولكانون 
وفي نياية شير  ،حاتوتم االتفاق عمى كثير من المبادئ والمقتر  ،مبلحظات الجانب العراقي

 إلىصالح جبر بالسفر رئيس الوزراء   إلىدعوة من وزير خارجية بريطانيا وجيت  األولكانون 
عقد صالح جبر وبحاور الوصي  وبعد ان ،المفاواات والتوقيع عمى المعاىدة إلكمالبريطانيا 

بنود المعاىدة الجديد سافر عبد االلو مجموعة لقاءات مع الطبقة السياسية العراقية لتوايح اىم 
وعقد مجموعة من االجتماعات مع الجانب البريطاني  ،لندن إلى 1948كانون الثاني  5يوم 

، في (26) 1948كانون الثاني  15وانتيت المفاواات بتوقيع الوفدين عمى المعاىدة الجديدة يوم 
 .port smouth (27))بورت سموث(ميناء

منيا حزب االستقبلل والوطني المعاراة عمى المعاىدة الجديدة  أحزاباحتجت 
كانون  17الطمبة االاراب العام يوم  أعمنرفايا ف إلىودعت الجماىير  ،الديمقراطي والشعب

وا بيانات استنكروا فييا المعاىدة ونددوا أصدر و  ،في المعاىدة والكميات والمدارس 1948 الثاني
 إلىاالاراب تحول  ،ورفاياوطالبوا الشعب مقاومتيا  ،بالوفد المفاوض الذي وقع عمييا

اد المتظاىرين ات الحكومة قاسية إجراءكانت  ،شوارع بغداد وااللوية العراقية تبظاىرات جات
اشعار آخر واعتقمت عدد من  إلىفي الكميات والمعاىد ت قرارًا بتعطيل الدراسة أصدر و 



 جودت جالل كامل عبد اللطيفأ.م.د           مجلة آداب الفراهيدي                     التطورات السياسية 
 م8162( أيلول 19العدد )                                             6491_6491في العراق 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

147 

فخرج بمظاىرات اكبر واشتبكت  ،ات ردة فعل قوية لدى الشعبجراءفكان لتمك اإل ،المتظاىرين
 ين بين قتيلالجماىير مع قوات الشرطة في صدامات عنيفة وقع خبلليا عدد من المتظاىر 

مع رجال  كانون الثاني 21اجتماع يوم عقد  إلىد االلو دفعت المظاىرات الوصي عب ،وجريح
بيان بعد االجتماع اكد فيو بأن الوصي يعد الشعب العراقي بأنو سوف لم يبرم  أصدرو  ،السياسة

 .(28)اي معاىدة ال تامن حقوق الببلد وامانييا الوطنية
وتبين لو خطورة  ،1948 كانون الثاني 26بغداد يوم  إلىوصل رئيس الوزراء صالح جبر 

سقوط  إلىفأخفقت كل تمك المحاوالت بعد ان ادت  ،الموقف الذي حاول ان يسيطر عمية بالقوة
رابات والمطالبة مما زاد ووسع االاط ،جرحى في صفوف المتظاىرينالو  المزيد من القتمى

حريتو يال الموقف الوصي عبد االلو وىو يرى عزيمة الشعب لتحقيق كممتو و ف ،الوزارة إسقاطب
 صالح جبررئيس الوزراء فأاطر  ،وطمب من صالح جبر ان يستقيل من رئاسة الحكومة
انون الثاني ك 27م استقالت وزارتو يوم االستجابة لمطالب الشعب وتنفيذ توجييات الوصي فقد

1948 (29)  .  
يا لم تنتيي وبقية اىم مطمب من إالَّ أنَّ صالح جبر وزارة ظاىرات نوعًا ما باستقالة ىدئت الت

رسميًا ان دمحم  أعمن 1948 كانون الثاني 29وفي صباح يوم  ،المعاىدة إسقاطمطالبيا اال وىو 
وصرح بأنو يأمل ان  ،(31)حزابوافق عمى تأليف وزارة جديدة امت بعض رجال األ (30)الصدر

خطوة ليا قامت بإلغاء معاىدة بورت  وفي اول ،يوفق في ميمتو لما يتطمبة الموقف وتتمناه الببلد
الرغم من الغاء وزراء الجديد انو وعمى اكتشف رئيس ال ،سموث وابمغت السفارة البريطانية بذلك

يا لم تكن بحجم سابقتيا ولم تواجيا الشرطة إالَّ أنَّ  ،مستمرة و جوبة بتظاىراتإالَّ أنَّ المعاىدة 
دمحم الصدر  اغطًا شديدًا حاولظاىرات الت عن طريق تمكالحركة الوطنية مارست و  ،بالعنف

ت أعمنما حين 1948ظاىرات في ايار التوانتيت  ،انتخابات عامة إجراءب التخفيف عنو عبر وعده
 . (32)بعد اندالع الحرب في فمسطين ةالعرفي حكامالحكومة األ

حاول نوري السعيد تييأت الظروف لعقد معاىدة جديدة مع بريطانيا كي يطمأن 
ت تتعارض أصبحالتي  1930بأن السمطة جاده في تعديل معاىدة المعاراين لسياسة الحكومة 

وامان ديمومة التواجد البريطاني في العراق وفق المتغيرات  ،من جيةوميثاق االمم المتحدة 
مسعاة فشل واثبت الشعب ارادتو وحقة في نيل حقوقو عن طريق التظاىر  أنَّ إالَّ الدولية الجديدة، 

سقاطو     الوزارة التي ال تحقق مطالبو .     ا 
 -:الداخلية القضية الفلسطينية واثرها على السياسة العراقية -ثالثا:
جانب الشعب العربي  إلىووقفت  ،نالت القاايا القومية اىتمام الشعب والحكومة العراقية    

ومن ابرز تمك القاايا التي اثرت بصورة  ،وحقة في تقرير المصير المطالب بالحرية واالستقبلل
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ىا العراق من قااياه الخاصة القاية الفمسطينية التي عد اسي لمعراقيمباشرة عمى الواع الس
اتخذت ىيئة االمم ما فحين ،ت عامبًل من عوامل القمق السياسي في الببلدأصبحية و ساساأل

وتكوين دولتين  ،قرارًا بتقسيم فمسطين بين العرب والييود 1947 تشرين الثاني 29المتحدة يوم 
 لعراقيالشعب ا بين ابناءعنيفة  احدث ذلك القرار ردة فعل ،ييودية خرى احدىما عربية واأل

نددتًا بقرار التقسيم ظاىرات الغاابة اغمب انحاء العراق موعمت الت ،والساحة السياسية العراقية
ظاىرات استجابة لتمك التو ، (33)والصييونية واعوانيا من الدول الغربية والواليات المتحدة االمريكية

اتاح لمحكومات العربية انو ال يمكن اسكات تمك االصوات  ،واليياج الشعبي والتأييد الرسمي لو
فعقدت المجنة السياسية لجامعة الدول العربية  ،الثائرة اال بحل عسكري موحد لتحرير فمسطين

تمبية مطالب  1948نيسان  12وقررت في اجتماع دمشق يوم  ،اجتماعات في عمان ودمشق
 . (34)فمسطين بعد ان يتم الجبلء البريطاني منياالعربية الجماىير ودخول الجيوش 

معمنًا انياء االنتداب  ،1948أيار  15ليمة يوم  فمسطين غادر المندوب السامي البريطاني
البريطاني فدخمت فمسطين جيوش نظامية لخمس دول عربية من امنيا العراق الذي ارسل قوة 

خمسة عشر  إلىمؤلفة من حوالي خمسة االف مقاتل في بداية الحرب وتم زيادة القوات لتصل 
بمدات ال ف المكمفة بو وىو السيطرة عمى عدد منوقد حققت تمك القوات اليد ،الف مقاتل

 .(35)الفمسطينية ومنع الييود من االستحواذ عمييا
فقد رأت الحكومة العراقية  ،نظرًا لتطورات العسكرية في فمسطين وتدخل الجيوش العربية

اليدوء  إلىودعت الجماىير  ،العرفية في جميع انحاء الببلد حكاممن المصمحة ان تعمق األ
سمعة العراق والتقيد بقدسية القانون  إلىان يسوء  والسكينة والتكاتف والترفع عن كل ما من شأنو

السكينة  إلىالجماىير لم تخمد  إالَّ أنَّ ات جراءتمك اإل من رغمعمى ال، و (36)مكةمي لممساساأل
بعد اعتراف الواليات المتحدة  بنصرة فمسطين وال سيما واستمرت التظاىرات والمطالبات لمحكومة

صحف وحممت ال ،العراقية ذلك بألم واستنكار شديد وساطفقابمت األ ،(االمريكية بدولة ) اسرائيل
أن ذلك لن يثني العرب واستنكرت الموقف االمريكي واكدت  حزابعمية حمبلت شديدة وردت األ

 . (37)عن مواصمة الكفاح لتحرير فمسطين
اغطيا  وجاء ذلك عن طريق ،ةاكدت الجماىير عمى رغبتيا في ايصال صوتيا لمحكوم

ة القاية الفمسطينية واجبار الحكومة عمى رفض قرار التقسيم والمشاركة العسكرية مع لمناصر 
 إالَّ أنَّ وان لم تأتي النتائج مع طموحات الجماىير  ،ي المغتصبةرااالجيوش العربية لتحرير األ

 . عززت ثقة الشعب بقدرتو عمى التغيير واجبار الحكومة لبلستجابة لمطاليبو حداثتمك األ
 -: حقوقهاستمرار كفاح الشعب من اجل الحصول على  -رابعا:
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الجماىير العراقية  ادراك إلىتقسيم فمسطين  ا عبلنسموث و معاىدة بورت  إسقاط أحداثادت     
بواقعيا المرير وارورة توحيد الصفوف من اجل الدفاع عن الحقوق المسموبة ومشاركة جميع 

جموع الفبلحين الناال اد االقطاع  فشاركو ،الحكومةوقوف بوجو سياسة طبقات المجتمع لم
بعد ان ازدادت اىمية رجال االقطاع واخذ يشاركون العمل السياسي وازداد  ،(38)من اجل االرض

االىتمام بمصالحيم وسمب مصالح الفبلحين  إلىفأدى وجودىم  ،عددىم في المجالس التشريعية
ومتخمف من سكان العراق وكان مستواىم المعاشي سيء جدًا  االكثرية يمثمون  االذين كانو 

 .  (39)اقتصاديًا وثقافيًا وصحياً 
ة آل ما انتفات عشير حين 1949 ى لبلنتفااات الفبلحية في اذاراألولة بدأت الشرار 
واخذوا يرددون  ،السيطرة عمى االرض بالقوة وطرد ممثمي الشيوخ وتمكنوا من ،فرطوس في العمارة

 ،ي الزراعية عمييم وامتنعوا عن دفع الارائبرااويطالبون بتوزيع األ لئلقطاعالمناوئة االىازيج 
لم  بالقوةمن فرض سمطة القانون  وتمكنياات الحكومية التعسفية ادىم جراءوعمى الرغم من اإل

فقامت الحكومة  ،1950وتجددت تمك االنتفااة في عام  ،تتوقف مطالب الفبلحين بحقيم
انتفض  1952 األولتشرين وفي  ،ذي قار لمقااء عمى تمك االنتفااة إلىفرطوس بترحيل آل 

واخذت مناطق العراق  ،آل أزريج وطالبوا بأنصافيم وانتشاليم من الواقع السيء الذي يعيشون فيو
الحكومة كانت  إالَّ أنَّ  ،واربيل والسميمانية إلىفقد انتفض فبلحوا دي أخرى تنتفض واحدة بعد 

 . (40)االنتفااات بالقوة لقااء عميياتواجو تمك 
اذ  ،سياسية كبيرة في العراق حداثالخمسينات بداية أل جانب ما تقدم شيدت مدة إلى

وظيور  ،تغيير سياسي في القرارات الحكومية أحداثحد ما في  إلىالحركة الوطني  نجحت
وفي ال  ،اىتمام اكبر في مشورة رجال الحركة الوطنية في رسم الخارطة السياسية لمعراق

كان  ،التطورات الدولية والصراع بين الدول الكبرى لغرض الييمنة عمى منطقة الشرق االوسط
االحبلف والتكتبلت الدولية التي ظيرت في تمك  إلىالعراق ساحة لتمك الصراعات لامة 

 ،التغيير من اجل ان تامن مصالحيا فيو إلىأن العراق بحاجة ، اذ ايقنت بريطانيا (41)المدة
الحكومات العراقية بتحقيق االستقرار وتغيير اسموب التعامل مع التطورات  ةطالبتجدد م فبدأت

 .  (42)الداخمية من اجل تحقيق التطور المنشود لمببلد
أيمول  15فألف وزارتو الحادية عشر في  الواجية السياسية إلىعاد نوري السعيد من جديد 

صبلحأن حكومتو ستركز جيودىا لتطوير القطاع االقتصادي و  أعمنو  ،1950 الخمل االداري  ا 
ات واسعة لتطوير إصبلحوكذلك تامن المنياج الوزاري  ،وتحسين الظروف االجتماعية

 ،وزارات نوري السعيد السابقة قد تحممت مسؤوليات جسام في السياسة العراقية ، بما ان(43)الببلد
 ،يدة مع الشركات االجنبيةأتت الوزارة الحادية عشر لتأخذ عمى عاتقيا ميمة عقد اتفاقية نفط جد
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 ،في ثرواتو النفطية الميدورة بعد ان بدأت الحركة الوطنية العراقية تطالب بحقوق الشعب وال سيما
السياسية عشرات المقاالت تطالب  حزابونشرت صحافة األ ،ت تطالب بتأميم النفطفأخذ

أممت النفط  ما حققتو الحكومة االيرانية حينماالحكومة بالتحرك لتحقيق مطالب الجماىير اسوه ب
 . (45)ودار نقاش داخل مجمس النواب العراقي لممطالبة بالتأميم ،(44)االيراني

ك المطالب وبدأت بالمفاواات مع شركات تمعشر  الحادية اخذت وزارة نوري السعيد
ية مع تمك الشركات ساسالمحاور األ إلىعن التوصل  1951في بداية أب  أعمنو  ،االجنبية النفط

وانو قطع اشواط بعيده في تمك المباحثات وان العراق سيحصل عمى مناصفة  ،لعقد االتفاقية
الساحة العراقية رفات  السياسية العاممة عمى حزابباألالحركة الوطنية ممثمة  إالَّ أنَّ  ،االرباح

السياسية  حزاباالفتتاحية في صحف األ وىاجمت المقاالت ،وطالبت بتأميم النفطالمباحثات 
وعمى الرغم من معاراة الشارع  ،وشككت باالتفاقية بأنيا ال تمبي طموحات الشعب الحكومة

وقرر مجمس الوزراء  ،المباحثات نوري السعيد اصر عمى اكمال إالَّ أنَّ ات العراقي لتمك المباحث
االتفاقية بين الحكومة بنود الموافقة عمى  1952 كانون الثاني 31 جمستو المنعقدة يوم في

االمة من اجل التصديق مجمس  إلىورفعيا  ،العراقية وشركة نفط الموصل ونفط البصرة
  .(46)عمييا
شباط  14ونوقشت في مجمس النواب يوم  ،عرات االتفاقية النفطية عمى مجمس االمة    

ورتو بصورة مستعجمة وسطحية بناء عمى اقتراح رئيس الوزراء لقرب انتياء المجمس من د 1952
 ،نائبًا عن الجمسة (40اصوات وتغيب ) (7صوت ومعاراة ) (89االعتيادية فقبمت بأغمبيو )
صوت مقابل صوت  (17بأكثرية ) من الشير نفسو 17يوم االعيان وصادق عمييا مجمس 

وبسبب االستعجال بالمصادقة وعدم السماح لمنواب بأبداء أراءىم تجاه االتفاقية استقالة  ،(47)واحد
استنكار تمك  اطراف الحركة الوطنية عمى واتفقت ،الستقبلل من مجمس النوابحزب ا أعااء

ر ذاتو احتجاجًا عمى المناقشة المستعجمة لبلتفاقية من الشي 19االاراب يوم  ا عبلنالمصادقة و 
جراءوطالبت بحل مجمس النواب و  ،والموافقة عمييا انتخابات جديدة عمى اسس ديمقراطية ألنو  ا 
ووصفتيا بأنو استسبلم جديد  ،ت العديد من البيانات المنددة باالتفاقيةأصدر و  ،ال يمثل الشعب

لئلمبريالية البريطانية ألنيا جاءت دون مستوى مطاليب الشعب العراقي الذي يرغب في تحرير 
مواطنين من وعمى الرغم من تحذيرات الحكومة لم ،ثرواتو النفطية من الشركات االحتكارية

في ايصال السياسية  حزابنجحت األ ،شددةات امنية مإجراءراب واتخاذ االشتراك في ذلك االا
سياسة العنف اد  اما ان يستعمل ،فسو بين اختيارين، وجد نوري السعيد نةالحكوم إلىصوتيا 

اخرين يتولون االمر بالشكل الذي يستطيعون بو معالجة تمك  إلىالمعاراين واما ان يترك االمر 
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 1952 تموز  10عمى االستقالة يوم  واجبر (48)ففال االختيار الثاني ،المظاىرات واالارابات
 .  (49)بعد ان توتر الواع السياسي

وتغيير  ،الداخمية وااعاأل إصبلحالعراقيين رغبتيم في  السياسية والوطنيين حزابابدت األ
ب المعاراة عندما قدم عدد من نواوجاء ذلك  ،صبلحلئلنظام االنتخابات واستكمال مسيرتيم 

ألنو اكثر انطباقًا  ،الحكومة لتعديل قانون االنتخاب وجعمة مباشراً  إلىبطمب  في المجمس النيابي 
كما انيا  ،الدستور الذي منح ىذا الحق لممواطن ليمارسو دون صعوبة وال عرقمة أحكامعمى 

ذلك الطمب رفض عند  إالَّ أنَّ  ،تسيل العممية االنتخابية وتقمل مدتيا ويبعد التدخل الحكومي
كرتيم في ابقاء دائرة االنتخاب ايقة بدعوا انو يتعارض مع ف ،لنيابيمناقشتو في المجمس ا
 حزابالسائدة في العراق وعدم كفاءتو السياسية وتخمفو الثقافي وحداثة األ بسبب الطابع العشائري 

 . (50)فيو
عقد الوصي عبد االلو اجتماع في الببلط  ،بعد استقالة وزارة نوري السعيد الحادية عشر

ودعي اليو عدد من السياسيين منيم رؤساء الوزراء السابقين وقادة  ،1952تموز  11الممكي يوم 
االنتخابات النيابية الجديدة  إجراءبلمناقشة تشكيل حكومة محايدة تقوم  ،السياسية حزاباأل
صبلحو  ذلك ىو مصطفى  ولمرشحين لتشكيل الوزارة وعيد اليفكان افال ا ،البمد أوااع ا 

فما ان بدأت الحكومة عمميا حتى واجيت  ،من الشير ذاتو 12يوم  فشكل وزارتو (51)العمري 
فواجيت  ، (52)واعف تشكيمتيا الحكومية صبلحسيل من االتيامات ليا بعدم جديتيا في اإل

وكانت  ،وانتقاد النظام السياسي والتشييرزارة بالنقد الو  صبلحباإلالحركة الوطنية المطالبة 
 صبلحقد منحت المعاراة الوطنية دعمًا جريئًا لممطالبة باإل ،(53)لممتغيرات العربية واالقميمية

، (54)((وغير حيادية صبلحلئلغير اىل  )فوصفت الفئة الحاكمة بأنيا ) ،السياسي والدستوري 
يًا والوقوف عمى الحياد أساسمطمبًا  ألنيا 1930م المعاىدة العراقية البريطانية لعا بإلغاءوطالبت 

 . (55)في الصراع الدولي
اذ تردى الواع االقتصادي  ،ات في الببلدإصبلح إجراءوزارة مصطفى العمري  لم تتمكن    

ية وانعكس ساسواالجتماعي بسبب اشتداد االزمة المالية التي نجم عنيا ارتفاع اسعار المواد األ
فتداعت  ،السياسية وااعفابًل عن سوء األ ،الواع االجتماعي وزاد من ترديوذلك سمبًا عمى 

 األولتشرين  8الوصي عبد االلو يوم  إلىفقدمت مذكرة  ،السياسية لنصرت الشعب حزاباأل
الديمقراطي وحزب االمة موقعة من قبل حزب االستقبلل والجبية الشعبية والحزب الوطني  1952

، طالبت فييا واع حد ألوجو الفساد والسوء والتردي في احوال الببلد عامة (56)االشتراكي
الذي يامن ي ساسات السياسية واالقتصادية واالجتماعية وتعديل القانون األصبلحوتحقيق اإل

سيادة الشعب امانًا تامًا ويوقف كل سمطة من سمطات الدولة عند الحد الذي يجب ان تقف 
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جراءو  ،خاب المباشرواعتماد مبدأ االنت ،عنده انتخابات حرة لمجمس يمثل الشعب واطبلق  ا 
ي عمى رااالحريات السياسية والعفو العام عن المحكومين السياسيين والغاء االقطاع وتوزيع األ

   .(57)الفبلحين
ودون استشارة رئيس الوزراء او وزراء  عبد االلو عمى تمك المطالب بترجلاجاب الوصي      

وفق المصمحة العميا لمببلد  صبلحاإل إجراءواعترف بأىمية المطالب وشرعيتيا وارورة  ،حكومتو
مسؤولية في وحاول التنصل من اي  ،صبلحوانو عمى استعداد لتقبل اي رأي او مشورة لئل

 حزابمذكر جميع الموقعين عمى المذكرات من رؤساء األ الذي ىو فيو مواعايصال البمد ل
فاذا ما وقع اي  ،الببلد سواء كانوا في المسؤولية او خارجيا إدارةوالسياسيين بأنيم ساىموا في 

أن تعديل الدستور او قانون االنتخاب من واواح  ،خطأ فأنيم مساىمون فيو تقصير او
السياسية لم تقتنع بالرد واستمرت  حزاب، لكن األ(58)اختصاص مجمس النواب وليس من مسؤوليتو

ووصفيا بأنيا بعيده عن الشعب وغير مستنده عميو ال  ،اجمة السياسة الداخمية لمحكومةفي مي
 . (59)تبالي براائو او سخطو

والدعوة  1952 األولتشرين  27يوم  صدرت االرادة الممكية الخاصة بحل المجمس النيابي
 ،السياسية عمى البلئحة حزابوبعد اطبلع األ ،مجمس جديد خبلل المدة المقررة بانتخابمباشرة لم

وتجعل االنتخاب عمى درجة واحدة، تأكد لدييا ان ليس بوسع الوزارة ان تمبي مطالب الشعب 
عدم المشاركة في االنتخابات فكان لذلك الرفض الوقع السيء عمى  إلىت رفايا ودعت أعمنف

صبلحو  باتمقاطعة االنتخا فااطر الوصي عبد االلو لتبلفي ،(60)الببلط الممكي والحكومة  ا 
دعوة عدد من السياسيين ورؤساء الوزراء السابقين وعدد من الوزراء  إلىالسياسي الواع 

 ،1952 تشرين الثاني 3عقد اجتماع في الببلط الممكي يوم  إلىالسياسية  حزابورؤساء األ
السياسية التي تعصف  فحار االجتماع عدد كبير من السياسيين لمتحاور حول تسوية االزمة

الحوار اخذ يبتعد عن السبب المباشر لبلجتماع واخذ الوصي يتيم الحاارون  إالَّ أنَّ  ،بالببلد
واالستجابة لرغبات  صبلحوكان رد الحاارين بدعوة اإل مورويحمميم مسؤولية ما الت اليو األ

 حداثالوصي باألالجبية الشعبية المتحدة وذكر حزب  حتى تحدث طو الياشمي رئيس ،الشعب
عندىا دار سجال بين الوصي  ،التي تجري عمى الساحة العربية واسبابيا متوفرة في بمدنا ايااً 

 .  (61)وطو الياشمي انتيى بفشل االجتماع ولم يتوصل ألي حل لبلزمة السياسية
بعد  الواع ال سيما  إصبلحمري ال يمكنيا السياسية بأن وزارة مصطفى الع حزابشعرت األ    

ذمر واتسع فكان في مقدمة اساليب تفاشتد ال ،1952 تشرين الثاني 11ية يوم استقالة وزير المال
فحدث ااراب طمبة كمية  ،التظاىر باالعتماد عمى طمبة الكميات والمدارس صبلحباإلالمطالبة 

راب في ذلك االا االتياالسياسية  حزابفوجدت األ ،تشرين الثاني 22الصيدلة والكيمياء يوم 
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ظاىرات ت إلىوتحول االاراب  ،ت والمعاىدالذي سرعان ما تطور واتسع ليشمل باقي الكميا
من عمال وفبلحين ومثقفين معبرين عن رفايم لسياسة مختمف طبقات الشعب  اشارك فييعامة 

فحدثت صدامات بين المتظاىرين والشرطة قتل وجرح فييا العديد  ،صبلحالحكومة ومطالبين باإل
وىاجم المتظاىرون مكتب االستعبلمات االمريكي واحرقوه وكذلك مكتب جريدة  ،(62)ينمن الطرف

يكن بوسع الوزارة العراق تايمز ومجمس االعمار وشركة نفط العراق ومقر حزب نوري السعيد فمم 
 تشرين الثاني 22فقدم مصطفى العمري استقالة وزارتو يوم  ،ظاىراتالصمود بوجو الت

1952(63). 
من يد السمطة، ااطر  مورواالستقرار وافمت زمام األ األمن إعادةعجزت قوات الشرطة عن     

رئيس اركان الجيش نوري الدين محمود  إلىواوعز  ،االستعانة بالجيش إلىالوصي عبدااللو 
فسارعت  ،1952تشرين الثاني  23فألفيا يوم  ،حالتيا الطبيعية إلى وااعلتأليف وزارة تعيد األ

وانتشرت العرفية  حكامت األأعمنف ،واالستقرار لمببلد األمناتخاذ مجموعة من القرارات لتعيد  إلى
والتجمعات واغمقت ومنعت التظاىرات  ،بعض القطعات العسكرية في المناطق الميمة من بغداد

 ،السياسية وعطمت الصحف والقي القبض عمى مجموعة من السياسيين وأودعوا السجن حزاباأل
 ،ات استتب الواع وسيطرت القواتجراءوبتمك اإل ،كل وسيمة لمسيطرة عمى الموقف واتخذت

ومنيا  ،مجموعة من المراسيم التي تصب في مصمحة الشعب إصدار إلىسارعت الحكومة و 
 تخفيض الرسوم الكمركية والارائب والتعوياات وجعل الدراسة مجانية في المدارس العميا واعداد

 .(64)انتخابات مباشره  إجراءالئحة الامان االجتماعي والوعد ب
 ،1953كانون ثاني  17االنتخابات المباشرة يوم  إجراءبباشرت وزارة نوري الدين محمود 

مغمقة  حزابواأل بالسياسيين مآلىالعرفية والسجون والمعتقبلت  حكامعمى الرغم من وجود األ
، بنياية (66)( نائبا بالتصويت59نائبا بالتزكية و)( 76ففاز بيا ) ،(65)والصحف معطمة

وعمى الرغم من  ،الوصي باالستقالة والي فأشاراالنتخابات انتيت ميمة وزارة نوري الدين محمود 
 بجيودهحالتيا السوية  إلىنفسو منقذ الببلد من محنتيا وارجعيا تردده في بادئ االمر معتبرا 

 ينوون االستقالة من وزارتو بعد ان شعر ان عددا من وزرائو لؤلمرو اذعن إالَّ أنَّ  ،(67)وتدابيره
 .(68) 1953كانون الثاني  23يوم  استقالتوفقدم  ،عمى االستقالة إلجباره
 الخاتمة

ان  1953 – 1945 ت السياسية في العراق خبلل المدةاتاح من خبلل دراسة المتغيرا -1
 أحداثالمقربين الية كانوا يرغبون  مناكمة ممثمة بالوصي عبد االلو وعدد الطبقة الح

 عن نطاق سيطرتيم وتوجييم.  ال يخرجتغيير مقيد لمواع السياسي 
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وانحسار النفوذ  ،السياسية الدولية بعد الحرب العالمية الثانيةان المتغيرات عمى الساحة  -2
البريطاني من قارة اسيا عامة والشرق االوسط خاصة كان لو االثر الوااح عمى سير 

ففي الوقت الذي وجيت بريطانيا الساسة العراقيين لمنح  ،عممية السياسية في العراقال
م وفق متطمبات المرحمة وعدم الطبقة العاممة والفبلحين مكتسبات مادية والتعامل معي

خبلل مدة البحث لم تعمل بتمك  تالفةاغمب الوزارات التي  إالَّ أنَّ  ،القوة ادىم استعمال
عمى العبلقة وىذا انعكس سمبا  ،القوة لفض التظاىرات واالارابات واستعممت ،التوجييات

السياسية ذلك لبلنقااض عمى اي  حزاباستغمت األ ،والحكومة بين طبقات الشعب
 حكومة تتشكل.

 بتأسيسالسماح  وزارة توفيق السويدي عن طريق أحدثتوكان لبلنفتاح السياسي الذي  -3
اول خطوة نحو الديمقراطية لبناء المممكة وفق المتغيرات  السياسية العمنية كان حزاباأل

 الحديثة.

اثبات دورىا عمى الساحة السياسية عمى الرغم لما السياسية عمى  حزاباصرت األ -4
وكان اول اختبار لنشاطيا ىي  ،تعرات لو من ماايقات وتصفيات من السمطة

الجماىير عمى الغائيا  واصرار ،بورت سموث معاىدةالتي رافقت التوقيع عمى  حداثاأل
سقاطو   .  وزارة صالح جبر التي وقعت المعاىدة ونجحت في ذلك ا 

ىو تبلحم كل طبقات المجتمع من سياسيين وعمال وفبلحين  تمك المدة ان ما يميز -5
 . صبلحرفايم لتسمط الحكومة ورغبتيم باإل وطمبة إلظيار

المعاىدة الموقعة مع  كان طموح الشعب العراقي بالحصول عمى التأميم والتخمص من -6
بريطانيا اكبر من امكانيات السياسيين التي تصطدم والواقع المفروض من قبل  ،بريطانيا
 عمى مصالحيا في العراق. لئلبقاء

عن طريق تغييره  ،يتاح ان الوصي عبد االلو كان سياسيا محنك ومراوغ بدرجة عالية -7
 ،مجمس النواب إلىواحالة المسؤولية وتنصمو من المسؤوليات  ،المستمر لرؤساء الوزارات

جراءالحل و  إلى حداثالتي الت بو األ            انتخابات جديده.   ا 

   رهوامشال
                                                           

 ،وىو الولد الوحيد لعمي بن الشريف حسين ممك الحجاز ،1914ولد في مدينة الطائف عام  -:عبد االلو - 1
غادر  ،االسبلميةالقدس لدراسة العموم  إلىبعثة والده  1928وفي عام  ،عاش طفولتو وصباه في الطائف

تولى الوصايا عمى الممك فيصل الثاني  ،واستقر في بغداد في عيد الممك غازي  ،القاىرة فمندن إلىالقدس 
عبد االلو الوصي عمى عرش العراق  ،. طارق الناصري  1958تموز  14قتل صباح يوم  ،1939عام 

  . 7ص، 1ج،1990،بغداد، المكتبة العالمية،1939-1958
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، 2001، المؤسسة العربية لمنشر، بيروت، 1958-1939االمير عبدااللو ، اليادي الخماسيعبد  - 2

 . 232-231ص
 الذاكرة لمنشر والتوزيع، بغداد، ،مذكراتي نصف قرن من تأريخ العراق والقاية العربية ،توفيق السويدي - 3

 . 353ص ،2011
اكمل دراستو في اسطنبول وعمل بالحركة ،1883سياسي واداري ولد في بغداد عام  -:حمدي الباججي - 4

شغل منصب وزير االوقاف  ،العراق بداية العيد الممكي إلىى، عاد األولالوطنية العربية قبل الحرب العالمية 
توفي عام  ،1946-1944شكل وزارتين بين عامي ،1941وانتخب رئيسا لمجمس النواب عام  ،1926عام 

  .htt:arm.wikpedia.arg 2/5/2018،نترنيت(. شبكة االتصاالت الدولية )اال 1948
ثم دخل كمية الحقوق  ،اكمل دراستو االبتدائية والثانوية فييا ،1891ولد في بغداد عام  -:توفيق السويدي - 5

العراق عام  إلىعاد  ،دخل الجيش العثماني بصفة اابط احتياط،1914في اسطنبول وتخرج فييا عام 
وانتخب رئيسا لمجمس  ،الف ثبلث وزارات خبلل العيد الممكي ،لممعارفوزيرا  1927استوزر عام ،1921
اعتزل السياسة حتى وفاتو في  ،واطمق سراحو بعد ثبلث سنوات ،1958تموز  14اعتقل بعد ثورة  ،النواب

مذكراتي نصف قرن من تاريخ العراق والقاية  ،. لمتفاصيل ينظر: توفيق السويدي 1968بيروت عام 
 . 35ص ،2011،الذاكرة لمنشر ،بغداد ،العربية

 .6ص ،7،ج1988بغداد،  ،، دار الشؤون الثقافية7ط ،عبد الرزاق الحسني، تاريخ الوزارات العراقية - 6
 ،صالح جبر لتشكيل الوزارة الجديدة لتنفذ ما جاء في خطابو إلىكان في نية الوصي عبد االلو ان يعيد       

 ،6ج،كسر ساقو حال دون ذلك . المصدر نفسو إلى حادث سير ادى إلىولكن تعرض صالح جبر 
 .317ص

 مجمس االمة العراقي البرلمان االعيان النواب، مكتبة خالد لمنشر،عبد المجيد كامل عبد المطيف، -7
 .38ص ،2010بغداد،

 ، دار الشؤون الثقافية، بغداد،1958-1946تاريخ حزب االستقبلل العراقي ، عبد االمير ىادي العكام -8
 .16ص ،1986

 .52، ص1983،بيروت ،، مركز االبجدية2السياسية العراقية، ط حزابتاريخ األ ،عبد الرزاق الحسني - 9
 .49، صالمصدر السابق، عبد االمير ىادي العكام - 10
 :، ترجمة1975-1915اديث وائي ايف بينروز، العراق دراسة في عبلقاتو الخارجية وتطوراتو الداخمية  - 11

 .204ص ،1،ج1989الدار العربية لمموسوعات،بيروت، ،عبد المجيد حسيب القيسي
العراق عند قيام النظام  إلىعاد  ،درس اليندسة في اسطنبول ،1888ولد في بغداد عام  -:ارشد العمري  - 12

ام شغل عدة مناصب ادارية استوزر ألول مره ع ،1925وانتخب نائبا في البرلمان عام  ،1921الممكي عام 
والثانية عام  1946ى عام األولشكل وزارتو  ،وزيرا لممواصبلت في وزارة عمي جودت االيوبي 1934
، 1ج،1979،المؤسسة العربية لمدراسة والنشر ،بيروت ،الموسوعة السياسية ،. عبد الوىاب الكيالي 1954

 .   149ص
  .384، صتوفيق السويدي، المصدر السابق - 13
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باغي حينما استخدمت القوات الحكومية وفتحت النار عمى عمال شركة النفط في  وقعت مجزرة كاور - 14
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 .138، ص1980،مطبعة الرشاد، بغداد،1958-1941العراق والسياسة الدولية ،جياد مجيد محي الدين - 34
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الحرب العالمية الثانية الغرض منيا تعزيز سيطرتيا عمى مناطق الشرق االوسط ومن تمك المشاريع مشروع 
 ومشروع الطوق الشمالي .  قيادة الشرق االوسط

موقف االتحاد السوفيتي من التطورات السياسية في العراق  ،ينظر: جودت جبلل كامل عبد المطيف     
 .36، ص2012جامعة تكريت،  ،كمية التربية،اطروحة دكتوراه )غير منشورة( ،1958-1968

  .75، ص2000رة،القاى،انقبلب الوصي في العراق، مكتبة مدبولي،دمحم حمدي الجعفري - 42
 .439، صتوفيق السويدي، المصدر السابق - 43
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  .211المصدر السابق، ص ،عبد المجيد كامل عبد المطيف - 45
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 إلىية في الموصل ثم انتقل األولاكمل دراستو ،1894ولد في مدينة الموصل عام  -مصطفى العمري: - 51
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   .ar.m.wikipedia.org 4/5/2018. شبكة االتصاالت الدولية )االنترنيت(  1962، توفي عام 1952

 .441، صالمصدر السابق ،توفيق السويدي - 52
في الواع السياسي العراقي ففي سوريا وقعت ثبلث  اثرت أحداثشيدت المنطقة العربية مجموعة  - 53

وقتل الممك عبدهللا ممك االردن عند زيارتو لبيت المقدس وقيام الثورة المصرية  1949انقبلبات عسكرية عام 
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عبد الرزاق  . ينظر:1952ووقوع انقبلب في لبنان اد الرئيس الخوري في ايمول  1952في تموز 
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