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 :الممخص
بعد الحرب العالمية الثانية وجدت بريطانيا نفسيا في وضع جديد في 
الشرؽ األوسط وأصبحت تابعة اقتصاديا لمواليات المتحدة األميركية فقد 
كانت تفكر في عالقات خاصة مع الشرؽ األوسط بصورة عامة والعراؽ 
بصورة خاصة وفي تمؾ الفترة كانت الحكومة العراقية تسعى إلى الحفاظ 

عالقاتيا المتميزة مع بريطانيا آذ عممت األخرى عمى أبراـ معاىدات عمى 
مع العراؽ وقد جوبيت ىذه المعاىدات بانتفاضات شعبية شديدة ومف جميع 
القوى الوطنية وعمت االضطرابات حيث اضرب طالب الكميات والمعاىد 
استنكارا ليا وتصاعدت الدعوة إلى اصالح األوضاع الداخمية وتغيير نظاـ 
لغاء اإلقطاع واالىتماـ باألمور  صالح الحياة االقتصادية وا  االنتخابات وا 
الصحية والثقافية .ومف ىذا المنطمؽ قسـ الباحث ىذه الدر اسو إلى ثالث 

اما المبحث 8837مباحث اذ تضمف المبحث األوؿ وثبو كانوف الثاني عاـ 
ثالث فتناوؿ اما المبحث ال8841 الثاني تناوؿ انتفاضة تشريف الثاني عاـ 

 العراؽ واألحالؼ الغربية .
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Abstract: 

After the Second World War, Britain found itself in a 

new situation in the Middle East and became 

economically dependent on the United States of 

America, as it was thinking about special relations with 

the Middle East in general and Iraq in particular, and at 

that time the Iraqi government was seeking to preserve 

its distinguished relations with Britain as the other 

worked On concluding treaties with Iraq, these treaties 

were met with severe popular uprisings and from all 

national forces, and unrest prevailed, as students of 

colleges and institutes struck their denunciations, and the 

call for reforming internal conditions, changing the 

election system, reforming economic life, abolishing 

feudalism, and paying attention to health and cultural   
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 المقدمة
قاسى العراقيوف كثيرا في أياـ الحرب العالمية الثانية وانعدمت الحريات الديمقراطية بما 
فييا حرية تشكيؿ األحزاب السياسية والصحافة وأعمنت األحكاـ العرفية وكاف العراقيوف يتوقوف 

 الى انتياء الحرب لمحصوؿ عمى الحياة الجديدة التي وعدوا بيا .
االتجاىات السياسية الجديدة الى أفرزتيا الحرب العالمية أدرؾ الوصي عبد اإللو قوة 

الثانية , وتصاعد الحركات الوطنية في مختمؼ بمداف العالـ الثالث فأراد تشكيؿ حكومة جديدة 
تطمئف رغبات الوطنييف وتمتص نقمتيـ عمى األوضاع السائدة .فمذلؾ تصاعدت الدعوة الى 

نتخابات ومنع التدخؿ الحكومي قد مت الصحافة اصالح األوضاع الداخمية وتغيير نظاـ اال
الوطنية الى اطالؽ الحريات الديمقراطية وتأليؼ حكومة وطنية مخمصة يطمئف الشعب الييا 
والمطالبة بتعديؿ الدستور والمطالبة بإصالح الحياة االقتصادية والغاء االقطاع وكذلؾ 

ياسية التي احاطت بالعراؽ داخميا االىتماـ باألمور الصحية والثقافية اف ىذه الظروؼ الس
وخارجيا دفعت االحزاب السياسية المعارضة لمنظاـ الممكي الى التعاوف بالرغـ مف التبايف في 
منيجيا واختالؼ ايديولوجيتيا وذلؾ لشعورىا بعدـ قدرتيا عمى تحقيؽ المطالب الشعبية كؿ 

حاكمة والمؤامرة الكبرى التي عمى انفراد كما اف االضطياد السياسي الذي مارستو السمطة ال
كانت تحيط بفمسطيف وتحاوؿ انتزاعيا مف الوطف العربي دفعت االحزاب والقوى السياسية 

              العاممة في العراؽ لتوحيد مجيودىا ومسؤولياتيا لموقوؼ تجاه ذلؾ .
 (8441وثبة كانون الثاني ) المبحث األول:

ـ , القى عبد االلو الوصي عمى عرش 8834عاـ بعد انتياء الحرب العالمية الثانية 
العراؽ خطابًا أوضح فيو خطة الحكومة العراقية في مرحمة السمـ عمى جميع األصعدة. وفي 
السياسة الخارجية أوضح تمسؾ العراؽ بالسياسة التي وضعيا الممؾ فيصؿ األوؿ دوف أف 

 يوضح األسس التي ستعتمد عمييا سياسة العراؽ الخارجية.
ـ 8835شباط  12. أعمف منياج وزارتو التي شكميا في  (8)توفيؽ السويدي  ولكف

ومما جاء فيو " إف عالقتنا الودية مع بريطانيا ... ترتكز عمى  (1)خطط الحكومة العراقية
ولما كاف قد مر عمى عقد المعاىدة  (2)ـ( 8820البريطانية )لعاـ  -معاىدة التحالؼ العراقية 
.. فقد أصبح مف الضروري تعديميا... " بإجراء مفاوضات بيف مدة ستة عشر عامًا, .
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الحكومة العراقية وحكومة بريطانيا لعقد معاىدة جديدة عمى وفؽ التطورات التي شيدىا العراؽ 
 خالؿ ىذه المدة.

أما بريطانيا التي خرجت منتصرة في الحرب العالمية الثانية بعد أف دفعت ثمف ىذا 
تيا العسكرية فقد أصبح ىدفيا الحفاظ عمى مصالحيا السياسية االنتصار الكثير مف قدرا

واالقتصادية والعسكرية الممثمة في أىمية منطقة الشرؽ األوسط, بما فيو العراؽ, كمصدر 
 أساسي مف مصادر البتروؿ, فضاًل عف أىمية موقعيا الجغرافي.

لذلؾ عممت بريطانيا عمى تشجيع العراؽ لعقد اتفاقيات ثنائية مع األقطار المجاورة, 
 .(3)وقد قوبمت تمؾ لسياسة بمعارضة الحركة الوطنية 

عممت الحكومة البريطانية إجراء مفاوضات لعقد معاىدة جديدة لتحؿ محؿ معاىدة 
 8836مايس  80ب يوـ , رئيس الوزراء, في مجمس النوا(4)ـ, فأعمف صالح جبر8820عاـ 

إف حكومتو عازمة عمى تعديؿ المعاىدة المذكورة أنفًا, وقد أدى اإلعالف إلى ردود فعؿ سمبية 
 مف الحركة الوطنية.

ومما يالحظ عمى بنود المعاىدة إنيا أبقت القيود الثقيمة لممعاىدة السابقة 
استقبمت الجماىير  ومست استقالؿ العراؽ وسيادتو الوطنية . وعمى ىذا( 5)ـ(8820)لعاـ

كانوف  4العراقية توقيع المعاىدة بالمعارضة الواسعة. وخرج أواًل طالب كمية الحقوؽ في يـو 
 البريطانية الجديدة . –الثاني متظاىريف ضد المعاىدة العراقية 

وانضمت إلى المظاىرة جماىير طالبية أخرى كبيرة مف طمبة الكميات والمعاىد 
ر الذي دفع الشرطة إلى التصادـ مع المتظاىريف فجرح عدد مف والمدارس الثانوية األم

الطمبة. ولمحاولة إيقاؼ تمؾ المظاىرات الطالبية اجتمع مجمس الوزراء برئاسة صالح جبر 
 ( 6)وقرر تعطيؿ الدراسة في كمية الحقوؽ إلى اجؿ غير مسمى, وتشكيؿ لجنة إدارية لمتحقيؽ. 

قويًا , وأصدرت األحزاب السياسية بيانات استنكرت فيو كاف رد الفعؿ الشعبي لحادثة الحقوؽ 
اعتداء الشرطة عمى الطالب, فاعمف اإلضراب في كمية الصيدلة والكيمياء ودار المعمميف 

 كانوف  5العالية واليندسة والطب وغيرىا اعتبارًا مف يوـ 
ر ـ حتى تستجب مطالبيـ التي رفعت بمذكرات إلى رئيس الوزراء ووزي8837الثاني 

 الداخمية وتضمنت:
 إطالؽ سراح طالب وطالبات كمية الحقوؽ الموقوفيف. .8
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 فتح كمية الحقوؽ واالستمرار بالدراسة.  .1
 معاقبة المسؤوليف في حادثة الحقوؽ. .2
 ـ(.8837البريطانية )لعاـ  –الغاء المعاىدة العراقية  .3
ابت القياـ باألعماؿ السريعة إلنقاذ فمسطيف مف االستعمار والصييونية. استج .4

 7الحكومة لبعض المطالب الطالبية, منيا استئناؼ الدراسة في كمية الحقوؽ اعتبارًا مف 
. إال أف توقيع المعاىدة في (7)كانوف الثاني فعاد اليدوء إلى الكميات والمعاىد العالية 

كانوف الثاني التي نشرت في الصحؼ العراقية في اليوـ التالي اشعؿ  84في  (8)بورتسموث
كانوف الثاني  86نتفاضة. فأعمف الطالب اإلضراب العاـ لمدة ثالثة أياـ اعتبارًا مف فتيؿ اال

وبعد يوميف تظاىر طالب الكميات والمعاىد العالية والمدارس األخرى وكانوا ييتفوف بسقوط 
 . (80)وزارة صالح جبر, ومعاىدة بورتسموث 

ى استمرار التظاىرات وسياسة التجويع واإلرىاب, وبحياة فمسطيف حرة مستقمة. أد
 18إلى الدعوة لعقد مؤتمر في البالط مساء يـو  (88)وتوسعيا إلى أجبار الوصي عبد اإللو 

كانوف الثاني حضره أعضاء الوزارة وبعض رؤساء الوزارات السابقيف ورئيسا مجمس النواب 
الوضع ومجمس األعياف وبعض نواب المعارضة وممثمو األحزاب السياسية العمنية لمناقشة 

العاـ في البالد . فانتقد الحاضروف المعاىدة وطالبوا برفضيا. االمر الذي دفع الوصي عبد 
االلو إلى إصدار بياف أذيع بالراديو اعمف فيو إف معاىدة بورتسموث ال تعبر عف المصالح 

ب البريطانية ووعد الشع –الوطنية لمبالد وليست طريقًا صحيحًا إلى تقوية الصداقة العراقية 
أما رئيس الوزراء  ( 81)العراقي بعدـ إبراـ أيو اتفاقيو ال تضمف حقوؽ البالد وأمانييا الوطنية.

, الذي كاف آنذاؾ في لندف , فقد ادلى بتصريح زعـ فيو بأف البرلماف والشعب (82)صالح جبر 
سيجداف في المعاىدة ما يحقؽ االماني القومية. األمر الذي أدى الى تجدد المظاىرات 

 ( كانوف الثاني والتي تحددت مطالبيا باالتي:13و  12و  11لشعبية في األياـ )ا
 إسقاط وزارة صالح جبر , وتشكيؿ وزارة وطنية جديدة. .8
حؿ المجمس النيابي وانتخاب مجمس جديد يمثؿ أماني األمة و مطاليبيا  .1
 الوطنية.

 جالء جميع القوات البريطانية عف العراؽ حااًل. .2
 الشعب الوطنية في الحرية والكرامة واالستقالؿ .تحقيؽ أماني  .3
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كانوف الثاني, وعقد حاؿ وصولو اجتماعًا لمجمس  15عاد صالح جبر الى بغداد يوـ 
الوزراء برئاسة الوصي عبد االلو الستعراض الوضع العاـ والوسائؿ التي يجب اتباعيا إلعادة 

 اليدوء الى العاصمة بغداد.
صالح جبر بيانًا مساء اليـو نفسو استعرض فيو المراحؿ  وبعد انتياء االجتماع أذاع

التي مرت بيا المفاوضات في بغداد ولندف وما اسماه المزايا الجديدة لممعاىدة, و دعا الى 
 اليدوء وترؾ كؿ ما مف شأنو االخالؿ باألمف والنظاـ.

قوط قوبؿ البياف بمظاىرات فورية في مناطؽ بغداد المختمفة وارتفعت اليتافات بس
كانوف الثاني أخذت الجماىير تتجمع بكثرة في مناطؽ  16وزارة صالح جبر, وفي صباح يـو 

بغداد المختمفة وفي التاسعة صباحًا انطمقت المظاىرات حتى وصفتيا الشرطة بأنيا " ثورة 
 (83)داخمية في بغداد".

ندما تقدـ وكانت قوات الشرطة قد اتخذت ليا مواقع في الجوامع واألماكف العالية, وع
المتظاىروف مف جانب الكرخ باتجاه الرصافة وقبؿ أف يصموا إلى نياية جسر المأموف 
)الشيداء حاليًا( بدأ الشرطة بإطالؽ النار عمييـ فتراجعوا الى الخمؼ, وفي ىذه االثناء تقدـ 
المتظاىروف مف جانب الرصافة الى الكرخ وبدأت نيراف الشرطة تطمؽ مف اتجاىات مختمفة, 

صبح المتظاىروف عمى الجسر بيف ناريف فاستشيد عدد مف المتظاىريف وجرح أخروف. وا
 والقي بعضيـ بنفسو في نير دجمة.

( شييدًا 17وىكذا استطاعت الجماىير مف إسقاط وزارة صالح جبر بعد أف قدمت )
 (84)ـ.8837وعدد كبير مف الجرحى. كما الغت الحكومة العراقية معاىدة بورتسموث لعاـ 

ـ كانت صفحة مشرفة سطرىا الشعب 8837ذلؾ نستطيع اف نقوؿ اف وثبة كانوف الثاني وب
 العراقي.
 

 (81)8490المبحث الثاني : انتفاضة تشرين الثاني عام 
 –كاف مف مظاىر التغيير, بعد الحرب العالمية الثانية, نيوض الشعوب األسيوية 

اإلفريقية ضد االستعمار بمختمؼ إشكالو وفي العراؽ برزت الحركة الوطنية بقوة مؤثرة اخذت 
توجو الرأي العاـ باتجاه المطالبة بضرورة تعديؿ االمتيازات الممنوحة لشركات النفط األجنبية 

خراج المساحات الغير مستثمرة مف مناطؽ بشكؿ تزداد  فيو حصة الحكومة العراقية وا 



 جملة جامعة االنبار للعلوم االنسانية

 

 (81( اجمللد )4العدد )

 2028 كانون األول

 

)3305 ) 
 

االمتيازات لتتصرؼ بيا الحكومة العراقية, أو تمنح فييا امتيازات أخرى, وتحسيف أحواؿ 
  (86)العماؿ في مجاؿ النفط وتييئة وسائؿ الراحة ليـ. 

لعراؽ تجري ببطء لقد كانت الحركة الوطنية تدرؾ إف حركة إنماء صناعة النفط في ا
شديد اذا ما قورنت بنظيرتيا مف أقطار الخميج العربي األخرى, لذلؾ قدـ نائب الموصؿ في 

آذار  87في  (87)مجمس النواب محمد صديؽ شنشؿ سؤاؿ إلى رئيس الوزراء نوري السعيد
 ـ ىذا نصو: 8841

 ىؿ تفكر الحكومة بتأميـ مشاريع النفط في العراؽ ؟ .8
اء طريقة أخرى لحمؿ شركات النفط عمى وضع حد وىؿ يرى رئيس الوزر  .1

صرارىا عمى غبف العراؽ وظممو ونيب أىـ موارده وأعظـ ثرواتو؟ .  (88)لتعنتيا وا 
ماطؿ رئيس الوزراء في اإلجابة وظؿ يؤجميا, مما دفع نواب المعارضة وعددىـ 

كومة بسف لقياـ الح 8848آذار  14( نائبا, إلى تقديـ طمب إلى المجمس النيابي في 87)
 )الئحة قانونية لتأميـ شركات النفط( .

أثارت حممة المطالب بتأميـ النفط في العراؽ في األوساط االستعمارية وحذرت 
الحكومتاف البريطانية واألمريكية العراؽ مف اتخاذ أية خطوة لتأميـ النفط, وسارعت الشركات 

 .(10)ية نفطية جديدةلمبدء بالمفاوضات مع الحكومة العراقية لمتوصؿ إلى اتفاق
وفعاًل شرعت اتفاقية نفطية جديدة, لكنيا لـ تكف في مصمحة الشعب العراقي, مما 
أثار عاصفة قوية مف المعارضة الجماىيرية تمثمت في البيانات والمظاىرات التي قادتيا 

ألنيا جاءت , استنكارًا ليذه االتفاقية التي وصفت بأنيا استسالـ لبريطانيا (18) الحركة الوطنية
دوف مطالب الشعب العراقي الذي يطمح إلى تحرير ثرواتو النفطية مف قبضة االحتكارات 

 األجنبية.
ـ 8841شباط  88لذلؾ اتفقت اطراؼ الحركة الوطنية عمى إعالف االضراب في 

جراء انتخابات جديدة عمى  احتجاجًا عمى تشريع اتفاقيو النفط, وطالبت بحؿ مجمس النواب وا 
قراطية . ىذا وقد اعقب االضراب قياـ الحكومة بحممة اعتقاالت, وفصؿ أعداد كبيرة أسس ديم

مف طالب المدارس الثانوية والكميات والمعاىد العالية مما أدى الى توتر الوضع السياسي في 
 العراؽ. 
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استمرت الحركة الوطنية مطالبيا بإصالح األوضاع السياسية بتعديؿ قانوف االنتخاب 
 17اب مباشر وقدمت األحزاب السياسية مذكرات الى الوصي عبد االلو في وجعمو انتخ

ـ عف األوضاع العامة في العراؽ أكدوا فييا عمى ضرورة اإلصالح في 8841تشريف األوؿ 
 كافة المجاالت. 

 15في ظؿ تأـز األوضاع الداخمية, حدث إضراب طمبة كمية الصيدلة والكيمياء في 
التي قصمت ظير البعير, ويعزى سبب االضراب الى مطاليب  تشريف األوؿ, فكانت القشة

طالبية تتعمؽ بتعديؿ نظاـ االمتحانات. وقد ساند االضراب طمبة المعاىد الكميات األخرى مما 
اضطر عمادة كمية الصيدلة والكيمياء الى االستجابة لمطالب الطمبة المضربيف فعادوا الى 

ما حدث في اليـو التالي مف اعتداء عمى أربعة طالب الدواـ واعتبر االضراب منتييًا. ولكف 
مف قادة االضراب نقموا عمى اثره الى المستشفى, عد امرًا مدبرًا واستغمتو األحزاب السياسية, 

, وفي اليوـ التالي حدثت مظاىرات 8841تشريف الثاني  10وأضربت الكميات والمعاىد يوـ 
, وطالبوا بالتخمص مف (11)صطفى العمريطالبية ىتؼ فييا المتظاىروف بسقوط حكومة م

المعاىدة الجائرة مع بريطانيا . وقد تصدت الشرطة لممظاىرات وقتؿ أحد المواطنيف مما أدى 
 الى استقالة رئيس الوزراء.

تشريف الثاني وامتازت بالعنؼ والتالحـ بيف الطالب  12وتجددت المظاىرات صباح 
ى ىذه المظاىرات جميعيا إنيا حممت شعارات والعماؿ ومختمؼ فئات الشعب والمالحظ عم

وطنية طالبت بتأليؼ حكومة وطنية وتأميـ النفط, وغمؽ المكاتب الثقافية األجنبية في بغداد. 
امتدت المظاىرات إلى مناطؽ بغداد األخرى وبعض مدف العراؽ, فقامت المظاىرات في 

األعضاء البارزوف لحزبي  كربالء والنجؼ والحمة والديوانية والبصرة والناصرية, وكاف
 (12)االستقالؿ والوطني الديمقراطي في تمؾ المدف يساىموف في تأجيجيا .

وكانت اىـ المظاىرات وأعنفيا ىي تمؾ التي قامت عمى مقربة مف )المدرسة الغربية 
المتوسطة( في باب المعظـ إذ بدأت بيتافات تطالب بإجراء االنتخاب المباشر, وقياـ حكومة 

ـ توجيت إلى باب المعظـ فتصدت ليا  الشرطة ولكف المتظاىريف استطاعوا مف وطنية ث
اختراؽ صفوفيـ واتجيوا نحو شارع الرشيد فتصدت ليـ الشرطة قرب وزارة الدفاع وجرت 
معركة عنيفة بيف الطرفيف لـ يتمكف رجاؿ الشرطة مف مقاومتيا فانسحبوا الى مبنى وزارة 

 الدفاع.
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الذي يرأسو نوري السعيد.  (13))حزب االتحاد الدستوري( وتعرض المتظاىريف لمقر
 وبمنتصؼ النيار سيطر المتظاىروف عمى مركز العاصمة بغداد.

لما ادرؾ الوصي خطورة الوضع قاـ بمفاتحة عدد مف الشخصيات السياسية لتشكيؿ 
تشريف  18وـ الوزارة, فمـ يقبؿ احدىـ لتشكيؿ الوزارة بداًل مف العمري الذي كاف قدـ استقالتو ي

الثاني, وعند إعالف استقالة الوزارة مف دار اإلذاعة, ولما عمـ المتظاىروف بذلؾ ارتفعت 
أصواتيـ بيتافات )لتسقط الممكية لتحيا الجميورية( روع الوصي عبد االلو لتمؾ اليتافات, فقد 

وصي إال ـ في مصر حديثة العيد وماثمة لمعياف فمـ يبقى اماـ ال 8841تموز  12كانت ثورة 
 إسناد الوزارة إلى احد قادة الجيش.

تشريف الثاني, وىي المرة  12وفعاًل تـ االستعانة بالجيش فدخؿ العاصمة ظير يوـ 
األولى التي يستعاف فييا بالجيش لمسيطرة عمى الموقؼ في العاصمة منذ أحداث مايس 

 ـ.8838
يف لـ تصدر الى الجيش وىنا البد مف اإلشارة إلى أف أوامر فتح النار عمى المتظاىر 

 .(14)ـ(8841تشريف الثاني  12حتى تمؾ المحظة )
وفي مساء اليوـ ذاتو أذاع راديو بغداد اإلدارة بتشكيؿ الوزارة الجديدة التي أظيرت باف 
كافة الصالحيات قد وضعت بيد رئيس اركاف الجيش الفريؽ نور الديف محمود فقد احتفظ 

 عف منصب رئيس الوزراء و وزارتي الدفاع والداخمية.لنفسو بمنصب رئيس األركاف فضاًل 
, فقد اندلعت (15)ورغـ شدة اإلجراءات التي اتخذتيا وزارة الفريؽ نور الديف محمود

ـ انطمقت مظاىرة مف كميتي 8841تشريف الثاني  13التظاىرات في بغداد مرة أخرى. ففي 
ظاىرة كبيرة في ظير اليوـ الطب والصيدلة متوجية إلى معيد الطب العدلي. كما خرجت م

نفسو مف ساحة الوصي )النيضة حاليًا( فأطمقت قوات الجيش النار في اليواء لتفريقيـ. 
واستطاعت مظاىرات أخرى أف تنطمؽ مف جانبي الكرخ والرصافة إال إف قوات الجيش 

 ( شخصًا بأمر مف قائد القوات العسكرية.53والشرطة استطاعت تفريقيـ وتـ اعتقاؿ )
د ذاؾ ىدأت حدة المظاىرات وتضاءلت حتى أصبحت تجمعات صغيرة تضـ وعن

بعض الطمبة والعماؿ, مما مكف قوات الجيش والشرطة مف السيطرة عمييا وتفريقيا بسيولة, 
وعند ذلؾ استقر الوضع األمني في العاصمة فكانت خاتمة المطاؼ لالنتفاضة الشعبية لمعاـ 

 .(16)ـ 8841
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 واألحالف الغربية المبحث الثالث: العراق
وفي بداية الخمسينيات مف القرف العشريف طرحت الدوؿ الغربية فكرة إنشاء ما سمي 

الذي تضمف ضرورة التعاوف مع الدوؿ ( 17))مشروع القياد العميا لمحمفاء في الشرؽ األوسط(
 التي ييميا األمر لمدفاع عف الشرؽ األوسط.

اء بمعارضة شعبية واسعة, دعت فييا الحركة قوبمت الدعوة لقياـ القيادة العميا لمحمف
الوطنية العراقية الحكومة إلى الحياد, والتعاوف مع الشعوب المحبة لمسالـ. وتحددت أىداؼ 

 الحركة الوطنية في العراؽ بما يأتي:
 البريطانية. –العراقية  8820الغاء معاىدة عاـ  -8
 جالء الجيوش األجنبية مف العراؽ. -1
 العميا لمحمفاء والمشاريع االستعمارية األخرى.رفض مشروع القيادة  -2
 تحريـ الدعاية لمحرب, مع الدعوة الى االستقالؿ والسمـ. -3

دفع ىذا الموقؼ الشعبي الرافض لممشاريع االستعمارية والداعي إلى حياد الحكومة 
( العراقية إلى اإلعالف عف رفضيا رسميًا لمشروع )القيادة العميا لمحمفاء في الشرؽ األوسط

خشية مف  (18)الباكستانية( –وكذلؾ )منظمة الدفاع عف الشرؽ األوسط( و )االتفاقية التركية 
 معارضة الحركة الوطنية التي حذرت مف زج العراؽ بأي حمؼ استعماري تحت أي اسـ كاف.

 أما ابرز األحالؼ الغربية فيي: 
 (02)م 8499أوال: حمف بغداد عام 

الوطنية لألحالؼ االستعمارية طرح نوري السعيد فكرة بعد المعارضة مف الحركة 
لغاء معاىدة عاـ  ـ والتوصؿ مع 8820العمؿ عمى توثيؽ العالقات مع الدوؿ المجاورة, وا 

ـ والذي 8844شباط  13تركيا إلى توقيع )ميثاؽ التعاوف المتبادؿ بيف العراؽ وتركيا( في 
 تضمف األمور االتية:

صيانة سالمتيما والدفاع عف كيانيما وفقًا التعاوف بيف الدولتيف لغرض  -8
 ( مف الميثاؽ األمـ المتحدة.84ألحكاـ المادة )

التعيد بعدـ التدخؿ بأي شكؿ مف االشكاؿ في الشؤوف الداخمية الحدىما في  -1
 األخرى, وفض النزاع بينيما بالطرؽ السممية.
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امر السالـ يكوف ىذا الميثاؽ مفتوحًا باالنضماـ اليو مف قبؿ أي دولة ييميا  -2
 واالمف في المنطقة .

يشكؿ مجمس دائـ مف الوزراء لمعمؿ ضمف نطاؽ أىداؼ ىذا الميثاؽ ويقـو  -3
 المجمس بوضع نظامو الداخمي.

التركي, وأعربت عف امميا في توسيع الميثاؽ  –رحبت بريطانيا بعقد الميثاؽ العراقي 
نضمت كؿ مف ايراف ليصبح حمفًا لمشرؽ األوسط بأكممو, فانضمت الى الحمؼ. ثـ ا

وباكستاف, فأصبح عدد الدوؿ المشاركة فيو خمس دوؿ, فتالؼ المجمس الوزاري لمميثاؽ الذي 
تشريف  11و  18وعقد اجتماعو األوؿ في بغداد يومي ( 28)أصبح يعرؼ بػ )ميثاؽ بغداد( 

 ـ بحضور ممثميف عف دوؿ األعضاء. 8844الثاني 
ف مجمس االمة في العراؽ بالمعارضة مف قبؿ واجو توقيع الميثاؽ والمصادقة عميو م

الحركة الوطنية واصبح شعار سقوط )حمؼ بغداد( شعارًا وطنيًا التفت حولو فصائؿ الحركة 
الوطنية التي أوضحت إف تمسؾ نوري السعيد بو سيؤدي إلى عزؿ العراؽ عف الدوؿ العربية 

الحياد اإليجابي التي تؤمف وتقويض دعائـ وحدة الصؼ العربي. كما انو يتناقض مع سياسة 
 .(21)8848آذار  13بيا الحركة الوطنية. ولـ ينسحب العراؽ مف حمؼ بغداد إال في 

 م:8491ثانيًا: مشروع إيزنهاور عام 
حاولت الواليات المتحدة األمريكية استغالؿ النقمة عمى بريطانيا في المنطقة العربية 

ـ 8846كانوف الثاني  4, وفي (22)ؽ األوسط لمحموؿ محميا. وممئ ما سمي بالفراغ في الشر 
 بمشروع لمكونجرس تضمف النقاط اآلتية: (23)تقدـ الرئيس األمريكي إيزنياور

ترى الواليات المتحدة إف استتاب األمف في الشرؽ األوسط , كما ىو في  -8
 أوربا الغربية و )فورموزا( آمر حيوي بالنسبة ليا. 

استخداـ القوات المسمحة األمريكية في  مطالبة الكونجرس باتخاذ قرار بشأف -1
 الشرؽ األوسط عند الضرورة. 

ستتوفر لمشرؽ األوسط درجة معقولة مف االستقرار بحيث يمكف حؿ  -2
 المشكالت السياسية لممنطقة.

وعمى ضوء ذلؾ قرت الحكومة العراقية إرساؿ وفد عالي المستوى إلجراء مفاوضات 
قاط التي تضمنيا المشروع الجديد, واستطالع االتجاه حوؿ الن (24)مع المسؤوليف األمريكييف
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الجديد لمسياسة األمريكية في الشرؽ األوسط, وقد ترأس الوفد األمير عبد اإللو ولي العيد 
الذي عقد اجتماعًا مع الرئيس األمريكي إيزنياور, واجري اتصاالت متعددة مع كبار موظفي 

أية دولة في الشرؽ األوسط إال إذا تعرض ذلؾ  وزارتي الخارجية والدفاع. األمريكية في أمر
 البمد إلى الخطر السوفيتي وطمب مساعدة الجيش األمريكي.

وافؽ العراؽ عمى قبوؿ المشروع بحجة ضرورة التعاوف لمدفاع عف مصالحيما 
المشتركة, وتعيدت الواليات المتحدة لمعراؽ, مقابؿ موافقتو عمى االنضماـ لمشروع إيزنياور 

مساعدات عسكرية إضافية إليو, وتجييزه بمساعدات لتعضيد قوات األمف الداخمي تقديـ 
العراقي. قوبؿ انضماـ العراؽ لمشروع إيزنياور, بمعارضة شعبيو عراقية وعربية واسعة, 
نما مف القيود التي  وأصبح ىدؼ الحركة الوطنية ليس التحرر مف ميثاؽ بغداد فحسب, وا 

 إيزنياور. فرضت عمى العراؽ بموجب مشروع
 النتائج :

لقد قاـ النظاـ الممكي عمى ثالثة أركاف في السيطرة البريطانية والبرجوازية واإلقطاع 
وأصبح ليذه القوى مصالح مشتركة يحمييا النظاـ القائـ وال يسمح بإجراء اي تغيير مف شانو 

االجتماعية المساس بيا لذلؾ كاف يقؼ بوجو الحركات الوطنية اي كانت تمثؿ مصالح القوى 
في المجتمع والتي تسعى الى اسياميا في الحكـ بما يتالءـ وطموحاتيا وأماليا ومف ثـ تحقيؽ 
أىداؼ الشعب في السيادة التامة وقد ضربت السمطة القائمة كؿ محاولة الجراء التغير 
وتحقيؽ التطور االجتماعي واالقتصادي والسياسي لمبالد. ومف خالؿ استعراضنا لألحداث 

 ف استخالص النتائج كما يمي :يمك
ـ اتساعيا وشموليا 8837أف مف ابرز مميزات وثبة كانوف الثاني عاـ  .8

 وكانت حركة شاممة ىزت الجماىير الشعبية .
 لـ تكف القضية مقتصرة عمى بغداد وحدىا بؿ امتدت إلى كؿ أنحاء العراؽ . .1
ير في ـ التي كاف ليا تأثير كب8841تميزت انتفاضة تشريف الثاني عاـ  .2

المسيرة المتطورة لمحركة الوطنية بالعداء الشديد لمسمطة القائمة ورفع شعارات وطنية تطالب 
 باإلصالح الجذري في كافة النواحي السياسية واالقتصادية واالجتماعية .
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مطالبة الشركة الوطنية بتحرير ثروات العراؽ النفطية وذلؾ مف خالؿ  .3
الممنوحة لمشركات األجنبية ,وكذلؾ نضاؿ الفالحيف مف  المطالبة بتعديؿ االمتيازات النفطية

 اجؿ األرض بداية الخمسينيات لمتحرر مف سيطرة رجاؿ اإلقطاع .
يمثؿ حمؼ بغداد الحمقة األخيرة التي أرادت بريطانيا مف ورائيا ربط العراؽ  .4

تركيا ـ عندما عقدت  8844والدوؿ العربية بسياستيا االستعمارية فتـ عقد ىذا الحمؼ سنة 
والعراؽ ميثاقا ينص عمى تعاوف الدولتيف في مجاالت األمف والدفاع وقد انضمت إليو بريطانيا 

يراف وباكستاف .  وا 
في بداية الخمسينيات طرحت الدوؿ الغربية فكرة ما يسمى )مشروع القيادة  .5

الدوؿ العميا لمحمفاء في الشرؽ األوسط ( وىدفو الوقوؼ ضد االتحاد السوفيتي مف خالؿ تكتؿ 
 الغربية ضد المد الشيوعي .

كاف مف مبادئ حمؼ بغداد تنظيـ العالقات بيف الدوؿ األعضاء والتعاوف  .6
 المشترؾ في المجاليف االقتصادي والعسكري .

بحجة مزورة التعاوف  8846موافقة العراؽ عمى مشروع )إيزنياور( عاـ  .7
دة لمعراؽ مقابؿ موافقتو والدفاع عف مصالحيا المشتركة وتأسست حكومة الواليات المتح

لالنضماـ لمشروع )إيزنياور( بتقديـ المساعدات عسكرية وتجييزه بمساعدات لتعضيد قوات 
 األمف الوطني العراقي .

أولت اإلدارة األمريكية بعد وصوؿ الجميورييف إلى السمطة برئاسة إيزنياور  .8
رؤية جديدة في سياستيا اىتماما بالغا بالشرؽ األوسط حيث أنيا إعادة النظر ب 8842سنو 

 المتعمقة بدعـ الشرؽ األوسط ضد إي عدواف محتمؿ .
 االحاالت

( مف مواليد بغداد ,أكمؿ دراستو في القانوف مف جامعة السوربوف تولى 8857-8781( توفيؽ السويدي)8)
-8834وؿ كانوف األ8مناصب ادارية ووزارية كاف نائبا عف لواء بغداد الدورة العاشرة االجتماع الثالث )

. توفيؽ  8840-8834 -8828-8820وشغؿ منصب رئيس الوزراء أربع دورات 8835مارس 28
 .53السويدي : مذكراتي في نصؼ قرف مف نزاع العراؽ والقضية العربية ,دار الكتاب العربي بيروت , ص

لة ماجستير ـ ,رسا8847-8834( ينظر:  زاير نافع فيد ,توفيؽ السويدي ودوره في السياسة العراقية 1)
 2,ص8880غير منشورة كمية التربية جامعة البصرة 

 53( توفيؽ السويدي , المصدر السابؽ ,ص2)
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( 8837 – 8811البريطانية وأثرىا عمى السياسة الداخمية ) –( فاروؽ صالح العمر , المعاىدات العراقية 3)
 .63,  ص 8866بغداد , وزارة األعالـ 

 23, ص 1087, بغداد ,مكتبة ىالي 8806ؿ األىالي عمى طريؽ اليند بغداد( عبد الفتاح إبراىيـ , رسائ4)
 .53, ص8870( , القاىرة , مكتبة الفاتح 8821 – 8810( عامر سمطاف , العراؽ وعصبة األمـ )5)
, بغداد 8ـ( ط/8842 – 8838( جعفر عباس حميدي , التطورات السياسية الداخمية في العراؽ )6)

 .50, ص 8870
, دار الشؤوف 1ـ( ,ط/8847 – 8835ألمير ىادي العكاـ , تاريخ حزب االستقالؿ العراقي )(عبد ا8)

 .81, ص  8875العامة بغداد ,
( جاءت التسمية نسبة الى مكاف التفاوض وىو ميناء بورسموث البريطاني وعمى البارجة البريطانية 80)

 فكتوريا مف قبؿ الوفديف العراقي والبريطاني .
 .73لح العمر , المصدر السابؽ , ص ( فاروؽ صا88)
(ولد في الطائؼ درس في مصر أصبح وليا عمى 8847-8882( عبدااللو بف عمى الشريؼ حسيف )81)

ووقؼ الى جانب بريطانيا في حربيا مع الجيش العراقي  8828نيساف 7عرش العراؽ بعد مقتؿ الممؾ غازي 
( دراسة 8847-8828سمماف: األمير عبدااللو )عبد اليادي كريـ – 8847تموز عاـ83قتؿ يـو  8838عاـ

 . 8888تاريخية ,أطروحة دكتوراه مقدمة الى كمية اآلداب جامعة بغداد 
,دار ومكتبة عدناف لمطباعة والنشر  8857-8883( جعفر عباس حميدي , تاريخ العراؽ المعاصر82)

 73ص  1084,بغداد ,
ـ , رسالة 8846ودوره السياسي في العراؽ عاـ ( ينظر : فاطمة صادؽ عباس السعيدي, صالح جبر 83)

 30, ص 1005ماجستير كمية التربية الجامعة المستنصرية ,
, 8856ـ (,  مطابع الوفاء, بيروت  8847 – 8800( عمي جودت , األيوبي,  ذكريات عمي جودت )84)

 .43ص
 .83( ينظر: فاروؽ صالح العمر, المصدر السابؽ , ص85)
التي كانت بدايتيا إضراب طالب كمية الصيدلة والكيمياء الذي ابتدأ 8841ئع انتفاضة (المقصود بيا وقا86) 

ينظر: جعفر عباس حميدي , 8841تشريف الثاني عاـ 13تشريف األوؿ واستمر إلى بعد ظير يـو 15يـو 
 .28مصدر سابؽ ,ص

 .832 – 828ـ, ص 8876(كماؿ مظير احمد, صفحات مف تاريخ العراؽ المعاصر, بغداد, 87)
(ولد في بغداد التحؽ بالكمية العسكرية في األستانة وتخرج منيا برتبة مالـز 8847-8777(نوري السعيد)88)

ينظر: نوري السعيد 8887-8883اشترؾ مع القوات البريطانية في الحرب العالمية األولى  8805اوؿ
سعاد 8877مموسوعات ,بيروت:مذكرات نوري السعيد عف الحركات العسكرية لمجيش العربي الدار العربية ل

 . 8877, بغداد مكتبة اليقظة 8834رؤوؼ بشير,نوري السعيد ودوره في السياسة العراقية حتى عاـ
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ـ في العراؽ, رسالة ماجستير, جامعة بغداد/ كمية التربية 8841(ينظر : ميا عبد المطيؼ, انتفاضة عاـ 10)
 22, ص1008

؛ عبد الحميد نوري 8847دراسة سياسية واقتصادية, القدس ,  (حكمت سامي سميماف, النفط في العراؽ18) 
 37, ص8870ـ(, بغداد, 8841 – 8814خميؿ , التاريخ السياسي المتيازات النفط في العراؽ )

 – 8837( لمتفاصيؿ عف الحركة الوطنية يراجع, رياض رشيد الحيدري , الحركة الوطنية في العراؽ )11)
 43, ص8866الى كمية االداب , جامعة عيف شمس , القاىرة , ـ(, رسالة ماجستير مقدمة8847

 .43( ميا عبد المطيؼ, المصدر السابؽ , ص 12) 
 .845( جعفر عباس حميدي , المصدر السابؽ , ص 13)
 .881,  ص8872, بيروت 1,ط/ 8847-8887( عبد الرزاؽ الحسني, تاريخ األحزاب السياسية 14) 
ـ وانقالب الوصي في العراؽ, دراسة تاريخية 8841انتفاضة تشريف الثاني عاـ ( محمد حمدي الجعفري, 15)

 45, ص1008وثائقية, بغداد, 
/, مطبعة العرفاف , صيدا , 2(عبد الرزاؽ الحسني, تاريخ الوزارات العراقية في العيد الممكي , ج16) 

 .836, ص8864
 .53( محمد حمدي الجعفري, المصدر السابؽ , ص17)
رلز تريب , صفحات تاريخ العراؽ, تر:زينة جبار ادريس,بيروت دار الكتاب العربي  لمعمـو ( تشا18) 

 .53,  ص1005ناشروف ,بيروت 
ـ ,األردف دار 8847( جمعة عميوي فرحاف, عمي جودة األيوبي و دوره في السياسة العراقية في عاـ 20)

 31المجد لمنشر والتوزيع ص
ـ؛ ليمى ياسيف حسيف عبد األمير, نوري السعيد ودوره 8846مؼ بغداد, (  عبد السالـ أبو السعود, ح28) 

ـ , رسالة ماجستير جامعة البصرة, 8847في حمؼ بغداد واثره في العالقات العراقية , العربية حتى عاـ 
 .67, ص1001

عي لموقوؼ بوجو المد الشيو  8844(  ىو أحد األحالؼ التي شيدتيا حقبة الحرب الباردة, أسس عاـ 21)
يراف و باكستاف ينظر:جياد  في الشرؽ األوسط, وكاف يتكوف إلى جانب المممكة المتحدة مف العراؽ وتركيا وا 

, عالء جاسـ محمد العربي,العالقات العراقية البريطانية 8865مجيد محي الديف: حمؼ بغداد ,القاىرة 
 .170-185,ص1001اصدارات بيت الحكمة ,بغداد 8834-8847

, 1في العراؽ , مكتبة اليقظة العربية , بغداد, ط/ 8847تموز 83الحسف الزبيدي, ثورة ( ليث عبد 22) 
 .173 – 880ص8878

( ىو تقسيـ سياسي يشمؿ الدوؿ العربية في شبو الجزيرة العربية ومنطقة اليالؿ الخصيب مف العراؽ 23)
راف وتركيا وقبرص. تطؿ منطقة شرًقا إلى بالد الشاـ ومصر غرًبا, إضافة إلى ثالث دوؿ غير عربية, ىي إي

الشرؽ األوسط عمى الخميج العربي وبحر العرب والبحر األحمر والبحر األبيض المتوسط, وىي تضـ أىـ 
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المضايؽ الدولية, مف مضيؽ ىرمز ومضيؽ باب المندب وقناة السويس. لممزيد ينظر:مبيف حداد:الشرؽ 
 84,ص8866, 1وزيع والنشر ,ط/شركة المطبوعات لمت–األوسط دراسة جيولوجية ,بيروت 

( دوايت إيزنياور :ىو سياسي وعسكري أمريكي والرئيس الرابع واألربعيف لمواليات المتحدة األمريكية مف 24)
(8842-8858.) 

األمريكية يراجع: أسامة عبد الرحمف الدوري, العالقات  –(لمتفاصيؿ عف األحالؼ العراقية 25) 
؛ صفاء كريـ شكر, المصالح األمريكية في العراؽ, رسالة ماجستير , 1000األمريكية, بغداد,  –العراقية 
  808.ص1007بغداد, 
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