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  وزارة الداخلية العراقيةإجراءات 
 الداخلية دحدا  اليياييةاأل من ومىقفها
 4595 متىز 41 -4591متىز  41

 

 د. قحطان محيد كاظم العهبلي م. أ. 

 

  بِسْمْ اهلل الرَحْمَنْ الرَحِيمْ
 ملخص البحح 

تابعػػا الدرايػػة اتػػاوات ومواقػػا وزارة الداخليػػة خػػلؿ اليػػنة األولػػ  مػػن  مػػر  ػػورة 
مركػػػػعةى  لػػػػ  مواقػػػػا الػػػػوزارة ومنييػػػػاتها األمنيػػػػة مػػػػن األدحػػػػداث وال ػػػػرا ات 4847مػػػػوزت43

الييايػػػية الداخليػػػة ذات ال ػػػلة بمهنيػػػة الػػػوزارة وأيػػػلوب  ملها.وخرجػػػا با يػػػ ن اجات ا تيػػػة 
ومنهػػا أاهػػا  تنبهػػا بوقػػا مبكػػر بمحػػاو ت وخطػػت السػػي  وتحركاتػػل ييػػ اط الن ػػاـ الملكػػي 

ن العامػػػة إلػػػ  أف الػػػوزارة لػػػم تكػػػن را بػػػة ى عػػػي ال ػػػدخ  عػػػي ال ػػػراع وأشػػػارت ت ػػػاررر مدرررػػػة األمػػػ
الييايي الدائر عي العراؽ آاذاؾ، و ملا بمهنية  الية  لحمارػة المػواونين ومم لكػاتهم وعػرض 
الن اـ ويلطة ال ااوف منذ اليػا ات األولػ  للرػورة.ومن  ػم  ملػا  لػ  دحمارػة الن ػاـ الييايػي 

ار الداخلي واألمػػن العاـ وتطبيق ييادة يلطة ال ااوف لذا وقفا ودرموم ل،والحفاظ  ل  ا ي  ر 
بتػػػدة اػػػد ال يػػػارات الييايػػػية واألدحػػػعاب  نػػػدما كااػػػا اتسا اتهػػػا وأ مالهػػػا ت نػػػاق  وييايػػػة 
الحكومػػة. جػػرت محػػاو ت ل حسػػيم دور ػػا  يػػيلما األمنػػي والييايػػي بعػػد يػػيطرة كبػػار اػػباط 

ائر األمنية والمناصب ايداررة العليا بما عيها من ب وزرر السي   ل  مراكع ا ال يادرة عػػػػي الدو 
الداخلية افيل،لكن يػر اف مػا تتلػا رئايػة الحكومػػػػة  ػن  ػذا الػنهأ ،بعػد تأكػد ا مػن أ ميػة 
دور الػػوزارة واػػرورة مماريػػة دور ػػا الطبيعػػي  يػػيلما عػػي أ  ػػاب أدحػػداث الموصػػ  عػػي آذار يػػنة 

عػػػي تنفيػػػذ األوامػػػر الحكوميػػػة الم عل ػػػة بالسوااػػػب  .وأظهػػػرت تعاواهػػػا مػػػل وزارة الػػػدعاع4848
الييايية واألمنية كايشراؼ  ل  ا ج ما ػات وال  ػا رات وأ مػاؿ ال ف ػي  وال حػرح وملدح ػة 
تحركات ع ائ  الم اومة التعبية ال ي  ملا كمليتػيات ميػلحة ميػ  لة ييايػة رئػيز الػوزراء 
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عراقية عي اييهاـ عي دحفػ  األمػن الػداخلي ممػا المع دلة  عضل ى ن إعادة الوزارة من العتائر ال
 ػػعز مػػن العلقػػة بػػين تلػػو العتػػائر وإدارة الدولػػة،وعي أوػػار  ملهػػا ا ج مػػا ي أول ػػا  يػػراح 
اليسناء اليياييين وتحيين أدحواؿ اليسوف،وإل اء المراييم ال ي قيدت الحررات الدرم راويػة 

لعتػػائر المدايػػة والسعائيػػة ل ح يػػق العدالػػة للمػػواونين واألدحػػعاب الييايػػية وإل ػػاء ا ػػاـ د ػػاو  ا
ا ج ما يػػة ممػػا خفػػا مػػن بعػػ  المهػػاـ ال ػػي كااػػا ت ػػـو بهػػا دوائػػر ومنييػػات وزارة الداخليػػة 
األخر ،و لػ  صػػعيد آخػر كتػػفا بعػ  منييػػات وزارة الداخليػة وجػػود تػدخلت خارجيػػة عػػي 

ن يػػوررا عػػي أدحػػداث شػػنوف العػػراؽ الداخليػػة  يػػيلما مػػن دوؿ السػػوار الس راعػػي كمػػا دح ػػ  مػػ
 . 4848الموص  عي آذار ينة 

 املقدمة

تناولػػا الدرايػػة اتػػاوات ومواقػػا وزارة الداخليػػة خػػلؿ اليػػنة األولػػ  مػػن  مػػر  ػػورة 
مركػػعة ى لػػ  مواقػػا الػػوزارة ومنييػػاتها األمنيػػة مػػن األدحػػداث 4847تمػػوز 43 درايػػة مواػػو ية ى

واجػػػل صػػػعوبات جمػػػة عػػػي وليع هػػػا  وال ػػػرا ات الييايػػػية الداخليػػػة البارزة.و شػػػو أف البادحػػػ 
الك ابػػػات الكريػػػرة الم حيػػػعة البعيػػػدة  ػػػن المػػػنهأ المواػػػو ي،لذلو دحػػػاوؿ البادحػػػ  ايػػػ تداـ 

 الم ادر والمعلومات  ذات المرجعية األصيلة وال رربة من األدحداث ووقائعها .
قيػػما مػػادة البحػػ   لػػ  م دمػػة و ل ػػة مبادحػػ  وخاتمػػة تنػػاوؿ المبحػػ  األوؿ وزارة 

ة ومسررػػات أواػػاع العػػراؽ الييايػػية أواخػػر العهػػد الملكػػي ودرس المبحػػ  الرػػااي وزارة الداخليػػ
وكػػػرس 4848ودح ػػػ  آذار 4847تمػػػوز43الداخليػػػة وأدحػػػداث العػػػراؽ الييايػػػية مػػػا بعػػػد  ػػػورة 

المبح  الرالػ  لبيػاف أ ػم إجػراءات وزارة الداخليػة ومواقفهػا إزاء األدحػداث الييايػية الداخليػة 
 .4848تموز43 -4848آذار 7خلؿ المدة من 

ا  مػػد البحػػ   لػػ  م ػػادر م نو ػػة عػػي وليع هػػا الو ػػائق العراقيػػة  يػػر المنتػػورة ومنهػػا 
و ائق الػبلط الملكػي المحفوظػة عػي دار الك ػب والو ػائق بب ػداد عضػل ى ػن الكريػر مػن الريػائ  

در والحواشي وا واررح  السامعية والك ب العربية وال حاعة العراقية تف يلتها عي قائمة الم ا
 المرع ة مل الدراية .
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 املبحح األول

 وزارة الداخلية وجمريات أوضاع العراق السياسية أواخر العهد املللي

شت لػػػػاا وزارة الداخليػػػػػػػػػة بعػػػػدل ا المنييػػػػة األولػػػػ  الميػػػػنولة  ػػػػن ايػػػػ  رار الواػػػػل 
 للهػػا  لػػ  الػػداخلي ودحفػػ  الن ػػاـ الييايػػي متػػكلت العػػراؽ الداخليػػة  يػػيلما ال ػػي أل ػػا ب

األواػػاع الداخلية،وربػػدو ال تػػتيي الػػدقيق والمواػػو ي لمػػا كػػاف رمػػر بػػل العػػراؽ أواخػػر العهػػد 
الػذح أبػاح بػل إلػ  قرربػل اع ػا (4)الملكي من خلؿ قراءة ورودحات وزرػػػػػػر الداخليػة يػعيد قػعاز،

  مػػػػػا  ػػي  ليػػل إذ قػػاؿ))إفب ب ػػاء األواػػاع  لػػ4847تمػػوز  43 عرػػع بأرػػاـ قليلػػة مػػػػػػن قيػػاـ  ػػورة 
 (1)دوف معالسل يوؼ رمهد إل  دحدوث اافسار عي البلد..((.

وبوقا مبكر بااطراب الرأح العاـ وموقفل مػن دحكومػة ( 2)وتعرعا مدرررة األمن العامة
آخػػر دحكومػػات العهػػد الملكػػي،إذ أشػػار ال  ررػػر األمنػػي الػػذح أ ػػد  مػػدرر (3)أدحمػػد مت ػػار بابػػاف

إلػػػػػػػ  شػػكوؾ المعاراػة ومتػػاوعهم ب يػػاـ الحكومػػة بأرػػة محػػاو ت (4)ةاألمػػػػػػن العػػاـ بهسػػا العطيػػ
إصلدحية مهما كااا رييرة،وا   اد م بأاها لػن ت ػدـ شػيء جدرػد،وأف مع ػم وزرائهػا مػن أ ػواف 

وبػػين ال  ررػػر ميػػببات ال ػػذمر التػػعبي والموقػػا اليػػلبي مػػن دحكومػػة ايتحػػاد (5)اػػورح اليػػعيد،
 -ل  النحو ا تي:والحكومة العراقية   (6)العربي

.من رات الحملت ايذا ية المنا ضة ليياية الحكم عػػػػػي العراؽ بػين عاػات التػعب العراقػي 4
 يػػيلما تػػأ ير مػػا  تناقل ػػل أقػػواؿ وأدحادرػػ  إذا ػػات صػػوت العػػرب وال ػػا رة ومويكو،عضػػل ى ػػن 

لعربيػة الم حػدة ع ػد األدحادر  واألخبار ال ػػي بر ها إذا ػة ب ػداد والحملػة المنا ضػة للسمهوررػة ا
 (7)أتا بن ائأ معاكية بين أوياط التعب الذح قابلها بال ذمر و دـ ا رتياح.

.ا    ػػاد اليػػػائد بػػين مت لػػػا عاػػات التػػػعب بػػأف الحكومػػػات الم عاقبػػة قػػػد أ ملػػا العنارػػػة 1
بالسما ير ومي  بلها،وبالويائ  ال ي تندح إل  ال رعيػل  نهػا ورعػل ميػ و  معيتػ ها وعػي م دمػة 
ذلػػو ت ػػا ز الحكومػػات الم عاقبػػة باتتػػاذ ايجػػراءات اللزمػػة للحػػد مػػػن ارتفػػاع أيػػعار المػػواد 

 (8)ال ذائية وايرسارات وجتل الملكين،وإشا ة العدؿ والطمأاينة بين الناس.
اد دحكومة الرئيز 4847.الموقا اليلبي للحكومة العراقية مػػػن ا ا فااة اللبنااية عي آرار2

 (42)معوف المد ـو من الحكومة العراقية اد ا ا فااة ال ومية.اللبنااي كمي  ش
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تناولا ال  اررر األمنيػة لمنييػات وزارة الداخليػة الكريػر مػن المتػكلت والعلػ  ال ػي 
أدت إلػػ  تػػذمر اليػػكاف ويػػتطهم  لػػ  الن ػػاـ الييايػػي الملكػػي  يػػيلما ااػػطراب األمػػن عػػي 

مػػة عػػي تحيػػين أواػػاع الفلدحػػين وأبنػػاء العتػػائر المنػػاوق العتػػائررة والررفيػػة بيػػبب تػػأخر الحكو 
 يػيلما 4847تمػوز 43العراقية،مما ولد الكرير مػػػن الحركات وا ا فااات الفلدحية قبي   ػورة 

عي مناوق الفرات األويت والسنوب العراقي،مما جع  المنييػة األمنيػة ت عامػ  بتػدة مػل تلػو 
أبنػػاء العتػػائر والفلدحػػين المن فضػػين بػػد و  الحركات،وأل ػػا ال ػػب   لػػ  الكريػػر مػػػػػػن شػػيوخ و 

ورر  البادح  أف تلو ايجراءات  ل  الػر م مػن شػدتها (44)عرض الن اـ وتطبيق ييادة ال ااوف.
عػػي بعػػ  األدحيػػاف لكنهػػا تنيػػسم مػػل أ ػػداؼ وييايػػة وزارة الداخليػػػػػػة ممرلػػة للحكومػػة العراقيػػة 

  ولػو تعػارض ذلػو مػل دح ػوؽ ودحررػات بالحفاظ  ل  الن اـ الييايي وعرض يلطة ال ااوف دح ػ
 المواونين.

لػػم تك فػػي وزارة الداخليػػة ب تػػتيي اليػػلبيات والمةخػػذ الطاعحػػة  لػػ  اليػػطح أواخػػر 
العهػػػػد الملكي،بػػػػ  ذ بػػػػا إلػػػػ  أبعػػػػد مػػػػػػػػػن ذلػػػػو بػػػػأف اق ردحػػػػا بعػػػػ  المعالسػػػػات لعػػػػدد مػػػػن 

اع بإصػلح أواػاع المتكلت  ييلما ا ج ما ية وا ق  ادرة منها عػد ا الحكومػة إلػ  اييػر 
الفلدحين وتحيين العلقة عيما بين الفلدحين والملكين محػذرةى عػػػػػي الوقػا افيػل مػػن ايػ مرار 

 (41)تلو ا اطرابات عي مناوق  تائررة مهمة كمنط ة الفرات األويت.
دحاوؿ وزرر الداخلية)يػعيد قعاز(،قػدر تعلػق األمػر بوزارتػل،ال ياـ بػبع  التطػوات ال ػي 

دحعرػػػراف 14عػػػي (42)ء مػػػػػػػػن الن مػػػة التػػػعبية عػػػ م إوػػػلؽ يػػػراح كامػػػ  السػػػادرجيقػػػد تمػػػ ي شػػػي
، وإجػازة بعػػ  ال ػحا وإر ػػاؼ ال علي ػات الموجهػػة مػػػػػن إذا ػػة ب ػداد اػػد السمهوررػػة 4847

العربيػػػة الم حػػػدة،لكن ظهػػػر أف محاو تػػػل تلػػػو لػػػم تلقػػػي ال بػػػوؿ مػػػن بعػػػ  ميػػػنولي الحكومػػػة 
تمػوز واهارػة الػوزارة 43  ت درم اي  ال ل لكنهػا لػم ت بػ  ل يػاـ  ػورة والسهات العليػػػا مما دععل إل

 (43)والن اـ الملكي معاى.
تويػػعا مهػػاـ وزارة الداخليػػػػػػػػػة وتنو ػػا وظهػػرت أواخػػر العهػػد الملكػػي دوائػػر أكرػػػػػػػر 
ػن تت  اى عي العم  األمني دوف ب ية الدوائر،ور هر أفى تطورات األدحداث الداخلية وتع د ا مػػػ

جهػػة ول نيػػيق العمػػ  وجعلػػل أكرػػر دقػػةى وكفػػاءةى وتن يمػػاى مػػػن جهػػة أخػػر  تتػػكلا مدرررػػة األمػػن 
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ال ػي أخػذت ت ت ػي عػػػي المهػاـ األمنيػة ذات الميػاس بالسااػب الييايػػي 4846العامػة يػنة 
 يػػيلما مػػا ر علػػق منهػػا بعمػػ  السمعيػػات واألدحػػعاب الييايػػية واتػػاط وإقامػػة األجااػػب والسػػرائم 

إيػػػ اط السنيػػػية وإ ػػػادة منحهػػػا واليفر،عضػػػل ى ػػػن م ابعػػػة ومراقبػػػة ويػػػائ  اي ػػػلـ التطػػػرة و 
والمطػػػابل والنتػػػر وا ج ما ػػػات العامػػػة والتت ػػػيات البػػػارزة والمهمػػػة باذلػػػة ى أق ػػػ  جهود ػػػا 
لحمارة الن اـ الييايي ال ائم ودرموم ل و ذا ما الح ل مػػػن شدة تعاملهػا مػل الييايػيين آاػذاؾ 

ين للحػػعب التػػيو ي العراقػػي أو الم همػػين ب عػػاوفهم أو دحملهػػم ألعكػػار  وبدرجػػة  يػػيلما المن مػػ
مل دحملة األعكار ال  دمية وال ومية.  (44)أق  خفة ى

أشػػارت بعػػ  المعلومػػات أف المنييػػة األمنيػػة)وزارة الداخليػػة ودوائر ػػا األمنيػػة(كااا 
دح ػ  أف  بػد الكػررم  ل   لم بتطت وتحركات الضباط العيكررين عي تن يم الضػباط األدحػرار 

 نػػدما  د ػػد آخػػر اج مػػاع للسنػػة العليػػا ل ن ػػيم الضػػباط األدحػػرار عػػػػػي الرابػػل مػػػػن تمػػوز  (45)قايػػم
أخبر المس معين بأف دوائػػػػػػػر األمػػػػن  ل  وشػو مدا مػة مكػاف ا ج مػاع ممػا ااػطر م  4847
د ػاءات  بػد الكػررم قايػم لكن  ذ  الم ادر افيها قللػا مػػػػػن شػأف أقػواؿ أو ا (46)لم ادرتل.

بت وص اك تاؼ السهاز األمني ل حركات تن يم الضباط األدحػرار مبػررة ذلػو بػأف  بػد الكػررم 
محكمػة ى لعػػدـ إشػراؾ قيػادة ال ن ػيم عػػػػي الرػػورة وايافػراد بهػا  ػو و بػد اليػػلـ  قايػم دبػر خطػة ى

 (47) ارؼ.
البلط الملكي والمينولين  ومما رسدر ذكر  أف تحذررات الدوائر األمنيػة لكبار رجاؿ

 ن تحركات السيػػ  لل ياـ بايوادحة بالن اـ الملكي لم ردعر لها ا   ماـ المطلوب والسدرة،ولو 
 (48)أخذت بعين الحيباف ربما تأخرت اهارػػػة الن اـ الملكي ولو إل  دحين.

 

 املبحح الجاني
 4595آذار -4591زمتو41وزارة الداخليـة وأحداخ العراق السيـاسية ما بعد ثورة

كااػا مدرررػػة األمػػن العامػػة  لػػ  درارػػة ب حركػات السػػي  عػػي ميػػاء الرالػػ   تػػر مػػػػػػن 
،وقي  أفب مدرر األمن العاـ بهسا العطية،تحػدث إلػ  اػورح اليػعيد بالهػاتا عػػػػػػي 4847تموز 

،لي ػػػػوؿ لػػػػل أفل  نػػػػاؾ شػػػػيااى مػػػػا عػػػػػػػػي دحركػػػػات السػػػػي  الذا بػػػػة إ لػػػػ  الميػػػػاء وعػػػػي الليػػػػ  أرضػػػػا ى
األردف،ولكن اورح اليعيد تسا    ذ  ال حذررات،و ندما تحػدث مػدرر األمػػػػػن بالهػاتا للمػرة 
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الرالرػػة،أبلن اػػورح اليػػعيد أف ال  ػػر أصػػبح مطوقػػاى لكػػن السػػي ))لم تكػػن لدرػػل عػػػػػػػي اليػػا ات 
 األولػػ  مػػن الليػػ  كميػػات كاعيػػة مػػن الػػػذخيرة لمهاجمػػة ال  ػػر ب ػػورة ععالػػة..،وأفل قػػادة الرػػػورة
خططػػوا بوجػػوب ادحػػ لؿ معيػػكرات التػػروة عػػي البدارػػة مػػل المراكػػع المهمػػة األخػػر  كايذا ػػة 
ودوائػػر البررػػد والبػػرؽ وال لفعروف..،ودحػػ  ع ػػائ  التػػروة ال ػػي كػػاف مع ػػم اػػباوها مػػن المػػوالين 

واي ن أ مػن ذلػو  لػم الػدوائر األمنيػة (12)للعهد الملكي وا ي يلء  ل  ما لدرها من ذخيرة((.
مبكػػػػر بوجػػػػود تحركػػػػات  يػػػػر وبيعيػػػػة تهػػػػدؼ إلػػػػ  تبػػػػدر  الن ػػػػاـ الملكػػػػي مػػػػػن السػػػػي  بوقػػػػا 

العراقػػػي،لكن ربػػػدو أف اػػػورح اليػػػعيد لػػػم ركػػػن ر وقػػػل توقيػػػا دحػػػدوث مرػػػ   كػػػذا دحركػػػة عػػػػػػػػػي 
،عضل ى ن أ مية قػوة التػروة واػرورة اليػيطرة  لػ  مراكع ػا وقياداتهػا المهمػة 4847تموز43

 ورة عي أرامها األول .ختية إ ارة المتكلت بوجل الر
لم ر هر للبادح  دور وااح لوزارة الداخلية ومنيياتها الم عددة  يػيلما األمنيػة منهػا 
باي ػػداد أو الميػػا مة مػػل السػػي  ل  ييػػر الن ػػاـ الملكي،بػػ  العكػػز كااػػا دوائػػر الػػوزارة وكمػػا 

وبمعنػ  آخػر  يب ا ايشارة إل  ذلو تعم  بك  ما بويػعها  يػ مرار ايػ  رار الواػل الػداخلي
بعػػد ت ػػدـ 4847تمػػوز43أاهػا كااػػا تر ػػب بعػدـ ال ػػدخ  عػػي ال ػػراع الػذح جػػر  صػػبيحة رػـو 

السي  باتسا  ال  ر الملكي وب ية منييات الدولة الفعالة.وربػدو أاهػا أرادت أف تحػاع   لػ  
وبيعػػة مهامهػػا بعػػدل ا قػػوة ميػػنولة  ػػن دحفػػ  األمػػن الػػداخلي وايػػ  رار   لػػ  الػػر م مػػن ارتبػػاط  

ادحل وزارة الداخليػػة بعلقػػات ويبػػة مػػل أقطػػاب العهػػد الملكػػي  ػػذا مػػن اادحيػػة،وربما أفل  ػػذ  قيػػ
المنيية دح   ولو كااا اد ال  ير وال بدؿ الذح ورأ  ل  الن اـ الييايي للدولة العراقية بعد 

عأاهػػا   تم لػػو مػػن ال ػػوة واأليػػلحة ال ػػي رمكػػن لهػػا أف ت ػػا أو تعرقػػ  ت ػػدـ  4847تمػػوز43
م اوم ل بعد وصولل إل  ب داد من اادحية أخر .و ذا ما رنكػد   ػدـ قيػاـ قػوة التػروة  السي  أو
بأح تحرؾ أو دح   محاول ها منل قوة السي  ال ي اق حمػا 4847تموز43صبيحة  (14)الييارة

(شػروي 2422م ر ا ويػيطرت  ليػل  لػ  الػر م مػن أف قػوة التػروة اليػيارة كااػا مكواػة مػن)
مػػل ال  ػػا رات وا اػػطرابات الداخليػػة وكااػػا بمرابػػة اليػػد الضػػاربة مػػعودرن بأدحػػدث األيػػلحة ل 

.  (11)لوزارة الداخلية لكنها لم تبِد أح م اومة تذكر أو تحرؾ ياكنا ى
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 شو عي أف وصوؿ السي  إل  العاصمة ب داد وييطرتل  ل  ايذا ة وم ر الحكومة 
وج الكريػر مػن النػاس إلػ  وال  ر الملكي)ق ػر الردحاب(قػد جعػ  الواػل األمنػي عػي عل ػاف وخػر 

التػػوارع وتػػرؾ المػػوظفين لػػدوامهم عػػي المنييػػات الريػػمية وأصػػبحا المنييػػة األمنيػػة لػػوزارة 
الداخلية ت ا كالم فرج واخ فا التروة من العدرد من األماكن ال ي كاف مػػػػػن المف رض ت ػدرم 

ض بعضػػها للمضػػار ات ع ػػد تعػػر (12)الحمارػػػػػػػة لهػػا دح ػػ  بعػػ  اليػػفارات وال ن ػػليات األجنبيػػة،
و ذا األمر رنشر اعا جهاز التروة وت ا يل  ػن أداء (13)وأ ماؿ النهب وال تررب وال دمير.

واجبػػل لحمارػػة األمػػاكن المت لفػػة وتػػوعير األمػػن لهػػا دح ػػ  لػػو كااػػا اليػػفارات األجنبيػػة ،ورػػر  
 ا بعػدل ا جػعء البادح  أف التروة لم ت م بواجبها ال حيح ربما ل عاوفهػا مػل الم  ػا ررن وشػعور 

يػػياا ى لل ارػػة ويػػببا ى عػػي تػػأخر  مػػن المس مػػل العراقػػي الػػذح كػػاف رػػر  عػػػػػػػي الػػدور األجنبػػي  ػػامل ى
العػراؽ  ػػن ركػػب الحضػػارة المعاصػرة عضػػل ى  ػػن ربطػػل بعسلػة النفػػوذ ال ربي،وقػػد تكػػوف التػػروة 

طاايػة و ير ػا مػن تحيبا من ردود عع  المواونين تسا ها عيما لو قدما الحمارة لليػفارة البرر
كااػا محيػوبة  لػػ  الن ػاـ الملكػي ومداععػػة   -أح التػروة -ال ن ػليات األجنبيػة  يػيلما وأاهػػا

 ن ب اء ،رعاد  ل  ذلو ا رة الكرير من الم ضرررن مػن أداء الػدوائر األمنيػة لمهامهػا ا   يادرػة 
د اليػػابق ميػػ  ل ى دحالػػة ممػػا أيػػاء للكريػػر مػػػػػػػن المػػواونين وأراد الػػبع  ا ا  ػػاـ مػػن رجػػاؿ العهػػ

 تموز.43الفوا  صبيحة 
بػػررت التػػروة موقفهػػا بػػأف))السنود   رػػد مواهم،وأفل أح مػػنهم لػػم ر ػػم بػػأح محاولػػة 
جادة لمنل السمهور الكبيػر مػػػػػػػن النفػوذ إلػ  بادحػة اليػفارة وبعضػهم رحمػ  الميديػات و ير ػا 

 (14)من األيلحة..((.
امػة أف رجػاؿ السػي  الػذرن كلفػوا بحمارػة اليػفارة وربدو من أقػواؿ مدرررػة التػروة الع

البررطاايػػة و ير ػػا مػػػػػػػن أمػػاكن تواجػػد األجااػػب قػػد أ طػػوا الضػػوء األخضػػر للم  ػػا ررن  ق حػػاـ 
اليفارة البررطااية واهبها وإاراـ النار عيها،و ػذا األمػر  يػر ميػ  رب ولػم ركػن  سينػاى عػالسي  

وبال الي  -مل وجود قو  يياييػػػة وشعبية مداية أخر  -كي و من قاـ بالرورة ياهاء الن اـ المل
من را ى وربمػا ميػا دا ى ي ػادة رجػاؿ العهػد الملكػي عيمػا لػو عتػلا   دل اليفارة البررطااية  امل ى
محػػاو ت العيػػكررين بال ضػػاء  لػػ  قػػادة ذلػػو الن ػػاـ،رعاد  لػػ  ذلػػو كػػواهم جػػعء مػػػػػػػن شػػرائح 
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يايػػػة الن ػػاـ الملكػػي  يػػيلما أواخػػر  هػػد  وربمػػا ركػػوف ذلػػو المس مػػل العراقػػي ال ااػػب  لػػ  ي
 .4834آرا ر ينة  -بإرعاز خفي من قادة الرورة ختية تكرار ما دحدث عي اا فااة ايياف

وأدحيػنا ال  ػرؼ،ع د  لكن السهات األمنية وايداررة عػػػػػػي الب رة كااا أكرػر دحنكػة ى
ن،كمػا لػم ر عػرض األجااػب  نػاؾ  يػيلما دحاع ا  ل  الهػدوء ايػبياى ولػم رحػدث مػا رعكػر األم

البررطػػػاايين إلػػػ  مػػػا جػػػر   لػػػ  زملئهػػػم عػػػػػي ب ػػػداد وقد))أكػػػد قائمم ػػػاـ الب ػػػرة أف اليػػػلطات 
 (15)العراقية ت حم  مينوليات أرواح البررطاايين ومم لكاتهم وال ن ليات األجنبية..((.

 4847مػػػػوزت43مهمػػػػا ركػػػػن الحاؿ،ع ػػػػد أصػػػػدرت دحكومػػػػة الرػػػػورة عػػػػي رومهػػػػا األوؿ 
(ب تػػػكي  أوؿ وزارة عػػػي العهػػػد السمهورح،وتألفػػا مػػػن أ نػػ   تػػػر 1المريػػـو السمهػػػورح رقػػم)

 (17)وبايم مسلز الييادة.(16)وزررا ى برئاية  بد الكررم قايم
ول لعي م  يرات األوااع الييايية السدردة ولضبت الوال الداخلي  يػيلما السااػب 

قػػرر عيػػل إ ػػلف األدحكػػاـ 4847تمػػػػػػوز43(رػػـو 2رقػم)األمنػي ع ػػد أ لػػن مسلػػز اليػػيادة البيػػاف 
عي جميل أاحاء العراؽ ا  بارا ى من اليا ة الوادحدة بعد ال هر من اليػـو افيػل وتعيػين (18)العرعية

تػػول   ػػػذا المن ػػب بعػػػد  -رئػػيز أركػػػاف السػػي (22)الع يم)العميػػد(الركن أدحمػػد صػػػالح العبػػدح
و ػذا رعنػي تسميػد العمػ  بالديػ ور  (24)ل أاحاء العػراؽ.دحاكما ى يكررا ى اما ى عػػػػػي جمي -الرورة

وال ػوااين المر يػة وال ػػي ر ػل تنفيػذ العدرػػد منهػا  لػ   ػػاتق وزارة الداخليػة ومنييػاتها المت لفػػة 
 يػػػػيلما ال ػػػػػوااين الم عل ػػػػة بعمػػػػػ  األدحػػػػعاب والسمعيػػػػػات وال ػػػػحاعة والمحػػػػػاكم وقػػػػػااوف إدارة 

العيكررة  ػػػي صادحبة الكلمة األول  وربما األخيرة عػي  و ذا األمر جع  اليلطات(21)األلورة..،
تحدرد ميار وإوار العملية األمنية برم ها عي البلد  ييلما وأف األوااع الداخلية شهدت تحركاى 
وايػػعا ى دح ػػ  أاػػل أاػػر بيػػمعة الرػػورة وز مائهػػا عػػػػػػػي األرػػاـ األولػػ  للرػػورة ،لمػػا قػػاـ بػػل  جما يررػػا ى

اا  امية وق   وتتررب لبع  األماكن العامة بما عيها اليػفارات وال ن ػليات البع  مػػػػن أ ماؿ 
 األجنبية كما يب ا ايشارة إل  ذلو.

أظهرت وزارة الداخلية تعاواهػا مػل وزارة الػدعاع عػي تنفيػذ البيااػات وال ػرارات ال ػادرة 
ما ػػػػػات مػػػػػن مسلػػػػػز اليػػػػػيادة ورئػػػػػيز الػػػػػوزراء والحػػػػػاكم العيػػػػػكرح العػػػػػاـ،وال ي ت علػػػػػق با ج 

وال  ا رات وال سمعات عي األماكن العامة،ودحيازة األيلحة،عضل ى ن أ مػاؿ ال ف ػي  وال حػرح 
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للمياكن والمحلت واألماكن المت لفة ال ي قد ر طلب دحف  األمن الداخلي ال ياـ بهػا  يػيلما 
يػػاف بعػػد  يػػاج متػػا ر أبنػػاء التػػعب وتػػذمر م مػػػػػػػن ييايػػات أركػػاف الن ػػاـ اليػػابق وصػػدور الب

(ي ػػلف األدحكػػاـ العرعيػػػػػػػة ومنػػل ال سػػواؿ بعػػد عتػػ  د ػػوات منػػل األ ػػالي مػػن مواصػػلة 2رقػػم)
(من ال ائد العػػػػػػػاـ لل وات الميلحة 3ال  ا رات وال سمعات المنردة للرورة، م صدر البياف رقم)

ي ا  بػػاراى  بػد الكػررم قايػم رهيػب بػل المػواونين ال ػػعاـ الهػدوء و ػودة المػوظفين لػدوامهم الريػم
 (22)تموز.44مػن

ا  مامػلد بمواػو ة صػػيااة  4847تمػوز44أولػ  مسلػز الػوزراء عػي أولػ  جليػػاتل عػي 
األمن العاـ من ا اطرابات الداخلية وال هدردات التارجية،وت رر عػػي  ذا ا ج ماع د وة بع  

مػػن الػداخلي مػػل شػيوخ العتػائر العربيػػة والكردرػة إلػػ  ب ػداد لهعػػادة منهػا عػي اييػػهاـ بحفػ  األ
 (23)وزارتي الداخلية والدعاع.

بعػد تعراػػها  -أدت دحالػة  ػدـ ا ل ػعاـ بالن ػػاـ إلػ  جعػ  اليػفارة البررطاايػػة عػي ب ػداد
ريػػػمياى إلػػػ   بػػػد الكػػػررم قايػػػم و بػػػد اليػػػلـ  -أل مػػػاؿ الحػػػرؽ وال ػػػدمير أف ت ػػػدـ ادح ساجػػػا ى

ػػػػػػػػي تػػػوعير األمػػػن لليػػػفارة  ػػػارؼ)وزرر الداخليػػػة وكالػػػة(دحوؿ عتػػػ  إجػػػراءات دحكومػػػة الرػػػورة عػ
البررطاايػػة وأرواح األشػػتاص الم واجػػدرن عيها..منكػػدة بػػأف الميػػنولية الكاملػػة ت ػػل)) ل   ػػاتق 

 (24)السي  والتروة ألاهم أخف وا عي دحمارة اليفارة..((.
رعبػر  محػددا ى وزاررػا ى  ل  الػر م مػن أفب وزارة  بػد الكػررم قايػم األولػ  لػم تضػل منهسػا ى

كمػا كػاف مألوعػا ى عػي الػوزارات اليػاب ة عػي العهػد الملكػي،لكن األدحػعاب الييايػية    ن يياي ها
ال ي شاركا عي الحكومة كحعب ا ي  لؿ والحعب الووني الدرم راوي ودحػعب البعػ  العربػي 
ا ش راكي قد واعوا منا سهم  وبرامسهم ومبادئهم المعلنة موال ال طبيق،عي دحػين أف الحػعب 

كيلة الػػوزارة ختػػية اتهامهػػا بالتػػيو ية، ل  الػػر م مػػن وجػػود شت ػػيات  التػػيو ي أبعػػد  ػػن تتػػ
ومػػا رهمنػػا  نػػا  ػػو ييايػػة (25)كااػػا تػػنمن بػػالفكر الماركيػػي وربمػػا التػػيو ي مرػػ  إبػػرا يم كبػػة،

 (27)وايقطػػػاع(26)الحكومػػػة الداخليػػػة ع ػػػد أشػػػارت  ػػػذ  الييايػػػة إلػػػ  إزالػػػة الفيػػػاد الحكػػػومي
ة مع ػػم المرايػػيم ال ػػي صػػدرت إبػػاف الحكػػم الملكػػي وال ػػي وا م يػػازات الطب يػػة،وأل ا الحكومػػ

 (28)عراا ال يود  ل  دحررة المواونين وعراا الرقابة  ل  األدحعاب وال و  الييايية.
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وجػػػل كػػػ  مػػػن  بػػػد اليػػػلـ  ػػػػارؼ)وزرر الداخليػػػة وكالػػػة( و بػػػد الكػػػررم قايػػػم  مػػػػ  
واألواػاع الداخليػػة  لػػ  دحػػد تعبيػػر الػوزارة،ولم ركػػن لمسلػػز الػػوزراء درارػةى بػػالكرير مػػػػػػػن األمػػور 

ممػػػػػا أشػػػػػر بػػػػػدارات ايافػػػػػراد بػػػػػال رار الييايػػػػػي والييايػػػػػة العامػػػػػة (32)خليػػػػػ  إبػػػػػرا يم دحيػػػػػين.
مػػػن وقػػػا مبكػػػر مػػػػػػػػػن  مػػػر الرورة،و ػػػذا مػػػا أكدتػػػل األدحػػػداث اللدح ػػػة بعػػػد تفػػػاقم (34)للدولػػػة

 رؼ.التلعات وتحولها إل  صراع  لني بين  بد الكررم قايم و بد اليلـ  ا
تعاملػػا وزارة الداخليػػة بحػػـع وشػػدة مػػل ال ػػحا  يػػيلما ال ػػي كااػػا محيػػوبة  لػػ  

أل ػػا وزارة الداخليػػة 4847تمػػوز44الن ػػاـ الملكػػي ومتػػكوؾ عػػػػػي و ئهػػا للعهػػد السدرػػد،عفي 
مػػػػن جهػة (31)ام ياز جرردتي التعب والحوادث الميائية،وأوقفا جرردتا العماف واألخبار منق ػا،ى 

ة إصدار ال حا وإ ادة النتاط إل  ال حا ال ي كااا قػد توقفػا عػي العهػد وشسعا الوزار 
اليػػابق مػػن جهػػة أخر ،ويػػع  وزرػػر الداخليػػػػػػػة يصػػدار جررػػدة بايػػم)السمهوررة(الناو ة بايػػم 

تموز،وكػػػاف يػػػعدوف دحمػػػادح صػػػادحب ا م يػػػاز ولكػػػن 46الرورة،وصػػػدر العػػػدد األوؿ منهػػػا عػػػػػػػػػي 
الحكومػة بتػأف إ طػاء أح دحػعب ييايػػي صػحا تعبػر  ػن آراء  وبيبب التلعات بين أ ضاء 

لذلو صدر العدد اليابل رحم  ايم  بد اليلـ  ارؼ صػادحب ا م يػاز ولكػن األ ػداد ال اليػة 
 (32)لم تعد تحم  ايمل.

كما رع  وزرر الداخلية  بد اليلـ  ػارؼ يػيطرة التػيو يين والبعريػين  لػ  مطبع ػي 
ورعػ  صػدور جررػدة األ ػالي كسررػدة ااو ػة بايػم الحػعب (33)خبػار،جرردة التعب وجررػػػػدة األ

 (34)الووني الدرم راوي.
بسليػػػ ل الرالرػػػة بتػػػأف قضػػػارا 4847تمػػػوز46أصػػػدر مسلػػػز الػػػوزراء عػػػػي رػػػـو  قػػػرارا ى

اليػػسناء الييايػػيين والمف ػػولين،وكاف الكريػػر مػػػػػػػن ايجػػراءات والمهػػاـ ر ػػل تنفيػػذ ا  لػػ  وزارة 
ر الداخليػة مػػل وزرػر العدليػة بمعاملػة جميػػل المحكػومين عػي قضػارا ييايػػية  الداخليػة، عتػوؿ وزرػ

كيػػسناء ييايػػيين ولػػيز كيػػسناء  ػػادرين وذلػػو رررمػػا ر ػػدر قػػااوف العفػػو العاـ،واتتػػاذ وزارة 
الداخليػػة ووزرر ػػا مػػا ر  ضػػي لرعػػل رقابػػة التػػروة  ػػن المحكػػومين ب ضػػارا يياييػػػة واليػػماح لهػػم 

.كما أل يا ال رارات ال ادرة ياب اى بإي اط السنيية العراقية  ن (35)بالعودة إل  أ ليهم وذورهم
 ػػػدد مػػػػػػػػن التت ػػػيات والمػػػواونين أليػػػباب ييايػػػية وخػػػولؿ وزرػػػر الداخليػػػة اتتػػػاذ ايجػػػراءات 
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صدر مريـو جمهورح خولؿ وزراء الداخليػة والػدعاع 4847تموز48اللزمة ل ح يق ذلو.وعػػػػػي 
ائػة مػػػػن أصػ  المػدة المحكػـو بهػا  لػ  الميػسواين كاعػة عػي العػراؽ والعدلية تنعر   تػررن بالم

 .(36)والمك يبة أدحكامها الدرجة ال طعية
رااػػية ى ػػن  - يػػيلما الحػػعب التػػيو ي-لػػم تكػػن ا ػػرة األدحػػعاب وال يػػارات الييايػػية 

بعة لها لمػا الدور الذح قاما بل الدوائر األمنية  ييلما مدرررة األمػػن العامة والتعبة التاصة ال ا
لها من تاررخ عي صرا ها مل الحعب التيو ي وملدح ة أ ضاء  وقادتػل منػذ العهػد الملكي،ممػا 

إلػ  رئػيز الػوزراء  بػد 4847تمػوز15جع  اللسنة المركعرة للحعب التػيو ي ت ػدـ مػذكرة عػي 
الكػػررم قايػػم دحوؿ))جهػػاز ال سيػػز ال ػػدرم وولبػػا عيهػػا ت ػػفية مدرررػػة األمػػن العامػػة والػػوكلء 

.و ػذا (37)ال ابعين لها،كما والبا ب  فية التدعب التاصة عي المنييات المداية والعيكررة((
رفير لنا مد  متاوؼ التيو يين مػػػػػن دوائر وزارة الداخلية األمنية  ييلما وأاهم تل ػوا اػربات 

بدارػػة  قايػػية منهػػا أواخػػر العهػػد الملكػػي،وأرادوا ايػػ  لؿ  لقػػ هم الطيبػػة مػػل رئػػيز الػػوزراء عػػي
دحكمل ل حسيم دور المنيية األمنية،ا   اداى منهم بأاػل   رمكػن أخػذ دحػرر هم بالعمػ  الييايػي 
عي المي  ب  ال ررب المن ور  ييلما الييطرة  ل  التارع لػذلو وػالبوا بإل ػاء الػدوائر األمنيػػػػػة 

لهػػػػا وشػػػػ  الم ت  ػػػػة بم ابعػػػػة النتػػػػاوات الييايػػػػية والحعبيػػػػة ووػػػػالبوا ب فكيكهػػػػا وت ػػػػفية رجا
 اتاواتهم.

تمػػوز قػػدما اللسنػػة المركعرػػة للحػػعب التػػيو ي العراقػػي مػػذكرة ى أخػػر  إلػػ   16وعػػي 
المينولين،والبا عيها بحػ  قػوة التػروة اليػيارة..،وتحور  جػعء مػن أيػلحة التػروة والتػروة 

عب و ػذ  محاولػة مػػػػػن الحػ (42)ال ػي تأييػا بعػد الرػورة.(38)الييارة إلػ  عػرؽ الم اومػة التػعبية
التيو ي  ي مالة  بد الكررم قايم إل  جاابهم ل نفيػذ ييايػ هم وأرػدلوجي هم الحعبيػة وال ػي   
رمكػػن تنفيػػذ ا بحيػػب ا   ػػاد م بوجػػود الػػدوائر األمنيػػة  لػػ   يكل هػػا وييايػػ ها اليػػاب ة عػػي 

،وربمػا رعػود تتػدد التػيو يين مػن الػدوائر األ منيػة العم  األمنػي إ  بعػد دحلهػا أو تبػدرلها جػذررا ى
لوزارة الداخلية ليمعة  ذ  الدوائر بعد إتبا ها ويائ  التدة وقمل الحررات الييايية وال ضييق 
 لػػػ  الحررػػػات العامػػػػػػػة بعػػػدل ا دوائػػػر قمعيػػػة وذات أيػػػاليب إر ابيػػػة و  رمكػػػن تطورر ػػػا لمواكبػػػة 

 .4847تموز43ال بدؿ الييايي وا ج ما ي الذح شهد  العراؽ بعد
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ليػػة  لػػ  رئايػػة الػػوزراء متػػروع إصػػدار مريػػـو جمهػػورح مػػن مسلػػز َ ػػرضل وزرػػر الداخ
 16وقػػػػػػػػػد صػػػػػػػػدر عػػػػػػػػػي (44)اليػػػػػػػػيادة بإل ػػػػػػػػاء ا ػػػػػػػػػاـ د ػػػػػػػػاو  العتػػػػػػػػػائر المدايػػػػػػػػة والسعائيػػػػػػػػة

عػػي تح يػػق الميػػاواة بػػين جميػػل مػػواوني السمهوررػػة العراقيػػة..((.4847تمػػوز  (41)وذلو))ر بػػة ى
ريػػر مػػػػػػن شػػيوخ العتػػائر العراقيػػة وافػػذت وكااػػا وزارة الداخليػػػػػػة ام ػػازت بعلقػػات وايػػعة مػػل ك

الكريػػر مػػػػػػػن أ ػػداعها عػػي ميػػادرن ا ا تابػػات وايدارة المحليػػة عػػي األلورػػة ومعالسػػة متػػكلت 
العتائر واألرااي العرا ية با ي فادة من ال ااوف المذكور وواؿ العهػد الملكي،عػأرادت دحكومػة 

المػػواونين ل ػػوااين وأا مػػة مودحػػدة و دػػدل ذلػػو  الرػػورة تح يػػق العدالػػة ا ج ما يػػة بإخضػػاع جميػػل
إل  قيمين رتضػل كػ  منهمػا  ال ااوف أو الن اـ خطرا ى  ل  ودحدة المس مل العراقي ألال ر يمل د
ألدحكاـ قااػػػػػوف خاص رت لا  ن ا خر،وقد دحاؿ ال ااػوف دوف تحضر التػعب بمحاع  ػل  لػ  

و ػذا با   ػادح  (42)ئم المس معات الع ررػػػػػة الرا نػة.األ راؼ والعػػػػادات العتائػػػػػررة ال ي   تل
ردعدل من ميببات تأخر العراؽ  ن ركب ال طور الدولي وتفتي الكرير مػػػػػن اليػلوكيات والعػادات 
اليػلبية ودرموم هػا عػي المس مػل العراقػي دح ػ  وق نػػا الحااػر،كما كػاف رديػ    مػن كبػار التػػيوخ 

وال لقػػ  عػػي العدرػػد مػػن منػػاوق الػػبلد المت لفػػة ممػػا كػػاف  والملكػػين ي ػػارة بعػػ  ا اػػطرابات
ردحم  وزارة الداخلية مهاـ ومينوليات إااعية  ييلما جهاز ا ايدارح واألمني عػي ألورػة العػراؽ 

 المت لفة .
واجهػا وزارة الداخليػة كمنييػة أمنيػة ميػنولة  ػن ال ح يػق عػػػػػػي الحػوادث والسػرائم 

ا الميببين عػػػػػي دحررق مي ود ات شركة افػت خػاا ين عػي البػاب الداخلية التطيرة،متكلة كت
عيػػعا عػػرؽ إوفػػاء الحرائػػق ال ابعػػة لػػوزارة الداخليػػة إلػػ   -ميػػ ودع الكيلاػػي دحاليػػا ى  -التػػرقي 

وايػػ مر لمػػدة أيػػبوع كامػػ  وكػػاف أ  ػػم 4847تمػػوز22إوفػػاء الحررػػق الهائػػ  الػػذح دحػػدث عػػي 
العامػػػػة ب تػػػػكي  لسنػػػػة تح ي يػػػػة للوصػػػػوؿ إلػػػػػ  دحررػػػػق  رع ػػػػل ب ػػػػداد،عبادرت مدرررػػػػة التػػػػروة 

الميببين،وأوقفا التروة ا نين من األمرركيين من قوة دحمارة اليفارة األمرركية إذ كااا بملبز 
مداية وقررباف مػن موقػل الحػادث وأوقفػا معهػم  ػدد مػػػػػن العمػاؿ العػراقيين الػذرن كػااوا خفػراء 

كػػن األمػػرركيين أولػػق يػػرادحهم بعػػد أيبػػػػوع مػػػػػػػن ل(43)لحرايػػة ومراقبػػة المتػػازف عػػي تلػػو الليلػػة،
( Waldermar Gallmanال وقيا وبػػػعد أف تػدخ  اليفيػػر األمرركػي والػدمار  ولمػاف)
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الذح كػاف م ػرا ى  لػ  إوػلؽ يػرادحهما عػي الحػاؿ))وإ  عػأفل الحكومػة العراقيػة ت حمػ  الن ػائأ 
ة عي اليـو ا تي إولؽ يرادحهما بعد ال ي ي  رتب  ل  اي مرار توقيفهما..((، وأ لنا الحكوم

 (44)ال أكد من براءتهما.
اتتػػػذت وزارة الداخليػػػػة الكريػػػر مػػػػػػن ايجػػػراءات وال ػػػػرارات ال ػػػي مػػػػن شػػػأاها تح يػػػػق 
ايصػلح ا ج مػػا ي والحػد مػػػػن اا تػار الفيػػاد األخلقػػي وتح يػق العدالػػة بػين المػػواونين كاعػػة 

رة الف ية ومبادئها عي السااب ا ج ما ي،عأصدرت وبما رنيسم مل توجهات وأعكار دحكومة الرو 
وزارة الداخليػػة بيااػػا ى أ لنػػا عيػػل  لػػق محػػلت بيػػل المتػػروبات الرودحيػػة ومنػػل بيعهػػا مػػن اليػػا ة 
اليابعة مياءى دح   اليػا ة اليػابعة صػبادحا ى لكػ  رػـو مػا  ػدا السمعػة عيمنػل عػ ح تلػو المحػاؿ 

ا لضػبت الواػل األمنػي  يػيلما عػي أوقػات الليػ  وأرػاـ .وربدو أف وزارة الداخلية  دع(45)اهائيا ى 
السمعة عػػي ظ  عرض األدحكاـ العرعية عي البلد والمحاع ة  لػ  يػمعة الحكومػة وقيػادة الرػورة 

 و ي عػػػػػػي بدارة العم  الييايي عي مس مل لل  اداتلد وت اليد د ا ج ما ية المحاع ة .
والػػذح تػػم 4847أرلػػوؿ  22لهػػا عػػي  أجػػرت دحكومػػة  بػػد الكػػررم قايػػم أوؿ تعػػدر 

بموجبل إ فاء  بد اليلـ  ارؼ مػػن من بل وزررا ى للداخلية واائبا ى لرئيز الوزراء وتعيينػل يػفيرا ى 
.بعد أف تفاقم التلؼ ويادت روح التو عيما بين  ( 46)للعراؽ عي بوف بسمهوررة ألماايا ال ربية

او ت األخيػػر با يػػ حواذ  لػػ  جػػعء مػػن كػػ  مػػن  بػػد الكػػررم قايػػم و بػػد اليػػلـ  ػػارؼ ومحػػ
اليػػلطة ال ػػي بػػدت ت سمػػل بتػػك  كامػػ  بيػػد  بػػد الكػػررم قايم،عضػػل ى  ػػن خلعاتهمػػا بتػػأف 
الودحدة مل السمهوررة العربية الم حػدة،ومهما ركػن األمػر عػأف شت ػية  بػد اليػلـ  ػارؼ)وزرر 

ة قد ااعكيا بتك  يلبي الداخلية(وقدراتل المحدودة و دـ إدراكل الييايي وت ررحاتل العام
 ل   م  وزارة الداخلية المنيية الرئيية عي الحكومة العراقية وواؿ   ود وورلة وربػدو ذلػو  

وقوميػا ى إ  أاػل (47)من أقواؿ صدرق شنت  ووونيػا ى :))إفب الع يد  بػػػد اليػلـ  ػارؼ  كػاف جنػدرا ى
كيفية ال  رؼ يواءى مل األجااب أـ كاف كار ة عي اليلطة..،وأال   رم لو ايدراؾ الييايي أو  

مل زملئل.وا را  ل دراتل المحدودة وتير ل وت ررحاتل العامة  يػػػػػر الم بولة ع د أصيب السهاز 
الحكومي بتبل  سع و ناؾ كرير من األشياء تع مد  ل  األداء الكاء لوزارة الداخلية دحيػ    

وعػػػػػػي اليػـو افيػل الػذح تػم عيػل إ فػاء  بػد  (48)رمكن إدارة الػبلد برجػ  مرػ   ػارؼ كػوزرر..((.



 

 ( 1242) آب (        7) العدد(        12) المسلد  
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بإيػػناد وزارة (52)(248اليػػلـ  ػػارؼ مػػن من ػػب وزرػػر الداخليػػة صػػدر مريػػـو جمهػػورح رقػػم)
الػذح عػوجيء بمفاتحػة  بػد الكػررم قايػم لػل (54)الداخلية إل  الع يم الركن أدحمػد محمػد رحيػ ،

ػػد الكررم قايم  ل  تعيينل  اداى دحوؿ  ذا المن ب وظ  ررع  ذلو  دة أراـ ولكن إصرار  بػػػػ
ومػػػػػػػن الممكػػن أف ا ػػوؿ بػػأفل رعضػػل لهػػذا  (51)قبولػػل ميػػا دة ى لػػل وت ػػدررا ى ل ػػداق هما ال درمػػة.

المن ب الرعيل قد ركوف ختي ل من ع داال ل داق ل لعبد الكررم قايم أو بيبب ماايل اليابق 
ارة دحيايػػة ووايػػعة ومع ػػدة المهػػاـ  عػػي العهػػد الملكي،عضػػل ى  ػػن ختػػي ل الفتػػ  عػػي إدارة وز 

 كوزارة الداخلية.
كػػاف الػػوزرر السدرػػد ر هػػر دائمػػاى افيػػل ك ػػدرق للبررطػػاايين منػػذ أف كػػاف قائػػدا ى للػػواء 

معهم.  (52)التامز  تر عي الب رة وتوقل البررطاايوف أف ركوف م عاوفا ى
 ػػبل كػػوزرر وممػػا رسػػدر ذكر ،أاػػل  نػػدما صػػدر أمػػر إ فػػاء  بػػد اليػػلـ  ػػارؼ مػػػػػػن من

للداخليػػة،كاف  بػػد الكػػررم قايػػم قػػد أخػػذ ر حػػر   ػػن شت ػػية مدايػػػػػػػة أو  يػػكررة ل ػػولي  ػػذا 
وزميلػػػلد عػػػي السػػػي  الػػػع يم ادحمػػػد محمػػػد رحيػػػ  دوف البحػػػ   لػػػ   المن ػػػب،عأخ ار صػػػدر ل د
شت ػػػػػػية كفػػػػػػوءة وذات خبػػػػػػرة ودرارػػػػػػة بتػػػػػػنوف وزارة مهمػػػػػػة كػػػػػػوزارة الداخليػػػػػػة،إ  أف محمػػػػػػد 

اخ يار أدحمد محمػد رحيػ  لهػذا المن ػب))كاف ل سنػب المتػكلت  يػيلما  رذكر بأف(53)دحدرد
أف وزارة الداخلية عي األدحواؿ ا   يادرة  ي المينولة  ن قضارا ايدارة العامة واألمن العاـ،عي 
دحػػين أاػػل عػػي ظػػروؼ مػػا بعػػد الرػػورة وايػػ مرار األدحكػػاـ العرعية،وأصػػبح الحػػاكم العيػػكرح العػػاـ 

لعاـ و ما رحدث مػػػن متكلت إداررة ذات  لقػة بػل والحػاكم العيػػػػكرح مينو  ى  ن األمن ا
رحكػػم بحكػػم من ػػبل تػػابل لػػوزرر الػػدعاع الػػذح كػػاف  ػػو رئػػيز الػػوزراء  بػػد الكػػررم قايػػم وتحػػا 
ومنايػبا ى مػػػن  مع ػو  ى أمرتل،ولذلو كاف اخ يار ادحمد محمد رحي  لمن ب وزرر الداخلية اخ يارا ى

قايػػم ل سنػػب ا دح كاكػػات ال ػػي قػػد تنتػػأ مػػن جػػراء تػػولي من ػػب وزارة  وجهػػة ا ػػر  بػػد الكػػررم
ميػػالما ى  الداخليػػة مػػن شت ػػية ميػػ  لة .وايػػ ند اخ يػػار ادحمػػد محمػػد رحيػػ  إلػػ  كواػػل شت ػػا ى

 (54)ر سنب المتكلت((.
والواقػػل أف  ػػذا الػػرأح أ ب  ػػل األدحػػداث اللدح ػػة لػػذلو الدحػػ  ميػػاررة وزرػػر الداخليػػػػػة 

ليمات وأوامر  بػػػد الكررم قايم و  رحيد  نها قيد شعرة لذلو اي مر بمن بل السدرد  راء وتع
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مطيعػا ى  (55)،4852شباط  7 ذا دح   اهارة دحكم  بد الكررم قايم عي  عضل ى ن كوال مل عمػا ى
،رعاد  ل  ذلو إدارتل الناجحة للوزارة.  ألوامر من  و أ ل  منل من با ى

ماؿ وزارتػل عحيػب،إذ تػول  وزارة العرا ػة وايصػلح لم ر فرغ وزرر الداخلية يدارة أ 
العرا ػي بالوكالػػة عيعمػػ   تػػرة أرػػاـ عػػي وزارة الػدعاع لميػػا دة رئػػيز الػػوزراء عػػػػي التػػنوف الفنيػػة 

و ذا مما أ ر  ل  إدارتل لعملػل  (56)وال عبورة عضل ى  ن اات الل عػػػي اج ما ات مسلز الوزراء.
 الرئيز كوزرر للداخلية.

وزارة الداخليػػػػػة ااػػػػػطرابات ومتػػػػػكلت داخليػػػػػة عػػػػػي منػػػػػاوق مت لفػػػػػة مػػػػػن واجهػػػػػا 
تتررن األوؿ زار المل م طف  البارزااي  15،عفي رـو 4847السمهوررة العراقية عي أواخر ينة 

وكااػا األجػواء متػحواة مػا بػين (57)كركوؾ عي وررق ذ ابػل إلػ  ب ػداد بعػد أف زار منط ػة بػارزاف
جهػػػػػػػة  اايػػػػػػػة وقػػػػػػػد أخػػػػػػػذ ال نػػػػػػػاعز والعػػػػػػػداء الم ػػػػػػػوارث األكػػػػػػػراد مػػػػػػػن جهػػػػػػػة وال ركمػػػػػػػاف مػػػػػػػن 

بعد ييايية ى الػذح صػدر  -تموز وكاف ال ركماف قد اتهموا بػالو ء ل ركيػػػػا وميرػاؽ ب ػداد 43صي ة ى
وععلػا ايشػا ات ا يػ عماررة ععلهػا عػي كركػوؾ  يػيلما مػن ال ن ػلية البررطاايػة  -4844ينة 

مرركيػػػة((،وإدراكاى مػػػػػن وزارة الداخليػػػة لتطػػػورة والمنييػػػات األمرركيػػػة))مركع ا يػػػ علمات األ
الموقا وادح ماؿ تطور  إل  صداـ ميلح أريػلا معػاوف تحػرح شػعبة األجػراـ محمػد  عرػع إلػ   
كركػػوؾ للوقػػوؼ  لػػ  الواػػل،والذح أ ػػد ت ررػػراى شػػتي عيػػل وجػػود جهػػات خارجيػػة تعمػػ  ي ػػارة 

مػػػن أكراد و رب وتركماف و ير ا مما  الف نة عي مدرنة كركوؾ  ييلما وأاها تضم قوميات مت لفة
يػػػػه   ل ))الم  ػػػػيدرن بالمػػػػاء العكػػػػر(( النفػػػػوذ إلػػػػ  بعػػػػ  النػػػػاس الػػػػذرن كػػػػااوا ريػػػػعوف وراء 
م الحهم الذاتية والتت ية وتمكنا إجراءات التروة والسي  من تهدئة الوال و اد الن ػاـ 

 .(58)واألمن للمدرنة
بدارة الرورة كااا تهدؼ إل  ال  ػرب مػن ومما رسدر ذكر ،أف توجهات وزارة الداخلية 

جما ة المل م طف  البػارزااي كسػعء مػػػػػػن ييايػة الحكومػة لمواجهػة ال ػو  ال وميػة والودحدورػة 
،وخ  ػػػػا وزارة الداخليػػػػة خميػػػػة آ ؼ درنػػػػار مػػػػن ميعااي هػػػػا لسما ػػػػة المػػػػل م ػػػػطف  عػػػػي 

الػػوزراء تت ػػيي  كػػااوف األوؿ مػػن اليػػنة افيػػها قػػرر مسلػػز3،وعػػي 4847تتػػررن األوؿ 11
مبلن ي ة آ ؼ درنار إل  المل م طف  وجما  ل عي ب داد،كما قررت الحكومة تت يي كمية 
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من الحنطة للبارزاايين عي منط ة التيخ أدحمد البارزااي لميا دتهم عػي ذلػو المويػم وبإشػراؼ 
 (62)وزارة الداخلية.

د اليػػلـ  ػػارؼ إلػػ  كمػػا كلػػا رئػػيز الػػوزراء مدرررػػة األمػػن العامػػة بم ابعػػة  ػػودة  بػػ
وععل ى  اد  بد (64)،4847العراؽ بعد أف ترددت إشا ات  ن قرب  ودتل مطلل تتررن الرااي 

،عأبل ػا مدرررػة األمػػػػن العامػة رئػيز 4847كااوف األوؿ   3اليلـ  ارؼ إل  ب داد صباح رـو 
ع يػػػػد وػػػػػا ر الػػػػوزراء بوصػػػػولل،عسن جنواػػػػػل وقػػػػرر ا   الػػػػػل،عطلب مػػػػػػػػن مػػػػػدرر التػػػػروة العػػػػػاـ ال

أف رذ ب إل  دار  بد اليلـ ورسلبػل إلػ  وزارة الػدعاع،ولما وصػ   بػد اليػلـ وبتػل (61)رحي 
 بػػػد الكػػػررم قايػػػم  لػػػ   ودتػػػل مػػػػػػػػػن دوف  لمػػػل وأصػػػدر أمػػػراى ب وقيفػػػل وإريػػػالل إلػػػػػػ  اليػػػسن 

 (                                           .62)(عي معيكر الرشيد.4رقم)

أرػدت الػدوائر األمنيػة للحكومػة إ ػلف الحػعب التػيو ي 4847كػااوف األوؿ  4وعي 
 ن وجود))منامرة رجعية((ردبر ا بع  ال وميين با تفاؽ مل بع  رؤياء العتائر وب تػسيل مػن 

لل يػػاـ بحركػػة ميػػلحة عػػػي منػػاوق مت لفػػة مػػن العػػراؽ وا  يػػاؿ  بػػد  (63)رشػػيد  ػػالي الكيلاػػي،
(64)  الم همين وأدحيلوا إل  المحكمة العيكررة العليا التاصة.الكررم قايم ،وتم ال ب   ل  

ميػنولية األمػن وا يػ تبارات (65)بعد ااكتاؼ  ذ  المحاولة تيلم وػل التػيخ أدحمػد
وجمػػػػػػدت  مدرررػػػػػػة ا يػػػػػػ تبارات العيػػػػػػكررة و ػػػػػػدل ادػػػػػػباوها  يػػػػػػر مػػػػػػوالين ومتػػػػػػكوكا ى عػػػػػػػػػي 

اـ و ين الع يد  بد الباقي كاظم مػدررا ى إخلصهم،كما أبعد الع يد وا ر رحي  مدرر التروة الع
 (66)و و شيو ي قدرم. -لتروة لواء ب داد 

ل د كاف إبعاد مدرر التروة العاـ مػػػػن من ػبل وإ ادتػل إلػ  التدمػة عػي السػي  بيػبب 
تورول بال ياـ بات ا ت مل الضػباط ال ػوميين و يػر م مػػػػػن الميػاادرن ل  ييػر دحكػم  بػد الكػررم 

 (67)قايم.
 ػػا وزارة الداخليػػػة ودوائر ػػػا األمنيػػػة ميػػػببي ا اػػػطرابات الداخليػػػة أواخػػػر يػػػنة شت

ودح رتهم بفا ين أو جما  ين م طػرع ين  مػػػػا البعريػوف الػذرن روالػوف 4848ومطلل ينة 4847
والتيو يين،مما ااعكز  -رئيز السمهوررة العربية الم حدة -بتك  م طرؼ جماؿ  بد الناصر

درة الحكومػة عػي تنفيػذ إصػلدحاتها ال ػي و ػدت التػعب بها،كمػا يػبب  ذا األمر يلبا ى لػ  م ػ
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لكن ربدو أفب وزارة الداخلية لم تكن من ال وة بحي  ت ا بوجل ال ياررن  (68)ذلو عوا  إداررة.
الم  ػار ين عكااػػا تػػدارح  ػػذا ا تسػا  مػػرة وتضػػ ت  لػػ  ا تسػا  ا خػػر مػػرة أخػػر  وبػػالعكز 

مل))يياية الويت((ال .م ماشية ى   ي كاف رئيز الوزراء  بد الكررم قايم رتير إليها دائما ى
مل السي   -عي األلورة المت لفة -تعاواا وزارة الداخلية بمنيياتها األمنية وايداررة

لمعالسة الكرير مػػػن ا اطرابات وال ػدامات ال ػي وقعػا بػين التػيو يين وال ػوميين مطلػل يػنة 
وبرح وووزخرمػػػاتو ودحلبسػػة،وكااا ميػػػا ي ايدارة عػػي لػػواء كركػػػوؾ عػػي منػػػاوق ال ػػوف كػػ4848

و ذا  م  (72)والتروة قد اسحا عي تهدئة األوااع وإدحلؿ ال لح بين األوراؼ الم  ار ة.
ريسلل البادح  بارسابية للمنيية األمنية وايداررة لوزارة الداخليػة  يػيلما عػي لػواء مرػ  كركػوؾ 

بين األكراد وال ركما ف للييطرة  ل  مراكع ال وة والنفوذ عػػػي اللػواء  يػيلما رعي  ادح  ااا ى قوميا ى
األكػػراد الػػذرن لهػػم مطػػامح قوميػػة ب ػػأليا دحكػػم ذاتػػي أف لػػم ركػػن ايػػ  لؿ  ػػن الدولػػة العراقيػػة 

 (74)األـ.
عػي مطلػل العهػد السمهػورح 4843(ليػنة 13اي مر العم  بمريػـو المطبو ػات رقػم)
الحػاكم العيػكرح بػد  ى مػن وزارة الداخليػة أو ولم رلَن أو رعػدؿ،لكن ال ػحاعة خضػعا لػدائرة 

التيو ي أو (71)وزارة ايرشاد)اي لـ(وأدايطا الرقابة العيػػػكررة للمطبو ات بالع يد لطفي وا ر
و ػػػذا األمػػػر  لػػػ  مػػػا ا   ػػػد خطيػػػر لل ارػػػة  يػػػيلما  لػػػ  دحررػػػة  (72)الم عػػػاوا مػػػل التػػػيو يين.

و إلماـ بأمور ال حاعة أو الطبا ػة وقوااينهػا مػػػن ال حاعة إذ أف العيكررين ليز لهم أح خبرة أ
جهة،و دـ ر ب هم أو ميلهم للحررات والدرم راوية مهما كااا رييرة من جهػة أخر ،عالعيػكر 
دائما ى رحبذوف اليياية الدك اتوررػة و ػذا األمػػػػػػػر مػرد د إلػ  البنػاء النفيػي والػوظيفي للعيػكررين 

ا ػة العمياء،عضػػلى  ػن  ػػدـ دحيادرػة  ػػػػػػذ  المنييػة الرقابيػػة وتنتػا هم ال ائمػػة  لػ  الضػػبت والط
السدرػػػػدة  يػػػػيلما وأف ايشػػػػػراؼ ايػػػػند إلػػػػ  شػػػػػتي ميولػػػػل واتسا اتػػػػل الييايػػػػػية تميػػػػ  احػػػػػو 

 التيو يين.
عػػػي الح ي ػػػة أفب ييايػػػة وزارة الداخليػػػة كااػػػا تمرػػػ  ييايػػػة  بػػػد الكػػػررم قايػػػم عػػػػػػي 

الواقل أفل وزارة الداخليػػػػة أول ػػػػا الحررػػػػة مت لػػػػا المسػػػػا ت،وعي مسػػػػاؿ دحررػػػػة ال ػػػػحاعة عػػػػ
لل ػػػػحاعة بػػػػد م مػػػػن  بػػػػد الكػػػػررم قايػػػػم ع ػػػػدرت عػػػػػي ب ػػػػداد ودحػػػػد ا أ نػػػػاء اليػػػػنة األولػػػػ  



 

 ( 1242) آب (        7) العدد(        12) المسلد  
 

128 

 اإلنسانية للعلوم تكريت جامعة جملة

 

(جرردة أخر  عي مدف العػراؽ المت لفػة تمرػ  مت لػا 12(جرردة رومية وأيبو ية و)34للرورة)
 (73)ا تسا ات الييايية.

 يػيلما بعػد اتيػاع 4848ومطلػل يػنة4847تع دت مهاـ وزارة الداخليػة أواخػر يػنة 
الم ػػػا ر التػػػعبية ومنهػػػا ال  ػػػا رات والميػػػيرات ال ػػػي ر ػػػـو بهػػػا التيو يوف،عضػػػل ى ػػػن خػػػروج 
ع ػػػػائ )الم اومة التػػػػػعبية(إل  التػػػػػوارع و ػػػػي تحمػػػػػ  اليػػػػػلح وتفػػػػ   المػػػػػارة بحسػػػػػة وجػػػػػود 

الرػػااي يػػنة منامرات،وكػػاف ل ػػدور قػػااوف تعػػدر  قػػااوف الع وبػػات الب ػػدادح مطلػػل شػػهر كػػااوف 
الذح أل يػا بموجبػل الف ػرة ال ػي تعػدل ا ا مػاء للتػيو ية مػن السػرائم ال ػي رعاقػب  ليهػا 4848

وإ ػادة ا   بػار لهػم  يػيلما (74)ال ااوف،وأصدرت رئاية الوزراء  فواى  ن قػادة الحػعب التػيو ي
 (75)قادة الحعب الذرن ا دموا عي العهد الملكي.

اومة التعبية دح   رئيز الوزراء  بد الكررم قايم افيػل أ ارت أ ماؿ واي فعازات الم 
كػػػػػااوف الرػػػػػااي يػػػػػنة   5الػػػػػذح د ػػػػػا عػػػػػي خطػػػػػاب لػػػػػل بمنايػػػػػبة تأيػػػػػيز السػػػػػي  العراقػػػػػي عػػػػػػػي 

ل حسػػػػػيم دور ػػػػػا و ػػػػػدـ تػػػػػدخ   ناصػػػػػر ا بأ مػػػػػاؿ الػػػػػدوائر األمنيػػػػػة المت  ػػػػػة وايدارة 4848
لػذلو ام ػازت  (76) ق ألور هػا.المينولة  ن دحف  األمن والن اـ عي منػاو -عي األلورة -المحلية

الكرير من إجراءات ومواقا دوائر التروة واألمن بالمهنية والمواو ية والدقة الم نا ية،ولنا أف 
وادحدا ى ل  ذلو ما قاما بل مدرررة األمن العامة عي م ابعة ال  ا رات وا دح فػا ت  اعطي مرا  ى

السػػي  العراقػػي عػػي منط ػػة األ  ميػػة للدح فػػاؿ بعيػػد 4848كػػااوف الرػػااي   5ال ػػي أقيمػػا رػػـو 
بب داد،ع ػػد كػػذبا ال  ػػػاررر األمنيػػػػػػػة اد ػػاءات آمػػػر المفػػرزة العيػػكررة ال ػػػي ع حػػا النػػار  لػػػ  
الم  ػػػػا ررن واد ػػػػاء آمػػػػػػػػر المفػػػػرزة بػػػػأف الم  ػػػػا ررن قػػػػد أ ػػػػااو  وا  ػػػػدوا  لػػػػ  جنػػػػود  وقػػػػاـ 

اررر األمنيػػػػة  ل  أف الضابت بعضهم))بيب  بد الكررم قايم واله اؼ بي وول..((وأصرت ال  
إ  أفب  (77)المينوؿ  ن المفػرزة  و))الػذح ايػ فع شػعور النػاس وتحػرش بهػم ووالبػا بع ابػل((.

ولم ري ند  ل  ت اررر  -مدرر ال تطيت العيكرح -رئيز الوزراء ا  مد ت ررػر ول التيخ ادحمد 
لػػػ  تراجػػل دور المنييػػػة األمنيػػػة ذات ممػػا رتػػػير إ (78)الػػدوائر األمنيػػػة ال ابعػػة لػػػوزارة الداخليػػػة.

ا خ  ػػاص عػػػي بدارػػة  هػػد  بػػد الكػػررم قايػػم وصػػعود اسػػم المنييػػة العيػػكررة وأخػػذ ا دور 
ا  مػاد رئػيز الػوزراء  لػ  شت ػيات  يػكررة  المنيية األمنية)المداية(،ورفير لنا ذلػو أرضػا ى
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ن ظهر للبادح  عيما بعد أفل موالية ومطيعة لل وا ة  مياء وبما رتدـ توجهاتل ويياي ل العامة،لك
إبعاد وزارة الداخلية أو ت ليي مهامها األمنية وإيناد دور ا إل  وزارة الدعاع قد أت  بن ائأ كار ية 

 ليز  ل  البلد عحيب ب   ل   بد الكررم قايم افيل.
بل ػػا األواػػػاع األمنيػػػة والييايػػػية عػػػي العػػػراؽ عػػػي شػػػهرح كػػػااوف الرػػػااي وشػػػباط يػػػنة     

مػػن الفواػػ  وا احػػلؿ و يػػيلما بعػد إصػػدار دحكػػم اي ػػداـ بكػػ  مػػن رشػػيد درجػة ى 4848  اليػػة ى
 ػػػالي الكيلاػػػي و بػػػد اليػػػلـ  ػػػارؼ ب همػػػة محاولػػػة قلػػػب ا ػػػاـ الحكػػػم بال عػػػاوف مػػػل يػػػلطات 

التػػػيو ي  لػػػ  مراكػػػع ايدارة  -السمهوررػػػة العربيػػػة الم حدة،وتعارػػػد ال نػػػاعز وال ػػػراع ال ومػػػػي
ات الدولػػة األخػػر .ومن جاابهػػا كااػػا وزارة الداخليػػة مػػن خػػلؿ واألمػػن والسػػي  وب يػػة منييػػ

جهاز ػػا األمنػػي ت ػػابل تحركػػات العناصػػر ال وميػػة  يػػيلما عػػي الموصػػ  ال ػػي بػػدأت  تػػائر ا عػػػي 
منط ة السعررة ت ل   د ما ى كبيرا ى مػػػن السااب اليورح  ل  دحد وصا المعلومات ال ي قدم ها 

 بػػد الكػػررم قايػػم مباشػػرةى مف ػػلة ى عيهػػا اتػػاوات الضػػباط شػػروة الموصػػ  إلػػ  رئػػيز الػػوزراء 
وربما  ذا أدحد األيباب ال ي د ا  بد الكررم قايم إل  تركيع اليػلطات األمنيػة  (82)ال وميين.

عػػي جهة  ليا ت ول   ملية ال نييق بين الدوائر المينولة  ن األمػػػن وا ي تبارات وتمكنها مػػػن 
لعمػػػ   لػػػ  إعتػػػالها وريػػػم خطػػػة الد ارػػػة للسمهوررػػػة العراقيػػػة مػػػن رصػػػد النتػػػاوات المعادرػػػة وا

(ليػػػػػػػنة 21صػػػػػػدر ال ػػػػػػػااوف رقػػػػػػم)4848الػػػػػػداخ  والتػػػػػػارج ،عفػػػػػػػي الرالػػػػػػ  مػػػػػػػن آذار يػػػػػػنة 
 (84)بايم)قااوف  ياة األمن الووني ومدرررة ا ي تبارات العامة(.4848

رررات مػػػن ال ػػػااوف المػػذكور بػػػأف الهياػػة تتػػػرؼ)) ل  المػػػد -أ-وا ػػا المػػػادة الراايػػة
وكػػاف مػػن  (81)ودوائػػر األمػػن وا يػػ تبارات عػػي الدولػػة كاعػػة عػػي شػػنوف األمػػن وا يػػ تبارات((.

أ مالهػػػا  ػػػي جمػػػل المعلومػػػات واألخبػػػار الم عل ػػػة بيػػػلمة الدولػػػة وال يػػػاـ ب محي ػػػها ودرايػػػ ها 
 (82)وتعورد رئيز الوزراء و ياة األمن الووني بسميل ادح ياجاتها.
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 املبحح الجالح

 وزارة الداخلية ومواقفها إزاء األحداخ السياسية الداخلية   إدراءات

 4595متوز41 -4595آذار  1

دح ػػػ  وقعػػػا 4848ال ػػػومي عػػػػػػػي الموصػػػ  أوائػػػ  يػػػنة  -ت ػػػا د ال نػػػاعز التػػػيو ي 
دحػػػا ت  درػػػدة مػػػن ال ػػػدامات وا شػػػ باكات باألرػػػدح بػػػين أا ػػػار ا تسػػػا ين عػػػػػػػػي الم ػػػػا ي 

ممػػا جعػػ  التػػروة عػػػػػي كريػػر مػػن األدحيػػاف ت ػػطدـ بالتػػيو يين  والتػػوارع والمػػدارس واأليػػواؽ
وأا ار م،ولم تكن الحالة عي أمػاكن العبػادة عػي الميػاجد والسوامػل بأعضػ  مػػػػػػن ذلػو بيػبب 
مهاجمػػػة رجػػػاؿ الػػػدرن للتػػػيو ية ومبادئهػػػا عػػػي خطبهم،وااػػػطرت التػػػروة أف ت ػػػـو ب ت ػػػيي 

عػػػة ل حاشػػػي وقػػػوع بعػػػ  المتػػػادات وربمػػػا دوررػػػات ب ػػػرب السوامػػػل ال ػػػي ت ػػػاـ بهػػػا صػػػلة السم
 (83)الم ادمات مما رع عع األمن والن اـ.

إلػػ  توجػػل 4848وذكػػرت ت ػػاررر أمنيػػة لػػوزارة الداخليػػة عػػػػػػي شػػهر كػػااوف الرػػااي يػػنة 
اليػػػػكاف المحليػػػػين لل  ػػػػدح ليعكػػػػار التػػػػيو ية والمحاع ػػػػة  لػػػػ  الهورػػػػة اييػػػػلمية للمدرنػػػػة 

ة العربية مما زاد من دح د التيو يين  ليهم وأصبح  ناؾ عرر ين وتعاردت الد وات لن رة ال ومي
أدحد م التيو يين والبارتيين)الحعب الدرم راوي الكردي ااي(وال وميين واألخواف الميلمين من 
جهة أخػر  دح ػ  أف التػيو يين ز مػوا بػأف ال  ػا رات وا دح فػا ت ال ػي قػاـ بهػا ال وميػوف عػػػػي 

 (84) ي))ت ا رات تةمررة اد السمهوررة((.ذكر  تأييز السي  العراقي 
إدحػػد  واجهػػات الحػػعب  -اق ردحػػا وزارة الداخليػػة  ػػدـ إقامػػة مهرجػػاف أا ػػار اليػػلـ

عػػي الموصػػ  عػػي ظػػ  دحالػػة ال لػػق وال ػػوتر الػػذح تتػػهد  المدرنػػة عػػي شػػهرح  -التػػيو ي العراقػػي
آذار  5 ،لكػػػن  بػػػػد الكػػػررم قايػػػم أصػػػر  لػػػ  إقامػػػة المهرجػػػاف عػػػي4848شػػػباط وبدارػػػة آذار

ولم رأخذ توصيات وتحذررات وزارة الداخليػة وم  ػرعية )محاع ة(الموصػ  ال ػي توقعػا 4848
وربػدو أف  بػد الكػررم  (85)دحدوث ااطرابات وصدامات قد   تحمد   با ا و  تعرؼ ا ائسها.

اوف قايم أراد إظهار قوتل و بػات قراراتػل  يػيلما بعػد معاراػة كبػار ايقطػا يين عػػػػػي الموصػ  ل ػا
ورػػر  البادحػػ  يػػبباى آخػػر تمرػػ  بر ب ػػل عػػػػػي كيػػر شػػوكة ال ػػوميين الػػذرن  (86)ايصػػلح العرا ػػي.

 وفحا ييطرتهم بتك  شبل تاـ  ل  المدرنة المهمة عي شماؿ العراؽ.
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 5ورروح محمود الدرة بأف ال وميين قاموا ب ن يم ت ا رات معادرة ألا ار اليػلـ رػـو 
آذار ودحػػػػػدث ا يسػػػػػة ذلػػػػػو دحرائػػػػػق ودمػػػػػرت  ػػػػػدد مػػػػػن اليػػػػػيارات،وأف الع يػػػػػد  بػػػػػد الو ػػػػػاب 

،وإ ػداد قائمػة بأيػماء (87)التواؼ اتفق مل))مدرر أمػن الموصػ   لػ  تطبيػق خطػة األمػػػػػػػػن عػورا ى
 الهم..ومن  ػم ادحػ لؿ المراكػع الرئييػة كاعػة عػي مدرنػة الموصػ  مػن أدحػد األشتاص الم رر ا  

أعػواج اللػػواء الػػذح رػػأتمر بػإمرة التػػواؼ((،وتم إوػػلؽ يػػراح ال ػوميين المع  لػػين وشػػدد التنػػاؽ 
و ذ  إشارة وااػحة  لػ  وجػود افػز  (88) ل  الموالين لحكم  بد الكررم قايم مػػػػػػن الضباط.

الػػدوائر األمنيػػة  يػػيلما قياداتهػػا مػػن جهػػة ووجػػود افػػوذ لل ػػوميين عػػي منرػػد لحركػػة التػػواؼ عػػي 
الموصػػ  عػػي بعػػ  دوائػػر األمػػن والتػػروة مػػػػػػن جهػػة أخر ،و ػػذا األمػػر  يػػر ميػػ بعد عػػي مدرنػػة 
عااا عيها المتا ر ال ومية أكرر مػػػػن  ير ا،وال ي بدت وااحة ى عي أ ماؿ ومماريات  مليػة 

 .4848من آذار ينة  تسيدت عي أدحداث دحركة الرامن
وممػػا رسػػدر ذكػػر ،أفل ت ػػاررر الػػدوائر األمنيػػة لػػوزارة الداخليػػة كتػػفا  ػػن وجػػود د ػػم 
وتحػػرر  مػػن الحكومػػة اليػػوررة  يػػيلما وزرػػر داخلي هػػا  بػػد الحميػػد اليػػراج للعدرػػد مػػن شػػيوخ 
 العتػػػائر العراقيػػػة ال ػػػي كػػػاف رل  ػػػي مػػػل شػػػيوخها عػػػي يوررا،وتتػػػير برقيػػػة معػػػا وايػػػة شػػػروة كمػػػرؾ
الموصػػػػػ  الموجهػػػػػة إلػػػػػ  رئػػػػػيز المحكمػػػػػة العيػػػػػكررة العليػػػػػا التاصػػػػػة الع يػػػػػد عااػػػػػ   بػػػػػاس 

إلػ  وصػوؿ أيػلحة يػػوررة وتوزرعهػا بويػاوة يػيارة يػػوررة اػوع جيػب  لػ   تػػائر (422)المهػداوح
شمر اليوررة والعراقيػػػػػة وقياـ ييارات الحم )اللورح(اليوررة بحم  رجاؿ من العتائر الم مردة 

 (421).4848للمتاركة عي أدحداث المدرنة مطلل آذار (424)إل  الموص ،
ومتػػلولة ال ػػدرة أمػػاـ تفػػػاقم  وقػػل مػػا تتوعػػا منػػل الػػدوائر األمنيػػة ال ػػػي بػػدت اػػعيفة ى
األواػػػاع الداخليػػػة عػػػي الموصػػػ  بعػػػد دحركػػػة التواؼ،وايػػػ مرت أ مػػػاؿ العنػػػا وع ػػػداف األمػػػن 

ة جدرد إلػ  الموصػ   ػو إيػما ي  والفوا   ل ة أراـ أخر ،وأريلا وزارة الداخلية مدرر شرو
آذار لكنل تمكن بعد مػدة مػن الػعمن باليػيطرة  لػ  الواػل بميػا دة  8 باوح الذح وص  رـو 
وكػاف للم اومػة التػعبية وبعػ  أبنػاء العتػائر والطلبػة دور يػلبي إذ  (422)قوات السي  العراقػي،

ف وبػػدأ الملػػد التػػيو ي يػػ طا المدرنػػة تحػػا يػػيطرة العناصػػر ا ا هازرػػة والتارجػػة  لػػ  ال ػػااو 
وااػػحاى وموريػػا أ مػػاؿ ال  ػػ  وا ا  ػػاـ واليػػح  عػػي التػػوارع وأقيمػػا المحػػاكم عػػي مدرررػػة 
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شػػػروة الموصػػػ  يدااػػػة الم عػػػاواين والم عػػػاوفين مػػػل التػػػواؼ،وراح اػػػحية ذلػػػو العتػػػرات مػػػن 
تػػروة تموز،كما أشر ت ا ز واعا ال43و و أمر أياء كريرا ى إل   ورة  (423)ال  ل  والسردح .

ودوائر األمن عي الموص ،وربدو أاها كااػا  ػاجعة ى  ػن اػبت األمػن بعػد اا يػاـ السػي  افيػل 
بين منرد ومعارض لحركة التواؼ مما أدحرج دحكومة ب داد)دحكومة الرػورة(وأجأ متػا ر الكريػر 

 من الناس اد  بد الكررم قايم ويياي ل.
اقية عػػػػي خارج العراؽ عاق ردحا  ملا وزارة الداخلية ل حيين الد ارة للسمهوررة العر 

 -ت ورة الد ارة العراقية عي الكورا من خلؿ:4848آذار45عي 
 أ.إاتاء مك ب  راقي لحمارة م الح السالية العراقية  ناؾ.

 ب.إاتاء اادح للعماؿ العراقيين وع ح مك بات وتعورد ا بال حا العراقية.
لليػماح للعػراقيين الم يمػين  نػاؾ  -ارجيػةمػن خػلؿ وزارة الت -ج.مفاتحة اليلطات الكور يػة 

 بالم اجرة.
 د.ع ح مدرية اب دائية للعراقيين ع ت  ل  دحياب الحكومة العراقية.

ودح يا  ذ  الم  ردحات بال ردحاب مػػػػػػن رئاية الوزراء ال ػي أو ػعت ب تػكي  لسنػة مػن 
 (424) نفيذ ا.وزارة التارجية ووزارات ال ربية وال عليم والعم  والتنوف ا ج ما ية ل

مػػا بعػػد دحركػػة  -بعػػد اع ضػػاح أمػػر تػػورط قػػوات الم اومػػة التػػعبية عػػي أدحػػداث الموصػػ 
 ملػػػا التػػػروة بال عػػػاوف مػػػل السػػػي  بفػػػرض يػػػيطرة متػػػددة  لػػػ  قػػػوات الم اومػػػة  -التػػػواؼ

أ ضاء الم اومة التعبية  مػن  -اائب مدرر شروة ب داد -التعبية،ودحذر الع يد  بد الباقي كاظم
 مػػػػاؿ ا رتساليػػػػة،ومن الملػػػػـع  لػػػػيهم ال نيػػػػيق مػػػػل التػػػػروة ودوائػػػػر األمػػػػن األخػػػػر  ال يػػػػاـ باأل

..وأف   رحاولوا أخذ دور ا عي موقل الحدث.  (425)وا ي عااة بها دائما ى
إلػػػ  وزارة 4848آذار  16وأشػػػار ت ررػػػر لليػػػفارة البررطاايػػػة عػػػي ب ػػػداد صػػػادر عػػػػػػػػػي 

دة اليػػيطرة مػػن التػػروة وذلػػو ألف يػػيطرتهم قػػد التارجيػػة البررطاايػػة ))جػػر  ال ردحيػػب بايػػ عا
صػػدر 4848آذار13تمػػوز إذ جػػر  تحدرػػد دحركػػة التػػروة داخػػ  الركنػػات وعػػي 43تػػداا منػػذ 

ت ػػررح مػػػػػػػن مػػدرر التػػروة العػػاـ ..بػػأفل الن ػػاـ ميػػ  ب ا ف وأفل يػػيطرة التػػػػػروة دحازمػػة  لػػ   
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ػػػن ال  ررػر المػذكور بػأف الػدوائر األمنيػة ور هر مػػػ (426)الحدود وعي المدف والمناوق الررفية..((.
لوزارة الداخلية أخذت تي عيد مكاا ها الطبيعيػة  ال ػي تراجعػا بدارػة الحكػم السمهػورح بيػبب 
يػػيطرة السػػي  وافػػوذ   لػػ  المنييػػة األمنيػػة  يػػيلما دور مػػدرر التطػػت العيػػكررة وػػل التػػيخ 

ادات المن مات التعبية عضل ى ن ادحمد الذح  هدت إليل مهمة ايشراؼ  ل  دوائر األمن وقي
 (428)بل ب ورة  ير ريمية.( 427)ارتباط لساف صيااة السمهوررة 

 السا وزارة الداخلية الكرير مػػػن األدحداث الداخليػة بمواػو ية وا  ػداؿ كمػا دح ػ  
درنة والفاو عي لواء الب رة عػي آرػار يػنة  ،بيػبب 4848عي دحوادث ا اطرابات عػػػػي مدف الما

 ات ال ي قاـ بها ايقطا يين اد معلمي المدارس الذرن كااوا م حميػين جػدا ى عػي اتػر المضار
(شػػيخ  تػػيرة مػػػػػػػن 44األعكػػار الدرم راويػػة وقػػااوف ايصػػلح العرا ي،ممػػا جعػػ  الػػوزارة تع  ػػ )

لواء الب رة وتسررد الكرير من ايقطػا يين مػن اليػلح وإبعػاد مػدرر شػروة الب ػرة  ػامر ايػحق 
وبػػذلو افػػذت الػػوزارة إجراءاتهػػا لفػػرض الن ػػاـ (442) بػػةخر  ػػو محمػػد صػػالح المهػػدح.وإبدالػػل 

مػا كػاف  وييادة يلطة ال ااوف دح   إذا كاف المتالفوف من كبار التيوخ وايقطػا يين و ػذا قلػيل ى
 رحدث عي العهد الملكي.

 عي بياف لل جميػل المعنيػين بعػدـ4848كما وجل وزرر الداخلية عي األوؿ من دحعرراف 
ال  رؼ الكيفي مل األجااب الم يمػين عػي العػراؽ وأف مدرررػة ايقامػة  ػي السهػة الودحيػدة ال ػي 

))أعػػ  اسػػم مدرررػػة 4848لهػػا الحػػق عػػي منػػل األجااػػب مػػن م ػػادرة العػػراؽ .ومنػػذ شػػهر دحعرػػراف 
ال تطػػػيت العيػػػكرح و ػػػاد اتػػػاط مدرررػػػة األمػػػػػػػن العامػػػة ر ػػػألق بمػػػدرر ا الع يػػػد  بػػػد المسيػػػػد 

ال ايمي المتلي دح   الع م ودح    ق  وجل ربل و و ره ا بايم قايػم(( ل  دحػد (444)جلي 
 (441) تعبير خلي  إبرا يم العوبعي.

و كذا أخذت وزارة الداخلية تي عيد واعها الطبيعي الذح ع دتػل بدارػة الرػورة بيػبب 
ـ تيلت السي  وقبض ل  لػ  المنييػات األمنيػة وتحسػيم دور السػي  عػي مواػو ة األمػن العػا

الػػػػداخلي،وتعاظم دور مدرررػػػػة األمػػػػن العامػػػػة ومدرررػػػػة التػػػػروة العامػػػػة كمنييػػػػات أمنيػػػػة  رر ػػػػة 
وم ت  ػػة عػػي التػػأف األمنػػي الػػداخلي  يػػيلما دحفػػ  الن ػػاـ الييايػػي والعمػػ  وعػػق اتسا اتػػل 

 وميولل وا رتل للحياة الييايية ال ائمة.
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ما ػات وال  ػػا رات ،توجػػب  لػ  وزارة الداخليػػة تنفيػذ قػػااوف ا ج 4848تمػوز1بعػد 
،الذح منح لليلطات ايداررػة واألمنيػة للػوزارة صػلدحيات وايػعة،ع د 4848(لينة 444رقم )

أوجب ال ااوف المذكور  ل  السهات الحعبية والن ابية و ير ا المسازة قااواا ى أف تتبر اليلطات 
 -أ-التاميػػة(يػػا ة،وخولا المػػادة 37ايداررػػة المت  ػػة قبػػ    ػػد ا ج مػػاع أو ال  ػػا رة ب)

اليػلطات ايداررػػة رعػػ  الطلػػب إذا تبػػين لهػػا أف ا ج مػػاع أو ال  ػػا رة رعراػػا األمػػػػػن واليػػلمة 
العامػػػة للتطػػػر أو كااػػػا معػػػادرين للن ػػػاـ السمهورح،ورحػػػق لليػػػلطة ايداررػػػة تفررػػػق ا ج مػػػاع أو 

 مػاؿ إجراميػة ال  ا رة عي دحالة اب عاد ػا  ػن  ػدعها واا لبهػا إلػ  دحالػة عواػ  وارتكبػا عيهػا أ
تتػ  باألمػػػػن والن ػاـ العاـ،ولهػا الحػق عػي اتتػاذ الويػائ  كاعػة وع ػاى لل ػوااين ل فرقػة ال  ػػا رات 

وبموجػػػب  ػػػذا ال ػػػااوف تػػػم إل ػػػاء مريػػػـو ا ج ما ػػػات العامػػػة والم ػػػا رات  (442)وا ج ما ػػػات.
اررػػة ألػػا  بػػد الكػػررم قايػػم تتػػكيل ل الوز 4848تمػػوز 42وعػػي  (443).4843(ليػػنة 14رقػػم)

تمػػوز 43السدرػػدة وال ػػي أب ػػا وزرػػر الداخليػػة ادحمػػد محمػػد رحيػػ  عػػي من ػػبل وعػػي اليػػـو ال ػػالي 
وقعػػا أدحػػداث داميػػة عػػي كركػػوؾ عػػي ادح فػػا ت الػػذكر  األولػػ  للرػػورة  وكااػػا لػػوزارة الداخليػػة 

ية و كذا كاف العاـ األوؿ من  مر الرورة مليااى ى باألدحداث اليياي (444)إجراءات ومواقا إزاء ا.
الداخليػػة ال ػػي ت ػػدت لهػػا المنييػػة األمنيػػة الم مرلػػة بػػوزارة الداخليػػة بمػػا رملػػي  ليهػػا ال ػػااوف 

 وبك  دحنكة ودحكمة وااعة ى ا ب أ ينها عرض الن اـ وييادة يلطة ال ااوف .

 اخلامتة

منػػػػذ وقػػػػا مبكػػػػر تنبهػػػػا وزارة الداخليػػػػة ومنييػػػػاتها األمنيػػػػة للمحػػػػاو ت والتطػػػػت 
ا السي  يي اط الن اـ الملكي وأشارت ت اررر مدرررػة األمػن العامػة إلػ  وال حركات ال ي قاـ به

ذلو وأبل ا اورح اليعيد ب لو المعلومات  ل  الر م من أاها أظهرت ر ب ها بعدـ ال دخ  عي 
ال راع الييايي الدائر عي العراؽ آاذاؾ،و ملا بمهنيػة  اليػة  لحمارػة المػواونين ومم لكػاتهم 

ل ااوف منذ اليا ات األول  للرػورة  لػ  الػر م مػن وجػود تلكػن عػي بعػ  وعرض الن اـ ويلطة ا
مواقا وإجراءات دوائر التروة خلؿ اليـو األوؿ من الرورة  يػيلما عػي العاصػمة ب ػداد بيػبب 
ال حدرات التطيرة ال ي واجها دحكومة الرورة عػي أرامهػا األولػ  عأصػدرت األدحكػاـ العرعيػة عػي 

 .ب داد و مـو ألورة العراؽ
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تسلػػا دح ي ػػة أ ػػداؼ وزارة الداخليػػة عػػي ييايػػ ها العامػػة إلػػ  دحمارػػة الن ػػاـ الييايػػي 
ودرموم ػػل،والحفاظ  لػػ  ا يػػ  رار الػػداخلي واألمػػػػن العػػاـ وتطبيػػق يػػيادة يػػلطة ال ػػااوف  يػػيلما 
بعػػد ظهػػور تيػػارات ييايػػية وأردلوجيػػة م ناقضػػة وم  ػػار ة بعػػد مػػدة ق ػػيرة مػػن قيػػاـ الرورة،ممػػا 

با ى  ل  األوااع األمنية الداخلية وكررة ا اطرابات ال ي ز ع ا ا ي  رار الداخلي ااعكز يل
وأارت باألمن ا ج ما ي عي البلد ، لذا وقفػا وزارة الداخليػة بتػدة اػد ال يػارات الييايػية 

 واألدحعاب ذات ال وجهات المعاراة ليياية الحكومة .
و ت ل حسػيم دور ػا  يػيلما األمنػي محػا -بدارػة  هػد الرػورة -واجها وزارة الداخلية

والييايي بعد ييطرة كبار اباط السي   لػ  مراكع ػا ال يادرػة عػػػػػي الػدوائر األمنيػة والمناصػب 
ايداررػػة العليػػا بمػػا عيهػػا من ػػب وزرػػر الداخليػػة ،لكػػن يػػر اف مػػا اب عػػدت الحكومػػػػػة  ػػن  ػػذ  

ا لدور ا الطبيعي  ييلما بعد أدحداث اليياية بعدما تأكدت من أ مية  ذ  الوزارة وارورة أخذ 
. شػػػػػو دحاولػػػػػا بعػػػػػػ  الحركػػػػػات الييايػػػػػية تحسػػػػػػيم دور 4848الموصػػػػػ  عػػػػػي آذار يػػػػػػنة 

المنييػػات األمنيػػة  يػػيما تلػػو ال ػػي تعاملػػا معهػػا بتػػدة خػػلؿ العهػػد الملكػػي ميػػ  لة ى هػػد 
ن  مر الرورة الرورة ويياية ايصلح ال ي اتبع ها دحكومة  بد الكررم قايم عي األشهر األول  م

لكنهػػػػا عتػػػػلا عػػػػي تح يػػػػق ذلػػػػو بعػػػػد أف ا بػػػػا الواقػػػػل الحاجػػػػة المايػػػػة للتػػػػدمات األمنيػػػػة 
 وا ي تباررة ال ي كااا ت دمها تلو الدوائر.

أظهػػرت وزارة الداخليػػة تعاواهػػا مػػل وزارة الػػدعاع عػػي تنفيػػذ األوامػػر الحكوميػػة الم عل ػػة 
 ات وال  ا رات وأ ماؿ ال ف ي  وال حػرح بالسوااب الييايية واألمنية كايشراؼ  ل  ا ج ما

للميػػػاكن والمحػػػلت  وملدح ػػػة تحركػػػات ع ػػػائ  الم اومػػػة التػػػعبية ال ػػػي  ملػػػا كمليتػػػيات 
ميػػػلحة ميػػػ  لة ييايػػػة رئػػػيز الػػػوزراء المع دلػػػة  عضػػػل ى ػػػن ايعػػػادة مػػػن العتػػػائر العراقيػػػة عػػػي 

ئر من جهة ووزارة الداخلية اييهاـ عي دحف  األمن الداخلي مما  عز من العلقة بين تلو العتا
 ومنيياتها من جهة  ااية.

دحاولا وزارة الداخلية تحيين صورتها مػػػػػن خلؿ ايجراءات واأل ماؿ لكيب الرأح 
العػػػػػػػػاـ العراقي،ومنػػذ األشػػهر األولػػ  مػػػػن  مػػر الرػػورة ،عأصػػدرت العدرػػد مػػن ال ػػوااين وال ػػرارات 

ن وتمييػع م  ػن اليػسناء العػادرين وإ ػادة المف ػولين الم عل ة بإولؽ يراح اليػسناء الييايػيي
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اليياييين إلػ  وظائفهم وتحيين أدحواؿ اليػسوف، ورعػل رقابػة التػروة  ػن المحكػومين ب ضػارا 
ييايية ياب ة،وإل اء المراييم ال ي قيدت الحررات الدرم راوية للمػواونين واألدحػعاب الييايػية 

للن ػػػػاـ السمهػػػػورح .إ  أف  البادحػػػػ  يػػػػس   يػػػػيلما عيػػػػح المسػػػػاؿ أمػػػػاـ ال ػػػػحا المواليػػػػة 
ملدح ات  ل  أداء  م  الوزارة ومنهػا ت ييػد ا لل ػحا المواليػة للن ػاـ الملكػي و لػق العدرػد 
منها، عضل ى ن إا اؼ بع  عاات التعب الدايا والويط  من يطوة ايقطػا يين عػي المنػاوق 

ر المدايػػة والسعائيػػة ل ح يػػق العدالػػة الررفيػػة والعتػػائررة و يػػيلما بعػػد إل ػػاء ا ػػاـ د ػػاو  العتػػائ
ا ج ما ية مما خفا من بع  المهاـ ال ي كااا ت ـو بها دوائر ومنييات وزارة الداخلية.وقد  
كتػػػفا ال  ػػػاررر األمنيػػػة لػػػبع  منييػػػات وزارة الداخليػػػة وجػػػود تػػػدخلت خارجيػػػة عػػػي شػػػنوف 

لػو  نػدما تػدخلا يػوررا العراؽ الداخلية  ييلما من بع  دوؿ السوار الس راعػي كمػا دح ػ  ذ
 . 4848عي أدحداث الموص  عي آذار ينة 

 اهلوامش واملصادر
.من وزراء الداخلية المتضرمين،ش   من ب  ذ  الوزارة المهمة والحياية مع م الح بة من 4

.للمعرد مػن ال ف ػيلت  ػن يػيرتل ودور  الييايػي 4847تموز 43 -4842أرلوؿ 46
،يػػػػػعيد قػػػػػعاز ودور  عػػػػي ييايػػػػػة العػػػػػراؽ دح ػػػػػ   ػػػػػاـ وايدارح رن ر: بػػػػد الػػػػػردحمن البياتي

 وما بعد ا.2(،ص1224،)بيروت،4،المنيية العربية للدرايات والنتر، ط4848
 .471.الم در افيل،ص1
.تأييػػػا  ػػػذ  الػػػدائرة بعػػػد دمػػػأ مػػػدرررات وأقيػػػاـ اليػػػفر وايقامػػػة والسنيػػػية وال ح ي ػػػات 2

ة األمػػػػػن العامػة وذلػو مطلػل يػنة السنائيػة وال حررػات الفنيػة بػدائرة وادحػدة يػميا بمدرررػ
 -4845.رن ػػر: محااػػر جليػػات مسلػػز األ ياف،ا ج مػػاع ا   يػػادح ليػػػػػػػنة 4846
 .62، ص43/2/4846(عي 4(،السلية)4846،مطبعة الحكومة ،)ب داد،4846

،ش   العدرد مػن الوظػائا الم نو ػة 4822.من أيرة باباف الكردرة المعروعة،ولد بب داد ينة 3
ة العدليػػة ودوائر ػػا الفر يػػة عػػي األلورة،شػػ   دح ائػػب وزارات التػػنوف ا ج ما يػػة عػػي وزار 

والمواصػػلت واألشػػ اؿ والعدليػػة ورئييػػا ى للػػدرواف الملكػػي ووزرػػرا ى للدولػػة واائبػػا ى لػػرئيز 
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الػػوزراء ووزرػػرا ى للػػدعاع ،واا تػػب اائبػػاى عػػي مسلػػز النػػواب و ػػين  ضػػوا ى بمسلػػز األ يػػاف 
كػاف آخػر رئػيز وزراء عػي ذلػو العهد.وللمعرػد  ػن يػيرتل واتػػاول خػلؿ العهػد الملكػي و 

الييايي والبرلمااي،رن ر:مأموف شػاكر إيػما ي ، ادحمػد مت ػار بابػاف ودور  الييايػي عػي 
 وما بعد ا.1، ص4888العراؽ،ريالة ماجي ير) ير منتورة(،كلية ال ربية/ابن رشد،

كاف مواليػاى للن ػاـ الملكػي ومػداععاى  نػل، .من أبرز رجاؿ التروة واألمن أواخر العهد الملكي،و 4
تدرج عي الرتػب والمناصػب الوظيفيػة عػي يػلو التػروة وشػ   من ػب مػدرر األمػن العػاـ 

 ندما أييا  ػذ  الػدائرة الميػ حد ة،وللمعرد  ػن يػلوكل واتػاول الػوظيفي 4846 اـ 
واألمنػػػػػػػػػػػػػػػػي، رن ػػػػػػػػػػػػػػػػر: وزارة الػػػػػػػػػػػػػػػػدعاع،محاكمات المحكمػػػػػػػػػػػػػػػػة العيػػػػػػػػػػػػػػػػػػكررة العليػػػػػػػػػػػػػػػػا 

ومػػػػػا بعػػػػػد ادقحطاف دحميػػػػػد كػػػػػاظم ،وزارة 2228(،   ص4852،)ب ػػػػػداد،7التاصػػػػػة،ج
،وزارة ال عليم العالي والبح  العلمػي، مطػابل جامعػة 4847 -4828الداخلية العراقيػػػػة 

 . 161، 157، 83،ص1241درال ،بع وبة،
ـ،ردعػػػدل مػػػن أبػػػرز التت ػػػيات الييايػػػية العراقيػػػة 4777.ولػػػد اػػػورح اليػػػعيد عػػػي ب ػػػداد يػػػنة 5

ة خلؿ العهد الملكي،ش   مناصب وزاررة مهمػة كػوزارة الداخليػة ووزارة التارجيػة الم ميع 
ووزارة الػػدعاع عػػي دحكومػػات  ػػدة،كما شػػ   رئايػػة الػػوزارة أربػػل  تػػرة مػػرة وػػواؿ العهػػد 
الملكي،كػػػاف لػػػل دور بػػػارز عػػػي الييايػػػة العراقيػػػة الداخليػػػة والتارجيػػػة دح ػػػ  اهارػػػة العهػػػد 

دولة العراقية الحدررة،وللمعرد  ن ييرتل ودور  عي تػاررخ الملكي،و ددل من أبرز منييي ال
العػػػػراؽ الييايػػػػي المعاصػػػػر،رن ر: بد الػػػػرزاؽ ادحمػػػػد الن ػػػػيرح،اورح اليػػػػعيد ودور  عػػػػي 

ومػػػا 44(،ص4876،مك بػػػة الي  ػػػة العربية،)ب ػػػداد،4821الييايػػػة العراقيػػػة دح ػػػ   ػػػاـ 
يايػػة العراقيػػة دح ػػ   ػػاـ بعػػد اد يػػعاد رؤوؼ شػػير محمػػد، اػػورح اليػػعيد ودور  عػػػػػػػػػي الي

وما بعد ا د  ما اليعيد، اورح 43(،ص4877،مك بة الي  ة العربية،)ب داد، 4834
ومػػػػا 53(، ص4881اليػػػػعيد رجػػػػ  الدولػػػػة وايايػػػػاف،ايولوؾ لل رجمػػػػة والنتػػػػر،)لندف ، 

 بعد ا.
بػػػين العػػػراؽ واألردف،وقػػػد قوبػػػ   ػػػذا 4847شػػػباط 43.أ لػػػن  ػػػن تكػػػورن  ػػػذا ا تحػػػاد عػػػي 6

عاراػػػػػػػػػػػػػػػػة شػػػػػػػػػػػػػػػػعبية وايػػػػػػػػػػػػػػػػعة،وللمعرد  ػػػػػػػػػػػػػػػػن ا تحػػػػػػػػػػػػػػػػاد وديػػػػػػػػػػػػػػػػ ور  المتػػػػػػػػػػػػػػػػروع بم
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، 42/5ووزارتل،اا ر:د.ؾ.و،الودحػػػػػػػػػدة الو ائ يػػػػػػػػػة،ملفات الػػػػػػػػػػبلط الملكي،ملفػػػػػػػػػة رقػػػػػػػػػػم
دالملفػػػة رقػػػم) بػػػل (،تيليػػػلها 4847،ديػػػ ور ا تحػػػاد العربػػػي، 3677/244تيليػػػلها
 .4847،وزارة ا تحاد العربي ، 3683/244

 .454-453ق،ص ص،. مأموف شاكر إيما ي ،الم در الياب7
 .158.قحطاف دحميد كاظم العنبكي،الم در اليابق،ص8

 .454.مأموف شاكر إيما ي ،الم در اليابق،ص42
وإجػػراءات التػػروة إزاء ػػا ، 4847تمػػػػػػػػوز 43.للمعرػػد  ػػن الحركػػات العتػػائررة قبيػػ   ػػورة 44

 -4842رن ر:جعفر  باس دحميدح،ال طورات وا تسا ػات الييايػية الداخليػة عػي العػراؽ 
 .166-161(، ص ص،4872،)بيروت،4847

 .166.الم در افيل،ص41
،ااضم إل  دحعب ايخاء الووني بع امة رايين الهاشمي  4786ايياف 3.ولد عي ب داد عي 42

،  4823 م صوت األ الي يػنة4822ويا م عي إصدار جرردة األ الي ينة 4822ينة 
واصػػلت ا ػػر اا ػػلب بكػػر صػػدقي اشػػ رؾ عػػي وزارة دحكمػػا يػػليماف وزرػػرا ى للق  ػػاد والم

،اا تب  دة مػرات اائبػاى عػي مسلػز النػواب العراقي،كػاف مػن منييػي الحػعب 4825ينة
.ولليػ عادة  ػن يػيرتل 4857،توعي عي ب داد عي شباط  4835الووني الدرم راوي ينة 

واتػػػػاول الييايػػػػػػػػػي والفكػػػػرح، رن ر:محمػػػػد  ورػػػػد الػػػػدليمي،كام  السػػػػادرجي ودور  عػػػػي 
ومػػا  7(،ص4886،مطبعػػة األدرػػب الب دادرة،)ب ػػداد ، 4857-4786العراقيػػة  الييايػػة

بعػػػػػػػػػػػد ادكام  السادرجي،مػػػػػػػػػػػذكرات كامػػػػػػػػػػػ  السػػػػػػػػػػػادرجي وتػػػػػػػػػػػاررخ الحػػػػػػػػػػػعب الوونػػػػػػػػػػػػػػػي 
 وما بعد ا.52(،ص1221،)ألماايا، 1الدرم راوي،منتورات السم ،     ط 

 .455.مأموف شاكر إيما ي ،الم در اليابق،ص43
 .161 -164لعنبكي،الم در اليابق،ص ص،.قحطاف دحميد كاظم ا44
، مػ  معلمػاى 4843تتػررن الرػااي 14.ولد  بد الكررم قايم عي محلة المهدرة بب ػداد عػي 45

 -4824للمػدة  -أدحػد توابػل لػواء الدرواايػة -عي مدرية التامية ا ب دائية ب ضاء التػامية



 ...4847تموز  43 الداخلية دحداث اليياييةاأل من وموقفها وزارة الداخلية العراقيةإجراءات 
 د. قحطاف دحميد كاظم العنبكي ـ. أ. 

 

112 

 

 

وتتػرج مػن  4823، م دخ  الكلية العيكررة وتتػرج منهػا برتبػة مػلـز عػي اييػاف 4821
، تػػدرج عػػي الرتػػب العيػػكررة دح ػػ  وصػػ  رتبػػة ز ػػيم ركن) ميػػد 4834كليػػة األركػػاف يػػنة 

كػااوف   5إل  رتبة لواء ركن وعػي 4848كااوف الرااي   5وترعل عي 4844آرا ر 1ركن(عػػػػػي 
ترعل إل  رتبة عررق ركن، اش رؾ عػي العدرػد مػن الحركػات العيػكررة الداخليػة 4852الرااي 

،مػن كبػار الضػباط األدحػرار والمتططػين ل  ييػر الن ػاـ الملكػي 4837ين يػنة ودحرب عليط
،كاف مع د ى  واعرهاى ودحرر ػاى  لػ  خدمػة التػعب العراقػي بكػ  مكوااتػل وووائفػل، ق ػ  بعػد 

.وللمعرػػػػػػد  ػػػػػػن يػػػػػػيرتل ودور  عػػػػػػي تػػػػػػاررخ العػػػػػػراؽ الييايػػػػػػي 4852شػػػػػػباط  7اا ػػػػػػلب 
ررم قايم ودور  الييايي والعيػكرح عػي والعيكرح،رن ر:عائق  بد الهادح صالح، بد الك

،أورودحػػػػة دك ػػػػورا ) ير منتػػػػورة(،معهد ال ػػػػاررخ العربػػػػي وال ػػػػراث 4852 -4847العػػػػراؽ 
عػي العراؽ،مك بػة 4847تموز43(دلي   بد الحين العبيدح، ورة 1222العلمي، )ب داد،
 .234 -212(،ص ص، 4874،)ب داد،1الي  ة العربية،ط

-ال نفيػػػذ-ال ن ػػػيم-عػػػي العراؽ.البدارػػػة4847تمػػػوز 43ة .صػػػبحي  بػػػد الحميد،أيػػػرار  ػػػور 46
 43دمحيػػن دحيػػين الحبيب،دح ػػائق  ػػن  ػػورة 81(، ص4883، )بيػػروت، 1ا احػػراؼ،ط

 .85-83(،ص ص،     4874تموز،دار األادلز للطبا ة والنتر،)بيروت، 
عي محلة يوؽ دحمادة عي منط ة الكرخ بب داد، دخ  الكلية العيكررة عي 4814.ولد ينة47

ودحػػػرب عليػػػطين 4834،اشػػػ رؾ عػػػي دحركػػػة آرػػػا ر 4834وتتػػػرج منهػػػا يػػػنة4827 يػػػنة
ورحب اليػلطة،وللمعرد  ػن شت ػي ل ودور  عػي تػاررخ العػراؽ 4837 وومودحا ى ،كاف جرراا ى

المعاصر،رن ر: لي ااصر لواف الوائلي، بد اليلـ  ارؼ ودور  الييايي والعيػكرح دح ػ  
العػػػػػػػػالي للدرايػػػػػػػػات الييايػػػػػػػػية ،ريػػػػػػػػالة ماجيػػػػػػػػ ير) ير منتػػػػػػػػورة(،المعهد 4855 ػػػػػػػػاـ 

وما بعد ادلي   بد الحين العبيدح،الم در 3،ص1224والدولية،السامعة المي ن ررة ، 
 -محاكم ػل -د ادحمد عوزح، بػد اليػلـ محمػد  ػارؼ يػيرتل244-234اليابق،ص ص،

 وما بعد ا.44(، ص4878م ر ل،مطبعة الدروااي،)ب داد ، 
خليػػة بػػ  يػػػا ما أوػػراؼ  ربية)أرداية(وأجنبيػػػة .لػػم ت   ػػر ال حػػػذررات  لػػ  السهػػػات الدا48

بررطاايػػة وأمرركيػػة وتركيػػة وإرراايػػة إ  أفب الن ػػاـ الملكػػي لػػم ركػػن ر وقػػل أف رػػ م األمػػر بهػػذا 
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ال وقيػػػػػػػػػػا و ػػػػػػػػػػذ  اليػػػػػػػػػػر ة.رن ر:مسيد خػػػػػػػػػػدورح،العراؽ السمهورح،الػػػػػػػػػػدار الم حػػػػػػػػػػدة 
 .47(،ص4863للنتػػػػػػػر،)بيروت، 

،دار المرتضػػ  4852-4847الييايػػية عػػػػػػػػي العػػراؽ .محمػػد دحيػػن السابرح،ال ػػرا ات 12
 .7(،ص1226،)ب داد، 4للطبا ة والنتر،ط

.و ػػي قيػػم مػػن أقيػػاـ التػػروة ت م ػػل ب ػػدرات ق اليػػة  اليػػة لمػػا تم لكػػل مػػن أيػػلحة وآليػػات 14
م طورة و ناصر مدربة بتك  جيد،واي تدما عي العهد الملكي عي تفررق ال  ا رات وعي 

 اػػطرابات، رن ػػر: محمػػود شبيب،قضػػارا مل هبػػة عػػي الييايػػة العراقيػػة أوقػػات األزمػػات وا
 .52(،ص4873،مطبعة  ت ار،)ب داد،4847 -4842

عػػي العراؽ.أيػػبابها وم ػػدماتها وميػػيرتها 4847تمػػوز43.رن ر:محمػػد دحيػػين العبيػػدح، ورة 11
دجايػػػم كػػػاظم 354(،ص4872وتن يمػػػات الضػػػباط األدحػػػرار،دار الحررػػػة للطبا ة،)ب ػػػداد،

(، 4872رجالها،شػركة المعرعػة للنتػر،)ب داد،  -أدحػدا ها -تموز أيػرار ا43وح، ورة الععا
 .432ص 

،بيا الحكمة 4848-4847.خلي  إبرا يم دحيين العوبعي،العراؽ عػػػػي الو ائق البررطااية 12
 .25(، ص1222،)ب داد، 4، ط4،ج

اررخ العػػراؽ المعاصػػر .ربػػدو أفب أ مػػاؿ النهػػب والفر ػػود وال تررػػب كااػػا ظػػا رة واردة عػػي تػػ13
 ييلما بعد وقػوع األدحػداث وا اػطرابات الداخليػة أليػباب ييايػية واق  ػادرة واج ما يػة 
وربما درنية.وللمعرد  ن المواوع ، رن ر: اورح  بد الحميػد العااي،)ظػا رة الفر ود(درايػة 

    ،ص ص،  1222(،أرلوؿ 23تاررتية  ن النهب واليلب وال تررب،مسلة الحكمة،العدد) 
د لػػػػػػػػػػي الوردح،درايػػػػػػػػػػة عػػػػػػػػػػػػػػي وبيعػػػػػػػػػػة المس مػػػػػػػػػػل العراقي،مطبعػػػػػػػػػػة العػػػػػػػػػػااي، 17 -12

 .484-457(،ص ص،4854)ب داد،
والمعنواة إلػ  وزارة 4847تموز 44(عي 1.رن ر:برقية)م ر الطوارئ(لليفارة البررطااية رقم)14

وبعػي، .ا ػلى  ػن خليػ  إبػرا يم دحيػين الع 264/423488التارجية البررطاايػػػػة،و ي ة رقػم 
 .48الم در اليابق،ص
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،من ال ن لية البررطااية عي الب رة إل  4847تموز 44(عي 27.الم در افيل،البرقية رقم)15
 .52،والمنتورة عي ص264/423488وزارة التارجية البررطااية، و ي ة رقم 

 .كػػاف الػػوزراء  ػػم الع يػػد الػػركن  بػػد اليػػلـ  ػػارؼ وزرػػراى للداخليػػة عضػػلى  ػػن ايابػػة رئايػػة16
للمالية،و بد السبار السومرد وزرػرا ى للتارجية،وم ػطف   مسلز الوزراء،ومحمد دحدرد وزررا ى
للعدلية، وإبرا يم كبة وزررا ى للق  ػاد،وجابر  مػر وزرػرا ى للمعػارؼ،والع يم الػركن   لي وزررا ى

ابي ااجي والب وزررا ى للتنوف ا ج ما ية،وبابا  لي وزررا ى للموصلت واألش اؿ،وعناد الرك
لي مار،ومحمػػد صػػالح محمػػود وزرػػرا ى لل ػػحة،و درب الحػػاج دحمػػود وزرػػرا ى للعرا ػػة،  وزرػػرا ى
وصدرق شنت  وزرراى لهرشاد،وادح ف   بد الكررم قايم بوزارة الدعاع وكالةى،عضلى  ن رئاية 

 .12/6/4847(،عي 4الوزارة.رن ر:جرردة الوقائل العراقية،العدد)
ات رئيز السمهوررة منق ا ى لحين وال الديػ ور  ػم رن تػب . ر ول  مسلز الييادة صلدحي17

رئػػيز السمهوررػػة بحيػػب األصػػوؿ ال ػػي ر فػػق  ليها،وتػػألا المسلػػز مػػػػػن  ل ػػة أشػػتاص 
رئػػػػيز و ضػػػػورن وذلػػػػو تح ي ػػػػا ى لمبػػػػدأ ال يػػػػادة السما يػػػػة ومنعػػػػا ى يافػػػػراد شػػػػتي وادحػػػػد 

ليا مسلػز اليػيادة أ لن بموجبل  ػن تػأ4847تموز43(عي 1باليلطة،وصدر البياف رقم)
ومحمػػػد مهػػػدح كبػػػة  ضػػػوا ى وخالػػػد الن تػػػبندح  مػػػػػػن الفررػػػق الػػػركن اسيػػػب الربيعػػػي رئييػػػا ى
،وكاف تمري  أ ضاء مسلز الييادة لمكواات وووائا العراؽ الكبيرة عكػاف الػرئيز   ضوا ى
.رن ر:كػررم  والعضو ا خر)محمد مهدح كبة( شيعيا ى والرال )خالػد الن تػبندح(كردرا ى ينيا ى

 -4847مػػػػػراد  ػػػػػاتي،مسلز اليػػػػػيادة العراقػػػػػي وال ضػػػػػارا الوونيػػػػػة ال وميػػػػػة عػػػػػػػػي العػػػػػراؽ 
،ريػػػػػالة ماجيػػػػػ ير) ير منتػػػػػورة(، معهػػػػػد الدرايػػػػػات الييايػػػػػية والدولية،السامعػػػػػة 4852

داػورح  بػد الحميػد العػااي وآخروف،تػاررخ الػوزارات العراقيػة عػي العهػد 1222المي ن ررة،
-22،ص42(،ص1222،)ب ػداد،4، ط4،ج،بيا الحكمة4857 -4847السمهورح 

21. 
(مػرة 45.لم تكن  ػذ  الييايػة جدردة،ع ػد أ لنػا األدحكػاـ العرعيػة خػلؿ العهػد الملكػي)18

أليباب  دردة أ مهػا ا اػطرابات األمنيػػػة أو ختػية ااػطراب األواػاع الداخلية.وللمعرػد 
العػراؽ ظروعهػػا   ػن المواػوع رن ػر: :رعػرب  بػد الػػرزاؽ  بػد الػدراجي،األدحكاـ العرعيػة عػي



 

 ( 1242) آب (        7) العدد(        12) المسلد  
 

112 

 اإلنسانية للعلوم تكريت جامعة جملة

 

،ريػػػػػػػػالة ماجيػػػػػػػػ ير) ير منتػػػػػػػػػورة(،كلية 4846-4813ال اررتيػػػػػػػػة وآ ار ػػػػػػػػا الييايػػػػػػػػية
ومػػػا بعد اد بػػػد الػػػرزاؽ الحيػػػني، تػػػاررخ الػػػوزارات 43،ص1228ال ربية،جامعػػػة ال اديػػػية،

د بد الرزاؽ محمد ايود، 212-211، ص ص، 3،ط42العراقية، دار الك ب للطبا ة،ج
، )بيػػػػػروت ، 4الدار العربيػػػة للمويػػػو ات ،المسلػػػد الرالػػػ ،طمويػػػػػػػػو ة العػػػراؽ الييايػػػية،

 .414(،ص4875
،وكلية 4823واتأ عيها،ال حق بالكلية العيكررة وتترج عيها ينة 4841.ولد بب داد ينة 22

،كػػاف مػػن الم ػػربين لعبػػد الكػػررم 4842 ػػم اػػاؿ شػػهادة الح ػػوؽ يػػنة 4834األركػػاف يػػنة 
ي مر بت   من ب الحػاكم العيػكرح العػاـ دح ػ  قايم ولم ركن لل اتسا  ييايي معين ، ا

،مطبعػة 4858 -4758. رن ر:باقر أمين الػورد،أ لـ العػراؽ الحػدر  4852شبػػػػاط  7
دمحمػػػػػود عهمػػػػػي درورػػػػػ  76-75(،ص ص،4867، )ب ػػػػػػػػػػداد، 4اوعيػػػػػيا المينػػػػػاء، ج

، مطبعػػػػػػػػػػػػػػػػػػة ال مػػػػػػػػػػػػػػػػػػدف، 4852وآخروف،دليػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  السمهوررػػػػػػػػػػػػػػػػػػة العراقيػػػػػػػػػػػػػػػػػػة ليػػػػػػػػػػػػػػػػػػنة 
 .247(،ص4854)ب داد،

.اػػػػػػػػػػػورح  بػػػػػػػػػػػد الحميػػػػػػػػػػػد العػػػػػػػػػػػااي وآخروف،تػػػػػػػػػػػاررخ الػػػػػػػػػػػوزارات العراقيػػػػػػػػػػػة عػػػػػػػػػػػي العهػػػػػػػػػػػد 24
 .36،ص4السمهورح..،ج

تموز  ي:مريػـو إيػ اط السنيػية العراقيػة  43.من ال وااين والمراييم ال ي أل يا بعد  ورة 21
(ليػػػنة 46وتعدرلتل،مريػػػـو ذرػػػ  قػػػااوف السنيػػػية العراقيػػػة رقػػػػػػػػم)4822(ليػػػنة 51رقػػػم)

،قػػػااوف منػػػل الػػػد ارات الضػػػارة 4837( ليػػػنة 38ف األيػػػرة المالكػػػة رقػػػم )، قػػػااو 4843
،مريػػـو 4827( ليػػنة 44،قػػااوف ذرػػ  الع وبػػات الب ػػدادح رقػػم )4837(ليػػنة 12رقػػم)

(عي 4..،رن ر:جرردة الوقائل العراقية، العدد)4843(لينة 45تعدر  قااوف الع وبات رقم)
12/6/4847. 

 .45/6/4847(عي 5182.جرردة العماف،العدد)22
 .87(،ص4878،)ب داد،6تموز،ج 43.خلي  إبرا يم دحيين،مويو ة 23
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وال ػادرة مػن اليػفارة البررطاايػة)م ر 4847تمػوز 44(عػػي 4.رن ر اي البرقية الفوررة رقم)24
،ا ػػػػلى  ن:خليػػػػ  264/423488الطوارئ(موجهػػػػة إلػػػػ  التارجيػػػػة البررطااية،و ي ػػػػة رقػػػػم 

 .62،ص4ائق البررطااية..، جإبرا يم دحيين العوبعي،العراؽ عي الو 
، ين وزررا ى للق  اد عي أوؿ 4834ب داد ،تترج من كلية الح وؽ ينة4848.من مواليد 25

 ػػين وزرػػراى لهصػػلح العرا ػػي 4848،وعػػي يػػنة 4847وزارة لعبػػد الكػػررم قايػػم عػػي تمػػوز 
وايػػ مر بتػػ   وزارة ايصػػلح العرا ػػي دح ػػ  يػػنة  فػػات  ،لػػل منل4854ووزرػػرا ى للػػنفت وكالػػة ى

كريرة تعرد  ل  الرل ين عػػػػػػػي ا ق  اد والفكػر ا ق  ػادح. رن ر:بػاقر أمػين الورد،الم ػدر 
 .35-34اليابق، ص ص،

.أصػػػدر مسلػػػز اليػػػيادة العدرػػػد مػػػن ال ػػػوااين بهػػػدؼ تطهيػػػر السهػػػاز الحكػػػومي وال ضػػػائي 26
ضػائي عػػي وأجهػعة الدولػة األخػػر  مػن المػوظفين المفيػػدرن ع ػدر قػااوف تطهيػػر السهػاز ال 

. وللمعرػػػد  ػػػن  ػػػذ  4/7/4847 ػػػم قػػػااوف تطهيػػػر السهػػػاز الحكػػػومي عػػػي24/6/4847
ال ػػػوااين وكيفيػػػة تنفيػػػذ ا رن ر:د.ؾ.و،الودحػػػدة الو ائ يػػػة،م ررات مسلػػػز الػػػوزراء،ال رارات 

دملفػػػػػػات وزارة 7-5،ص1،ملفػػػػػػة رقػػػػػػم بػػػػػػل،و4847ال ػػػػػػادرة عػػػػػػػي شػػػػػػهرح تمػػػػػػوز وآب 
 -4847طهيػػػر السهػػػاز الحكومي،تاررتهػػػا (،ت152،تيليػػػلها)8/14الداخلية،ملفػػػة رقػػػم 

دجررػػػػػػػػػػػػدة 3/7/4847(عػػػػػػػػػػػػي 3دجررػػػػػػػػػػػدة الوقػػػػػػػػػػػػائل العراقيػػػػػػػػػػػػة، العػػػػػػػػػػػدد )1/2/4855
 .2/7/4847(عي 44السمهوررة،العدد)

( م عي العهد 4847 -4843.تريخ الن اـ ايقطا ي عي العراؽ بعد ا دح لؿ البررطااي) 27
عة مما ااعكز يلباى  ل  دحياة الكرير الملكي الذح ر    ذا الن اـ ومنحل ا م يازات الواي

مػػن الفلدحػػين والمػػعار ين ممػػا جعػػ  اهارػػة ايقطػػاع أدحػػد المطالػػب التػػعبية كمػػا  ػػو مطلبػػاى  
تمػػػوز ياهائػػػل أو الحػػػد منػػػل عأصػػػدرت قااػػػػػػوف  43للحركػػػػػػػػة الوونيػػػة لػػػذلو يػػػعا دحكومػػػة 

ت  ن المواوع ، وتعدرلتل.وللمعرد مػػن ال ف يل4847(لينة 22ايصلح العرا ي رقم)
رن ر:محمد توعيق دحيين،اهارة ايقطاع عي العراؽ. بح  عي أدحواؿ الفلح العراقي وقااوف 

وما بعد اد بد الرزاؽ ال ا ر،ايقطػاع 14(،ص4847،)بيروت،4ايصلح العرا ي،د.ـ،ط
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(دولعػػػػا التػػػػيبااي،واقل الملكيػػػػة 4835والػػػػدرواف عػػػػػي العراؽ،مطبعػػػػة اليػػػػعادة،)ال ا رة،
 (.4847عي العراؽ ، دار األ الي للنتر وال وزرل،)ب داد ، العرا ية

، ص 4.اورح  بد الحميد العااي وآخروف،تاررخ الوزارات العراقية عي العهد السمهورح..،ج28
 .26-25ص،

دجررػػػدة السمهوررػػػة، 424،ص6تموز،م ػػػدر يػػػابق،ج43.خليػػػ  إبػػػرا يم دحيين،مويػػػو ة 32
 .7/4847/ 4(عي42العدد)

اية التارجيػة للعػراؽ خػلؿ دحكػم  بػد الكػررم قايػم، رن ر:قحطػاف ادحمػد .للمعرد  ن اليي34
،ريػالة 4852شػباط  7إلػ  4847تمػوز43يليماف،اليياية التارجية العراقيػة مػػػػػػػن  ػورة 

 وما بعد ا.24،ص4867ماجي ير) ير منتورة(،جامعة ب داد،
 .46(،ص4862 داد،.عائق بطي،صحاعة تموز وتطور العراؽ الييايػػػػػي،مطبعة األدرب،)ب31
 .58.ادحمد عوزح،الم در اليابق،ص32
 .427 -426،ص ص،4.اورح  بد الحميد العااي وآخروف،تاررخ الوزارات العراقية..،ج33
/ 8/ 22.صػػػدرت جرردة)األ الي(بعػػػد إبعػػػاد  بػػػد اليػػػلـ  ػػػارؼ  ػػػن وزارة الداخليػػػة عػػػي 34

 .427.رن ر:الم در افيل، ص4847
،)بيػروت، 4من أجػ  الدرم راويػة عػي العػراؽ،دار اليػاقي،ط .محمد دحدرد،مذكراتي.ال راع35

 .215(،ص1225
(عػػػػػػػػػػي 1دجررػػػػػػػػػػدة السمهوررة،العػػػػػػػػػػدد)12/6/4847(عػػػػػػػػػػي 4.الوقػػػػػػػػػػائل العراقية،العػػػػػػػػػػدد)36

47/6/4847. 
 .47/6/4848(عي 436.جرردة اتحاد التعب،العدد)37
ين  يػػػكررا ى .و ػػي من مػػات  يػػكررة شػػعبية مرتبطػػة بػػوزارة الػػدعاع،واجبها تػػدررب المػػواون38

للي فادة منهم عي معاواة ال وات العيكررة الن اميػة للػدعاع المػداي والميػا مة عػي دحفػ  
األمػػن الػػداخلي،و ي ت ػػألا مػػن م طػػو ين مػػػن الرجػػاؿ والنيػػاء العػػراقيين والسنػػود واػػباط 
ال ػػػا واػػػواب الضػػػباط ا دح يػػػاط  يػػػر الميػػػ تدمين عػػػي السي ،وصػػػدر قػػػااوف الم اومػػػة 
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ل ن ػػػيم  مػػػ   ػػػذ  ال وات.وللمعرػػػد  ػػػن المواػػػوع،رن ر:الوقائل 4/7/4847التػػػعبية عػػػي 
 .3/7/4847(عي 3العراقية،العدد)

 .13.محمد دحين السابرح،الم در اليابق،ص42
لفػػ  4845.صػػدر ا ػػاـ د ػػاو  العتػػائر ألوؿ مػػرة مػػن يػػلطات ا دحػػ لؿ البررطػػااي يػػنة 44

تائر من خلؿ تتكي  مسلز أو التلعات والنعا ات ال ي ركوف أدحد أوراعها من أبناء الع
محكمة  تائررة ت ألا من مسمو ة التيوخ أو المحكمػين العتػائررين ررا ػ  عػي اا تػابهم 
العػػرؼ العتػػائرح،وجرت تعػػدرلت  درػػدة  لػػ   ػػذا الن ػػاـ وػػواؿ العهػػد الملكي،وايػػ مر 

.رن ػػػػر:المز بي ،ع ػػػػوؿ مػػػػن تػػػػاررخ العػػػػراؽ 4847تمػػػػوز43العمػػػػ  بػػػػل دح ػػػػ  قيػػػػاـ  ػػػػورة 
دعااػػػ   واي،شػػػرح ا ػػػاـ د ػػػاو  38(، ص4882رجمػػػة جعفػػػر خياط،)ب ػػػداد، ال ررب،ت

 (.4844،)ب داد،4847العتائر المداية والسعائية لينة 
/ 17(عػي 42دجررػدة السمهوررة،العػدد)2/7/4847(عػي 2.جرردة الوقائل العراقية،العدد)41

6/4847. 
 اـ دم ػػػػطف  محمػػػد دحيػػػػنين،ا72-58.محمػػػد توعيػػػق دحيين،الم ػػػػدر اليػػػابق،ص ص،42

،)ال ػػػػػا رة ، 4المياولية  ند العتائر العراقية العربية المعاصرة،مطبعة ا ي  لؿ الكبر ،ط
 .87 -85(،ص ص،4856

 .82،ص4تموز،م در يابق،ج 43.خلي  إبرا يم دحيين،مويو ة 43
 .211-214.محمد دحدرد،الم در اليابق،ص ص،44
 .14/7/4847(عي 24.جرردة السمهوررة،العدد)45
 عػػدر  أرضػػاى إ فػػاء جػػابر  مػػر مػػػػػػن من ػػب وزرػػر ال ربيػػة وال علػػيم وعػػناد الركػػابي مػػن .شػػم  ال46

 .3/42/4847(عي 35من ب وزرر األ مار وتعيينل وزرر دولة.الوقائل العراقية،العدد)
،امػػػ هن مهنػػػة المحامػػػاة،من قيػػػادحل دحػػػعب ا يػػػ  لؿ منػػػذ 4842.ولػػػد عػػػي الموصػػػ  يػػػنة 47

رة ايرشاد عي دحكومة  بد الكررم قايم األولػ  دح ػ  ،ش   من ب وزا4835تأيييل ينة 
، وللمعرػػد  ػػن يػػيرتل واتػػاول الييايػػي، رن ػػر: يػػمير  بػػد 4848شػػباط   6ايػػ  ال ل عػػي
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،ريػػالة 4848الريػػوؿ  بػػد اع العبيػػدح، محمػػد صػػدرق شنتػػ  ودور  الييايػػي دح ػػ   ػػاـ 
دحنػا بطػاوو، ومػا بعػد اد 41،ص4886ماجي ير) ير منتػورة(،كلية ا داب/جامعػة ب ػداد،

العراؽ.التػػػػيو يوف والبعريػػػػوف والضػػػػباط األدحػػػػرار، ترجمػػػػة  فيػػػػا الرزاز،منييػػػػة ا بحػػػػاث 
 .415(،ص4888،)بيروت،1العربية، الك اب الرال ، ط

تمػػػوز و بػػػد الكػػػررم قايػػػم عػػػػػػػي الو ػػػائق البررطاايػػػة، 43.وليػػػد محمػػػد يػػػعيد ا   مي، ػػػورة 48
 .424-422، 422(،ص4878منتورات المك بة العالمية،)ب داد ، 

 .3/42/4847(عي 35.رن ر:الوقائل العراقية،العدد)52
مػػػن أصػػػوؿ  ربيػػػة ،دخػػػ  الكليػػػة العيػػػكررة وتتػػػرج عيهػػػا 4845.ولػػػد عػػػي الموصػػػ  يػػػنة 54

، م ال حق بكلية األركاف وتترج عيها، م  مراع اى للملو عي ػ  الرااي،رشػح مػدررا ى  اابطا ى
ل أريػػ  إلػػ   مػػاف بمن ػػب معاواػػا ى لػػرئيز لليػػ تبارات العيػػكررة وقبػػ  أف ر يػػلم من ػػب

أركػػاف ال ػػوات ال رربػػة مػػػػػػػن السػػي  العربػػي المودحػػد، لم بػػالرورة بعػػد أف ا   ل ػػل اليػػلطات 
األردايػػة، ين يػػفيرا ى للعػػراؽ عػػي جػػدة إ  أاػػل قبػػ  أف رل حػػق بوظيف ػػل اخ يػػر لتػػ   من ػػب 

.ر ن ر:بػػػاقر أمػػػين الورد،الم ػػػدر وزرػػػر الداخليػػػة إلػػػ  جااػػػب كواػػػل  يػػػكرراى ميػػػ  ياى وإداررػػػا ى
 .287دمحمود عهمي درور  وآخروف،الم در اليابق،ص423اليابق،ص

شباط  7 -4847تموز43. بد الف اح  لي رحي ،ال طورات الييايية الداخلية عي العراؽ 51
 .54،ص4884،أورودحة دك ورا ) ير منتورة(،كلية ا داب/جامعة الموص ،4852

تتررن األوؿ،ا لى  ن:خليػ  إبػرا يم دحيػين العوبعػي ،  4طااية رـو .رن ر:ت ررر اليفارة البرر52
 .241،ص1العراؽ عي الو ائق البررطااية..،م در يابق،ج

،كػػاف مػػن أبػػرز التت ػػيات الوونيػػة العراقيػػة ال  دميػػة ال ػػي 4825.ولػػد عػػي الموصػػ  يػػنة 53
لر اعػػػػة دحػػػػازت  لػػػػ  ادح ػػػػراـ العػػػػراقيين  لػػػػ  اخػػػػ لؼ اتسا ػػػػاتهم وميولهم،اج معػػػػا عيػػػػل ا

واألخلؽ،رن مػػػي إلػػػ  أيػػػرة موصػػػلية  ررة،ورعػػػد مػػػن أوائػػػ  مػػػن تبنػػػ  األعكػػػار وا تسا ػػػات 
، تػول  وزارات 4835الماركيية عي العػراؽ،من منييػي الحػعب الػووني الػدرم راوي يػنة 

المالية وال نا ة واأل مار عػػػي العهد السمهورح وام از بالكفاءة والنعا ة العاليػة..، وللمعرػد 
 وما بعد ا.44تل ودور  الييايػػػػي والفكرح،رن ر:محمد دحدرد،الم در اليابق،ص ن اتأ
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 .246.الم در افيل،ص54
شػػػػػػباط  7،رن ر:صػػػػػػالح دحيػػػػػػين السبورح، ػػػػػػورة 4852شػػػػػػباط  7.للمعرػػػػػػد  ػػػػػػن أدحػػػػػػداث 55

 7(د لػي خيوف، ػورة 4882عي العراؽ اهارػة دحكػم  بػد الكػررم قايػم،د.ـ،)ب داد،4852
 ات وال حػػػػػػػػو ت، دار التػػػػػػػػنوف الر اعيػػػػػػػػة العامػػػػػػػػة، عػػػػػػػػي العػػػػػػػػراؽ ال ػػػػػػػػرا4852شػػػػػػػباط 
 (.4882)ب داد،

 .54. بد الف اح  لي رحي ،الم در اليابق،ص56
.قررػػػػة صػػػػ يرة شػػػػماؿ مدرنػػػػة الموص ،تن يػػػػب إليهػػػػا  ائلػػػػة بػػػػارزااي المعروعة.وللمعرػػػػد مػػػػن 57

،مطبعػػػػػػػػػػػػة دار  ودحػػػػػػػػػػػػدررا ى ال ف ػػػػػػػػػػػػيلت رن ر: بػػػػػػػػػػػػد الػػػػػػػػػػػػرزاؽ الحيػػػػػػػػػػػػني،العراؽ قػػػػػػػػػػػػدرما ى
 .134( ،ص4872وت ،،)بير 5الك ب،ط

د 134-133،ص ص ،4.اورح  بػد الحميػد العػااي وآخروف،تػاررخ الػوزارات العراقيػة..،ج58
جايػػػم متلػػػػي المحامي،مػػػػذكرات الطب سلػػػػي وذكررػػػات جايػػػػم متلػػػػي المحامي،مطبعػػػػة 

 .424، 22(،ص4874،)ب داد،1العماف، ط
تتػػررن األوؿ  11راء  .د.ؾ.و،الودحػػدة الو ائ يػػة،ملفات وزارة الداخليػػة،م ررات مسلػػز الػػوز 62

 .8،ص3،ملفة رقم)بل(،و4847كااوف األوؿ   3و
/ 44.يػػاعر  بػػد اليػػلـ  ػػارؼ إلػػ  ألماايػػا ال ربية)بوف(بعػػد تعيينػػل يػػفيرا ى للعػػراؽ عيهػػا رػػـو 64

.رن ر:صػبحي  بػد 22/8/4847بعد إ فػاء  مػن من ػب وزرػر الداخليػة عػي 4847/ 42
 .432-426الحميد ،الم در اليابق،ص ص،

،وترجػل أيػرتل إلػ  مدرنػة تكررا،كػاف والػد  رعمػ  تػاجرا ى لبيػل 4843د عػي ب ػداد يػنة .ول61
الحبوب،أكمػػػ  الكليػػػة العيػػػكررة، تػػػدرج عػػػي الرتػػػب العيػػػكررة واا ػػػم إلػػػ  اللسنػػػة العليػػػا 

ودح ػ  4847تمػوز 43، ػين مػدررا ى امػا ى للتػروة للمػدة مػن 4845للضباط األدحرار يػنة 
د،أصػػػػػبح رئييػػػػػا ى ألركػػػػػاف السػػػػػي  للمػػػػػدة مػػػػػن  نػػػػػدما أدحيػػػػػ   لػػػػػ  ال  ا 6/41/4847
ودح ػػػػػػػ  12/44/4852 ػػػػػػػم رئييػػػػػػػا ى للػػػػػػػوزراء مػػػػػػػن 4852/ 47/41الػػػػػػػ  7/1/4852
 ػم رئييػا ى 42/6/4856ودح ػ  4856/ 42/4 م اائبػا ى لػرئيز الػوزراء مػن 1/8/4854
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.رن ر:دحنا بطاوو،الم در اليابق،ص ص،     46/6/4857ودح   42/6/4856للوزراء من
82-84. 

 .24وزح،الم در اليابق،ص.ادحمد ع62
،ت لػػػد مناصػػػب وزاررػػػة 4843،أكمػػػ  مدريػػػة الح ػػػوؽ يػػػنة  4781.ولػػػد عػػػي ب ػػػداد يػػػنة 63

-45/6/4814،ورئاية مسلز النواب للمدة مػن 4814-4813مت لفة خلؿ المدة 
،كاف من ز ماء المعاراة وأدحد منييي دحػعب ا خػاء الػووني، ين رئييػا ى 4815/ 4/ 7

-4832 ػػػػم عػػػػي يػػػػنة 4822 ػػػػم رئييػػػػا ى للػػػػوزراء يػػػػنة 4821للػػػػدرواف الملكػػػػي يػػػػنة 
، ػاد إلػ  ب ػداد بعػد 4834،ألا دحكومة الدعاع الووني بعػد دحرك ػل المعروعػة يػنة 4834
.وللمعرػػد  ػػن يػػيرتل ودور  الييايػػي 4854وتػػوعي عػػي بيػػروت يػػنة 4847تمػػوز  43 ػػورة 

عػػي الييايػػة  عػػي تػػاررخ العراؽ،رن ػػر:قيز جػػواد  لػػي ال رررح،رشػػيد  ػػالي الكيلاػػي ودور 
 وما بعد ا.44(، ص 1225،مك بة الي  ة العربية، )ب داد،4854-4781العراقية 

.مػػن أبػػرز الم همػػين  ػػم المحػػامي  بػػػد الػػردحيم الػػراوح ومبػػدر الكيلاػػي وآخروف،ودحكمػػػا 64
المحكمة العيكررة العليا التاصة باي داـ  ل  رشيد  الي الكيلاػي بعػد إ ػادة المحكمػة 

وجيل من  بد الكررم قايم بعد أف كااا المحكمة األول  قػد برأتػل ودحكمػا للمرة الرااية ب 
 .456-452بإ داـ ا خررن.رن ر:صبحي  بد الحميد،الم در اليابق،ص ص، 

عي لػواء العمػارة،من ال وميػة العربيػة،أدحي   لػ  ال  ا ػد 4846.من أصوؿ ب دادرة،ولد ينة 65
ومػػػنح رتبػػػة ز ػػػيم 4847تمػػػوز 43لميولػػػل التػػػيو ية،أ يد إلػػػ  السػػػي  بعػػػد 4842يػػػنة 

ركن، ػػػػين مػػػػدررا ى للتطػػػػت العيػػػػكررة عػػػػي وزارة الػػػػدعاع وارتبطػػػػا بمدررر ػػػػل ميػػػػنولية أمػػػػن 
،مػػػن 4852ولكنػػػل اخ لػػػا معهػػػم يػػػنة 4848الرورة،تعػػػاوف بنتػػػاط مػػػل التػػػيو يين يػػػنة 

مرموقة ى لد   بد الكررم قايم.  المحيوبين  ل  الحعب التيو ي العراقي وكااا لل مكااة ى
تمػػوز وتأيػػيز السمهوررػػة عػػػػػػي العراؽ،منتػػورات  43ر: إيػػما ي  العارؼ،أيػػرار  ػػورة رن ػػ

 .123ددحنا بطاوو،الم در اليابق،ص123(، ص 4875الماجد، )لندف،
 .456.صبحي  بد الحميد،الم در اليابق،ص66
 .42/4/4848(عي 427.الوقائل العراقية،العدد)67
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 .434ص.وليد محمد يعيد ا   مي،الم در اليابق،68
 .427-426.جايم متلي المحامي،الم در اليابق،ص ص،72
. ذا رنكد بأف ما رعاايل العراؽ اليـو من متكلت عي كركوؾ لم ركن وليد ال ػدعة أو وليػد 74

ـ ،وإامػا تعػود 1222األدحداث وال طورات ال ي أعرزتها دحرب ا دح لؿ األمرركي بعػد يػنة 
كػػػػراد جعػػػػ  لػػػواء اليػػػػليمااية خػػػػارج الحكػػػػم بداراتػػػل إلػػػػ  العهػػػػد الملكػػػػي  نػػػدما دحػػػػاوؿ األ
 نػػػدما أ لػػػن المػػػل م ػػػطف  مطالبػػػلد 4854الػػػووني، م عػػػي  هػػػد  بػػػد الكػػػررم قايػػػم يػػػنة 

الم ضػػػػػػػمنة المطالبػػػػػػػة بحكػػػػػػػم ذاتػػػػػػػي أو إدارة   مركعرػػػػػػػة للمنط ػػػػػػػة الكردرػػػػػػػة عػػػػػػػي شػػػػػػػماؿ 
 العراؽ،واي مرت د وات ا اف اؿ  ن اليلطة المركعرة.

ي وا ر المراعق األقدـ لرئيز الػوزراء  بػد الكػررم قايػم،من . و وبيب بيطرح وش يق وصف71
ب داد،والػػػد   ربػػػي ال وميػػػة وأمػػػل مػػػن ال وميػػػة الكردرػػػة،تعرض لليػػػسن يػػػنة 4845مواليػػػد 
 .125، 82وأولق يرادحل عيما بعد.رن ر:دحنا بطاوو،الم در اليابق،ص4852

،ص 4در يػػػػابق،ج.اػػػػورح  بػػػػد الحميػػػػد العػػػػااي وآخروف،تػػػػاررخ الػػػػوزارات العراقيػػػػة ..،م ػػػػ72
 .142-138ص،

.من تلو ال حا  ي:لواء ا ي  لؿ،الرأح العاـ،ا ي  لؿ،األجياؿ،الرقيب،الرورة،صوت 73
 .48/42/4847(عي68تموز، السمهوررة. رن ر:جرردة السمهوررة،العدد) 43األدحرار،

 .42/1/4848(عي417.جرردة الوقائل العراقية،العدد)13/4/4848.صدر العفو عي 74
رويا يلماف رويا)عهد(ودحيين محمد التبيبي وزكي بييم.رن ر:كام  اليامرائي،  .و م75

 .446(،ص4848،)ب داد،2،ج4848مسمو ة ال وااين واألا مة لينة 
 .42،ص1.اورح  بد الحميد العااي وآخروف،تاررخ الوزارات العراقية ..،ج76
 .464-462.صبحي  بد الحميد،الم در اليابق،ص ص،77
 .464،ص.الم در افيل78
، 48.السمهوررػػػة العراقيػػػة،وزارة الػػػدعاع،محاكمات المحكمػػػة العيػػػكررة العليػػػا التاصػػػة،ج82

 .6547ص
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 .4/2/4848(عي 425.رن ر:جرردة الوقائل العراقية،العدد)84
،ال يػػم األوؿ، 4848.السمهوررػػة العراقيػػة،وزارة العدؿ،مسمو ػػة ال ػػوااين واألا مػػة ليػػنة 81

 .438،ص(4852مطبعة الحكومة، )ب داد،
 .442.الم در افيل،المادة اليابعة،ص82
،ص 46.السمهوررة العراقية،وزارة الدعاع،محاكمات المحكمة العيػػػػػػػكررة العليػا التاصػة،ج83

 .78-77دجايم متلي المحامي،الم در اليابق،ص ص،5364-5363ص،
 .453. بد الف اح  لي رحي ،الم در اليابق،ص84
 .67 -66،ص ص، 1خروف،تاررخ الوزارات العراقية..،ج.اورح  بد الحميد العااي وآ85
 ػػو إزالػػة النفػػػوذ 4847( ليػػػنة 22.كػػاف مػػن أ ػػػم أ ػػداؼ قػػااوف ايصػػػلح العرا ػػي رقػػم)86

الييايي لهقطا يين،وتم بموجبل تحدرد دحد أ لػ  ألصػحاب األرض وتوزرػل األرااػي  لػ  
، وإرسػػاد ا ػػاـ تعػػاواي الفلدحػػين وتحدرػػد العلقػػة العرا يػػة بػػين ذوح العلقػػة بتػػك   ػػادؿ

لها ػػاج بمرادحلػػل كاعػػة رضػػمن إدخػػاؿ الويػػائ  العلميػػة والفنيػػة الحدررػػة عػػػػػػػي ايا ػػاج.و ل  
الر م من ا ا  ادات الكريرة ال ي وجها إل  ال ااوف عهو ردعدل خطػوة عػي ا تسػا  ال ػحيح 

ع ولػػػػو بدرجػػػػة ل ح يػػػػق العدالػػػػة ا ج ما يػػػػة وإزالػػػػة الفػػػػوارؽ الطب يػػػػة وال ضػػػػاء  لػػػػ  ايقطػػػػا 
ايػػػبية،وللمعرد  ػػػن ال ػػػااوف ومواد ،رن ر: مػػػاد أدحمػػػد السوا رح،تػػػاررخ متػػػكلة األرااػػػي 

، أورودحػػػػة دك ػػػػورا ) ير منتػػػػورة(،كلية 4862-4822وايصػػػػلح العرا ػػػػي عػػػػي العػػػػراؽ 
(عػػي 37دالوقػػائل العراقيػػة، العػػدد )248-242، ص ص ، 4871ا داب/جامعػػة ب ػػداد،

22/8/4847. 
،أكمػ  درايػ ل عػي كليػة األركػاف  ػم دخػ  مدريػة األقػدمين عػي 4845نة .ولد عي ب ػداد يػ87

 ػػين 4847تمػػوز43اا مػػ  إلػػ  تن ػػيم الضػػباط األدحرار،بعػػد  ػػورة  4842بررطاايػػا،عي يػػنة 
دحاكما ى  يكررا ى اما ى لكن معاراة  بد اليلـ  ارؼ دحالا دوف ذلػو وكػاف  بػد اليػلـ 

آمػػػػػػػػرا ى لحاميػػػػػػػػة الموصػػػػػػػػ )اللواء   ررتػػػػػػػػاح لػػػػػػػػل لػػػػػػػػذلو أبعػػػػػػػػد  إلػػػػػػػػ  الموصػػػػػػػػ  و دػػػػػػػػيلن 
 .47،ص3تموز،م در يابق،ج 43التامز(،رن ر:خلي  إبرا يم دحيين،مويو ة 
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ع ػ  عػي تػاررخ العػراؽ المعاصػر،مك بة الي  ػة 4848.محمود الدرة، ورة الموصػ  ال وميػة 88
 .414(،ص4876، )ب داد،4العربية، ط

،اخ يػػر لرئايػػة 4828يػػنة  ،تتػػرج مػػن الكليػػة العيػػكررة4844.مػػن مواليػػد ب ػػداد يػػنة 422
لمحاكمػة ميػاولي 12/6/4847ال ي تتكلا رػـو  -المحكمة العيكررة العليا التاصة

تربطل صلة قرابة برئيز الوزراء عهو ابن خالة  بد الكررم قايم،ولم تكػن  -العهد الملكي
لل خبرة أو ممارية قضائية ياب ة.رن ر:اورح  بد الحميػد العػااي وآخروف،تػاررخ الػوزارات 

 .452،ص4العراقية..،ج
 .472-468.جايم متلي المحامي،الم در اليابق،ص ص،424
ّل تدخل ى عي التأف الداخلي العراقي ومحاولة ى لع ع ة 421 .الواقل أفل  ذا العم  خطيرا ى وردعدل

 األمن وإشا ة الفوا  وإبداؿ الن اـ الحاكم آاذاؾ .
 .264.محمد دحدرد،الم در اليابق،ص422
 .487-485،الم در اليابق،ص ص،.دحنا بطاوو423
 .242،ص1.اورح  بد الحميد العااي وآخروف،تاررخ الوزارات العراقية..،ج424
 .468،ص2.خلي  إبرا يم دحيين العوبعي،العراؽ عي الو ائق البررطااية..،ج425
 .468.رن ر اي ال  ررر عي:الم در افيل،ص426
د الكػررم قايػم،من الحػعب التػيو ي .تتكلا  ذ  اللساف منذ األراـ األول  لحكومػة  بػ427

ألج  مراقبة موظفي الدولة والييطرة  ليهم عي م ػرات الػوزارات والػدوائر المت لفػة وعػي 
الودحػػػدات العيػػػكررة،وتكوف تلػػػو اللسػػػاف مػػػن العمػػػاؿ وصػػػ ار المػػػوظفين والميػػػ تدمين 

در وبع  ولبة الكليات والمعا د.وللمعرد  ن أ ماؿ  ذ  اللساف رن ر:دحنا بطاوو،الم ػ
 .122-121اليابق،  ص ص،

 .116،ص1.اورح  بد الحميد العااي وآخروف،تاررخ الوزارات العراقية..،م در يابق،ج428
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.رن ر:البرقية ال ادرة من ال ن لية البررطااية العامة عي الب رة والموجهة إل  يفير بررطاايا 442
عوبعي،العراؽ عي ،ا ل ى ن: خلي  إبرا يم دحيين ال264/432787عي ب داد،و ي ة رقم 
 .224-222،ص ص،2الو ائق البررطااية،ج

،من الضػباط البػارزرن 4822،دخ  عي خدمة الحكومة ينة 4844.و و من مواليد ينة 444
عػػػػي السػػػػي  العراقي،تربطػػػػل  لقػػػػة وويػػػػدة مػػػػػل  بػػػػد الكػػػػررم قايػػػػم ع ػػػػد كػػػػاف اػػػػػابطاى 

م عي دحرب عليطين للي تبارات عي الودحدة العيكررة ال ي كاف ر ود ا  بد الكررم قاي
وايػػ مر بتػػ لل 4847تمػػوز  43،تػػول  من ػػب مػػدرر األمػػن العػػاـ بعػػد  ػػورة 4837يػػنة 
. رن ر:السمهوررػػػػة العراقيػػػػة،وزارة الداخلية،جػػػػدوؿ كبػػػػار مػػػػوظفي 4852شػػػػباط  7دح ػػػػ  

دجدوؿ  43(،ص4854،مطبعة ايدارة المحلية، )ب داد، 4854السمهوررة العراقية لعاـ 
،مطبعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة ايدارة 4851عراقيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة لعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاـ كبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػار مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوظفي السمهوررػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة ال

 .244دمحمد دحدرد،الم در اليابق،ص45(،ص4851المحلية،)ب داد،
 .263،ص2.خلي  إبرا يم دحيين العوبعي ،العراؽ عي الو ائق البررطااية..،م در يابق،ج441
،م ػدر يػابق، 4848.السمهوررة العراقية،وزارة العدؿ،مسمو ػة ال ػوااين واألا مػة ليػنة 442

 .466-465ص ص،
 .6/6/4848(عي 483.الوقائل العراقية،العدد)443
.للمعرػػد مػػن ال ف ػػيلت  ػػن مواقػػا وإجػػراءات وزارة الداخليػػة ومنييػػاتها األمنيػػة تسػػا  444

شػػباط  7-4848تمػػوز 43األدحػػداث الييايػػية الداخليػػة عػػي العػػراؽ خػػلؿ المػػدة مػػن 
وأدحػػػػداث الػػػػبلد ،رن ر:قحطػػػػاف دحميػػػػد كػػػػاظم العنبكػػػػي،وزارة الداخليػػػػة العراقيػػػػة 4852

،مسلػػػػػػػػػة 4852شػػػػػػػػػباط 7 -4848تمػػػػػػػػػوز43الييايػػػػػػػػػية الموقػػػػػػػػػا... وايجػػػػػػػػػراءات 
 .1243(، 127األي اذ،العدد)
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Abstract 

This study concerned with the activities of the Ministry of 

Interior in Iraq for the first year of the Revolution in 1958. and its 

attitude from the political conflects .and its style in working. 

The Study had concluded that the Ministry had knew from 

the very beginning the plans of the army in failing the king system 

and reports show that the Ministry didn’t like to interfere with the 

political conflects and worked hard to keep the law in the country 

.The Ministry stopped strongly against the political currents when 

their work too ,against the law of Iraq .The government knew the 

great role of this Ministry after the events in Mosul in 1959.and 

worked hard with the Ministry of Defence in obeying the orders that 

are Sent by the government .The Ministry had a benefit from the 

Iraqi tribes to keep the Security in the country .In its social work it 

worked hard to improve the situation in prisons and ueglect the laws 

that limit the freedom of citizens and reject many other laws to 

reach the social justice  and worked to explore the external 

interference in Iraq especially from the neighbored countries like 

Syria in the events of Mosul in March 1959. 


