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في العراق١٩٤٤آب٢٨-حزیران٣وزارة حمدي الباجھ جي األولى
التشكیل الوزاري وأبعاد المواجھة السیاسیة واالقتصادیة   

قحطان حمید كاظم العنبكي. د
كلیة التربیة األساسیة-جامعة دیالى

الملخص
وب١٩٤٤آب ٢٨-٣

ً.
استنتاجات منھ

 .

ّ
.الدفاع

لسعي الحثیث لمعالجة مشكلة التموین التي أرھقت كاھل الشعب كتصدیر التمور العراقیة إلى الخارج لدعم اإلنتاج المحلي،وا
.العراقي إبان الحرب العالمیة الثانیة

وفي .مع الدول األخرىًالمتعلقة بشؤون المال واالقتصاد،وإقامة عالقات دبلوماسیة مع الدول االشتراكیة فضال عن عالقاتھا
ً

َ
ُ.مواكبة األوضاع ا

.األحزاب السیاسیة والصحف الناطقة باسمھا

Ministry of Hamdy Al-Bachachy (the first) 3rd of Jun – 28 Aug.
1944 in Iraq

The Ministry forum and the political and economical issues

Dr. Qahtan Hameed Khadum Al-Anbaqy
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Abstract
      This study Studied Ministry of Hamdy Al-Buchachy(the first)and explain the features of
this Ministry in a critical time in the history of Iraq. The second world war had began and its
end had reached .The political situation in Iraq is so complicated. The Ministry had made
many things. The Ministry had situated in internal and external complicated time. The
situation in Iraq was so difficult, therefore the recommendor (Abdul-Ilah)asked Hamdy Al-
Bachachy to make be the head of the new governments Al-Bachachy had made irrelevant
government, thus it didn’t last more than three months and the British governorate and of
direct in terference in Iraq who worked to reduce the Iraqi army and the Minister of Defence
refused that because of the troubles in the north of Iraq(Barzan movement).It worleedhord to
improve the internal product and find solutions to the problems of the Iraqi people. In the
external issue the Ministry participated in some of the conferences and international meetings
that related to economy and finance and making diplomatic relationships with the social
countries .as well as the other countries.
      It worked to develop the ability of governorate istituties especially in management and
worker and increasing the number of employers in the Ministries that home a direct
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relationship with the life of citizens. Thus some of the critics against their Ministry is that it
limited the general freedom and democratic freedom so it didn’t give the freedom to political
parties and the press that represent her.

تمھید

واألدوار فیما بین ذلك الشخصیات،ولم تت
. ورؤسائھا قدموا أعمال مھمة تركت بصمات واضحة على المسرح السیاسي العراقي

١٩٤٤تناولت ھذه الدراسة وزارة حمدي الباجھ جي األولى التي تشكلت عام 
)وزارة الوصي( العراقیین اسمالسیاسة من 

ً
المشھد السیاسي العراقي في ظل الظروف الداخلیة الصعبة في العراق،لذا توجب على الساسة العراقیین اتخاذ سیاسة حكیمة 

.ترضي األھالي من جھة وتتماشى مع السیاسة الدولیة من جھة ثانیة
تطلبت منھجیة الدراسة تقسیمھ

)(أحداث العراق السیاسیة الداخلیة ودرس المبحث الثاني وزارة حمدي الباجھ جي األولى
.وأعمالھا السیاسیة واالقتصادیة وأبعاد المواجھة وتطرق المبحث الثالث إلى بیان انجازات وزارة الباجھ جي 

ً ّ
)١٩٤٤محاضر جلسات مجلس النواب للعام(المنشورة 

.ّالسیما جریدتي البالد واألخبار
)تار(كتاب السید عبد الرزاق الحسني الموسوم بـ

ً
. وهللا ولي التوفیق.مصادر البحث

لداخلیة الوزارة السعیدیة الثامنة وتطورات أحداث العراق السیاسیة ا
،وعلى الرغم من أن تلك  الوزارة كانت أقوى في تشكیلھا من ١٩٤٣كانون األول٢٥الثامنة في)١(تألفت وزارة نوري السعید

)٢()).السعي المتواصل لرفاھیة األمة على اختالف طبقاتھا((ة أكدت على ضرورةاالستیزار وردت فیھا خطوط عام

ّ
بأمور التموین،والضائقة االقتصادیة التي تحولت بسرعة إلى عبء ثقیل على كا

)٣(.وزارة نوري السعید الثامنة التي لم تبق في دست الحكم أكثر من خمسة أشھر وتسعة أیام فقط

)٤(

)٥(عمل الوزارة والتعجیل باستقالت

)٦(

)  ٧(.نائب رئیس الوزراءالسعودیة،وركز الوصي جھوده على الجانب الدستوري بحجة عدم دستوریة منصب

ً ً

ًالموقف بذكاء وفطنة،وبدى  ذلك 
١٩٤٤)):

.
ً

((ًبل ذھب نوري السعید إلى ابعد من ذلك وتحدى النواب كافة قائال))وترشحھ
 ..

)٩()البرلمان(ویبدو من كالم رئیس الوزراء مدى نفوذ وقوة السلطة التنفیذیة وتحكمھا في السلطة التشریعیة.)٨()).ًنائبا

األولى ان یكون العكس أن تكون السلطة التشریعیة ھي الرقیبة على عمل 
ً

صرین واالقتصادیة واالجتماعیة عشیة انتھاء الحرب العالمیة الثانیة حتى وصفت تلك المدة من قبل عدد من المؤرخین المعا
)١٠(.بأنھا غیر مستقرة في العراق
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)
،فاتخذت الوزارة سلسلة من اإلجراءات منھا تطویر ١٩٤٤-١٩٤٢ب قلة اإلنتاج في الموسم الزراعي للسنوات بسب)والشعیر

وأمام تفاقم )١١(باالعتماد على نظام البطاقھالتموینیھ،
.)١٢(١٩٤٤اذار١١

االستئجار((. ))و
١٩٤٤

)١٣(.العقارات

،لذلك شكلت الوزارة لجنة وزاریة %٨٠٠ملیون دینار أي بنسبة تجاوزت )٤٢-٥(اول في تلك المده  منفقد،ارتفع النقد المتد

.البریطاني
)١٤(.األسواق

مرة لبعض السلع عشیة الحرب ٥٠ارتفاع الغالء إلى معدل ((فعالیتھا في معالجة األزمة االقتصادیة في العراق لذلك لوحظ
)١٥()).العالمیة الثانیة مما كان علیھ قبل الحرب

ً
)١٦(،))حزب الشعب((األمیر أبو تراب ویحیى قاسم وعبد الرحمن شریف لتأسیس حزب سیاسي باسم

من القضیة الكردیة لم یطرأ علیھ
)١٧(

)١٨(.ضروریةالمحلیة ھناك وإیصال المواد الغذائیة واألقمشة وغیرھا من المواد ال

،وھو تاریخ تشكیل وزارة ١٩٤٤حزیران ٣نیسان إلى١٩تفاقمت األزمة الوزاریة بسبب المشكالت الداخلیة وامتدت من 
)١٩(حمدي الباجھ جي

بأن ٢٣١٩٤٤سعید استقالتھ،حسب كتاب االستقالة الذي رفعھ إلى الوصي المؤرخ فيوقد علل ال)٢٠(،١٩٤٤أیار٢٣في

))((أن
...:((قویة،یعتد بھا في مجلس األمة

ً)٢١(..))بأسالیب غریبة سموھا معارضة الوزارة،وسموا أنفسھم معارضین للحكومة
ویظھر )٢٣(.ت جریدة البالد إلى أن سبب االستقالة یرجع إلى الحالة الصحیة غیر المستقره لنوري السعیدبینما أشار)٢٢(.آنذاك

وذلك للع)٢٤(على رأس الوزارة،على الرغم من الخالف معھ،

ً
١٩٤١)٢٥(،١٩٣٠
) ٢٦(الثانیة،

مصلحة الدولة العراقیة الفتیة التي
.النھوض واللحاق بركب الدول المتقدمة

ضرورات التشكیل وأبعاد المواجھة                                     )وزارة الوصي(وزارة حمدي الباجھ جي األولى
١٩٤٤

, ) ٢٧(السیاسیة العراقیة المعروفة في العھد الملكي
ل((ًفي العقد السادس من عمره،وھو بعید عن مسؤولیة الحكم منذ عشرین عاما إال انھ

ً ً(()٢٨(

ً
:((..شرت جریدة االخبار ما نصھوبھذا الصدد ن

)٢٩())...برھن في جمیع مناصبھ على قدرة ممتازة وكفاءة تامة..خاصة والعرب عامة،وھو سیاسي من طراز محبوب 
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)):

ًبواجبھ على  ً
)  ٣٠(..)).المنشود

ً
١٩٤٤ًحزیران ١٨مجلس النواب في  ً

أمام مجلس النواب تأخره في عدم تنظیم منھاج الوزارة إلى مرض الم بھ وبین أمام المجلس بان وزارتھ عندما شكلت أخذت 
))::ً

ً ً ً.:
) ٣١()).والقضیة الثالثة ھي تزیید كفاءة الموظفین وتحسین سمعتھم تجاه ما یترتب علیھم من الواجبات.التدابیر الستتبابھ

ًالحكومة،فضال عن عامل مھم ورئیسي وھو تدخل الوص

لحسني صلب مھام رئیس الوزراء،كان یتم من قبلھ لذلك سمیت ھذه الوزارة بوزارة الوصي وقد أشار المؤرخ عبد ا اق ا لرز
٣تم اختیار زمالء السید الباجھ جي في یوم :((إلى ذلك بقولھ

)٣٢(.))..ًأي انھ لم یكن حرا في انتخاب زمالئھ..بوزارة الوصي

كما أن مؤثرات الحرب العالمیة الثانیة التي باتت نھایتھا تلوح بانتصار دول الحلف
ّ

مة العراق باتجاه الوقوف بجانب دول الحلفاء،والواقع أن العراق لم یكن إال بمثابة مقاطعة بریطانیة،وان موارده سخرت لخد
.)٣٣ (

وكانت %١٣٠% ٧٠٠ارتفعت فیھ نسبة الغالء في العراق بحدود 
مخفضةبریطانیا تستورد مختلف البضائع والمنتجات العراقی ار  أسع )٣٤(.ة ب

لمواد ١٩٤٤ألف دینار عراقي لغایة تموز ٨٠٠العراقیة من الشعب العراقي للمجھود الحربي البریطاني  اء ا إعف ًفضال عن 
)٣٥(.الحربیة التي كانت تستوردھا بریطانیا من الضرائب الكمركیة

))..
.ً..
..الدوائر

...(()٣٦(

ً)٣٧(.المجاورة
.ل من ثالثة أشھر مما عجل باستقالتھا بعد اق)إن صح التعبیر(بحكومة تصریف أعمال 

تطاحن الساسة،واختالف وجھا
)٣٨(على الباجھ جي حسب تعبیر عبد الرزاق الحسني،

١٩٤٤آب ٢٨
)٤٠()٣٩(

)٤١(.وتفاقمت الخالفات بین أعضاء الوزارة

مالك الوحدات العسكریة،وعدم تمكن السلطات اإل
((وكان موقف وزیر الدفاع ھو)٤٢(العشائر من الخدمة العسكریة،

((
)المحافظات(األلویة

)٤٣(.ًاریة،ومع مدراء التجنید،حاثا إیاھم على القیام بدورھم الوطني بھذا الخصوصالشمالیة،تذاكر فیھا مع السلطات اإلد
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التعجیل باستقالتھا ومن ثم إلى أن یقوم إلى وزیر المالیة صالح جبر وزاد ذلك من تراجع موقف الوزارة أمام الوصي وأدى ب
١٩٤٤اب٢٩

)٤٤(.علي

ً((١٩٤٤آب ٢٨وزارة الموجھ إلى الوصي عبد االلھ بتاریخ كتاب استقالة ال
ُ

.) ٤٥())..ًمسترحما التفضل بقبولھا

جي وأعمالھا السیاسیة واالقتصادیة إنجازات وزارة الباجھ
ً٨١٩٤٤

ًأعیان عضوا في ھیئة النیابة بدال من جمیل المدفعي، ١٩٤٤حزیران١٠وقد تشكلت تلك الھیئة في)٤٦(ً
رئیس مجلس النواب )٤٧(لفت من عضویة كل من جمیل المدفعي رئیس مجلس األعیان،والشیخ محمد رضا الشبیبيمصر وتأ

)٤٩(.وكانت تلك الھیئة مسؤولة عن إدارة شؤون البالد عند غیاب الوصي) ٤٨(.والعین السید محمد الصدر

أعدت )اندر ویر(شركة اتفاقیة احتكار تمور العراق مع إدارة ١٩٤٤حزیران٢١وعقدت الوزارة في أن  بعد 

عدم شراءھا من قبل التجار والمتضاربین باألسعار،ورأت الوزارة أن یتم العقد مع الشركة المذكورة أو أي جھة أخرى على
ً ً

) .٥٠(المذكورة 

١٩٤٤أقرت ھذه االتفاقیة في األول من تموز
((وتضمنت االتفاقیة ) ٥١(.بریطانيتنفیذھا مع الجانب ال
(١٩٤٦٢٥و١٩٤٥و١٩٤٤

)     ٥٢()).باالسعار المتفق علیھا بین الجھتین١٩٤٤لأللویة األخرى لموسم )العراق

١٩٤٤١٩١٩٤٤شھر تموز 
العراق في المؤتمر النقدي والمالي 

)٥٣(المفوض في واشنطن مع احد مفوضي المفوضیة الذي أختاره الوزیر المشار إلیھ،

جي المشاركة بالمؤتمر المذكور بوفد عراقي رفیع المستوى برئاسة عضو مجلس اال
L.M.Sewan)(.أم.

) ٥٤(.حزیران من السنة المذكورة٢٦ًمراقب التحویالت الخارجیة،وغادر الوفد العراقي بغداد جوا یوم (M.Loumb)لومب

. أقامت وزارة الباجھ ج
.

.
.)٥٥(

)(ً)(
.وبریطانیا
ًارة الباجھ جي موقفا واضحا من حركات الكردیة في شمالي العراقوكان لوز ویظھر ذلك في تصریح )٥٦(،)حركات بارزان(ً

ً((٢٤١٩٤٤رئیس الوزراء الباجھ جي في مجلس االعیان في 
)٥٧()).القرار بحذافیرهبحق مال مصطفى البارزاني وان ھذه الوزارة قائمة بتنفیذ ھذا

((الشمالیة بل وفي كافة انحاء البالد

)٥٨()).تأخر فیھا ذلك

:((..ة قال الباجھ جيالبالد ومنھا المنطقة الشمالی

)٥٩()).الجمیع واخواننا االكراد بصورة خاصة

ت ً
)٦٠(.االنفصالیة على أسس قومیة والى الیوم
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١٩٤٤حزیران١٢وكالة،وفي 
ً((:آنذاك والدوائر ھي

١٩٤٤لسنة )١٦(تموین رقمالمادة األولى من قانون إحداث وزارة ال
)٦١()).لتشكیالتھا

ً
)٦٢(

الوظیفي الرئیسي لمقر الوزارة،وعین یوسف غنیمة،مدیر اآلثار القدیمة العام وأحد وزراء المالیة السابقین،ومن الشخصیات 
ً ً ًً

)٦٣(.الصناعي

١٩٤٤تموز١٢وبین وزیر التموین سیاسة وزارتھ من خالل التصریح الذي أدلى بھ إلى الصحفیین في 
((على

(()٦٤(،))معقولة من جھة أخرىعادلة وبصورة 

ابلة للتسعیر بأسعار أوطأ من األسعار المعمول بھا في وان الحاجیات والبضائع التي ستتوارد على العراق ق..خطة للتوزیع
)٦٥())...الوقت الحاضر

(١٩٤٤اب٦وفي
ًوزیرا للتموین وتعیین تحسین علي وزیر الدفاع وزیرا للمواصالت وا)المواصالت واألشغال اد منصب وزارة ً ألشغال،وإسن

) ٦٦(.الدفاع بالوكالة إلى صالح جبر وزیر المالیة

:))
ً

)٦٧())تصر على ضرورة التخلص منھم

أن سبب استقالتھ من الوزارة ھو لوقوفھ ضد إحالة أكثر (( اریة القائمة،وینقل الحسني على لسان تحسین علي إلىالھیئة الوز
)٦٨()).٤٠٠من 

جدیة قرار تحسین علي وحرصھ على الحفاظ على قوة المؤسسة 
ً قدر -ً

.العسكریةَإلفشال التدخل الخارجي السیما البریطاني في محاوالت تحجیم الجیش العراقي وتنظیمھ وخرق عقیدتھ-اإلمكان

-لكن یبدو إن المشكلة كانت اكبر من إمكانات الوزارة وقدراتھا الفنیة والمالیة )٦٩(والفني،
اذ  تبع–العراقیة آنذاك 

.العمل بنظام التموین لسنوات الحقة

١٩٤٤ًل دراسة جداول الوظائف للدولة العراقیة أواخر عام لمؤسسات الدولة كافة،ومن خال ً

)٩١(ً)٥٠ (ً
ً ً

ً)١٣٨(ًموظفا و)١٤٣(ًموظفا بینما بلغ عدد موظفي مدیریة المحاسبة العامة إلى)١٢٧(العامة نحو
وظفا ) ٣٨٠(ً)٤١٣(ًموظفا في ھیئة الواردات في األلویة و)٣٤٢(العامة و ًم

)٧٠().اإلدارة(

)٧١(.موظف) ٥٧٦(موظف،وموظفي اإلدارة العامة في األلویة )٧٩(الوزارة

.حرجة بسبب مؤثرات الحرب العالمیة الثانیة وانعكاساتھا السلبیة على المجتمع العراقي في نواحي مختلفة

اإلداري و
ً

١٩٤٣١٢لسنة)٤٠(بموجب قانون خدمة الشرطة وانضباطھا رقم
)٧٣(.َوقد عد القانون الدائرتین مؤسسات تابعة لمدیریة الشرطة العامة التابعة لوزارة الداخلیة)٧٢(،١٩٤٤

.)٧٤(

. الباحث أن تعود أسباب ذلك إلى عوامل اقتصادیة لغرض التقلیل من النفقات غیر الضروریة
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ًالباحث سجل مؤشرا سلبیا على الوزارة ا ً
)٧٥(.١٩٤٤آب٢٦ًمعتقال في یوم 

ً
وضعف قدراتھ اإلداریة واالنقسام بین أعضاء الوز

)٧٦(.١٩٤٤آب ٢٨حكم الوزارة وتقدیمھا االستقالة في 

االنتقادات التي وجھت لرئیسھا السعید من بعض
لحلفاء(انتھاء الحرب العالمیة الثانیة وظھور بوادر انتصار الدول الدیمقراطیة محور()ا ل وضرورة )ا

.وزراءھا وتدخل في شؤونھا لذلك سمیت بوزارة الوصي
ً

ُخالفات عمیقة أدت إلى قصر عمر الوزارة التي لم تعمر سوى قرابة ثالثة أشھر فقط ُ.

ّ
.الدفاع في نھایة األمر

ً ً ً ً
ّكبیرة تركت بصمات واضحة في كثیر من األحداث الداخلیة وفي جوانب مختلفة ال

.التموین التي أرھقت كاھل الشعب العراقي إبان الحرب العالمیة الثانیةلمعالجة مشكلة

ًتحاد السوفیتي والصین الشعبیة فضال والمؤتمرات الدولیة المتعلقة بشؤون المال واالقتصاد،وإقامة عالقات دبلوماسیة مع اال
.عن عالقاتھا المتمیزة مع بریطانیا والوالیات المتحدة األمریكیة

ً
َالموظفین السیما في المؤسسات والدوائر المھمة وذات ال

.    للمواطنین

.ًاألحزاب السیاسیة والصحف الناطقة باسمھا مما یؤشر ذلك سلبا ضد عمل الوزارة

: الھوامش
١.ً ً

١٩٥٨آذار٣وألف وزارتھ األخیرة في١٩٣٠آذار ٢٣ولى فيم،ألف وزارتھ األ١٨٨٨عام 
) ١٩٦٠(وصفتھ المس فریا ستارك في كتابھا ١٩٥٨تموز ١٥عشر مرة وقتل في

ول)). الرجل العظیم الوحید في الشرق األوسط خالل سنوات الحرب العالمیة الثانیة((بأنھ
:

١٥،ص)١٩٨٨بغداد، (،٢،مكتبة الیقظة العربیة،ط١٩٣٢
.وما بعدھا١٥،ص)١٩٨٨بغداد،(الیقظة العربیة، ، مكتبة١٩٤٥-١٩٣٢السیاسة العراقیة

٢.١٦٦
. ١٨٦،ص)١٩٧٤بیروت،(،٤،ط٦الكتب،ج

.١٦٧سعاد رؤوف شیر محمد،المصدر نفسھ،ص. ٣
١٩١٣لد بالطائف عام وھو ابن الملك علي بن الشریف الحسین ملك الحجاز ،و.٤

١٩٢٦ً
١٩٣٩٢١٩٥٣نیسان ٤ًملكا على العراق في) الطفل(الثاني
١٩٥٨تموز١٤الدستو

:)١٩٣٩-
٦،ص ٢وج١، ج)١٩٩٠بغداد،()١٩٥٨

. ٤٨-٣٨،ص ص، )ت.لندن،د(في العراق الحدیث،ریاض الریس للكتب والنشر، 
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.٧٢،ص)١٩٧٩بغداد، (،١خیري العمري،الخالف بین البالط الملكي ونوري السعید،مطبعة المعارف،ط.٥
٦.١٨٩٢

١٩٢١ًعام ً ً
ً ً ً

ً
٥، ص)١٩٦٩(-:

.١٢٥-١١٨بعدھا؛میربصري،المصدرالسابق،ص ص،
.٧٣-٧٢خیري العمري،المصدرالسابق،ص ص،.٧
.٩١،ص١٩٤٤كانون الثاني ١٥،الجلسة الثالثة،١٩٤٤-١٩٤٣اب،االجتماع االعتیادي لسنة محاضر جلسات مجلس النو.٨
٩.ّ

ني في :الرقابیة،وللمزید عن دور الوزارة في التدخل بعمل مجلس النواب،ینظر لبرلما النظام ا حراف  ان ، اسعد
.٢٢٧-١٨٣ص ص،)١٩٧٥بغداد،(العراق،دار الحریة للطباعة،

١٠.:
)( /

-١٠٢،ص ١٩٧٣
.١٣٠-١٢٤،ص ص،)٢٠٠٦بغداد ، (احمد،المكتبة العصریة،

.١٨٤-١٨١سعاد رؤوف شیر محمد،المصدرالسابق،ص ص،.١١
حددت مھام وزارة التموین باإلشراف.١٢

 .
:١٩٤٨-١٩٣٩)

-١٦٩،ص ص، ١٩٨٩٦)
. ١٩٤،ص١٧٠

.١٨٥سعاد رؤوف شیر محمد،المصدر السابق،ص.١٣
.١٨٦-١٨٥المصدر نفسھ،ص ص،.١٤
.١٨٦المصدر نفسھ،ص.١٥
.١٩٠عبد الرزاق الحسني،المصدر السابق،ص.١٦
.٥٦، ص)١٩٦٣بیروت، (،مطبعة١٩٤٧-١٩٣٢بارزانیون وحركات بارزانحسن مصطفى،ال.١٧
-٣١٨؛عبد الرزاق الحسني،المصدر السابق،     ص ص،١٩٢-١٩١سعاد رؤوف شیر محمد،المصدرالسابق،ص ص،.١٨

٣٢٠.
د في .١٩

١٨٨٦١٩٠٥)
١٩٠٨)لإلدارة

االروائي((یما في العشرین،عمل في مجال المقاوالت االستثماریة الس فر  اص بعد ١٩٢٤))مشروع 
ً

،شغل ١٩٢٤ً ة
تشرین ٢١-١٩٢٥حزیران٢٦(العدید من المناصب الحكومیة منھا وزیر األوقاف في وزارة عبد المحسن السعدون الثانیة

)١٩٢٦الثاني
،ثم ١٩٣٩ً١١٩٤١

ً٩١٩٤٣٤-١٩٤١
١٩٤٤١٩٤٥ًآب ١٩٤٤٢٩

.١٩٤٨اذار٢٧
، رسالة ١٩٤٨-١٨٨٧:

١٩٩٥جامعة بغداد ،-ماجستیر،كلیة اآلداب
،ص ٢٠١٢)(١٩٦٩

.٢٠٤-٢٠٢؛میر بصري،المصدرالسابق،ص ص،١٣-١٢ص،
.١٩٤٤حزیران ٥في )٢٢٤٢(جریدة البالد،العدد.٢٠
.٢١٥، ص٦؛عبد الرزاق الحسني،تاریخ الوزارات،ج٢٤١-٢٤٠فائز عزیز اسعد،المصدرالسابق،ص ص،.٢١
١٩٤٦١-٢٢.١٩٢٥ ،

.٣٦١،ص)١٩٨٣بغداد،(
.١٩٤٤حزیران٦في )٢٢٤٣(جریدة البالد،العدد.٢٣
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٢٤.

،ص )١٩٧٩بغداد، (، ١:الموضوع،ینظر
. ١٠١-٦٩ص،

وتضمنت ٣١٩٣٢ًمھدت ھذه ا.٢٥
.

-٢٠٥،ص ص،)١٩٨٢(،٥:
١٩٤٨-٢٧٠١٩٢٢

.٣٠٨-٢٤٣،ص ص،)١٩٧٧بغداد،(للطباعة،
،        ص٥١٩٤٤٥)٢٢٤٢(.٢٦

.١٧١-١٦٦ص،
٢٧.:ً ً ً

ً ً ً ً
ًللدفاع،عبد األمیر االزري وزی ً ً

. ٢٢١، ص٦عبد الرزاق الحسني،تاریخ الوزارات العراقیة، ج .ًمحمد حسن كبة وزیرا للشؤون االجتماعیة
.٢٢٠المصدر نفسھ،ص.٢٨
.١٩٤٤حزیران٦في )١٠٥٠(جریدة االخبار،العدد.٢٩
.١٩٤٤حزیران٥في )٢٠٣٩(؛جریدة الزمان،العدد١٩٤٤حزیران٥في )٢٢٤٢(لعددجریدة البالد،ا.٣٠
٣،ص٣١.١٩٤٤١٩٤٤

.١٩٤٤حزیران١٩في )٢٠٥١(العدد
.٢٢١،٢٢٨،ص٦عبد الرزاق الحسني،تاریخ الوزارات العراقیة،ج.٣٢
٤٣، ص)٢٠٠٢بغداد، (١٩٥٨-١٩٤٥-عالء جاسم محم.٣٣

.١٩٤٨كانون الثاني ١٨الزمان،
.١٩٤٩تشرین األول ٢١جریدة لواء االستقالل،.٣٤
.٤٤عالء جاسم محمد الحربي،المصدر السابق،ص.٣٥
.٣٩٢توفیق السویدي،المصدر السابق،ص.٣٦
.٢٠٦-٢٠٠،ص٦اق الحسني،تاریخ الوزارات،جعبد الرز:ینظر.٣٧
.٢٢٨المصدر نفسھ،ص.٣٨
تخرج ٣٩.٩١٨٨٨ م و

حرب العالمیة ،خدم كضابط احتیاط في الجیش التركي في أثناء ال١٩١٢في مدرسة المھندسین المدنیین في استانبول عام 
١٩٢٤

:١٩٢٥ً١٩٣١ً ً
ً)١٩٣٥اذار٤-١٩٣٤اب٢٧(١٩٣٣ًوالمساحة ً

ًفأمینا عاما للعاصمة للمرة الثانیة في   ١٩٣٦حزیران ١٩٣٦ًتشرین الثاني١١ً
ً١٩٤٦ً

١٩٥٣تموز ٥الى ١٩٥٠لرئ
.١٩٧٨اب١٩٥٤٦آب ٣إلى١٩٥٤نیسان٢٩

احمد فوزي،٢٠٨-٢٠٥: ١٢؛ 
٢٥٠-٢٣١،ص ص،)١٩٨٤(

.٢١،ص)١٩٩٦بغداد ، (،٢العشرین،دار الشؤون الثقافیة العامة،ج
.٣٣٩-٣٣٨طارق الناصري،المصدرالسابق،ص ص،.٤٠
،ص )١٩٧٦(١٩٥٣-٤١.١٩٤١

١٩٤٥-١٤٢١٩٣٩-١٤١ص،
.١٦٤-١٦٢،ص ص،)٢٠٠٤بغداد،(العامة،

،دار الشؤون الثقافیة ١٩٥٨-١٩١٤؛محمد حمدي الجعفري،بریطانیا والعراق حقبة من الصراع ١٤٢المصدر نفسھ،ص.٤٢
١٩٥٢-١٢٦١٩٤١،ص)٢٠٠٠(
.٥٩-٥٨،ص ص،)١٩٧٩بغداد،(اإلرشاد،

. ٢٢٧-٢٢٤،ص ص،٦عبد الرزاق الحسني،تاریخ الوزارات العراقیة،ج.٤٣
.٢٢٩-٢٢٧المصدر نفسھ،ص.٤٤
.٢٢٧المصدر نفسھ،ص.٤٥
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دال الستار((.٤٦ ))إس
١٨٩٠

١٩٣٢٩-١٩٣٠،رئیسا لمجلس النواب١٩٣٠وزیر الداخلیة عام :في الدولة منھا
١٩٣٥١٧اذار١٩٣٣٢١١٩٣٤٤

أول كانون ١٩٤١ً١٩٤٣حزیران٢ووزارتھ الخامسة في ١٩٣٧اب تى  ح
نون الثاني١٩٥٣٢٩حتى١٩٤٩ً،انتخب عضوا لمجلس االعیان عام ١٩٤٤االول ثم ١٩٥٣كا

،توفي ١٩٥٨تموز١٤وحتى ٧١٩٥٣ً١٩٥٥
اد في  :.٢٦١٩٥٨ببغد

 )١٩٩١)١٩٥٨–١٨٩٠
.١٨٣-١٦٩؛احمد فوزي،المصدرالسابق،ص ص، ١٥٧-١٥٤بصري،المصدر السابق، ص ص،

٤٧.) (

ً ً ً ً بعده ً
ً علي عبد :.ً

.وما بعدھا٩،ص)٢٠٠٣بغداد،(،بیت الحكمة،١٩٦٥شناوة،محمد رضا الشبیبي ودوره السیاسي والفكري حتى العام 
ًمن كبار رجال الدین والسیاسة في العراق الحدیث،كان .٤٨ ً

٣٠
رس الوطني ١٨٨٣ًتشرین االول

ً٢
١٩٢٩٢٧١٩٣٧٢٣١٩٣٧١٩٤٣٧١٩٥٣

١٩٥٥٢٩١٩٤٨٢٦
١٩٤٨

-١٩٥٦:١١٠نیسان ٣في
١١٣.

١٨١٩٤٤)٢/٦/ج()٥٥٢/٣١١(.ك.د.٤٩
).٥(،ص)٤(؛ و)٤(،ص)٢(و
).٢٥(، ص)٢٥(المصدر نفسھ،و.٥٠
١٢)١٩(،ص٢١١٩٤٤)١٤(.٥١

.٣١٩،ص)١٩٨٩بغداد،(النھضة،
.٢٢٣،ص٦یخ الوزارات العراقیة،جعبد الرزاق الحسني،تار.٥٢
١٩)٢٣(، و)٢/٦/ج()٥٥٢/٣١١(.ك.د.٥٣

).٣٨(،ص١٩٤٤
.٣١٩؛باقر امین الورد،المصدر السابق،ص)١١(،ص١٩٤٤حزیران٢٥،تاریخھا )٨(المصدر نفسھ،و.٥٤
.٦٢-٦١إسماعیل احمد یاغي،المصدرالسابق،ص ص،.٥٥
استمرت ٥٦.١٩٣٢ و

مال مصطفى ١٩٤٤ ال تمر  اس
ً)

)مصطفى
اء تلك 

قحطان :.الحركات
١٩٥٨-١٩٣٩

٥٥ص١٧١-١٦٨م،ص ص،٢٠١٢
٢٤٠٦٢٠و١٩٤٥آب ٢٤٠٢١٤: ٣٣٢-٣١٥،ص ص،٦

.١٩٤٥تشرین األول ٩-الصادرة خالل المدة ا٢٤٤٦-٢٤٣٩واالعداد ١٩٤٥اب
.١٩٤٤حزیران٢٦في )٢٢٦٠(جریدة البالد،العدد.٥٧
.المصدر نفسھ .٥٨
.٣٢٤-٣٢١،ص ص،٦الرزاق الحسني،تاریخ الوزارات العراقیة،جعبد .٥٩
٦٠.٢٠٠٣

إلى ً
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ً
.في للعراقّالمنطقة كافة السیما في دول الجوار الجغرا

تي عصفت )الطائفیة(رب األھلیةالمنظور أو البعید غیر المنظور لتعصف بالبالد مرة أخرى،ال سامح هللا،بعد حمى الح ال
.بالبالد بعد االحتالل والتي ال یختلف اثنان من العراقیین بان السبب المباشر من وراءھا ھو االحتالل األمریكي

)٢٢٥٣()٤٢(،ص)٢٦(،مصدر سابق،و)٢/٦/ج(.ك.د.٦١
.١٩٤٤حزیران١٨

.١٩٤٤حزیران٢٣في)٢٢٥٨(بالد،العددجریدة ال.٦٢
.١٩٤٤حزیران٢٥في)٢٢٥٩(المصدر نفسھ،العدد.٦٣
.١٩٤٤تموز١٢في)٢٢٧٤(المصدر نفسھ،العدد.٦٤
.المصدر نفسھ.٦٥
.١٩٤٤اب٦في)٢٢٩٤(المصدر نفسھ،العدد.٦٦
.٢٢٤،ص٦عبدالرزاق الحسني،تاریخ الوزارات العراقیة،مصدر سابق،ج.٦٧
.٢٢٧-٢٢٥المصدر نفسھ،ص ص،.٦٨
٦٩.

).٢٢٦(، و)٣٥٧/٣١١(،عنوانھا إرادات ملكیة،تسلسلھا)١/٣/ج(و،سجالت البالط الملكي،ملفة رقم.ك.د:ینظر
٧٠.١٩٤٥

).١٩٤٦بغداد،(
: ١٩٤٥-١٩٤٤للمزید عن الكادر الوظیفي واإلداري لوزارة الداخلیة وكبار موظفیھا خالل السنة .٧١

.٦١-٦٠كاظم،المصدرالسابق،ص ص،
.١٢/٦/١٩٤٤في)٢١٩٨(جریدة الوقائع العراقیة،العدد.٧٢
.٧/٨/١٩٤٤في)٢٢١٠(المصدر نفسھ،العدد.٧٣
٦٦١٩٤٤. ٧٤

٩٥،ص١٩٣٥لسنة ) ٢٢(،نظام الذیل الرابع لنظام وزارة الداخلیة رقم١٩٤٤لسنة )٢٦(الثاني،نظام رقم
.٧/٨/١٩٤٤في)٢٢١٠(العراقیة،العدد

.٢٢٤،ص٦الرزاق الحسني،تاریخ الوزارات العراقیة،جعبد .٧٥
١٩٥٠إلى سنة٧٦.١٩٠٠

.٥٠٤،ص)١٩٨٨بغداد،(،٢والتوزیع،ج

:المصادر
١٩٣٢-١

). ١٩٨٨بغداد، (،٢العربیة،ط
١٩٤٥-١٩٣٢-٢

).١٩٨٨بغداد،(
).١٩٧٤بیروت،(،٤،ط٦عبد الرزاق الحسني،تاریخ الوزارات العراقیة،مطبعة دار الكتب،ج-٣
١٩٥٨-١٩٣٩(-٤(

).١٩٩٠بغداد،(٢وج١ج
).ت.لندن،د(میر بصري،أعالم السیاسة في العراق الحدیث،ریاض الریس للكتب والنشر، -٥
).١٩٧٩بغداد، (،١خیري العمري،الخالف بین البالط الملكي ونوري السعید،مطبعة المعارف،ط-٦
).١٩٦٩بیروت، (نصف قرن من تاریخ العراق والقضیة العربیة،-مذكراتيتوفیق السویدي،-٧
.١٩٤٤كانون الثاني ١٥،الجلسة الثالثة،١٩٤٤-١٩٤٣محاضر جلسات مجلس النواب،االجتماع االعتیادي لسنة -٨
).١٩٧٥بغداد،(فائز عزیز اسعد،انحراف النظام البرلماني في العراق،دار الحریة للطباعة،-٩

)(عبد النافع محمو-١٠
.١٩٧٣جامعة القاھرة،/ السیاسیة

).٢٠٠٦بغداد ، (العھد الملكي،ترجمة مصطفى نعمان احمد،المكتبة العصریة،-فیبي مار، تاریخ العراق المعاصر-١١
١٩٤٨-١٩٣٩-١٢)(

.١٩٨٩الموصل،
).١٩٦٣بیروت، (،مطبعة١٩٤٧-١٩٣٢حسن مصطفى،البارزانیون وحركات بارزان-١٣
امعة -١٩٤٨-١٨٨٧-١٤ ج

.١٩٩٥بغداد ،



٢٠١٤) ٢(٢٥المجلد مجلة كلیة التربیة للبنات

-٣٩٠-

١٩٦٩-١٥
.٢٠١٢،كلیة التربیة للعلوم اإلنسانیة،جامعة دیالى،)غیر منشورة(ماجستیر

.١٩٤٤حزیران ٥في )٢٢٤٢(جریدة البالد،العدد-١٦
).١٩٨٣بغداد،(، ١ھا،مكتبة المثنى، طموقف جماعة األھالي من١٩٤٦-١٩٢٥حسین جمیل،الحیاة النیابیة في العراق-١٧
.١٩٤٤حزیران٦في )٢٢٤٣(جریدة البالد،العدد-١٨
).١٩٧٩بغداد، (، ١خیري العمري،الخالف بین البالط الملكي ونوري السعید،مطبعة المعارف، ط-١٩
).١٩٨٢بیروت، (،٥عبد الرزاق الحسني،العراق في ظل المعاھدات،مطبعة دار الكتب،ط-٢٠
١٩٤٨-١٩٢٢-٢١

).١٩٧٧بغداد،(للطباعة،
.١٩٤٤حزیران ٥في )٢٢٤٢(جریدة البالد،العدد-٢٢
.١٩٤٤حزیران٦في )١٠٥٠(جریدة االخبار،العدد-٢٣
.١٩٤٤حزیران٥في )٢٢٤٢(جریدة البالد،العدد-٢٤
.١٩٤٤حزیران٥في )٢٠٣٩(جریدة الزمان،العدد-٢٥
.١٩٤٤،االجتماع غیر االعتیادي لسنة ١٩٤٤محاضر جلسات مجلس النواب لسنة -٢٦
.١٩٤٤حزیران١٩في )٢٠٥١(جریدة الزمان، العدد-٢٧
).٢٠٠٢بغداد، (،بیت الحكمة،١٩٥٨-١٩٤٥البریطانیة -عالء جاسم محمد الحربي،العالقات العراقیة-٢٨
.١٩٤٨كانون الثاني ١٨جریدة الزمان،-٢٩
.١٩٤٩تشرین األول ٢١الل،جریدة لواء االستق.٣٤-٣٠
).١٩٨٤بغداد،(رئیس وزراء في العھد الملكي،مطبعة دار الجاحظ،١٢احمد فوزي، -٣١
).١٩٩٦بغداد ، (،٢حمید المطبعي،موسوعة أعالم العراق في القرن العشرین،دار الشؤون الثقافیة العامة،ج-٣٢
).١٩٧٦النجف االشرف، (ان،،مطبعة النعم١٩٥٣-١٩٤١جعفر عباس حمیدي،التطورات السیاسیة في العراق-٣٣
١٩٤٥-١٩٣٩-٣٤

).٢٠٠٤بغداد،(العامة،
١٩٥٨-١٩١٤-٣٥

).٢٠٠٠بغداد،(العامة،
).١٩٧٩بغداد،(،مطبعة اإلرشاد،١٩٥٢-١٩٤١تطور الحركة الوطنیة العراقیةإسماعیل احمد یاغي،-٣٦
١٩٥٨–١٨٩٠( -٣٧(

.١٩٩١ماجستیر،كلیةاآلداب،جامعة بغداد،
).٢٠٠٣بغداد،(ة،،بیت الحكم١٩٦٥علي عبد شناوة،محمد رضا الشبیبي ودوره السیاسي والفكري حتى العام -٣٨
) ٤(، و)٢(و١٩٤٤حزیران١٨،تاریخھا )٢/٦/ج(،ملفة رقم)٥٥٢/٣١١(و،سجالت البالط الملكي،تسلسل الملفة.ك.د-٣٩

.١٩٤٤حزیران٢١تاریخھا) ١٤(، و)٢٥(، و
).١٩٨٩بغداد،(قرن،مكتبة النھضة،١٢باقر امین الورد،حوادث بغداد في -٤٠
ة رقم)٥٥٢/٣١١(.ك.د-٤١ لف ، ١٩١٩٤٤)٢٣(، و)٢/٦/ج(،م

.١٩٤٤حزیران٢٥،تاریخھا )٨(و
١٩٥٨-١٩٣٩-٤٢

.٢٠١٢دیالى،
االعداد ١٩٤٥اب٢٠في ٢٤٠٦و١٩٤٥آب ١٤في ٢٤٠٢: جریدة الزمان،األعداد-٤٣ درة خالل ٢٤٤٦-٢٤٣٩و لصا ا

.١٩٤٥تشرین األول ٩-المدة ا
.١٩٤٤حزیران٢٦في )٢٢٦٠(جریدة البالد،العدد-٤٤
)٢٢٥٣()٤٢(،ص)٢٦(،مصدر سابق،و)٢/٦/ج(.ك.د-٤٥

.١٩٤٤حزیران١٨
.١٩٤٤حزیران٢٣في)٢٢٥٨(جریدة البالد،العدد-٤٦
.١٩٤٤حزیران٢٥في)٢٢٥٩(جریدة البالد،العدد-٤٧
.١٩٤٤تموز١٢في)٢٢٧٤(جریدة البالد،العدد-٤٨
.١٩٤٤اب٦في)٢٢٩٤(جریدة البالد،العدد-٤٩
٥٠-

، )٣٥٧/٣١١()١/٣/ج(.ك.د:
).١٩٤٦بغداد،(،مطبعة الحكومة، ١٩٤٥؛الحكومة العراقیة،وزارةالعدلیة،مجموعة القوانین واألنظمة لسنة )٢٢٦(و

.١٢/٦/١٩٤٤في)٢١٩٨(جریدة الوقائع العراقیة،العدد-٥١
.٧/٨/١٩٤٤في)٢٢١٠(جریدة الوقائع العراقیة،العدد-٥٢



٢٠١٤) ٢(٢٥المجلد مجلة كلیة التربیة للبنات

-٣٩١-

١٩٤٤لسنة )٢٦(،القسم الثاني،نظام رقم١٩٤٤ة لسنة الحكومة العراقیة،مجموعة القوانین واألنظم-٥٣
.١٩٣٥لسنة ) ٢٢(لنظام وزارة الداخلیة رقم

.٧/٨/١٩٤٤في)٢٢١٠(جریدة الوقائع العراقیة،العدد-٥٤
١٩٠٠١٩٥٠-٥٥

).١٩٨٨بغداد،(،٢والتوزیع،ج


