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 السادس الفصل

 

 1939-1945 الثانية العالمية الحرب خالل العراق

 

 الثانية العالمية الحرب اعالن عند العراق في السياسية األوضاع

 

 بالقلق الثانية العالمية الحرب قبيل العراق في السياسي الوضع تميز

 اتهم حيث السيارة، حادثة في غازي الملك وفاة بعد وخاصة الشديد،

 اثارت الذي غازي الملك اغتيال بتدبير بريطانيا العراق في العام الرأي

 بشأن مواقفه

 

 على وصية علي بن االله عبد وأصبح األنكليز غضب فلسطين و الكويت

 التعيين هذا فتوبل ،)1939 نيسان 4( الثاني فيصل الطفل الملك

 ذلك في الوزراء رئيس السعيد نوري وكان. اسلفنا كما لندن في باالرتياح

 الوزارة وعدت وقد ،)1939 نيسان 6( في وزارته تشکيل فأعاد الوقت

 الجيش قوة وتعزيز الدستور في تعديالت بإجراء منهاجها في السعيدية

 فاقدمت وتطلعاته، العراقي الشعب أماني مع تتفق خارجية سياسة واتباع

 على

 السابق المجلس أعضاء اغلب عودة نتيجتها كانت نيابية انتخابات اجراء

 الوزارة فيه انصرفت الذي الوقت وفي المعارضين من قليل عدد بأستثناء

 نوري فأعلن كثيرة، العالمي الوضع ساء ،.الداخلية األمور معالجة الى

 على تقوم الخارجية حكومته سياسة إن نيسان 30 في السعيد

 

 مع المخلصة والصداقة المستقلة، العربية األقطار مع التحالف. 1

 .اباد سعد ميثاق بروح متمثلة ايران، و تركيا الجارتين الدولتين

 

 بسرعة، العالمية األحداث تطورت( العظمى بريطانيا مع التحالف. 2

 إلى أدى مما ،)1939 أيلول 3( في المانيا على الحرب بريطانيا فأعلنت
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 ففي العالم، من مختلفة مناطق في واالقتصادية السياسية الحياة اضطراب

 الودائع وأوقفت مستقرة غير والمالية التجارية االوضاع اصبحت بغداد

 اعلنت وقد. فجأة األسعار وارتفعت الغذائية المواد احتكار وبدأ البنوك في

 الداخلية وزارة وخولت خطيرة، اصبح العالمي الموقف أن الحكومة

 سياسة على تأثير لها التي تلك وخاصة والمطبوعات االخبار مراقبة

 الخارجية العراق

 

 وصدر( ايلول 5)  في المانيا مع الدبلوماسية عالقاته قطع العراق أعلن

 العراق بين العالقات قطع قرر الوزراء مجلس أن فيه أعلن رسمي بيان

 عبد الوصي وتبادل العراق، خارج األلمان الرعايا جميع وتسفير والمانيا

 العراق التزام فيها أكد بريطانيا ملك السادس جورج مع البرقيات االله

 ان اال وروحة، نصا 1930 العام البريطانية العراقية التحالف بمعاهدة

 امام جميعا العراق ابواب فتح يريد وكان هذا من أكثر اندفع السعيد نوري

 من فرقتين ارسال مع حرية بكل وتحشد لتنتقل البريطانية الجيوش

 العالقات قطع و البلقان، أو الليبية الصحراء الى اكثر أو العراقي الجيش

 

 اخرى ناحية من أخذ كما().  لبريطانيا المعادية الدول مع السياسية-

 الموقعة الدول اشتراك الى يؤدي تعديال أباد سعد ميثاق تبديل على يعمل

 جماعيا اشتراكا عليه

 

 السياسة هذه إلى مصر جر على والعمل الحلفاء مع والسير الحرب في

(49). 

 

 الحكومة أن أساس على السعيد نوري سياسة الى عنيفة انتقادات وجهت

 تستدعي أن العالمية االحداث ازاء موقف اي اتخاذ قبل عليها يجب كان

 ماقدمت على تقدم أن قبل رأيه وتأخذ اعتيادي غير الجتماع األمة مجلس

 الوطن عن الدفاع بشأن قرار الى الوصول باالمكان ليكون وذلك عليه،

 األمة مجلس اعضاء بعض وحث. االقتصادية االجراءات بعض واتخاذ
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 في العربي الشعب طموح بتحقيق بريطانيا مطالبة على الحكومة

 1939 األول تشرين بالذات، الوقت هذا وفي فلسطين وخاصة االستقالل

 الحسيني وصول ويعتبر. الحسيني أمين الحاج المفتي بغداد الى وصل

 الحسيني عرف فقد الالحقة، األحداث مجری في تحول نقطة بغداد الى

 سبيل في منهم خير على بالحصول االيمان وعدم لالنكليز الشديد بعدائه

 من االفادة ضرورة بری وكان فلسطين، قضية وخاصة العربية القضايا

 دول باالتصال وذلك القومية المصالح لتحقيق العالمي الوضع

 ).5(المحور

 

) 1940 الثاني كانون 18( في قاصمة بضربة السعيدية الوزارة اصيبت

 فوزي، حسين الشرطة مفوض قبل من حيدر رستم المالية وزير بأغتيال

 أدى مما ضده، اساسية بصورة موجها العمل هذا السعيد نوري فأعتبر

 في االستقالة الى به

 

 والواقع ،)1940 شباط 16(

 

 أن بعد اوزازضه تقوية بها اراد سياسية االلعبة تكن لم االستقالة أن

 تشكيل ومحاولة االستقالة هذه أدت وقد. حيدر رستم باغتيال ضعفت

 تضم األولى جماعتين، إلى الجيش قادة أنشقاق الي الجديدة الوزارة

 ياملكي، العزيز وعبد العمري امين محمد األركان رئيس فوزي حسين

 وكانوا

 اقتراحهم عرضوا وقد الوزارة بتولي الكيالني عالي رشيد اقناع يحاولون

 حالة في الوشاش معسكر في الجيش قطعات وضعوا كما الوصي، على

 الصباغ الدين صالح القوميين، العقداء فتضم - الثانية الجماعة اما. انذار

 في الجيش وضعوا الذين شبيب كامل و سعيد وفهمي سلمان ومحمود

 وبعد السعيد، نوري دار في واجتمعوا انذار حالة في الرشيد معسكر

 االجراءات اتخاذ منه وطلبوا الوصي والقادة السعيد نوري قابل االجتماع

 ( 1)  التقاعد على أحالته على الوصي فوافق األركان رئيس ضد
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 [20:59 0٧.03.20، ]الراشد﮼ اسامه﮼

 يكن لم التي العناصر تصفية في السعيد نوري خطة نجحت أن بعد

 2 2( في الوزارة تشكيل أعاد الجيش، رأس على الوجودها مرتاحة

 بين للخالفات نتيجة سقطت ما سرعان الوزارة لكن) 1940 شباط

 أعضائها

 

 الوزارة لتأليف واسعة اتصاالت اجراء السعيد نوري استقالة أعقب

 الوزارات رؤساء فأجتمع الحرب، أعباء تحمل تستطيع التي الجديدة

 فيها جاء الوعي إلى رفعوها وثيقة وضعوا و السابقين

 

 الدستورية التقاليد حسب الوصي قبل من ائتالفية قومية وزارة تأليف. 1

 المعتادة واالستشارات

 

 ۔مناتنها وتجنب خارجها

 

 هي خطته تكون ان فأشترط الوزارة لتأليف الكيالني عالي رشيد أختير

 

 أو داخلها في الوزارة مع للتعاون السابقين الوزارات رؤساء استعداد. 2

 

 المعاهدة أساس على بريطانيا مع التقليدية الصالة على المحافظة

 

 البريطانية - العراقية

 

 نصوص عن تخرج التي البريطانية المطاليب أمام التساهل عدم.

 ضمان فيه ماكان او لطرفين، ل مشتركة مصلحة فيه ماكان اال المعاهدة،

 فلسطين خاصة واستقاللهم العرب وحدة و الناجز، العراق االستقالل

 رسمية ومواثيق عهودة ذلك في تعطي أن على وسورية،
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 تسليحه ليكتمل كان، مصدر أي من بالسالح العراقي الجيش تزويد. 3

 .االستعداد أهبة على ويقف

 

 احرارا اعضاء مجيء تؤمن النيابي للمجلس عامة انتخابات اجراء. 

 ().رأيها عن ويعبرون األمة يمثلون

 

 وأصبح) 1940 آذار 31( في الجديدة الوزارة تشكيل عن الكيالني اعلن

 الوضع ان القضية هذه تأمل من والظاهر للخارجية، وزيرا السعيد نوري

 الحكومة اليها تطمئن الوزارة في شخصية دخول يستوجب كان الجديد

 الحصول الوزارة في اشتراكه من يريد فكان السعيد نوري اما. البريطانية

 ذلك في اخفق اذا اما بريطانيا، لمساندة الداعية انکاره لتبني تأييدها على

 الجيش قادة بين البغضاء وأثارة الوزاري األنسجام تفكيك على يعمل فأنه

 .بعدئذ بالفعل حدث ما وهذا

 

 العرفية األحكام فألغى حكمه، بداية في جيدة اعمال بعدة عالي رشيد قام

 واصدر السياسيين، السجناء من عدد سراح واطلق ،)نيسان 3( في

 في واكمل الشعب، وخدمة العمل على حثها الدولة دوائر إلى تعليمات

 في العمل وتقدم والموصل، بيجي بين الحديد السكك خط الوزارة عهد

 تعرقل ان منذ الطبيعية حالته الى النفط انتاج وعاد الحبانية مشروع

 حتى باالستعمال النفط انبوبا واستمر 1939 ايلول في واحدا شهرا

 في عليها الفرنسية(.  فيشي حكومة سيطرة بعد طرابلس الى الفخ ايقاف

 وفي۔ ۵المحلية األحتياجات لسد الزراعة شجعت كما ،1940 تموز

 األسس على تقوم سياستها آن الكيالني وزارة اعلنت الخارجية السياسة

 :التالية

 

 العربية األقطار اماني تحقيق على والعمل العربي الحلف دعائم توطيد 1
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 .المجاورة

 المصائح أساس على بريطانيا مع والتحالف الصداقة اواصر تحكيم. 2

 .والمتقابلة المشتركة

 

 .آباد سعد ميثاق دول مع والتعاون الصداقة أواصر تقوية. 3

 

 .األخرى المتحاربة الدول جميع تجاه الودية العالقات ادامة. 4

 

 21النيابي المجلس في صرح عندما( القومي وزارته نهج الكيالني واكد

 القومية الرسالة أداء على ستستمر حكومته أن) 1940 األول كانون

 وضع في... العراق أن والسيما تحقيقها عاتقه على العراق اخذ التي

 القضية واعتبر" تحقيقها ومتابعة األماني تلك عن التعبير معه يستطيع

 جذريا حلها يجب التي العربية القضية جوهر الفلسطينية


