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 Abstract: 

This research entitled with ' the Iraqi Parliament first elections 

on 17 January,1953 as tackled by the classified US documents 

published for the first time .'  
It examined the classified reports and cables sent by the 

US Embassy in Baghdad and its consulate in Basra to the US 

Department of State between October,1952 until the end of the 

elections on 17 January,1953. 
The thorough study of the documents disclosed how the 

US Embassy went far in its intervention in the Iraqi internal 

affairs to convey a clear idea to the US Department on the Iraqi 

political landscape and parties that won the direct elections and 

to increase its domination on Iraq at that time  .

Key words: Elections, Documents, American, Secret, First. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

 http://dx.doi.org/10.47832/2717-8293.16.19 

1
 Dr. , Mustansiriyah University, Iraq, drmohmedhushimalrobyeai@gmail.com 

Research Article                 March 2022              Volume: 4              Issue: 2 

Istanbul / Türkiye 
p. 272-290  

Received: 12/12/2021 
Accepted: 03/01/2022 
Published: 01/03/2022 

This article has been 
scanned by iThenticat No 
plagiarism detected 

Rimak International Journal of Humanities and Social Sciences 
 ISSN: 2717- 8293 

 

 

 

http://www.rimakjournal.com/


 Mohammed H. Kuter AL- RABAY  

 

 

 

 

 

 

 

 
273 

 

  1953  كانون الثاين   17جمللس النواب العراقي  األوىلاالنتخاابت املباشرة 
   األوىلة تُنشر للمرة أمريكييف واثئق سّرية   

 
 2حممد هاشم خويطر الربيعي 

 

 :امللخص
إىل  ةاألخي سعت  ة،يكياألمر  احلرب الباردة بني القطبني العامليني االحتاد السوفييت والوالايت املتحدة  يف خضم

 واالقتصادية، وعليه حدد صانعو السياسية ، ومنها العراق، ألمهيته السرتاتيجية وس االهتمام بدول الشرق األ
املساعدات االقتصادية والعسكرية لتعزيز دفاعه ليصبح بتقدمي  يف واشنطن أهدافهم يف العراق، وغيه، ة يكياألمر 

سفارهتا ببغداد مبراقبة التطورات  ،يومها ،الشيوعي املزعوم((، وكلفت وزارة اخلارجية التغلغل )) قادرا على مقاومة
  ١٧يف  العراقي املعلومات عنه، مبا يف ذلك االنتخاابت املباشرة جمللس النواب  أكرب يف العراق، ومجع الداخلية 

نسل  الضوء أن  من املمكن أصبحأيدينا،  غي املنشورة بني ة يكياألمر  ، وبتوافر الواثئق السرية١٩٥٣كانون الثاين 
، والسيما عندما بدأت األوىلملوضوع االنتخاابت املباشرة  ببغداد ة يكياألمر  على تلك املرحلة من مراقبة السفارة
ولغاية انتهاء  ١٩٥٢ األولاملطالبة ابالنتخاابت املباشرة يف تشرين  ك القوى السياسية العراقية الفاعلة آنذا

وقائع  . وقد أنطوت الدراسة على مقدمة ومدخل تعريفي..وحمور١٩٥٣الثاين  كانون   ١٧االنتخاابت يف 
 .نكليزيةغي املنشورة، وخامتة وملخص ابللغة اإلة يكياألمر  يف ضوء الواثئق األوىلاملباشرة  االنتخاابت 

 . األوىل ،سرية ،ةأمريكي ،واثئق ،انتخاابت الكلمات املفتاحية:



 املقدمة
جمموعة من املتغيات،   ،ةيكياألمر  فرضت ظروف احلرب الباردة بني القطبني العامليني االحتاد السوفييت والوالايت املتحدة 

يف ة يكياألمر  ت جهود الدبوماسيةأنصبالعالقات الدولية. يومها،  كانت تدفع ابجتاهات ومعطيات جديدة، والسيما يف اتريخ 
س جملل  األوىل، ومنها العراقية، ومتابعتها عن كثب، وأتيت االنتخاابت املباشرة وس يف دول الشرق األ االهتمام ابلتطورات الداخلية 

  يف سياق ذلك.  ،1953كانون الثاين   17النواب العراقي يف 
آن، كونه مليئًا ابلدروس على  جتاه العراق، موضوعًا حيواًي وعلميًا ومطلواًب يف ة يكياألمر  يؤلف التصدي لدراسة السياسة

ن القوى الدولية بدرجات متفاوتة، الثالث، تتحكم فيها جمموعة م إمنوذج للعالقات بني دولة عظمى واخرى من بلدان العامل  أساس
اتريخ  واقع احلال، يدخل موضوع البحث ضمن اهتمام الباحث ومتابعته، كون اختصاصه الدقيق  ومن منطلقات متباينة، ويف 

ة يكيمر األ من اتريخ الوالايت املتحدة احلديث واملعاصر، وأغلب دراساته السابقة تناولت جانبًا مهمًا ة يكياألمر  الوالايت املتحدة
  وعالقاهتا مع دول املنطقة. 

ة، وكان حصولنا على يكياألمر املتحدة  دراسة تتناول سياسة الوالايت أية  امهية استثنائية، يف ،غي املنشورةة يكياألمر  للواثئق
للباحث للتصدي هلذه  ، دافعاً مهماً 1953و 1952سنيت إىل  يعود اترخيها غي املنشورة اليت ة يكياألمر  جمموعة من الواثئق السرية
العراقي يف العهد  جمللس النواب  األوىلمن االنتخاابت املباشرة ة يكياألمر  مبوضوع موقف الوالايت املتحدة الدراسة اليت اهتمت 
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ببغداد  يكياألمر  الدراسة عكست وجهة نظر السفي اليت استخدمت يف هذه ة يكياألمر  الواثئقأن  ابحلسبان األخذامللكي. مع 
 ، وهيأته الدبلوماسية مبا يف ذلك قنصليتها يف البصرة. 1952آب  11السفارة يف  تن بيي الذي ابشر مبهام عمله يف بور 

  
  مدخل تعريفي:

 21ومت نشره يف  ،1924متوز  10  صادق عليه اجمللس التأسيسي العراقي يف ) الدستور() ي العراقيساسضم القانون األ
حبث الباب الثالث منه "السلطة التشريعية" وهي منوطة مبجلس  .مقدمة مادة موزعة على عشرة ابواب مع  123( 1925آذار 
شروط العضوية يف  كما حدد   ،وجملسي النواب واالعيان، وللسلطة التشريعية حق وضع القوانني وتعديلها والغائها مع امللك  األمة
عن كل عشرين الف نسمة من الذكور، اما جملس  هتا. ويتألف جملس النواب ابالنتخاابت بنسبة انئب واحد ومد األمةجملس 

  (. 1) االعيان فيعني اعضاؤه من قبل امللك
(، تشريع قانون 1933 1921)    األولوتبع مصادقة اجمللس التأسيسي العراقي على الدستور يف عهد امللك فيصل 

، ونص على االنتخاب غي 1924 األولتشرين  22الرمسية يف  ، الذي نشر يف اجلريدة 1924آب  2انتخاابت النواب يف 
خيسر  يكون عراقي اجلنسية واكمل العشرين من عمره، ومل أن  واعطى حق االنتخاب للذكور فق  على املباشر والتصويت السري، 

معتوهاً، ويعد كل املواطنني الذين تتوفر فيهم  أو  جنحة متس شرفه، وليس جمنوانً أو  كوم عليه ابلسجن رجرمةحقوقه املدنية وغي حم
منتخبًا اوليًا ووظيفة  250يصوتوا للمنتخبني الثانويني، ويقابل كل منتخب اثنوي  أن  يستطيعون ،الشروط "منتخبون اولون"

  (.2) الثانويني انتخاب النواب املنتخبني 
متوز  16( يف يوم 1937 1882) اهلامشي ايسني  ُأجريت أول انتخاابت نيابية يف العراق ألول جملس نيايب يف عهد وزارة

  (.3) ( رئيساً الول جملس نيايب1965 1892) الكيالين ، ويومها، انتخب رشيد عايل 1925
(. مث 4) ابالنتخاب غي املباشر د جرت ، وق1952متوز  30وقد بلغ عدد الدورات االنتخابية اثين عشر دورة، حىت 
، واستمر عمل جملس النواب حىت الدورة 1953كانون الثاين   17  جرت أول انتخاابت مباشرة يف دورة اجمللس الثالثة عشرة يف 

اجتماعه  عقد إىل  يدعىأن  حزيران من السنة نفسها، على 9وانتهت يف  ،1958مايس  10يف  السادسة عشرة اليت بدأت 
(، 5) 1958متوز  14اجلمهورية العراقية يف  ، ولكن قيام 1958 األولكانون   1يف دورته االنتخابية السادسة عشرة، يف  ألولا

  اهنى هذه الدورة واحلكم امللكي برمته.
   :األوىلة تُنشر للمرة أمريكيسرّية  يف واثئق  1953كانون الثاين   17جمللس النواب العراقي  األوىلاالنتخاابت املباشرة   

واشتداد احلرب الباردة بني القطبني  وضعت احلرب العاملية الثانية اوزارها، أن  أسهمت املتغيات اجلديدة يف العراق بعد
 اطوسسعي األإىل  جانبها،إىل  عدد ممكن أكربوحماولة كل طرف استمالة  ة، يكياألمر العامليني االحتاد السوفييت والوالايت املتحدة 

السرتاتيجية واالقتصادية  ة احلثيث لتكثيف جهودها ملراقبة التطورات الداخلية يف العراق، بسبب أمهيته يكياألمر  الدبلوماسية 
  االستثنائية. 
السيما بعد أفول جنم بريطانيا وختليها  تعزيز وجودها يف العراق، إىل  ثَر هذا التطور يف العالقات الدولية، سعت واشنطنإو 
 ، ومل يكن ذلك مبعزل عن متطلبات االمن القومي1947يف عام  ة يكياألمر  رها يف املنطقة لصاحل الوالايت املتحدةعن دو 
الرغم  وعلى  .(6) يف العراق، لكي تتمكن من التصدي للسياسة السوفيتية يف ظروف احلرب الباردة ابجتاه تعزيز نفوذها  يكياألمر 

  .تبنت حكومتها "سياسة االحتواء" أن  يف العراق تتحرك بتأن، والسيما بعدة يكياألمر  الدبلوماسية وساطمن ذلك، كانت األ
، 1952ومنها العراق يف حزيران  ، وس ة، اهدافهم يف دول الشرق األيكياألمر يف ضوء ما تقدم، حدد صانعو السياسة 

 ادعائهم،حبسب  اومة تغلغل النفوذ الشيوعي فيهاقلتصبح قادرة على م : تقوية دول املنطقة اقتصاداًي وعسكراًي اآليتعلى النحو 
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مشاريع الدفاع عن  يف دول املنطقة، وإاتحة اجملال حلكومات دول املنطقة للمشاركة يف  يكياألمر  أتثي النفوذ فضال عن زايدة 
تزويد دول املنطقة  ،منها ،اهدافها املذكورة آنفا استخدام اساليب عدة لتحقيق إىل ة يكياألمر  املنطقة. عليه جلأت احلكومة

فضال عن حماولة مجع  ،وتنمية اقتصادها، وحث البنك الدويل للمسامهة هبذا االجتاه ابلسالح واملساعدات املالية لتعزيز دفاعها، 
 ملعلوماتعن طريق مراكز ا السياسية واالقتصادية واالجتماعية( لدول املنطقة ) الداخلية وضاعممكن من املعلومات عن األ قدر  أكرب
  (. 7) وبعثاهتا الدبلوماسية املوجودة يف هذه الدولة يكياألمر 

يف عهد الرئيس هاري ة يكياألمر  اخلارجية والعراق حتديداً، اختارت وزارة  وس ويف خضم التطورات السياسية يف الشرق األ
 العراق، هو بورتن بييسفيًا جديدًا لبالدها يف  1952آب  ، يف شهر (1945 1953)(  H.Truman ترومان )
 (Burton Berry)    وكان من اولوايت مهام أعماله، مراقبة نشاط القوى السياسية 1952آب 11مبنصبه يف  الذي التحق ،

ان السفي بيي ما كان يفكر يف  العراق، يف سياق اهتمامه ابلتطورات الداخلية العراقية، ومنها االنتخاابت املباشرة. والشك يف  يف 
املنطقة إىل  منفذ يتغلغل االحتاد السوفييت من خاللهإىل  يتحول العراق أن  من زاوية قلقه منإال  الداخلية يف العراق، وضاعقم األتفا

مطالب القوى  بقضية  ،تويل اهتماماً خاصاً أن  إىل يف بغدادة يكياألمر  هو الذي دفعه مع اهليئة الدبلوماسية برمتها، وهذا ابلتحديد 
احلكومة إىل  جملس النواب طلباً  أعضاءقدم بعض  جملس النواب العراقي. فقد  عضاءالسياسية العراقية ابجراء االنتخاابت املباشرة أل

االنتخاب املباشر أفضل منه، انسجاماً مع أن  أساسقانون االنتخاب غي املباشر، على  تعديل  تضمن 1951العراقية يف شباط 
على درجتني، فضال عن  الدستور العراقي الذي منح املواطن العراقي ممارسته من دون صعوبة، خالفًا لطريقة االنتخاب   حكامأ

االنتخاابت أن  من ذلك كله،األهم يف انتخاب نواهبم، و  الناخبني  إرادةذلك اهنا تقصر مدة االنتخاابت وتبسطها، كما تضمن 
جملس النواب الذين رأوا فيه ما يتعارض وفكرهتم  أعضاءوعندما نوقش الطلب رفضه معظم  احلزبية، دعم احلياة إىل  املباشرة تؤدي

   .(8) ابقاء دائرة االنتخاابت ضيقة يف 
حيواًي يف احلياة  أمراً كبيًا وعدهتا  يومها، قضية االنتخاابت املباشرة، اهتمامًا  ،أولت القوى السياسية العراقية وصحافتها

(، مل 1952متوز  10 1950ايلول  15) ( احلادية عشرة1958   1888) حكومة نوري السعيدأن  السياسية العراقية. بيد
جملس  ، إىل "1946لسنة  11النواب رقم وقدمت "الئحة قانون تعديل انتخاب  ،السياسية املعارضة تستجب ملطالب القوى 

من  78طرق النشر املنصوص عليها يف املادة  النواب، واهم ماجاء فيه املادة السادسة اليت نصت على "كل من وجه طعناً إبحدى 
جمللس يعاقب اليت متت مبقتضى هذا القانون وبعد تصديق املضاب  االنتخابية من قبل ا قانون العقوابت البغدادي ضد االنتخاابت 

تضمن تعديل مدة االنتخاابت،  كما   ،بكلتا العقوبتني"أو  دينار 500بغرامة ال تتجاوز الـ أو  ابحلبس مدة ال تتجاوز السنتني 
وقد قبلت الالئحة ابكثرية يف اجمللس، واهتمت القوى السياسية  ،اسرائيل إىل  هاجر أغلبهمأن  ود يف اجمللس بعدإليهوالغاء متثيل 

تشريع الالئحة  ي بتطبيق االنتخاابت املباشرة، وبعد ساسرفض اهلدف األإىل  أبهنا كانت هتدف من الالئحة ضة احلكومة املعار 
متوز  12) (1960 1885) مصطفى العمري إىل  الوصي (، فعهد9) 1952متوز  10استقالت حكومة نوري السعيد يف 

لتبدأ مرحلة جديدة يف مسية القوى السياسية  ،(10) 1952وز مت 12احلكومة يف  ( بتشكيل 1952تشرين الثاين  23 1952
( الذي 1958 1913)   له الوصي عبد اإلإىل  للمطالبة بتعديل قانون االنتخاب، وكانت احد اساليبها رفع مذكرات عدة الوطنية 

 رؤساء الوزارات السابقني فضاًل عنالثاين، حضره عدد من  تشرين  3عقد مؤمتر البالط يف إىل  اعرتف بوجود الفساد، وعليه دعا
( رئيس 1984 1900) ( رئيس احلزب الوطين وحممد مهدي كبة1968 1897) اجلادرجي رئيس الوزراء العمري وكامل إىل 
  (.11) رئيس حزب االحتاد الدستوري على امهية االنتخاب املباشر، عدا نوري السعيد  حزابوشدد رؤساء األ ،حزب االستقالل 

جلنة تضم فريقا من كبار علماء  على تشكيل  1952تشرين الثاين  6ذلك، وافق جملس الوزراء العراقي يف ويف ضوء 
السياسية، لتقوم ابجناز قانون االنتخاب املباشر، ومن مث مصادقة جملس   حزابيشرتك فيها ممثلون من األأن  على دارةالقانون واإل
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السياسية  رفضت االشرتاك يف اللجنة عدا حزب االحتاد الدستوري، واقرتحت القوى ان القوى السياسية  (. بيد 12) النواب عليها
  (.13) االنتخاابت اصدار مرسوم بتعديل قانون االنتخاب وجعله مباشراً مع توفي الضماانت حلرية 

اليت هزت  1952الثاين انتفاضة تشرين  كان هذا التقاطع بني القوى السياسية املعارضة واحلكومة العراقية بداية النطالق 
الذي  األمران سيطر املتظاهرون على الشارع العراقي يف بغداد واحملافظات،  تسقطه، بعد أن  اركان احلكم امللكي العراقي، وكادت

اجليش العراقي نور  وتكليف رئيس اركان  1952تشرين الثاين  23يطلب من مصطفى العمري تقدمي استقالته يف  دفع الوصي ألن 
(. 14) ( يف اليوم نفسه1953كانون الثاين   23   1952تشرين الثاين  23) ( بتشكيل الوزارة1981 1899) ن حممودالدي

برسائلها وبرقياهتا بتلك التطورات ة يكياألمر  تراقبها عن كثب وتبلغ وزارة اخلارجية ة يكياألمر  هذه االمور، وغيها، كانت السفارة
  أول أبول.

ن ابالنتخاابت املباشرة. فقد يكااألمر  حقائق كثية عن مدى اهتمام  ،بلوماسية السرية غي املنشورةتتوافر يف الواثئق الد
تشرين الثاين  24رئيس الوزراء نور الدين حممود على نفسه يف  الوعد الذي قطعه أن  يف بغداد بيي يكياألمر  أدرك السفي

علماء  "أتليف جلنة من كبار  اآليتشرة. وجاءت يف برانجمه على النحو سيلزمُه ابجراء انتخاابت مبا  ،بعد تسنمه السلطة 1952
بسرعة، حبيث تتم عملية االنتخاب اليت  مبدأ االنتخاب املباشر  أساسعلى  ،العداد الئحة قانون االنتخاب دارةالقانون، واإل

  (.15) حمافظة( بغداد) العرفية اليت فرضت يف لواء حكاماالنتخاابت، األ اليت سرتفع قبل  ،ستقوم هبا هذه احلكومة"
 تسنم نور الدين حممود سدة احلكم. اتبعت قضية االنتخاابت حىت قبل ة يكياألمر  السفارةأن  إىل نشي هنا،أن  ومن املهم
، 1952 األولكانون 8محلت اتريخ  ،ةيكياألمر اىل وزارة اخلارجية  ارسلها السفي االميكي ببغداد بيي  383ففي مذكرة برقم 

 1890)    الذي ترأسه صاحل جرب األمةحزب أبن  ،1952 األولتشرين  19يف ة يكياألمر  اخلارجية ت وزارة أعلمالسفارة أن  بنّي 
 –قضية االنتخاابت املباشرة، وهذا ما دفع  ( رفض التسوية اليت قدمها رئيس الوزراء السابق مصطفى العمري بشأن 1957

مجال ابابن وعبد هللا الدملوجي وندمي ) على وزراء العمري األمراملعارضة، وانعكس هذا  إىل  االنضمامإىل  احلزب –حبسب الوثيقة 
ََ  ولذلك قدموا استقاالهتم، يف الوقت نفسه، اهتم "رجال نوري السعيد"، العمري  ،جي( بشكل ابرز الباجه  "اخرق أبنه  علنًا
  (.16) دعواهتم العلنية للناس لـ "مقاطعة االنتخاابت" مثل  تطرفة لنشاط معارض"بسبب فشله يف كبح "االشكال امل ،وجبان"

قدمها الوصي عبد االله  وغيهم، احلايل االسهامات يف قلق مجاعة نوري السعيد، أن  ،ةيكياألمر يومها، استنتجت السفارة 
 ،ومن خالل حماوالته قطع قاعدة حكومة العمري ،تسوية قضااي االنتخاابت من خالل غيابه املطول يف اخلارج، ُمؤخرًا بذلك 

العمري نفسه فاقد  أن  فضال عن ذلك، ،عداوته الشخصية مع صاحل جرب ووجهة نظره جتاه مطالب املعارضة ونوري السعيد عرب 
م للتكتيك املسؤولون يف العراق هؤالء، فقداهن الشدة يف كبح اشكال متطرفة لنشاط املعارضة. لقد اظهر مجيع رجال الدولة 

انتخاابت مباشرة ومطالب اخرى للمعارضة، وال مكن لصاحل جرب وقادة  ، مع قضية حزابوالتصور يف التعامل مع قادة األ
املتصلبة ونداءاهتم  يهربوا من حصتهم يف اللوم على وجهة نظرهم أن  ةيكياألمر والكالم للسفارة  –الثالث  املتطرفة  حزاباأل

  (.17) خاابتللشعب بـ"مقاطعة" االنت
 واهنيارها، مما بدا وكأنه حادثة الشيوعيني استفادوا من ضعف حكومة العمري أبن  ،ببغداد بيي يكياألمر  اقتنع السفي

لتحقيق  ،(، اثنوية ال صلة هلا ابملعارك والسياسة احملتدمة1952   األولتشرين  26اضراب الطلبة يف كلية الصيدلة والكيمياء يف )
يومها استغل  الشارع. إىل  القوى الفاعلة ورأس الرمح الفعال يف االنتفاضات اليت شهدها العراق امللكي{ مفاجأة وجلب الطلبة }

كسر   ،وكان احد اهدافهم على مايبدو ،السفارة اءات قوية من وجهة نظر قادة املظاهرات عدم استعداد احلكومة الختاذ اجر 
  (. 18)ة يكياألمر  تشرين الثاين حبسب الوثيقة 23مساء يوم  قق هذا بوضوح يف معنوايت الشرطة وقد حت
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غي  أمراً " وعدت اشرتاكهم ة، يكياألمر السياسية القانونية ابلتظاهرات، للسفارة  حزابمل يـَُرْق اشرتاك بعض قادة األ
عندما تعلن احلكومة موعد االنتخاابت،  ،للقيام ابضراابت خططت  حزاباألأن  ،على الرغم من ذلك فهمت السفارة ،واضح"

نفسها. من  كانت غي متيقظة كفاية مثلما كانت احلكومة العراقية  اي املعارضة–العراقية، بيد اهنا  واهنا مستعدة ملقاومة احلكومة 
يف بغداد،  وضاعاأل استفادت بتوجيه شيوعي من تطور  ،املعارضة "غي املخلصة"أن  نتيجة مفادها،إىل  ذلك كله توصلت السفارة

"الشيوعيني حتركوا"، أن  شكاوى تصف اولئك الذين عارضو النظام امللكي، من السفارة من وجهة نظر  –وتؤكد هذه الفرضية 
  (.19) حزاباأل اً عرفية يف بغداد وحل أحكامتصدر احلكومة العراقية أن  إىل واحدثوا اضطراابت، ادت 

وبعد تسنم  ،يف بغدادة يكياألمر  السفارة أن  املالحظة املثية لالهتمام،أن  فرة بني ايدينا،املتواة يكياألمر  يف حدود الواثئق
، التفتت أكثر من أي وقت مضى للبحث والتحري عن 1952الثاين  تشرين  23نور الدين حممود( دفة احلكم يف ) العسكري

أن  ،السفارة فقد استنتجت  .خالل الرتكيز على دراسة اسباب االنتفاضة، واهدافها يف الفكر واملمارسة من  ،منابع االنتفاضة
وحتديداً  ،احلزب الشيوعي "غي القانوين" عنها،  األولستكون هناك ألشهر تبعات بشأن التظاهرات اليت قادها واملسؤول يف املقام 

تكون هناك جداالت مريرة فيما يتعلق من املسؤول عن التظاهرات، العمل أن  جحاملر  عن اهلجمات ضد منشآت اجنبية، ومن 
املباشرة الوشيكة، وتوقعت  يتخذ لتفاديها، وماذا جيب فعله ملنع تظاهرات مستقبلية، وابلتحديد خالل االنتخاابت أن  جيب الذي 

قباًل. وحىت أتخذ التبعات صورًا واضحة وتكتمل موجودًا  السفارة، سيكون هناك كره وارتياب متبادل يظهر من حيث مل يكن 
  (.20) اجلديدة، لن تكون الصورة السياسية واضحة التحقيقات وترتسخ نوااي احلكومة 

تطورات الوضع السياسي الداخلي يف  يف بغداد ة يكياألمر  لنا، ملاذا أخضعت السفارة األقلهذه االمور وغيها، تفسر على 
بيي يف بغداد مع  يكياألمر  سفارة بريطانيا يف بغداد. فبعد لقاء السفي ابت املباشرة، لدراسة مكثفة مع العراق، والسيما االنتخا

 ابالضطراابت قبل اواهنا. قاموا  الشيوعيني العراقيني "البلهاء"أن  اعتقاد مفاده،إىل  ةاألخي خلصت  ،الربيطانية السفارة  أعضاءأحد 
لتمكن الشيوعيون من القيام  ،احلكومة عن االنتخاابت ما بعد بيان إىل  ترى اهنم لو انتظرواالنظرية النموذجية لربيطانيا أن 

من ذلك  األهم املعارضة بشكل اتم، لتستدعي متظاهرين ضد احلكومة، و  أحزابجتنيد  ، النه عندئذ كان سيتم أكربابضطراابت 
 للغرب، كما ورد يف الوثيقة عادية للحكومة العراقية وليست معادية م األوليف املقام  التظاهراتأن  عدت السفارة الربيطانية كله، 
  (.21)ة يكياألمر 

الربيطاين، وما قد حيصل من تطورات وأتثيها  يف بغداد مع قرينه  يكياألمر  ا السفيإليهيف ضوء تلك القناعات اليت توصل 
أن  ،التظاهرات نكسة هليبة الغرب، ومن املرجح، عاجاًل ام آجالً عدت ة يكياألمر  السفارة فإن  على سي عملية االنتخاابت املقبلة،

  (.22) هلا اتثي رادع على حكومة العراق يف رب  نفسها ابلربامج والسياسات الغربية يكون 
تصرحيات املسؤولني بشأن  يف بغداد ما تنشره الصحافة العراقية من ة يكياألمر  تويل السفارةأن  كان من الطبيعي

وزير إىل  املرسلة ،1952 األولكانون   7واملؤرخة يف  731  ت املباشرة املقبلة. فقد نقلت السفارة يف برقيتها املرقمة االنتخااب
، تصرحيًا لوزير املالية ووزير اخلارجية وكالة علي حممود (1949 1953) (D. Acheson) دين اشيسون ة يكياألمر  اخلارجية

خالل املدة اليت حددها القانون، وهي  وعدت ابجراء االنتخاابت  ،احلكومة العراقيةأن  " :قائالً  ،األولكانون   5الشيخ علي يف  
 أايم" 10ومث استكمال االجراءات وسيصدر قانون هبذا خالل  ،انتخاابت مباشرة  أساسأربعة أشهر من اتريخ حل الربملان، وعلى 

(23.)  
 6احلكومة العراقية املرسوم رقم  أصدرت"   ،سفره "اتريخ الوزارات العراقية"والثابت، حبسب ما ذكره عبد الرزاق احلسين يف 

 شعب عديدة، تسهياًل للناخبني يف الوصولإىل  مميزاته توزيع املناطق االنتخابية وكان من  ،1952 األوليف كانون  1952لسنة 
طريقة انتخاب النائب ابالكثرية اليت  اهليئات التفتيشية على احملالت، وقبول  أعضاءصناديق االنتخاب، وعدم قصر انتخاب  إىل 
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بعد تصديق الطعن يف النياابت أن  إىل ما يشي يذكر مل يرد يف املرسوم ومما  .الناخبني بنسبة معينة...اخل أراءحيوز عليها من 
(، وكانت 24) "1952عام  قرته الوزارة السعيدية احلادية عشرة وهو املبدأ الذي أ ،يُعد جرمًا يسلتزم العقاب االنتخابية املضاب  

  . 1952من أهم أسباب انتفاضة تشرين الثاين 
اهتمامًا خاصاً، ففي سيته الذاتية اليت  يف بغداد شخصية رئيس الوزراء العراقي نور الدين حممود ة يكياألمر  ولت السفارةأ

" نور الدين حممود، عراقي من أصل  أن  إىل ، اشارت1952األولكانون   8يف ة يكياألمر  وزارة اخلارجيةإىل  ارسلتها السفارة
لالركان  صائب رئيساً  ، توىل منصبه بعد صاحل 1921، ضاب  يف اجليش العراقي منذ عام 1899السليمانية عام  ولد يف  كردي،

يف احلكومة العراقية  األولرورة االلتقاء ابلرجل ض بيي  يكياألمر  وعليه وجد السفي ،(25) العامة للقوات املسلحة العراقية"
بناء  1952 األولكانون   13املباشرة املقبلة، وأمور غيها، فتم لقاء خاص بينهما يوم  للتعرف على توجهاته بشأن االنتخاابت 

انه " سينفذ خط   فقد أكد حممود  ،طلبه تداوال اثناءه موضوعات عدة، منها، االنتخاابت املباشرة املزمع اجراؤها على 
تطرق يف هذا اليوم يف لقائه مع السفي أنه  إىل وأشار  ،يف حماكم عسكرية " ةاألخي ومعاقبة حمرضي االنتفاضة  ،االنتخاابت

 السياسية االشرتاك ابالنتخاابت" حزاب"احلكومة مل تقرر ما إذا سيسمح لألأن  واوضح  ،املوضوع نفسهإىل  الربيطاين ببغداد
كان ذلك كله مصدر ارتياح  وابلتاكيد  ،بيي على"عدائه الشديد للشيوعية" يكياألمر  وشدد رئيس الوزراء العراقي للسفي (. 26)

  (.26) 1952 األولكانون   13يف  761برقيته املرقمة  بتفاصيل اللقاء يف ة يكياألمر  وزير اخلارجية أعلمللسفي بيي الذي 
يف ة يكياألمر  قد زار السفارة األمة صاحل جرب رئيس حزب أن  السرية غي املنشورة ةيكياألمر  كشفت لنا احدى الواثئق
 األولكانون   13واملؤرخة يف  762وحبسب برقية السفارة املرقمة  ، 1952 األولكانون   12بغداد، والتقى ابلسفي بيي يف 

وشدد جرب  االنتخاابت املباشرة املقبلة،  ،خمتلفة، منهاموضوعات إىل  ة، فقد تطرق صاحل جربيكياألمر  وزير اخلارجية إىل  1952
حكومته كانت متحيزة وقانون االنتخاب غي  انتخاابت حتت حكم حكومة العمري السابقة الن إجراء  كان من املستحيلأنه   على

اجلديد، ولكنه رأى لو السفي "انه مل يطلع على نسخة من قانون االنتخاب   أعلماما بشأن االنتخاابت املقبلة فقد  ،منصف
"،   اخرى أحزاابً أبن  حزيب سيشارك، واعتقدفإن  الالزمة النتخاابت مباشرة على نطاق الدولة اختذت الرتتيبات  ََ ستشارك ايضًا
 أحزابالوزراء نور الدين حممود قبل االنتخاابت ابحياء  مل تكن لديه فكرة عما اذا مسح رئيس أنه  "إىل  واشار ،على وفق قناعته

مناسبة لالنتخاابت  دارةيًا إلأساسكانت جزءًا مكماًل للحياة السياسية يف العراق، وجزءًا  تكون كما أن  سياسية منحلة. وأمل
  (.28) مباشرة" 

أن  مقاطعة االنتخاابت، ومنعها من السياسية  حزابمن حق األأن  يف اللقاء نفسه، يكياألمر  كرر صاحل جرب للسفي
قصد ابقاء املقرتعني عند أنه  وعندما سئل عما يعنيه بكالمه، قال .للشعب ومة عن اعطاء احلق الطبيعي جتري لو امتنعت احلك

متطرفة  أحزابثالثة  وعجز  ،بضمنها مظاهرات عند الضرورة، وتوقع فوز االغلبية حلزبه يف االنتخاابت الوشيكة  ،صناديق االقرتاع
اجملموع، ورغب يف متثيل مرغوب فيه يف جملس النواب  يف  10} مل يسمها{ عن انتخاب اكثر من نواب قالئل، ليس اكثر من 

أن  شريطة ،شيوعية. وأكد يف حال حصوله على االغلبية، سيختار رجاال كفؤين يف حكومته للمتطرفني، لكن ليس جملموعات 
  (.29) و حزبه املناصب الرئيسةيسهموا يف برانجمه، وسيشغل مؤيد 

 ،االحتاد الدستوري() السعيد وحزبه ية، مع نوري األقلوعندما ُسئل صاحل جرب عن استطاعته التعاون، سواء يف االغلبية أم 
شكه إبمكان إىل  وان ال يتعرض للخيانة، وملَّح ،اسس بشكل راسخ اعلن "انه سيتعاون لو كانت الثقة واضحة وقائمة على 

  (. 30) ةيكياألمر  صاحل جرب " عرض تعاونه" مع السفارة أن  وختم السفي بيي برقيته، ابلتشديد على س عالقة كهذه"، أتسي
االنتخاابت املباشرة املقبلة جمللس النواب العراقي.  ن املوقف الرمسي واالعالمي الربيطاين من يكااألمر  أوىلنفسه،  طارويف اإل

ت هبا أعلمو  ،مانشرته الصحف الربيطانية من مقاالت وتعليقات بشكل موضوعي وابهتمام يف لندن ة يكياألمر  فقد اتبعت السفارة
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أبن  وعيًا عامًا يف بريطانيا هناك أبن  1952 األولكانون   15واملؤرخة يف  2821يكبة يف برقيتها املرقمة األمر اخلارجية  وزارة 
كتبت صحيفة "مانشسرت   .(31) 1952تشرين الثاين  23  النتفاضة  سبب ظاهريإال  مطلب انتخاابت مباشرة يف العراق ليس

رئيس  تشرين الثاين "انه يف حال سيطر  25الليربالية( افتتاحية يف عددها الصادر يف ) (Manchester Curdian ) "غارداين
يعمل حلكومة أن  إذ مكن ،مفتوحانسبيالن  والقوميني فسيكون امامه  الوزراء نور الدين حممود على الساخطني االجتماعيني

 ،يرتسم خطا حممد جنيبأن  مكنه، أو حد ماإىل  وبرانجمه االصالحي غي املناسب انتقالية، وهذا يعين احتمال عودة نوري السعيد 
لة صحفية (. ويف مقا32) املقبلة" االنتخاابت إجراء  ويكرب القوة االقتصادية والسياسية الصحاب االرض قبل دارةويطهر اإل 

 أحزاب وكانت .االنتخاب العام واجب وحق يف العراق" " أن  ، شددت على (Daily Worker)  جلريدة "ديلي وركر"
وحتت القانون املوجود، ينتخب املقرتعون  ،انتخاابت مباشرة وإال ستقاطعها أساسعلى  جتري أبن  املعارضة الشعبية تطالب

االنتخاابت العراقية اثبتة، وكما أن  وهذا يعين اجمللس النيايب.  أعضاءالذين ينتخبون  ،وليس املقرتعون ،املؤهلون " منتخبني اثنويني" 
أنه  على ،وشددت املقالة (.33) احلكومة" دارةاملرحلة تتأثر نتيجة االنتخاابت إب يف هذه أنه  " ،البغدادية"األوقات  قال مراسل "
العراقية،  املعاهدة االنكلو الغاء  ،جانب انتخاابت مباشرة، بتأميم صناعة النف إىل  وقف العراقيون ،أجل االنتخاابت يف احلملة من 

النضال أن  إىل جملس االعيان بداًل من تعيينهم. وتطرقت املقالة  أعضاءفضال عن انتخاب  ،وسحب القوات املسلحة الربيطانية
ة يكياألمر  االمربايلية حد يف تظاهرة شعبية كبية، ضد اهليمنة  أقصىوهذا  ،يةاملطالبة ابلدمقراطية والوطن الشعيب وصل على حد 

  (.34) يُعاَمل وعدهم ابجراء انتخاابت حتت قانون جديد أن  وجوبإىل  والربيطانية وقانون االنتخاب املزيف، ودعت الصحيفة
 ،ة السرية املتوافرة بني ايدينايكياألمر  الدبلوماسية يبدو واضحاً من مضامني بعض الواثئق أنه  إىل نشي هنا،أن  ومن املفيد

الداخلية يف املدينة عن كثب، وال سيما االحداث اليت شهدهتا يف تشرين الثاين  يف البصرة راقبت التطورات ة يكياألمر  القنصليةأن 
 ، فقد أكدت القنصلية1952   األولون كان  15واملؤرخة يف  25يف برقيتها املرقمة ة يكياألمر  ت هبا وزارة اخلارجيةأعلمو  ، 1952
طالبت الصحف البصرية املعارضة حلكومة أن  تزامن معها اندالع مظاهرات طالبية يف البصرة عقب االنتفاضة يف بغداد، أن 

  (.35) العراق العمري ابنتخاابت مباشرة يف 
احلزبية الطبيعية يف العراق، وقد  دة احلياة ببغداد، ماكانت تنشره الصحافة العراقية بشأن عو ة يكياألمر  واكبت السفارة

  9املستقلة( يف ) ما نشرته صحيفة "الشعب" 1952 األولكامنون   16واملؤرخة يف  405 خلصت السفارة يف برقيتها املرقمة
جتاه  االسرتضاء  تنتهج احلكومة العراقية سياسةأن  إىل ة. اذ احملت الصحيفةاألمركيوزارة اخلارجية  إىل  رسلتهاأ، و األولكانون 

  (.36) السياسية العراقية من أجل استئناف حياة حزبية طبيعية يف العراق حزاباأل
 احلد الذي مكنهاإىل  مصممة "مل تكن صحف بغداد  :اآليتمن جانبها علقت السفارة على مقالة الصحيفة على النحو 

سياسية والسماح هلا  أحزابيما يتعلق بتخفيف احلظر على ف احلكومة اجلديدة إىل  أبمان يف تقدمي اقرتاحات إليهمتضي أن 
قبل  صحفًا خمتلفة اولت اهتمامًا بتقارير من مصادر موثوق هبا عن احتمال استئناف حياة حزبية  أن  بيد .ابستئناف نشاطاهتا"

 األوللتكون معدة يف املقام  ،السياق االنتخاابت املقبلة، ومن مث تظهر مقالة صحيفة "الشعب"، االفتتاحية، لو تُقرأ يف هذا 
  (.37) لتجادل استئناف حياة حزبية يف العراق"

  26واملؤرخة يف  814واملرقمة  ة، يكياألمر وزارة اخلارجية إىل  ببغدادة يكياألمر  حسبما تروي الربقية الصادرة من السفارة
كانون الثاين   17االنتخاابت بتاريخ إجراء  رمسيًا حددت مبوجبه بيااًن  أصدرتوزارة الداخلية العراقية أبن  ،1952 األولكانون 
الباجه  وزير االقتصاد ندمي أن  الثاين، ويف الربقية نفسها، وردت معلومات صحفية للسفارة ُفهم منها كانون   22بداًل من  1953

فاز ابالنتخاابت عن } الرسول اخلالصي ل عبد جي }فاز ابالنتخاابت عن لواء بغداد{ ووزير املواصالت علي جودت ووزير العد
  (.38) الوزارة أعضاءحني مل يرشح  يف ،للرتشيح يف االنتخاابت املقبلة كانوا خيططون للدخول يف محلة انتخابية  لواء بغداد{
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االنتخاابت املباشرة بسبعة عشر  قبيل  ،بيي يف الدعوة اليت وجهها له الوصي عبد االله يكياألمر  من هنا وجد السفي
هذا اللقاء مت ابلفعل أن  الوصي وتصوراته عن االنتخاابت املباشرة املقبلة. وسياسة  أراءيوماً، املناسبة اخلالقة يف تكوين انطباع عن 

الذي كان سعيداً  ايضا،  وامنا للوصي ،، وكان مهمًا ليس للسفي فق يكياألمر توجيه الوصي الدعوة للسفي  يف اليوم نفسه من 
   .ملعرفة قراءة واشنطن وموقفها لواقع احلياة السياسية العراقية

أوجز  ،1952 األولكانون   30يف   828الربقية املرقمة ة يكياألمر  وزير اخلارجيةإىل  ببغداد بيي يكياألمر  ارسل السفية
التطورات الداخلية يف إىل  الوصي تطرقأن  ، وذكر1952 ولاألكانون   30فيها ما مت حبثه عن لقائه ابلوصي عبد االله يف 

على انتخاابت  بقوة  أصرتاليت  حزاباأل أعضاء ،ناآل إليهأييت أن  املقبلة، قائاًل "انه جيد من املضحك العراق، واالنتخاابت 
أنه  وشدد الوصي على كانون الثاين". 17االنتخاابت يف  مل يتم تسميتهم يف الربقية( ويطلبون دعمه لضمان فوزهم يف ) مباشرة

الوصي أبنه  اعرتف  ،يف اللقاء نفسهأنه  بيد ،حممود بعدم ممارسة أي ضغ  ملصلحة اي مرشح" اخرب رئيس الوزراء نور الدين "
حجام من موظفي احلكومة مساعدة املرشحني اجليدين واإل وطلب   اجليدين والسيئني حسب قناعتهبعث برسالة تعريفية ابملرشحني"

لواقع  وهو مثار السخرية  ،يكياألمر ويف هذا دليل ابّت على تناقض كالم الوصي مع السفي }  السيئني"،  عن مساعدة املرشحني
قائاًل: "انه أتثر بوجهة ة يكياألمر  حبسب الوثيقة حال، استمر الوصي ابحلديث أية  على .يف الدولة العراقية{ األولتوجهات الرجل 
الن الطريق  ،قرار االنتخاب املباشر، جاء توافقًا مع مصلحتهمأن  إىل والذين اشاروا يوخ الذين زاروه مؤخراً، نظر عدد من الش

البالد ستعاين على أبن  اعتقدوا اهنم إال  ،كي يصبحوا نوااًب عرب التصويت املباشر من ابناء رجال عشائرهم  ،مفتوحًا هلم  أصبح
وقد وعدهم  .طلبوا من الوصي توجيهاته ساسوعلى هذا األ ،مثقف " ألن جملس النواب سيصبح بذلك قبليًا وغي  ،املدى البعيد

الذين يتوجب  "يبعث برسائل قبل االنتخاابت تبني نسبة سكان املدن ورجال العشائر أبن  حتت هذه الظروف  والكالم للوصي –
أو  توقع احتمال حدوث اضطراابت يف منطقة واحدة مع  ،ر االنتخاابت هبدوءانتخاهبم من مناطق قبلية"، وتوقع الوصي "ان مت

  (.39) ة(يكياألمر  مل يرد امسيهما يف نص الوثيقة ) اثنتني"،
( يف 1967  1914) مجال عمر نظمي حمافظة( البصرة ) يف البصرة ومتصرف لواء يكياألمر  جرى لقاء آخر بني القنصل

كانون الثاين   8السرية واملؤرخة يف ة يكياألمر  كما ورد يف نص الوثيقة  ،"شخصياً"  القنصلية  األخيفقد زار  ،1953كانون الثاين   8
لعضوية جملس النواب  جاءت ابملقدمة منها، االنتخاابت املباشرة املقبلة، وترشيحه  ،وتشاور مع القنصل أبمور عدة ، 1953
اللقاءات وبكل ما يتعلق ابالنتخاابت املباشرة يف تقاريرها  ببغداد بتفاصيل هذه  (. وكانت القنصلية تزود سفارهتا40) العراقي

 ،اخلاص به أتيت على وفق اجتهاده أن  لألصدقاء المكن يكياألمر  استشارة القنصلأن  ابحلسبان هنا،  األخذمع  .الدورية واخلاصة
   .وس وحكومات منطقة الشرق األ القوى السياسية  السرية اليت تعاملت هبا معة يكياألمر  امنا أتيت يف ضوء السياسة

 مرشح عن منطقةرانيا يف لواء اربيل" مجال عمر نظمي القنصلية " أدرج امسه كنائب  أعلم ،ومن ثنااي الوثيقة املذكورة آنفاً 
منطقة اخرى أن  للقنصل "ابلتزكية عن املنطقة أمر طبيعي. وأكد نظمي  فوزه فإن  ،اليت ال يتوافر فيها مرشح معارض (.41)

  (.42) تقع ضمن حدود لواء بغداد" تشابه منطقة رانيا 
 ،بصراحة مطلقة ،كما يبدو  ،معه قدرًا واضحًا من االرتياح على املتصرف نظمي الذي حتدث  يكياألمر  الحظ القنصل

وبذل جهدًا لسنوات عدة  ،ا الرتشيحكان مسرورًا هبذأنه   " :اآليتالنحو  ليسجل القنصل لنا انطباعه اخلاص عن نظمي وعلى 
  (.43) بغداد" من حرارة البصرة واملسؤوليات امللقاة على عاتقه، وانه يفضل العيش يف  كما اخربه نظمي ليناله، وقد عاىن

جاء فيها ما نصه  فيما يتعلق  ن، فقد يكااألمر نظمي ارتب  بعالقة جيدة مع أن  ةيكياألمر  ويبدو واضحًا من نص الوثيقة
شهر إىل  لكنه رغب بتأجيلها ،، وانه يرغب بزايرة واشنطن1953عام  توقع االفادة منها يف مطلع  أي نظميائد" فانه منحة الق"
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 هناية شهر كانون الثاين" حنو  ،نفسه، وينوي زايرة السفارة يف بغداد، ملناقشة املوضوع بعد اهناء اعماله يف البصرة حزيران من العام 
(44.)  

وقد كرس السفي بيي من تقاريره  ببغداد هلا تتزايد. ة يكياألمر  رتب موعد االنتخاابت املباشرة كانت متابعة السفارةوكلما اق
خاصة، واليت وردت فيها معلومات مهمة من شأهنا القاء الضوء على مراقبة  تلك املرحلة هلذا املوضوع، حتديداً، امهية إىل  اليت تعود
اجتماع حلزب  بعيدة عن ة يكياألمر  ماعات القوى السياسية العراقية ومواقفها، انذاك، وعليه مل تكن السفارةالجت ة يكياألمر  السفارة
امور االنتخاابت. فقد ورد يف برقية السفي بيي  للتداول يف  ،1953كانون الثاين   8الذي ترأسه صاحل جرب يف مساء يوم  األمة
، قد اختذوا قراراً، األمةمن حزب  أعضاءصاحل جرب و أن  وزارة خارجية بالده،إىل  1953  كانون الثاين   9واملؤرخة يف  861املرقمة 
احلكومة بتدخلها ضد مرشحني موالني  كانون الثاين، ابالنسحاب من االنتخاابت املقبلة، واهتم رجال صاحل جرب   8اجتماع ليلة  يف 

إىل  وحبسب املعلومات اليت وردت ،وسوق الشيوخ وكربالء وكركوك والبصرة يف السليمانية واربيل والعمارة والناصرية  األمةحلزب 
على العنف، بل  رجال احلزب لن حيرضوا أن  ، اتفقوا يف االجتماع نفسه، علىاألمةقادة حزب أن  ة،يكياألمر  اروقة السفارة 

الشعب "مبقاطعة إىل  مع دعوهتم السابقة وقد وجدت السفارة هذه الدعوة، تتباين  ،االعتماد على أتثي معنوي ابالنسحاب
 .، وقد ادعى صاحل جرب يف هذا املوضوع حتديدًا "ابهنا ُيساء تفسيها"  1952تشرين الثاين  23قبل انتفاضة  ،االنتخاابت"

ملناطق  بتوافر تقارير لديها مفادها تقسيم حكومي  ،ةيكيمر األت وزارة اخلارجية أعلمة يكياألمر  ان السفارة واجلدير ابالشارة هنا، 
االقرتاع وجلان التفتيش، وسوف متارس ضغوطاً  معينة لوحدات سياسية ملصلحة مجاعات معينة، فضال عن النية للتالعب بصناديق 

(. وعلى الرغم من 45) الصحة"اً من أساسهلا أن  مبا نصه:" يظهر األمرالسفارة هذا  على مرشحني يف هذه املناطق، وقد أكدت 
بسبب خوفه من اهلزمة  االحتاد الدستوري( وغيهم من املستقلني، سوغوا انسحاب صاحل جرب ) رجال نوري السعيد فإن  ذلك،

احلقيقي النضباط مرشحي صاحل جرب اذا كانوا ينسحبون فعلياً  االختبار أن  وفقدان االنضباط داخل حزبه، مع ذلك رأت السفارة
سيحظون بفرصة جيدة  األمةحزب  أعضاءبعض أن  املوعد النهائي للرتشيح، وتوقعت السفارة  1953كانون الثاين   11 يوم
  (. 46) من دون دعم صاحل جرب هلمأو  للفوز ابالنتخاب مع 

ية من االنتخاابت السياسية العراق مبواقف القوى ة يكياألمر  تتوافر يف الوثيقة نفسها، حقائق كثية عن مدى اهتمام السفارة
( وحممد 1979 1908) قادة حزب االستقالل، فائق السامرائي أن  ة،يكياألمر وزارة اخلارجية  ،ت السفارةأعلماملباشرة. فقد 

يف  عدا امساعيل الغامن القيادي السابق  ،( مل يرشحوا انفسهم لالنتخاابت1990  1910) شنشل مهدي كبة وحممد صديق 
احلزب الوطين  أعضاءبغداد{. أما  فاز ابالنتخاابت عن لواء حيظى بفرصة انتخاب }أن  السفارة وتوقعت .حزب االستقالل

  (. 47) لعضوية جملس النواب العراقي الدمقراطي فلم يرشحوا أنفسهم خلوض االنتخاابت املباشرة 
 ،اهبم من االنتخاابتانسح يف حال عدم  حزب اجلبهة الشعبية بـ " فرصة طيبة" أعضاءيفوز أن  توقعت السفارة
 1890) طه اهلامشيأن  السفارةإىل  املعلومات اليت وصلت أن  مقعدًا{، بيد 11مقاعد" }حصلوا على  5وسيحصلون على " 

اعتقاد  حسب  يف احلزب و " ذوي ميول شيوعية" من القياديني البارزين ،الذين رشحوا انفسهم أما  ،( مل يرشح نفسه1958
  (.48) طاهر لشيخلي }فاز ابالنتخاابت عن لواء بغداد{، واالخر عبد الرزاق عبد الرزاق ا السفارة

تسميهم السفارة رجال نوري السعيد  )   حزب االحتاد الدستوري واملستقلني  أعضاءأن  الحظت السفارة ،يف الوقت نفسه
استنتجت السفارة، عدم حصول تغيي يف اخلارطة السياسية  ،ومن ذلك كله  .هم املرشحون الوحيدون يف املنافسة ،كما حيلو هلا(

فضال  ،جملس النواب سياسية كبية من حلبة املنافسة للفوز بعضوية  أحزابالنواب العراقي، بسبب انسحاب قادة  جملس  عضاءأل
 . وعليهحزاباحلياة احلزبية وتشكيل األاحلكومة العراقية ابعادة  القضااي املعلقة امام احملاكم العسكرية وغي مكتملة"، ومل تسمح عن 
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النظام،  اجليش مسؤوال عن احلفاظ على  أصبحكانون الثاين،   17يوم االنتخاب إىل  كانون الثاين  9  يف العراق ما بني  وضاعاألفإن 
  (.49) املعارضة" أحزاببالط مع "انتخاب نوري  ،وتوقعت السفارة

ففي  .ببغدادة يكياألمر  لدن السفارة نتخاابت املباشرة املقبلة، ابهتمام خاص من حظيت الصحافة العراقية وتعليقاهتا عن اال
حتدثت عن املوضوع حتديدًا على النحو  ،وزارة خارجية بالدهاإىل  1953  كانون الثاين   12واملؤرخة يف  468مذكرهتا املرقمة 

اختاذ احلكومة  يف مناقشة االنتخاابت، تزامن ذلك مع يوم االنتخاابت، بدأت صحف بغداد مبمارسة جرأة  : "كلما اقرتب اآليت
ابنتقاد حمدود للحكومة العراقية  ،بعض صحف بغداد لقد كان ميل  .العراقية لبعض االجراءات لضمان حرية التصويت دون تدخل

لصدور أبمر من الصحف واجملالت احلزبية توقفت عن اأن  ابحلسبان األخذمع  ةاألخي   سابيعمكن مالحظته على مدار األ
  (.50) احلكومة العراقية" 

نشرت صحيفة  :مثالً  .االنتخاابت ارسلت السفارة معلومات مقتضبة عما نشرته صحف بغداد عن  ،يف املذكرة نفسها
ن ، " امتدحت فيه احلكومة العراقية الستعدادها لتعديل قانو 1952   األولكانون   17مقااًل افتتاحيًا يف  "االوقات البغدادية"

أن  السفارة ويف رأي  ،الرأي العام العراقي يرتقب ويويل االنتخاابت املقبلة امهية خاصة"أن  يف املقال " واهم ما جاء  ،االنتخاابت"
وطلبت من احلكومة العراقية اطالق سراح  حد أبعد من ذلك، إىل  الصحيفة نفسها، ويف عددها الصادر يف اليوم التايل" ذهبت

 ". حسب ادعاء الصحيفة1952صلة ابنتفاضة تشرين الثاين أية  تكن لديهم معظمهم مل أن  أساسني على املعتقلني السياسي
فيه  دعا  1952 األولكانون   21( يف 1960 1897) فقد نشرت مقااًل لصادق البصام ،"الدفاع"  (. اما صحيفة 51)

 اسرتداد الفرص الضائعة، واوضح البصام، واىل العمل من أجل نسيان االخطاء املاضية، إىل  السياسية حزاباحلكومة العراقية واأل
لن تنه، من دون شك، الكره السابق، وسوء التفاهم بني احلكومة السابقة،  ،برانجمها حكومة نور الدين حممود وسعيها يف تنفيذ أن 

  (.52) السياسية املعارضة من جهة اخرى حزابوالشعب واأل من جهة، 
الطالق سراح  ،1952 األول كانون   22يف دعوة صحيفة "االخبار" يف عددها الصادر يوم ة يكيمر األ ويف رأي السفارة

أن  ،طفيف" يف مناقشة االنتخاابت املقبلة، فقد أكدت الصحيفة "اكثر حتديداً على حنو  شخصيات حزبية وصحفية وجدت فيها
االنتخاابت املقبلة  إجراء  فيه رغبتها حقاً يف ةاألخي ، اثبتت وصحفيني من السجون، من قبل احلكومة العراقية اطالق سراح حزبيني 
  (.53) نواب طاملا احتاجه الشعب العراقي جملس إىل  الذي سيفضي األمرللمشاركة فيها،  حزابحبرية، وهي دعوة لأل

"االوقات البغدادية" يف عددها   ة، من صحيفة يكياألمر للحكومة العراقية، حبسب السفارة  األوللقد جاء االنتقاد الواضح 
مت اطالق أن  والسيما بعد ،الغاء الرقابة على الصحفإىل  العراقية ، عندما دعت احلكومة 1952 األولكانون   24الصادر يوم 

جرت يف  اليت  " لو كان السبب لرقابة الصحف االحداثأنه  واقرتاب يوم االنتخاابت، وجادلت الصحيفة سراح معظم املعتقلني، 
مل تعين الرقابة منع الصحف من انتقاد امهال  استقالتها، فانه ال توجد هناك فائدة اخرى يف استمرارها ما إىل  حكومة العمري وأدت
رئيس أن  على الرغم منأنه  حد لتؤكد أقصىإىل  الصحيفة نفسها، يف اليوم التايل، وبشجاعة، وقد ذهبت  ،اقسام حكومية معنية

العرفية  حكامالغاء األإىل  الصحيفة مل يفعل شيئاً اجيابياً يف ذلك االجتاه، كما دعت أنه إال  وعد بتنفيذ انتخاابت عامة وحرة  الوزراء
  30يف عددها الصادر يوم  جانبها، رحبت صحيفة "صوت اجلبل" (. من 54) واحملاكم العسكرية ورفع الرقابة على الصحف"

أن  مرحلة جديدة يف حياة البالد السياسية، ورأت الصحيفةأنه  أساساالنتخاب اجلديد، على  بقانون  1952 األولكانون 
ُتدار فق  أن  االمهية الكبية مكن انتخاابت هبذه أن  واضافت ،النفوذ الذي ساد يف املرحلة السابقةأو  القانون يضع هناية للتدخل 

إىل  والتمتع حبقوقهم كاملة اليت منحها هلم الدستور، ودعت احلكومة العراقية الدالء ابصواهتم يف جو حر متاماً، وُمكن للمقرتعني ا
كانون الثاين   3يف عددها الصادر يوم  نفسه، تنبأت صحيفة "الشعب" طار(. ويف اإل55) "النقطة االستثنائية"  هذه إىل  االنتباه
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واملت يف أن ، لن يستسلموا يف االنتخاابت" ،السيادة الفندية وحىت أصحاب املتأنقني واة، أبن "يكياألمر ، وحبسب الوثيقة 1953
  (.56) اجملالس السابقني" أعضاءالقدمة اليت كانت على الدوام  حيل شباب جدد حمل الصور "

يرسم أن  من االنتخاابت، أايم  بيي، قبل مخسة يكياألمر  كافة، كانت الدالئل اليت توافرة لدى السفي  حوالويف األ
االنتخاابت. فقد شدد يف إجراء  من صراع على السلطة بعد االحداث املقبلة  إليهمشاهد اخلارطة السياسية يف العراق، وما ستؤول 

حنو  بوضوح  ،االجتاهأو  يستمر امليلعلى ما نصه:"ة يكياألمر  وزير اخلارجيةإىل  1953الثاين  كانون   13يف  875برقيته املرقمة 
 جملموعة معارضة من حزب اجلبهة الشعبية فق " مع ارجحية متثيل  ،نواب عراقي يسيطر عليه نوري السعيد والبالطاحتمالية جملس 

(57.)  
انسحاب مرشحي حزب أن  املذكورة آنفاً، ، مل أتِت رؤية السفي بيي من فراغ، والسيما وانه ذكر يف برقيته األمروحقيقة 

وفقدان احلياد من جانب احلكومة مرشحاً، بسبب "التدخل العلين يف االنتخاابت   115من أصل  105البالغ عددهم  األمة
ت املباشرة، واملهم أن صاحل معارضني لالنتخااب أو  املنسحبني غي معارضنيأن  ابحلسبان األخذ"، مع  حسب ادعاء صاحل جرب 

إبعاد احتمال  أو  االقرتاع يف يوم االنتخاب ألجل اهناءدعا اتباعه من احلزب لالبتعاد عن صناديق   ةيكياألمر حبسب الوثيقة  جرب
  (.58) حدوث صدامات مع احلكومة العراقية

واملنتخبني نتيجة لالنسحاابت  "شهادات املرشحني الذين وافقت عليهم احلكومة أن  ،رصدت السفارة يف اليوم نفسه
 وزراء يف احلكومة احلالية 3و ،انئباً من رجال نوري السعيد 32بضمنهم  انئباً  43والثابت مت منح شهادات لـ  ،بغدادإىل  تدفقت

انتخاب ضياء جعفر  كما أُعيد   ،وانئب واحد من اتباع صاحل جرب ،اخلالصي، وعبد اجمليد القصاب وعلي جودت( عبد الرسول )
  (. 59) نوري السعيد" وزير املالية السابق ومجيل عبد الوهاب وزير العدل السابق يف حكومة 

صاحل جرب وافق أن  اكدت ،1953  كانون الثاين   13السفارة حىت يوم إىل  التقارير اليت تواردتأن  إىل نشيأن  ن املهمم
معظم أبن  ،السفارة أبلغمل يذكر امسه يف نص الوثيقة(، ) األمةمصدراً يف حزب  أن  بيد ،حزبه ابلرتشيح أعضاءعلى استمرار بعض 

امساعيل الغامن أن  نفسه احلزب الحقاً، وأكد املصدر إىل  من الصعب العودةأن  سيجدون ،الذين مل ينسحبوا األمةحزب  مرشحي 
  (. 60) يف احلزب العضو املشارك الوحيد من حزب االستقالل السابق، لن يعود للعمل 

 وزير املعارف قاسم خليلانسحاب  من مصادرها اخلاصة، عن ة يكياألمر  علمت السفارة ،ةيكياألمر وحبسب الوثيقة 
( "مرجحا" 1997 1903) وبذلك جيعل انتخاب حممد فاضل اجلمايل  ،(، من منطقة االنتخاب يف الديوانية1970  1912)

"املوايل حلزب   الشيخ شنشل أن  السفارةإىل  لواء الديوانية{، ويف الوقت نفسه، مل تؤكد التقارير اليت وصلت }فاز ابالنتخاابت عن 
  (.61) ، خيط  الاثرة مشكالت يف الديوانية":صاحل جرب

(، فسح اجملال للتنافس يف 1945   1881) انسحاب املرشح جعفر ابو التمنأن  نفسه، علمت السفارة ايضاً  طارويف اإل
ابت عن ( }فاز ابالنتخا1976 1914) واحد، مها ندمي الباجه جي املنطقة العاشرة يف لواء بغداد ملرشحني اثنني للفوز مبقعد 

ايضاً،  ( }فاز ابالنتخاابت عن لواء بغداد{، فضال عن ذلك، ويف لواء بغداد 1965 1889) الشبييب لواء بغداد{ وحممد رضا 
قد جعله  ("املوايل لنوري السعيد"1992 1909)   التنافس احملموم بني وزير االقتصاد السابق عبد اجمليد حممود أن  رأت السفارة

  (. 62) صادق البصام}فاز ابالنتخاابت عن لواء بغداد{ املناهض للغرب" مقابل " املستقل  بوضع حرج يف انتخابه
ببغداد، مما وّلد ة يكياألمر  للسفارة بدأت ابعاد موقف الفائزين ابالنتخاابت املباشرة املقبلة جمللس النواب العراقي تتضح 

املستقلني املوالني للبالط( ستكون األغلبية يف ) والبالط –لسعيد ا نوري  أعضاءعلى الرغم من االنقسام بني أبنه  لديها قناعة
أبن  إظهار حلزب االحتاد الدستوري، ويف الوقت نفسه انتقد صاحل جرب احلكومة العراقية، " الهنا حتاول  جملس النواب العراقي، 
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سواء أكانت  ،حاملة السوط ،البالط دالسعي من أجل فوز مجاعة نوري  االنتخاابت مبظهر املسيطر عليها، وتتباهى بتدخلها
  (. 63) االنتخاابت مباشرة أم غي مباشرة"

إىل أبخرى  أو الذين حتولوا بصورة العالقات مع بعض ساسة العراق،  أوثقحتاول إقامة  ،ببغدادة يكياألمر  كانت السفارة
يف ة يكياألمر  حتدث تقرير مهم اخر بشأن املوضوع حتديداً بعثت به السفارة فقد  .ية لتزويدها أبدق املعلومات وأمههاأساسمصادر 
كانون   14  ( وزير الدفاع االسبق يف 1957 1894) عن اللقاء الذي جرى بني السفي بيي وشاكر الوادي واشنطن، إىل  بغداد
كانون الثاين   14واملؤرخة يف  479املرقمة   مذكرته ، أي قبيل انتهاء االنتخاابت بثالثة اايم، أكد السفي بيي يف1953الثاين 
أنه  السياسية العراقية مفادها وساطالوادي الذي "تواردت عليه أخبار من األ اجرى حماداثت غي رمسية مع شاكر أنه  ،1953

سيحقق : احلديث قائالً  دي حبضور فليب ايرلند مستشار السفارة. وقد استهل الوا وقد مت اللقاء ،العراقي املقبل" رئيس الوزراء 
حتدث أنه إال  ،تتدخل احلكومة بنتائج االنتخاابت"أن  " نفى  أنه  مع ،انصار نوري السعيد انتصاراً ساحقاً يف االنتخاابت املقبلة"

ئيس نوري السعيد لن يكون ر أن  شدد علىأنه  تضمن فوز مؤيدي نوري السعيد ابالنتخاابت. بيد بثقة ابهنا اختذت خطوات عدة 
مرشح لتسنم رائسة الوزارة، وانه  أبنه  السياسية العراقية وساطاشاعات قد تواردت يف األأبن  الوزراء املقبل، وقد اعرتف الوادي 

  الوثيقة. (. على حد تعبي 64) سيكون سعيداً يف حال تسنمه املنصب
وأيس"، ومل يفهم كيف استطاع  "خطوة خوف فسر الوادي للسفي بيي اسباب انسحاب صاحل جرب من االنتخاابت ابهنا 

حىت مع املقاعد املخصصة يف البصرة. مث حتدث الوادي  ،جرت االمور كما   ،مقاعد 9أو  8حيصل على اكثر من أن  صاحل جرب
  (.65) تتعلق التطورات الداخلية واالقتصادية يف حكومة نور الدين حممود عن امور اخرى 

أن  إىل وافيةإشارة  قدمت احملادثة :" اآليتانطباعه اخلاص عن شاكر الوادي على النحو  بعد ذلك سجل لنا السفي بيي
ابلعصابة، وهم جمموعة افراد حييطون بنوري السعيد ومعتمدين عليه وعلى  شاكر الوادي عضو قيادي ملا يطلق عليه هو وزمالؤه 

أن  للسفي بيي ايضاً " وتبني  ،اليت سيعيد هبا جملموعته القوة"االلية  حكاماقتصادي مسك أبأو  تبجيل سياسي أو  البالط لتعظيم
يبين عليها أن  بناءة من املمكن أفكار، وله وس يف الشرق األ  ةاألخي الوادي مل يفهم بعد أمهية االجتاهات السياسية واالقتصادية 

يف أي  وجوده فإن  ،صداقة وتعاون مع الغرب، لذلكإىل  رئيس الوزراء، مع ذلك هو مقتنع ابحلاجة برانجما يف حال توىل منصب 
وبسبب حاجته لدعمنا معاً،  ،بسبب النظرة الغربية  ،لسياسي صديق لنااآلن  حكومة جديدة سيواجهنا مرة اخرى ابملعضلة املألوفة

 ة اليت هتدد بتدميها"بالده بشكل بناء خارج املعضالت االقتصادية واالجتماعية احلالي لكن من دون تبصر كاٍف وقدر لقيادة 
(66 .)  

فقد  .املهمات اليت أُلقيت على عاتقها يف البصرة بصورة ملفتة للنظر، على الرغم من تشعب ة يكياألمر  نشطت القنصلية
فقد شدد القنصل يف  ،وانسحاهبم يف البصرة قبل انتهاء االنتخاابت بيومني السياسية  حزاباتبعت كل ما يتعلق ابملرشحني من األ

أخربوه ابنسحاب  يف البصرة،  األمة" قادة حزب أن  ،ةيكياألمر وزير اخلارجية إىل  1953كانون الثاين   15  رقيته املؤرخة يف ب
ضد املقرتعني االميني، والسيما خارج مدينة البصرة،  مرشحيهم من االنتخاابت الهنا ليست حرة، وقد مارست احلكومة هتديدات 

فضال   النتائج ستضر حبزبه انسحب من االنتخاابت "،أن  صاحل جرب، عندما علمأن  الدستوري ب ومن جانبهم أعلن انصار احلز 
اجلبهة الشعبية، من أجل اظهار االنتخاابت  احلزب الدستوري بقيامهم بتأييد مرشحني من  ،األمةيف حزب  أعضاءعن ذلك، اهتم 

كما ورد يف نص الوثيقة، فضال عن ذلك  هذا االهتام صحيح"أن  " :قائالً  ابهنا "انتخاابت حرة"، وقد علق القنصل على ذلك، 
منهم املنافس  انسحاب عدد من املرشحني يف الديوانية، إىل  احلكومة العراقية ابختاذ اجراءات وهتديدات ادت  األمةاهتم حزب 

  (.67) اربيل حملمد فاضل اجلمايل، واملرشح املنافس جلمال عمر نظمي يف قضاء رانية يف 
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مل يرد امسه يف نص الوثيقة(، قد )   يف البصرة"  األمةبرقيته قائاًل "ان السكرتي السابق حلزب  يكياألمر  قد ختم القنصلو 
(. }وهذا ما حصل 68) للحكومة اجلديدة ( رئيسًا للوزراء"1958   1890) " نوري السعيد سيختار مجيل املدفعيأن  اخربه

  صل نفسه{. للقن هذا التوقع أبن  ابلفعل ونعتقد
السياسية الفاعلة على الساحة العراقية.  للشعب العراقي وقواه  األولجنحت حكومة نور الدين حممود يف احتواء املطلب 

بيد اهنا جرت يف  ،(69) 1953كانون الثاين   17العراق امللكي وانتهت يف  االنتخاابت املباشرة جرت الول مرة يف أن  والثابت
اجتاهاهتم السياسية  واملواطنني على اختالف  حزابالعرفية، فضال عن وجود أعداد كبية من قادة األ حكاماأل ظل استمرار اعالن 

 ابحلسبان األخذاالشرتاكي، مع  األمةالدمقراطي واالستقالل و  الوطين  أحزاب :يف السجون، فضال عن ذلك قاطعت االنتخاابت
من  مل حيصل على دعم الوصي مبساعدته على الفوز يف مناطق عدة، انسحب االنتخاابت وعندما  قرر املشاركة يف  األخيأن 

 ابلتصويت 59انئبًا ابلتزكية و  76(، وكانت نتائج االنتخاب فوز 70) انسحاب بعض اعضائه منهإىل  االنتخاابت، وأدى
مقاعد من  8بهة الشعبية ومقعدًا حلزب اجل 11و للمستقلني مقعدًا  48مقعدًا حلزب االحتاد الدستوري و 67(، بواقع 71)

(. }انشق من حزب االستقالل قبل 72) االشرتاكي، ومقعد واحد فاز به النائب امساعيل الغامن  األمةاملنشقني من حزب 
  االنتخاابت{. 

وقد سجل لنا املؤرخ جورج  الوصي، إىل  شعر رئيس الوزراء العراقي نور الدين حممود ابنتهاء مهمته، فقدم استقالته
مواهبه كانت مقتصرة على الشؤون أن  الظاهر" :اآليتعلى النحو  وفسكي انطباعه اخلاص عن استقالة نور الدين حممود لنش

الوزراة يف اليوم  مجيل املدفعي بتشكيل إىل  ، وعهد الوصي1953كانون الثاين   29(، وقبلت يف 73) الداخلي" املتعلقة ابالمن 
 D. Eisenhower  (1953 )   اجلديد دوايت ايزهناور  يكياألمر  تسنم الرئيس(، وقد تزامن ذلك كله مع 74) نفسه
(1961 ) جتاه العراق.ة يكياألمر  يف سياسة الوالايت املتحدة ، لتبدأ مرحلة جديدة 1953كانون الثاين   20احلكم يف   

 
 اخلامتـــة

البصرة، كانت تراقبان  ببغداد وقنصليتها يف ة يكياألمر  السفارةأن  بينت املعلومات الواردة يف هذه الدراسة بشكل واضح،
 يكياألمر  وكتب السفي .، اواًل أبول1953كانون الثاين   17   – 1952دقائق التطورات الداخلية يف العراق،ما بني تشرين الثاين 

امللكي  العراقية وأقطاب النظام  التقارير املسهبة والربقيات املستعجلة، عن موقف القوى السياسية بيي وهيأته الدبلوماسية، عنها 
  من االنتخاابت املباشرة جمللس النواب العراقي.

  .السياسي يف العراق امللكي ة، ودورها اخلفي يف التأثي على الواقع يكياألمر ة، مناورات السفارة يكياألمر اتضح من الواثئق 
العالقات الطيبة مع أركان  إقامة أفضل إىل  نوا يرنونعددًا من الساسة العراقيني يف العهد امللكي، كاأن  كشفت الدراسة

وعرضوا تعاوهنم من أجل مصاحلهم  ،يف احلكومة العراقية ببغداد، وطلبوا مساندهتم يف تبوء مناصب مهمة ة يكياألمر  السفارة
  الشخصية. 

لتحوالت الكبية اليت جرت يف ا ، مرحلة مهمة يف 1953واىل كانون الثاين  1952متثل املدة املمتدة بني تشرين الثاين 
ه الداخلية لتحقيق أوضاعيف عالقاهتا مع العراق، واستغالل  اخذت واشنطن تتبع هنجًا جديدًا  ساسالعراق، وعلى هذا األ
البصرة، فقد  سفيها بيي وقنصليتها يف إىل  الفضل يف ذلك يعودأن  واالقتصادية فيه، ومكن القول مصاحلها السرتاتيجية 
، 1952تشرين الثاين  23قيام انتفاضة  ببغداد احتواء الواقع السياسي اجلديد يف العراق بعد ة يكياألمر  استطاعت السفارة

تفخر بسفيها بيي الذي متثل خدمته يف العراق ذروة أن  ة حيق هلايكياألمر  الدبلوماسية أن  قُلناأن  ونتائجها، وال جنانب احلقيقة
 اترخيية حامسة من مجيع االوجه.  ما كان عليه اداؤه على خي وجه خدمة لسرتاتيجية بالده يف مرحلةأدى  الدبلوماسي، فقد عمله 
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