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 مل�� 

ال�جل في ال��ا� ال��ر� ال��ال� �اس�قالل الع�اق وال�اف� شار�� ال��أة الع�اق�ة إلى جان�       

لالح�الل ال����اني ، و�ان لها دور م�ه�د في ث�رة الع����، ح�� �ان� تع�ل على إثارة غ��ة ال�جل 

م� ال�عاه�ات الع�اق�ة ال����ان�ة ، وعالوة على ذل� ع� ال��� ، و��ل� �ان لها م�قف  وح�اس�ه لل�فاع

، و �ه� دور ال��أة واضً�ا في ان�فاضة ١٩٤١مای� /��أة الع�اق�ة م� ح��ة ما��ی��اول م�قف ال

م ، ح�� شار�� ��ان� ال�جل لل���ی� �االح�الل، و��ل� �ان لها دور في ١٩٤٨عام " ب�رت���ث"

م ، �اإلضافة إلى معارض�ها ألش��اك الع�اق في حلف �غ�اد  ، ��ا ١٩٥٢ن�ف���/ان�فاضة ت���� ال�اني

م ، ولق� �ان� ه�ه ال��رة نق�ة ان�القة ���� لل��ار�ة ١٩٥٨ی�ل��عام /ت��ز ١٤في ث�رة أسه�� 

م أص�رت ال���مة الع�اق�ة ق�ان�� ج�ی�ة ل���ر الع�اق ١٩٥٨مارس عام /ال��اس�ة لل��أة، وفى آذار

 .الً ال��اسي واالق��اد�، وم�ح ال��أة ح� م�ارسة حق�قها ال��اس�ة �ع� أن ُح�م� م�ها زمً�ا ���

 

  : ال�ل�ات ال�ف�اح�ة

  ث�رة ت��ز ال�ور ال���ی، ان�فاضة ب�رت���ث، ث�رة الع����، ال��أة الع�اق�ة،
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  الف�ل األول

  )ال�ور ال���ي لل��أة الع�اق�ة ( 

  

م� العادات وال�قال�� ال�ال�ة ، ول�  )م١٩١٧- ١٥٣٤(لق� عان� ال��أة الع�اق�ة خالل ف��ة ال��� الع��اني 

رك في أح�اث م���عها ، ول�� ع��ما وقع� الع�اق ت�� االح�الل ال����اني ، �انلل��أة الع�اق�ة دور ت�ا

الح�الل ارف� و �اس�قالل الع�اق  ةل��ال�لال��ر�  ن�ا�هال�جل في و��ي واضح ؛ ح�� شار�� 

م� أجل  وغ��تهال�جل  ت��� ح�اسةال����اني ، و�ان لها دور م�ه�د في ث�رة الع����، ح�� �ان� 

ال��أة الع�اق�ة ال�عاه�ات الع�اق�ة عارض�و  س�اء �ان� ب�و�ة أو ر�ف�ة أو ح���ة ،  ،ال�فاع ع� ال��� 

م شار�� في ال��رة ١٩٤١مای�/وفي أوائل األر�ع���ات ع�� ق�ام ث�رة ما��،  )١٩٣٠- ١٩٢٢( ال����ان�ة

 portsmouthب�رت���ث"ان�فاضة دور ال��أة واضً�ا في  ع� ���� �ال�ات ال�ل�ات وال�عاه� ،و�ه�

ع�و�ة "ال�ا�ة وتق�م� ، ح�اللال�جل لل���ی� �االوقف� إلى جان� م ، ح�� ١٩٤٨ی�ای�/في �ان�ن ال�اني"

 ال����ان�ة �صاص ال���ةوت��تم في مع��ة ال��� ١٩٤٨ في االن�فاضة عامج��ع ال���اه��� " الفل�ي

��ا شار�� ال��أة الع�اق�ة في ان�فاضة ت����  اة ال���،ل�ف�ح ج�� ال�ه�اء أمام ال���اه���، وس��� �ف�

م ، وع�� دخ�ل الع�اق  في حلف �غ�اد �ان� ال��أة الع�اق�ة أول ف�ات ال�ع� ١٩٥٢ن�ف���/ال�اني

م ، ولق� ١٩٥٨عام ی�ل�� /ت��ز ١٤في ث�رة  معارضة لها م� خالل را��ة ال��أة الع�اق�ة ،  وساه��

م ١٩٥٨مارس عام / آذارال��اس�ة لل��أة، وفى في ال��اة قة ���� لل��ار�ة كان� ه�ه ال��رة نق�ة ان�ال

ج�ی�ة ل���ر الع�اق ال��اسي واالق��اد�، وم�ح ال��أة ح� م�ارسة  ق�ان��أص�رت ال���مة الع�اق�ة 

  . الً حق�قها ال��اس�ة �ع� أن ُح�م� م�ها زمً�ا ���
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  :ال��أة الع�اق�ة وث�رة الع����: أوًال 

ع� الع�اق لل��� الع��اني ما �ق�ب م� أر�عة ق�ون ، ول�� فق� الع��ان��ن ال����ة عل�ها ع��ما خ�

ان���ا ل�ول ال�س� في ال��ب العال��ة األولى وان�ه� ال��ب به����ه�، و�ان� ال�ولة الع��ان�ة ق� 

 �Sanت�� سان ر���ان��� إلى جان� أل�ان�ا وال���ا في ال��ب العال��ة األولى  ، وعق� ال�����ون م

Remo  )إ��ال�ا وقام�ا ب�ق��� أمالك ال�ولة الع��ان�ة ، و�ان� الع�اق م� ن��� ب���ان�ا ، وع��ما )١�

في االس�قالل فقام� ال��رة الع�اق�ة ال���� في  الع�اق��ن أمله�وقع� الع�اق ت�� االن��اب ال����اني فق� 

  ).٢(م١٩٢٠ی�ن�� /ح���ان ٣٠

����ان�ا واس�عان�م� أجل مقاومة ال����ان��� ، ث�رة الع���� ؛ ال�ع� الع�اقي في  ت�ح�ت ج��ع ��ائفو 

  .)٣(إلخ�اد ه�ه ال��رةم ١٩٢٠أغ��� /آب �٢٢ق�� م� اله�� و�ی�ان في 

م ١٩٢٠ی�ن��  /ح���ان واش�عل� ث�رة الع���� ع��ما ان��� خ�� اع�قال شعالن أب� ال��ن في أواخ�

ی��� ال�عي رئ�� �ل ق��لة  �ان، و ) ٤(��ة ال�ي م�ها اإلن�ل��ل��ه�ل ت�قالته�هاج� ال��ار ال��� ال��ی؛و 

سالك م� وق�ع األ، وتأم�� ��ق ال��اصالت ، ق��ل�ه �أن ه�فه� ال���ل على االس�قالل ب�� أف�اد 

 الالف م�آوق�ل في ال��رة )٥(سالك ال��� ال��ی��ة أو��ل� ق�ع  ،خ�ار ع� اإلن�ل��ع��ة ل��ق�ع األاأل

ال��ل�ن�ل (   ���Gerard leachmanان، وم� أشه� أح�اث ال��رة هي اغ��ال ج��ال� ل�ال��ا���� 

ال�� �ان ق� اخ�ل� �األهالي وتعل� لغ�ه� و��ن له جهاز اس���ارات م� ال��اء وال�جال )ال����اني 

ال��رة م�رسة تعل�  م�ا أدىإلى إخ�اد ث�رته���ان� ه�ه؛ �فال ، وواجه ق�ات االح�الل ال��ار �ع�ف واأل

  .)٦(ف�ها ال�ع� مفاه�� ال���ة واالس�قالل ال�ي ان���ت على ل�ان ال�جال وال��اء 

                                                 
م وأق��ر أطم��اع فرنس��ا وبریطانی��ا ف��ي تقس��یم منطق��ة ١٩٢٠أبری��ل /نیس��ان ٢٥عق��د بت��اریخ :  San Remoم��ؤتمر س��ان ریم��و ) (١

الج���زء األول م���ن میث���اق عص���بة األم���م المتح���دة  ٤الفق���رة  ٢٢ش���رقي البح���ر األب���یض المتوس���ط ، وك���ان الع���راق بموج���ب الم���ادة 
المق���دمات السیاس���یة لالس���تقالل ال���وطني ف���ي الع���راق ، دار ض���فاف للنش���ر ، : ض���رغام ال���دباغ : ط���اني ، انظ���رتح���ت االنت���داب البری

  . ٦٨ -٦٢م ، ص ص٢٠١٦الشارقة ، بغداد ، 
م ب���ین بریطانی���ا والع���راق ، مجلةجامع���ة تكری���ت ١٩٢٢السیاس���ة البریطانی���ة والتص���دیق عل���ى معاھ���دة : جعف���ر أص���غر عب���اس ) ٢( 

  . ٥٧٢م ، ص٢٠٠٧أكتوبر / ، تشرین األول ٩، العدد ١٤لمجلد للعلوم االنسانیة ، ا
م ، بی���روت ٢٠٠٨مرك���ز دراس���ات الوح���دة العربی���ة ،,)الم���رأة العراقی���ة ف���ي مس���یرة التحری���ر(مدین���ة األرام���ل :ھیف���اء زنكن���ة ) (٣
  .٣٠ص,

  .٣٣٩المرجع السابق، ص:أمیرة سنبل وآخرون ) (٤
نض����ال الش����عب العراق����ي ، منش����ورات وزارة الثقاف����ة واالع����الم ،  لمح����ات م����وجزة م����ن ت����اریخ: ص����ادق حس����ن الس����وداني )(٥

  .١٨م، ص١٩٧٩أغسطس /الجمھوریة العراقیة ،بغداد ، آب
 .٣٤٠-٣٣٩أمیرة سنبل وآخرون ، المرجع السابق، ، ص ص) (٦
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ب�و�ة ام�أة س�اء �ان�  ، في ث�رة الع����، إلى جان� ال�جل ةفي ال��ر وشار�� ال��أةالع�اق�ة ألول م�ة 

و�ان س�� م�ار��ها ، ) ١( ال���فة ن �ان� ت��عها العادات وال�قال�� االج��اع�ةأ�ع�  ح���ةأور�ف�ة أو 

م� أجل ب� ال���ة في نف�س ال�جال ل�قاومة ال����ان��� ، فإذا ت��ث�ا ع� ال��أة ال��ف�ة ن��ها  ال��رةفي 

في ال�عارك ؛  اً �ارز  اً ت�ارك في ال��رة ع� ���� ح�ل أم�عة ال�جال واألم�ال ، ولع�� تقال�� ال��اوة دور 

فع��ما ، وهي زوجة ثع�ان ال�ه�� م� رؤوساء ال���رن��ة للع�ارة �ار�ة ، ع ام�أة و�ه� ذل� ع� ���� 

وج�ت ال�جال في مع��ة ال�ی�ان�ة على وش� اله���ة ت�خل� ع� ���� رفع غ�اء رأسها وال�ل��ح ب��ها 

 ت�عي ام�أة إلثارة ال��اسة في نف�سه� ،ول��ها مات� شه��ة ،ون�� م��التها م� ال��اء في حادثة الهاش��ة 

ح�� ثارت ال��أة ع��ما �ادت ) ال�ازن��ة( ، وقام� ام�أة في مع��ة ال�س���ة ) ٢" (صاف�ة"ج�ل  أمل

اله���ة تل�� �ال��ار ���� م�اولة ان��ابه� ل��ادة ن��ان ال��فع�ة وساع� رجال ال��الة إخ�انه� م� أجل 

�ي أثارت ح�اسة ال��ار ، ع� ����  ال��ات في أماك�ه� و��جع الف�ل في ه�ا األم� إلى ال��أة الع�اق�ة ال

ال�اع�ة ن���ه ب�� ن��ل م� ب�ي عارض ال�ي تق�م� وخلع� ش�ل�ها ول�ح� بها لل���اه��� ،وه�اك 

  :وأخ�ت ت��عه� قائلة، جهافي ال�ع��ة و ها ال�الثة وز ؤ م� ب�ي عارض شارك أب�ا م�ال آخ� الم�أة 

  .)٣(لل�ی� �ال��ه م�هان��ا تلف **   و�� أخ�اتي ال����� أهل ال���ة    

  : وتع�ي به�ه األب�ات أن ی�دوا دی� ال��� عل�ه� ق�ر اس��اع�ه� وع��ما ق�ل اب�ها األك�� قال�

  يــــأول�� ش�ال رأس ةعاف�

  يــــردت� ت�د ذولة ال��اس

  .يــ� ق��� رأســـو���ت�

  :           واس��ه� زوجها في م�قعة العارض�ات فقال� 

  ����� ع�ــــ�ك ق���ه �ع�

  وال واحــــــ� ال��ناك �ق�ر

                                                 
م ، ٢٠٠٧د ، ص���فحات م���ن ت���اریخ الحرك���ة النس���ائیة العراقی���ة ، دار ال���رواد المزدھ���رة للطباع���ة والنش���ر ، بغ���دا: خ���انم زھ���دي ) (١

  .٩ص
،دار )ح������ول ث������ورة العش������رین القس������م األول( ٥لمح������ات اجتماعی������ة م������ن ت������اریخ الع������راق الح������دیث ج: عل������ي ال������وردي ) (٢

  .٣٤١-٣٤٠أمیرة سنبل وآخرون ، المرجع السابق ، ص ص: ؛انظرأیضاً ٢٦٧م،ص١٩٧٧الرافدین،بغداد،
ونتائجھ���ا ، الج���زء األول ، مطبع���ة النج���اح ،  ١٩٢٠ة الحق���ائق الناص���عة ف���ي الث���ورة العراقی���ة س���ن:فری���ق آل مزھ���ر فرع���ون ) (٣

 .٤٩٦م ، ص١٩٥٢بغداد ،
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  و�ع�م� تعارك الع�ــــــ��

  ل����� مع�ض مق��ــــــ�

  .الف�� إل�ــ� جاوزت ح�ــ�ر

  :وق�ل اب�ها في مع��ة العارض�ات ال�ان�ة وأخ�ت ت���ه قائلة

  اح       وحف��� م� أجله ش�� ض��احـ�� ب���ي ت�عة أص�ـشل

  احــــ�م سفال�ـ�ل ـ�� لـ� ق�� وضاح�دتـا ب�� ق�مـ�ـأل

  ـاح�ـ�م ال�ـي ب�ــال رأسـاح  ش�ـل ال�مـ�ج� أهـت�ارد ال�

، وع��ما ل� ی��� ل�یها إال ول�ها ال�غ�� soliderوال�ق��د �ال��ج� ه� ج��د االح�الل مأخ�ذة م�

�افع ل���ان م ةأجال� أن� وأب�اء ع��م�� �ع�"ال���ل فقال� له وال�ته في  ���فخ��ته ذت �نفق�حات� و 

فعاد للق�ال وذه�� وراءه  ،"األع�اء و��اراته� ؟أنا ال أرضى ع�� إن ل� ت�جع ل�قاتل مع ال��اه�ی�

  ).١(ت�غ�د

س��ه� زوجها في م�قعة ال��اخ� ان���ة ق� وتأتي ال��أة ال��ف�ة ال�ي �ان� م�اًال لل��� ، �ام�أة ت�عا

� م�ان وال�ه ف�اف� واس��ه� في مع��ة ف�ل�� م� اب�ها ال�� ل� ��� على زواجه إال أس��ع أن ی�ه

وتق�� �الع�ارة أنها أفعى وأنه اب� األفعى "  س� أم� �ا ه��ةاع���� "  :الق�ار ال���� وح�ل�ه قائلة

أب�اءها في ، و��ا �ان� ال��ف�ة م�اًال لل��� �ان� أ��ا خ�� م�ال لل����ة ، فق� فق�تام�أة ) ٢) (��ع��(

ه��� ول�ل�� ": �ع���ة  ، ف�دت عل�ه قائلة" ج� ما ه���ي ول�ل��ي" : ث�رة الع���� فقال لها زوجها

اس��ه� وج�ت إح�� الفالحات وت�عا أم ج���� وع��ما ، ل��ل ه�ا ال��موتع�ى أنها قام� ب�����ه� ، " له�ا

،وه�اك م�ال )٣" . (حي م�� تق�ل �ا ج����": �ق�ة إح�� ال���د اإلن�ل��قال� بب�ها و���� ا

م� رجال ع���تها أخ�ت تهلل ل�ئ�� الع���ة م�زوق الع�اد  ق�ل ال�����اء ع���ة الع�اب� ع��ما ح�ى�آخ�إل

هلهلي �هللا إذا �ق�� على ق�� ال��اة فل� " : ،  فقال لها وهي ت��ي  "ان��ل� رجالي �ا م�زوك " : قائلة 

�ا م�ت أ��� " : ا  ، وقال� أخ�� م� الع���ة نف�ه ام�أة فأن��ت  " ت�قى عاب��ة ذات زوج إال وهي أرملة

                                                 
ً ٤٩٧فری���ق آل مزھ���ر فرع���ون ، المرج���ع الس���ابق ، ص) (١ -٢٢ص���بیحة الش���یخ داود ، المص���در الس���ابق، ص ص:؛ انظ���ر أیض���ا

  .٣٤٢المرجع السابق ،ص: ، أمیرة سنبل وآخرون  ٢٣
ً ؛ان٢٤-٢٣ص���ص,ص���بیحة الش���یخ داود ،المصدرالس���ابق(٢) ، فری���ق  ٣٤٢ص,أمی���رة س���نبل وآخ���رون ،المرج���ع الس���ابق: ظ���ر أیض���ا

  .٤٩٨آل مزھر فرعون ،المرجع السابق ، ص
  .٣٤٤-٣٤٢صص,أمیرة سنبل وآخرون ، المرجع السابق) (٣
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�فال ، وع�� ، وع��ما ض��� ال�ائ�ات جامعال��فة ق�ل ع�د غ�� قل�ل م� ال��اء واأل"  وأنا إلهى ل�

  .)١(�أت�� وف�ق�ه� امسق�� ق��لة خارج ال���� ق�ل� 

دور ال��أة  � ت�اهل�ا�ول�� ال��رخ، ال��ف�ة ال��و�ة أو تها اع� شق�ق ل����ةوال �قل دورال��أة الع�اق�ة ا

فق� �ان� ت�اد� في ال�جال م� أجل مقاومة ، )٢(لل�ع�قل ف�ال��ازل وم�ان�ة زوجها ال�� ذه� ل����ةا

وساه�� م���عة م� ال��اء ،  " و�� الع�ل فاله أو م��ار ب�ها ��� ج��ش األش�ار": االح�الل قائلة 

وق� �ان� ه�ه الل��ة ، ) ٣(ون��ته�م�ال لل��اه�ی� وال���ع �ال�ق�د وال�لي في ت���� ل��ة ل��ع األ

�ق�� ���ع ال��اء م� أجل ت�ع��ه� ب�اج�ه� ت�اه ال���  ��ت���ن م� زوجات ال��اس��� وال�ع�اء ف

وت��ث� ع� دور ال��أة وم�اع�تها ، ت��ع ال����رات م�ه� ، و���� ال��ف الع�اق�ة ع� ه�ه الل��ة و 

  ).٤(لل��ار

ع�قال ا �ان� م�م�ة ب���ها ، وع��ما جاء لها خ��  إنها:قائلة  ع� وال�تهاص���ة ال��خ داود��ث�وت

: " قال� له فجاء م�ی� ال���ة ال����اني ل���� ع� وثائ� داخل ال���ل ,  )٥( ه��امج���ة زوجها إلى 

ون أك�ف تع�ق� أن رجال ال��اسة في الع�اق م� ال�الهة وال��اجة ���� یل�!ی��و أن� ش��ى غ��� ؟

ن إي م�ازله� ال�ه�دة �ال�ف��� �ل دق�قة �أوراق وم����اتل�قع في أی���� غ���ة �اردة ؟ ح�فا� فإلى اال

                                                 
  .٣٢٤-٣٢٣-٢٧٦-٢٧٥، المرجع السابق ، ص ص ٥لمحات اجتماعیة من تاریخ العراق الحدیث ، ج: علي الوردي )١(

  .٣٤٤ص,رون ،المرجع السابقأمیرة سنبل وآخ (٢)
،رس���الة ماجس���تیر غی���ر منش���ورة ١٩٧٢-١٩٥٢رابط���ة الم���رأة العراقی���ة والنھض���ة النس���ویة ف���ي الع���را ق: ذك���رى عب���د الق���ادر٣) (

، أمی���رة ٢٥ص���بیحة الش���یخ داود،المص���در الس���ابق ، ص: ،انظ���ر أیض���ا ٢٠ھ���ـ ، ص١٤٣٥-م٢٠١٤،كلی���ة اآلداب ،جامع���ة بغ���داد،
  .٣٤٤ص,سنبل وآخرون ،المرجع السابق

  .٣٤٤ص,المرجع السابق:أمیرة سنبل وآخرون(٤)
تق����ع عل����ى أرض منبس����طة عن����د الس����احل الجن����وبي الشـ����ـرقي للجزی����رة العربی����ة ف����ي م����دخل مض����ـیقھرمز : جزی����رة ھنج����ام ) (٥

بمح��اذاة الس��احل الجن��وبي لجزی��رة قش��م م���ن جھ��ة ای��ران وإم��اراة الفجی��رة باتج���اه المح��یط الھن��دي وطول��ـھا خمس��ةأمیال وعرض���ھا 
ثالث��ة امی��ال معظمھ��ا ص��خور س��وداء قاحل��ة، وحرھ��ا ف��ي الص��یف الیط��اق وكان��ت تح��وي عل��ى مئت��ي  من��زل لع��رب م��ن قبیل��ة بن��ي 
ی���اس ومعظھ���م م���ن دب���ي ومھن���تھم ص���ید اللؤلؤوق���د أتخ���ذھااإلنجلیز قاع���دة لقواتھ���ـم ف���ي الح���رب العالمی���ة االول���ى وق���د اتخ���ذتھا تل���ك 

جزی���رة ھنج���ام االماراتی���ة منف���ى الساس���ة الع���راقیین : ، انظ���ر مج���ـید الالم���ي الس���لطات منف���ى للع���راقیین مم���ن عارض���وا سیاس���تھا 
.   م ٢١/٥/٢٠١٢المناھض���������ین لإلنجلی���������ز ، ص���������حیفة الت���������آخي العراقی���������ة ، مقال���������ة منش���������ـورةعلى االنترن���������ت بت���������اریخ 

http://www.altaakhipress.com/printart.php?art=13234&fbclid=IwAR3Nj1EapbHQFSa96sRj
L2JiYHo1nzpwUi1ap55cOGoBU9LWwZ_WHZdU-8v  

: لتمیم�����ي عب�����د المــ�����ـالك خل�����ـف ا: ، انظ�����ر أیض�����ا  مس�����اءً  ٢:٢٨م الس�����اعة ١١/٥/٢٠٢٠ت�����اریخ ال�����دخول  ی�����وم االتنین�����الموافق 
، جامع���ة الكوی���ت ١٩٧١-١٨٨٧االح���تالل االیران���ي للج���زر العربی���ة ف���ي الخل���یج ، دراس���ة ف���ي تاریخالعالق���ات العربی���ـة االیرانی���ـة 

  .١٣٩م ، ص١٩٨٨،  ٥٥، مجلس النشر العلمي ، العدد
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، وق� ن��� وال�ة "  ال��اسي ال���� �ق�ر األم�ر ح� ق�رها و�ع�ف��ف ���ف� ���ل ه�ه ال�ثائ�

  ).١(خفاء ال�ثائ� في سقف ال���لإص���ة في 

م� سل�ات  )٢(جعف� أب�ال���ي إنقاذ زع�� و��ي وه�وساه�� إح�� ال��اء ال�ائعات لل�� وت�عا ح��ة ف

س�ع� ال��� في ص�اح  يء ال��ا� ال����ان��� ،و�ان� ق�ق�ل م� ح�رتهإلى م��له و  ، ف�ه��االح�الل 

ع��ما ذه� ال��ا� ال����ان��ن إلى م��ل جعف� أب� ال��� قام�ا �ال�خ�ل ،و ١٩٢٠أغ���/آب ١٢ی�م 

ة جعف� أب� ال��� على فعل�ه وم�ع�ه م� ال�ع�د ح�ى ی���� وال� هع�صفعلى ال��اء ب�ون إذن ، ول�ل� 

  ).٣(اب�ها م� اله�ب

وتغ�� إذا وصف أح�ه� �ال�هل فق� ، ت�افع دائ�ا ع� ن�اء الع�اق ال��خ داودو�ان� وال�ة ص���ة 

 Gertrude MargaretLowthianمارج��� ل�ث�ان ب�ل  دج�ت�و ( ل�لل�� بتها اءاقال� في إح�� لق

Bell :(" إن ن�اء ه�ه ال�ل� ی��ل�� �أش�اء ����ة ق�امها الف��لة وال����ة ال�ادقة واع��ازه� �ق�م��ه�

ل�� ال�ف�لة �ا م� ب�ل هي األخالق و ، أما العل� ف���� ت���له في ع�� س��ات أو ع���� 

ل�� ���اره م�  األم� أن ت��لعل�ها ألنها غ�ائ� یه�ها هللال وال�وح�ات وال���� �ال�قال�� ال ���� ل�

  ).٤("األم� ون�� ال ن��ل م� ه�ا بل نع�� به�ا ال��اث ال���� وت��ق�� ح�ات�ا على أر�انه 

وخ�ج� ال��أة ألول م�ة في إح�� م�اه�ات ث�رة الع���� مع��ة ع� غ��ها ع�� اس��هاد ال��ح�م ع�� 

و�ان� ال��اء , � الع���� له وس�� وفاته ه� ده� س�ارة ال�اك؛ ال���� رش�� ال��ار ال�ع�وف �األخ�س 

، ح�اللالمعاد�ة و�ارهةلت��� خلف ال��ازة یل��� الع�اءات ال��داء و����ن وج�هه� و یه�ف� �ع�ارات 

                                                 
 .٣٤٤،ص أمیرة سنبل وآخرون ، المرجع السابق: ،انظر أیضا٢٦-٢٥ص ص,صبیحة الشیخ داود ،المصدر السابق (١) 

م م���ن عائل���ة مس��لمة ش���یعیة عربی���ة واش���تغل بالتج���ارة ف��ي بدای���ة حیات���ھ ، وك���ان ل���ھ ١٨٨١ول���د ف��ي بغ���داد ع���ام: جعف��ر أب���و ال���ثمن٢)(
س���معة طیب���ة ب���ین أھل���ھ ، وك���ان م���ن أبط���ال الحرك���ة الوطنی���ة ف���ي مراحلھ���ا المبك���رة ، وأس���س الح���زب ال���وطني ك���أول ح���زب بع���د 

م ، ١٩٢٣وك���ان ینش���ر الوطنی���ة ب���ین أبن���اء ش���عبھ ول���ذلك نف���اه اإلنجلی���ز إل���ى ھنج���ام إقام���ة الحك���م الم���دني وش���ارك ف���ي إدارت���ھ ، 
م بع���د انق���الب بك���ر ص���دقي ، وع���اد للعم���ل بالتج���ارة وخاص���ة تج���ارة المنس���وجات ١٩٣٧وعم���ل بالحكوم���ة لكن���ھ اس���تقال منھ���ا  ع���ام 

السیاس���یة واالقتص���ادیة ، وت���وفي  وانتخ���ب رئیس���ا إلدارة غرف���ة تج���ارة بغ���داد لع���دة م���رات ، وعم���ل عل���ى تنش���یط التج���ارة لخبرات���ھ
.. جعف��ر أب��و ال��ثمن .. م��ن عط��اءات العھ��د الملك��ي ف��ي الع��راق: م أث انفج��ار دم��وي ف��ي الم��خ ، انظ��ر توفی��ق التمیم��ي ١٩٤٥ع��ام 

م ٢٠/٨/٢٠١٥معل����م الوطنی����ة ف����ي مدرس����ة السیاس����ة العراقی����ة ، ص����حیفة الت����آخي ، مقال����ة منش����ورة عل����ى االنترن����ت ، بت����اریخ 
  =میس الموافق یوم الخ

http://www.altaakhipress.com/printart.php?art=59100&fbclid=IwAR1YhEooYrExH6r2auiG
4NPYBwJIjOkvKSgzvqvy2F-EatG9sLxAvst_KqQ  

  مساءً  ٢:٣٦م الساعة ١١/٥/٢٠٢٠تاریخ الدخول یوم االثنین الموافق 
  .٣٤٥ص,المرجع السابق:أمیرة سنبل وآخرون )  ٣(

  .٢٦ص,صبیحة الشیخ داود،المصدر السابق) (٤
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                                                                                             م    ٢٠٢٠ -يوليو/  السادس عشرالعدد  

 

ع��ما ت�  ، وذل� وق�م ال��اء اح��اج إلى ال�� ب�ل م� أجل اإلعالن ع� أماك� أزواجه� وأب�ائه�

ت� اإلعالن ع�  إص�اره�ول�� ���� ، ال��ا�ة في  �ل�ه� رف�وق� ع�قاله� في أماك� غ�� مع�وفة ا 

  ).١(أماك�ه� في ج���ة ه��ام

لل��أة و�ح�اسها ب�اج�ها ت�اه ال��� ، و�ع� م�قف  ���يفي ت���ة ال�عي ال اً س�� و�ان� ث�رة الع����

إلى م�اه�ة ال����ا ال�ي �ان� ع�ارة ع�  �ودع�ه، ال�� ب�ل  �ال��اء ع�� اع�قال أزواجه� تق��� م�ه

 ها�ف���، م�ا أد� إلى غ��ه�ص�ر ورس�م م����ة ت�ضح الفق� وال��لف وال�أخ� ال�ي تعاني م�ه الع�اق 

  ).٢(ت�اه� وح�ها في ال����ا

،  فق� �ان� ن��ة ال����ع لها م�قل�ة ب�� ال�ون�ة وال�ق�ی� ال����ال�ي قام� �ه ال��أة وعلى ال�غ� م� ال�ور 

ال�� دخل على ال��خ ضار� قاتل ش�خ ع���ة الع�اب� اد ل��خ م�زوق الع� ام�قف  و���ح ذل� في

هل ت��� ه��ان ب��ي ؟ لق� أق��� �ال�الق أن " �ان وأراد تق��ل ی�ه وع��ما رف� قال له ��ال��ل�ن�ل ل�

إذا أم�أتي س���ح "ف�ف� فقال له ال��خ م�زوق "�ان فأم�د ی�ك��أق�ل ال�� ال�ي ص�ع� ال��ل�ن�ل ل�

فأم�د ال��خ ضار� ی�ه له وق� نقل� ه�ه "،ل وال�اض�ون ه�ا شاه�ون على ذل��القا، وهي أم أل�فا

لل��أة ، وذل� ع��ما ح�� ع�� ال����  ن�اخ� ی�ل على ن��ة دآم�قف ه�اك و ) ٣( ن��هة ال�ل��يالق�ة 

وز�� داخل��ه ع�� الع��� الق�اب ووج�ه ی��ي على زوج�ه أخ� ی��ق� ما �فعله زوجة ج�ازة )٤(ال�ع�ون 

  ).٥(جل� ال

                                                 
ً ٢٩-٢٦ص ص, نفسھ (١)   .٣٤٩-٣٤٨أمیرة سنبل وآخرون ،المرجع السابق ،ص ص : ؛انظر أیضا

  .٣٤٩-٣٤٨مرجع السابق ،ص صأمیرة سنبل وآخرون ، ال) ٢(
م ، وتول����ت وزارة البل����دیات ألول م����رة ف����ي ١٩٥٨یولی����و / تم����وز ١٤نزیھ����ة ال����دلیمي ، أول وزی����رة عراقی����ة بع����د قی����ام ث����ورة ) (٣

الم���رأة العراقی���ة والتغی���ر االجتم���اعي، بح���ث منش���ور ف���ي مجل���ة اتح���اد : أش���رف دمحم عب���د ال���رحمن م���ؤنس: ت���اریخ الع���راق ، انظ���ر
  .٧٠٩م ، ص٢٠١١-ھـ ١٤٣٣حصاد  ١٩لقاھرة، المؤرخین العرب با

م ، ویرج���ع نس���بھ إل���ى س���اللة األش���راف ، وعم���ل ض���ابطا ف���ي ١٨٨٠ول���د ف���ي ناص���ریة المنتف���ق : عب���د المحس���ن الس���عدون ) (٤
تش��رین  ١٨الج��یش العثم��اني ، وأل��ف أرب��ع وزارات  ف��ي أوق��ات مختلف��ة  خ��الل العھ��د الملك��ي وكان��ت وزارت��ھ األول��ى ق��د ت��الفتفي 

 ٢٦م ، وكان�����ت وزارت�����ھ الثانی�����ھ ق�����د تألف�����ت ف�����ي ١٩٢٢ن�����وفمبر /تش�����رین الث�����اني ١٥واس�����تقالت ف�����ي  ١٩٢٢ن�����وفمبر /الث�����اني 
م ١٩٢٨ك���انون الث���اني  ١٤م ، وك���ذلك تألف���ت وزارت���ھ الثالث���ة ف���ي ١٩٢٦تش���رین الث���اني  ١واس���تقالت ف���ي  ١٩٢٥یونی���و /حزی���ران

 ١٣م وانحل���ت ف���ي ١٩٢٩س���بتمبر /أیل���ول  ١٩ألف���ت ف���ي م ، ووزارت���ھ الرابع���ة  ت١٩٢٩ین���ایر /ك���انون الث���اني=٢٠واس���تقالت ف���ي 
م ،وتق���رب م���ن اإلنجلی���ز ظن���ا من���ھ أن���ھ یس���اعد ال���وطن للحص���ول عل���ى اس���تقاللھ ، وانتح���ر ف���ي بغ���داد مس���اء ١٩٢٩تش���رین الث���اني 

ب��د م ؛ بس��بب أتھ��ام ال��بعض ل��ھ بأن��ھ خ��ائن لل��وطن وعب��د لإلنجلی��ز، انظ��ر الس��ید ع١٩٢٩ن��وفمبر / الثال��ث عش��ر م��ن تش��رین الث��اني 
م ، ١٩٩٠،  دار الش����ؤون الثقافی����ة العام����ة ، بغ����داد ،  ١ت����اریخ ال����وزارات العراقی����ة خالاللعھ����د الملك����ي ، ج: ال����رزاق الحس����ني 

-٧٥م ، ص ص٢٠٠٥أع����الم السیاس����ة ف����ي الع����راق الح����دیث ، دار الحكم����ة ، لن����دن ، الطبع����ة األول����ى : ، می����ر البص����ري ١٤٦ص
٨٤-٧٦ .  

  .٣٤٨-٣٤٦بق ،ص صالمرجع السا: أمیرة سنبل وآخرون ) (٥
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                                                                                             م    ٢٠٢٠ -يوليو/  السادس عشرالعدد  

 

وه�اك م�اقف ل�ق�ی� ال��أة فع��ما ت�في ال��خ ضار� في ال��� �ع� الق�� عل�ه ،أراد ال�ع� ت���ع 

 ال��اه�� وسارت ،فاخ��ف�هج�ازة تل�� ب��ل م� أ��ال ث�رة الع���� و�ال� م�امي ضار� ت�ل�� ال��ة 

ه� ل��ن "مع ال�جال  ل�ق�ان� ال��اء �قف� في ال��فات وعلى ال���� ی�غ�دن و�و في م��� ض��  �ه

  .)١(خ�� ث� ت� دف�هث� ذه��ا إلى م��له وودع�ه زوج�ه ال�داع األ، " ضار� و��اها

أنها أدخل� الع�اق في م�حلة  ،إالوعلى ال�غ� م� أن ث�رة الع���� ل� ت�ق� االس�قالل ال�امل للع�اق

،�اإلضافة إلى تغ��� ب���ان�ا )٢(ل��ه اً س�اس� اً نه�ة ث�ر�ة ووح�ت �ل�ة ال�ع� الع�اقي وأح�ث� ن��

ت���� ٢٥ب����ل ح��مة م�ق�ة فأس�ها في)٣(Sir Percy Coxل��اس�ها ف�لف� س�� ب��س ����

م ، و ع��ما ١٩٢١أغ��� /آب ٢٣م ، وت�ج� ال�ل� ف��ل مل�ًا على الع�اق في١٩٢٠أك����/األول

ء بها ، عق�ت معاه�ات مع الع�اق ، أرادت ب���ان�ا أن ت���� ع����ًا على الع�اق وت��ل أم�ها في ال�قا

، وق� شار�� ال��أةالع�اق�ة في ) ٤(ل��ها ل� ت�ل إع�اب ال�ع� و�ان�ا دائ�ُا راف��� لها ��ل ع�اص�ه 

  .مقاومة ال�عاه�ات ورف��ها م� ض�� ال�ع� 

  :ال����ان�ة–م��� ال��أة الع�اق�ة م� ال�عاه�ات الع�اق�ة : ثان�ًا 

م ، أرادت ب���ان�ا أن ت�اف� على م�ال�ها ١٩٢١أغ��� / آب ٢٣ �ع� ت���ج ال�ل� ف��ل في

، ول�ل� قام� �ال��ادرة لعق� معاه�ات مع )٥(االق��اد�ة وال��اس�ة في الع�اق ، وت���� على أم�ر ال�الد

الع�اق ل����ق� ه�فها و���ل �قاؤها ف�ها ، وق��� ال�ع� أنها ب�ا�ة ال��ل� م� االن��اب وال���ل 

الل ال�ام وح�� ال�الد �أنف�ه� ، ول�� خاب ��ه� ع��ما قام ال���وب ال�امي ال����اني على االس�ق

�ال�غ� على ال��اس��� الع�اق��� ال�عارض�� ونف�ه� خارج الع�اق ت�ه��ًا لعق� ال�عاه�ة وعق�ت ال�عاه�ة 

 ٢٣في  ، وسارت م�اه�ات شع��ة) ٦(م ١٩٢٢ی�ل�� / ح���ان ٢٥الع�اق�ة ال����ان�ة األولى في 

                                                 
  .٣٤٧-٣٤٦نفسھ ،ص ص(١)
م،مجل����ة األس����تاذ ١٩٢٧-١٩١٧االح����تالل البریط����اني للع����راق دراس����ة ف����ي تط����وره السیاس����ي : أحم����د عب����د هللا كاك����ھ س����ور (٢)

  .٢٦٠ھـ،ص١٤٣٨-م٢٠١٧،المجلد األول لسنة٢٢١،العدد
تش���رین األول  ١١م االثن���ین المواف���ق أول ممث���ل سیاس���ي بریط���اني ف���ي الع���راق وذھ���ب إل���ى بغ���داد ف���ي ی���و: س���یر بیرس���ي ك���وكس)٣(
م ، وأذاع ف���ي منش���ور ل���ھ أن���ھ ج���اء لیش���كل حكوم���ة وطنی���ة ف���ي الع���راق بنظ���ارة حكوم���ة بریطانی���ة ، انظ���ر الس���ید ١٩٢٠أكت���وبر /

  . ١٠-٨، المرجع السابق ، ص ص ١تاریخ الوزارات العراقیة خالل العھد الملكي ، ج: عبد الرزاق الحسني 
  .٥٧٣لمرجع السابق ، صجعفر أصغر عباس ، ا)  (٤
م ، رس���الة ماجس����تیر ، كلی���ة اآلداب ، جامع����ة ١٩٣٣-١٩١٤التط���ورات السیاس����یة ف���ي الع����راق : ع���امر عب����د ال���رازق ض����فار ) (٥

  .١٦١، ص٢٠١٦أم درمان ، السودان ، 
 .٥٧٤-٥٧٣جعفر أصغر عباس ، المرجع السابق، ص ص) (٦



                                                 دمجلة كلية اآلداب جامعة بورسعي                            ٤٢٥

       ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 

        ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

                                                                                             م    ٢٠٢٠ -يوليو/  السادس عشرالعدد  

 

، ول�ل� ن�� ال�ع��� ال����اني �أم� رجاله �ق�ف الق�ابل على م���عة م� ) ١(أغ���اع��اضًا عل�ها /آب

م� الق�ائل بل�اء د�الي ف��م� ال��ازل واألك�اخ و���ق ال�رع و���ي ال��اء و���� األ�فال ح�ى �ق�ي 

م في �غ�اد ول��ن ، ١٩٢٢أك���� /ت���� األول ١٣، ون��ت ب��د ال�عاه�ة في )٢(على ال�عارضة 

  ).٣(وغ�� ال�ع� الع�اقي م� ال�عاه�ة ال�ي ت� ال���ی� عل�ها رغ� اع��اضه� 

وزارة ع�� وشار�� ال��أة الع�اق�ة في االع��اض على ال�عاه�ة الع�اق�ة ال����ان�ة األولى ، فع��ما �ان�    

�ان اله�ف م�ها ال����� ، ر ال���� ال�ع�ون ت��ع� لعق� ان��ا�ات لل��ل� ال����عي ووضع دس�� 

ن ه�ا إ" صفهاني في ف��� له ل����ان�ا وقال اب� ال��� األ اً على ال�عاه�ة ال�ي ت�عل الع�اق تا�ع

ن��� �ع�ما عل� ���مة االن��اب ، ح�م� عل�ه زوج�ه ز�ارته ، امة اإلسالم�ة وم� االن��اب ���� األ

، وأص�ر ال��خ ال�ه�� ف��� أخ�� أن اإلن�ل��  "��� وال ���ز رد ال�الم عل�ه ، وال ی�خل ح�ام ال��ل

ته� وسق�� ن�اء شه��ات ب�� الق�لى ، ون�� ال���وب ال�امي اق� ق�ف�ا م�ا�� ث�رة الع���� ��ائ� 

ال����اني ��غ� على ال�ل� ف��ل وت��هي االن��ا�ات و�قف على اخ��ار رئ�� ، و�ان� ال�� بل ق� 

لق� أخ��ت ال���ع �أنه� ��� أن ی�����ا " قائلة  ال�ع�ون ���� ع�� الأرسل� إلى وال�ها ل�ق�م ب��ل�ة 

فأن� ت�غل ) ال��ل��غ( م��� �� ، أما ال�ق�ة فهي في عه�ة اآللهة أنها م�ل لع�ة الق�اني ال����ة 

ول�� ع��ما ، �االن��ا�ات  ال�ع�ون وفاز م��� ، "خ�� �ال��ا�عنف�� �ق���ة مع��ة ث� ت�هار الق�اني األ

ال�غ� على رسال ال�عاه�ة الع�اق�ة ال����ان�ة إلى ال��ل� ل����قها ح�ث� معارضة ن�ائ�ة ض�ها إر تق� 

إلى زع�اء الع�ائ�  ، واح���ا ع� ���� ال�هاب ح�اب أو ال��افةم� ع�م وج�ده� في ال��ال� أو األ

وما فعله ه�الء ، "ت��ع�نها لل��ج� ؟ ألف وسفة عل��� ..على ���� �ا أ�ا فالن "  :وال���خ قائل��

� ل�ع��ات ل� ی��أمام ب��ت الغ��اء و� ئهفل� �ع�� ال����ع وق�ف ن�ا�ال��اء ��الف عادات وتقال��م���عه

ال�عل�� ، أما ال��قة ال����رة ف�ان� ت�عى لل�عل�� ، وق� دعا م���عة م� ال��اب ال��ف���� لف�ح ال��ارس 

  ).٤(وتعل�� ال��أة 

                                                 
آف���اق عربی���ة ( م ، دار الش���ؤون الثقافی���ة العام���ة ١٩٥٨-١٩١٤لص���راع بریطانی���ا والع���راق حقب���ة م���ن ا: دمحم حم���دي الجعف���ري  (١)
 .٣٧، الطبعة األولى ، بغداد ، ص) 

م ، ١٩٩٠، دار الش����ؤون الثقافی����ة العام����ة ، بغ����داد،  ٢ت����اریخ الع����راق السیاس����ي الح����دیث ، ج: الس����ید عب����د ال����رزاق الحس����ني  (٢)
 .٢٨ص

  ).١(ملحق رقم ، انظر ال٥٧٥المرجع السابق ، ص: جعفر أصغر عباس ) (٣
  .٣٥١-٣٥٠ص ص, أمیرة سنبل وآخرون ، المرجع السابق(٤)
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، ول�ل� ����  م�قع�هاعلى ال�عاه�ة الع�اق�ة ال����ان�ة وعلى  اً ام ساخ�ال�ع� الع�اقي ب�جه ع �انو 

ول�ل� ، أساب�ع �ع� خ��ة وع��ما رف� ق�م� ال�زارة اس�قال�ها   الع�اقي، ع��ال�زارة إلي ال�ل� ل��قف ال

ال�ع�یل ، و�ان ال�ع� ع� ول�� ال�ع� �ل ساخ�ا ح�ى �، ال���مة ب���ان�ا �إج�اء تع��الت  �ال��

  ).١(ال�عاه�ة  على جان� ���ق�ن لل�هاد في أ� وق� م�ا جعل األ اً م��ع�

ال�عاه�ة على م�ل� الع��م ،  Lord Barmoreالل�رد �ارم�رم ع�ض ١٩٢٤س����� /أیل�ل ٢٠وفي 

وأرادت ال���مة ال����ان�ة  م� ال�عاه�ة لف��ة أ��ل ، و�ل� م� علي إح�ان �اشا إخالء م�ی�ة ال��صل 

دة ال�ادسة ع�� ال�ي تق�ي ب��ل�� ج��ع ال��اقع ال����ة في س�ر�ا وال��از وع��� وال��� ب�اء على ال�ا

وما ب�� ال�ه��� ف�ف� ، ول�ل� أرسل ق�ات تع�� �أم� ه�ه ال��ا�� ، وعق� م�ت�� األس�انة ل�ل 

األم� إلى ال���لة في نف� العام وح��ه م��ل�ن ع� الع�اق و����ان�ا وت���ا ول�� ل� ��ل ال��ألة ف��ل 

  ).٢(ع��ة األم� ف��ل� ل��ة وذه�� إلى �غ�اد وق�رت ع�م تق��� ال���قة ال���ازع عل�ها

م ح�ى ت� اس���الها ��عاه�ة أخ�� عام ١٩٢٢و�ل ال�ع� الع�اقي ی�اضل و��ال� ب�ع�یل معاه�ة 

�قة لها و�ل م، ول��ها ل� ت�ق� آمال ال�ع� ؛ ألنها ل� ت��لف م� ح�� ال��ه� ع� ال�عاه�ة ال�ا١٩٢٦

�ان�ن األول  ١٤عام ، وتالها معاه�ة أخ�� على نف� ال��� في  ٢٥وم�ت االن��اب ال����اني ل��ة 

م ال�ي أدت إلى اس�قالل الع�اق اس��ا وش�ل�ا ودخل� ١٩٣٠م ، وت� عق� معاه�ة عام١٩٢٧د�����/

ن�اء قاع�ت�� م تق�ي �إ١٩٣٠م ، و�ان� معاه�ة ١٩٣٢أك���� /ت���� األول ٣ع��ة األم� في 

ج����� ب���ان���� إح�اه�ا في ال��ان�ة وال�ان�ة في ال�ع��ة ، و�ان ال�ع� راف�ا لل�عاه�ة ألنها ل� ت�ق� 

، و ق�م� ال��أة ال��د�ة م���ة ) ٣(ح���ه واس�قالله ول��ها تع�ي ب���ان�ا الف�صة الس�غالل الع�اق 

مع��ة �اب (في ال�ل��ان�ة )٤(م�����١٩٣٠ س/اح��اج لع��ة األم� تع��ض ف�ها على ان�فاضة أیل�ل

ووقع� �اس� حف�ة خان ال�ق�� �ال��ا�ة ع� ال��اء، و�ان ه�ا ب�ا�ة الع��اض ال���ة ال����ة )ال��ا�

                                                 
  .١٢٤ - ١٢٣، المرجع السابق ، ص ص٢تاریخ العراق السیاسي الحدیث ،ج: السید عبد الرزاق الحسني ) (١

 .١٢٩-١٢٨-١٢٥نفسھ ، ص ص (٢)
 ).٤(،)٣(،)٢(، انظر الملحق رقم ٢٨-٢٧صادق حسن السوداني،المرجع السابق ، ص ص ٣)(

قام���ت عن���دما أص���در ن���وري الس���عید ق���رار لح���ل مجل���س الن���واب وإج���راء انتخاب���ات إلقام���ة مجل���س : م ١٩٣٠انتفاض���ة ایل���ول )  (٤
م ، وواجھت���ھ الس���لیمانیة بمظ���اھرات حاش���دة اش���ترك فیھ���ا جمی���ع فئ���ات الش���عب ، وأطلق���ت ١٩٣٠ب���دیل ل���ھ للتص���دیق عل���ى معاھ���دة 

الك��ورد : الش��ھداء والجرح��ى ، انظ��ر غ��انم دمحم الحف��و، عب��د الفت��اح عل��ي البوت��اني الحكوم��ة النی��ران عل��یھم فس��قط م��نھم الكثی��ر م��ن 
، ٢٠٠٥م ، الطبع����ة االول����ى ، دار س����بیریز للطباع����ة والنش����ر، أربی����ل ، ١٩٥٨-١٩٢١واالح����داث الوطنی����ة خ����الل العھ����د الملك����ي 

  .٤٢ص
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م شار�� ال��أة الع�اق�ة خاصة ١٩٣٠م، وع��ما ت��ت ال��اه�� الع�اق�ة  ل�عاه�ة ١٩٣٠على معاه�ة 

م ١٩٣٠م�ال�ة ��ق�قه� ال�ه��مة واع��اضا على ان�فاضة ایل�ل ���اه�ة ال��د�ة في ل�اء ال�ل��ان�ة 

)١.(  

أب�ات ع� معارضة ال�عاه�ات الع�اق�ة ) أم ن�ار ال�الئ�ة (و���� ال�اع�ة سل�ى ع�� القادر        

  : ن�ة قائلة ال����ا

  � وال�ع��  ال ت���ي ألم�ه� م� ج�ی�ـ�� ب�ع�دهــال تغ

  �ی�ـ�ـ� �الـلي لهـ����ل الع�ة واســى سـأم�ي أم�ي ل�

  �ـه�یـــ�اج �ال�ـ�� الهـــل� وعـ�ح ال�ــي لق� فـي أم��ـأم

  �ال�ع�د أ� ال ت���ي ألم�ه� واس����ي س�ل اله�� وأه�

  ه�ئ ال�أس واص��� لل�ع�� وارق�ي ال��� م� خالل ال���د

  �ودـال ت�لى في ال��اة مع اله�ن س�� ال��ت في اخ� ال�

  ).٢(��دـــقل صل� القتـال�اغ�� ح��اي أث��� على ـأم�ي أم�

وه��ا شار�� ال��أة الع�اق�ة في االع��اض على ال�عاه�ات الع�اق�ة ال����ان�ة س�اء ع� ���� الق�ام 

�ال��اه�اتأو �االش��اك مع الف�ات األخ�� لل�ع� ، أو ع� ���� تق��� االح��اجات اع��اضا على 

ل�ع� ال��اسي ت�� أم�ها على ال��� وع�م ال�قة �ال�ع�د األوضاع ال��ج�دة �الع�اق ، أو ع� ���� ا

ال����ان�ة ، ول�ل� �ان لل��أة دور فعال و�ن �ان قل�ًال خالل ه�ه األح�اث ، وس��داد دورها في 

  .االن�فاضات وال��رات القادمة

  :م ١٩٤١مای� /م��� ال��أة الع�اق�ة م� ح��ة ما��: ثال�ا 

م ، ١٩٤١مای�/ ما�� ٢٩- ٢عالي ال��الني ، واس���ت ال��رة م�  مای� ����ة رش��/ع�ف� ح��ة ما��

و�ه�ت ه�ه ال���ة ع��ما اج��ع الق�م��ن في م���ف العق� ال�ا�ع م� الق�ن ال�اضي في ناد� ال���ي 

ض� ل�ان مع األب� حارث ال���اني و�ان لل�اد� عالقات ق��ة مع األل�ان ، و�ان م���� ال�اد� �قف�ن 

ع��ما ل� ����ع ال�اد� ت�ق�� آماله� ��ن�ا ح��ًا س��ًا ع�ف ���ب ال�ع� واش��ك �ه  ب���ان�ا ، ول��

                                                 
  . ١٢٤- ٢٦-٢٥خانم زھدي ، المرجع السابق ، ص ص) ١(
  .٢٠-١٩م ، ص ص١٩٥٥اعرات العراق المعاصر ، مطبعة الغرى الحدیثة ، النجف ، ش: سلمان ھادي الطعمة  ٢)(
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رش�� عالي ال��الني وصالح ال�ی� ال��اغ و��ن� ال��عاو� وفه�ي سع�� وم���د سل�ان وناجي ش��� 

) ١(ف��ای�  ب�أ العق�اء األر�عة/م ، وخالل شه� ش�ا�١٩٤١، وق� تأس� ه�ا ال��ب في ب�ا�ة عام 

ع�ل�ات انقالب�ة ض� ح��مة الهاش�ي ، وق� ت�ك ال�صي ع�� اإلله �غ�اد ح�ى ال ���ر ق�ار ت���ة �

ح��مة الهاش�ي وت�ل�ة رش�� عالي ال��الني ، وأص�ر م�ل� ال�فاع ال���ي م���عة م� الق�ارات رغ� 

رة ، و�ــان� ه�ه ع�م ش�ع��ه في ال��� ل��ه �ان یه�ئ نف�ه ل��� ت�لي رش�� عالـــــي ال��الني لل�زا

  ).٢(الق�ارات لل�غ� على الهاش�ي ، فل� ��� أمامه إال تق��� اس�قال�ه 

م ، قابل ال�ع� ١٩٤١أب��ل / وع��ما ش�ل� وزارة رش�� عالي ال��الني ال�ا�عة في ال�اني ع�� م� ن��ان

�ه� ، �اإلضافة إلى ه�ا ال�غ��� �ارت�اح ، ل�غ��ه� ال��ی�ة في ال��ل� م� ال����ان��� وال���ل على ح��

ال��ل� م� ال�صي ع�� اإلله ، وشع�ت ال���مة ال����ان�ة �الغ�� م� ه�ه ال���ة ، ول�ل� فإنه في 

م ن�ل� ق�اتها في ال���ة ، وادعي الع�اق��ن مع�ف�ه� ب��ول ١٩٤١أب��ل/ن��ان ١٨ - ١٧ی�مي 

لع�اق��ن و�ال��ا �ان��ابه� ش�� في ال���ة رف� ا ٣٥٠٠ال����ان��ن وع��ما �ل� ال����ان��ن ن�ول 

م ؛ ول�ل� أعل� رش�� عالي ال��الني ب�ء األع�ال ١٩٤١أب��ل / ن��ان  ٣٠، ول��ه� ان�ل�ا الق�ات في 

ال����ة ض� ب���ان�ا ، و �ال� ال�ع� �ال�ق�ف إلى جان� ال���مة لل�فاع ع� ال��� و�ان ذل� في 

ما ب�أت ال�عارك ب�� ال��ف�� أص�ر العل�اء م ، ول�ل� س��� ال���ة ��ا��، وع��١٩٤١مای� /ما��٢

  ) .٣(ف�او� �ال�هاد ض� ال����ان��� 

وتق�ل سان�ة أم�� ذ�ي في ��ابها م���ات ����ة ع�اق�ة أن ال��م األول م� ت�ل�ة رش�� عالي         

ج� دروس الی�  ":�ان أح� ال�الب و��عا م��فى ال���ل ���� قائالً ال��الني لل�زارة ع��ما وصل� لل�ل�ة 

القاعات فى ال�ل�ة  �ح�إذه�� إلى ، وع��ما "؟سات�ة اإلن�ل�� ق� ذه��ا وال ن�ر� ماذا نفعلن األال��م أل 

 ).٤(ف��ا مع�اه أنه ی��� ال��ل� م� اإلن�ل�� اً خ�ا� ألقىی�عا م��فى ال���ل و  اً م��� اً شا� وج�ت

                                                 
وك���ان الثالث���ة األوائ���ل ) ص���الح ال���دین الص���باغ ، فھم���ي س���عید ، كام���ل ش���بیب ، محم���ود س���لمان الجن���ابي( العق���داء األربع���ة ھ���م )  (١

نص���ف ق���رن م���ن ت���اریخ الع���راق ( اتي ،انظ���ر توفی���ق الس���ویدي ، م���ذكر ٣٠٢عق���داء وق���واد ف���رق والراب���ع قائ���د الق���وة الجوی���ة ص
  .٣٠٢م ، ص٢٠١٠، دار الفارس للنشر والتوزیع ، الطبعة الثانیة ، بیروت ، ) والقضیة العربیة 

، دار الج����واھري للنش����ر ، بغ����داد ، )٢٠٠٣-١٩٢١( االنقالب����ات الناجح����ة والفاش����لة ف����ي الع����راق : وس����یم رفع����ت عب����د المجی����د ) (٢
  .٦٦:٦٢م ، ص ص٢٠١٥

ص����فحات م����ن ت����اریخ الع����راق الح����دیث م����ن االح����تالل البریط����اني : حام����د الحم����داني : ؛ انظ����ر أیض����ا٧١: ٦٧صنفس����ھ ، ص ) (٣
  .٢٤٣، دار فیشونمدیا ، السوید ، الطبعة األولى ، ص ١٩٥٨تموز  ١٤حتى ثورة 

  .٢٠٩م ،ص ٢٠١٥ذكریات طبیبة عراقیة ، الطبعة الثانیة ، دار الحكمة ، لندن ، : سانحة أمین ذكي )  (٤
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 و�ان�اوداد اب�ة رش�� عالي ال��الني معه�  �وخ�ج ال�الب في ال��م ال�الي واش����ا في م�اه�ة و�ان

وفي ه�ا ال��م  ،�ق�ادة ال����ر ع�� ال���� الق�اب ال�� �ل� م�ه� ال�ج�ع إلى ال�ل�ة �ع� م�افة ق���ة 

، ول�� ع��ما جاء �األم��ل ال�الب داخل ال�ل�ة ال �����ع�ن ال��وج وأخ��وا وال� سان�ة ول�عان 

أرج� أن ال ت�لع�ا !... �ا ب�اتي "وع��ع�دته� قال له� وال�ه� ،  صائ� ش��� �ل� م�ه� الع�دة ل���ته�

���ا أنها ال����ف�ات ال�ي  ذه� ال�الب إل�إح��وق� ��رها م�ت�� أو ثالثة ، وفي ال��م ال�الي !" ف�اد� 

�ان ال��اب ���ل�ن أق��ة وال��ات ��ل�ها �ال�مال ول�� ل��� لل��اع�ة ، و اش�عل� م� الغارات ال���ة 

�� ل� ت��عل ال����فى وال���قة ال����ة بها ، و�ع�ها ان�قل ال��اب إلى ال��ائ� أما ال��ات ف�ان�ا ال

ت��ج  )١(جعف� الع���� و�ان ه�اك ف�اة ت�عا فا��ة الع���� و�ان زوج ع��ها ، ����ن الف�ائ� لل���د 

وجها في ال��اه�ات حاملة ل��  "ق رأم ال��ا" في ال��اه�ات حاملة العل� الع�اقي ، ول�ل� أ�ل� عل�ها 

  ) .٢(لألعالم

دائ�ا ��ف�ن ال��� الع�اقي ، و وتق�ل سان�ة أنه� �ان�ا ی�ه��ن لل���د ال��حى ع��ما ألغ�� ال��اض�ات 

ل�اني ال�� جاء ل��اع�ة الع�اق��� وز�� ال�فاع األBlumberk بل�م��كول� ���روا خ�� وفاة  �ال�هارة ،

ذاعة وال ی�ن� ال�ب �اشا و�ان أم�� �اشا ال ���ق أخ�ار اإلج� أ� وق� ق�ل على أساس أنه أب� ح��،

��ال��� ول�� ل� ���ث، ل�ان واإل�ان� �اذ�ة فالع�اق �ان� في حاجة ل��اع�ة األ ألنهاال���� م��عها 

خالها إح�ان رفع� م� ال�راسة في جامعة �ال�ف�رن�ا دخل ال��مة  ان�هاءأن �ع�  وذ��ت سان�ة أ��اً 

وقال ع� ، في ال�ف� وأخ��ه� �قلة ب���� ال�ائ�ات ال�� ���لف ع� ال��ارات  اً وأص�ح مه��س ،الع����ة

وال�تها ،  اغ��� سان�ة م� �المه وه�أته؛ ول�ل� ح�اس �ل�ة ال�� أنه� ی�����ن دون أن ی�رون 

ل�صي ع��ما عل�� ��ف� أخ�ها مع زوجها ص��ح ن��� وت�ف�� ال����� إلى إی�ان ، وع�� ع�دة ا وزاد

أرش� الع���  ، و�انه� وأخ�ت أم�اله� ؤ ق� ف�ها دما�وأر ، ض� ال�ه�د ) ٣(حادثة الف�ه�دع�� االله ح�ث� 

                                                 
 ٢٢م ، وق���د أل���ف وزارت���ین خ���الل العھ���د الملك���ي وكان���ت وزارت���ھ األول���ى بت���اریخ ١٨٨٥ول���د ف���ي بغ���داد : جعف���ر العس���كري  )(١

م واس���تقالت ف���ي ١٩٢٦م ، وكان���ت وزارت���ھ الثانی���ة بت���اریخ تش���رین الث���اني ١٩٢٤أغس���طس /آب ٢واس���تقالت ف���ي  ١٩٢٣تش���رین 
 ٢٩، و قت���ل ف���ي أراض���ي دی���الي ی���وم ١٠٧ن���وري الس���عید ص م  ، وق���د ت���زوج م���ن فخری���ة الس���عید ش���قیقة١٩٢٨ك���انون الث���اني  ٨

: الس���ید عب���د الرزاقالحس���ني :م عن���دما ح���اول إحب���اط انق���الب بك���ر ص���دقي برص���اص ض���باطھ، انظ���ر١٩٣٦أكت���وبر / تش���رین األول 
، می���ر البص���ري ، أع���الم السیاس���ة ف���ي الع���راق ١٨٣، المرج���ع الس���ابق، ص ١ت���اریخ ال���وزارات العراقی���ة خ���الل العھ���د الملك���ي، ج

  .١٠٧الحدیث ، المرجع السابق ، ص
  .٢١٢:  ٢١٠سانحة أمین ذكي ، المصدر السابق ،  صص) (٢
م���ن الح���وادث المؤلم���ة ض���د الیھ���ود ف���ي الع���راق بع���د س���قوط حكوم���ة رش���ید ع���الي الكیالن���ي وانف���راج أزم���ة : حادث���ة الفرھ���ود)  (٣

ول عی���د النب���ي ش���وع فھ���اجمھم مجموع���ة م���ن م ، خ���رج الیھ���ود لالحتف���ال بحل���١٩٤١یونی���و /حزی���ران ١الص���دام المس���لح فف���ي ی���وم 
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سان�ة  قال�ال��الني  ، وق� اس��� ال�ادث ی�م�� و  مةع�ال �ع� ه�وب ح�� ض� ه�ه األ ات��إج�اءاتهق� 

��ع ، وأخ� أعالم الع�اق �ع� ان�هاء �ث ال�ـ�ه�د�ات ���� ه�ا ال�لع ال���ث مع زم�التها ا��نها ل� ت�إ

  ).١(ب���ان�ا حار��ام�ة رش�� عالي ال��الني ���ح ال��ف��� ألنه� 

م ألس�اب س�اس�ة وهي ضعف ح��مة رش�� عالي ال��الني؛ ١٩٤١مای�/في ال�ها�ة ف�ل� ح��ة ما��

ج�اه��� و�ان� ي  و���� وج�دان�قاق ���� في وزارته�ع�م تأی��ه� لل���ة، وانع�ام  وج�د ح�ب س�اس

ح�ب س�اسي  ت����األح�اب ���لها ال��اس��ن ، و�ان� ح��ات ال�ع� غ�� م���ة مع ال���مة لع�م 

ق�مي ل�����ه� ، و�ان� ح��ات ال�ع� وث�راته� ح�اس�ة ، أما �ال���ة لألس�اب الع����ة ف�ان� ضعف 

، م�ا ن�ج ع�ها اح�الل الفل�جة )٢(ر���ال��ل�ح وال��ه�� ألن أسل�ة الع�اق��� �ان� ق���ة و�ان�ا غ�� م�

م ،و�ع�ها ال�حف ال����اني إلى �غ�اد �ع�ما وصل�ه� م�اع�ات م� ق�اته� في ١٩٤١مای�/ما�� ١٩في 

، ��اف إلى ذل� م�ار�ة ال�ال�ات ال����ة األم����ة ع� ���� ق��لها ) ٣(فل���� ح�� أم�وه� �ال���د

ح��ة رش�� عالي ال��الني وت���� ال�صي على ع�ش الع�اق م� العام في �غ�اد لل����ان��� في مقاومة 

تعاون مع ال����ان��� وألق�ا  له للع�ش م�ة أخ�� ال�صي ع�� اإل، وع�� ع�دة) ٤(اله�ب خارج الع�اق

الق�� على مع�� قادة ال���ة وأع�م�ه� ، ماع�ا رش�� عالي ال��الني ألنه ت��� م� اله�وب وال��في 

)٥.(  

ن ال��أة ساه�� في ه�ه ال���ة ول� ���ل ض��ل ، وس�ف ت�ارك أ��ا في ان�فاضات وم� ه�ا ی��ح أ

م ، و��ق� م�ه� الع�ی� م� ال�ه�اء ��ا ١٩٤٨ی�ای� / وث�ة �ان�ن ال�اني/أخ�� �ان�فاضة ب�رت���ث

  . س���ح ف��ا یلي 

                                                                                                                                                         
ض��باط وجن���ود ھ���اربون م��ن الخدم���ة العس���كریة وأراق��وا دم���اء الیھ���ود ونھب��وا أم���والھم ومخ���ازنھم وبی��وتھم واس���تمرت ھ���ذه الح���ادث 
لم���دة ی���ومین ، ولك���ن قام���ت لجن���ة األم���ن ال���داخلي الت���ي ألفھ���ا أرش���د العم���ري بح���ل األزم���ة وإرج���اع األم���ور لوض���عھا الطبیع���ي 

ت���اریخ ال���وزارات العراقی���ة : ه الحادث���ة أول���ى الح���وادث ض���د الیھ���ود ف���ي الع���راق ، انظ���ر الس���ید عب���د ال���رزاق الحس���نيوكان���ت ھ���ذ
ً ٣٠٤:  ٢٩٥م ، ص ص١٩٩٠، دار الش����ؤون الثقافی����ة العام����ة، بغ����داد ،  ٥خ����الل العھ����د الملك����ي ، ج س����انحة أم����ین : ؛انظ����ر أیض����ا

  .٢١٥زكي ، المصدر السابق  ، ص
 .٢١٧: ٢١٣مصدر السابق ، ص ص سانحة أمین زكي ، ال) ١(

أغس���طس / ف���ي الع���راق؟، مقال���ة منش���ورة ف���ي مجل���ة آف���اق عربی���ة، آب١٩٤١س���فیر دمحم الس���عد ، لم���اذا فش���لت حرك���ة م���ایس  (٢)
  .٤٣: ٤١، السنة الخامسة عشرة ، ص ص١٩٩٠

  .٦٠صادق حسن السوداني ، المرجع السابق ، ص) (٣
مریكی���ة إزاء الع���راق م���ن أعق���اب الح���رب العالمی���ة األول���ى إل���ى حرك���ة رش���ید السیاس���ة األ: أش���رف دمحم عب���د ال���رحمن م���ؤنس ) (٤

  .٣٦٠-٣٤٩م ، ص ص ٢٠١٦عالي الكیالني ، مكتبة اآلداب ، القاھرة ، 
  .٦٠صادق حسن السوداني ،المرجع السابق ، ص) (٥
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  م١٩٤٨ی�ای�/ال�اني  ال��أة الع�اق�ة في وث�ة �ان�ن  ردو : را�عا 

 و�ان ،) ١(م١٩٤٧، واع�قل ال���� م� ال��اء في ب�ا�ة عام  وعل�اً  لع�اق�ة في ال��اسة س�اً شار�� ال��أة ا 

ل�زارة ا صالح ج�� ، فع��ما ت�لى)٢(م Portsmouth١٩٤٨دور �ارز في ان�فاضة ب�رت���ث لها  و�ان

معاه�ة س��ة خ�فا م� ته�ج  ؛ن�ج ع�ها، قام� وزارته ��فاوضات مع ب���ان�ا م١٩٤٧مارس/آذار٢٩

له في ق�� ال�حاب ، وثار ع�� اإلعلى الع�ش ل�أ� العام ،و�ان� ه�ه ال�عاه�ة ت�� إش�اف ال�صي ا

وشار�� م���عة م� �ال�ات ال��رسة ، �الب ال�ل�ات ع��ما ان�قل خ�� ان�هاء ال�عاه�ة إلى ال��ف 

، خل ال��رسة ع�اء داج��ل حاف� األ �وق� وزع عل�ه ،ساف�ة ج��ل حاف� تق�ده�م����ة في ال��ادة األ

  .)٣(واع�قل� ص���ة ال��خ داود وت� ت���ل ل��ة ل��اك��ها ال�اتم�ها اص�� ع�د م� ال� �وع��ما خ�ج

 ١٧(ض�ب ال�الب وال�ال�ات في ال�عاه� وال�ل�اتل��ة ثالثة أ�ام م� أع��ما ن��ت ن��ص ال�عاه�ة و 

ت��ع ال�جال وال��اء م� م�ا�� و ، )م١٩٤٨ی�ای� / �ان�ن ال�اني ١٩ح�ى  ١٩٤٧د����� / األول كان�ن 

 ع���ة وساحة جامع ال��النيم��لفة في �اب ال�ع�� وال�صافة وساحة أم�� وساحة ال����� وساحة األ

" ال��� حال�اً " س�� ال�أم�ن  خاللها وع��وا، م ١٩٤٨ی�ای�/�ان�ن ال�اني ٢٠عل� م�اه�ات في�واش ،

كان� ت�أس�ا ام�أة هي ع�و�ة الفل�ي ، حاملة " ان  م� ال��ا�ا ، و���� م��ل أدی� �ا� اً وخ��وا ���� 

ال�عاه�ة م�ق�مة حاملة العل� الع�اقي ف�ان رد فعل ال���ة ت�ق� الف�ة وته�ف ت�ق� وزارة صالح ج�� و 

وع�د م�  فا�لق� ال�ار على ال���اه��� وسق�� إح�� ال��اء شه��ة واس�ها ز��ة ش��لة ق��اً 

ت�ه ال�الب اول�ل� ؛ وأص�� اآلخ��� ���وح ، ) ٤(ة م� ب��ه� ام�أة ، و�ان ع�د ال�ه�اء أر�ع"ال�ه�اء

ول� ��� ال�الب �ق��ون ب�ل� إال  ،ودخل� ال���ة وراءه�، م� ال���� وال��ات إلى ال����فى ال�ل�ي 

 ، واس���م) ٥(م�ا أد� الح��اج ال��ع�ة ال���ة الع�اق�ة ل�ا قام� �ه ال���ة ؛ ت��ع ج�ائ� ال�ه�اء 

                                                 
ی��ر منش��ورة ، معھ��د البح���وث ، رس��الة ماجس���تیر غ) دراس��ة مقارن��ة (حق���وق الم��رأة ف��ي الدس��اتیر العراقی���ة : جاس��م عل��ي ھ��داد ) (١

 .٣٥م ، ص ٢٠١٤والدراسات العربیة ، القاھرة ، 
 .١٠خانم زھدي ، المرجع السابق، ص (٢)
مقدم���ة ف���ي دراس���ة الع���راق المعاص���ر ، : زك���ي ص���الح : ؛انظ���ر أیض���اً ٥٥: ٥٢ذك���رى عب���د الق���ادر،المرجع الس���ابق ، ص ص(٣)

 .١٢٦م ، ص١٩٥٣مطبعة الرابطة ، بغداد ، 
ً ٥٤:٥٢صنفسھ ، ص ) (٤   .١٢٦نفسھ ، ص:؛انظر أیضا
  .٢٦٤م ، ص١٩٩٠، دار الشؤون الثقافیة العامة ، بغداد ، ٧تاریخ الوزارات العراقیة ،ج: السید عبد الرزاق الحسني ) (٥
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ع��  م١٩٤٨ی�ای�/�ان�ن ال�اني ٢٢تف��قها ، وقام� م�اه�ات في و ��ع ال���عات الع�ف لاخل�ة وز�� ال�

  ) .١(كال�ل ال�رد أت���ع ج�� ال�ه�اء و�ان�ا ���ل�ن 

  :و شار�� ص���ة ح�� في االن�فاضة وقال� في ق���ة لها 

  د تركن مساجداً ــــجثث الضحایا ق ن ف�ق أد��ةأ� �وال��� �ف

  ).٢(◌ً اــــبیضاء كواعب یندفعن عصائبن سوافراً ـالموت رحوعلى بریق 

  :ینایر قائلة/ أربعین الشھداء عن الفظائع والجرائم بوثبة كانون الثاني" وتحدثت في قصیدة       

ً ــــــال تذرفوا دمع   اءــــــداء فخرة لھم من میتة أحیــعلى الشھ ا

  اءــــــلمة األرجھ في ظــدي بضیائــــــنھت ما مات من أمس مناراً 

ً ــي نافعــان التمنـــو كـــأوواه ل   ر عزاءــت نفسي وھو خیــمنیا

ً ــداؤنا مـى شھـــــوت كما قضــمن أم   ).٣(اءـــــزة وإبـــیطیب بع وتا

في لواء  الدیوانیة تظاھرت البریطاني ، و معتمدفي لواء الحلة مكتب ال العراقیة المرأةوھاجمت        

تابعة  ، وكانتفي لواء الدیوانیة سریة لجنة نسائیة وكونتیر الطعام للشعب وإلغاء المعاھدة ، مطالبة بتوف

ینادون أخذوا طفال األ وكذلكالطالبات مع النساء من مختلف المستویات  ، وشاركتللحزب الشیوعي 

تقدیم جبر صالح لھ من وبسبب تھیج الشعب طلب الوصي عبد اإل، ) الخبز للشعب( بتوفیر الطعام 

استقالتھ وقام بتقدیمھا ، وانطلقت جنازة تحمل أربعة من الشھداء في شارع رشید ووصلوا شارع المأمون 

في شكل ثالث مجموعات تتوسطھم النساء من الطالبات وربات البیوت ویلبسن عباءات سوداء وتوزعت 

شاش و بحجار قاومنا هللا الشرطة ور" : دوار على المجموعات الثالث فكانت المجموعة األولى تقول األ

" ما صارت بكل الدول صالح جبر سواھا" والمجموعة الثانیة تقول ، " أكبر یاعرب شبانھ كتلوھا

أم الشھید تصیح وین المعركة یا ناس ابني اشتراھا على الجسر نایم بلیة " :والمجموعة الثالثة تقول 

                                                 
  .٥٤ذكرى عبد القادر، المرجع السابق ، ص ١)(

  .٥٦نفسھ ، ص)(٢
  .١٦سلمان ھادي الطعمة ،المرجع السابق ،ص) (٣
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، عن قتل النساءوالرجال المتظاھرین السوفیتیة Pravdaبرافدا ، وتحدثت الصحف مثل صحیفة" جفان

  ).١(وانتھت الوثبة بانتصار الشعب العراقي 

و  ،)٢(عمومة المصريحزاب العراقیة مع الحكومة وتم القبض على وأعلنت صحیفة األمة عدم اتفاق األ

، وكانوا ضمن الحزب الشیوعي العراقي ، وحكم علیھن بالسجن المؤبد ، وقد زادت )٣(سعاد خیري

وكان ھدفھا ؛ م ١٩٤٩ ینایر/كانون الثاني ١٠-٦ووزارتھ   ) ٤(نوري السعیداالت في عھد االعتق

ن حكومتي لیس لھا أي غرض إ" أمام مجلس النواب صراحة التخلص من الحزب الشیوعي ، وقد قال 

انتقامي كما یتصور البعض إال أن تصفي حسابھا مع الشیوعین لتلفظ الشیوعیة نفسھا األخیر في 

  .)٥(وكان ھذا سبب من أسباب الحركة الوطنیة العراقیة بوجھ عام والمرأة بشكل خاص  "البالد

كان نزول المرأة للنضال السیاسي واالجتماعي من أھم خصائص الوثبة ، وذكر أحد معاصري         

ستان الوثبة أن المرأة الكردیة شاركت في مظاھرات بغداد الجماھیریة ، وأنھا نزلت للنضال في مدن كرد

  ) .٦(نفسھا 

                                                 
  .٥٧-٥٦قادر،المرجع السابق ، ص صذكرى عبد ال (١)

أح���د ناھض���ات الحرك���ة النس���ویة العراقی���ة الملقب���ة بعمی���دة ، وكان���ت تابع���ة للح���زب الش���یوعي ، وانض���مت : عموم���ة المص���ري ) (٢
م بس���بب انتش���ار المجاع���ات وزی���ادة ثم���ن الخب���ز وق���دمت معھ���م عریض���ة إل���ى ١٩٤٢إل���ى لجن���ة مس���اعدة فق���راء الس���لیمانیة ع���ام 

 .٤٥-٤٤المرجع السابق ، ص ص: ذكرى عبد القادر : ل حل المشكلة ، انظرنوري السعید من أج
م بمدین���ة العم���ارة ، وأتم���ت دراس���تھا االبتدائی���ة والثانوی���ة ف���ي ١٩٢٩سیاس���یة ومؤرخ���ة وباحث���ة ول���دت ف���ي بغ���داد : س���عاد خی���ري) (٣

الی���ة وفص���لت منھ���ا م���رة أخ���رى، بغ���داد،وذھبت إل���ى كلی���ة الط���ب ولكنھ���ا فص���لت ف���ي الس���نة األول���ى ف���ذھبت إل���ى دار المعلم���ین الع
یولی����و / تم���وز  ١٤بالمؤب���د وخرج����ت بع���د ث����ورة ==م وحك���م علیھ����ا١٩٤٩م،وت���م اعتقالھ����ا ١٩٤٨واش���تركت ب���الحزب الش����یوعي 

 ١٩٦٧، ف����رع االقتص����اد والتخط����یط وحص����لت عل����ى الماجس����تیر  ١٩٦٧-١٩٦١م وأكمل����ت دراس����تھا العلی����ا ف����ي موس����كو ١٩٥٨
خ الحرك���ة الثوری���ة المعاص���رة ف���ي الع���راق ، وك���ان لھ���ا دور ف���ي الحرك���ة النس���ویة م وكان���ت ع���ن ت���اری١٩٧٦وك���ذلك ال���دكتوراة 
معج����م الكوات����ب واألدیب����ات العراقی����ات ، الج����زء الثال����ث، الطبع����ة األول����ى ، دار : ج����واد عب����د الك����اظم محس����ن : العراقی����ة ، انظ����ر

  .١١٩-١١٨م ، ص ص٢٠١٢الكتب والوثائق ببغداد ، 
م ، واش����ترك ف����ي ح����رب البلق����ان ، واعتقل����ھ ١٩١١م ، والتح����ق ب����الجیش العثم����اني ١٨٨٨ول����د ف����ي بغ����داد : ن����وري الس����عید) ٤(

م ، وت����ولى العدی����د م����ن المناص����ب المھم����ة ف����ي الع����راق ، وس����افر إل����ى لن����دن وب����اریس ١٩١٤اإلنجلی����ز عن����دما ج����اءوا للبص����رة 
اق���ي أربع���ة عش���ر مص���احبا للمل���ك فیص���ل لمفاوض���ة حكوم���ة بریطانی���ا وفرنس���ا  ، وت���ولى ال���وزارة منص���ب رئاس���ة ال���وزراء العر

م  ،  ، وأص����بح من����دوب للع����راق ف����ي ١٩٥٨م����ایو / م����ایس ١٤م وحت����ى ١٩٣٠م����ارس / آذار٢٣م����رة خ����الل العھ����د الملك����ي م����ن 
تم���وز  ١٥م ، وت��زوج م��ن نعیم��ة العس��كري أخ��ت جعف��ر العس��كري ، وانتح��ر ف��ي ١٩٣٢ن��وفمبر /عص��بة األم��م ف��ي تش��رین الث��اني

، دار الش����ؤون الثقافی����ة  ٣یخ ال����وزارات العراقی����ة خ����الل العھ����د الملك����ي ، جت����ار: الس����ید عب����د ال����رزاق الحس����ني: م  ، انظ����ر١٩٥٨
أع���الم السیاس���ة ف���ي الع���راق الح���دیث ، المرج���ع الس���ابق ، ص : می���ر البص���ري : ؛ انظ���ر أیض���ا٥م ، ص١٩٩٠العام���ة ، بغ���داد ، 

  ١٧٠:  ١٥١ص
  .٥٨: ٥٦ذكرى عبد القادر،المرجع السابق ، ص ص) (٥
 –، دار الش���ؤون الثقافی���ة العام���ة ، بغ���داد ) دراس���ة تحلیلی���ة( م���ن ت���اریخ الع���راق المعاص���ر ص���فحات : كم���ال مظھ���ر أحم���د )  (٦

  .١٤٢م ، ص ١٩٧٨االعظمیة ، الطبعة األولى ، 
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وھكذا رفضت جمیع القوى الوطنیة معاھدة بورتسموث ؛ وحدثت مظاھرات سقط فیھا العدید من الشھداء 

الحزب الدیمقراطي ظھر حزاب القوة إلیقاف ھذه المظاھرات ، ومن األ توخاصة في بغداد ، واستخدم

أربعینیة الشھداء في أربیل  لى التظاھر بمناسبةدعاإبحیاة كوردستان و نادتالكردي ورفع شعارات 

ینایر فقط بل واصلت دورھا في /، ولم یقتصر دور المرأة على وثبة كانون الثاني )١(والسلیمانیة 

  .م كما سیتضح فیما یلي١٩٥٢االنتفاضات التالیة مثل انتفاضة 

  م ١٩٥٢نوفمبر / انتفاضة تشرین الثاني: خام�ا 

، طالب م التي ألغت الملكیة وأعلنت الجمھوریة ١٩٥٢قیام الثورة المصریة عام  بعد           

اقتضاء الشعبالعراقي بحقوقھ السیاسیة واالقتصادیة واالجتماعیة والدیمقراطیة وتكوین الجمعیات 

 نوفمبر/ تشرین الثاني ٢٣ -١٩٥٢یولیو/ تموز ١٢(مذكرة لوزارة مصطفى العمري  بالمصریین ، وقدم

اإللھ الوصي على عرش العراق من أجل اإلصالح السیاسي ، وكذلك قدم مذكرة لعبد )٢)(١٩٥٢

  ) .                   ٣(م ١٩٥٢أكتوبر / تشرین األول  ٢٨وكانت المذكرة بتاریخ ،بدعوتھم  اھتمامولم یظھر واالقتصادي 

 رسب في مادة أو أكثر علیھ إعادة جمیع المقررات الذي الطالب بأنوازداد األمر سوءاً عندما صدر قرار 

 كلیةالصیدلة والطبمن سارت تحركات طالبیة ترأستھا بشرى برتو وكان فیھا طالب ؛ ولذلك  الدراسیة

وكون الطالب لجنة من ثمانیة أعضاء كان ھناك ممثل لكل صف وعلقوا الدعایات بالكلیة والكلیات  ،

مال بابان رئیس والتقوا بج، وانضمت لھم خانم زھدي في دار المعلمین وكذلك كلیة الحقوق ، االخرى 

مما جعل بشرى برتو وسافرة ؛ ضرب خارج الكلیة لالوزراء ووعدھم بتنفیذ مطالبھم ولكنھم تعرضوا ل

/ تشرین الثاني ١٩جمیل حافظ ونجیة حسین یشاركون الطالب في االضراب والتظاھرات في 

 اآلدابب كلیة وقدم طال ، "عاش تضامن الجیش ویھ الشعب " م وترأسھم الشرطة فقالوا ١٩٥٢نوفمبر

م وإجراء انتخابات نزیھة ١٩٣٠مطالبة بإطالق الحریات الدیمقراطیة وإلغاء معاھدة " والعلوم بیان فیھ

والطلبة والعمال ففرقتھم الشرطة بالغازات المسیلة للدموع وقابلھم النساء بالجرادل ونوشارك الفالح، "

سافرة جمیل حافظ وباكزة أمین وحسیبة حسین منھم خانم زھدي و امرأة ١٥٠ل ااعتقتم لیغسلوا عیونھم و

                                                 
  .٩٠غانم دمحم الحفو، عبد الفتاح علي البوتاني ، المرجع السابق، ص١)(

  .٩٥المرجع السابق ، ص: ذكرى عبد القادر) (٢
  .٩٢المرجع السابق ، ص:الفتاح علي البوتاني غانم دمحم الحفو و عبد ) (٣
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لیعیش نضالنا ضد " : الرغم من ذلك ساندت رابطة المرأة العراقیة المسجونات قائلة على و ،غولي رالق

نسان وحریة الشعب ، أیتھا األخوات العزیزات ، وعینا وشعرنا االرھاب االستعماري في سبیل حقوق اإل

ة تلك الحقوق التي نالتھا النساء في شتى أقطار العالم ونحن نجھل بحرماتنا من جمیع حقوقنا المشروع

بأن أعداء الدین حرمونا من ھذه الحقوق ال یتنازلون لنا عن حقنا المداس ، ال یمنحوننا حقنا عن طیب 

خاطر فعقدنا العزم على أن ال ندخر جھدا في سبیل حقوقنا وفي سبیل تحقیق أمانینا التي ھي أماني 

لعدیدة من أخواتنا النساء ومن أخواننا الرجال أدركت الفئة الحاكمة التي تعمل بوحي االجانب المالیین ا

رھاب بولیسي المثیل لھ في البالد إفرفضت أجازة جمعیتنا وجابھتنا ب.. ما في نضالنا من خطر علیھا 

  )١("عتقاالت ضد الوطنین إال وشملت النساء أیضا االعربیة فلم تجر 

وقامت حملة تطالب بحقوق النساء انضمت لھا نزیھة الدلیمي ، لمرأة بتحریر السجینات وطالبت رابطة ا

وسافرة جمیل حافظ وحضروا اجتماعات جبھة االتحاد الوطني ومعھم عدد من الطالبات وكان ھدفھم 

  ).٢(التوعیة السیاسیة  

نتج عنھا سقوط حكومة نوفمبر ، / تشرین الثاني ٢٤و٢٠وعندما قامت تظاھرات طالبیة بین          

مصطفى العمري وتشكلت حكومة مؤقتة بقیادة الفریق نور الدین محمود الذي تصدى للحركات الشعبیة 

وأعلن األحكام العرفیة ، وقام بتعطیل الصحف واألحزاب ، وقد انتقل صدى االنتفاضة إلى العاصمة بغداد 

  ).٣(فعال فیھا وشارك فیھا جمیع أحزاب القوى الوطنیة وكان لألكراد دور 

م ثالثة أیام ، وشارك فیھا جمیع فئات الشعب وانضم لھم الفالحونمما یدلعلى ١٩٥٢واستمرت انتفاضة 

، ونجد أن تقاریر الشرطة السریة تشیر إلى ظاھرة لم تحدث من قبل ) ٤(وعیھم وتأیدھم للحركات الوطنیة 

ھرات ، وكانت تھتف معھم وتشجعھم خاصة في المجتمع النجفي حیث خرجت المرأة النجفیة في التظا

بالزغارید ، وألن العادات والتقالید كانت تمنع تفتیش المرأة ، لذلك شاركت بإخفاء األسلحة تحت عباءتھا 

لذویھا التي نزلت معھم للتظاھر ، وتنوعت األسلحة ما بین السالح الناري واألبیض ، وھي بذلك تحمي 

                                                 
  .٩٩:٩٥ذكرى عبد القادر، المرجع السابق ، ص ص) (١

  .١٠٠-٩٩نفسھ ، ص ص(٢)
  .٩٢غانم دمحم الحفو و عبد الفتاح علي البوتاني ، المرجع السابق ، ص) (٣

، ) ١٩٥٨-١٩٠٠(العراقی���ة ع���رض م���وجز لت���أریخ الحرك���ة الوطنی���ة (نص���ف ق���رن م���ن ت���أریخ وط���ن : س���الم عبی���د النعم���ان  (٤)
  .٣٤٨-٣٤٧م،ص ص٢٠١٢الطبعة األولى ، دار المدى ، 
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بض علیھم ، وھذا یدل على إدراك المرأة ألھمیة دورھا في الرجال من التلبس بحمل أسلحة عند الق

  ).١(مجتمعھا ودورھا الفعال في المظاھرات الجماھیریة 

م في انتفاضة فالحي دزي ، وكان لھا دور في انتفاضة فالحي الحي وآل ١٩٥٣وشاركت المرأة عام 

  ).٢(أزیرج في الوسط والجنوب 

  ٥١٩٥ال��أة الع�اق�ة وحلف �غ�اد: سادسًا 

أرادت الع�اق ت���� عالق�ها مع ال�ول ال��اورة لها ، ألن وج�د ال����ان��� ف�ها جعله� ی�����ن في 

العالقات ال�ارج�ة وال�اخل�ة أ��ًا ؛ م�ا جعل عالق�ها ت��ت� مع ج��انها ، وخاصة ال�ی� �قع�ن في 

� ذل� إلى خالف ب��ه� و��� خالفات مع ب���ان�ا ، وع��ما أراد الع��ان��ن ض� وال�ة ال��صل له� ؛ أد

ال����ان��� ، وع��ما حاول اإلن�ل�� حلها ل� �����ع�ا ؛ ول�ل� ت� ع�ضال��ألة على ع��ة األم� وق�ر 

عق� مفاوضات ب�� الع�اق وت���ا ، و�ل� ال���وب ال�امي ال����اني م� الع�اق إع�اء م� ع��ة إلى 

ال����ة ��ل ف��ة ام��از ب���ان�ا وعق�ت معاه�ة خ��ة ع�� �ال�ائة م� ح�ة الع�اق إلى ش��ة ال�ف� 

م ، وت�� على اإلقامة ب�� الع�اق وت���ا ، ��ا ١٩٣٢م و��ل� معاه�ة أخ�� ١٩٢٦ب�� الع�اق وت���ا 

م وقع� إی�ان والع�اق ١٩٣٧ن�� ال�عاه�ة األولى على عق� معاه�ة ت�ار�ة ب�� ال�ل�ی� ، وفي عام 

ون� على ع�م ت�خل �ل م�ه� في ش��ن ) م��اق ال��ق األوس� ( اد وت���ا وأفغان��ان م��اق سع� آ�

�ان�ن  ٢٥اآلخ� ، و��ل� ع�م ال�عاون في أ� ع�وان ض�ها، وت� ت��ی� ال���اق في 

و�ان اله�ف م� ال���اق ت���� العالقات وت����ها ول��ه ل�  ل��ة خ�� س��اتم  ١٩٤٣د�����/األول

 ).٣(��ق� األمل ال��غ�ب 

م ، ت�ك خاللها ن�ر� ال�ع�� ال�زارة ؛ ���� �١٩٥٤ث� اض��ا�ات في الع�اق ح�ى عام وح        

ال�عارضة ال��ی�ة له م� ال�ع� ل�أی��ه ل����ان�ا ، وتغ��ت ال�زارة خاللها م�ات ع�ی�ة آخ�ها وزارة أرش� 

�ى ع�� نائ�ا م ،و�ان� مه��ه إقامة أع�ال ان��اب�ة ون���ة ل�ه�ر اث١٩٥٤أب��ل /ن��ان ٢٩الع��� في 

                                                 
ف���ي ض���وء وث���ائق مدیری���ة المخ���ابرات الس���ریة  ١٩٥٢دور النج���ف ف���ي انتفاض���ة تش���رین الث���اني : عب���د الس���تار ش���نین الجن���ابي  (١)

-٢٥٩م ، ص ص ٢٠١٤أیل���ول  ،٣٤، الع���دد٩والسیاس���یة ف���ي وزارة الداخلی���ة العراقی���ة ، مجل���ة مرك���ز دراس���ات الكوف���ة ، مجل���د 
٢٦٩.  

 .٤٠المرجع السابق ، ص:خانم زھدي ) (٢
م ، ص ١٩٧٠حل���ف بغ���داد ، رس���الة ماجس���تیر ، كلی���ة اآلداب ، جامع���ة ع���ین ش���مس ، الق���اھرة ،: جھ���اد مجی���د محی���ي ال���دین  ٣)(

  .١٠٩: ١٠٤ص
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م� ال��هة ال����ة اته�ه ض�اء جعف� أح� أع�ان ن�ر� ال�ع�� �ال���ع�ة ، وت�لى ن�ر� ال�ع�� ال�زارة م�ة 

، و��أ في الق�اء على ال���ة  م١٩٥٥ د�����/ولكان�ن األ١٧- ١٩٥٤ أغ���/آب ٣أخ�� في 

�ال��� ال���� أو األشغال  ال����ة ، وأعل� أن أ� ح��ة معارضة لل���مة تع� ح��ة ش��ع�ة ، و�عاق�

م ، ١٩٥٤لعام  ١٩ال�اقة و�سقا� ال����ة الع�اق�ة ع�ه ، وألغى ال��ع�ات ���ج� م�س�م ال��ع�ات رق� 

  ) .١(و�ع� ت�ل� ن�ر� ال�ع�� م� ال��اكل ال�اخل�ة تف�غ لل��ائل ال�ارج�ة 

���ة دول�ة إقل���ة لل�فاع م إلن�اء م١٩٥٠وحلف �غ�اد ع�ارة ع� م�اوالت ب���ان�ة أم����ة م�� عام 

ع� ال��ق األوس� وم�ع ال��ف��� م� م� نف�ذه� في ال���قة ، وم� نف�ذه� إلى م��قة ال��ق األوس� ، 

و�ان ه�ف ب���ان�ا األول م� ال�لف ح�ا�ة م�ال�ها في الع�اق ، واله�ف ال�اني ه� أن اح��ال ان��ام 

وأخ�ت ، ) ٢(�ان�ا م� ت���ة م�ال�ها في ال�ول الع���ة ال�ول الع���ة في ال�لف و��ل� إس�ائ�ل ���� ب��

عق� حلف �غ�اد ، و�ان ، وت�لي ن�ر� ال�ع�� لل�زارة م� أجل ) ٣(م ١٩٥٤تعق� م�اح�ات في اواخ� عام 

ض�  اً فعق�ت را��ة ال��أة الع�اق�ة اج��اع ،ه�ا ال�ف�  في ال�ع� راف�ا لل�لف وشار�� ال��أة الع�اق�ة

وقام� �إرسال ال��ق�ات إلى م��و�ي ، حالف الع����ة وت�ل��أل�ان�ا حلف �غ�اد ، وت��ث� ع� األ

ن�� ب�ان م ١٩٥٥ مارس/آذار٨و في ع�� ال��أة العال�ي ، ال�فارات لل�ق�ف ض� األحالف الع����ة 

�اء الع�اق�ات ن��ق�ل ی�م أی�ها ال�" :جاء ف�ه ع� ال�لف ال���ي ال��ه� ل�لف �غ�اد ل�ا��ة ال��أة الع�اق�ة

ه�ا ال��م ال���� وقل���ا م�ل�مة وقلقة م� ج�اء ما ���� �الدنا و�����ا على أث� ت�ق�ع  مارس/آذار٨

ال�لف ال���ي الع�اقي أن ال��ق�ع على ه�ا ال�لف مع�اه س�ق ج��ع ش�اب�ا وأخ�ات�ا وأزواج�ا إلى 

ج��ش االم���ان ( � أع�اض�ا م� ق�ل ال���ش ال�ع���ات وال���ات و�لى ساحات الق�ال ، مع�اه ه�

أش� ح�اسا وأق�� ع���ة في ال�ه�ض ألجل  مارس/آذار ٨، ن�� أنف��ا في ) ت�اك واإلن�ل�� واأل 

ن را��ة ال�فاع ع� حق�ق إحق�ق�ا وألجل الق��ة ال����ة ال���� ال�ي تلع� ف�ها ال��أة دورا �ارزا ، 

وته�� مارس، /آذار ٨ت�سل ال�هاني إلى أب�اء الع�اق ���اس�ة ال��أة أك�� م���ة ن�ائ�ة في ال�الد 

�ال��اء على اخ�الف ��قاته� وات�اهاته� ال��اس�ة أن ی�فع� أص�اته� و��ا��� أی�یه� إل�عاد ال��� 

                                                 
  .١٣٥: ١٣٣نفسھ ، ص ص) (١
ات الحكوم���ة البریطانی���ة  ، دار الش���ؤون الثقافی���ة العام���ة ، بغ���داد ، م ف���ي ملف���١٩٥٨تم���وز  ١٤ث���ورة : مؤی���د إب���راھیم الون���داني ) (٢

 .١٣٣-١٣٢م ، ص ص١٩٩٠
  .٧٣٥-٧٣٤م ، ص ص١٩٨٣العراق في التاریخ ، دار الحریة للنشر ، بغداد ، :صالح أحمد العلي  ٣)(
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ونادت ال��أة �ال��ل� م� ال�لف م� أجل ال�الم ، "م��ر�� –ع� �الدنا الع���ة و�ح�ا� حلف ن�ر� 

ألحالف �ال�قاوم�هه�ع�قل ع�د م�ا ، وأن�� ع�د م� ال��اء إلى را��ة ال�فاع ع� ال��أة و وال�فاع ع� ال��أة 

وع��ما زار ن�ر� ال�ع�� ل��ن وم� �ع�ها ت���ا وعق� م��اق ب�� الع�اق وت���ا ، وزار وف�  ،) ١(الع����ة 

ان��� له� حلف �غ�اد و عق� م��اق م ١٩٥٥ ف��ای�/ش�ا�٢٣ ت��ي ب�ئاسة ع�نان م��ر�� الع�اق في

ن ت���ح وزارة اس���ار لل��ان ال�ه��ني أل، و�ع� حلف �غ�ادی�ان �و ،  ١٩٥٥س�����/یل�لأ�اك��ان في 

ن حلف �غ�اد ی����على ض�انه الس�ائ�ل وأن س�اس��ا تق�م على خل� إ" ال�ارج�ة االم����ة جاء ف�ه 

، " لى ج�� مع ال�ول الع���ة إس�ائ�ل ج��اً إوس� ت��ن ف�ه جهاز دفاعي ع���� في م��قة ال��ق األ 

ول در�� األح�اب وال����ات ال��اس�ة خ�� ه�ا ال�لف على الق�م�ة الع���ة قاوم�ه م�� ال��م األأوع��ما 

  .)٢(له 

واع��ض ال�ع� على حلف �غ�اد ألنه �ق�ي على عالقة الع�اق ����انها ، وألن االتفاق�ات ال��ج�دة ف�ه 

ال�لف ول��ه ل� �����ع الق�اء  إلىوق�م ال�ع� م���ة اع��اض�ة  تق��� على ال���مات ال ال�ع� ،

  ).٤(آلخ����ة �ال���ان واع�قل� ا� واجه ال�ع� ال��د� ه�ا ال�لف هاج��ه� ال� ، وع��ما)٣(عل�ه 

ت����ا �ق�ا�ا غ�� ج�ه��ة وت�ك الق�ا�ا  ؛ ألنه�م أث��� ف�ل ال��اس��� ١٩٥٦ان�فاضة وع��ما قام�  

م�ر ال�ي تع�قل ال���ة ال����ة وم� أه� ن�ائ�ها ال�قارب ح�ة ال���ة وال��ل� م� األساس�ة وهي و األ

م� أجل ال��ل� م� حلف �غ�اد وح��مة ن�ر� ؛ ل���ي ال���ق�ا�ي واالس�قالل اب�� ال��ب ال���عي و 

 ١٤ة ، ول�ل� قام� ث�ر ) ٥(ح�اء ال��ه�ر�ة �ال�ع�� وت���� ج�هة و���ة م� أجل الق�اء على ال�ل��ة و 

  .م م� أجل ت�ق�� ال���� م� أه�اف ال�ع� وشار�� بها ال��أة الع�اق�ة ١٩٥٨ی�ل��/ت��ز

  

  

                                                 
ق ، ص خ������انم زھ������دي ، المرج������ع الس������اب: ، انظرأیض������ا ١٠٢-١٠١-١٠٠ذك������رى عب������د الق������ادر،المرجع الس������ابق ، ص ص(١)
  .١٣٨-١٣٧ص

  .٧٣٥-٧٣٤صالح أحمد العلي ، المرجع السابق، ص ص) (٢
  .١٧٩-١٧٨جھاد مجید محیي الدین ،المرجع السابق، ص ص) (٣
، رس���الة ماجس���تیر ، كلی���ة اآلداب ١٩٦٨-١٩٥٨االوض���اع السیاس���یة ف���ي كوردس���تان الع���راق : ك���ارزان ش���فیق نج���م ش���ریف ) (٤

  .٤٥، صم  ٢٠١٥-ه  ١٤٣٦، جامعة اإلسكندریة ، 
، ) ١٩٥٨-١٩٠٠(ع���رض م���وجز لت���أریخ الحرك���ة الوطنی���ة العراقی���ة (نص���ف ق���رن م���ن ت���أریخ وط���ن : س���الم عبی���د النعم���ان ) (٥

  .٣٨٣-٣٨٢ص ص
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  م١٩٥٨ ی�ل��/ت��ز ١٤ال��أة و ث�رة : سا�عًا 

ن�اج ن�ال ���ل لل�ع� الع�اقي فل� ت�� ���� ال��فة ، شارك  م١٩٥٨ی�ل�� /ت��ز ١٤كان� ث�رة 

األح�اب  ،ولع������� الأو الع������ ، ال����� أو غ��  �م� ال��ن��ف�ها ق�� م��لفة م� ال�ع� س�اء 

م� أجل ت���ة ال�عي ال���ي والق�مي ب�� ال��اه�� ال�ع��ة على اخ�الف  مه�اً ال��اس�ة ال�عارضة دوراً 

ن�ق� معه� و��ل� مع ال��ا� األح�ار م� أجل ت�ق�� ه�فه� ، و لل��ل� م� ال��ام ال�ل�ي  ���قاته

)١. (  

�احة �ال��ام ال�ل�ي واتف� م���عة م�ه� األح�ار ق� ان���وا الل��ة ال��اس�ة م� أجل اإلو�ان ال��ا� 

خ�ار أع�اء إعلى ت�ف�� ه�ا األم� وق�ر ع�� ال���� قاس� وع�� ال�الم عام� االنف�اد ب��ف�� ال��رة وع�م 

ا ت� عق� اج��اع الل��ة العل�ا الل��ة العل�ا لالنف�اد �ال��� ، ول�ل� قام�ا �ال�ف�قة ب�� أع�اء الل��ة وع��م

ت� ت�ل�ل الل��ة ع� ی�م ال���ة ول� ی�� ت�ل�غ إال ع�د قل�ل م� ال��ا� ، وت� إم�اده� �األسل�ة ع� 

���� ح�ب ال�ع� وساع�ته� األسل�ة في ال����ة على مع��� رش�� ح�� �ان ن�اح ال��رة ی��قف عل�ه 

ل���قة وه�و�ه �ان س���� مع�فة ن�ر� ال�ع�� �ال���ة ل�ج�د رئ�� أر�ان ال��� دمحم رف�� عارف به�ه ا

  .)٢(م�ا ی�د� لف�ل ال��رة

ه ع�اد له�م مع الق�ات ال��ل�ة ���� ال�عي ال���� واإل١٩٥٨ ی�ل��/ت��ز ١٤ال��� ال�ع� في ص�اح و 

ال�ع� م�ا أد� إلى ن�احها في ال�اعات األولى ، ف؛ له�ه ال��رة  ه�تأألن األح�اب ال��اس�ة ه�ال��رة؛ 

  .)٣(كان ی��� تغ��ا ن�ع�ا وتار���ا على ج��ع ال��احي ال��اس�ة واالق��اد�ة واالج��اع�ة 

ت��ع� ال��اه�� الع�اق�ة في م��قة ال��ف األش�ف ، وت�جه� إلى ال�فارة ال����ان�ة و���ت ت��ال�� و 

 ی�ل��/ت��ز ١٤ی�م لل�ل� ف��ل ، ع��ما أعل� العق�� ع�� ال�الم عارف ال��ان األول لل��رة ص�اح 

  .)٤(م ١٩٥٨

                                                 
م ف����ي الع����راق ، مكتب����ة الیقظ����ة العربی����ة ، الطبع����ة الثانی����ة ، بغ����داد ، ١٩٥٨تم����وز  ١٤ث����ورة : لی����ث عب����د الحس����ن الزبی����دي ) (١

 .٦٣-١٣م ، ص ص١٩٨١
  .١٨٤-١٨٠-١٧٧الحسن الزبیدي ،المرجع السابق ، ص صلیث عبد ) (٢
، مجل����ة جامع����ة األنب����ار للعل����وم ) ردود الفع����ل السیاس����یة دراس����ة تحلیلی����ة(م ١٩٥٨تم����وز  ١٤ث����ورة : ف����واز حم����اد محم����ود ) (٣

 .٩٥-٩٤م ، ص ص٢٠٠٩سبتمبر /االنسانیة ، المجلد الرابع ، العدد الثالث ، أیلول 
وق����انون  ١٩٥٨تم����وز  ١٤لی����ث عب����د عل����ى ، موق����ف النج����ف األش����رف م����ن إع����الن ث����ورة  –عب����د الس����تار ش����نین الجن����ابي ) (٤

، الس���نة  ١٥االص���الح الزراع���ي واألح���وال الشخص���یة ، بح���ث منش���ور ف���ي مجل���ة كلی���ة التربی���ة للبن���ات للعل���وم االنس���انیة ، الع���دد
  .١٦٨-١٦٧، ص ص٢٠١٤الثامنة ، عام 



                                                 دمجلة كلية اآلداب جامعة بورسعي                            ٤٤٠

       ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 

        ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

                                                                                             م    ٢٠٢٠ -يوليو/  السادس عشرالعدد  

 

" : ف�ها قال" ئ م��ع�ل و�ار "ت�� ع��ان  ١٢٦٧و��� وز�� ال�ارج�ة ال����اني ب�ق�ة و�ان� ب�ق� 

سق�� إذاعة �غ�اد �أی�� ال���مة ال��ر�ة م�� ال�اعة ال�ادسة ص�احا على األقل معل�ة ق�ام 

س� ��ئ�� لل�زراء ت�� ع�اص� ق�م�ة ال��ه�ر�ة الع�اق�ة ، وح��مة �أسها ال�ع�� ع�� ال���� قا

ه�اك م�اه�ات ت��فل �ق�ام ال��رة و���اس ، وال��ار ��اص�ون .. ����ها دمحم ح�ی� وص�ی� ش��ل 

دائ�ة ال�عل�مات وشع�ة الق��ل�ة في ال�فارة وع�ده� �ال��ات وق� ت� ان��ابه� ، وق� ان���� ق�ة 

كافة .. ه�ر �اح��ام ال�ع�ات ال�بل�ماس�ة األج���ة ح�اسة ال���ة إذ أذ�ع �ال�ادی� ال��اس إلى ال��

  .)١( "ال���ف�� وع�ائله� في أمان ، وق� ت� ت�ج�ه ال����ة إلى ال�ال�ة ال����ان�ة �ال�قاء في م�اك�ها

وض�� ف�ات م��لفة م� ال�ع� م�ه� ال���خ ورجال ، ب��اه�ات ی�م�ة  في ش�ارع ال��ی�ة  ��اروقام ال

شار�� ، و ) ٢(و�ان� م�اه�ات سل��ة اس���ت ل��ة أس��ع �ن، �ل�ة والع�ال والفالحوال �ن ال�ی� وال��قف

و�ال�� ��ق�قها ال��اس�ة  ی�ل�� م�� ال��م األول،/��رة ت��زلال��اه�ات ال�ع��ة في ال��أة الع�اق�ة 

ع��ما أذ�ع م�� ال�اعات األولى  ح�� ن�ل�ن��هة ال�ل��ي  خ�� م�ال على ذل� ال����رة،و  )٣(واالج��اع�ة 

ل�ارع ال�غ�ب و م�ه لل�ارع العام ح�ى أص��� في وس� ال��اه�ات القادمة م�  ات�ه�ب�ان ال��رة ، و 

  ) .٤(ال��أة ة ال�فاع ع� حق�ق �األع���ة  وال�ا���ةو�ان� ن��هة ال�ل��ي رئ��ة ل�ا�

�ل� وجه�ا ال��اء م ال�ع� م� أجل ح�ا�ة ال��رة وال��ه�ر�ة ، ول١٩٥٨ ی�ل��/ت��ز ١٤ه�أ قادة ث�رة 

ألب�اء الع�اق وم�ه� م��قة الفل�جة م� أجل ت���� ق�ات مقاومة شع��ة، و قام وز�� ال�فاع ع�� ال���� 

م ل����ل ق�ات ١٩٥٨ل��ة  ٣وم� ه�ا أن�أ م��وع قان�ن  رق� ،  ج�اءات ل��ا�ة ال��رة إقاس� �ات�اذ 

قان�ن ال�قاومة ال�ع��ة وع�� ال���  اس��م ١٩٥٨ أغ���/ع����ة شع��ة ، وت� ال��افقة عل�ه في آب

له�ه الق�ات، و�ع�ها ت�جه� وف�د م� األل��ة الع�اق�ة إلى ال�ق� ال�س�ي لل�ع�� ع��  شاك� علي قائ�اً 

ن ل����ل ال�قاومة ال�ع��ة م� أجل و ن ال�جال وال��اء  م�ع� إ: ال���� قاس� ل��ع��ه ورح� به� قائالً 

                                                 
م ، ١٩٨٩قاس����م ف����ي الوث����ائق البریطانی����ة ، الس����نة الرابع����ة عش����رة ،  تم����وز وحقیق����ة عب����د الك����ریم ١٤، ث����ورة ) مجل����ة (آف����اق ) (١

  .٤٣ص
 .١٦٩لیث عبد على ، المرجع السابق ، ص –عبد الستار شنین الجنابي  (٢)
م ، دراس�����ة تاریخی�����ة مرك�����ز المستنص�����ریة ١٩٥٨دور الم�����رأة العراقی�����ة ف�����ي الحی�����اة السیاس�����یة : غص�����ون مزھ�����ر حس�����ین  (٣)

  .١٢قسم الدراسات التاریخیة ، صللدراسات العربیة والدولیة ، 
  نزیھة الدلیمي ، مقالة منشورة على االنترنت ، : ھادي حسن علیوة )(٤

05817039823https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1088378411366050&id=1000 
  .مساءً ٢:٤٧م، الساعة ١٢/٥/٢٠٢٠تاریخ الدخول یوم الثالثاء الموافق 



                                                 دمجلة كلية اآلداب جامعة بورسعي                            ٤٤١

       ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 

        ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

                                                                                             م    ٢٠٢٠ -يوليو/  السادس عشرالعدد  

 

ل�جال وال��اء م� أل��ة م��لفة م�ل الفل�جة و��ل� م� ل�اء ال�ل�� ول� ال�فاع ع� ال��� ، وان�� له� ا

��� ه�اك ف�ق ب�� ال�جال وال��اء م� ح�� و����ه� ، وان�� له� م���ف ل�اء ال�ماد� وزوج�ه ، ول�� 

  ).١(في األم� ان��� م�ها ال�اس �ال��ر�ج إال القل�ل م�ه� ت��� ���قفه  �ن ع��ما ت�خل ال���ع�

ف�ها تأی��ها لل��ه�ر�ة  أعل��م ١٩٥٨ ی�ل��/ت��ز �١٤ را��ة ال��أة الع�اق�ة ���اه�ات �ع� ث�رة قامو     

ال��ی�ة ، وسان�ت ال�ا��ة ال��� ال���ي ع� ���� ال��ار�ة في ل�ان ص�انة ال��ه�ر�ة ، و��ل� في 

وق� �ال�� ، ) ٢(ل�ها ل�ان ال�قاومة ال�ع��ة ، وت�ر�� على ح�ل ال�الح ل��ان�ة ال��ه�ر�ة وال��اف�ة ع

ن��ام ال��اء إلى ل�ان ال�قاومة ال�ع��ة ع�� ز�ارة وف� ال�ا��ة إلى ع�� ال���� قاس� في ان��هة ال�ل��ي �

�ان�ن  ٢٩وأص��� را��ة ال��أة الع�اق�ة عل��ة في ، )٣( م١٩٥٨ أك����/ال�اني م� ت���� األول

  ).٥(�ع�ة م��لفة وشار�� في م�الت م��، ) ٤(م ١٩٥٨عام  د�����/األول

على معاص�تها لل�اقع  ت�ل أب�ات فيم ١٩٥٨ ی�ل��/ت��ز ١٤ع� ث�رة ) ٦(وت��ث� نازك ال�الئ�ة 

  : وآمال أب�اء ال��� �ع� ال��رة قائلة �اآلالموشع�رها 

  � أب��هـف�ح األی�ام ���ة ح

  اءل�ـــف�حة ع��ان ذاق ا

  ف�حة ت��ز بل�� ن�ائ� ثل��ة

  �اءـ��ع الـــف�ح ال�ل�ات ب�

  .)٧( ر�ةه� ـ�ـــ��ا �ال�ــف�ح

                                                 
، مجل���ة ١٩٦٣-١٩٥٨أث���ر الحی���اة السیاس���یة ف���ي الع���راق عل���ى الوض���ع السیاس���ي ف���ي الفلوج���ة : منس���ي ش���رموط دمحم المس���لط )  (١

 .٢٥٢-٢٥١، ص ص٢٠١٢، حزیران  ٢جامعة األنبار للعلوم اإلنسانیة ، كلیة التربیة ، العدد 
 ٤٢خانم زھدي ،المرجع السابق ، ص) ٢(

  :نزیھة الدلیمي ، مقالة منشورة على االنترنت ، انظر: ھادي حسن علیوة  (٣)
378411366050&id=100005817039823https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1088 

 .٤٢خانم زھدي ،المرجع السابق ، ص) (٤
 .١٣المرجع السابق ، ص:غصون مزھر حسین ) (٥
م وتخرج���ت ف���ي دار المعلم���ین العالی���ة وتلق���ت دراس���ة أعل���ى لھ���ا ف���ي ١٩٢٣ش���اعرة عراقی���ة ول���دت ف���ي س���نة : ن���ازك المالئك���ة)  (٦

م���ن م���رة إللق���اء محاض���رات خ���ارج الع���راق ، وش���اع ف���ي ش���عرھا روح التش���اؤم ، أمریك���ا ، و لھ���ا دراس���ات أدبی���ة ، ودع���ت أكث���ر 
ص���بیحة الش���یخ داود ، : ولھ���ا العدی���د م���ن ال���دواوین المطبوع���ة منھ���ا عاش���قة اللی���ل ، وق���رارة الموج���ة ، وش���ظایا ورم���اد ، انظ���ر

  .١٦٤المصدر السابق ، ص
،  ١٢مجل���ة جامع���ة تكری���ت للعل���وم االنس���انیة ، المجل���د اللغ���ة الش���عریة ل���دى ن���ازك المالئك���ة ، : ص���الح عل���ي حس���ین الجمیل���ي ) (٧

  .١٠٧م ، ص ٢٠٠٥،  ٦العدد
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وه��ا أدت ال��أة الع�اق�ة دورها ال���ي ، وض�� ��ل غاٍل ونف�� ل�یها وش�ع� ال�جل وح���ه م� 

أجل ح��ل ال��� على االس�قالل ، و�ان� ث�رة الع���� نق�ة ت��ل لل�ع� الع�اقي ؛ ح�� أح�ث� 

، واع��ض� ال��أة الع�اق�ة على ال�عاه�ات الع�اق�ة ن��ًا س�اس�ًا ل�ل ف�ات ال�ع� وم� ض��ه� ال��أة 

ال����ان�ة ال�ي �ان� ت��� م� نف�ذ ال����ان��� في الع�اق وتقف حائًال ض� ح��ل ال����ع على 

م ، وتع�ض الع�ی� ١٩٤٨ Portsmouthاس�قالله ، وسق�� شه��ات ع�اق�ات في ان�فاضة ب�رت���ث

ت��قف ال��أة ع� أداء دورها ال���ي واس���ت في م�ار��ها  م�ه� لالع�قال ، وعلى ال�غ� م� ذل� ل�

م ، و�ان� ت�في له االسل�ة ت�� ع�اءتها ، واع��ض� على ١٩٥٢لل�جل في االن�فاضات م�ل ان�فاضة 

م م� أجل ال��ل� م� ال��ام ١٩٥٨ت��ز  ١٤حلف �غ�اد رغ� تأی�� ن�ر� ال�ع�� له ، وشار�� في ث�رة 

ر� ، م�ا أد� إلى ح�وث تغ��� في ال��اسة ، ول� تق��� ال��أة الع�اق�ة على ال�ل�ي و�قامة ن�ام ج�ه� 

  .ال�ور ال���ي ول�� دورها ام�� إلى ال���ات الق�م�ة ال�ارج�ة في ال�الد الع���ة
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  ال��ادر وال��اجع

  ال����ات ال����ة: أوالً 

، دار الفارس لل��� ) اق والق��ة الع���ة ن�ف ق�ن م� تار�خ الع� ( ت�ف�� ال����� ، م���اتي ) ١

  .م٢٠١٠وال��ز�ع ، ال��عة ال�ان�ة ، ب��وت ، 

  .م٢٠١٥ذ���ات ����ة ع�اق�ة ، ال��عة ال�ان�ة ، دار ال���ة ، ل��ن ، : سان�ة أم�� ذ�ي ) ٢

ة ، �غ�اد ، دار ال���ن ال�قاف�ة العام, أول ال���� إلى ال�ه�ة ال����ة الع�اق�ة : ص���ة ال��خ داود) ٣

 .م٢٠١٥الع�اق ، ال��عة ال�ان�ة،

  

  ال��اجع الع���ة: ثان�اً 

ال��اسة األم����ة إزاء الع�اق م� أعقاب ال��ب العال��ة األولى إلى : أش�ف دمحم ع�� ال�ح�� م�ن� ) ١

  .م٢٠١٦ح��ة رش�� عالي ال��الني ، م���ة اآلداب ، القاه�ة ، 

�ات في الع����ات ح��را وه��ة، ال���� ال�قافي الع��ي، ب��وت ، ال��اء الع��:أم��ة س��ل وآخ�ون ) ٢

  .٢٠٠٣ال��عة األولى ، 

،  دار ٧،ج٣،ج٢،ج١تار�خ ال�زارات الع�اق�ة خالل العه� ال�ل�ي ، ج: ال��� ع�� ال�زاق ال���ي ) ٣

  .م١٩٩٠ال��ون ال�قاف�ة العامة ، �غ�اد ، 

دی�ات الع�اق�ات ، ال��ء ال�ال�، ال��عة األولى ، دار مع�� ال��ات� واأل: ج�اد ع�� ال�ا�� م��� ) ٤

  .م٢٠١٢ال��� وال�ثائ� ب�غ�اد ، 

ت��ز  ١٤صف�ات م� تار�خ الع�اق ال��ی� م� االح�الل ال����اني ح�ى ث�رة : حام� ال���اني ) ٥

  .٢٠٠٥، دار ف���ن���ا ، ال���� ، ال��عة األولى، ١٩٥٨

��ة ال��ائ�ة الع�اق�ة ، دار ال�واد ال��ده�ة لل��اعة وال��� ، صف�ات م� تار�خ ال�: خان� زه�� ) ٦

  .م �٢٠٠٧غ�اد ، 

  .م١٩٥٣مق�مة في دراسة الع�اق ال�عاص� ، م��عة ال�ا��ة ، �غ�اد ، : ز�ي صالح ) ٧

ع�ض م�ج� ل�أر�خ ال���ة ال����ة الع�اق�ة (ن�ف ق�ن م� تأر�خ و�� : سال� ع��� ال�ع�ان ) ٨

  .م�٢٠١٢عة األولى ، دار ال��� ، ، ال�) ١٩٥٨- ١٩٠٠(



                                                 دمجلة كلية اآلداب جامعة بورسعي                            ٤٤٤

       ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 

        ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

                                                                                             م    ٢٠٢٠ -يوليو/  السادس عشرالعدد  

 

  .م١٩٥٥شاع�ات الع�اق ال�عاص� ، م��عة الغ�� ال��ی�ة ، ال��ف ، : سل�ان هاد� ال�ع�ة ) ٩

ل��ات م�ج�ة م� تار�خ ن�ال ال�ع� الع�اقي ، م���رات وزارة ال�قافة : صادق ح�� ال��داني ) ١٠

  .م١٩٧٩أغ��� /واالعالم ، ال��ه�ر�ة الع�اق�ة ، �غ�اد ، آب

  .م١٩٨٣الع�اق في ال�ار�خ ، دار ال���ة لل��� ، �غ�اد ، : صالح أح�� العلي ) ١١

ال�ق�مات ال��اس�ة لالس�قالل ال���ي في الع�اق ، دار ضفاف لل��� ، ال�ارقة ، : ض�غام ال��اغ ) ١٢

  .م�٢٠١٦غ�اد ، 

، ) الع���� الق�� األول ح�ل ث�رة(  ٥ل��ات اج��اع�ة م� تار�خ الع�اق ال��ی� ج: علي ال�رد� ) ١٣

  .م١٩٧٧دار ال�اف�ی�، �غ�اد،

- ١٩٢١ال��رد واالح�اث ال����ة خالل العه� ال�ل�ي : غان� دمحم ال�ف�، ع�� الف�اح علي ال��تاني ) ١٤

  .٢٠٠٥م ، ال��عة االولى ، دار س����� لل��اعة وال���  ، أر��ل  ، ١٩٥٨

ون�ائ�ها ، ال��ء األول ،  ١٩٢٠ال��رة الع�اق�ة س�ة ال�قائ� ال�اصعة في :ف��� آل م�ه� ف�ع�ن ) ١٥

  .م١٩٥٢م��عة ال��اح ، �غ�اد ،

، دار ال��ون ال�قاف�ة ) دراسة ت�ل�ل�ة( صف�ات م� تار�خ الع�اق ال�عاص� : ك�ال م�ه� أح�� ) ١٦

  .م١٩٧٨االع���ة ، ال��عة األولى ،  –العامة ، �غ�اد 

م في الع�اق ، م���ة ال�ق�ة الع���ة ، ال��عة ال�ان�ة ١٩٥٨ت��ز  ١٤ث�رة : ل�� ع�� ال��� ال����� ) ١٧

  .م١٩٨١، �غ�اد ، 

م ، دار ال��ون ال�قاف�ة ١٩٥٨- ١٩١٤ب���ان�ا والع�اق حق�ة م� ال��اع : دمحم ح��� ال�عف�� ) ١٨

  .، ال��عة األولى ، �غ�اد) آفاق ع���ة ( العامة 

م في ملفات ال���مة ال����ان�ة  ، دار ال��ون ال�قاف�ة ١٩٥٨ت��ز  ١٤ث�رة : م��� إب�اه�� ال�ن�اني ) ١٩

  .م١٩٩٠العامة ، �غ�اد ، 

  .م٢٠٠٥أعالم ال��اسة في الع�اق ال��ی� ، دار ال���ة ، ل��ن ، ال��عة األولى : م�� ال���� ) ٢٠

�ة الع���ة ، م��� دراسات ال�ح, ) ال��أة الع�اق�ة في م���ة ال�����(م�ی�ة األرامل : ه�فاء زن��ة ) ٢١

  .م ٢٠٠٨ب��وت،
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، دار ال��اه�� ) ٢٠٠٣- ١٩٢١( االنقال�ات ال�اج�ة والفاشلة في الع�اق : وس�� رفع� ع�� ال���� ) ٢٢

 .م٢٠١٥لل��� ، �غ�اد ، 

  

  ال�سائل العل��ة: ثال�اً 

م���رة ، ، رسالة ماج���� غ�� ) دراسة مقارنة (حق�ق ال��أة في ال�سات�� الع�اق�ة : جاس� علي ه�اد ) ١

  .م٢٠١٤معه� ال���ث وال�راسات الع���ة ، القاه�ة ، 

حلف �غ�اد ، رسالة ماج���� ، �ل�ة اآلداب ، جامعة ع�� ش�� ، القاه�ة : جهاد م��� م��ي ال�ی� ) ٢

  .م١٩٧٠،

، رسالة ١٩٧٢-١٩٥٢را��ة ال��أة الع�اق�ة وال�ه�ة ال����ة في الع�ا ق: ذ��� ع�� القادر) ٣

  .هـ١٤٣٥-م٢٠١٤اآلداب ،جامعة �غ�اد ،ماج����،كل�ة 

م ، رسالة ماج���� ، �ل�ة ١٩٣٣-١٩١٤ال���رات ال��اس�ة في الع�اق : عام� ع�� ال�ازق ضفار ) ٤

  .٢٠١٦اآلداب ، جامعة أم درمان ، ال��دان ، 

، رسالة ماج���� ١٩٦٨-١٩٥٨االوضاع ال��اس�ة في ��ردس�ان الع�اق : كارزان شف�� ن�� ش��� ) ٥

 .م ٢٠١٥- ه  �١٤٣٦ة اآلداب ، جامعة اإلس���ر�ة ، ، �ل

  

  ال�ور�ات:را�عاً 

م،م�لة ١٩٢٧-١٩١٧االح�الل ال����اني للع�اق دراسة في ت��ره ال��اسي : أح�� ع�� هللا �اكه س�ر) ١

  .هـ١٤٣٨ - م٢٠١٧، ال��ل� األول ل��ة٢٢١األس�اذ ،الع�د

ل�غ�� االج��اعي ، ��� م���ر في م�لة ات�اد ال��أة الع�اق�ة وا: أش�ف دمحم ع�� ال�ح�� م�ن� ) ٢

  .م٢٠١١- هـ ١٤٣٣ح�اد  ١٩ال��رخ�� الع�ب �القاه�ة ، 

م ب�� ب���ان�ا والع�اق، م�لة ١٩٢٢جعف� أصغ� ع�اس ، ال��اسة ال����ان�ة وال���ی� على معاه�ة ) ٣

  .م ٢٠٠٧، ت���� األول ٩، الع�د١٤جامعة ت���� للعل�م االن�ان�ة ، ال��ل� 

في الع�اق ؟ ، مقالة م���رة في م�لة آفاق ع���ة، ١٩٤١سف�� دمحم ال�ع� ، ل�اذا ف�ل� ح��ة ما�� ) ٤

  .١٩٩٠أغ��� / ال��ة ال�ام�ة ع��ة، آب
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اللغة ال�ع��ة ل�� نازك ال�الئ�ة ، م�لة جامعة ت���� للعل�م االن�ان�ة، : صالح علي ح��� ال���لي ) ٥

  .م٢٠٠٥،  ٦، الع�د ١٢ال��ل� 

في ض�ء وثائ� م�ی��ة  ١٩٥٢دور ال��ف في ان�فاضة ت���� ال�اني : ال��ار ش��� ال��ابي  ع��) ٦

، ٣٤، الع�د٩ال��اب�ات ال���ة وال��اس�ة في وزارة ال�اخل�ة الع�اق�ة ، م�لة م��� دراسات ال��فة ، م�ل� 

  .م٢٠١٤أیل�ل 

 ١٩٥٨ت��ز  �١٤ إعالن ث�رة ل�� ع�� على ، م�قف ال��ف األش�ف م –ع�� ال��ار ش��� ال��ابي ) ٧

وقان�ن االصالح ال�راعي واألح�ال ال����ة ، ��� م���ر في م�لة �ل�ة ال����ة لل��ات للعل�م 

  .٢٠١٤، ال��ة ال�ام�ة ، عام  ١٥االن�ان�ة، الع�د

، م�لة جامعة ) ردود الفعل ال��اس�ة دراسة ت�ل�ل�ة(م ١٩٥٨ت��ز  ١٤ث�رة : ف�از ح�اد م���د ) ٨

  .م٢٠٠٩س����� /للعل�م االن�ان�ة ، ال��ل� ال�ا�ع ، الع�د ال�ال� ، أیل�ل  األن�ار

أث� ال��اة ال��اس�ة في الع�اق على ال�ضع ال��اسي في الفل�جة : م��ي ش�م�� دمحم ال��ل� ) ٩

  .٢٠١٢، ح���ان  ٢، م�لة جامعة األن�ار للعل�م اإلن�ان�ة ، �ل�ة ال����ة ، الع�د ١٩٦٣-١٩٥٨

ت��ز وحق�قة ع�� ال���� قاس� في ال�ثائ� ال����ان�ة ، ال��ة ال�ا�عة ع��ة،  ١٤، ث�رة ) م�لة (آفاق ) ١٠

  .م١٩٨٩

  

  أ��اث ومقاالت عل��ة:خام�اً 

م ، دراسة تار���ة م��� ١٩٥٨دور ال��أة الع�اق�ة في ال��اة ال��اس�ة : غ��ن م�ه� ح��� ) ١

 .راسات ال�ار���ةال�������ة لل�راسات الع���ة وال�ول�ة ، ق�� ال�

  

  ال��اقع االل���ون�ة:سادًسا

http://www.altaakhipress.com/printart.php?art=13234&fbclid=IwAR3Nj1EapbH
QFSa96sRj8v-L2JiYHo1nzpwUi1ap55cOGoBU9LWwZ_WHZdU 
 
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1088378411366050&id=1000058
17039823 

  
  

http://www.altaakhipress.com/printart.php?art=13234&fbclid=IwAR3Nj1EapbHQFSa96sRj8v-L2JiYHo1nzpwUi1ap55cOGoBU9LWwZ_WHZdU
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1088378411366050&id=100005817039823
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Abstract 
 

Iraqi women have joined men in the revolutionary activity 
demanding Iraqi independence and rejecting Britsh occupation. Iraqi 
women also played a prominent role in the revolution of the twentieth, 
enthusing men’s jealousy and enthusiasm for defending the nation, and 
took part in the Iraqi and British treaties. In addition, this chapter 
addresses the position of Iraqi women in the revolution of May 1941. 
This role of women was evident in the Portsmouth uprising of 1948 
when she participated alongside men to condemn the occupation, in the 
uprising of November 1952, in its opposition to Iraq’s participation in 
the Baghdad Pact, and in its contribution to the revolution of July 14, 
1958, which was a major breakthrough in woman’s political 
participation, In March 1958, the Iraqi government passed new laws on 
Iraqi’s political and economic development, granting woman the right to 
exercise their political rights, which they had been denied for so long. 
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