
 

 

  

 

 

 



 
 

    

  



  

حظي العراق عىل مر التاريخ بالعديد من الشخصيات السياسية اجلديرة بالبحث، ويعد إبراهيم الراوي واحدًا من  

السياسية التي أسهمت يف تاريخ العراق السيايس، من خالل مشاركتهإ يف تأسيس اجلمعيات الدينية أبرز الشخصيات 

واالجتامعية. فضالً عن مشاركتهإ يف تأسيس حزب االستقالل، إال انه مل ينل االهتامم الكايف من لدن الباحثني لكشف دوره 

 يف تاريخ العراق املعارص.

ولت أن تثني الباحثة عن دراسة هذه الشخصية بسبب قلة املصادر واملراجع وعىل الرغم من الصعوبات التي حا 

إال أن مما شجع الباحثة عىل خوض هذه التجربة اعتامدها عىل مصادر متنوعة يف مقدمتها  ،التي تناولت دوره السيايس

 والدوريات والصحف العراقية.الوثائق املنشورة وغري املنشورة، فضالً عن الكتب العربية واملعربة واملقابالت الشخصية 

نشأة إبراهيم الراوي ودراسته وتدرجه يف املناصب العسكرية( ).. .تناولت الباحثة يف متن بحثها بعد هذه املقدمة 

وخصص املبحث األول )إنتامئه للجمعايت االجتامعية والدينية(، وخصص املبحث الثاين )انتامئه حلزب االستقالل( 

إبراهيم الراوي وزيرًا مفوضًا للعراق يف كابل( وكر  املبحث الرابع )اسهامه  يف حل القضية وتناول املبحث الثالث )

 (.1966البارزانية 

أنتقل مع أرسته إىل بغداد عام  ،(2)1895يف مدينة الرمادي عام  (1)ولد إبراهيم بن السيد  دي بن عبد اه  

 .(4)وكان والده يعمل مزارعاً  (3) 1906

أما والدة إبراهيم الراوي السيدة عائشة بنت طه البصام اجلمييل، أنجبت السيدة عائشة من السيد  دي ثالثة  

 .(5)أوالد إبراهيم وعبد املجيد، وعبد الكريم، وكان إلبراهيم شقيقتان مها وجيهة وحسيبة 

                                                           
 .1، ص1406009/11املحفو ة لدى مديرية التقاعد العامة حتت الرقم " االضبارة التقاعدية إلبراهيم الراوي "   (1)

 .1دفرت اخلدمة العسكرية إلبراهيم اراوي، ص  (2)

(3)  .  خمطوطة إلبراهيم الراوي املحفو ة لدى أرستهإ

لكريم هو ضابط عسكري . ومن املفيد ان نذكر ان السيد  دي عبد ا4/8/2017مقابلة مع  دي عبد الكريم  دي عبد اه بتاريخ   (4)

 برتبة عميد. 2005تدرج يف املناصب العسكرية، وأحيل عىل التقاعد عام 

 .10/8/2017خمطوطة إلبراهيم الراوي املحفو ة لدى ارسته، مقابلة شخصية مع  دي عبد الكريم  دي عبد اه بتاريخ   (5)



 
 

    

من أبنة عمه السيدة فضيلة أ د عبد اه الراوي وأنجبت له ابنه اسمها عليه من مواليد  1920ج الراوي عام تزو 

1923 (1) . 

انتقل مع أرسته إىل بغداد، والتحق باملدرسة  1906أكمل الراوي دراسته االبتدائية يف الرمادي، ويف عام  

 .(2)تانبول لينتمي إىل الكلية العسكرية الرشدية، وبعد مخس سنوات من الدراسة أنتقل إىل اس

أعلنت تركيا احلرب عىل  1914ترشين األول  7خترج الراوي ضابطًا مالزم ثان. ويف  1914متوز  30ويف  

احللفاء، وبعد عدة أيام عىل احتالل البرصة والعامرة، وتقدم القوات الربيطانية باجتاه بغداد نشبت معركة بينها وبني اجليش 

ونفيهم إىل  ،يف الكوت، وقع عىل أثرها الراوي اسريًا مع عدد من افراد اجليش العثامين بيد القوات الربيطانية العثامين

 .(3)اهلند

متكن الراوي من االلتحاق بجيش الثورة يف احلجاز مع  1916وبعد قيام الثورة العربية بقيادة الرشيف حسني عام   

ز جلميع البالد العربية بعد انتهاء احلرب العاملية األوىل وهزيمة الدولة أخوانه هبدف احلصول عىل االستقالل الناج

 .(4)العثامنية

عني بمنصب آمر بطرية  1916حزيران  1تدرج الراوي خالل خدمته يف اجليش احلجازي باملناصب ففي  

 .(5) 1923أيلول  1الصحراء، وعقيد آمرية فوج مدفعية، وزعيم آمرية لواء مدفعية لغاية 

منها آمر  دخل دار التدريب يف العراق وخترج ناجحًا، توىل مناصب عسكرية متعددة 1923ترشين األول  1ويف  

رسية احلر  امللكي، ضابط ركن يف مديرية اإلدارة، معاون آمر املدرسة العسكرية، معاون مدير اإلدارة، معاون مدير 

املرية، مقدم لواء املنطقة اجلنوبية، آمر فوج املشاة الرابع، آمر كتيبة اخليالة الثالثة، آمر كتيبة اخليالة الثانية، آمر منطقة 

                                                           
 .6/11/1982بتاريخ  19139االنظمة واملعلومات ذات العدد " االضبارة التقاعدية إلبراهيم الراوي "، دائرة   (1)

 .67، ص2004، دار احلكمة، لندن، 2مري برصي، اعالم السياسة يف العراق احلديث، ج  (2)

 .3/2/1955، 2115؛ " اليقظة )جريده(، العدد 7، ص 1971" جملة الكلية العسكرية" عدد خاص، كانون الثاين   (3)

؛ حممد شكري العزاوي، جممع اآلثار العراقية، مطبعة الصبا ، 147، ص 1938، 2املرصي، جممع االثار العربية، ج إبراهيم سيد عيسى  (4)

 .138، ص 1947بغداد، 

 .316" االضبارة التقاعدية إلبراهيم الراوي "، جدول خدمة الراوي يف جيش احلجاز، ص   (5)



  

نيد العام، آمر اخليالة، امر قوة اجليش السيارة، ووكيل قائد الفرقة األوىل، آمر منطقة الفرات، قائد املوصل، مدير التج

 .(1)الفرقة الرابعة 

( ألبتياع طائرات 1941آيار  29 -1941نيسان  12اوفد الراوي إىل ايطاليا يف عهد الوزارة الكيالنية الرابعة ) 

 تطيع العودة اال بعد هناية احلرب العاملية الثانية.واسلحة للجيش. وبقي يف ألامنيا، ومل يس

 .(2)عني وزيرًا مفوضًا للعراق يف افغانستان  1955نيسان  5، ويف 1941متوز  20أحيل عىل التقاعد يف  

عندما أجتمع عدد من املثقفني والوجهاء وشكلوا مجعية ملساعدة  1919تأسست مجعية الكشافة يف العام  مجعية الكشافة:

الكشاف العراقي وجرى انتخاب أول هيئة ادارية هلا من إبراهيم الراوي، فخر الدين ال مجيل، وعبد اجلبار اخلياط، وداؤد 

وسعت جلمع التربعات لغرض الكشافة لكن هذه اجلمعية فنو، وكريكور اسكندريان، وعقدت اجلمعية بضعة اجتامعات، 

 .(3)مل يطل عمرها فرسعان ما انحلت بعد مدة قصرية 

يف بغداد وكان إبراهيم الراوي أول رئيس للجمعية، وتضمن  1930كانون الثاين  1تأسست مجعية اهلداية يف  مجعية اهلداية:

يالئم رو  العرص، ونرش العلوم الدينية، ومكافحة الرذائل واالخالق نظامها األسايس السعي لنرش اإلسالم بأسلوب 

الفاسدة، وحث االغنياء عىل التربع للمشاريع اخلريية. وتنظيم املحارضات الدينية والثقافية، واصدرت اجلمعية جريدة 

وم الدينية من مؤسسيها، )اهلداية( االسبوعية، كام اصدرت العديد من الكتب والدراسات، تناولت جوانب خمتلفة من العل

 فضالً عن إبراهيم الراوي، طه الراوي احلاج  دي االعظمي، كامل الدين الطائي، هباء الدين الشيخ سعيد.

                                                           
؛ د. ك. و، ملفات البالط امللكي، " جدول كبار 5، ص 1، الوثيقة املرقمة 4287/311املرقمة د. ك. و، ملفات البالط امللكي، امللفة   (1)

؛ مديرية التطوير 4؛ " دفرت اخلدمة العسكرية إلبراهيم الراوي "، ص 9"، من منشورات وزارة الداخلية، ص  1940مو في الدولة لسنة 

 .87، ص 1987، بغداد، 1، ط2، اجليش يف العهد امللكي أبان االنتداب، جالقتايل بوزارة الدفاع، تاريخ القوات العراقية املسلحة

؛ مديرية التطوير القتايل بوزارة الدفاع، تاريخ القوات العراقية املسلحة، وزارة 26-25" االضبارة التقاعيدة إلبراهيم الراوي "، ص   (2)

 .139، ص 1991، بغداد، 1، ط3الدفاع واملقر العام، ج

، دار احلرية للطباعة، بغداد، 13خليل أ د، اجلمعيات والنوادي الثقافية واالجتامعية، بحث ضمن كتاب تاريخ حضارة العراق، ج إبراهيم  (3)

 ؛209، ص 1983، بغداد، 1؛ نجدة فتحي صفوة، خواطر وأحاديث يف التاريخ، ط153-152، ص 1985

Menouats < http sillalgardenid.com. 



 
 

    

وكان للجمعية مواقف مهمة من قضايا العامل العريب منها قضية فلسطني، والسياسة الفرنسية حيال سوريا وقضية  

 .(1)ا ايطاليا بحق الليبيني ليبيا واالعامل الرببرية التي قامت هب

، وهي مجعية متخصصة ملكافحة مرض السل 1944شباط  29تأسست مجعية مكافحة التدرن يف  مجعية مكافحة التدرن:

. عرفت يف بداية تأسيسها بجمعية مكافحة السل التي بذلت جهود (2)من قبل شخصيات معروفة منهم إبراهيم الراوي

فتح املستشفيات وتقديم االدوية الالزمة للمرَض ومجع التربعات واسترياد االجهزة إىل كبرية ملعاجلة املرض من خالل 

 .(3)الدوائر الصحية 

تشكلت مجعية أنقاذ فلسطني هبدف الدفاع عن فلسطني وانقاذ من براثن الصهيونية ومتكينها من  مجعية أنقاذ فلسطني:

مة دولة هيودية فيها سواء ذلك يف احلارض أو يف املستقبل القريب تأسيس حكومة عربية مستقلة واحليلولة دون تقسيمها واقا

 والبعيد.

اجرى انتخاب اعضاء هيأهتا من الفريق الركن حسني فوزي رئيسًا واللواء الركن  1948كانون األول  6ويف  

 .(4)لراوي إبراهيم الراوي نائبًا، وتألفت من عدد من اللجان يف مقدمتها اللجنة العسكرية برئاسة إبراهيم ا

:  وهبذا الصدد يذكر الراوي ما نصه 

واشتغلت كعضو وبعضًا كنائب  1948مايس  15" دخلت احلكومات العربية السبع يف حرب مع اليهود يف  

رئيس اجلمعية املشكلة من كل من اجمد الزهاوي، حسني فوزي، عبد الر ن خرض، حممد الصواف، طاهر عارف، إبراهيم 

                                                           
؛ اياد يونس عريبي نعمه، اجلمعيات االجتامعية 144، ص 2013، لبنان، 2يف الزبيدي، موسوعة السياسة العراقية، طالدكتور حسني لط  (1)

ابن رشد للعلوم اإلنسانية، جامعة بغداد،  –، رسالة ماجستري غري منشورة، كلية الرتبية 1958-1933والدينية والفنية واثرها يف بغداد 

 .135-133، ص 2015

دراسة تأرخيية، مارجعة وتقديم األستاذ الدكتور سنان  -1958-1921االفغانية  –دي جاسم الشمري، العالقات العراقية جنان مه  (2)

 .242، ص 2016، العراق، 1صادق حسني الزيدي، ط

ابن رشد، جامعة بغداد، أطروحة  –، كلية الرتبية 1958-1939عبا  فرحان  اهر عيل ال شرب املوسوي، احلياة االجتامعية بغداد   (3)

 .218، ص 2003دكتوراه غري منشورة، 

، مطبعة التفيض 1948 ينظر عن اعضاء اهليئة واعامل اجلمعية، مجعية انقاذ فلسطني املركز العام، اعامل مجعية أنقاذ فلسطني خالل سنة  (4)

 .11/1/1950يف  312؛ العهد " جريدة "، العدد 1949األهلية، بغداد، 



  

رفيل وحممود فهمي درويش ورصنا نجمع االعانات ونجند االفواج ونسلحها ونرسلها إىل فلسطني، عطار باش، مجيل االو

 .(1)وقد ارسلْت  إىل دمشق بمهمة خاصة ألمتام مهام اجلمعية يف ارسال االفواج " 

الذي نشأ يف الثالثينات وأغلق بعد  (2)حزب االستقالل من األحزاب القومية، ويعد امتداد لنادي املثنى بن حارثة الشيباين 

 .(3) 1941فشل حركة مايس 

يف بغداد وضمت اهليئة املؤسسة واالدارية كل من حممد مهدي كبه رئيسًا  1946تأسس حزب االستقالل يف العام  

ئبًا، داود السعدي املعتمد العام وعبد الرزاق الظاهر نائب املعتمد العام األول وخليل كنه نائب املعتمد وابراهيم الراوي نا

 .(4)العام الثاين، فائق السامرائي امني الرس العام واسامعيل الغانم املحاسب العام وعبد الر ن اخلضري امني الصندوق 

الربيطانية  –ق الدويل باستكامل سيادته بتبديل املعاهدة العراقية سعى احلزب يف منهاجه الدعوة لتعزيز كيان العرا 

لتحقيق السيادة الوطنية وتكوين نظام احتادي بني البالد العربية واعتبار فلسطني جزء اليتجزأ من الوطن العريب وتوطيد 

 احلياة الدستورية داخل العراق واصال  قوانني االنتخابات وتطهري اجلهاز احلكومي.

السياسة االقتصادية عمل احلزب عىل حماربة البطالة والفقر والتعسف وتوزيع األرايض الزراعية توزيعًا عادالً ويف  

وتوزيع األرايض التي تم احياؤها عىل املزارعني وانشاء التعاونيات واالهتامم بالصناعة والثروة احليوانية ونرش التعليم 

 .(5)األرسة املهني والصناعي بني املواطنني واالهتامم ب

                                                           
 (؛ خمطوطة إلبراهيم الراوي املحفو ة لدى ارسته.1ينظر امللحق رقم )  (1)

دي. ينظر: الدكتور عبد أنضم الراوي لنادي املثنى بن حارثة الشيباين بأسم مستعار حيث كان حمضور عىل الضباط االنتساب لتلك النوا  (2)

؛  يدة مكي 31-29، ص 1980، دار الرشيد للنرش، بغداد، 1958-1946األمري هادي العكام، تاريخ حزب االستقالل العراقي 

جامعة ذي قار،  –فرهود وذيح السعيدي، تاريخ الرشطة يف لواء املنتفك، رسالة ماجستري غري منشورة، كلية الرتبية للعلوم اإلنسانية 

 .257، ص 2017

 .319، ص 2007، 1الدكتور حسن لطيف الزبيدي، موسوعة األحزاب، ط  (3)

؛ خالد عبد املنعم العاين، موسوعة العراق 7، 5،ص 6و  5، الوثيقة املرقمة 4491/311د. ك. و، ملفات البالط امللكي، امللفة املرقمة   (4)

؛ قحطان  يد كا م العنبكي، 264، ص 1977، بغداد، 1، ط1موسوعات، مجاحلديث، تقديم األستاذ خري اه طلفا ، الدار العربية لل

 .278، ص 2007ابن رشد، جامعة بغداد،  -، أطروحة دكتوراه غري منشورة، كلية الرتبية 1958-1939وزارة الداخلية العراقية 

 .83، ص 1984، بغداد، 1، مطبعة اوفسيت، ط1954-1946عادل غفوري خليل، أحزاب املعارضة العلنية يف العراق   (5)



 
 

    

وقد أنحرص نشاط احلزب بتقديم املذكرات ونرش البيانات واالحتجاجات إىل اجلهات احلكومية يف العراق أو  

رؤساء الدول العربية واالجنبية وي عد احلزب القومي الوحيد الذي زاول نشاطه بصورة علنية بعد احلرب العاملية الثانية، 

 .(1)سه غري انه قل تأثريه نتيجة لعدم وضو  فكرتهوعىل الرغم من انتشاره يف أوائل تأسي

وت عد جريدة االستقالل لصاحبها قاسم  ودي لسان حال احلزب وجريدة لواء االستقالل لصاحبها فائق  

 .1954السامرائي وقد توقفت صحف احلزب عن الصدور بعد حل األحزاب عام 

ة، فرتكوا العمل احلزيب ملجرد دفع أذى السلطة ترك بعض االعضاء احلزب عندما حتكمت فيهم الظروف اخلاص 

احلاكمة التي متادت يف تضيق اخلناق عىل احلزب واتباع شتى الطرق والوسائل لشل نشاطه ومطاردة اعضائه. وحماربتهم يف 

حلزب ارزاقهم ولكنهم بقوا أصدقاء للحزب ومن هؤالء اللواء الركن املتقاعد إبراهيم الراوي الذي كان نائبًا لرئيس ا

فاستغلت السلطات  روفه اخلاصة ألحلاق األذى به وبأرسته فقد حرمته من تقاعده كام حاربته يف اعامله التجارية مما اضطر 

 .(2) 1947/مايس/26معه إىل االنسحاب من احلزب مع بقائه صديقًا له. وقد قدم استقالته يف 

" بعدما أنتميت إىل حزب االستقالل واصبحت نائبًا  الصدد:ومن املفيد ان نذكر بعض من ما ذكره الراوي هبذا  

للرئيس الشيخ حممد مهدي كنه وكان املعتمد داود السعدي، وسكرتري احلزب فائق السامرائي. أما اقطاب احلزب 

صديق  اآلخرون فكانوا عبد الرزاق الظاهر، عبد الرزاق شبيب، إسامعيل الغانم، خليل كنه، عبد املحسن الدوري،

شل، عبد الر ن خضري، قاسم  ودي وكلهم من املغضوب عليهم من قبل عبداالله ويف تلك اآلونة جاء امللك عبد شن

اه إىل بغداد فذهبت لزيارة فقال يل: إن الويص زعالن كثريًا عليك فاستغربت وقلت لامذا؟ قال لنك إنتميت حلزب 

صحيح ألن حزب االستقالل ليس حزب رشيد والحزب أي االستقالل ألنه حزب رشيد عايل الكيالين؟ قلت هذا غري 

 .(3)شخص آخر وأن احلزب له منهج ومبادئ رشحتها جلاللته، وهي مصادق عليها من قبل احلكومة 

" ثم استقالت وزارة السويدي وتشكلت الوزارة برئاسة أرشد العمري الذي قال ألبن  ويستطرد الراوي قائالً: 

ر العام لألشغال واملواصالت طالام أبن عمك يف حزب االستقالل فاين ال اعينه كمترصف أو عمي مجيل الراوي وكان املدي

 كمدير عام حتى وال أعيد له راتبه التقاعدي. فساله لامذا ؟ قال ألنه منتم إىل حزب.

 

                                                           
، ص 1977، دار احلرية للطباعة، بغداد، 1958-1908عبد اجلبار حسن اجلبوري،األحزاب واجلمعيات السياسية يف القطر العراقي   (1)

165-166. 

 .72-29الدكتور عبد األمري هادي العكام، املصدر السابق، ص   (2)

 .276، ص 1978، بريوت، 2الراوي، من الثورة العربية الكربى إىل العراق احلديث، طأمري اللواء الركن املتقاعد إبراهيم   (3)



  

" لقد كانت استقالة الرجل  ومن املفيد ان نذكر ما ذكره حممد مهدي كبه رئيس حزب االستقالل هبذا الصدد:  

بسبب مالحقة السلطات القاسية له يف رزقه وجمال عمله حلقد عبد االله عليه ألنه مل يسايره ومل يستجب الرادته يف 

الكيالنية التي تالفت خالف رغبته، عندما جلأ إليه يف الديوانية مقر فرقته األوىل، اعتقادًا منه بأن  –االنتفاض عىل الوزارة 

قائد سوف اليرتدد يف تأييده واالنصياع ألوامره نظرًا لصلته الوثيقة بالعائلة الاملكة وخدماته هلا يف احلجاز وعىل عهد هذا ال

ان املشاعر الوطنية لدى أصحاب املبادئ فوق أي اعتبار وهكذا خيب إبراهيم باشا أمله  –عبداإلله  –ومل يدر  –جده وأبيه 

وطنه وحاٍل دون انشقاق وحدة اجليش نعم كان انتامء إبراهيم باشا للحزب ضغثًا عىل  وافسد خطته وحقن بذلك دماء أبناء

ابالة، وسببًا لتشديد اضطهاده، وحجة  اهرة ملطاردته حتى انه قبيل تقديم استقالته من احلزب زارين يف منزيل، وأخذ 

حقوقه التقاعيدة وهي املورد الوحيد له يف  برش  إىل اساليب مالحقته يف رزقه فلم يكتف عبد االله وجالوزته بحرمانه من

قوت عياله، حتى أخذت تعاكسه يف جمال العمل الذي اضطر إىل ممارسته. إذ قد دخل يف تعاقٍد حكومي النجاز بعض 

فكان نصيبه اخلرسان الكبري بسبب معاكسة السلطات له مما جعل أخا، ينعى  –عبد املجيد  –املشاريع بتمويل من أخيه 

عليه ألنه سبب له تلك اخلسارة النتسابه حلزب االستقالل. وعندما رش  يل إبراهيم باشا وصفه احلرج، وتكاد  بالالئمة

ختنقه العربة، وهو مرتدد يف االستقالة من احلزب، وانه سيصمد أمام كل هذه املالحقات ومهام كانت التضحيات، فقلت له 

ليس منوطًا بورقة االنتامء، اما ذلك منوط بام يتصف به املرء من خلٍق  ان صلته باحلزب وتعلقه بمبادئه والسري عىل منهاجه

 .(1)راق وعقيدٍة صافية صادقة وهذا ما اعتقده، فبك ويف امثالك. وقد شجعته وأقنعته عىل االستقالة وهو كاره " 

  

                                                           
 (.2؛ ينظر امللحق رقم )143-142، ص 2013بريوت،  –، لبنان 1عبد الرزاق احلسني، تاريخ األحزاب السياسية، ط  (1)



 
 

    

ض هلا لدى احلكومة االفغانية عىل الرغم من عالقة الود التي مل تكن احلكومة العراقية مهتمة بتعيني وزير مفو 

كانت قائمة بني العراق وافغانستان، وطلب األخرية من بغداد بارسال سفري يمثل العراق لدهيا، وبقى منصب الوزير 

لروما التقى بوزير افغانستان املفوض يف بغداد الذي  (1)، وخالل زيارة صالح جرب 1953املفوض للعراق شاغرًا منذ عام 

ابدى انزعاجه من احلكومة العراقية لعدم ارسال وزير مفوض وابلغه أن وزير اخلارجية نعيم خان، قرر يف حال مل ترسل 

حال احلكومة العراقية وزير مفوض خالل ثالثة اشهر عليه أن يرتك بغداد، أخذ صالح جرب املوضوع عىل حممل اجلد و

 .(3)واقرتا  أن يكون الراوي املفوض اجلديد يف كابل  (2)عودته التقى بويل العهد عبد االله 

بعد حصول موافقة جملس الوزراء وصدور  (4)جرى تعيني الراوي وزيرًا مفوضًا يف كابل  1955نيسان  5ويف  

 .(5) 8/2/1955يف  140االرادة امللكية املرقمة 

                                                           
، عني 1925، وخترج منها عام 1921يف مدينة النارصية، اكمل دراسته الثانوية يف بغداد والتحق بمدرسة احلقوق عام  1896ولد عام   (1)

 1941، توىل وزارة الداخلية خالل االعوام 1937، والعدلية عام 1939و 1938و 1934و 1933وزيرًا للمعارف خالل االعوام 

لغاية  1947، شكل وزارته يف اذار عام 1946حتى عام  1944و 1943و 1942للاملية لألعوام  ، عني وزيراً 1950و 1943و 1942و

. للمزيد ينظر: فاطمة صادق 1957إذ صدر قرار بحل األحزاب، تويف عام  1954، أسس حزب االمة لغاية عام 1948كانون الثاين 

؛ نجدة فتحي صفوة، 2008ر الشؤون الثقافية العامة، بغداد، ، دا1957عبا  السعدي، صالح جرب ودوره السيايس يف العراق حتى عام 

 .2016لبنان،  –، بريوت 1صالح جرب سرية سياسية، مكتبة بغداد، ط

، در  يف مرص وبريطانيا، أصبح وصيًا عىل عرش العراق بعد 1958-1913هو عبد االله بن عيل بن الرشيف حسني ولد يف الطائف   (2)

. للمزيد ينظر: عبد اهلادي كريم اخلاميس، األمري 1958متوز  14. ق تل يف 1953، ثم وليًا للعهد حتى عام 1939مقتل امللك غازي يف عام 

 .1999جامعة بغداد،  –(، دراسة تارخيية، أطروحة دكتوراه غري منشورة، كلية اآلداب 1958-1939عبد االله )

؛ إبراهيم الراوي )اللواء الركن(، املصدر السابق، ص 133، ص 1988، بغداد، 7ط، 9عبد الرزاق احلسني، تاريخ الوزارات العراقية، ج  (3)

 .3/3/1955، 2115؛ اليقظة، "جريدة"، العدد 295

 .11، ص1956"، بغداد، 1955د. ك. و، ملفات البالط امللكي، جدول كبار مو في الدولة لسنة   (4)

 .9-8دفرت اخلدمة العسكرية إلبراهيم الراوي، ص   (5)



  

اين يف بغداد من جانبه بقرار احلكومة العراقية، وأعلم وزير اخلارجية االفغانية السرية رحب الوزير املفوض األفغ 

الذاتية للراوي، كام ورحبت الصحف يف بغداد بتعيني الراوي وزيرًا مفوضًا يف كابل من أجل تطوير العالقات بني بغداد 

 .(1)وكابل 

قد كانت املفوضية العراقية يف كابل تتابع التطورات ف (2)كان للراوي دور يف حل اخلالف األفغاين الباكستاين 

 .(3)الداخلية يف افغانستان عن كثب وترسل التقارير هبذا الشأن إىل وزارة اخلارجية العراقية بشكل دوري 

كام أن احلكومة العراقية منحت القائم باألعامل العراقي يف كابل صالحيات واسعة للتوسط بني البلدين ألجياد  

 .(4)الطرفني  حل يريض

التقيا بنائب رئيس الوزراء ووكيل  (5)ومما يذكر أن الوزير املفوض العراقي إبراهيم الراوي ونجم الدين  ودي  

الباكستاين. وشدد  –وجرى احلديث عن عدة امور منها اخلالف األفغاين  1955نيسان  29وزير اخلارجية عيل حممد يف 

 .(6)رغب بالعمل سوية من أجل زيادة التقارب بني الدولتني الراوي خالل اللقاء عىل أن حكومته ت

ملقرت  مرصي عراقي وسعودي للتوسط بني البلدين، بعد  1955نيسان  14كام استجاب حاكم باكستان العام يف  

بأحتفال مهيب حرضه اعضاء السلك  1955أيلول  13أن تم رفع العلم الباكستاين عىل مبنى السفارة يف كابل بتاريخ 

                                                           
 .28/3/1955، 2160اليقظة " جريدة "، العدد   (1)

رغبت افغانستان منذ استقالل باكستان يف ضم مناطق مهمة من باكستان، ومل تعرتف افغانستان باستقالل باكستان عىل أسا  ان   (2)

وعرف بخط ديوراند، لتظهر  ، التي حددت خط احلود بني افغانستان واهلند1893املعاهدات السابقة مع اهلند الغية، والسيام معاهدة 

مشكلة احلدود بني البلدين، حتول إىل رصاع مرير بينهام استخدمت القوة العسكرية. للمزيد ينظر: د. نرض عيل امني الرشيف، سياسة 

 ؛526-523، ص 2009، 56، " جملة كلية الرتبية األساسية "، العدد 1905بريطانيا جتاه افغانستان يف ضوء معاهدة عام 

www.alrai-iq.com. 

 .247جنان مهدي جاسم الشمري، املصدر السابق، ص   (3)

 .23/7/1949، 3581و  3570الزمان " جريدة "، العدد   (4)

. أكمل دراسته االبتدائية والثانوية يف العراق، واكمل دراسته العليا يف اجلامعة 1999وتويف يف أبو  بي عام  1924تويف يف بغداد عام   (5)

. التحق بوزارة اخلارجية العراقية بعد خترجه وشغل 1947يف بريوت متخصصًا يف العلوم السياسية، وخترج بدرجة رشف عام األمريكية 

مهام عدة يف السفارات يف دول عربية وأجنبية، منها اململكة العربية السعودية، مرص، افغانستان، اململكة املتحدة، بلجيكا، 

 ديوان الوزارة منها مدير يف الدائرة السياسية لألقطار اآلسيوية واألفريقية.تشيكوسلوفاكيا. وشغل مهام عدة يف 

Author< books < altibrahiae. 

 .7-6، ص 6، الوثيقة املرقمة 4941/311د. ك. و، ملفات البالط امللكي، امللفة املرقمة   (6)



 
 

    

أيلول  15لسيايس واجلاليات الباكستانية واالجنبية يف كابل، وباملقابل رفع العلم األفغاين عىل بناية قنصلية افغانستان يف ا

 .(1)باحتفال رسمي وتعهدت حكومة كابل بحامية امالك الباكستانيني كام تعهدت باكستان من جانبها بذلك أيضًا  1955

خارجية( التي حتدث، يف كابل ويرسل باستمرار  –ومن اجلدير بالذكر أن الراوي كان يف حل اخلالفات )داخلية  

 .(2)بالتقارير للحكومة العراقية 

 ويذكر الراوي عندما علم بمشاكسة الوزير املفوض العراقي يف اململكة السعودية اورد ما نصه: 

ة السعودية أمني املميز يشاكس السياسة السعودية ونقل إىل بغداد بسببها " لام علمت أن وزيرنا املفوض يف اململك 

كتبت رسالة خصوصية إىل نوري السعيد لينقلني إىل جده فأقوم بخدمة قد ينتفع هبا بلدي خاصة وأنا قضيت يف احلجاز 

 هنا يف كابل أكاد أكون ويل معرفة تامة بأحوال تلك البالد واصدقائي فيها كثريون وإين 1923-1916نحو السبع سنوات 

جممدًا ال أصل فيها وال اربط كام كتبت كتاب آخر إىل أخي عبد الكريم الراوي ليواجه عيل جودت األيويب، وهو صديق يل 

فيواجه الباشا ملعاونتي وبعد مدة قصرية جاءين كتابان من بغداد أحدمها من أخي يقول فيه: إن عيل جودت واجه نوري 

 وأنه يف القريب العاجل سريف باملوافقة.وكلمه يف املوضوع 

أما الكتاب الثاين فقد اءين من نوري نفسه يقول فيه أنه أوعز إىل اخلارجية باميلزم وأن النقل سيتم بع اإلجراءات  

 الروتينية وهكذا شددت الرحال جمازًا إىل بغداد ألعقب القضية بنفيس بعد ميض الوقت ومل آخذ نتيجة تبرش بخري".

ان الراوي راغبًا بالنقل إىل امملكة السعودية غري أن الويص عارض ذلك بسبب ما نرشه الصباغ يف حيث ك 

 .(3)مذكراته

 55أستنادًا إىل قانون اخلدمة املدنية رقم  1958شباط  1انتهت خدمات الراوي كوزير مفوض يف كابل بتاريخ،  

 .(4) 1958شباط /18يف  204وبموجب االرادة املرقمة  1956لسنة 

                                                           
(1)   

 .5929/311، 4949/311لألطالع عىل التقارير املرسلة ينظر امللفة   (2)

يذكر الصباغ يف مذكراته ما نصه: " وهذا الويص يدعو إبراهيم الراوي )الذي ال اشك يف عروبته( إىل االشرتاك يف صيد ابن آوى أو إىل   (3)

االلتفات اليه لام  رياضة أخرى يقيمها يف كل مناسبة. فأخذ إبراهيم يتنقل من مقره يف الديوانية إىل قرص الرحاب ولو عرف غاية الويص من

 .1983، بغداد، 2فعل". ينظر: صال  الدين الصباغ، رواد العروبة يف العراق، ط

 .8، ص 1406009/11" االضبارة التقاعدية إلبراهيم الراوي"، املحفو ة لدى مديرية التقاعد العامة حتت الرقم   (4)



  

شكل عبد الر ن البزاز وزارته اجلديدة، وأعلن منذ تكليفه برئاسة احلكومة اعلن عن  1966نيسان  18يف  

برناجمه الذي تضمن التأكيد عىل رضورة الوحدة الوطنية بني أبناء الشعب والعمل بكل جدية للتصدي للمحاوالت ذات 

 .(1)وخارجيًا لتمزيق وحدة الشعب  القصد املبني داخلياً 

ومن خالل قناعة البزاز وايامنه بأن احلوار والتفاهم مع القيادات الكردية هو الطريق األقرب حلل املشكلة  

الكردية، لذا بدأ باجراء حوارات مع شخصيات كردية مؤكدًا استعداد حكومته لألستجابة ملطالب األكراد املرشوعة من 

 وحدة الوطنية.أجل احلفاظ عىل ال

قامت احلكومة بتشكيل وفدًا تألف من شخصيات عربية وكردية مهمته  اجراء اتصال بالقيادة الكردية يف الشامل  

متهيدًا ملجيء وفد شعبي كبري بعد ذلك، وضم الوفد كل من اللواء املتقاعد إبراهيم الراوي، الدكتور الطبيب كا م شرب 

سليامن واملهند  والوزير فيام بعد احسان شريزاد، ورؤوف أ د، والدكتور حممد والسفري والوزير السابق عيل حيدر 

صالح حممود الوزير يف عهد عبد الكريم قاسم، والعامل الديني نور الدين الواعظ، والوزير حسن عبد الر ن، وكان الوفد 

 .(2) 1966حزيران  18قد وصل إىل كالله يف 

" أتصل يب الدكتور عبد الر ن البزاز وكان وقتها وكيالً لوزارة الداخلية  نصه:وعن مهمة الوفد سجل الراوي ما  

فضالً عن رئاسته للحكومة فقال اعندك مانع فيام اذا ارسلتك مع وفد إىل املال مصطفى البارزاين فقلت المانع لدي وطلب 

العسكرية واملدنية منهم وزير الدفاع  مني احلضور إىل وزارة الداخلية وعند دخويل إىل الوزارة رأيت كبار الشخصيات

شاكر حممد شكري وعبد اجلبار اجلومرد وحسني عبد الر ن وحممد صالح حممود والدكتور كا م شرب وعيل حيدر سليامن 

نور الدين الواعظ ومالك دوها احلسن واسامعيل خري اه، فأخذ عبد الر ن خياطب احلضور وأنه يريد ارساهلم إىل املال 

 .(3)حلل القضية الكوردية" مصطفى 

                                                           
، 2002والسيايس يف العراق(، مكتبة اليقظة العربية للطباعة والنرش، بغداد، حممد كريم مهدي الشمري، عبد الر ن البزاز )دوره الفكري   (1)

 .181ص 

 .184، ص2002، اربيل، 3مسعود البارزاين، البارزاين واحلركة التحررية الكردية، ج  (2)

 للمزيد ينظر:  (3)

Viewart.php2art=45731. 

www.alfaakhipress.com. 



 
 

    

" ويف صبا  اليوم التايل ركبنا الطائرة إىل كركوك ثم ركبنا الطائرة هليكوبرت فنزلنا يف  ويستطرد الراوي قائالً: 

منطقة سبيلك ثم ركبنا سيارات جيب حتى وصلنا احلاج عمران فاستقبلنا املال إدريس احد انجال املال مصطفى فاوصلنا 

ونزلنا من السيارات واذا باملال مصطفى يأيت الستقبالنا فسلم علينا وذهب بنا إىل املحل املعد لنزولنا وكان إىل منطقة كاللة 

املال لطيفًا اليدخل إىل حمل اال ويقدمني حتى انه كان يولع سيكاريت بنفسه ولام جلسنا يف الغرفة وكنا حوايل العرشين بارش 

هبذا االنشقاق وقال اننا اخوة جيمعنا دين واحد وقد عشنا سوية مئات السنني  املال مصطفى باحلديث وتبني انه غري راغب

 .(1)وانا اريد ان تعطى لنا حقوقنا كاملة ونعيش سوية حتت حكم ديمقراطي " 

" نحن الوفد الذي أتينا إىل هنا ولكنا تربطنا  وبعد ان انتهى املال مصطفى من كالمه بدأ الراوي باحلديث قائالً: 

املصلحة العامة والعيش سوية يف حمبة ووئام ولوال اننا عىل يقني من أن عبد الر ن البزاز الذي اوفدنا إىل عندك وانه ذو نية 

حسنة ماكان أتينا. وانا شخصًا أ د اه واشكره ألن يف بغداد سياريت وقرصي عىل النهر وساحة حديقتي تنوف عىل 

و وزير ونائب سابق وحمامي ناجح يرتك أهله يف البرصة والدكتور كا م شرب أما االخ حسن عبد الر ن فه 2م 5000

 طبيب ناجح وبام يدره عليك مستشفى أبن سينا ما يعينه عىل املتاعب وكذلك باقي االخوان".

  

                                                           
. ومن املفيد 15/9/2017و ة لدى ارسته؛ مقابلة شخصية مع  دي عبد الكريم  دي عبد اه بتاريخ خمطوطة إلبراهيم الراوي املحف  (1)

 برتبة عميد. 2005ان نذكر ان السيد  دي عبد الكريم هو ضابط عسكري تدرج باملناصب العسكرية واحيل عىل التقاعد عام 



  

ن عليه ان يؤديه يف ضوء ما سبق يمكن لنا ان نقرر ان إبراهيم الراوي كان عسكريًا حمرتفًا ووطنيًا خملصًا. ادى ما كا 

بصفتهإ ضابطًا متميزًا وجنديًا باسالً قدم خدمات جليلة لوطنه بمهنية عالية، وبتفان خملص، بعيد كل البعد عن التجاذبات 

، والتزامه  ،السياسية واالجتاهات املختلفة للعديد من الشخصيات واالحزاب السياسية، وانه ما كان حييد عن مبادئهإ

العسكري لقاء مال أو سلطة. حافظ عىل وحدة العراق وسيادته من االنقسام والترشذم يف مرحلة شهدت رصاع قوى دولية 

 واقليمية وداخلية ارادت النيل من العراق ارضًا وشعبًا.

 سيظل إبراهيم الراوي عالمة مضيئة يف مسرية تاريخ العراق املعارص. 
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