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ملّخ�ُص البحث

االنتداب  إعالن  بعد  عام )1920م(  املؤّقتة  العراقّية  احلكومة  تشكيل  كان 
الربيطايّن عىل العراق، خطوة لتأسيس الّدولة العراقّية احلديثة ونظامها امللكّي. 
د البحث بالتجربة الربملانّية يف العراق أواخر العهد العثاميّن لتوضيح اجلذور  مهَّ
والية  اب  نوَّ ودور  العثاميّن،  العهد  خالل  البرصة  يف  الربملانّية  للحياة  التارخيّية 
قيام  بعد  التأسييّس  املجلس  يف  دوِرهم  عن  فضاًل  املبعوثان،  جملس  يف  البرصة 
يف  الديمقراطّية  التجربة  ومفاصل  جوانب  أهّم  مع  العراق،  يف  الوطنّي  احلكم 
آب   23( يف:  العراق  عرش  األّول(  )فيصل  امللك  تويلِّ  وهي  امللكّي،  العهد 
1921م(، وأهّم مهاّمت امللك الديمقراطّية، وهي إنشاء حكومة عرصّية بكامل 
عرض  مع  السيايّس،  النظام  شكل  د  يدِّ دستور  ووضع  وإدارتا،  تشكيالتا 
للجمعّيات واألحزاب السياسّية يف البرصة خالل عهد امللك )فيصل األّول(؛ إْذ 
برزْت يف البرصة حركة سياسّية صاحبْت تطّور األوضاع السياسّية يف العراق من 
خالل موقفها الّسيايّس املتمثِّل باملوقف الشعبّي جتاه الّسلطة احلاكمة واالنتداب 
عمل  كيفّية  عىل  الّضوء  تسليط  مع  )1932م(.  عام  حّتى  املمتّد  الربيطايّن 
وانتخاب  األّول(،  )فيصل  امللك  عهد  خالل  البرصة  يف  الربملانّية  االنتخابات 
أعضاء جملس النّواب، ودور نّواب البرصة يف املجلس. وبام أّن املوضوع خمتصٌّ 



190

املوقُف ال�ّسعبيُّ يف الب�سرِة مْن عهد امللك )في�سل الأّول( )1921-1933م(

جمّلة ف�صلّية حمّكمةتراث الب�صرة

برزْت  التي  البرصّية  الشخصّيات  إبراز دور  بدَّ من  الديمقراطّية، فال  بالتجربة 
الدور  اتساع  عىل  يدلُّ  بروزها  وإّن  البرصّي،  املجتمع  يف  امللك  عهد  خالل 

السيايّس للبرصة خالل تلك احلقبة.

املخترصات
م. ل. ب: مترّصفّية لواء البرصة.
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Abstract

The formation of the Iraqi temporary government in 1920, 

following the British Mandate of Iraq, was a step towards 

the foundation of the Iraqi state and its royal system. This 

paper sheds light on the parliamentary experience in Iraq 

at the final years of the Ottoman period. Importance is also 

given to the role of the representatives of Basra Province in 

the House of Notables, and also their role in the constituent 

assembly after the establishment of the national rule in 

Iraq. Other aspects are also highlighted including King 

Faisal I's ascending the throne of Iraq in 23 August 1921, 

King Faisal I's most important missions, namely setting up 

a modern government and adopting a constitution that 

decides the nature of the political system. The study sheds 

light on associations and political parties in Basra during 

King Faisal I's period. Of special interest is the people's 
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attitude towards the government and the British Mandate 

that extended up to 1932, how parliamentary elections in 

Basra were carried out, together with the election of the 

parliament and the role of Basra representatives in the 

Council. The role of Basra outstanding personalities during 

King Faisal I's period was also spotlighted.
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الّتمهيد/ التجربة الربملانّية يف العراق اأواخر العهد العثمايّن

الّسادس  القرن  من  األّول  النصف  يف  العثامنّية  للّسيطرة  العراق  خضع 
األخري  بع  الرُّ يف  إاّل  البرصة  لوالية  اإلدارّي  الوضع  يستقّر  ومل  امليالدّي،  عرش 
التاسع عرش، عندما هنضت بوصفها والية قائمة بذاتا، واستمّرْت  القرن  من 
واألحساء،  واملنتفك،  العامرة،   : تضمُّ كانت  فقْد  العثاميّن،  العهد  هناية  حّتى 
أو  بشكٍل  والبرصة،  واملوصل،  بغداد،  بوالياته:  العراق  تأّثر  وقْد  والبرصة)1(، 
بآخر، بحركة التنظيامت العثامنّية التي كانْت تدف إىل إجراء حالة التحديث يف 
عهد  يف  جلّيًا  هذا  انعكس  وقد  واالجتامعّية،  واالقتصادّية  السياسّية  املجاالت 
املّدة )1869-1872م(، وبمشاركة  العراق خالل  باشا)2( عىل  والية مدحت 
العراقّيني يف جملس املبعوثان)3( يف انتخابات )1876م(، مثَّل والية البرصة كلٌّ 
دستور  أّول  ُوضع  إْذ  العامر؛  أفندي  وحمّمد  الّزهري،  أفندي  الّرمحن  عبد  من: 

للّدولة العثامنّية)4(. 
األّول  ترشين  ويف)7  املّدة،  تلك  يف  األعظم  الّصدر  باشا  مدحت  كان 
القانون األساس- بتشكيل جلنة مرشوع  السلطانّية  اإلرادة  1876م( صدرت 
الدستور-، برئاسته وثامنية وعرشين عضوًا، وصدر الدستور، وُنرش يف: )23/
واليات  يف  املبعوثان  جملس  أعضاء  انتخاب  وجرى  األّول/1876م(،  كانون 
أفندي  وحمّمد  الّزهري،  أفندي  الّرمحن  عبد  هبا:  البرصة  مثَّل  العثامنّية)5(،  الدولة 

العامر)6(. 
العثامنّية،  الّدولة  يف  املطلق  احلكم  وفرض  بالدستور،  العمل  إيقاف  إّن  إال 
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دفع إىل تشكيل مجعّيات رّسّية هبدف قلب نظام الّسلطة، ومن بينها مجعّية االحتاد 
والرتّقي)7(، التي متّكنت من القيام بانقالب عسكرّي أجرب الّسلطان عبد احلميد 
الثاين عىل إعادة العمل بالّدستور يف: )23/متّوز/1908م()8(، الذي ُعدَّ حدثًا 
مهاّمً عىل مستوى الدولة العثامنّية؛ إْذ تكمن أمّهّيته يف عودة الّدستور ثانية، األمر 
مطالبهم  عن  خالله  من  وعرّبوا  كاّفة،  أوطاهنم  يف  العرب  املثّقفني  أيقظ  الذي 
ياق أحدث الدستور تغرّيات عديدة يف واليات العراق،  وآماهلم. وضمن هذا السِّ
حف واملجاّلت الّسياسّية، فعادْت احلياة الربملانّية)9(،  وكان أبرزها صدور الصُّ
وُأجريت انتخابات جملس املبعوثان يف ترشين الثاين )1908م(، فاز عن البرصة 

عضوين يف مجعّية االحتاد والرتّقي، مها: طالب النقيب)10(، وأمحد الّزهري)11(. 
العرب  السياسّيني  دفعت  العنرصّي)12(،  الترتيك  سياسة  حدثْت  وعندما 
احلّرّية  حزب  اجلديد،  املعارضة  حزب  إىل  واالنضامم  االحتادّيني  ترك  عىل 
ي دفع العراقّيني إىل تشكيل فروع حلزب املعارضة،  واالئتالف)13(. إّن هذا التحدِّ
ل طالب النقيب نائب البرصة فروعًا حلزب  ففي الّسابع من آب )1911م(، شكَّ
وحض  لندائه،  شخصّية  مائة  واستجابت  قيادته،  حتت  فيها  واالئتالف  احلّرّية 
حركة  البرصة  والية  شهدت  وبذلك  الناس،  من  كبري  حشد  االفتتاح  حفل 
هم،  ضدَّ الغضب  يف  تصاعدًا  سياستهم  وجدت  الذين  لالحتادّيني  مناهضة 
السياسّيني)14(.  التهديد والقتل ضّد معارضيهم  بأهّنم يامرسون سياسة  موا  فاتُّ
وذلك دليل واضح عىل وجود موقف شعبّي كبري ومناهض للّسياسة العثامنّية 

يف لواء البرصة.
إّن اخلطوات األوىل لتأسيس فرع حزب احلّرّية االئتالف يف البرصة كانت قد 
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َعَقَد يف: )6/حزيران/1911م( اجتامعًا  إْذ  اختذْت من قبل سليامن فييض)15(؛ 
ضّم ثالثة أعيان، هم: عبد الوهاب الطباطبائّي، وعبد العزيز الطباطبائّي، وعبد 
واتفقوا عىل وجود  السيايّس،  الوضع  املجتمعون  وناقش  الطباطبائّي،  املحسن 
البرصة  أهايل  من  بارز  شخص  عن  البحث  روا  وقرَّ حزٍب،  تأسيس  إىل  حاجة 
نقيب  رجب  الّسّيد  بن  طالب  الّسّيد  إىل  الرئاسة  ُتعهد  أْن  وا  واستقرُّ لرئاسته، 
البرصة، الذي كان من أكثر الوجهاء نفوذًا يف حياة البرصة اجتامعّيًا وسياسّيًا، 
فتوىلَّ رئاسة أّول هيئة إدارّية حلزب احلّرّية واالئتالف، الذي كان معظم أفراده 
كون  املالَّ احلزب:  أعضاء  ومن  والرتّقي)16(.  االحتاد  حزب  يف  سابقني  أعضاء 
النّعمة، وأمحد باشا الّصايغ، وضمَّ  عبد اهلل باشا أعيان، واحلاج حممود معتوق 
املنديل،  اللَّطيف  وعبد  الواحد،  عبد  باشا  حممود  التاجريِن:  احلزب-أيضًا- 

حفّي عبد الوهاب الطباطبائّي)17(.  والصُّ
الكردّية  العراق، عدا  دة من  الّرسائل والوفود إىل أرجاء متعدِّ ُأرسلْت  وقْد 
منها؛ لغرض ترغيبهم يف االنضامم إىل احلزب اجلديد، وهناك رسائل ُأَخر ُبعثْت 
تلك  إّن  دمشق.  يف  العروبة  قادة  من  اثنني  وإىل  بريوت،  يف  بارزين  وجهاء  إىل 
أّن احلزب كان حريصًا عىل  أّوهلام:  بارزتني:  االتصاالت كشفْت عن عالمتني 
مصالح العرب داخل العراق وخارجه، وثانيهام: أّن احلزب أمهل حقوق األكراد 
وبقّية العنارص والقومّيات. وهبذا فإّن احلركة القومّية يف العراق ابتدأْت بوصفها 
حركة للعرب وحدهم دون االلتفات إىل حقوق القومّيات األَُخر. وعىل الرغم 
س يف البرصة، إاّل أّن طالبًا النقيب أراد أْن يمدَّ  من أّن احلزب اجلديد كان قْد ُأسِّ
سلطته ونفوذه إىل بقّية أنحاء العراق، فبعث برسائل ووفود إىل مناطق ُأَخر بغية 
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افتتاح فروع للحزب فيها، وأراد لنفسه أْن يظهر ممثِّاًل للنّاس يف بغداد والبرصة، 
س  أسَّ وقْد  بمشاكلهم.  تتعّلق  استانبول،  إىل  وبرقيات  عديدة  رسائل  فبعث 

صحيفة الّدستور يف آب )1911م( لتكون صحيفة حزبه)18(.
يف:  االحتادّيني  قبل  من  الربملان  حلِّ  بعد  املبعوثان  جملس  انتخابات  بدأت 
)18/كانون الثاين/1912م(، فبدأت فعاًل أواخر الّشهر نفسه، وأعلن حزب 
االنتخابات،  خلوض  الزهري  وأمحد  النقيب  طالب  ترشيح  واالئتالف  احلّرّية 
نعيم  القرطاس وأمحد  الوّهاب  وأعلن حزب االحتاد والرتقِّي عن ترشيح عبد 
تنافَس حزبني عىل  العثامنّية تشهد  الدولة  انتخابات يف  أّول  كحالة)19(. فكانت 

مقاعد جملس النّواب.
وال بّد من اإلشارة إىل أّن الّسلطات العثامنّية تدّخلت باالنتخابات، ووقفْت 
ملجلس  الزهري  وأمحد  النقيب  طالب  البرصة  نائبي  ترشيح  من  سلبّيًا  موقفًا 
املبعوثان؛ وذلك للتشكيك يف والئهام، وعىل الّرغم من إعادة االنتخابات ثالث 
مّرات، فقْد فازا، وذلك يف حدِّ ذاته يعكس حالة رفٍض للّسيطرة العثامنّية، وأّن 

ألهايل البرصة حّسًا من الوعي واملعرفة.
الّسلطات  ي  حتدِّ أجل  من  علنّية  بصورة  النقيب  طالب  الّسّيد  عمل  لقد 
الرتكّية، ويف كانون الثاين )1913م(، كان العثامنّيون حتت ضغط سيايسٍّ داخلٍّ 
وباملقابل  البرصة،  عىل  النقيب  لطالب  الكاملة  بالّسلطة  فاعرتفوا   ، وخارجيٍّ
أعلن طالب عن والئه للحكومة الرتكّية يف شباط )1913م(. ويف أواخر عام 
وفاز  املبعوثان،  جملس  انتخابات  جرْت  )1914م(،  عام  وأوائل  )1913م(، 
فييض،  وسليامن  صائب،  اهلل  وعبد  كحالة،  نعيم  وأمحد  النقيب،  طالب  فيها: 
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واحلاج عيسى روحي، وعبد الرّزاق النّعمة، وعبد احلميد الشاوي، ومعروف 
الرصايّف، ومحزة بك أفندي، وعبد اهلل الزهري، وعبد الوهاب القرطاس)20(. أّما 
ّية عسكرّية من الضّباط األتراك  عن نظاٍم االحتادّيني، فقد حتّولْت قيادته إىل أقلِّ
، بالّرغم من استمرار العمل بالّدستور، ذلك النظام الذي انتهى  نِّ من صغار السِّ

بسقوط الدولة العثامنّية عام )1918م(.
اع من  خالصة القول: إّن التجربة الربملانّية يف الدولة العثامنّية أظهرت الرصِّ
أجل حكومة برملانّية بني الّسلطان من جهة، وضّباط اجليش واملوّظفني الّلذين 
كانوا ال يكنُّون احرتامًا للدستور من جهة أخرى، أّما الّشعب، فكان ال يعرف 
؛ لذا حّلت السلطة العسكرّية حمّل  معنى الدستور الذي ُفرض بانقالب عسكريٍّ
سلطة السلطان التقليدّية املطلقة. أّما بالنسبة إىل تأثري هذه التجربة الربملانّية عىل 
سّكان البرصة الذين كان أكثرهم غري متعلِّمني وُأّمّيني، فقْد اختري النّواب عىل 
غم من ذلك، فقد كان ألهايل البرصة  أساس العالقات العائلّية والقبلّية. وبالرُّ
الدولة  حكم  من  األخري  العهد  خالل  السياسّية  العملّية  من  واضح  موقف 

العثامنّية.
ياق نفسه، انطوت التجربة االنتخابّية يف زمن االحتادّيني عىل العديد  ويف السِّ
من الدروس التي أغنت بدورها الفكر السيايّس العراقّي احلديث يف عهد امللك 

فيصل األّول فيام بعد. 

تتويج امللك )في�سل الأّول(

الثالث يف: )ترشين  للعراق بوالياته  الربيطانّية احتالهلا  القّوات  إكامل  بعد 
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األّول 1918م(، ويف أواخر ذلك العام، بدأت سلطة االحتالل الربيطايّن بعملّية 
االستفتاء العام يف العراق ملعرفة رأي العراقّيني عن شكل احلكومة التي يتطّلعون 
باالقرتاع  الّتصويت  يِر  ومل  )1919م(.  عام  مطلع  االستفتاء  وانتهى  إليها، 
ي، وإّنام أجاب قادة العوائل والعشائر يف املدن واألرياف بتوقيع املضابط  ّ الرسِّ
رعاية  حتت  بالعراق  دول  عّدة  أو  دولة  تأسيس  يف  برأهيم  املتعلِّق  الّسؤال  عىل 
االستفتاء  وقْد جرى  املبارشة،  الربيطانّية  الّسيطرة  أْن يصبح حتت  أو  بريطانيا، 
بإدارة احلاكم املديّن العاّم يف العراق )أ. يت ولسن(، وبتوجيه من حكومته التي 
نتيجة  كانت  العراق.  عىل  املبارشة  سيطرتم  لصالح  االستفتاء  نتيجة  أرادت 
االستفتاء تشكيل حكومة عربّية مستقّلة يف العراق)21(، وبذلك نجح العراقّيون 

يف خلق الدولة العراقّية اجلديدة بعد الغضب الّشعبّي يف ثورة العرشين)22(.
إىل  يدعو  بعضها  تّيارات خمتلفة،  نفسه، ويف وسط جوٍّ جتاذبته  ياق  السِّ ويف 
ح  ، وبعضها ُينادي ملرشَّ ح عراقيٍّ ج إىل مرشَّ ، وبعضها يروِّ ح عريبٍّ هاشميٍّ مرشَّ
حسني)23(،  الرّشيف  بن  فيصل  األمري  زوا  برَّ قْد  حني  املرشَّ أكثر  كان   ، عثامينٍّ
وزارة  منصب  يتوىّل  وكان  النقيب،  طالب  والّسّيد  اهلل،  عبد  األمري  وشقيقه 
آل  العزيز  وعبد  النقيب،  الّرمحن  وعبد  املؤّقتة،  العراقّية  احلكومة  يف  الداخلّية 
سعود، وهادي العمرّي)24(، وغريهم. وكان طالب النقيب من أقوى املنافسني 
لفيصل عىل عرش العراق؛ إْذ كان يتمّتع بنفوذ قويٍّ يف بغداد والبرصة، وكان له 
أنصار يعرضون عىل األهايل يف بغداد والبرصة مضابط تدعو إىل املطالبة به حاكاًم، 
فضاًل عن أّن طالبًا النقيب سافر إىل البرصة بصحبة عّبود املاّلك)25(، وعبد الّرّزاق 
األمري، وشاكر النّعمة، وأمحد الّسامل، والّشيخ سامل اخلّيون رئيس قبائل بني أسد، 
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ووصل إىل الكوت والعامرة واملنتفك والنجف، فُأجريت له استقباالت فخمة، 
وُأقيمت عىل رشفه املآدب، ما يدلُّ عىل كونه شخصًا مقبوالً)26(.

وبناء عىل تطّورات دولّية، ُعقد مؤمتر سان ريمو يومي )24-25/نيسان/ 
1920م( قّرر احللفاء به فرض االنتداب الربيطايّن عىل العراق)27(، بعدها ُعقد 
)12-24/آذار/1921م(،  املّدة  يف  القاهرة  مؤمتر  باسم  ُعرف  الذي  املؤمتر 
الّسامي  املندوب  مثل:  العراق،  يف  الربيطانّية  الّسلطة  عن  ممثِّلون  وحضه 
الّسامي  املندوب  لدائرة  الرشقّية  والّسكرتريه  كوكس(،  )بريس  الربيطايّن 
وزير  حض  املؤّقتة  العراقّية  احلكومة  وعن  بيل()28(،  )مس  ببغداد  الربيطايّن 
بن احلسني( ملكًا  فيه األمري )فيصل  ُأختري  العسكرّي وآخرون.  الّدفاع جعفر 
يكون  وأْن  العراق،  بتأسيس مملكة عربّية يف  قرارًا  املؤمتر  اختذ  العراق)29(.  عىل 
فيصل بن احلسني ملكًا هلا، وأْن تكون اململكة اجلديدة دستورّية ديمقراطّية)30(. 
الّرمحن  عبد  املؤّقتة)31(  العراقّية  احلكومة  رئيس  أوضح  حزيران(،   16( ويف: 
فيصل،  األمري  الستقبال  املالئمة  االستعدادات  تيئة  حكومته  عىل  أّن  النقيب 
لت جلنة هلذا الغرض، ويف: )22 حزيران(، أرسل األمري فيصل برقّية إىل  وُشكِّ
عبد الّرمحن النقيب أبلغه فيها بموعد وصوله إىل البرصة. ويف )29( من الّشهر 

نفسه، وصل األمري فيصل بغداد.
أشكال  من  بشكٍل  العراق  عىل  ملكًا  فيصل  األمري  اختيار  موضوع  كان 
االنتخاب، وقْد جعل احلركة الوطنّية ترضخ لألمر- ماعدا البرصة-، لكنّها مل 
العراق  يكون  أْن  رشط  التأسييّس  املجلس  وعقد  بانتخاب  مطلبها  عن  تتنازل 
التأسييّس خالل ثالثة أشهر  ُيعقد املجلس  مستقاّل عن أيِّ سلطة أجنبّية، وأن 
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من تاريخ تسّلم االمري فيصل زمام األمور)32(.
ري بالعملّية الديمقراطّية، أصدرت احلكومة  ومن اجلدير ذكره، ومن أجل السَّ
العراقّية املؤّقتة أمرها إىل وزير الداخلّية باختاذ اخلطوات اإلدارّية الاّلزمة إلجراء 
يف  مترصِّ من  الداخلّية  وزارة  طلبت  ذلك،  ضوء  ويف  العاّم.  التصويت  عملّية 
والقرى  املدن  يف  واملحاّلت  النواحي  مجيع  ان  سكَّ متثِّل  جلان  تشكيل  األلوية 
العراق،  عىل  ملكًا  فيصل  األمري  ترشيح  احلكومة،  قرار  بشأن  آرائهم  بتسجيل 
برشط أْن تكون حكومته دستورّية نيابّية ديمقراطّية، وأْن يكون تسجيل اآلراء 
يف مضبطة حتتوي قرار احلكومة العراقّية املؤّقتة باملناداة بفيصل ملكًا عىل العراق، 
قضاء/  من  ناحية/حمّلة..  سّكان  أدناه،  املوّقعني  »نحن  التصويت:  وصيغة 
الوزراء املدرج أعاله، وفهمناه،  بلغنا خرب قرار جملس  قْد  مدينة...عن لواء... 
لناه بأمعان، وكانت النتيجة موافقة للّرأي.....)يدرج عدد النفوس املوافقة  وتأمَّ
عليه(. ومبايعتهم لألمري فيصل، وعارضهم يف ذلك من النفوس... )ُيدرج عدد 
يف األلوية تقديم هذه الّصيغة إىل اللِّجان  النفوس املعارضة(«. وكان عىل مترصِّ
التي تّم تشكيلها إلجراء التصويت، ومن ثّم إعادتا إىل بغداد بعد انتهاء تلك 
لت وزارة الداخّلية جلانا ُأَخر لإلرشاف عىل عملّية التصويت،  العملّية. وقْد شكَّ
وأوفدت كّل جلنة إىل أحد األلوية، وقْد قامت جلنة خاّصة يف الوزارة باإلرشاف 
إىل  األهايل  تدعو  الّلجنة  فكانت  االستفتاء،  عملّية  وتنظيم  اللِّجان،  عمل  عىل 
الّلجنة،  مهّمة  عن  خطابًا  الّلجنة  أعضاء  أحد  فيقرأ   ، ٍ معنيَّ مكاٍن  يف  االجتامع 
د فضائل األمري اهلاشمّي، فتتعاىل األصوات: »موافق، موافق«، بعد ذلك  وُيعدِّ
تها، وينفضُّ  انتهاء مهمَّ الفارغة من املضابط، وُتعلن عن  الّلجنة املحاّلت  متأل 
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االجتامع، وكان هذا هو اإلطار اإلدارّي املزيَّف لعملّية التصويت)33(.
كانت نتيجة التصويت العاّم لصالح األمري فيصل بنسبة )97%(، وهذه النّسبة 
حني كان أكثرهم شعبّية طالب النقيب)34(،  خيالية مع وجود عدد كبري من املرشَّ
كانت  احلسم  نتيجة  لكن  باالستفتاء،  الّشاملّية  األلوية  إرشاك  عدم  عن  فضاًل 
بتدّخٍل من بريطانيا عن طريق)مس بيل(، وبمساعدة )نوري الّسعيد()35(. وهذا 
يدخل  فيصل  األمري  نجد  لذلك  بعد)36(؛  فيام  العمرّي(  أمني  )خريي  ذكره  ما 

العراق بعد انتخابه عن طريق البرصة، وعىل بارجة بريطانّية! 
العثاميّن  يوان  الدِّ ساحة  يف  )23/آب/1921م(  يف:  التتويج  حفلة  ُأقيمْت 
)القشلة(، واختتم امللك فيصل خطابه بتأكيد الوعود بانتخاب وانعقاد املجلس 

التأسييّس؛ إذ قال)37(: 
التأسييّس،  املجلس  ومجع  االنتخاب،  مبارشة  هو  به  أقوم  عمٍل  أّوَل  »إّن 
استقالهلا  دستور  بمشوريت  سيضع  الذي  هو  هذا  جملسها  أّن  األّمة  وْلتعلم 
السياسّية  حياتا  أسس  ويعني  الديمقراطّية،  السياسّية  احلكومات  قواعد  عىل 
الت  واالجتامعّية، وُيصادق هنائّيًا عىل املعاهدة التي سأودعها له فيام يتعّلق بالصِّ
والعبادات،  األديان  ة  يَّ حرِّ ر  وُيقرِّ العظمى،  الربيطانّية  واحلكومة  حكومتنا  بني 
تضمن  عدلّية  قوانني  ويبنيِّ  العمومّية،  واألخالق  باألمن  ختلَّ  ال  أْن  برشط 
ين واجلنس واللُّغة، وتكفل  منافع األجانب ومصاحلهم، ومتنع كلَّ تعّرٍض بالدِّ

التساوي باملعامالت التجارّية مع كاّفة البالد األجنبّية«.
مت احلكومة العراقّية املؤّقتة استقالتها، ويف: )1/أيلول(  ويف يوم التتويج، قدَّ
صدرت اإلرادة امللكّية بتكليف عبد الّرمحن النقيب بتشكيل أّول وزارة عراقّية 
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يف العهد امللكّي، كخطوة عىل طريق قيام الدولة العراقّية احلديثة)38(. 
زار )مس  فقْد  فيصل،  امللك  تتويج  البرصة من  الّشعبّي يف  املوقف  أّما عن 
بيل( وفٌد كبرٌي من أهايل اللِّواء يف دار االعتامد يف بغداد، وطلب مقابلة املعتمد 
ص يف أْن يكون امللك فيصل  الّسامي الربيطايّن ليعرض عليه مطالبهم، وهي تتلخَّ
ملكًا مشرتكًا للعراق والبرصة، وأْن يكون لألخرية جملس ترشيعّي خاّص مع 
ِقَبِلها، عىل أْن ُتسهم  جيش وإدارة ورشطة، وأْن جُتبى الّضائب، وُترصف ِمن 
يف مساعدة اإلدارة املركزّية يف بغداد مساعدة مالّية معقولة. فقّدمت )بيل( الوفد 

البرصّي للمعتمد.
ة حكم امللك فيصل مّدة تأسيِس دولٍة وبنائها، ومن أهمِّ خصائص  ْت مدَّ ُعدَّ
ياسة التي اّتبعها امللك فيصل املطالبة باالستقالل تدريّيًا من بريطانيا، التي  السِّ
ق  عربَّ عنها بقوله: »ُخْذ وطالب«؛ إْذ اعتقد أّن تطوير اململكة ال يمكن أْن يتحقَّ

-ولو مرحلّيًا- من دون إسناد من بريطانيا)39(.
يديه،  العليا يف  ياسة  السِّ بزمام  امللك فيصل ُيمسك  نفسه، كان  ياق  السِّ ويف 
فقْد كان زعياًم فّذًا يتمّتع بسلطة سياسّية واسعة، جعلت منه شخصّية ذات شأن، 

ته مركز الثقل وحمور النّشاط والفعالّية يف الّدولة العراقّية النّاشئة)40(.  وصريَّ

فروع الأحزاب ال�سيا�سّية يف الب�سرة خالل عهد امللك )في�سل الأّول(

يف  الّسياسّية  األوضاع  تطّور  صاحبت  سياسّية  حركة  البرصة  يف  برزْت 
العراق، فقد أعطى التفاعل الذي عاشْته البرصة مع الواقع الداخّل واخلارجّي 
الوطنّي  احلكم  تشكيل  قبل  السيايّس  الوضع  موقفه جتاه  ذْت يف  اختُّ فعل  ردود 
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وخالل مّدة االنتداب)41(.
سبقْت  التي  املّدة  يف  ياسّية  السِّ اجلمعّيات  برزْت  قْد  أّنه  ذكره،  اجلدير  ومن 
ّي، استهدفْت حتّرر البالد العربّية  احلرب العاملّية األوىل، وكانت ذات طابٍع رسِّ
من احلكم العثاميّن، ويف مّدة االحتالل الربيطايّن للبرصة ضعفت اجلمعّيات)42(؛ 
االنتداب  بعد  حّتى  احلالة  هذه  واستمّرْت  عليها،  الّسيايّس  الّضغط  بسبب 
الّسياسّية؛  احلياة  بارز يف  أثر  اجلمعّيات  لتلك  يكن  فلم  العراق،  الربيطايّن عىل 
البرصة؛ لذا  الّسياسّية يف  البديل هلا، وهو نشاط فروع األحزاب  بسبب وجود 
تأثريها  والّدينّي واألديّب، وكان  الطابع االجتامعّي  برزْت مجعّيات غلب عليها 

ضعيفًا يف القضايا الّسياسّية)43(.
ياسيَّة بعد تتويج  وممّا ينبغي اإلشارة إليه، أّنه قْد ُسِمَح بتأليف األحزاب السِّ
امللك )فيصل األّول( وفق قانون اجلمعّيات العراقّي يف: )2/متّوز/1922م()44(.

ياسّية، شعرت املعارضة يف هذه  ويف خضمِّ تطّور األحداث عىل الّساحة السِّ
املرحلة بضورة تنظيم صفوفها وتوجيه جهودها، فطالبت املعارضُة احلكومَة 
ياسيَّة بصورة رسمّية، فتألَّف يف بغداد حزبان،  بمنحها حّق تأليف األحزاب السِّ
يف  فروٌع  هلام  وُأنِشئْت  العراقّي)46(،  النّهضة  وحزب  الوطنّي)45(،  احلزب  مها: 
باهليئة اإلدارّية  الداخّل للحزب، ومرتبطة بشكل مبارش  النّظام  متَّبعة  البرصة، 
املركزّية يف بغداد، وقْد ترأَّس فرع احلزب الوطنّي العراقّي يف البرصة )عبد اجلّبار 
املاّلك()47(، يف حني مثَّل فرع حزب النّهضة كلٌّ من: )حسني آل عطّية، وعّبود 

املاّلك، وصالح احلّجاج، وحمّمد خان عل()48(.
عارات للمطالبة بإقامة  وال بدَّ من اإلشارة إىل أّن احلزبني املعارضني أثارا الشِّ
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حكومة دستورّية نيابّية، وانتخاب املجلس التأسييّس لسنِّ دستور دائم يضمن 
، وتكون احلكومة مسؤولة وفق القواعد املّتبعة يف  تأليف جملس ترشيعيٍّ مستقلٍّ

احلكومات الدستورّية. 
انتقد احلزبان أساليب املامطلة والوعود التي تّتبعها احلكومة بشأن هذا األمر 
املستظلَّة  البالد خمتلف األرضار؛ بسبب سوء اإلدارة  نتائجه  الذي كابدت من 
بقّوة،  الربيطانّية  الّسلطات  حّرك  شعبّيًا  يًا  حتدِّ احلزبان  وأثار  الربيطايّن.  بالنفوذ 
املعارضة  عضد  تفتيت  استهدفْت  إجراءات  سلسلة  اختاذ  إىل  احلكومة  دفع  ما 
ّية، فأمرْت بإغالق احلزبني، وتعطيل جريدتام: )املفيد، والرافدان(.  بصورة جدِّ
ويف الوقت نفسه، ساندت الّسلطات الربيطانّية تأليف حزٍب مواٍل باسم )احلزب 
احلّر العراقّي(، يف:)3/أيلول/1922م(، ضمَّ عددًا من وجوه البلد البارزين، 

لكن مل ُيفتح له فرع يف البرصة)49(.
؛ بسبب  البرصة حراٌك شعبيٌّ ياسيَّة يف  السِّ فتِح فروٍع لألحزاب  رافق حقبَة 
زيارة )ألفريد موند( إىل العراق عام )1928م()50(، وكان ألحداث فلسطني عام 
)1929م()51(، واإلرضاب العاّم عام )1931م()52(، تأثري يف الّساحة البرصّية.

الذي  املتمثِّل بموقف األهايل والطلبة  الّشعبّي  إّن احلراك  القول:  ونستطيع 
الّساحة  يف  يري  بام  وعيهم  عىل  يدلُّ  املّدة  هذه  يف  ياسيَّة  السِّ األحزاب  قادته 
التقليدّية  الطريقة  عن  خيتلف  بشكل  ياسيَّة  السِّ احلركة  قيادة  وحماولة  ياسيَّة  السِّ
إىل  اإلساءة  عدم  حاولوا  الذين  اب  النوَّ وبعض  واملاّلك  ار  التجَّ اعتمدها  التي 

سمعتهم الوطنّية بأهّنم غري موالني لربيطانيا.
عام  نشاطه  أعاد  الديمقراطّي  الوطنّي  احلزب  أّن  ذكره،  اجلدير  ومن 
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سة  مؤسَّ تكن  مل  جلمعّية  أعضاء  بصفة  االجتامعات  بعقد  واستمّر  )1932م(، 
بإذن من احلكومة، وهذا خمالف ملنطق املاّدة )45( من قانون تأليف اجلمعّيات، 
يَّة  . وألمهِّ قانوينٍّ اجتامع غري  النّاس حلضور  لدعوة  ووجدْت بحوزتم نرشات 
فّية لواء البرصة إىل مديرّية رشطة اللِّواء للقيام  املوضوع -آنذاك- كتبْت مترصِّ
القانونّية  العقوبات  إلجراء  ة  املختصَّ املحاكم  إىل  وسوقهم  معهم  بالتحقيق 

هم)53(.  بحقِّ
أّما إعادة نشاط احلزب بعد إجازته الثانية بصورة رسمّية حسب ختويل وزارة 
س احلزب فرع أيب  ياسيَّة، فْق أسَّ السِّ الداخلّية، والّسامح بفتح فروع لألحزاب 
ار طريق أنس)55(، ومن أعضائه: عبد القادر  اخلصيب)54(، واخّتذ مركزه يف العشَّ
ّياب)56(، واحلاج عمر احلاج يوسف، وغايل الزوّيد، وعبد احلافظ اخلصيبّي،  السَّ
ّياب، وكان املراد منه إرشاد الرأي العاّم وتثقيفه وإحاطته علاًم  الم السَّ وعبد السَّ
عبد  وانُتخب  كبريًا)57(،  عليه  األهايل  إقبال  فكان  -آنذاك-،  احلارضة  بأحواله 
إليه ما يقارب اخلمسني  املنتمني  الّسّياب معتمدًا للحزب، ووصل عدد  القادر 
)16/نيسان/1933م()58(،  يف:  حفلة  بإقامة  نشاطه  الفرع  وافتتح  شخصًا، 
ين املحامي  بحضور مراقب مقرِّ احلزب الّرئيس، وألقى فيه الّسّيد أمحد مجال الدِّ
خطابًا بعنوان: )هنضة الّشباب(، وألقى الّسّيد حمّمد صالح بحر العلوم قصيدة 
القادر  عبد  احلزب  فرع  معتمد  خطاب  عن  فضاًل  ل(،  سجِّ شعُب  )يا  بعنوان: 
العمرانّية واالجتامعّية، بعده  الفرع وغايته  ّياب، الذي رشح أسس تشكيل  السَّ
ألقى عبد احلافظ اخلصيبّي، وأخريًا قام املحامي سليامن فييض وألقى خطبة بعدم 

التفرقة بني سّكان أهل العراق)59(. 
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س بعدها فرع البرصة يف: )15/متّوز/1933م()60( بتكليف عبد القادر  ُأسِّ
عىل  أمينًا  شويش  احلاج  وصالح  الّسواد،  القادر  )عبد  وعضوّية:  ّياب،  السَّ
وأقامت  النّجار عضوًا(،  كاتبًا، وأسطة جواد  احلاج كاظم  الّصندوق، وجعفر 
احلزب  بناية  يف  البرصة  فرع  افتتاح  حفلة  البرصة  يف  الوطنّي  احلزب  فرع  هيئة 
نشاط  إىل  ُيشري  وممّا  بتاريخ:)10/آب/1933م()61(.  أنس،  طريق  العّشار  يف 
عىل  ُطبِع  االفتتاحّية  احلفلة  يف  ُألقَي  ما  فإّن  األحزاب،  جتاه  الّشعبّي  املوقف 
شكل كّراسة يف مطبعة الكاظمّية يف العّشار طريق أخوان الّصفا، ووصلت تلك 
مدير  إىل  املنتفك  لواء  رشطة  مديرّية  فكتبت  البرصة،  لواء  خارج  إىل  الكّراسة 
إدارة التحقيقات اجلنائّية املركزّية يف بغداد، وإىل مدير رشطة لواء البرصة، عن 

األمر)62(. 
عام  إىل  البرصة  يف  ي  ورسِّ حمدود  نشاط  للشيوعّية  كان  نفسه،  ياق  السِّ ويف 
)1929م(، بعدما أخذت األفكار املاركسّية طريقها إىل العامل بعد نجاح الثورة 
 -1929( عام  االقتصادّية  األزمة  انتشارها  ع  وشجَّ )1917م(،  عام  البلشفّية 
األفكار  بدأت  عندما  البرصة،  هي  العراق  يف  حمطَّاتا  ُأوىل  وكانْت  1933م(، 
يف  العاملني  الّروس  طريق  عن  الشباب  إىل  طريقها  تأخذ  واليسارّية  املاركسّية 
وكان  )1929م(،  عام  واكتملت  )1927م(،  عام  خلّية  أّول  وظهرْت  إيران، 
البرصة بوصفه  منها موقع  قْد ساعدت عليه عوامل عديدة،  بالبرصة  ظهورها 
الّسيِّئ،  االقتصادّي  الوضع  عن  فضاًل  اجلديدة،  األفكار  دخول  يسهل  ميناء 
واألزمة االقتصادّية التي عانت منها الّدولة، وانعكسْت عىل مراكز التجّمعات 
كك،  سات التابعة لإلدارة الربيطانّية، مثل: السِّ العاّملّية، خاّصة العاملني يف املؤسَّ
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لنشاط  )فهد(  يوسف  يوسف سلامن  قيادة  إىل  اإلشارة  من  بّد  وامليناء)63(. وال 
احلزب، الذي اقترص عىل التثقيف املاركيّس، ومقاالت ُأَخر تصل إىل البرصة عن 

ارة األورّبّيني)64(. طريق البحَّ
سه عبد  ومن اجلدير ذكره، أّن حزب التقّدم أّول حزب برملايّن حكومّي، أسَّ
ل من داخل جملس  املحسن الّسعدون يف: )آب/1925م( إلسناد وزارته؛ إْذ ُشكِّ
انتخبوا  نائبًا  ن احلزب من مخسني  املؤيِّدة له. وتكوَّ النّواب  أكثرّية  لتنظيم  األّمة 
ت اهليئة اإلدارّية  عبد املحسن الّسعدون رئيسًا، وأرشد العمرّي معتمدًا، وضمَّ
وأمني زكي،  يوسف،  وإبراهيم  أبو طبيخ،  وحمسن  العّوادي،  )كاطع  من:  كاّل 
عشائريٍّ  بنفوذ  يتمّتع  وكان  الواحد(،  العبد  سعيد  وحمّمد  مجيل،  آل  وفخري 
كبري، وتأييد دار االعتامد الربيطايّن، وضمَّ يف صفوفه أكثرّية من نّواب املجلس، 
كان ِمن بينهم نّواب البرصة، وهم: )حمّمد سعيد العبد الواحد، ومصطفى الطه، 

محن النِّعمة()65(. وعبد الرَّ
األّول/  )3/كانون  يف:  اهلاشمّي  حسني  له  شكَّ الذي  الّشعب  حزب  أّما 
1925م(، وُعدَّ أّول حزب برملايّن معارض حلزب التقّدم، وبقدر تعّلق املوضوع 
بالتجربة الديمقراطّية يف البرصة، فقْد ُوجدْت إشارة يف الوثائق الربيطانّية إىل أّن 
حزب الّشعب كتب إىل نائب البرصة عبد الكاظم الّشمخايّن)66( أْن يبذل جهوده 
لغرض إعادة انتخابه نائبًا عن البرصة، وهذا يعني أّن نائب البرصة املذكور كان 

حمسوبًا عىل حزب الّشعب من خالل هذه الوثيقة يف بداية حياته الربملانّية)67(. 
)25/ترشين  يف:  اهلاشمّي  ياسني  له  شكَّ الذي  الوطنّي  اإلخاء  وحزب 
الثاين/1930م(، كان نائب البرصة فيه حمّمد زكي)68(، أحد أقطاب هذا احلزب، 
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لكنّه مل ُيفتح له فروع يف البرصة)69(.
ممّا سبق يمكن القول بأّن نّواب البرصة مل ُيبدوا اهتاممًا بتعّدد التنظيم احلزيّب 
غم من ظهور أحزاٍب سياسّيٍة، وتعليل ذلك: أّن بعضًا  داخل املجلس، عىل الرُّ
من نّواب البرصة كانوا ضمن األحزاب العلنّية، والبعض اآلخر مل ُيعِط اهتاممًا 
هبذا املوضوع، وذلك للرتكيبة االجتامعّية لنّواب البرصة؛ كوهنم جّتارًا وماّلكني، 
وهلم مصالح ومنافع آنذاك، ما دفعهم إىل عدم اخلوض يف هذا املوضوع خالل 

هذه املّدة)70(.
ياسّية يف البرصة مارسْت دورها  كر، أّن فروع األحزاب السِّ ومن اجلديربالذِّ
وكانت  وصعوباتا،  فيها،  ظهرْت  التي  املّدة  حراجة  من  غم  الرُّ عىل  الّسيايّس 
العاّم  الّسيايّس  الوعي  تبلور  يف  أسهمت  إْذ  البالد؛  يف  الّسيايّس  التحّول  متثِّل 
بني صفوف املجتمع. أّما بالنّسبة إىل فشل األحزاب الّسياسّية يف مّدة االنتداب 
الربيطايّن، فُيعزى إىل عّدة أسباب، فقْد كانت شخصّيات األحزاب متثِّل الطبقة 
الغنّية، كأصحاب األمالك والتّجار، وأّن هذه األحزاب اّتسمت بقرص النظر، 
الّضغط  وأّن  ياسّية،  السِّ جتربتها  ضعف  عن  فضاًل  األيديولوجي،  وبالتخّلف 
الّسيايّس الذي استخدمته بريطانيا لفرض سيطرتا متّثل يف كبت أنفاس الروح 
الوطنّية، كّل هذه األسباب أّدت إىل حمدودّية النشاط احلزيّب وضعفه، فضاًل عن 
املعاهدات،  وتعديل  االستقالل،  قضّية  مثل:  بقضايا سياسّية خطرية،  انشغاهلا 
من  ُتناضل  التي  القضّية  بانتهاء  تنتهي  مرحلّية،  األحزاب  جعل  الذي  األمر 

أجلها)71(.
ياسّية يف عهد امللك فيصل األّول كانت ضعيفة التكوين،  إّن األحزاب السِّ
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غامضة الغايات، حمدودة املجال، ال تستند إىل قاعدة واسعة منّظمة من اجلامهري؛ 
يكن  مل  معظمها  وإّن  األعضاء؛  بني  الشخصّية  الرابطة  عىل  قائاًم  أكثرها  وكان 
وأهداف  واضحة،  واجتامعّية  واقتصادّية  سياسّية  مناهج  ذات  عقائدّية  أحزابًا 

إصالحّية بعيدة املدى. 

النتخاباُت الربملانّيُة يف الب�سرة يف عهد امللك )في�سل الأّول(

ج امللك فيصل األّول يف: )23/آب/1921م( يف ساحة الّديوان  عندما ُتوِّ
احلكومّي العثاميّن، ألقى خطابًا أخذ عىل عاتقه فيه الّدعوة إىل انتخاب املجلس 
التأسييّس، فقال: »إّن أّول عمل أقوم به هو مبارشة االنتخاب، ومجع املجلس 
دستور  بمشوريت  سيضع  الذي  هو  هذا  جملسها  أّن  األّمة  ولتعلم  التأسييّس، 
حياتا  ُأسس  ويعني  الديمقراطّية،  ياسّية  السِّ احلكومات  قواعد  عىل  استقالهلا 
ياسّية واالجتامعّية، ويصادق هنائّيًا عىل املعاهدة التي سأودعها له فيام يتعّلق  السِّ
األديان  ّية  حرِّ ر  ويقرِّ العظمى،  الربيطانّية  واحلكومة  حكومتنا  بني  الت  بالصِّ
والعبادات، برشط أْن ال ختلَّ باألمن واألخالق العمومّية، ويبنيِّ قوانني عدلّية 
تضمن منافع األجانب ومصاحلهم، ومتنع كّل تعّرض بالّدين واجلنس واللُّغة، 

وتكفل التساوي باملعامالت التجارّية مع كاّفة البالد األجنبّية«)72(. 
قانون  صدر  التأسييّس،  املجلس  انتخاب  أجل  وِمن  كر،  بالذِّ اجلدير  ومن 
يف  كبري  دور  البرصة  اب  لنوَّ كان  وقْد  )4/آذار/1922م(،  يف:  االنتخابات 
العراقّية  االنتخابات  جلنة  يف  البرصة  مثَّل  إْذ  الوجود؛  حيِّز  إىل  املجلس  إخراج 
كلٌّ من: )طالب النقيب رئيسًا هلا، وسليامن فييض، وعبد الّرمحن النّعمة، وعبد 
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جلنة  جلسات  يف  ومتمّيز  واضح  إسهام  فييض  لسليامن  كان  وقد  الزهري(.  اهلل 
األّول  كانون  شهر  ولغاية  أيلول  شهر  من  استمّرْت  التي  العراقّية  االنتخابات 
من العام نفسه. ومن َثمَّ كان قانون االنتخابات الذي يتكّون من سبعة فصول، 
د  انتخابّية)73(، وحدَّ لواء وثالث مناطق  اثني عرش  العراق إىل  فيه  م  ُقسِّ والذي 
الرتكيبة  حسب  األلوية  عىل  عني  موزَّ نائب،  مائة  وهو  النّواب،  عدد  املجلس 
الّدينّية،  لألقّلّيات  نسبة  صت  ُخصِّ كام  للعشائر،  نسبة  صْت  وُخصِّ الّسّكانّية، 
فكانت نسبة البرصة يف املجلس أحد عرش نائبًا، وللمسيحّيني واحد، ولليهود 

واحد)74(.
الّسعدون  املحسن  عبد  البرصة  نائب  انُتخب  قْد  أّنه  ذكره،  املهّم  ومن 
للمجلس، من )1925-1928م(،  االنتخابّية األوىل  للّدورة  للمجلس  رئيسًا 
اللَّطيف  وعبد  النّعمة،  محن  الرَّ وعبد  املاّلك،  عّبود  هم:  البرصّيني،  والنّّواب 
أعيان،  باش  أمني  وحمّمد  الّشمخايّن،  الكاظم  وعبد  الغزالة،  وسليامن  املنديل، 
وحمّمد سعيد العبد الواحد، ومصطفى الطه، وروبني سوميخ، وأمحد نوري باش 

أعيان)75(.
عملّية  صاحبْت  التي  املساوئ  كلِّ  من  الّرغم  عىل  أّنه  إليه،  ُيشار  وممّا 
الّسامي  املندوب  مارسها  التي  التدّخل  وسياسة  واملناقشات  االنتخابات 
املرحلة  تلك  يف  العراقّيني  إىل  بالنِّسبة  يمثِّل  التأسييّس  املجلس  فإّن  الربيطايّن، 
يف  دستورّية  مؤّسسة  أّول  فهو  واالجتامعّية،  ياسّية  السِّ حياتم  يف  جذرّيًا  حتّوالً 
العراق، ما أشعرهم بوجود كياٍن خاصٍّ هبم بعد أْن كانوا أجزاء من إمرباطورّية 
ووضع  احلديث،  العراق  تاريخ  يف  دستور  أّول  ع  رشَّ وأّنه  األطراف،  مرتامية 
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ُأسس احلياة الربملانّية فيه)76(.
)18/كانون  يف:  الربملان  الّسعدون  املحسن  عبد  حّل  أْن  وبعد 
الثاين/1928م( )22/كانون  يف:  الداخلّية  وزارة  أصدرت  الثاين/1928م(، 
ف لواء البرصة مع ألوية العراق كاّفة استعدادًا خلوض  التعليامت الفورّية ملترصِّ
االنتخابات اجلديدة، التي تراجعت قياسًا بانتخابات املجلس التأسييّس وجملس 
النّواب يف دورته األوىل، فقْد مارست الّسلطة كّل أساليب الرتغيب والرتهيب 
بني  الّسافرة  الّسلطة  تدّخالت  عت  توزَّ وقْد  احلكومة،  مؤيِّدي  نجاح  لضامن 
العديد  يف  الثبوتّية  األدّلة  توافر  مع  ذلك  وحصل  االنتخابّية،  اهليئات  تشكيل 
إىل  والّلجوء  االنتخابّية  املراكز  يف  الرشطة  رجال  حشد  وبني  املناطق،  من 
بأسامء  سلفًا  معّدة  أوراق  عىل  وإجبارهم  االقرتاع،  موعد  قبل  الناخبني  حجز 
أيب  أهايل  برقّية  جاءت  وقْد  اخلصيب،  أيب  يف  البرصة  يف  حدث  كام  حني،  املرشَّ
اخلصيب يف: )2/آيار/1928م( املوجودة يف ملّفات البالط امللكّي، وقْد خلَّص 
أدّلة قوّية  بالقول: »هناك  الّرّزاق احلسنّي، وهو شاهد عيان،  خ عبد  املؤرِّ ذلك 
عىل أّن االنتخابات التي أجرتا الوزارة الّسعدونّية الثالثة كانت قْد جرْت بشكل 
غري طبيعّي، وأّنه رافقتها أحداث شاّذة وخمالفات رصية«. وأبدى أهايل البرصة 
امتعاضهم الّشديد من ذلك؛ إْذ توالت الربقّيات عىل البالط امللكّي بخصوص 
التدّخالت يف العملّية االنتخابّية، وإزاء هذه الّضغوطات، اّتصل امللك فيصل 

ّية االنتخابات)77(. بحكومة الّسعدون وحثَّها عىل صيانة حرِّ
وأخريًا، كانت نتائج االنتخابات لصالح حزب التقّدم، فنجح من البرصة: 
محن النّعمة، ومصطفى الطه،  عدون، وهاشم النقيب، وعبد الرَّ )عبد املحسن السَّ
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وحسني العطّية، وحمّمد سعيد العبد الواحد، وحمّمد زكي، وحمّمد جعفر، وعبد 
النّبّي مري معلم، ويوسف عبد األحد()78(.

وأوىل النّواب اهتاممًا كبريًا لسياسة الوزارات ومناهجها، ومنحوها األولوّية 
ضمن برنامج أعامهلم؛ إْذ شغل هذا املوضوع حيِّزًا كبريًا أثناء مناقشات املجلس 
ى العديد من النّواب لسياسة هذه الوزارة أو  النيايّب خالل العهد امللكّي، فقْد تصدَّ
ياسّية  لت انتامءاتم السِّ دين املعاجلات، وقْد شكَّ صني األخطاء، وحمدِّ تلك، مشخِّ
واالقتصادّية واالجتامعّية حافزًا لتوجيه الوزارات للقيام بأعامل اخلدمة للصالح 
العاّم، وتوجيه االنتقاد يف حاالت اإلخفاق، ومل يكن نّواب البرصة ببعيدين عن 

هذا االجتاه)79(.
أي   ، حكوميٌّ األّول:  فريقني:  عىل  انقسموا  البرصة  نّواب  أّن  ُيذكر  وممّا 
الوزارة  للتعبري عن هنج  الوزارة، مّتخذ من نفسه وسيلة  إّنه مؤيِّد كّل قرارات 
عىل  واضح  بشكل  انعكس  ما  وهذا  هلا،  معارٌض  الثاين:  والقسم  وسياستها، 

مناقشاتم واطروحاتم من خالل دورات املجلس النيايّب)80(.
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اخلامتة

وسقوط  األوىل،  العاملّية  باحلرب  احلديثة  العراقّية  الّدولة  تأسيس  يرتبُط 
الدولة العثامنّية. ومل يكن هناك تفكري بقيام دولة خاّصة يف العراق، وإّنام يكون 
وبالد  العراق  يف  قيامها  العرب  اشرتط  التي  العربّية  الدولة  من  جزءًا  العراق 
اتفاقهم مع  العثاميّن، يف ضوء  العربّية، بعد ختلُّصهم من احلكم  الشام واجلزيرة 
عام  العربّية  الثورة  وقيام  مكامهون(  )حسني  مراسالت  خالل  من  الربيطانّيني 
يف  العراقّيون  الضّباط  أصبح  التي  العربّية،  الدولة  نواة  وتأسيس  )1916م(، 
حتت  الدولة  هلذه  الفقرّي  العمود  العربّية،  الثورة  يف  ثّم  وِمن  العثاميّن،  اجليش 
قيادة األمري فيصل بن احلسني. لكّن ختّل الربيطانّيني عن هذه الوعود يف ضوء 
اتفاقّية )سايكس-بيكو( و)وعد بلفور(، وفرض نظام االنتداب، بوصفه وسيلة 
لتأسيس كيانات سياسّية يف العراق وبالد الشام بدالً من قيام دولة موّحدة، قْد 
بريطانيا  العربّية يف دمشق، كجزء صفقة تقاسم باحلصص بني  أسقط احلكومة 
وفرنسا، وانتهى بذلك املرشوع العريّب ليصبح حلاًم ُيراود أذهان هؤالء الضّباط 

ياسّيني. والسِّ
وقْد أسهمت هذه النُّخبة بتأسيس دولة العراق احلديثة، وعىل رأسهم األمري 

فيصل بن احلسني، الذي أصبح ملكًا عىل العراق. 
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وبعد خوض التجربة الربملانّية، كانت هناك مظاهر عديدة أثبتْت أّن الربملان 
ياسّية  يف العراق قْد فشل يف ممارسة حقوقه بشكٍل صحيٍح وكامٍل يف احلياة السِّ
العراقّية خالل مّدة االنتداب الربيطايّن، فقْد تّم التالعب باالنتخابات، وتّم حّل 
سنوات،  أربع  أمدها  التي  الترشيعّية،  دورتا  ُتكمل  أْن  قبل  الثالثة  الربملانات 
فقْد استمّر الربملان األّول لسنتني ونصف، والثاين ألقّل من سنتني، والثالث مل 
ّحة؛  يتجاوز الّسنتني إاّل قلياًل. وعليه، كان الربملان غري مستقّر، ويفتقد إىل الصِّ
الربملان بشكل عاّم  فقْد كان  ل سلطة رقابّية حقيقّية عىل احلكومة،  ألّنه مل يشكِّ
واإلجراءات  الربيطانّية،  العراقّية  للمعاهدات  رشعّيًا  غطاًء  أوجدْت  وسيلة 
الّسياسّية، فكان مرسحًا يتحّرك فيه بشكل خفيٍّ كلٌّ من امللك فيصل واملندوب 
الّسامي الربيطايّن، فهذا األخري عليه أْن يضمن مصالح بريطانيا، وتنفيذ تعليامت 
حكومتها يف العراق، بينام بذل امللك فيصل جهودًا كبريًة للحصول عىل استقالل 
العراق، وإلغاء االنتداب، ودخول العراق عضوًا يف عصبة األمم بوصفه دولة 

مستقّلة، وقْد اشرتك يف هذا اخلالف رؤساء الوزارات والوزراء واألعيان.
ومهام يكن من أمر، فإّن احلياة الربملانّية يف عهد امللك فيصل األّول استمّرت 
عن  قيل  ممّا  الّرغم  وعىل  بسقوطه،  وانتهت  العراق،  يف  امللكّي  العهد  هناية  إىل 
العراقّيون  عاشها  جديدة  دستورّية  ديمقراطّية  جتربة  كانت  فإهّنا  التجربة،  هذه 

ملّدة حمّددة.
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تأسيس حكومة عراقّية مؤّقتة، فاختري وزيرًا للّداخلّية، وقد واجه الربيطانّيون مشكلة إقناعه، 
بعد  الّضعف،  إىل  راتبه  الوزراء، وزاد  رئيس  بعد  مبارشة  وا موقعه  أْن عدُّ بعد  إاّل  يقتنع  ومل 
أْن طمع يف حكم العراق، فعند انعقاد مؤمتر القاهرة )1920م(، الذي كان من أهّم أهدافه 
تنصيب ملٍك عىل العراق يظى برىض األغلبّية، وقع االختيار عىل أحد أبناء احلسني رشيف 
مّكة، أّما طالب النقيب، فقْد واجه هذه األزمة بعّدة أساليب، منها: أّنه بّث دعاية أْن يكون 
اجلواسيس  فبّث  ياسة،  بالسِّ املشتغلني  من  الكثري  توقيف  يف  منصبه  واستغلَّ  عراقّيًا،  امللك 
يف  للعراقّيني  العراق  شعار  رفع  وقْد  صحيفة،  أّية  إصدار  وأوقف  التقارير،  له  موا  ليقدِّ
أّنه استنجد  باملدن، ومن حماوالته  القبائل ويف خطبة  العشائر ومشايخ  اجتامعاته مع رؤساء 
بالفرنسّيني واإليرانّيني إليقاف ترشيح فيصل، وخّطط الغتيال فيصل عن طريق مؤيِّديه عند 
وصوله إىل بغداد، وعند فشله أقام وليمًة دعا إليها مؤيِّديه من رؤساء العشائر ووجهاء بغداد، 
د بريطانيا برؤساء العشائر املؤيِّدة له،  وخالل الّدعوة أشار إىل أّن العراق يرفض فيصاًل، وهدَّ
يَّة الختيار شكل احلكومة العراقّية. وال بدَّ  واّتم بريطانيا بأهّنا مل تِف بوعدها يف إعطاء احلرِّ
من اإلشارة إىل موقف الربيطانّيني منه، فقْد متثَّل باعتقاله يف: )16/نيسان/1921م(، ونفيه 
إىل اهلند. أّما موقف البرصة من نفيه، فقد كان شديدًا جّدًا، فقْد قّدم أشخاص منها عريضة 
إىل املندوب الّسامي يطلبون فيها فصل البرصة عن العراق، وإقامة نوع من النظام االحتادّي. 
أّما هناية طالب النقيب، فإّنه ظلَّ معتقاًل حّتى ُأطلق رساحه يف )1925م(، وبقي يف داره يف 
الّسبيلّيات قضاء أيب اخلصيب، متجنِّبًا مواجهة الناس، قاضيًا بقّية عمره فيها، حّتى تويّف يف 
ميونخ بعد سفره للمعاجلة يف: )16/حزيران/1929م(، ُينظر: حسني، حمّمد توفيق، عندما 
يثور العراق، دراسة يف تاريخ العراق احلديث: ص39، والوردّي، عّل، ملحات اجتامعّية من 

تاريخ العراق: 10/6، واهلارون، املصدر السابق: ص28.
11- املوسوّي، املصدر الّسابق: ص1.

تهم القومّية،  12- وكانت تدف إىل إجبار غري األتراك من العثامنّيني عىل التخلِّ عن هويَّ
وإجبارهم عىل ترك لغتهم، واستخدام الّلغة الرتكّية يف اإلدارة والتعليم.

ّية  13- كان طالب النقيب ينتمي إىل احلزب احلّر املعتدل، ثّم كان عضوًا يف حزب احلرِّ
واالئتالف الرتكّي، الذي دعا إىل الالمركزّية، أي: منح الواليات العثامنّية شيئًا من االستقالل 

اإلدارّي، أو نوعًا من احلكم الذايّت. 
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ياسّية بني  14- اهلارون، ياسني طه ياسني، البرصة دراسة يف األحوال االقتصادّية والسِّ
البرصة،  جامعة  اآلداب،  ّية  كلِّ منشورة،  غري  ماجستري  رسالة  1939م(،   -1932( عامي 

1990م: ص26.
15- وهو مسلم عريّب من املوصل، جاء إىل البرصة وسكن فيها مع عائلته، وكان ذكّيًا 
القنصلّية  يف  ثّم  الربيطانّية،  القنصلّية  يف  مرتمجًا  األمر  أّول  اشتغل  اخلربات،  د  متعدِّ مثّقفًا 
سًا للمرحلة الثانوّية، ثّم مساعد حماٍم، وعمل يف  اإليرانّية يف البرصة، واشتغل يف التعليم مدرِّ
الّصحافة، ومنها دخل عامل الّسياسة. عارض الوجود الربيطايّن وسياسة االنتداب، فانضّم إىل 
ي ضّد الربيطانّيني من أجل استقالل  ِّ مجعّية أخوان األدبّية )1921م(، واشتغل بالعمل الرسِّ
إىل  انضّم  )1922م(.  عام  للمعارف  وزيرًا  بصفته  احلكومة  يف  الدخول  فرفض  العراق، 
املعهد العلمّي رّسًا من أجل االستقالل، وكان معارضًا للمعاهدة العراقّية الربيطانّية يف عام 
)1923م(، واعتقل بسبب موقفه املعارض يف معاهدة )1930م(، وكان له دور يف إرضاب 
هذا  عن  نجمْت  التي  األوضاع  تدئة  يف  البرصة  ف  مترصِّ فيه  استنجد  إْذ  )1931م(؛  عام 
اإلرضاب، لكنّه اعُتقل من قبل نوري الّسعيد إثر ذلك، ثّم ُأطلق رساحه يف: )22/ترشين 
األّول/1931م(، ُينظر: العمر، املصدر الّسابق: ص63، ولفتة، خولة طالب، سليامن فييض 

ودوره السيايّس والثقايّف واالجتامعّي يف العراق )1885-1951م(: ص28.
16- فييض، سليامن، يف غمرة النضال: ص101.

ياسّية يف العراق: ص23. 17- التكوين االجتامعّي لألحزاب واجلمعّيات السِّ
18- العّزاوي، املصدر الّسابق: ص38.

19- املوسوّي، املصدر الّسابق: ص2.
20- املصدر نفسه: ص2

21- املصدر نفسه: ص4.
حتت  الربملانّية  وجتربته  امللكّي،  النظام  تأسيس  العراق  مظّفر،  حمّمد  األدمهّي،   -22

االنتداب الربيطايّن )1920- 1932م(: ص23.
23- احلسنّي، عبد الّرّزاق، الثورة العراقّية الكربى)بغداد:1992م(.

أرسته،  مع  األستانة  إىل  سافر  ثّم  طفولته،  قىض  وفيها  )1883م(،  مّكة  يف  ولد   -24
النّواب  ة يف جملس  لواء جدَّ نائبًا عن  انُتخب يف عام )1909م(  فيها عرش سنوات،  ومكث 
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ب ملكًا دستورّيًا عىل سوريا، ثّم استلم عرش العراق  العثاميّن، يف: )8/آذار/1920م(، ُنصِّ
يف: )23/آب/1921م(، ُينظر: حسني، حمّمد توفيق، عندما يثور العراق، دراسة يف تاريخ 

العراق احلديث: ص27.
25- زكي، مأمون أمني، ازدهار العراق حتت احلكم امللكّي )1921-1958م(، دراسة 

تارخيّية سياسّية اجتامعّية مقارنة: ص31. 
26- عّبود املاّلك: من الشخصّيات ذات الوزن السيايّس، كان له دور يف املجلس النيايّب 
شخصّيات  وبرزت  )1930م(،  ومعاهدة  )1922م(،  ملعاهدة  معارضًا  وقوفه  خالل  من 
سياسّية، منها: عبد اجلّبار املاّلك، وعبد القادر الّسّياب، وكاظم الّشمخايّن، فضاًل عن أرسة 
البرصة،  نائبًا عن  مّرات  انُتخب عّدة  الذي  أعيان،  باش  فيها: صالح  برز  التي  أعيان،  باش 
قضّية  بحث  دعم  الذي  أعيان،  باش  الواحد  عبد  أمحد  شخصّية  نفسها  األرسة  يف  وبرزت 
تشكيل احلكومة العراقّية يف )1921م( يف القاهرة، ُينظر: اهلارون، املصدر الّسابق: ص37، 

واملوسوّي، املصدر الّسابق: ص269. 
يايّس احلديث: 215/1. 27- احلسنّي، تاريخ العراق السِّ

ثورة  التاريخ حّتى  منذ فجر  العراق  لونكريك، ستيفن مهسل وفرانك ستوكس،   -28
متّوز 1958م: ص85.

29- بيل، املس كريترود، فصول من تاريخ العراق القريب: ص42.
يف  السيايّس  الوضع  تطّور  عىل  وتأثريها  القاهرة  مؤمتر  حسني،  رجاء  اخلّطاب،   -30
العراق: ص 74؛ العمرّي، خريي أمني، اخلالف بني البالط امللكّي ونوري الّسعيد )1921-

1958م(: ص17.
31- لونكريك، املصدر الّسابق: ص86.

محن الكياليّن رئيسًا ملجلس إدارة الّدولة الذي  32- احلكومة العراقّية املؤّقتة: ُعنيِّ عبد الرَّ
يتكّون من )8( أعضاء، يرتأَّس كّل منهم إحدى إدارات الّدولة، هبدف إبراز واجهة عراقّية 

للحكومة، ُينظر: احلسنّي، عبد الّرّزاق، تاريخ الوزارات العراقّية: 65/1.
33- احلسنّي، عبد الّرّزاق، تاريخ الوزارات العراقّية: 32/2.

34- األدمهّي، املصدر الّسابق: ص64.
35- وبصفته وزيرًا للداخلّية، وكونه من أقوى الّرجال، وأشّدهم تأثريًا يف العراق، وله 



225

م. انت�سار حممود عبد اخل�سر الّدربندّي

 �سّوال 1439ه - حزيران2018مال�سنة الّثانية - املجلد الثاين - العدد الرابع

شعبّية واسعة، اخُتذت التدابري الربيطانّية الرّسيعة إلخراجه من العراق، عندما أقامت اللِّيدي 
الربيطايّن  الطريق مسدودًا، واجلند  اخلروج وجد  أراد  ومّلا  دارها،  له يف  كوكس حفلة شاي 
ييط به، فُأبعد إىل البرصة مساء )16/نيسان/1921م(، ومنها إىل أورّبا، ومل يعد إىل العراق 
حّتى عام )1925م(، ُينظر: احلسنّي، عبد الّرّزاق، تاريخ العراق السيايّس احلديث: ص214.
36- ولد يف بغداد )1888م(، أكمل دراسته العالية يف مدرسة استانبول احلربّية، وختّرج 
ّية، كان من أوائل الّضّباط الرشيفّيني  ِّ منها عام )1906م(، أسهم بتأسيس مجعّية العهد الرسِّ
العائدين إىل العراق عام )1921م(، استلم أكثر من وزارة، وأصبح رئيس وزراء لعّدة مّرات، 

ياسة العراقّية حّتى عام )1932م(: ص31. ُينظر: النصريّي، نوري الّسعيد ودوره يف السِّ
البالط  بني  اخلالف  أمني،  خريي  والعمرّي،  ص104،  الّسابق:  املصدر  حسني،   -37

امللكّي ونوري الّسعيد)1921- 1958م(: ص17.
38- احلسنّي، تاريخ العراق الّسيايّس احلديث: 235/1.

يف  السيايّس  الوضع  تطّور  عىل  وتاثريها  القاهرة  مؤمتر  حسني،  رجاء  اخلّطاب،   -39
العراق: ص86.

والّضغوط  الوطنّية  املطالب  بني  األّول  فيصل  امللك  احلميد،  عبد  نوري  خليل،   -40
اإلنكليزّية، جمّلة آفاق عربّية، العدد الثالث، الّسنة اخلامسة عرش، آذار 1990م: ص70.

يايّس احلديث: 190/1. 41- احلسنّي، عبد الّرّزاق، تاريخ العراق السِّ
42- احلسنّي، عبد الّرّزاق، تاريخ الوزارات العراقّية: 78/1.

من  الغاية  أّن  منهاجها:  يف  جاء  )1923م(،  يف  ست  ُأسِّ األليانس،  يي  خرِّ مجعّية   -43
يي املدارس اليهودّية يف بناية اجلمعّية، ومساعدة مدرسة األليانس بمنحها  تأسيسها مجع خرِّ
اإلعانات لتعزيز مرشوعها احليوي، وعقد االجتامعات إللقاء املحارضات األدبّية والعلمّية، 
أفراين  اإلدارّية:  هيئتها  ضّمت  1929م(،  عام  س  )ُأسِّ اإلرسائيّل  بيبة  الشَّ نادي  عن  فضاًل 
العثاميّن سابقًا(، مويش  الياهو حاخام )تاجر(، يعقوب خّضوري وايل )موّظف يف املرصف 
الربيد(، وكرجي  دائرة  الياهو حايك )موّظف يف  الوكيل(،  بيت  صدقي )موّظف يف رشكة 
سْت عام )1930م(،  كك احلديدّية(. ومجعّية الشّبان املسلمني التي ُأسِّ صوف )موّظف يف السِّ
وكانت دينّية، قّدمت خدمات وطنّية وقومّية. وال بّد من اإلشارة إىل بعض اجلمعّيات التي 
ست  ُأسِّ البرصة،  النهرين يف  الّصهيونّية يف بالد ما بني  انتهى نشاطها برسعة، منها: اجلمعّية 
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يف آذار )1922م( بتوجيه من اجلمعّية الّصهيونّية يف القدس، كانت تدف إىل مجع األموال 
البرصة؛  يف  اجلمعّية  نشاط  انتهى  ما  ورسعان  العامل،  أرجاء  من  اليهود  املهاجرين  ملساعدة 
املدينة  التي ظهرْت يف  الّصهيونّية  التنظيامت  العراقّية عىل منح  وذلك لعدم موافقة احلكومة 
التكوين االجتامعّي لألحزاب  ُينظر:  -ومنها هذه اجلمعّية- ترخيصًا رسمّيًا ملزاولة أعامهلا، 
األحزاب  موسوعة  لطيف،  حسن  والّزبيدّي،  ص21،  العراق:  يف  ياسّية  السِّ واجلمعّيات 
يف  ينّية  والدِّ والقومّية  ياسّية  السِّ والّشخصّيات  واحلركات  واجلمعّيات  األحزاب  العراقّية، 

العراق: ص291-285.
44- احلسنّي، الوزارات: 119/1.

ّيات االجتامع والتفاهم، وكان  القانون املذكور كان قانونًا مقيِّدًا حلرِّ أّن  العلم  45- مع 
الوزارات: 119/1، واألزرّي، عبد  ُينظر: احلسنّي،  العراق،  الوطنّية يف  رضبة عىل احلركة 

الكريم، مشكلة احلكم يف العراق من فيصل األّول إىل صّدام: ص57.
46- التكوين االجتامعّي: ص21.

47- املصدر نفسه: ص23.
يج املدرسة األمريكّية، كان  48- عبد اجلّبار املاّلك: ولد يف البرصة عام )1897م(، خرِّ
املصدر  املوسوّي،  ُينظر:  تويّف عام )1969م(،  انتخابّية،  دورة  أكثر من  البرصة يف  نائبًا عن 

الّسابق: ص266.
ياسّية يف العراق)1921-1932م(: ص85،  49- العمر، فاروق صالح، األحزاب السِّ

وهلارون، املصدر الّسابق: ص33.
50- الرهيمّي، املصدر الّسابق: ص63.

الفلسطينّية  القضّية  من  البرصة  يف  الشعبّي  املوقف  حممود،  انتصار  الّدربندّي،   -51
)1928-1933م(،بحث مقّدم للنرّش يف جمّلة تراث البرصة.

52- املصدر نفسه.
53- الّدربندّي، انتصار حممود، اإلرضاب العاّم يف لواء البرصة عام )1931م(، بحث 

مقّدم للنرش يف جمّلة كّلّية الرتبية للعلوم اإلنسانّية. 
اللِّواء،  رشطة  مديرّية  إىل  البرصة  لواء  فية  مترصِّ من  البرصة،  لواء  فّية  مترصِّ  -54
بتاريخ: 8/كانون  العدد س/6،  الوثيقة 14-4/12،  رقم  قانونّية،  اجتامعات غري  بعنوان 
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الثاين/1933م: ص10.
البرصة،  لواء  فّية  مترصِّ إىل  العشائر  قضايا  مديرّية  الداخلّية  وزارة  من  م.ل.ب،   -55
18/نيسان/  بتاريخ:   ،6408 رقم  اخلارج،  يف  ياسّية  السِّ لألحزاب  الفروع  فتح  بعنوان 

/1933م: ص41.
56- م.ل.ب، من احلزب الوطنّي العراقّي إىل وزارة الداخلّية، بدون عنوان، رقم الوثيقة 

9/20، العدد140، بتاريخ: 21/متّوز/1933م: ص18.
الناس،  الّصحافة، وأصدر جريدة  البرصة، عمل يف  ولد يف  ّياب:  السَّ القادر  عبد   -57
االنتخابّية  الدورة  البرصة يف  نائبًا عن  انُتخب  البرصة،  فرع  االستقالل  رئيسًا حلزب  أصبح 
التاسعة، ُينظر: بركات، رجب، من تاريخ الّصحافة العراقّية، جرائد البرصة خالل مائة عام: 

ص26.
وزارة  إىل  الديمقراطّي  الوطنّي  للحزب  املركزّية  اإلدارّية  اهليئة  من  م.ل.ب،   -58
معتمد  إىل  الديمقراطّي  الوطنّي  للحزب  املركزّية  اإلدارّية  اهليئة  من  م.ل.ب،  الداخلّية؛ 
اهليئة اإلدارّية لفرع احلزب الوطنّي العراقّي أيب اخلصيب، العدد 627، بتاريخ: 26/آذار/ 

1933م: ص 13.
59- م.ل.ب، مديرّية رشطة لواء البرصة إىل مترّصف لواء البرصة، بعنوان فرع احلزب 

الوطنّي، رقمها 235، 14/12، العدد 311، التاريخ:  29/نيسان/1933م. 
احلزب  بعنوان  الرّشطة،  مديرّية  إىل  بالبرصة  الرّشطة  مدير  معاون  من  م.ل.ب،   -60

الوطنّي يف أيب اخلصيب، دون رقم، العدد 4508، بتاريخ: 22/نيسان/1933م: ص 9.
فّية لواء البرصة، عنوان تأسيس فرع  61- م.ل.ب، من احلزب الوطنّي العراقّي إىل مترصِّ

للحزب يف البرصة، رقم الوثيقة 11831، بتاريخ: 22/متّوز/ 1933م: ص18.
فّية لواء البرصة إىل مديرّية رشطة اللِّواء، بعنوان احلزب الوطنّي،  62- م.ل.ب، من مترصِّ

رقم 12/س، العدد 27814، بتاريخ: 9/آب/1933م.
ف لواء املنتفك، دون رقم، العدد  63- م.ل.ب، من مديرّية رشطة لواء املنتفك إىل مترصِّ

384، بتاريخ: 16/مجادى األوىل/ #1352.
64- عبد الكريم، سمري، أضواء عىل احلركة الشيوعّية يف العراق )1934- 1958م(: 
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65- املوسوّي، املصدر الّسابق: ص20، ومجيل، أحالم حسني، املصدر الّسابق: ص50. 
66- احلسنّي، تاريخ األحزاب: ص86.

سني  67- عبد الكاظم الّشمخايّن: ولد يف البرصة عام )1891م(، درس عىل أيدي مدرِّ
خصوصّيني يف علوم القرآن والعربّية، واشتغل يف التجارة. أصبح نائبًا عن البرصة يف الدورة 
االنتخابّية األوىل، ُيعّد من أبرز جّتار البرصة والعراق، كان رئيسًا لغرفة جتارة البرصة، ُينظر: 

املوسوّي، املصدر الّسابق: ص266.
68- املصدر نفسه: ص20.

69- ولد عام )1894م( يف البرصة، أيب اخلصيب، من أرسة بسيطة، تويّف أبوه، فكفله 
ُأّمه، فأنجبْت أخاه عبد الوهاب حممود. أتّم دراسته اإلعدادّية يف البرصة، ثمَّ  عّمه، وتزّوج 
احتياط،  ضّباط  دورة  ودخل  احلقوق،  مدرسة  إىل  فانتمى  )1911م(،  عام  بغداد  إىل  انتقل 
وُجرح يف ساحة املعركة، وُنقل إىل استانبول، وهبا أتّم دراسته القانونّية، فنال إجازة احلقوق، 
ثمَّ انُتخب نائبًا عن البرصة يف املجلس التأسييّس يف آذار )1924م(، وانتخب عن البرصة يف 
د انتخابه يف الدورة الرابعة آذار  الدورة االنتخابّية الثانية، )آيار1928م- متّوز1930م(، وُجدِّ
يف:  النّواب  ملجلس  رئيسا  كان  والّسادسة  )1934م(،  األّول  كانون  واخلامسة  )1933م(، 
)8/آب/1935م(، إىل )31/ترشين األّول/1936م(، وكان أحد أقطاب املعارضة، فضاًل 
عها أثناء  عن أّنه ُعرف بثقافته القانونّية الواسعة، ودأبه عىل العمل، وكثرة القوانني التي رشَّ

ياسة يف العراق احلديث: ص203. يه وزارة العدلّية، ُينظر: برصي، مري، أعالم السِّ تولِّ
70- املوسوّي، املصدر الّسابق: ص123.

71- املصدر الّسابق: ص41.
72- األدمهّي، املصدر الّسابق: ص68.

73- جريدة الوقائع العراقّية، العدد 138، يف: )14/شباط/1924م(. 
74- املصدر نفسه.

75- الّرهيمّي، املصدر الّسابق: ص127.
76- مجيل، حسني، احلياة النيابّية يف العراق )1925- 1946م(، وموقف مجاعة األهايل 

منها: ص82.
77- احلسنّي، الوزارات: 171/2.
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78- املصدر نفسه، واألدمهّي، املصدر الّسابق: ص249.
79- املوسوّي، املصدر الّسابق: ص92.

80- اهلارون، املصدر الّسابق: ص37، وبركات، رجب، من تاريخ الّصحافة العراقّية، 
جرائد البرصة خالل مائة عام: ص28.
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امل�سادُر واملراجُع

ُحف  اأ- ال�صُّ
1- جريدة الوقائع العراقّية، العدد 138، يف: )14/شباط/1924م(.

ب- الر�صائل واالأطاريح اجلامعّية 
1- املوسوّي، محيد رّزاق نعمة، دور نّواب البرصة يف املجلس النيايّب )1925- 1958م(، 

أطروحة دكتوراه غري منشورة، كّلّية اآلداب، جامعة البرصة، 1997م.
بني  ياسّية  والسِّ االقتصادّية  األحوال  يف  دراسة  البرصة  ياسني،  طه  ياسني  اهلارون،   -2
البرصة،  جامعة  اآلداب،  كّلّية  منشورة،  غري  ماجستري  رسالة  1939م(،   -1932( عامي 

1990م.

بة  ج- الكتب العربّية واملعرَّ
1- األدمهي، حمّمد مظّفر، العراق تأسيس النظام امللكّي، وجتربته الربملانّية حتت االنتداب 

الربيطايّن )1920- 1932م(، بغداد، 2009م.
2- األزرّي، عبد الكريم، مشكلة احلكم يف العراق من فيصل األّول إىل صّدام، )د.ت(، 

)د.م(.
ياسّية العراقّية، دمشق،  3- التميمّي، خالد، حمّمد جعفر أبو التّمن، دراسة يف الّزعامة السِّ

1996م.
ياسّية لألحزاب العراقّية يف عهد االنتداب )1922  4- مجيل، أحالم حسني، األفكار السِّ

-1932م(، بغداد، )د.ت(.
5- مجيل، حسني، احلياة النيابّية يف العراق )1925- 1946م(، وموقف مجاعة األهايل 
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منها، بغداد، 1983م.
6- احلسنّي، عبد الّرّزاق، تاريخ الوزارات العراقّية، بغداد، 1988م.

يايّس احلديث، بريوت، 2008م. 7-....، تاريخ العراق السِّ
يايّس يف العراق،  8- اخلّطاب، رجاء حسني، مؤمتر القاهرة وتأثريه عىل تطّور الوضع السِّ

بغداد، 2001م.
9- األدمهّي، حمّمد مظّفر، العراق تأسيس النظام امللكّي، وجتربته الربملانّية حتت االنتداب 

الربيطايّن)1920-1932م(، بغداد، 2009م.
واجلمعّيات  األحزاب  العراقّية،  األحزاب  موسوعة  لطيف،  حسن  الزبيدّي،   -10

ينّية يف العراق، بريوت، 2007م. ياسّية والقومّية والدِّ واحلركات والّشخصّيات السِّ
ياسّية يف العراق )1921-1932م(، )د.م(،  11- العمر، فاروق صالح، األحزاب السِّ

)د.ت(.
صالح  هاشم  ترمجة:  وحارضها،  ماضيها  البرصة  والية  أداموف،  ألكسندر،   -12

التكريتّي، البرصة، 1989م.
13- العّزاوي، عّباس، تاريخ العراق بني احتاللني، بغداد، 1983م.

ترمجة: جعفر  احلديث،  العراق  تاريخ  قرون من  أربعة  لونكريك، ستيفن مهسل،   -14
اخلّياط، بغداد، 1968م.

يايّس يف الّثورة العربّية  15- حمّمد، عالء جاسم، امللك فيصل األّول، حياته ودوره السِّ
وسوريا والعراق )1883- 1933م(، بغداد، 1990م.

16- الوردّي، عّل، ملحات اجتامعّية من تاريخ العراق، ج6، بغداد، 1976م.

د- البحوث
خليل، نوري عبد احلميد، امللك فيصل األّول بني املطالب الوطنّية والّضغوط اإلنكليزّية، 

جمّلة آفاق عربّية، العدد الثالث، الّسنة اخلامسة عرش، آذار، 1990م. 


