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�ض البحث ملخَّ

اب  ��ة وتأثيهم يف جمل��س النوَّ س��عت الدراس��ة إىل توضي��ح أمهيَّة ممثِّل ل��واء احِللَّ
ة التي نش��أت فيها  ة بني 1925-1933، وهي املدَّ العراق��ّي يف أثن��اء العهد امللكّي للمدَّ

مت الدراسة عىل مبحثني: ركائز الدولة العراقيَّة احلديثة وُأسسها، وقسِّ

ل- يف حمورين- الوضع الس��يايّس يف العراق حتى عام 1925،  تناول املبحث األوَّ
ل االحتالل الربيطايّن للعراق، وُسلِّط الضوء فيه بصورٍة وجيزٍة عىل  إذ تتبَّع املحور األوَّ
ات الربيطانيَّة إىل العراق، ونقض الوعود التي قطعها السياسيهُّون الربيطانيهُّون  دخول القوَّ
عىل أنفسهم من أجل استقالل العراق، وترك شؤون إدارة البالد إىل العراقيِّني أنفسهم، 
وَدَرَس املح��ور الث��اين، انتخابات املجلس التأس��ييّس، واألح��داث املصاحبة هلا نتيجة 
س��لطة االحتالل الربيطايّن عىل ش��ؤون البالد، والتي تسبَّبت يف مقاطعة رشائح واسعة 

هلذه االنتخابات.

��م  اب(، وقسِّ ا املبحث الثاين فكان عنوانه )تأثي ممثِّل حمافظة احِللَّة يف جملس النوَّ أمَّ
اب األوىل يف العراق عام  ل انتخاب��ات جملس الن��وَّ ة، بح��َث املحور األوَّ ع��ىل حماور عدَّ
1925 وآليَّ��ة الغ��شِّ واالحتيال التي رافق��ت االنتخابات، ومصادرة حقوق الش��عب 
يف اختي��ار ممثِّليه بش��كٍل صحيح، وبح��ث املحور الثاين )دور ممثِّل ل��واء احِللَّة يف جملس 
اب بني عامي1925-1928(، ويف هذا املحور تمَّ تس��ليط الض��وء عىل دور ممثِّل  الن��وَّ
ا  اب، وتن��اول املحور الثال��ث انتخابات املجلس الني��ايّب الثاين، أمَّ ��ة يف جمل��س النوَّ احِللَّ
املح��ور األخي الذي كان عنوان��ه )انتخابات الدورة النيابيَّة الثالث��ة 1930 ودور ممثل 
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 احِللَّة يف املجلس النيايب( فقد ُسلِّط فيه الضوء عىل انتخابات الدورة النيابيَّة الثالثة، ودور 

ل إليها  ممثِّ��ل احِللَّة يف املجلس النيايّب، وش��فع البح��ث بخامتة َحَوت النتائج الت��ي توصَّ
الباحث.
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Abstract

This study aims at shed light on the importance and influence 

of Hilla's representatives in the Iraqi Parliament during the royal 

period between 1925-1933, in which the pillars and foundations 

of the modern Iraqi State were established. The study was 

divided into two topics. The first topic dealt with two themes 

: the political situation in Iraq until 1925, it discussed the British 

occupation of Iraq, which briefly debated the access of British 

troops to Iraq, British politicians have broken their promises for 

the independence of Iraq, and leave the affairs of country to the 

Iraqis themselves.

The second theme, discussed the elections of the Constituent 

Assembly and the events accompanying it as a result of the British 

intervention in the affairs of the country, which led to boycott 

these elections by a large number of people. The second topic 

was about (The Effect of Hilla's Representatives In Parliament), it 

has divided into many subjects, the first subject dealt with the 

first parliamentary elections in Iraq in 1925 and the state of fraud 
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that accompanied the elections and confiscation the rights of 

the people to choose his representatives correctly, while the 

second subject discussed (The role of Hilla's representatives in 

the parliament between 1925 and 1928).

The third subject dealt with (The elections of the second 

parliament).

The last subject was about (The elections of the third 

Parliamentary Session 1930 and the role of Hilla's representatives 

in the Parliament ). 

The research concluded a conclusion on the findings of the 

researcher.
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مة املقدِّ

تناولت كثٌي من البحوث والدراسات األكاديميَّة، وغي األكاديميَّة بعض املفاصل 
��ة من تاريخ احِللَّة الس��يايّس واالقتص��ادّي واالجتمعّي، الس��يم يف العهد امللكّي،  املهمَّ
وبقيت أخرى غي مدروسة مثل دور نواب احِللَّة يف السنوات األوىل من تشكيل جملس 
اب العراق��ّي؛ لذلك وقع اختيارنا ع��ىل املوضوع املعنون )دور ممثِّل ل��واء احِللَّة يف  الن��وَّ

ة من 1933-1925(. اب للمدَّ جملس النوَّ

ولتحدي��د احلقبة الزمنيَّة ملوضوع البحث واقتصارها عىل جزٍء مهمٍّ من عهد امللك 
ة مل تتّم دراس��تها وإظهار دور  ل ح��ًرا أكثر من مغ��زى، منها أنَّ هذه امل��دَّ فيص��ل األوَّ
ة تشي إىل بداية تأسيس  اب املمثِّلني للواء احِللَّة، وكذلك فإنَّ هذه املدَّ أعضاء جملس النوَّ
الدول��ة العراقيَّ��ة املعارصة من جهة، وت��ولِّ امللك فيصل عرش الع��راق، الذي يعدهُّ من 
أقوى وأذكى ملوك األرسة اهلاش��ميَّة الذين حكموا الع��راق قرابة أربعة عقود من جهة 
أخرى. فم دور هؤالء األعضاء املمثِّلني للواء احِللَّة يف تلك احلقبة الزمنيَّة التي تعدهُّ بحقٍّ 

واحدًة من أقلق ِحَقب تاريخ العراق املعارص وأحرجها؟

ل  مة ومبحثني، وُش��فعت بخامتة، وج��اء املبحث األوَّ ��مت الدراس��ة عىل مقدِّ قسِّ
)األوض��اع السياس��يَّة يف الع��راق حتَّى ع��ام 1925( بمحورين، تمَّ تس��ليط الضوء يف 
ات الربيطانيَّة إىل العراق  ل عىل )االحتالل الربيطاين للعراق( ودخول القوَّ املح��ور األوَّ
بش��كٍل موجٍز، وتناول املحور الثاين )انتخابات املجلس التأس��ييّس( انتخابات املجلس 

التأسييّس واملعارضة التي وقفت ضّد إجراء االنتخابات.
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��م املبحث الثاين الذي كان عنوانه )أثر ممثِّل لواء احِللَّة يف املجلس النيايّب( عىل  وُقسِّ
ل يف العراق 1925،  ل انتخاب��ات املجلس الني��ايّب األوَّ ة، تناول املحور األوَّ حم��اور ع��دَّ
ودرس املح��ور الث��اين )دور ممثِّل احِللَّة يف املجلس النيايّب ب��ني عاَمي 1928-1925(، 
اب، وتناول املحور  ويف هذا املحور تمَّ تس��ليط الضوء عىل دور ممثِّل احِللَّة يف جملس النوَّ
ا املحور األخي فقد عالج )انتخابات الدورة  الثال��ث انتخابات املجلس النيايّب الثاين. أمَّ
��ة يف املجلس الني��ايّب(، وفيه ُس��لِّط الضوء عىل  النيابيَّ��ة الثالث��ة 1930 ودور ممثِّ��ل احِللَّ

انتخابات الدورة النيابيَّة الثالثة ودور ممثِّل احِللَّة يف املجلس النيايّب.

اب التي  مته��ا حمارض جملس النوَّ عة، يأيت يف مقدِّ ة ومتنوِّ اعتم��د البحث مصادَر عدَّ
لت العمود الفقرّي للبحث، فضاًل عن عدد من الوثائق غي املنش��ورة، ورس��ائل  ش��كَّ

وأطاريح جامعيَّة، وعدد من الكتب العربيَّة واألجنبيَّة والصحف.
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املبحث الأوَّل

الأو�صاع ال�صيا�صيَّة يف العراق حتَّى عام 1925م

ل: الحتالل الربيطايّن للعراق املحور الأوَّ

ره االجتمعّي  حكم العثمنيهُّون العراق قرابة أربعة قرون يف ظروف تعثَّر خالهلا تطوهُّ
مه  ٍء للغاية، فتخلَّف عن الرك��ب بعد أن كان يتقدَّ واالقتصادّي والس��يايّس إىل ح��دٍّ يسِّ
دة  طِوال عَري التاريخ القديم والوسيط، فانترشت ظواهر التخلهُّف التي كانت متجسِّ
يف الري��ف ك��م يف املدينة، حتَّى أصبح املّد البدوّي الذي ش��مل العراق يف العهد العثميّن 
»أش��دهُّ وطأًة من مجيع عهوده الس��ابقة، إذ مل يش��هد املجتمع العراقّي ِعرب تارخيه الطويل 

ة كتلك احلقبة«)1(. حقبًة سيطرت فيها القيم البدويَّ

ة التي عاشها املجتمع العراقّي يف أثناء حقبة االحتالل  وبعيًدا عن األوضاع املأساويَّ
العثميّن التي انتهت بعد دخول الربيطانيِّني مدينة بغداد يف 11 آذار 1917)2(، واستبرش 
العراقيهُّ��ون خ��ًيا بالوع��ود التي أطلقه��ا احللفاء بمنح الش��عوب الت��ي كانت خاضعة 
زت هذه القناعة لدى  للس��يطرة العثمنيَّة االس��تقالل، وإدارة شؤوهنا بنفس��ها، وقد تعزَّ
ح القائد اإلنكليزّي )اجلنرال م��ود( بعد دخوله بغداد: »نحن جئنا  العراقيِّ��ني حينم رصَّ

رين ال فاحتني«)3(. حمرِّ

ذهبت آمال العرب- ومنهم العراقيهُّون- أدراج الرياح بعد نكث احللفاء وعودهم 
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رة حول تقرير املصي خالل سنوات احلرب العامليَّة األوىل، واتَّضحت  وترحياهتم املتكرِّ
نيَّات مبيَّتة يف تقس��يم ممتلكات الدولة العثمنيَّة، السيم ممتلكاهتا يف الوطن العريّب، ومنها 
العراق الذي وقع حتت االنتداب الربيطايّن سنة 1920م، وعىل الرغم من هذا كلِّه بقي 
العراقيهُّ��ون الوطنيهُّون منهم عىل وجه اخلصوص يتش��بَّثون بترحيات احللفاء وخطاب 
ة للمطالبة بحقوقهم،  ذوا من هذا املنش��ور حجَّ )اجلنرال م��ود( الذي مرَّ ِذكره حينم اختَّ
ل مندوٍب س��اٍم يف الع��راق)4(، فالعديد من  كم س��يقرهُّ ذلك )الس��ي بريس كوك��س( أوَّ
الوطنيِّني لديم رغبة يف االستقالل وتأسيس حكومة وطنيَّة ديمقراطيَّة تستمدهُّ سلطاهتا 
من الدس��تور، وتس��تند إىل جمل��ٍس ترشيعّي، لكن ه��ذا األمر كان يتعارض مع سياس��ة 
الربيطانيِّ��ني وأهدافه��م احلقيقيَّة يف الع��راق حينم أعلنوا قائمة تفصيليَّة بأس��مء أقطاب 
املعارضة السياسيَّة؛ لغرض التضييق عىل نشاطها من جهة، ونفي أبرز شخصيَّاهتا الذين 

بلغ عددهم اثني عرش شخًصا من جهٍة أخرى)5(.

دفعت السياسة اجلائرة التي استخدمها الربيطانيهُّون ضد الوطنيِّني العراقيِّني الكثي 
ر م��ع مرور الوقت؛  ّي الذي تطوَّ م��ن أعضاء احلرك��ة الوطنيَّة إىل اللجوء للعم��ل ال�ِّ
ل إىل مظاه��رات صاخبة رفع م��ن خالهلا املتظاه��رون ش��عارات تطالب بإهناء  ليتح��وَّ
االحت��الل، وكان من أبرز الش��عارات الت��ي رفعها املتظاهرون تأس��يس حكومٍة وطنيٍَّة 
»مرتبط��ٍة بمجل��ٍس ترشيعّي«)6(، فض��اًل عن تأليف جل��ان منتَخبة ملقابل��ة احلاكم املديّن 
الربيط��ايّن الع��ام )أرنولد ولس��ون( للتفاوض معه بش��أن موضوع االس��تقالل، إالَّ أنَّ 
��ك املحتلِّني بمواقفهم املعادية لتطلهُّعات  املفاوضات مل تصل إىل نتيجة ُمرِضية نتيجة متسهُّ

ر)7(. الشعب العراقّي يف االستقالل والتحرهُّ

��ك املحتلِّني بتلك املواق��ف، أدرك الوطنيهُّون واملعارضون لالحتالل  ونتيجًة لتمسهُّ
الربيط��ايّن أنَّ املطالب��ات القانونيَّ��ة واملظاه��رات الس��لميَّة ال جتدي نفًعا وال تس��رجع 
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ة، وطريق الكفاح املس��لَّح هو األنسب  ة ال ُيس��رَجع إالَّ بالقوَّ ا)8(، وأنَّ ما ُأِخذ بالقوَّ حقًّ
ت  الس��رجاع احلقوق املغتصبة، وهذا األم��ر أدَّى إىل تفجي ثورة العرشي��ن)9(، إذ عمَّ
ة، وبانت بوادر الثورة ضّد االحتالل الربيطايّن، لكن بانتظار  االضطراب��ات العراق عامَّ
ىل الت��ي أطلقها أهال الرميثة ليصل صداها إىل أبناء الوس��ط واجلنوب،  الرصاص��ة األوَّ
الس��يم عشائر الفرات األوس��ط التي كانت العمود الفقرّي للثورة التي وصل هليبها إىل 

معظم مدن العراق؛ ليكتوي هبا املحتلهُّون الربيطانيهُّون)10(.

خني،  وبعيًدا عن تفاصيل الثورة التي أخذت جماهلا الواس��ع ل��دى الباحثني واملؤرِّ
وقمعه��ا باآللة احلربيَّ��ة الربيطانيَّة؛ لكنَّها ش��حذت اهِلَمم أكثر من الس��ابق للنضال من 
دته كثي من  أجل االس��تقالل وإرس��اء دعائمه عىل س��لطة ترشيعيَّة منتخبة، وهذا ما أكَّ

الصحف الصادرة آنذاك)11(.

وعمل��ت بريطاني��ا ع��ىل امتص��اص نقم��ة العراقيِّ��ني وغضبهم، وجتمي��ل صورة 
ا يف التاسع من  املحتلِّني، فأصدر املندوب الس��امي الربيطايّن )بريس كوكس( بالًغا عامًّ
ترشين الثاين 1920 أمر فيه بتشكيل حكومة دائمة للبالد، يأخذ العراقيهُّون عىل عاتقهم 
تش��كيلها، وذلك عن طريق انتخاب مؤمتر عام يمثِّل كلَّ أطياف الشعب العراقّي متثياًل 
ا، ووفق تلك املعطيات تمَّ تأسيس حكومة عبد الرمحن النقيب نقيب أرشاف بغداد،  تامًّ
ة وزارات، وُوِضع مستش��ار إنكليزّي  تة)12(، تضمهُّ عدَّ والت��ي ُأطلق عليها احلكومة املؤقَّ
بجان��ب كلِّ وزير يف كلِّ دائ��رة حكوميَّة، فأصبح العراق يضمهُّ ع��رشة ألوية، وكلهُّ لواء 
يض��مهُّ مخس��ة وثالثني قض��اًء، وكلهُّ قض��اء ترتبط به مخ��س وثمنون ناحي��ة، ووِضع كلهُّ 

ة وإىل جانبه مستشار بريطايّن)13(. موظَّف عراقّي عىل رأس كلِّ وحدة إداريَّ

حت  وبموجب تلك الرتيبات مضت بريطانيا بجهودها يف إقامة َمَلكيَّة عراقيَّة رشَّ
هل��ا األمي فيصل بن الرشيف حس��ني ملًكا عىل العراق يف مؤمت��ر القاهرة الذي انعقد يف 
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الثاين عرش من شهر آذار عام 1921)14(، برئاسة )ونستون ترششل()15(، فظهرت رغبة 
يف األوس��اط الربيطانيَّة الختيار أحد أنجال الرشيف حس��ني بن عل ملك احلجاز)16(، 
ويف 23 أغسطس/آب عام 1921م انُتخب فيصل ملًكا عىل العراق بعد إجراء استفتاء 
ش��عبّي كانت نتيجته 96% تأييًدا لفيصل، وهكذا متَّت املصادقة عىل قرار ترشيح األمي 
فيص��ل لعرش العراق)17(، ث��مَّ َأجربت بريطانيا فيصل عىل توقي��ع معاهدة معها يف 10 

نت بعض أسس االنتداب)18(. ل عام 1922م تضمَّ أكتوبر/ترشين األوَّ

لو لواء احِللَّة يف انتخابات املجل�ض التاأ�صي�صّي املحور الثاين: ممثِّ

اهات الرأي الع��ام العراقّي بنظر االعتب��ار، ففي العارش من  أخ��ذ الربيطانيهُّ��ون اجتِّ
حزي��ران ع��ام 1921م أص��درت وزارة املس��تعمرات ترحًي��ا عن نيَّته��ا لعقد )مؤمتر 
وطن��ّي( يتمهُّ م��ن خالله التعبي عن وجهة نظر الش��عب العراقّي حيال ش��كل احلكومة 
د وزير املس��تعمرات )ونس��تون ترشش��ل(- يف خطاب  ام أكَّ املرتقب��ة)19(، وبعد أربعة أيَّ
ألق��اه أمام جملس العم��وم الربيطايّن، ن��رشت الصحف العراقيَّة مقتطف��اٍت منه- »عزم 
نوا من إدارة أنفسهم  ة لألهال يف العراق؛ ليتمكَّ حكومته عىل منح أوس��ع درجات احلريَّ

بأنفسهم«، وأضاف قائاًل: »وانتخاب جملس يمثِّلهم متثياًل صحيًحا«)20(.

ر جملس الوزراء الربيط��ايّن يف يوم الثامن من مت��وز 1921م، أن تكون حكومة  ق��رَّ
ده الوطنيهُّون العراقيهُّون من خالل  ة مقيَّدة بالقانون، وهذا ما أكَّ العراق املقبلة َمَلكيَّة دستوريَّ
اب  وجوب حتقيق أمان للش��عب بإجياد نظام ديمقراطي يرتكز عىل دس��تور وجملس للنوَّ
ة ال تتجاوز ثالثة أش��هر، وتمَّ تعزيز هذا األمر حينم أصدر عدد من علمء  يف غضون مدَّ
الدين فتوى تنصهُّ عىل مبايعة امللك فيصل ملًكا عىل العراق مقيًَّدا بدستوٍر وجملٍس نيايّب، 
ومنقطًعا عن سلطة الغي، ومستقالًّ باألمر والنهي، ثمَّ تال ذلك عقد اجتمٍع عامٍّ يف بغداد 
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 أواخر متوز 1921 ملناقشة املطالب مع تأكيد وجوب اإلرساع بجمع املجلس التأسييّس، 
ة ال تتج��اوز ثالث��ة أش��هر م��ن تاري��خ تس��لهُّم زم��ام   وس��نِّ القان��ون األس��اس بم��دَّ

األمور)21(.

وبعيًدا عن تفاصيل انتخابات املجلس التأسييّس وما رافقها من تطّورات سياسيَّة، 
ومقاطعة رشائح واس��عة من أبناء الش��عب العراقّي هلا، فقد ج��رت االنتخابات يف جوٍّ 
يس��وده الرهيب والرغيب السيم من ِقبل احلكومة العراقيَّة التي كان عىل رأسها آنذاك 
ات االحتالل الربيطايّن التي  )عبد املحس��ن السعدون()22(، ومن خلفِه سلطة امللك وقوَّ

رت كلَّ إمكانيَّتها من أجل إجراء انتخابات املجلس التأسييّس)23(. سخَّ

اي اجلريان( أحد ش��يوخ عش��ائر  وقد مثَّل احِللَّة يف انتخابات املجلس )الش��يخ عدَّ
كني الكبار لألرايض الزراعيَّة يف منطقة الش��ومل يف لواء احِللَّة،  البوس��لطان، وم��ن املالَّ
ومتتَّع الش��يخ بمكان��ة اجتمعيَّة عالية بني أفراد عش��يته، وعىل الرغم م��ن أنَّه مل حيصل 
عىل ش��هادة علميَّ��ة، لكن تمَّ اختياره ضمن املجلس التأس��ييّس، ويرجع هذا الفضل يف 
االختيار إىل الربيطانيِّني؛ نتيجة الدور الكبي الذي لعبه يف ثورة العرشين؛ ألنَّه كان ميَّااًل 
نحو السياسة الربيطانيَّة، وقد وصفته )جيترود بيل Gertrude Bell()24( سكرتية دار 
اي البوسلطان عىل األخص جهوده  االعتمد الربيطايّن يف العراق بقوهلا: »بذل الشيخ عدَّ

عىل املحافظة عىل السلم«)25(.

عت ملكيَّته من األرايض الزراعيَّة،  ونتيجًة ملواقف الش��يخ املؤيِّدة للربيطانيِّني توسَّ
عت ما بني لوائي احِللَّة والكوت، فضاًل عن   ووصلت إىل حوال )183.727( دونًم توزَّ

ذلك أقام له القادة الربيطانيِّون حفاًل تكريميًّا يف احِللَّة، حرضُه كثٌي من األعيان)26(.

 ومثلَّ��ت ش��خصيَّات عش��ائرية احِللَّة يف املجلس التأس��ييّس مثل )الش��يخ س��لمن 
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اك()27(، أحد ش��يوخ البو مس��اعد)28( التابعة إىل عشية البوسلطان، إذ كان من أبرز  الربَّ
ة انُتخب يف املجلس التأسييّس  املشاركني يف ثورة العرشين وأحد قادهتا؛ وملكانته العشائريَّ
ة ع��رش دورات متتالية، كم  العراق��ّي عام 1924م، وش��غل عضوية املجل��س النيايّب ملدَّ

ىل عام 1934م، والثانية عام1943م)29(. تني، األوَّ انُتخب رئيًسا للمجلس مرَّ

ة يف املجلس التأس��ييّس مثل )الش��يخ عم��ران احلاج  ث��مَّ دخل��ت عنارص عش��ائريَّ
ة حتى مدينة  سعدون()30(، أحد ش��يوخ عشية بني حسن الواقعة شمل الكفل، واملمتدَّ
الكوفة، وهلذه العش��ائر دور بارز وحمورّي يف أحداث ثورة العرشين حينم رفعت شعار 
ن احلاج سعدون من قيادة عشيته مع بقيَّة العشائر يف  االستقالل وإهناء االنتداب، ومتكَّ
ى ذلك إىل تقديم  ز يف القتال وحس��ب، وإنَّم تعدَّ قتاهلا مع األنكليز، ومل يكن دوره يركَّ
ار باألموال والس��الح، وكان بمثابة حلقة ارتباط ما بني العش��ائر واملقاتلني،  الدعم للثوَّ
ات االحتالل الذين  ًض��ا حياته للخط��ر، وبذلك أصبح من أبرز املطلوبني ل��دى قوَّ معرِّ
بذلوا كلَّ جهودهم يف س��بيل إلق��اء القبض عليه واحلدِّ من نش��اطِه، وبعد انتهاء الثورة 
ار تمَّ إطالق رساحه، ونتيجًة  ُقبَض عليه وُأودَع السجن)31(، وحينم صدر العفو عن الثوَّ
ملواقفه البطوليَّة تمَّ انتخابه يف املجلس التأس��ييّس عام 1924م ممثِّاًل عن لواء احِللَّة، وقد 
مت األوضاع السياسيَّة يف عهد وزارة عّل جودة األيهُّويّب  ات، وحني تأزَّ انُتخب أربع مرَّ
ل، دعا الشيخ  )27 آب 1934-23 ش��باط 1935(، وبدأت حركات املعارضة تتش��كَّ
ل، والوقوف إىل جانب احلكومة ومس��اندهتا،  عمران احلاج س��عدون إىل احلكمة والتعقهُّ
واتَّضح هذا املوقف إثر اجتمع ُعِقد يف منطقة )هور الدخن(، دعا فيه رؤس��اء العش��ائر 
ة والعقل، وقد بقي نائًبا يف  ط يف معارضة احلكومة، والتزام جان��ب الرويَّ إىل ع��دم التورهُّ

اب يف العهد امللكّي حتَّى وفاته عام )1941()32(. جملس النوَّ

��ة يف املجلس التأس��ييّس )عب��د الرزاق  وم��ن الش��خصيَّات التي مثَّلت ل��واء احِللَّ
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ة يف لواء احِللَّة من بينها رئيس  كني الكبار، تقلَّد مناصب عدَّ الرشيف()33(، وهو من املالَّ
بلدي��ة احِللَّة آن��ذاك، وأحد أعضاء احل��زب الوطن��ّي العراقّي، وُيعدهُّ من أش��دِّ مناهيض 

السياسة الربيطانيَّة يف العراق)34(.

فضاًل ع��ن )رؤوف اجلادرج��ي(، و)مزاحم الباچ��ة چي()35(، ومه��ا من الوجوه 
ان من الش��خصيَّات املعارضة للسياس��ة  الت��ي مثَّلت احِللَّة يف املجلس التأس��ييّس، وُيعدَّ

الربيطانيَّة يف العراق آنذاك)36(.

ىل عىل متري��ر معاهدة 1922 مع  ة املجلس التأس��ييّس بالدرج��ة األوَّ ��زت مهمَّ تركَّ
بريطانيا، وسنِّ قانون للدستور)37(، فضاًل عن سنِّ قانون انتخابات املجلس النيايّب)38(، 
اب آنذاك عىل ما ُذِكر س��ابًقا، فقد انطوى  ة جملس الن��وَّ لك��ن هذا ال يعني اقتص��ار مهمَّ
يهُّون إىل ميدان العمل  دخول بعض زعمء العش��ائر- ومن بينهم الزعمء العشائريهُّون احِللِّ
النيايّب عىل عدد من املعطيات التي كان لبعضها آثار إجيابيَّة يف رشائح واسعة من طبقات 
ّ الذي كانت الغالبيَّة العظمى منه تس��كن الريف، منها عىل س��بيل املثال   املجتم��ع احِل��لِّ

ال احل��ر ختفيض الرضائب عىل احلاصالت الزراعيَّة الس��يم يف وق��ت األزمات التي 
��ت هب��ا البالد آنذاك، وه��ذا األمر يعود بالفائ��دة عىل أبناء الري��ف، فضاًل عن تغيهُّ  عجَّ

بعض املواد بم ينسجم وواقع الريف والُعرف العشائرّي)39(.
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املبحث الثاين

دور ممثلي احِللَّة يف املجل�ض النيابّي 1925م-1933م

ل يف العراق 1925م ل: انتخابات املجل�ض النيابّي الأوَّ املحور الأوَّ

ت��ه، أص��درت اإلرادة امللكيَّة أم��ًرا بحلِّه،  بع��د أن أنج��ز املجلس التأس��ييّس مهمَّ
م رئيس الوزراء جعفر العسكرّي استقالة وزارته يف  ة قدَّ وبموجب الس��ياقات الدستوريَّ
ل الذي قبلها، وكلَّف ياس��ني اهلاش��مّي  الثاين من آب س��نة 1924 إىل امللك فيصل األوَّ
 بتش��كيل الوزارة اجلديدة يف اليوم نفس��ه، ويف الثامن م��ن آب 1924 نرشت الصحف 
املحليَّ��ة منه��اج ال��وزارة اهلاش��ميَّة األوىل ال��ذي ورد يف مس��تهلِّه: »اإلرساع يف ن��رش 
اب، ووضعهم موض��ع التنفيذ، ومجع املجلس   القانون األس��ايّس، وقانون انتخاب النوَّ

النيايّب«)40(.

ل جملس ني��ايّب عراقّي يف تاريخ الب��الد املعارص يوم اخلامس  وج��رت انتخابات أوَّ
ع��رش م��ن ترشين الثاين ع��ام 1924م، مل تنُج ه��ذه االنتخابات بدورها من الس��لبيَّات 
نفس��ها التي رافقت َس��ي العمليَّة االنتخابيَّة للمجلس التأس��ييّس، فلم تتوفَّر بعُد مجيع 
��ة إلج��راء انتخاب��ات صحيحة من مجي��ع األوجه عىل الس��احة  املس��تلزمات الرضوريَّ
ة ضاغطة، فعىل الرغم  ��د، قب��ل كلِّ يشء، يف ضعف الرأي العام كق��وَّ العراقيَّ��ة، ممَّا جتسَّ
م��ن وج��ود عدد من األحزاب السياس��يَّة يف تل��ك املرحلة، فإنَّ دورها كان هامش��يًّا يف 
املعركة االنتخابيَّة، ومع أنَّ الصحافة أولت موضوع االنتخابات اهتمًما واس��ًعا، ورأت 
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اهبا الطبيعيِّني«، عىل  ا »أسندت ظهرها إىل نوَّ إنَّ سعادة األمم الراقية تكمن يف حقيقة أهنَّ
حدِّ تعبي »العامل العريّب«، إالَّ أنَّ تأثيها املبارش يف َسي االنتخابات كان حمدوًدا، واقتر 
ذلك التأثي عمليًّا عىل أوس��اط النخبة يف العاصمة واملدن الكبية)41(، وكان أمًرا طبيعيًّا 
��ا، فبعد أن صدرت  اب يف تاريخ العراق اهتمًما خاصًّ ل جملس للن��وَّ أن ُي��وىَل افتت��اح أوَّ
ة يف اليوم السابع عرش من شهر متوز سنة 1925 يقيض بتعيني عرشين  إرادة ملكيَّة خاصَّ
عينً��ا »ممَّن ن��ال ثقة اجلمهور واعتمده بأعمهلم، وممَّن هلم م��اٍض جميد يف خدمات الدولة 
ة احلادية والثالثني من القانون األس��ايّس )الدس��تور(   والوط��ن« عىل وف��ق منطوق املادَّ

العراقي)42(.

ويف ِخضمِّ تلك الظروف الصعبة واحلس��ابات السياس��يَّة املرتبكة ظهر إىل الوجود 
ل اجتمع له يف  ل جمل��ٍس ني��ايبٍّ عراقّي، وبلغ ع��دد أعضائه )86( عض��ًوا، وُعق��د أوَّ أوَّ
ل م��ن ترشين الثاين من ع��ام 1925م، ومثَّل احِللَّة يف هذا املجلس ُكلٌّ من )رؤوف  األوَّ
اك، وعم��ران احلاج س��عدون، ومزاحم الباچ��ة چي، وعبد  اجلادرچي، وس��لمن ال��ربَّ
اب العراقّي بعقد  ىل ملجلس النوَّ اللطيف الفالح��ّي()43(، وبدأت الدورة االنتخابيَّة األوَّ
جملس األمة اجتمعه غي االعتيادّي يف الس��ادس عرش من متوز 1925، وقد انتهى هذا 
ل من العام نفس��ه بعد أن عقد املجلس  االجتمع يف التاس��ع والعرشين م��ن ترشين األوَّ

سبًعا وأربعني جلسًة)44(.

ت  ل للمجلس، واس��تمرَّ ل من ترشين الثاين بدأ االجتمع االعتيادّي األوَّ ويف األوَّ
جلس��اته حت��ى اخلامس عرش م��ن حزيران س��نة 1926، وبلغ عدد جلس��ات املجلس 
ىل  أربًعا ومخس��نَي جلس��ًة، فيم بدأ االجتمع االعتيادّي الثاين من ال��دورة االنتخابيَّة األوَّ
ل من ترشين الثاين 1926، وانتهى يف الثالثني من نيس��ان من العام التال، وبلغ  يف األوَّ
عدد جلس��ات املجلس أربًعا ومخسنَي جلسًة، ثمَّ تاله االجتمع غي االعتيادّي الذي بدأ 
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ار من العام نفس��ه، وانتهى يف الثالث من حزيران، وبلغ عدد جلس��اته  يف الثال��ث من أيَّ
ل من ترشين الثاين من العام نفس��ه الذي بدأ االجتمع  أربًعا وعرشيَن جلس��ًة، ويف األوَّ
ىل، وانتهى يف الثامن والعرشين  االعتي��ادّي الثالث واألخي من الدورة االنتخابيَّ��ة األوَّ
م��ن كانون الثاين عام 1928، وبلغ عدد جلس��اته ثالَث عرشَة جلس��ًة)45(، ممَّا يعني أنَّ 

ىل بلغ مائة واثنتني وتسعنَي جلسًة. جمموع جلسات املجلس يف دورته االنتخابيَّة األوَّ

ًة يف  اب العراقّي مكانًة خاصَّ حتت��لهُّ اجتمعات الدورة االنتخابيَّة األوىل ملجلس النوَّ
تاريخ احلياة النيابيَّة يف العراق؛ لكوهنا تزامنت مع أهمِّ مراحل تأسيس الدولة العراقيَّة، 
ة، وع��ىل الرغم من  وم��ا ترتَّب ع��ىل ذلك من ترشي��ع جمموعة كبية م��ن القوانني املهمَّ
إجيابيَّات الدورة االنتخابيَّة األوىل، لكن هذا مل يمنع من ظهور بعض اخلالفات، السيم 
نوا يف  بني املؤيِّدين سياس��ة احلكومة الذين مجعهم رئيس احلكوم��ة يف كتلة واحدة، وكوَّ
م يف الث��اين والعرشين م��ن آب 1925م، وتألَّف  م��ا بع��د حزًبا ُأطلق علي��ه حزب التقدهُّ
ا الكتلة الثاني��ة، وهم املعارضون  من مخس��نَي عضًوا من أعضاء املجلس الني��ايّب)46(، أمَّ
وا حول أبرز أعضاء املعارضة النائب )ياس��ني اهلاش��مي()47( الذي  للحكوم��ة، فقد التفهُّ
د  الَّف حزب الش��عب عام 1925م، وبلغ عدد أعضائه تس��عَة ع��رَش نائًبا أبرزهم )حممَّ

رضا الشبيبّي، وفخري الدين مجيل، نرت الفاريّس()48(.

ىل عىل احلزبني  اب العراقّي يف دورت��ه األوَّ ومل تقت��ر اخلالفات داخل جمل��س النوَّ
وا أليٍّ ِمن  اب املس��تقلِّني الذين مل ينضمهُّ املذكوري��ن آنًفا، فقد ظهر تكتهُّل ضمَّ بعض النوَّ
احلزَبني، وهذا التكتهُّل أطلق عىل نفسه )كتلة الوسط( بزعامة )رشيد عال الكياليّن(، وقد 
اتَّس��مت مواقف هذه الكتلة بالتذبذب، تارًة مع احلكوم��ة، وتارًة أخرى مع املعارضة، 

بحسب ما اقتضته مصاحلهم)49(.
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ـة يف املجل�ض النيابّي بــني عامي1925م- لي احِللَـّ املحــور الثاين: اأثــر ممثِّ
1928م

مل يكن اهتمم نواب احِللَّة بمش��اكل مدينتهم يف دورة املجلس باملس��توى املطلوب، 
ة، لكنَّها مل  واقترت مطالباهتم عىل حتس��ني األوضاع االجتمعيَّة واخلدميَّة واالقتصاديَّ
، وكانت املطالب تتَّسم بالشموليَّة يف  ّ ترتِق ملس��توى املش��اكل التي يعانيها املجتمع احِللِّ
ان لواء احِللَّة  معظمه��ا، مع العلم أنَّ هناك إجحاًفا بحقِّ املناطق اجلنوبيَّة والس��يم س��كَّ
الذي يعاين نقًصا يف كلِّ مس��تلزمات احلياة، وبم أنَّ معظم الذين يمثِّلون احِللَّة من طبقة 
ش��يوخ القبائل والذين يمتلكون مس��احات شاس��عة من األرايض الزراعيَّ��ة، فقد كان 
اب احِللَّة آنذاك، فقد طالَب النائب  االهتمم باجلانب الزراعّي من أولويَّات مناشدات نوَّ
اك بمعاجلة املش��اكل الزراعيَّة يف العراق بش��كٍل عام، ويف لواء احِللَّة بشكٍل  س��لمن الربَّ
خاص؛ لكون الزراعة عصب احلياة يف تلك احلقبة، وانتقد طريقة التخمني املس��تخدمة 
ح، وأضاف  يف مجع الرضائب الزراعيَّة، وما جترهُّ من ورائها من مشاكل للحكومة والفالَّ
أنَّ الرفيَّ��ات ع��ىل اجلانب الزراعّي قليلة وال تس��دهُّ إالَّ جزًءا بس��يًطا من مس��تلزمات 

العمليَّة الزراعيَّة)50(.

م مل يكونوا ع��ىل َقَدِر املس��ؤوليَّة، وغي مكرثني  ��ة بأهنَّ اب مدينة احِللَّ ووِص��ف ن��وَّ
ّ آنذاك، من س��وء اخلدم��ات العمرانيَّة، وقلَّة  باملش��اكل التي عان��ى منها املجتمع احِل��لِّ
ة واملس��تلزمات الطبيَّة، وانتش��ار األمراض واألوبئة، وفق��ر غالبيَّة أبناء املجتمع  األدويَّ
صاهتم الوظيفيَّة الضخمة،  ، يف وقٍت متتَّع فيه نواب احِللَّة برواتبهم العالي��ة وخمصَّ ّ احِل��لِّ
ة وامتيازاهتم، وعلَّل بعض  م انش��غلوا عن ممثِّليهم بالدفاع عن مصاحله��م اخلاصَّ كم أهنَّ
ة، بأنَّه يعود  اب احِللَّة بصورة خاصَّ ة، ونوَّ اب العراق بصورة عامَّ خني عدم اهتمم نوَّ املؤرِّ
إىل ضع��ف الوعي النيايّب من جهة، وحداثة التجرب��ة النيابيَّة من جهة أخرى، لكن هذا 
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اب بمعاجلة بعض الظواهر السلبيَّة، فقد أثار النائب  األمر مل يمنع من مطالبة بعض النوَّ
اك ظاهرة انتشار الرشاوى واالختالس بني موظَّفي الدوائر احلكوميَّة يف لواء  سلمن الربَّ

احِللَّة، وتردِّي اخلدمات الصحيَّة واالجتمعيَّة بشكٍل مل يسبق له مثيل)51(.

اب العراقّي ارتفاع نس��بة الرضائب  ومن املواضيع التي نوقش��ت داخل جملس النوَّ
د أنواعه��ا، وتلك الرضائب تؤلِّف عقدة مس��تعصية عج��زت احلكومة عن إجياد  وتع��دهُّ
ان لواء احِللَّة  ر املجتمع العراقّي وبضمنهم س��كَّ حلٍّ ُمرٍض هلا، وهذا األمر أدَّى إىل تذمهُّ
اب احِللَّة إىل املطالبة بإجياد حلول ناجعة لتلك املشكلة، والتخفيف عن  آنذاك، ممَّا دفع نوَّ

د الرضائب)52(. ان من تعدهُّ كاهل السكَّ

ا  اب احِللَّة مش��كلة تردِّي الط��رق واملواصالت يف اللواء، ووصفوها بأهنَّ وناقش نوَّ
ة؛ كوهنا متثِّل عصب احلياة بمجاالهتا املختلفة، نتيجة خلوِّ اللواء من طرق  رضورة ُمِلحَّ
معبَّ��دة تربط بني مركز الل��واء وأقضيته ونواحيه، وألحَّ النائ��ب مزاحم الباچة چي عىل 

اب عام 1927)53(. ة يف اجتمعات جملس النوَّ هذه املسألة يف أكثر من مرَّ

ء، فكانت األوبئ��ة واألمراض منترشة يف  ّي اليسِّ اب احِللَّة الواق��ع الصحِّ وتاب��ع نوَّ
مرك��ز اللواء وأقضيته ونواحيه، واخلدمات الصحيَّة كانت بدائيَّة وال تس��دهُّ )25%( من 
ان بحس��ب رأي النائب عبد اللطيف الفالحّي، وانُتِقد بعض األطبَّاء لقلَّة  حاجة الس��كَّ
خربهت��م، ووصفهم بقليل اخلربة، وال يرتقون إىل مس��توى األطبَّاء يف الدول املجاورة، 
فض��اًل عن قلَّة املستش��فيات يف الل��واء، حتَّى َذَكر أنَّ اللواء ال يملك س��وى مستش��فى 
واح��دة رديئة البناء ومتهالكة)54(، ُتعرف املستش��فى ب�)قس��طخانة(، ويع��ود بناؤها إىل 

يَّة املعروفة ب�)اخلواجة()55(. أواخر القرن التاسع عرش ِمن ِقَبل إحدى العوائل احِللِّ

ىل يف عام 1928م، يمكن تقيم التمثيل النيايّب ملدينة  وبعد انتهاء الدورة النيابيَّة األوَّ
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احِللَّة بأنَّه مل يكن باملس��توى املطلوب، إذ عج��ز عن تقديم ما يمكن وصفه بأنَّه إنجاز أو 
ّ يف تلك احلقبة،  اهتمم يف اللواء قياًسا بحجم املشاكل التي كانت تعصف باملجتمع احِللِّ
اب العراقي بمس��توى ما كان ينتظره الشعب منهم،  وباملجمل مل يكن أعضاء جملس النوَّ
باس��تثناء احلفاظ ع��ىل مدينة املوصل ضمن العراق، والتي جرت عليها مس��اومات بني 

بريطانيا والعراق ال يسعنا املجال لذكرها)56(.

اب العراقّي 1928م املحور الثالث: انتخابات الدورة الثانَية ملجل�ض النوَّ

ل من عام 1928م،  جرت االس��تعدادات النتخابات الدورة الثاني��ة يف الربع األوَّ
د هلا موعد يف 9 مايس من العام نفسه، ومارست السلطة احلاكمة كّل أساليب  والتي حدِّ
خ عبد الرزاق احلسنّي واقع  الرهيب والرغيب لضمن فوز مؤيِّدها، وقد وصف لنا املؤرِّ
ة عىل أنَّ االنتخابات التي أجرهتا الوزارة الس��عدونيَّة  ة قويَّ االنتخابات قائاًل: »هناك أدلَّ
ة وخمالفات رصحية  الثالثة كانت قد جرت بشكٍل غي طبيعّي، وأنَّه رافقتها أحداث شاذَّ
سافرة«، وقد مثَّل لواء احِللَّة )عبد الرزاق األزرّي، وأمحد الراوي، ومصطفى إسمعيل، 

اك، ورؤوف اجلوهر()57(. وسلمن الربَّ

اب العراق��ّي اجلديد يف 19 ماي��س 1928، ومل  ل جلس��ة ملجلس الن��وَّ ُعِق��دت أوَّ
ت اخلالفات السياسيَّة بني األعضاء املؤيِّدين  خيتلف هذا املجلس عن س��ابقه، إذ استمرَّ
ت وطأة اخلالفات يف حكومة الس��عدون الرابعة التي  للحكومة واملخالفني هلا، واش��تدَّ
أدَّت إىل انتح��اره يف الثال��ث عرش م��ن ترشين الثاين ع��ام 1929م)58(، وطغت القضايا 
اب املتمثِّلة باالمتي��ازات النفطيَّة، والتجارة اخلارجيَّة،  ة عىل مناقش��ات جملس النوَّ العامَّ
واملوازن��ة يف تلك الدورة التي كانت هي يف األس��اس قصية، وأهّم ما ش��هدته الدورة 
الثانية توقيع معاهدة عام 1930 يف شهر حزيران مع بريطانيا، والتي صاحبها لغط كبي 
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اب  اب، ومل يلتفت إىل مش��اكل احِللَّة وطرحها عىل بس��اط جملس النوَّ داخ��ل جملس النوَّ
ة  ة املواطن الفرديَّ اق األزرّي الذي أش��ار إىل حريَّ العراقّي س��وى طرح النائب عبد الرزَّ
��ه كان من بني املطالبني بتأس��يس مرف  والدف��اع عنها ض��دَّ أيِّ جتاوٍز قان��ويّن، كم أنَّ
حني من ضغط املرابني من جهة، وتش��جيعهم عىل تطوير نش��اطهم  زراعّي؛ إلنقاذ الفالَّ
اب املمثِّلني  الزراعّي من جهة أخرى)59(، ويرجع س��بب عدم اهت��مم أعضاء جملس النوَّ
للواء احِللَّة بمش��اكل اللواء إىل عدم االنس��جام والوئام يف ما بينهم بطرح رؤًى واضحة 
ة التي  املع��امل حول املش��اكل، فضاًل عن تغليب املصالح الش��خصيَّة عىل املصال��ح العامَّ

ختصهُّ أبناء اللواء)60(.

لي  املحــور الرابــع: انتخابات الــدورة النيابيَّة الثالثــة 1930م، واأثر ممثِّ
احِللَّة يف املجل�ض النيابّي

اب، واش��تداد  ة داخل جملس النوَّ صاح��َب عقد معاهدة عام 1930م معارضة قويَّ
ل إىل إصدار إرادة  اب أنفس��هم، األم��ر الذي دفع امللك فيص��ل األوَّ اخلالفات بني النوَّ

ملكيَّة حللِّ املجلس يف 1 متوز من العام نفسه، والبدء بإجراء انتخابات جديدة)61(.

د العارش من متوز عام 1930 موعًدا للرشوع بانتخابات الدورة النيابيَّة الثالثة،  ُحدِّ
ة ال تتجاوز ش��هرين من تاريخ املب��ارشة هبا، وكانت الغاية من  ع��ىل أن يتمَّ إنجازها بمدَّ
ىل املصادقة عىل معاهدة 1930 ب��ني العراق وبريطانيا،  هذه االنتخاب��ات بالدرجة األوَّ

ة البالد)62(. ضت حريَّ تلك املعاهدة التي قوَّ

لت احلكومة وبش��كٍل مل يس��بق له مثيل يف االنتخابات؛ لض��من فوز املؤيِّدين  تدخَّ
هلا، وظهر إىل الوجود املجلس النيايّب الثالث الذي كان ُجلهُّ أعضائه من املوالني لرئيس 
ل يف ترشين الثاين 1930)63(، ومثَّل احِللَّة يف  الوزراء نوري س��عيد، وعقد اجتمعه األوَّ
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هذا املجلس كّل من جعفر العسكرّي)64(، وإبراهيم الواعظ، ورؤوف اجلوهر، وسلمن 
اك، وعبد الرمحن الرويشدّي، وعبد الرضا العسكرّي، ورؤوف األمني)65(. الربَّ

مل خيتل��ف هذا املجلس عن س��ابَقيه، فقد طغ��ت اخلالفات واملناكفات السياس��يَّة 
��ة )1929-1933()66( التي رضبت  ب��ني أعضائه، فض��اًل عن تأثي األزم��ة االقتصاديَّ
كّل مرافق احلياة، وكان تأثيها يف احِللَّة أش��دَّ وطأًة الس��يم ع��ىل اجلانب الزراعي إذا ما 
ان لواء احِللَّة يعتمدون عىل الزراعة واملنتجات الزراعيَّة التي أصاهبا  علمنا أنَّ جلَّ س��كَّ
ث النائب رؤوف اجلوهر عن  الركود بش��كٍل مل يس��بق له مثيل)67(، ويف هذا اجلانب حتدَّ
تردِّي األوضاع املعاش��يَّة، وعدم قدرة املواطنني عىل س��دِّ رمقهم من اجلوع، عىل الرغم 
س البضائع بشكٍل كبي، وعدم قدرة احلكومة عىل معاجلة  من انخفاض األس��عار وتكدهُّ
الوضع، بعكس ما قامت به حكومات بعض الدول املجاورة بأخذ االحتياطات الالزمة 
ز الرأي النائب عن لواء احِللَّة رؤوف  للتخفيف من وطأة األزمة عىل ش��عوهبم)68(، وعزَّ
ة قائاًل: »إنَّ هذه األزمة  األمني حين��م خاطب رئيس الوزراء لتخفيف األزمة االقتصاديَّ
فت ألجل ختفيف  ل�مَّ نش��بت أظفاره��ا يف البالد األخرى كانت هناك جهود كب��ية رُصِ
وطأهِت��ا، فهل يس��تطيع أحد املس��ؤولني إخبارنا ما هو عمل احلكوم��ة من عام1930-

1931 من أجل ختفيف األزمة؟«)69(.

وممَّ��ا فاقَم األزمة يف لواء احِللَّة هو الفس��اد املس��ترشي يف الدوائر احلكوميَّة، وعدم 
��ل املوظَّف��ني املس��ؤوليَّة امللقاة ع��ىل عاتقهم، ويف ه��ذا اجلانب محَّ��ل النائب جعفر  حتمهُّ
العس��كرّي املس��ؤوليَّة عىل الوزراء املتهاونني مع املوظَّفني الفاس��دين يف الدوائر التابعة 
م مل  لوزاراهت��م، إذ أش��ار قائ��اًل: »أنا ابتدئ باالنتق��اد من األعىل، أي من ال��وزراء؛ ألهنَّ
يش��عروا باملس��ؤولية، وكانت معاجلاهتم سطحيَّة، ومل ترتِق إىل مس��توى ما يفعله هؤالء 

املوظَّفون«)70(.
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ة عىل العراق  ��ح الدكتور كمل مظه��ر أمحد انعكاس هذه األزم��ة االقتصاديَّ ويوضِّ
ة واالجتمعيَّة من جانب، وعجز  قائاًل: »انعكست آثار األزمة عىل حياة العراق االقتصاديَّ
ة من شأهنا التخفيف من آثار األزمة من جانب آخر، عىل  احلكومة عن خلق مناعة اقتصاديَّ
ة يف العراق، وبدأ الرأي العام  ة عىل الساحة الفكريَّ  ظهور آراء وأفكار سياسيَّة واقتصاديَّ

ة يدرك الصلة بني االستقالل السيايّس واالستقالل االقتصادّي«)71(. ل مرَّ ألوَّ

وتناول أكثر من نائب من نواب احِللَّة احلالة االجتمعيَّة املتدهورة يف أحاديثهم التي 
اب، فقد اشركوا بمعظم النقاشات والطروحات التي  أدلوا هبا يف مناقشات جملس النوَّ
تتعلَّق باجلوانب االجتمعيَّة واخلدميَّة بوصفهم يمثِّلون رشحية واس��عة من أبناء الشعب 
اب  ة، كانت مطالب نوَّ ّي الذي تأثَّر كثًيا باألزمة االقتصاديَّ العراقّي، ففي الواقع الصحِّ
احِللَّة يف دعوة احلكومة لتقديم يد املس��اعدة والنهوض ب��ه؛ ألنَّه كان يعاين من التدهور 
والتخلهُّ��ف والنق��ص، ثمَّ جاءت األزمة لتزيد من معاناته، وأش��ار النائ��ب عبد الرزاق 
ّي من جانب احلكومة يف لواء احِللَّة بحيث  الرويش��دّي إىل رضورة معاجلة الواقع الصحِّ
��ات الصحيَّة التي تكاد تكون  طالبها »بس��دِّ النقص احلاصل باملالكات الطبيَّة واملؤسسَّ
معدومة يف معظم نواحي اللواء وأقضيته، فضاًل عن ذلك وجود نقص كبي يف عدد األطباء 
ان اللواء منذ العهد العثميّن  ّي، وهذا النقص يعاين منه س��كَّ ��ني باجلانب الصحِّ واملختصِّ
ان املدن والقصبات والقرى مرتًعا لتفيشِّ األوبئة واألمراض  وحلدِّ اآلن، ممَّا جعل س��كَّ
 االنتقاليَّ��ة مثل م��رض املالريا والتيفوئي��د، وطالب برضورة اس��تحداث مراكز صحيَّة 

ان اللواء«)72(. زمة لسكَّ يَّة الالَّ لة، اهلدف منها تقديم اخلدمات الصحِّ ثابتة ومتنقِّ

ومل يكن اجلانب التعليمّي بأحسن حااًل من بقيَّة اجلوانب، إذ عانى اإلمهال، وكانت 
ان اللواء، ومل يقتر انتشار تلك اآلفة عىل مستوى لواء  األميَّة واجلهل منترَشين بني سكَّ
اب  ت مناقش��تها يف جملس النوَّ ان العراق ككّل، فتمَّ احِللَّة فقط، وإنَّم عىل مس��توى س��كَّ
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ة آراء يف هذا اجلانب تصبهُّ كلهُّها يف جمرى تطوير واقع التعليم  واألعي��ان، وُعِرضت عدَّ
املردي، فقد طالب النائب عن احِللَّة عبد اللطيف الفالحّي قائاًل: »إنَّ أمر املعارف أمر 
مه��م وخطر للغاية يتعلَّق بروح البالد وروح الدس��تور، وروح اإلدارة، وكيان الدولة، 
ن من  ة... إذا مل حُتْل مش��كلة املعارف فإنَّنا ال نتمكَّ وب��كلِّ فرٍع من فروع احلياة هلذه األمَّ

تنظيم إدارة داخليَّة صحيحة«)73(.

ة قليلة ومتواضعة دائًم من  صة لوزارة املعارف يف تلك املدَّ وكانت األم��وال املخصَّ
ر التعليم، وعىل سبيل املثال كانت ميزانيَّة وزارة  جمموع ميزانيَّة الدولة، فانعكس عىل تطوهُّ
ت عىل هذه الوتية طوال  املعارف يف عام 1925 )4%( من ميزانية الدولة فقط، واستمرَّ
دة كانت ُتضاف هلا نس��بة بس��يطة، كم   س��نوات االنتداب وما بعدها إالَّ يف حاالت حمدَّ
ج��اء عىل لس��ان النائ��ب حممود رام��ز: »إن البالد ال ترتقي بركن الس��يف ب��ل بالتعليم 

أيًضا«)74(.

اك وجعفر العس��كرّي يف أكثر من جلسة من جلسات  كم انتقد النائبان س��لمن الربَّ
اب قلَّة عدد املدارس يف البالد بشكٍل عام، ولواء احِللَّة بشكٍل خاص، وسوء  جملس النوَّ
انيَّة، إذ أش��ارا إىل أنَّ ل��واء احِللَّة بحاجة إىل بناء عدد  توزيعها دون مراعاة الكثافة الس��كَّ
انيَّة، فضاًل عن ذلك انتقدا متركز املدارس يف مركز  من املدارس تتوازى مع كثافته الس��كَّ
الل��واء دون انتش��ارها يف بقيَّة أقضية اللواء ونواحيه، كم انتقد ع��دد من ممثِّل لواء احِللَّة 
قه ه��ذا التعليم من قاعدة  اب  عدم االهتمم بالتعلي��م املهنّي؛ نظًرا ملا حيقِّ يف جمل��س الن��وَّ
ة من األيدي العاملة الفنيَّة واملاهرة، والتي تستطيع البالد االرتكاز عليها يف عمليَّة  مهمَّ
النه��وض والتطوير، كم ب��نيَّ النائب ضياء يونس الذي انتقد مناه��ج التعليم يف العراق 
»الفتقارها هلذا اجلانب احليوّي، واقتصارها بشكٍل عام عىل الدروس التي تعّد موظَّفني 

مكتبيِّني فحسب«)75(.
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اب ترى رضورة معاجلة األميَّة بشكٍل جذرّي  ثمَّ ظهرت أصوات داخل جملس النوَّ
اب يدف إىل  بوصفه��ا خطًرا اجتمعيًّا، وقدموا اقراًحا متَّت دراس��ته داخ��ل جملس النوَّ
وج��وب التعليم اإللزامّي كأس��لوٍب ناج��ٍح ملعاجلة األميَّة، ك��م ورد يف مداخلة النائب 
ر حقَّ الوطن  ��ة اجلاهلة ال تس��تطيع الدفاع ع��ن بالدها وال تق��دِّ رؤوف اجلوه��ر »األمَّ

والوطنية«.

اب يف جلس��ات ال��دورة الثالثة إىل جمَّانيَّة التعليم، وأرصوا  ق بعض النوَّ كم تطرَّ
عىل رضورهتا؛ بس��بب استياء الناس من رس��وم الدراسة التي بلغت يف تلك املرحلة 
ا للصفوف األربعة األوىل من املدرس��ة االبتدائيَّة، ومخس  اثنت��ي عرشة روبيَّة س��نويًّ
ع��رشة روبيَّة ع��ىل الصفَّني اخلامس والس��ادس منها، ومخس��ني روبيَّ��ة عن املدارس 

��ة)76(. الثانويَّ

ن الفقراء من إرس��ال أبنائهم إىل املدارس، كم أكد  إنَّ هذا األمر كان حيول دون متكهُّ
اب يف أثناء مناقش��ة تردِّي  ذل��ك النائب ثابت عبد نور خالل مداخلته داخل جملس النوَّ

التعليم وسوء أداء وزارة املعارف آنذاك)77(.

وم��ن األمور التي كان��ت تأخذ جانًبا كبًيا من املناقش��ات واالقراحات داخل 
املجل��س مس��ألة امللكيَّ��ة لتس��وية النزاعات ح��ول األرايض الزراعيَّ��ة، فكانت هذه 
املش��كلة تع��اين منه��ا احلكوم��ات وال ب��دَّ من إجي��اد حلٍّ مناس��ٍب هل��ا يف كلِّ مناهج 

ال��وزارات)78(.

وش��هدت مناقش��ة الئحة )قانون اللَّزمة( وتية متواصلة احل��مس يف إقرار حقوق 
كني، األمر الذي كان يرمي بوضوح إىل ترس��يخ أس��س األس��لوب شبه اإلقطاعّي  املالَّ
كني  ال��ذي يقوم عىل اس��تغالل األرض واإلنس��ان ملصلحة جمموعة من الش��يوخ واملالَّ
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م النائب زامل املناع)79( استفس��اًرا طلب فيه  الغائبني، وليس بعيًدا عن هذا املوضوع قدَّ
دة كان يقصدها من وراء ذلك التعريف؛  تعري��ف صاحب اللَّزمة، وذلك لغاي��ات متعدِّ
دة، أحدها يكون صاح��ب اللَّزمة ال�كال الكبي الذي  إذ ق��ال: »إنَّ للَّزمة صوًرا متعدِّ
يك��ري األرض ويعمل كلَّ واجباهت��ا واللَّزمة بعهدته من عهد آبائ��ه وأجداده«، والتي 

ك الكبي)80(. يرى النائب بقاءها بيد هذا املالَّ

اك أن تكون الدع��وات جلعل الف��الح صاحب لزمة،  ر النائب س��لمن ال��ربَّ وح��ذَّ
نا إذا جعلنا كّل فالح صاحب لزمة فعىل األرض الس��الم... وإذا أصبح مجيع  وقال: »إنَّ
العراقيِّني أصحاب لزمة ونكسة، فحينئٍذ ستكون األرض صحراء«)81(، وخلصم اجلدال 
ل وزير املاليَّة وطلب حسم النقاش يف هذه املسألة  اب تدخَّ القائم بني أعضاء جملس النوَّ
فوا فيها أًبا عن جد«،  يها ممَّن ترَّ أو غيها وقال: »إنَّ لزمة األرض لن يناهلا غي مستحقِّ

اب واألعيان)82(. ونالت الالئحة تأييد جملس النوَّ

لة  ت يظهر جليًّا أنَّ حقوق األرايض هي املش��كلة املتأصِّ ويف ضوء احلقائق التي مرَّ
ت املشاكل؛ لذا فإنَّ  منذ العهود الس��ابقة لتأس��يس احلكم الوطنّي يف العراق، واس��تمرَّ
التسوية الدائمة كانت بعيدة املنال؛ لفقدان األسس واالعتبارات املوضوعيَّة يف التسوية 
س��ات التي ُأنيطت هب��ا إلجياد احللول هلذه املش��كلة،  املنتظ��رة من ل��دن اهليئات واملؤسَّ

فكانت التسوية ال تعني غي السبل الكفيلة باإلبقاء عىل الوضع القائم.

��س )ناج��ي ش��وكت()83( وزارة حلَّت حم��لَّ وزارة نوري  ويف 1932/11/2 أسَّ
اب وأجرت  الس��عيد التي عقدت معاهدة 1930، وحلَّت ال��وزارة اجلديدة جملس النوَّ
انتخابات ملجلس جديد، ويف حديث للس��يِّد ناجي ش��وكت مع الس��يِّد خيي العمرّي 
 بتاريخ 1969/5/9 قال ناجي شوكت عن االنتخابات التي أجراها: »احلقيقة التي ال بدَّ 
م��ن ِذكرها أنَّ امللك فيصل كان يدف م��ن وراء االنتخابات إىل إخراج جملس تكون له 
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اب،  ��حني والنوَّ دات من املرشَّ ��ة طوع ي��ده؛ لذلك حرص أن تأخ��ذ احلكومة تعههُّ أكثريَّ
اب وأذكر  مه مجيع النوَّ ًدا يقيض بتأييد احلكومة وإس��نادها، قدَّ وبالفعل أخذنا منهم تعههُّ
اب  م مجيع النوَّ ��ًدا ينطوي عىل عبارة كالس��يكيَّة، وق��دَّ أنَّ الس��يِّد عب��د املهدّي وقَّع تعههُّ

دات«)84(. د املذكور، وأنا أحتفظ بأصول هذه التعههُّ التعههُّ
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اخلامتة

لنا  اب العراقّي، توصَّ م من بحثنا عن أثر ممثِّل لواء احِللَّة يف جملس النوَّ يف ضوء ما تقدَّ
إىل مجلة من احلقائق التارخييَّة التي منها:

ة؛ نتيج��ة صعود زعمء  اًل: غل��ب الطاب��ع الريف��ّي عىل الربمل��ان العراقّي يف تل��ك املدَّ أوَّ
ل: إنَّ هؤالء كان  ورؤساء ووجهاء من أبناء الريف العراقّي؛ وذلك لسببني: األوَّ
هلم ثقلهم االجتمعّي يف عشائرهم وقبائلهم، فأدَّى ذلك إىل انتخاهبم يف املجلس 
اب؛  النيايّب، والسبب الثاين هو رغبة السلطات الربيطانيَّة برشيحهم ملجلس النوَّ
وذل��ك الحتواء تلك الرشحية التي ليس هلا اطِّالع واس��ع يف السياس��ة، واملطالبة 

بحقوق العراقيِّني.

ّ ومن خارج لواء  ثانًيــا: عىل الرغم م��ن أنَّ أغلبية نواب احِللَّة كانوا من أبناء الريف احِللِّ
��ة ثقافتهم؛ ألنَّ أنَّ كثًيا منهم مل يدخ��ل مدارس نظاميَّة، إالَّ  ��ة، فضاًل عن قلَّ احِللَّ
أنَّ ذل��ك مل يمن��ع من مطالبتهم بتقدي��م بعض اخلدمات لل��واء احِللَّة، وإن كانت 
بصورة خجولة ال ترتقي إىل مستوى ما يعانيه اللواء من تردِّي يف الواقع اخلدمّي، 
اب العراقّي ومناش��داهتم ع��ىل اإلصالح   من خ��الل حضوره��م يف جملس الن��وَّ

احلكومّي.

��ة واملتمثِّلة بوجود  اب األزمة التي كانت حاصل��ة يف لواء احِللَّ ثالًثــا: انتق��د هؤالء الن��وَّ
ل املوظَّفني للمسؤولية امللقاة عىل  الفس��اد املنترش يف الدوائر احلكوميَّة، وعدم حتمهُّ
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اب املسؤوليَّة عىل الوزراء املتهاونني مع  عاتقهم، ويف هذا اجلانب محَّل هؤالء النوَّ
املوظَّفني الفاسدين، إالَّ أنَّ ذلك زاد الطني بلَّة، وذلك لوجود خالفات بني بعض 

اب ووزراء الدولة العراقيَّة آنذاك. النوَّ

رابًعــا: وكان هناك س��بب آخر يمك��ن مالحظته، وه��و أنَّ حداثة التجرب��ة الربملانيَّة يف 
اب وترّش��حهم ألقى بظالله ع��ىل األداء الوزارّي  العراق بالنس��بة إىل اختيار النوَّ

والربملايّن للمطالبة باإلصالح يف ألوية العراق مجيًعا، ومنها لواء احِللَّة.

اب احِللَّة احلال��ة االجتمعيَّة املتدهورة يف أحاديثهم  خامًســا: تناول أكثر من نائب من نوَّ
اب، فقد اش��ركوا بمعظم النقاش��ات  الت��ي أدلوا هب��ا يف مناقش��ات جملس الن��وَّ
والطروحات التي تتعلَّق باجلوانب االجتمعيَّة واخلدميَّة بوصفهم يمثِّلون رشحية 
ّي الذي تأثَّر كثًيا باألزمة  واس��عة من أبناء الش��عب العراقّي، ففي اجلانب الصحِّ
��ة يف دعوة احلكومة لتقديم يد املس��اعدة  ��ة كان��ت مطاليب نواب احِللَّ االقتصاديَّ
والنهوض به؛ ألنَّه كان باألس��اس يعاين من التده��ور والتخلهُّف والنقص، وهذا 

اب. ل هلؤالء النوَّ ممَّا يثي االنتباه ويسجَّ

اب،  اب احِللَّة ه��و التفاوت يف مناقش��اهتم يف جملس النوَّ سادًســا: ان ما ُيالَح��ظ عىل نوَّ
اك ال��ذي كان عضًوا يف كلِّ  فمنه��م من كان نش��ًطا ومتميًِّزا كالنائب س��لمن الربَّ

ة موضوع البحث ممثِّاًل عن لواء احِللَّة. الدورات االنتخابيَّة مدَّ

م  اب احِللَّة يف طروحاهتم ونقاش��اهتم وآرائهم أهنَّ ســابًعا: إن ما ُيالحظ عىل كثي من نوَّ
��زون عىل القضايا الوطنيَّة بش��كٍل ع��ام، مبتعدين َقدر اإلمكان عن مش��اكل  يركِّ

مدينتهم التي كانت ترزح حتت وطأة الفقر والبطالة وقلَّة اخلدمات.
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هوام�ض البحث

ل، مطبعة الرش��اد، بغداد  )1( ع��ّل ال��وردّي، ملحات اجتمعيَّة من تاري��خ العراق احلديث، اجلزء األوَّ
1969، ص18.

)2( هن��ري دوب��س وبريس كوكس، تكوين احلك��م الوطنّي يف العراق- مذكرت��ان خطيتان، تعريب 
بشي فرجو، املوصل، 1951، ص33-23.

��د رش��يد عباس، جمل��س األعي��ان 1925-1958، دراس��ة تارخييَّة، أطروح��ة دكتوراه غي  )3( حممَّ
منشورة، جامعة بغداد، كليَّة الربية، 1995، ص159.

)4( حس��ني مجيل، صفحات من الراث الديمقراطّي يف الع��راق 1919-1922، جملَّة اهلالل، العدد 
ل، 1966، ص68. ل، ترشين األوَّ األوَّ

)5( غسان العطيَّة، العراق نشأة الدولة، دار األم، بغداد، 1988، ص76.
)6( عل البزرگان، الوقائع احلقيقيَّة يف الثورة العراقيَّة، ط2، بغداد، 1991، ص26.

)7( املصدر نفسه، ص27.
)8( جريدة الفرات، النجف، العدد الثاين، 28 ذي العقدة 1338ه� )14 آب 1920(.

��رت بعد اعتقال ش��عالن أبو اجل��ون يف الرميثة ع��ام 1920. للمزيد من  )9( تل��ك الث��ورة التي تفجَّ
التفاصيل ينظر: أرنولد ويلسون، الثورة العراقيَّة، ترمجة جعفر خياط، مطبعة دار الكتب، بيوت، 
ة، بغداد،  1971، عبد الرزاق احلس��نّي، الثورة العراقيَّة الكربى، ط6، دار الش��ؤون الثقافيَّة العامَّ

د مهدي البصي، تاريخ القضية العراقيَّة، ج 1، مطبعة الفالح، بغداد، 1923. 1992، حممَّ
)10( عباس، املصدر السابق، ص170.

ل 1920،  )11( انظ��ر عىل س��بيل التمثيل: جريدة االس��تقالل، بغداد، العدد التاس��ع، 3 ترشين األوَّ
جريدة دجلة، بغداد، العدد التاسع، 4 آب 1921.

اد  رة تكوي��ن احلكم الوطني يف العراق، تعريب: بش��ي فرجو، مطبعة االحتِّ )12( ب��ريس كوكس، مذكِّ
اجلديدة، املوصل 1951، ص44.

)13( ض��مَّ العراق األلوية التالية : )بغداد، البرة، املوصل، املنتف��ك، الديلم، العمرة، دياىل، احِللَّة، 
كرب��الء، كرك��وك(، م. وزارة الداخلي��ة، االضبارة السياس��يَّة، رق��م االضب��ارة 1/25م/إعادة 
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الرتيبات اإلدارية.
ة الواقعة بني 12-23 مارس 1921 يف فندق س��مي أميس بالقاهرة؛ لبحث ش��ؤون  )14(ُعقد يف املدَّ
الرشق األوس��ط، برئاس��ة وزير املس��تعمرات الربيطايّن ونس��تون ترشش��ل، وحرضه وفد عراقّي 
ات الربيطانيَّة،  يض��ّم: بريس كوكس املندوب الس��امي الربيطايّن، واجلن��رال إملر هالدن قائد الق��وَّ
وجعفر العس��كرّي وزير الدفاع، وساس��ون حس��قيل وزير املاليَّة، وسلير مستش��ار وزارة املاليَّة 
ل يف فلسطني، ولورانس، وكاليتون،  العراقيَّة، وهربرت صموئيل املندوب السامي الربيطايّن األوَّ
وق��د ناقش املؤمتر العديد من األمور التي ختّص العراق، ومنها ش��خصيَّة من يتوىلَّ حكم العراق، 
ووفاًق��ا ملا قاله بريس كوكس، فقد رأى أنَّ ترش��يح أحد أبناء الرشيف حس��ني من ش��أنه أن حيوز 
رضا أغلبيَّة الشعب العراقّي إن مل يكن أمجعه، ومن هنا وقع االختيار عىل فيصل ليكون ملًكا عىل 

العراق. للمزيد من التفاصيل ينظر:
Baker Anne, The Life of Air Chief Marshal Sir Geoffrey Salmond, Leo Cooper, 
2003, P 168.
)15( ونستون ترششل )Winston Churchill( )1874-1945(: من أبرز السياسيِّني الربيطانيِّني، 
التحق باجليش الربيطايّن سنة 1895، وأصبح وزيًرا للمستعمرات ورئيًسا هليئة التجارة، ثمَّ وزيًرا 
للحربي��ة، ثمَّ وزيًرا للحرب، ثمَّ أصبح رئيس وزراء بريطانيا خالل احلرب العامليَّة الثانية. للمزيد 

ُينظر:
Encyclopedia Britannica, London, 1967, Vol. 11, P 320.

)16( دجلة، جملَّة، العدد الثالث، 27 حزيران 1921.
ل واإلنكليز واالس��تقالل، ال��دار العربيَّة للمطبوعات،  )17( كاظم هاش��م نعم��ة، امللك فيصل األوَّ

بيوت 1988، ص52.
)18( املصدر نفسه، ص52.

)19( الفالح، جملَّة، العدد الثاين عرش، 17 متوز 1921.
)20( دجلة، جملة، العدد الرابع، 28 متوز 1921.

ر األدمهّي، املجلس التأس��ييّس العراقّي، دراس��ة تارخييَّة سياس��يَّة، مطبعة السعدون،  د مظفَّ )21( حممَّ
بغداد 1972، ص281-274.

)22( عبداملحس��ن بيك الس��عدون )1879-1929(: هو عبد املحس��ن بن فهد الس��عدون، ولد يف 
��د أربع وزارات، وهو واحد من رم��وز الوطنيَّة العراقيَّة، عضو املجلس  ��ة 1879م، وتقلَّ النارصيَّ
التأس��ييّس وث��اين رئي��س وزراء يف العهد امللكّي يف الع��راق بعد نقيب أرشاف بغ��داد عبد الرمحن 
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الكياليّن النقيب، كان ينتمي إىل أرسة آل س��عدون، وهي أرسة يرجع نس��بها لألرشاف من ساللة 
ام إمارة املنتف��ق تارخييًّا، والتي كانت  رة )األعرجيَّة حس��ينيَّة النس��ب(، وهم حكَّ أمراء املدينة املنوَّ
تضمهُّ معظم مناطق وقبائل وعش��ائر جنوب ووس��ط العراق، ويف الوقت نفس��ه فإنَّ أرسته شيوخ 
��اد للقبائل والعش��ائر خمتلفة األصول ش��هده الع��راق(. للمزيد من  ��اد املنتفق )أكرب احتِّ قبائ��ل احتِّ
التفاصيل ُينظر: لطفي جعفر فرج، عبد املحسن السعدون ودوره السيايّس، مكتبة اليقظة العربيَّة، 

بغداد، د.ت.
��و، الراع عىل س��لطة العراق امللكّي دراس��ة حتليليَّة يف اإلدارة والسياس��ة،  )23( نزار س��لطان احلسهُّ

مطبعة دار آفاق عربيَّة، بغداد 1984، ص181.
)24( جيت��رود بيل)14 يوليو 1868-12 يوليو 1926(: باحثة ومستكش��فة وعامل��ة آثار بريطانيَّة 
عملت يف العراق مستش��ارة للمندوب السامي الربيطايّن بييس كوكس يف العرشينيَّات من القرن 
امل��ايض، جاءت إىل العراق عام 1914، اس��مها الكامل جيترود بيل، واملش��هورة باس��م )املس 
ىل،  بيل(، ولعبت هذه الس��يِّدة دوًرا بالغ األمهيَّة يف ترتيب أوضاع العراق بعد احلرب العامليَّة األوَّ
فقد كانت بس��عة عالقاهت��ا ومعارفها وخرباهتا بالعراق أهم عون للمندوب الس��امي الربيطايّن يف 
ا  هندس��ة مس��تقبل العراق، يعرفها العراقيون القدماء بلقب )اخلاتون(، يعّدها بعض املحدثني بأهنَّ
جاسوسة، وهي يف الواقع موظَّفة بريطانيَّة خدمت بلدها بريطانيا بكلٍّ جدٍّ وإخالص. للمزيد من 

املعلومات ينظر:
Encyclopedia Britannica, Vol. 13, P 320.
)25( امل��س بي��ل، فصول م��ن تاريخ العراق القري��ب، ترمجة: جعف��ر اخليَّ��اط، دار الرافدين للطباعة 

والنرش، بغداد، 2010، ص451.
د عّل القزوينّي، والشيخ عمران الزنبور،  )26( كان من أعيان احِللَّة احلارضين يف هذا احلفل السيِّد حممَّ
وبعض رؤساء العش��ائر املعروفني بمواالهتم لإلنكليز. للمزيد من التفاصيل ُينظر: عّل الوردّي، 

املصدر السابق، ج5، ص180.
د  اك بن جنديل بن خدام ب��ن عبد نوح بن مجعة بن الداود بن مس��اعد بن حممَّ )27( هو س��لمن ب��ن برَّ
ابن س��لطان من ش��يوخ عش��ائر البوس��لطان من قبيلة زبيد، ولِد عام 1880 م يف منطقة الشومل 
التابعة إىل حمافظة بابل، شارك يف قيادة عشيته ضد اإلنكليز يف ثورة العرشين وُأودع سجن احِللَّة 
ة بحرق داره  ات اإلنكليزيَّ العس��كرّي بع��د أن تمَّ إلقاء القبض عليه ِمن ِقَبل اإلنكليز، قام��ت القوَّ
اك؛ الش��راكهم بالثورة، وت��م اإلفراج عن��ه يف 1921/5/30م. انُتخب نائًبا يف  انتقاًم��ا يف آل برَّ
املجل��س التأس��ييّس يف 1924/2/20م، ك��م انتخب نائًبا ع��ن لواء احِللَّة يف ع��رش دورات نيابيَّة 
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ىل ع��ام 1925م وحتَّى الدورة احلادية عرشة ع��ام 1948م، عدا  متَّصل��ة اعتباًرا م��ن الدورة األوَّ
الدورة الس��ابعة، وانتخب رئيًس��ا للمجلس النيايّب لدوريت ع��ام 1934م، وعام 1943م. أصبح 
وزي��ًرا لل��رّي والزراعة يف وزارة عبد املحس��ن الس��عدون الثالثة ع��ام 1928 م، ووزي��ًرا للدفاع 
والداخليَّ��ة بالوكالة، ووكيال لوزير الدفاع عام 1934م، ووزيًرا لالقتصاد عام 1942م يف وزارة 

نوري السعيد. للمزيد من التفاصيل ُينظر:
http://ar.wikipedia.org/wiki.
)28( عش��ية البو مساعد: وهي فرع من عشية البوس��لطان التابعة لقبائل زبيد األصغر. للمزيد من 

التفاصيل ُينظر: عبَّاس العزاوّي، عشائر العراق، املصدر السابق، ص23.
اك، السية الذاتيَّة والدور االصالحّي  )29( حس��ن عّل عبد اهلل، وحييى املعمورّي، الشيخ سلمن الربَّ

واالجتمعي، جملَّة القادسية، العدد السادس لسنة 2001، ص187.
ة عام 1891، من الشخصيَّات البارزة التي  )30( الش��يخ عمران احلاج س��عدون: ولد يف قضاء اهلنديَّ
ة واالجتمعيَّة، تقاسم مع أخيه الشيخ علوان احلاج سعدون زعامة قبيلة  ُعرفت بمكانتها العشائريَّ
بني حس��ن، كان الطابع العش��ائرّي بارًزا يف ش��خصيَّته، وأخذ قسًطا بس��يًطا من القراءة والكتابة، 
لته لقيادة أفراد عشيته يف املنطقة الواقعة شمل الكفل )ناحية الكفل  وكانت مكانته وملكيَّته قد أهَّ
ة  ة حتَّى امتدَّ نفوذه إىل منطقة الكوفة، وتوىلَّ منصب وكيل قائمقام اهلنديَّ حاليًّا( وضفاف هنر اهلنديَّ
عام 1915. للمزيد من التفاصيل ينظر: رجاء حس��ني اخلطَّاب، العراق بني 1921-1927، دار 

ة للطباعة، 1976، ص123. احلريَّ
ي لدائرة االس��تخبارات الربيطانيَّة عن العش��ائر والسياس��ة بني  )31( عب��د اجلليل الطاهر، تقرير رسِّ
األحوال االجتمعيَّة والسياسيَّة منذ بداية الثورة العراقيَّة الكربى1920، بغداد 1958، ص40.

د رش��يد عبَّ��اس، جملس األعي��ان 1925-1958 دراس��ة تارخييَّة، أطروح��ة دكتوراه غي  )32( حممَّ
منشورة، جامعة بغداد، كليَّة الربية، 1995، ص159.

)33( ول��د يف مدينة احِللَّة يف أواخر القرن التاس��ع عرش، ودرس يف مدارس��ها االبتدائيَّة، وكان والده 
د صالح الرشيف من املناهضني للحكومة العثمنيَّة وسياس��تها اجلائرة يف العراق، وتّم إعدامه  حممَّ
يف واقعة عاكف عام 1915 مع جمموعة ثائرة من وجهاء احِللَّة بلغ عددهم 125 شخًصا. للمزيد 
م��ن املعلومات ُينظر: مي بري، أعالم سياس��ة العراق احلديث، مكتب ري��اض الريس، لندن، 

د.ت، ص282.
اب العراقي يف العهد  اب ألوية احِللَّة والديوانية واملنتف��ك يف جملس النوَّ )34( ع��ل صال��ح الكعبّي، نوَّ

امللكي )1925-1958(، مطبعة دار الينابيع، 2011، ص64-63.
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)35( مزاح��م الباچه چ��ي )1891-1982م(: س��يايّس ودبلومايّس عراقّي، أصب��ح يف عام 1924 
ة مناصب منها وزير العدل، وممثِّل  عضًوا يف املجلس التأس��ييّس العراقّي كممثِّل للِحلَّة، شغل عدَّ
الع��راق سياس��يًّا يف لندن عام 1927، ث��مَّ وزيًرا للداخليَّ��ة يف العراق ع��ام 1931، وبعد دخول 
اًل للع��راق يف أوروبا، ويف  الع��راق عصب��ة األمم املتَّحدة أصب��ح مندوًبا للعراق، ثمَّ س��فًيا متجوِّ
ع��ام 1958 اعُتقل وحوِكم أمام حمكمة الش��عب التي ترأَّس��ها العقيد فاض��ل املهداوّي صاحب 
املحاكمت الش��هية، وحتَّى ينقذ رقبته من حبل املش��نقة شِهد ضدَّ أمحد خمتار بابان رئيس الديوان 
امللكّي الس��ابق، تويفِّ يف اإلمارات وُدفِن فيها عام 1982، للمزيد ينظر: فهد مسلم زغي، مزاحم 
مة  الباچه چي ودوره يف السياس��ة العراقيَّة )1931-1968(، أطروحة دكتوراه غي منشورة مقدَّ

إىل اجلامعة املستنريَّة/كليَّة الربية، بغداد،2012، ص26.
)36( املصدر نفسه، ص61-60.

ة رقم 311/2614، وثيقة 9، ص9. ات البالط امللكّي، ملفَّ )37( د.ك.و، ملفَّ
ل، مطبعة دار السالم، بغداد، د.ت، ص5-7. رات املجلس التأسييّس، اجلزء األوَّ )38( جمموعة مذكِّ

ة، العدد203، 24 أيلول 1928. )39( جريدة األوقاف البغداديَّ
)40( أمح��د عب��د الصاحب الناجي، احلياة االجتمعيَّة يف لواء احِللَّة خ��الل مرحلة االنتداب الربيطايّن 
ة يف هولندا، 1008م،  1920-1932، رس��الة ماجستي غي منشوره، كليَّة اآلداب-اجلامعة احلرَّ

ص113.
)41( حس��ني مجيل، احلياة النيابيَّة يف العراق 1925-1946، منش��ورات مكتب��ة املثنَّى، بغداد 198، 

ص54-52.
)42( الدستور العراقّي، املادة احلادية والثالثني.

اب العراقّي )1925-1958(، رسالة ماجستي  اب يف جملس النوَّ د عبد املجيد عّل، دور النوَّ )43( حممَّ
غي منشورة، معهد التاريخ العريّب والراث العلمّي، بغداد 2010.

ىل، االجت��مع غ��ي االعتيادّي، اجللس��ة رق��م )1( يف 16 متوز  )44( م.م.ن،، ال��دورة االنتخابيَّ��ة األوَّ
1925، ص12.

)45( م. م.ن، ال��دورة االنتخابيَّ��ة الثاني��ة، االجتمع غي االعتيادّي، اجللس��ة رق��م )1( يف 19مايس 
1928، ص8.

)46( لطفي جعفر فرج، املصدر السابق، ص174.
)47( ياس��ني حلمي سلمن: ينتمي إىل أرسة رشكس��يَّة، ولد يف بغداد عام 1884 ودرس يف استانبول 
ج يف كليَّ��ة األركان عام 1905، التحق  ج يف املدرس��ة العس��كريَّة ضابًطا عام 1902، ثمَّ خترَّ وخترَّ
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ىل أرس��ل إىل حلب  باجليش الركّي يف بغداد واش��رك يف ح��رب البلقان، ويف احلرب العامليَّة األوَّ
واس��تانبول ث��مَّ ذهب للدفاع عن النمس��ا ضد الروس، وحاز عىل وس��ام رفيع م��ن قير أملانيا؛ 
ة الثانية  ىل سنة 1924، وترأَّس الوزارة للمرَّ ل الوزارة العراقيَّة األوَّ لبالئه احلس��ن يف املعارك، شكَّ
س��نة 1926. للمزيد من التفاصيل ينظر: حامد احلمدايّن، دراسات وأبحاث يف التاريخ والراث 

واللغات، ج1، ط2، د.م، السويد 2009، ص129.
)48( ف��اروق صال��ح العمر، األحزاب السياس��يَّة يف الع��راق 1921-1932، ط1، بغداد، 1978، 

ص325-324.
��ات وزارة الطيان، 265/23، أك��س/م، 4583، إىل أركان  )49( د.ك.و، الوح��دة الوثائقيَّ��ة: ملفَّ

اجلو، االستخبارات، بغداد، من مكتب ض.خ.خ، بغداد، بتاريخ 6 ترشين الثاين 1927.
)50( أمحد عبد الصاحب ناجي، املصدر السابق، ص144.

)51( حسن عبد اهلل، املصدر السابق، ص78.
)52( ت��مَّ تناول )15( نوًعا من الرضائب والرس��وم، فضاًل عن رضائب األرض والتجارة والصناعة 
اب عام 1928(، وكانت هذه الرس��وم ُتفرض ع��ىل الطابو، املحاكم،  والنف��ط )داخل جملس النوَّ
ار  ة، الده��ن، زوَّ األصن��اف، العرائ��ض، الس��يارات، األمحال، املل��ح، الرائف، املالح��ة النهريَّ
س��ة، صيد األس��مك، أربعة أقس��ام: مواد بن��اء، رضيبة اخلل، رضيب��ة عبور اجلمل،  العتبات املقدَّ

ل، 1928، ص442. اب(، االجتمع غي االعتيادّي األوَّ )حمارض جلسات جملس النوَّ
ل، 1927، ص469. اب، االجتمع االعتيادّي األوَّ )53( حمارض جملس النوَّ

)54( احلسنّي، تاريخ الوزارات العراقيَّة، اجلزء الثاين، ص164.
)55( مقابلة ش��خصيَّة مع السيِّد صادق شاهني أحد وجهاء احِللَّة املعارصين يف داره الواقعة يف شارع 

أربعني بتاريخ 2014/2/7م.
)56( س��امي عبد احلافظ القييّس، ياس��ني اهلاش��مّي ودوره يف السياس��ة العراقيَّة بني عامي 1922-

1936، الطبعة الثانية، بغداد، 1975، ص54.
د عبد املجيد عّل، املصدر السابق، ص78. )57( حممَّ

)58( خيي العمرّي، شخصيَّات عراقيَّة، دار املعرفة، بغداد، 1965، ص83.
)59( م.م.ن،، ال��دورة االنتخابيَّ��ة الرابع��ة، االجتمع غي االعتيادّي، اجللس��ة رق��م )1(، يف 18 اذار 

1934، ص2.
)60( أمحد عبد الصاحب الناجي، املصدر السابق، ص88.

)61( عبد الرزاق احلسنّي، تاريخ الوزارات العراقيَّة، ج3، املصدر السابق ص9.
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)62( جريدة الوقائع العراقيَّة، العددان الثالث، والسابع، 1930.
وري، نظام احلكم يف العراق، مطبعة املعارف، بغداد، 1946، ص64. )63( جميد قدهُّ

ة  هتا، ودخل املدرس��ة العس��كريَّ )64( ول��د يف بغ��داد س��نة 1885، وكان وال��ده خمتاًرا ال حدى حمالَّ
ة  ج يف املدرس��ة احلربيَّة الركيَّة يف االس��تانة وُأرس��ل يف بعثة عس��كريَّ ��ة فيه��ا، ث��مَّ خت��رَّ التحضييَّ

 
للتدريب يف أملانيا فأقام فيها ثالث س��نوات ثمَّ عاد واش��رك يف حرب البلق��ان وُجرح فيها، ول�مَّ 
ة انضمَّ إىل حزب العه��د العريّب، وكان من  ��ني العنريَّ انته��ت تل��ك احلرب ظهرت نوايا االحتاديِّ
تني 1923م حتى عام  ها منصب وزير الدف��اع مرَّ ة مناصب من أمهِّ أنش��ط العاملنّي فيه، تقلَّد ع��دَّ
1924م، و1926م حتى عام 1928م يف حكومة ياس��ني اهلاش��مّي، اشرك يف مؤمتر القاهرة بني 
العراقيِّ��ني واإلنكليز ومثَّل العراق يف مؤمتر لوزان، وكانت ل��ه أفكار قوميَّة عربيَّة. يف عام 1935 
اب  ة، وتس��لَّم رئاسة جملس النوَّ أصدر رس��الة بعنوان آراء خطية يف معاجلة ش��ؤون العراق العامَّ
ل  مرت��ني. للمزيد م��ن التفاصيل ينظر: صحيف��ة املدى، الع��دد1107، الس��بت )8( كانون األوَّ

2007، ص9.
)65( عل صالح الكعبّي، املصدر السابق، ص26.

)66( أ.م. متشاش��فيل، الع��راق يف س��نوات االنتداب الربيطايّن، ترمجة د. هاش��م صال��ح التكريتّي، 
بغداد، 1978، ص201.

ر االقتصادّي  ر االقتص��ادّي يف العراق، التج��ارة اخلارجيَّة والتط��وهُّ د حس��ن س��لمن، التطوهُّ )67( حممَّ
ل، د.م، بيوت، 1965، ص51. )1864-1958(، اجلزء األوَّ

ل 1930. )68( م.م.ن،، االجتمع االعتيادّي لسنة 1930، اجللسة الثانية يف 1 كانون األوَّ
)69( م.م.ن،، االجتمع االعتيادّي لسنة 1930، اجللسة السابعة يف 27 آذار 1931.

)70( م.م.ن،، االجتمع االعتيادّي لسنة 1931، اجللسة الثانية يف 1931/4/8، ص69.
)71( كمل مظهر أمحد، صفحات من تاريخ العراق املعارص، دراسة حتليليَّة، بغداد، 1987، ص113.

)72( جريدة الوقائع العراقيَّة، العدد1171 يف 1932/9/1، ص50.
)73( م.م.ن،، االجتمع االعتيادّي لسنة 1931، اجللسة التاسعة يف 1931/1/9، ص1024.

)74( م.م.ن،، االجتمع غي االعتيادّي الثاين لسنة 1927، جلسة 5/16 /1927، ص1042.
)75(م.م.ن،، االجتمع غي االعتيادّي الثاين لسنة 1928-1929، ص197.

)76( عالء حسني الرهيمّي، املصدر السابق، ص183.
ام فهد املرسومّي، التعليم يف العراق )1932-1945(، رسالة ماجستي غي منشورة،  )77( غازي دحَّ

كليَّة اآلداب، جامعة بغداد، 1986، ص32.
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)78( للمزيد من التفاصيل ُينظر: احلسنّي، تاريخ الوزارات العراقيَّة، األجزاء )1، 2، 3(.
)79( الش��يخ املرحوم زامل املنَّاع )1862-1952م(: ولد عام 1862 يف لواء املنتفك، ش��يخ عشية 
ة مناصب سياس��يَّة، أصبح عضًوا يف املجلس التأس��ييّس العراقّي عام 1924م  األج��ود، تقلَّد عدَّ
الذي وضع الدس��تور للحكومة العراقيَّة يف العه��د امللكّي يف عام 1924م، وكذلك أصبح عضًوا 
اب العراق��ّي يف العه��د امللكّي عن ل��واء املنتفك )حمافظ��ة ذي قار حاليًّ��ا( يف ثمين  يف جمل��س الن��وَّ
دورات، متيَّز بشهامته وكرمه وبسالته، تويفِّ عام 1952م، وأعقب ولًدا واحًدا هو الشيخ املحامي 
اب العراقّي أيًضا. للمزيد ينظر: حس��ني حاچم بريدي،   فيص��ل الذي أصبح عضًوا يف جملس النوَّ
معجم النارصّي لنس��ب وتاريخ العش��ائر العراقيَّة، ط4، املحبِّني للطباعة والنرش، إيران، 2012، 

ص10.
)80( م.م.ع، االجتمع االعتيادّي السابع لسنة 1931، ص561.

)81( م.م.ع، االجتمع االعتيادّي الثاين لسنة 1931-1932، ص561.
)82( املصدر نفسه، ص563.

)83( ناجي شوكت: سيايّس ورجل دولة عراقّي، شغل منصب رئيس وزراء العراق يف العهد امللكّي، 
ولد ناجي شوكت يف مدينة الكوت بالعراق عام 1893م، والده شوكت باشا آل رفعت بك، تنتمي 
عائلته إىل مجاعة الوال الشهي داوود باشا، والتي تعدهُّ عائلًة تركيًَّة أو رشكسيًَّة؛ لقدومها من منطقة 
ج يف كليَّة احلقوق باس��تانبول وعمل باجليش  جم��اورة ملدين��ة تبلييس الواقعة يف ش��مل القوقاز، خترَّ
السادس يف بغداد وشارك يف حرب العراق، حيث أرسه اإلنكليز وأرسلوه إىل اهلند، وعند إعالن 
الثورة العربيَّة الكربى بقيادة الرشيف احلسني بن عّل التحق كغيه من الضباط العرب املأسورين 
بجي��ش الثورة العربّية الكربى وش��ارك يف حرب احلجاز، وعاد بعد حترير س��وريا من األتراك إىل 
ة مناصب سياسيَّة  العراق، وعمل مع مجعية العهد العراقيَّة املناوئة لالحتالل الربيطايّن، ش��غل عدَّ
ًفا للموصل، ثمَّ ُعنيِّ وزيًرا للداخليَّة، واس��تطاع نيل  ًف��ا للواء بغداد، ثمَّ مترِّ ��ة منها مترِّ وإداريَّ
ل بذكائه وطموحه، فكلَّفه بتشكيل وزارة عراقيَّة ختلف وزارة نوري السعيد  ثقة امللك فيصل األوَّ
يف أيلول عام 1932م، واستمرت وزارته إىل آذار 1933م، وتقلَّد منصب وزير العدل يف حكومة 
ة إىل أنقرة  ة رسيَّ رش��يد عال الكياليّن، ويف 3 متوز 1940 أرس��ل الكياليّن ناجي ش��وكت يف مهمَّ
ة إذا دخلت  ليلتقي الس��في األملايّن يف تركيا، فقد كان يف نيَّة الكي��اليّن توفي الدعم إىل أملانيا اهلتلريَّ
د أملانيا يف حالة انتصارها باس��تقالل العراق، ووصلت أخبار  احلرب أرايض العراق يف مقابل تعههُّ
ة إىل املخابرات الربيطانيَّة ممَّا أدَّى إىل نزول أعداد كبية من اجلنود اإلنكليز إىل  هذه اللقاءات ال�يَّ
البرة؛ إلس��ناد امللك العراقّي الذي كانت له ميول بريطانيَّ��ة. للمزيد من التفاصيل ينظر: ناجي 
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ش��وكت، س��ية وذكريات ثمنني عاًما 1894-1974م، ط3، منش��ورات مكتبة اليقظة العربيَّة، 
بغداد،1977، ص11.

)84( خيي أمني العمرّي، اخلالف بني البالط امللكّي ونوري الس��عيد، بغداد، 1979، ص29، ويف 
رات ناجي ش��وكت، املصدر الس��ابق، ص29 حديث عن هذه االنتخابات، وكتب من امللك  مذكِّ

حني، ص226-223. رات بشأن املرشَّ ل إىل صاحب املذكِّ فيصل األوَّ
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امل�صادر واملراجع

ًل: الوثائق املن�صورة اأوَّ
د.ك.و، ملفات البالط امللكي، ملفة رقم 311/2614، وثيقة 9.. 1
ات وزارة الطيان، 265/23، اكس/م، 4583، إىل أركان اجلو. . 2 د.ك.و، الوحدة الوثائقيَّة، ملفَّ

االستخبارات، بغداد، من مكتب ض.خ.خ، بغداد بتاريخ 6 ترشين الثاين 1927م.
عب��د اجللي��ل الطاهر، تقرير رسي لدائرة االس��تخبارات الربيطانيَّة عن العش��ائر والسياس��ة بني . 3

األحوال االجتمعيَّة والسياسيَّة منذ بداية الثورة العراقيَّة الكربى،1920، بغداد 1958.
وزارة الداخلية، االضبارة السياسيَّة، رقم االضبارة 1/25م/إعادة الرتيبات.. 4

اب ثانًيا: حما�صر جل�صات جمل�ض النوَّ
ل 1928.. 5 االجتمع غي االعتيادّي األوَّ
ل 1930.. 6 م.م.ن، االجتمع االعتيادّي لسنة 1930، اجللسة الثانية يف 1 كانون األوَّ
م.م.ن، الدورة االنتخابيَّة الرابعة، االجتمع غي االعتيادّي، اجللسة رقم )1(، يف 18 اذار 1934.. 7
م.م.ن، االجتمع االعتيادّي لسنة 1930، اجللسة السابعة يف 27 آذار 1931.. 8
م.م.ن، االجتمع االعتيادّي لسنة 1931، اجللسة الثانية يف 4/8 /1931.. 9

م.م.ن، االجتمع االعتيادّي لسنة 1931، اجللسة التاسعة يف 1931/1/9.. 10
م.م.ن، االجتمع االعتيادّي لسنة 1931، اجللسة التاسعة يف 1931/1/9.. 11
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م.م.ن، االجتمع غي االعتيادّي الثاين لسنة 1927، جلسة 5/16 /1927.. 13
م.م.ن، االجتمع غي االعتيادّي الثاين لسنة 1929-1928.. 14
م.م.ن، االجتمع غي االعتيادّي الثاين لسنة 1929-1928،. 15
م.م.ع، االجتمع االعتيادّي الثاين لسنة 1932-1931.. 16
م.م.ع، االجتمع االعتيادّي السابع لسنة 1931.. 17



361

م.م. حاكم فنيخ علّي

السنة الثالثة/املجلَّد الثالث/العدد الثامن
ال 1439هـ/حزيران 2018م شوَّ

ل 1927.. 18 اب، االجتمع االعتيادّي األوَّ حمارض جملس النوَّ

ثالًثا: الر�صائل والطاريح
أمح��د عب��د الصاحب ناجي، احلي��اة االجتمعيَّة يف ل��واء احِللَّة خالل مرحلة االنت��داب الربيطايّن . 19

ة يف هولندا. مة إىل كليَّة اآلداب، اجلامعة احلرَّ )1920-1932(، رسالة ماجستي مقدَّ
ام فهد املرسومّي، التعليم يف العراق )1932-1945(، رسالة ماجستي غي منشورة، . 20 غازي دحَّ

كليَّة اآلداب، بغداد، 1986.
د رش��يد عبَّ��اس، جملس األعي��ان 1925-1958 دراس��ة تارخييَّ��ة، أطروحة دكت��وراه غي . 21 حممَّ

منشورة، جامعة بغداد، كليَّة الربية.
اب العراقي )1925-1958(، رسالة ماجستي . 22 اب يف جملس النوَّ د عبد املجيد عّل، دور النوَّ حممَّ

غي منشورة، معهد التاريخ العريّب والراث العلمّي، بغداد، 2010.

بة رابًعا: الكتب العربيَّة واملعرَّ
أ.م. متشاشفيل، العراق يف سنوات االنتداب الربيطايّن، ترمجة د. هاشم صالح التكريتّي، بغداد، . 23

.1978
أرنولد ويلسون، الثورة العراقيَّة، ترمجة جعفر اخليَّاط، مطبعة دار الكتب، بيوت، 1971.. 24
حام��د احلمدايّن، دراس��ات وأبح��اث يف التاريخ وال��راث واللغات، ج1، ط2، د.م، الس��ويد . 25

.2009
حسني مجيل، احلياة النيابيَّة يف العراق 1925-1946، منشورات مكتبة املثنَّى، بغداد.. 26
حس��ني حاجم بريدي، معجم النارصّي لنسب وتاريخ العش��ائر العراقيَّة، ط4، املحبِّني للطباعة . 27

والنرش، إيران، 2012.
خيي أمني العمرّي، شخصيَّات عراقيَّة، دار املعرفة، بغداد، 1965.. 28
اخلالف بني البالط امللكّي ونوري السعيد، الدار العربيَّة للموسوعات، بغداد، 1979.. 29
س��امي عب��د احلافظ القييّس، ياس��ني اهلاش��مّي ودوره يف السياس��ة العراقيَّة ب��ني عامي 1922-. 30

1936، ط2، بغداد، 1975.
ة، بغداد، 1992.. 31 اق احلسنّي، الثورة العراقيَّة الكربى، ط6، دار الشؤون الثقافيَّة العامَّ عبد الرزَّ
ة، بغداد، . 32 اق احلس��نّي، تاريخ الوزارات العراقيَّة، ج1-3، دار الش��ؤون الثقافيَّ��ة العامَّ عب��د الرزَّ

.1988



362

اب العراقّي )1925-1933م( لي لواء احِللَّة يف جمل�ض النوَّ اأثر ممثِّ

راِث احلِلِّّي مٌة ُتعىن بالتُّ ٌة حمكَّ جملٌَّة فصليَّ

عّل الوردّي، ملحات اجتمعيَّة من تاريخ العراق احلديث، ج1، مطبعة الرشاد، بغداد، 1969.. 33
اب العراقّي يف العهد . 34 ��ة والديوانيَّة واملنتفك يف جملس الن��وَّ اب ألوية احِللَّ ع��ّل صالح الكعبّي، نوَّ

امللكّي )1925-1958(، مطبعة دار الينابيع، 2011.
ان العطيَّة، العراق نشأة الدولة، دار األم، بغداد، 1988.. 35 غسَّ
فاروق صالح العمر، األحزاب السياسيَّة يف العراق 1921-1932، ط1، بغداد، 1978.. 36
، مزاحم الباچه چي ودوره يف السياس��ة العراقيَّ��ة )1931-1968(، أطروحة . 37 فهد مس��لم زغيِّ

مة إىل اجلامعة املستنريَّة/كلية الربية، بغداد، 2012. دكتوراه غي منشورة مقدَّ
ل واإلنكليز واالس��تقالل، الدار العربيَّ��ة للمطبوعات، . 38 كاظم هاش��م نعم��ة، امللك فيص��ل األوَّ

بيوت، 1988.
كمل مظهر أمحد، صفحات من تاريخ العراق املعارص، دراسة حتليليَّة، بغداد، 1987.. 39
لطفي جعفر فرج، عبد املحسن السعدون ودوره السيايّس، مكتبة اليقظة العربيَّة، بغداد، د.ت.. 40
وري، نظام احلكم يف العراق، مطبعة املعارف، بغداد، 1946.. 41 جميد قدهُّ
ر االقتصادّي . 42 ر االقتصادّي يف الع��راق، التج��ارة اخلارجيَّة والتط��وهُّ د حس��ن س��لمن، التط��وهُّ حممَّ

)1864-1958(، ج1، د.م، بيوت، 1965.
ر األدمهّي، املجلس التأس��ييّس العراقّي، دراس��ة تارخييَّة سياس��يَّة، مطبعة الس��عدون، . 43 د مظفَّ حممَّ

بغداد، 1972.
د مهدّي البصي، تاريخ القضيَّة العراقيَّة، ج1، مطبعة الفالح، بغداد، 1923.. 44 حممَّ
املس بيل، فصول من تاريخ العراق القريب، ترمجة جعفر اخليَّاط، دار الرافدين للطباعة والنرش، . 45

بغداد، 2010.
مي برّي، أعالم سياسة العراق احلديث، مكتب رياض الريِّس، لندن، د.ت.. 46
و، الراع عىل سلطة العراق امللكّي دراسة حتليليَّة يف اإلدارة والسياسة، مطبعة . 47 نزار سلطان احلسهُّ

دار آفاق عربيَّة، بغداد، 1984.

رات واملقابالت خام�ًصا: املذكِّ
اد . 48 رة تكوين احلك��م الوطنّي يف العراق، تعريب بش��ي فرج��و، مطبعة االحتِّ ب��ريس كوك��س، مذكِّ

اجلديدة، املوصل، 1951.
رات ناجي ش��وكت املعنونة، س��ية وذكريات ثمنني عاًما 1894-1974، ط3، منشورات . 49 مذكِّ

مكتبة اليقظة العربيَّة، بغداد، 1977.



363

م.م. حاكم فنيخ علّي

السنة الثالثة/املجلَّد الثالث/العدد الثامن
ال 1439هـ/حزيران 2018م شوَّ

مقابلة شخصيَّة مع السيِّد صادق شاهني)رمحه اهلل( أحد وجهاء احِللَّة يف داره الواقعة يف شارع أربعني . 50
بتاريخ 2014/2/7م.

رت��ان خطيتان، تعريب . 51 هن��ري دوبس وب��ريس كوكس، تكوين احلك��م الوطنّي يف العراق، مذكِّ
بشي فرجو، املوصل، 1951.

�صاد�ًصا: امل�صادر الجنبيَّة
52. Baker Anne, The Life of Air Chief Marshal Sir Geoffrey Salmond, Leo 

Cooper, 2003.
53. Encyclopedia Britannica, Vol. 11 and 13, London,1967.

ت وال�صحف �صابًعا: املجالَّ
اك، السية الذاتيَّة والدور االصالحّي . 54 حس��ن عّل عبد اهلل، وحييى املعمورّي، الشيخ س��لمن الربَّ

واالجتمعّي، جملَّة القادسيَّة، العدد6 لسنة 2001.
الفالح، جملَّة، العدد12، 17 متوز 1921.. 55
ل 1920.. 56 جريدة االستقالل، بغداد، العدد9، 3 ترشين األوَّ
جريدة الفرات، النجف، العدد2، 28 ذي العقدة 1338ه�/14 آب 1920م.. 57
جريدة الوقائع العراقيَّة، العدد3 و7، 1930.. 58
جريدة دجلة، بغداد، العدد9، 4 آب 1921.. 59
دجلة، جملَّة، العدد3 و4، 27 حزيران و28 متوز 1921.. 60
حسني مجيل، صفحات من الراث الديمقراطّي يف العراق 1919-1922، جملَّة اهلالل، العدد1، . 61

ل، 1966. ترشين األوَّ
ل 2007.. 62 صحيفة املدى، العدد1107، السبت 8 كانون األوَّ

ثامًنا: النتنيت
63. http://ar.wikipedia.org/wiki.




